RAPORT
ze spotkania nr 1, konsultacje społeczne dotyczące Bulwarów rzeki Białuchy
spotkanie informacyjno-organizacyjne, 19.10.2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9, Kraków

Liczba uczestników spotkania: około 55 osób
–

w tym przedstawiciele instytucji miejskich:
–

Dominik Jaśkowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Radny Miasta
Krakowa

– Mateusz Drożdż – Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony
–

Moderator: Martyna Lewandowska – Kierownik Miejskiego Centrum Dialogu

–

Prelegenci:
–

Iwona Kluza – Wąsik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

–

Maria Myczkowska- Szałankiewicz – architekt krajobrazu, autorka pracy dyplomowej
dotyczącej rzeki Białuchy

–

Projektant koncepcji zagospodarowania terenu: Katarzyna Mucha – Projekt Zieleni

Spotkanie zorganizowano dla mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Było to pierwsze z
cyklu spotkań służących wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania
bulwarów rzeki Białuchy, na odcinku między ulicą Lublańską a torami kolejowymi za ulicą Wileńską.

Spotkanie podzielono na dwie części. W części pierwszej przedstawiono granice projektowanego
terenu

oraz

uwarunkowania

formalno-prawne.

Omówiony

został

plan

konsultacji

oraz

zaprezentowana praca dyplomowa, wykonana przez mieszkankę dzielnicy wraz z garścią inspiracji
projektowych dla mieszkańców.
W części drugiej mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali uwagi dotyczące przedmiotowego terenu.

TEMATY PODEJMOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W TRAKCIE SPOTKANIA:
–

Pytanie o finansowanie i budżet na realizację zadania

–

Kwestie bezpieczeństwa: oświetlenie istniejącej kładki na rzece, jej niebezpieczna
nawierzchnia, ewentualna instalacja monitoringu, dewastacja terenu, ogólne poprawienie
bezpieczeństwa mieszkańców

–

Problem utrzymania terenu przyszłego parku rzecznego – przejście terenu w zarząd ZZM i
pozyskania środków na bieżące utrzymanie oraz warunki współpracy pomiędzy zarządcą
koryta rzeki a Gminą Miejską Kraków

–

Nielegalne wysypisko śmieci w rejonie bloku przy Celarowskiej 16

–

Czystość rzeki Białuchy i kwestia możliwości jej naturalizacji

–

Zachowanie istniejącej flory i fauny

–

Rozwiązanie problemu roślin inwazyjnych – m.in. rdestowca

–

Połączenie terenu parku rzecznego z kolejnymi odcinkami w innych dzielnicach

–

Odkrycie rzeki (koszenie) i zapewnienie bliższego z nią kontaktu (np. przez ścieżkę pieszą
tuż przy korycie rzeki)

–

Zapewnienie przyszłym ścieżkom nawierzchni odpowiedniej dla osób niepełnosprawnych,
wózków, rolkarzy

–

Ochrona dzikich fragmentów terenu (np. przy wiadukcie kolejowym) i wprowadzenie ścieżki
ekologicznej

