Dzielnica Pierwsza ponownie zorganizowała spotkanie w sprawie realizacji zadania z 1 edycji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa "Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana".
Na spotkaniu 03.11.2016r. w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana (ul. Krupnicza 38) była obecna
wnioskodawczyni Pani Paulina Kahl-Różankowska, Przewodniczący Rady Dzielnicy 1 Pan Tomasz Daros, Dyrektor
CM Pan Bartłomiej Kocurek oraz współprzewodnicząca Rady Budżetu Obywatelskiego Małgorzata Bochenek.
Zebrane osoby obejrzały teren zielony zawierający plac zabaw, teren utwardzony, mur i otoczenie miejsca realizacji
projektu.
Od ostatniego spotkania (14.04.2016r.) wykonano następujące prace:
 Posadzono rośliny oddzielające parking od placu zabaw oraz wykonano pielęgnację drzew, którą Rada
Dzielnicy opisała w gazetce dzielnicowej. Posadzono też nowe drzewa.
 Dokupiono nowy sprzęt na placu zabaw – karuzela nie została zamontowana z powodu pogody,
 Odświeżono i odmalowano istniejące instalacje (huśtawki były odnowione już na Światowe Dni
Młodzieży),
Pan Dyrektor Bartłomiej Kocurek poinformował, że:
 Ewentualne braki w trawie zostaną uzupełnione na wiosnę,
 Pan Dyrektor Bartłomiej Kocurek zaprezentował projekt muralu. Zostanie on wykonany do końca
roku. W wyniku nieprzewidzianych trudności nie było możliwe wykonanie muralu podczas Święta Dzielnicy
Pierwszej, które miało miejsce 17-18 września. Obecnie zabezpieczone są środki oraz nawiązana współpraca z
doświadczonymi artystami, którzy ozdobią część muru przy placu zabaw.
 Ogród jest ogólnodostępny, gdy brama wjazdowa od ulicy jest zamknięta wchodzi się do niego przez
główne wejście od ulicy, przed budynkiem skręca się w prawo i przechodzi przez przejście w murze. Z ogrodu
można korzystać w weekendy od otwarcia CM do wieczora, czyli: od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.0022.00, w soboty od 8.00 do 22.00, a w niedziele od 15.00 do 22.00. W święta i wakacje zdarzało się, że obie bramy
do Domu Kultury były zamknięte, gdyż gdy kino Paradox jest zamknięte to nie ma pracownika, który otwierałby i
pilnował ogrodu. Pan Dyrektor Bartłomiej Kocurek przyznał, że mieszkańcy zwłaszcza w wakacje mogli być
rozczarowani i obiecał poszukać rozwiązania tego problemu.
 Pan Dyrektor Bartłomiej Kocurek zapewnił, że podjął wszelkie działania by sprostać oczekiwaniom
mieszkanek i mieszkańców, którzy poparli i korzystają z placu zabaw przy placówce, którą zarządza. Zwrócił
uwagę na to, że prowadzenie młodzieżowego domu kultury wymaga racjonalnego gospodarowania zasobami i
wykonywania wielu prac i remontów, które nie są widoczne np. wymiany instalacji elektrycznej. Przedstawił też,
że przestrzeń którą zarządza chętnie udostępnia i chce udostępniać mieszkańcom m.in. podczas imprez
dzielnicowych, pokazów filmowych, zaproszenie artystów street art w celu wykonania murali i.in.
Podsumowując w Centrum Młodzieży im H. Jordana z zadań wymienionych w projekcie "Odnowienie i
udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana" poza wymienionymi
powyżej:

odnowiono część muru (nieprzylegającą do placu zabaw),

odnowiono przestrzeń między terenem zielonym zawierającym plac zabaw a budynkiem stworzono utwardzony plac wyłożony kostką, wykorzystywany obecnie jako płatny parking (częściowo za
symboliczną kwotę dla pracowników, kilka miejsc wynajmowanych jest komercyjnie),

stworzono dodatkowe wejście prowadzące do ogrodu. Wejście to nie było uwzględnione w
projekcie, ale zwiększa dostępność ogrodu (umożliwia wejście bez konieczności wejścia do budynku lub
otwierania bramy od strony ulicy).

zamontowano monitoring (monitoring został zainstalowany w ramach projektu złożonego do
BO w 2015r. "Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 – zakup i montaż kompleksowego
systemu monitoringu wizyjnego"). Zasięg kamer nagrywających obraz w kolorze obejmuje plac zabaw i teren
utwardzony przed nim. Według zapewnień dyrektora placówki system dostosowany jest również do rejestracji
dobrej jakości obrazu w nocy.

w okolicach placu zabaw zamontowano lampę (reszta nowych lamp oświetla teren pomiędzy
budynkiem a utwardzonym placem).

zakupiono drewniane przenośne ławki,

uporządkowano część terenu koło placu zabaw i utwardzonego placu.
Tym samym do realizacji pozostało jedynie ozdobienie ścian koło placu zabaw. Znaczna część wymienionych
prac z powodu zaniżonej wyceny pierwotnego wniosku musiała być sfinansowana z innych źródeł, aby wywiązać się
z realizacji zadań wymienionych w projekcie.
Zebrane osoby uznały, że osiągnięto konsensus i nie ma potrzeby omawiania zadania na posiedzeniu Rady
Budżetu Obywatelskiego – wystarczy zaprezentowanie powyższej relacji, która została rozesłana uczestnikom i
uczestniczkom do zaakceptowania.

