Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Krakowskiej Straży Pożarnej
Kilka dni temu ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
Przypomnijmy, że budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują
o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa na konkretne wybrane przez większość cele
i zadania, ale przede wszystkim mają możliwość bezpośredniego oddziaływania na miasto
wskazując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności.
Miło Nam zakomunikować, iż spośród niemal 100 projektów ogólnomiejskich, które
przebrnęły proces weryfikacji, projektem który cieszył się jedną z największych popularności,
co przełożyło się na trzeci wynik spośród wszystkich projektów, był pomysł zgłoszony przez
jednego ze strażaków naszej Komendy pn. „Strażacka Mobilna Izba Przyjęć” tj. zakup pojazdu
medycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Warto przypomnieć, że kwota
przeznaczona na wspomniany projekt to 1 280 000 (milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł).
Poparcie mieszkańców Krakowa znalazło tez kilka mniejszych projektów dzielnicowych,
wspierających tut. Komendę, w dzielnicy II, IX, XI, XV co niewątpliwie przyczyni się do
naszego rozwoju, nie tylko poprzez zakup dodatkowego sprzętu ratowniczego, ale także
wyposażenia ukierunkowanego na prewencję społeczną m.in. Mobilnego Symulatora
Zagrożeń Pożarowych, z którego będą mogli korzystać dzieci i młodzież.
Gratuluję, dziękując jednocześnie za pomoc, naszym Przyjaciołom z Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu miasta Krakowa, których pomysły dzielnicowe niemal w całości zyskały
uznanie mieszkańców poszczególnych dzielnic, nierzadko dystansując inne projekty
i zdobywając największą ilość głosów w danej dzielnicy.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym
zaangażowanym w promocję projektów, podmiotom do których dotarła informacja o ww.
projektach, tj. jednostkom oświatowym, innym służbom mundurowym, jednostkom służby
zdrowia, itd., ale szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców, którzy oddali głos na
projekty wspierające Krakowską Straż Pożarną. To dowód, że bezpieczeństwo leży Państwu
na sercu, co nas strażaków napawa, w tym trudnym dla wszystkim czasie, niezwykłym
optymizmem i daje dodatkową motywację do służby na rzecz mieszkańców Krakowa.
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