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Zarz¹d Bieñczyc uzyska³ absolutorium
Pocz¹tek roku to czas rozliczeñ, sprawozdañ i bilansów. Zgodnie ze statutem, zarz¹d ka¿dej dzielnicy do koñca
marca danego roku kalendarzowego
musi przedstawiæ radnym dzielnicy
roczne sprawozdanie ze swojej pracy
za poprzedni rok, a Rada przyjmuje je,
udzielaj¹c tym samym absolutorium
Zarz¹dowi na rok bie¿¹cy. Zarz¹d, któremu mam zaszczyt przewodziæ, przekaza³ swoje sprawozdanie ju¿ w lutym
br. Jedn¹ ze sk³adowych, które podlegaj¹ ocenie Rady jest wykonanie bud¿etu. W 2016 roku mielimy do rozdysponowania blisko 2 230 000 z³ i
uda³o siê nam uzyskaæ wykonanie bud¿etu na poziomie 99,79%, co uwa¿am

nia solankowa, molo widokowe i scena. Przez ca³y rok spotykalimy siê z
przedstawicielami ró¿nych jednostek
miejskich, a tak¿e w³adzami województwa ma³opolskiego, by doprowadziæ do
oczyszczenia wody w Zalewie. Pracowalimy te¿ konsekwentnie nad popraw¹ bezpieczeñstwa pieszych, uda³o siê
wyznaczyæ tak d³ugo oczekiwane przejcie dla pieszych na ul. Pokrzywki przy
sklepie Kogucik, a tak¿e doprowadziæ
do zamontowania wiate³ sign flash na
ul. Dunikowskiego na przejciu dla pieszych, które mieszkañcy uwa¿ali za
szczególnie niebezpieczne. I wiele,
wiele innych. To wszystko uda³o siê
dlatego i¿ jestemy zgranym zespo³em,

Sign Flash na ul. Dunikowskiego
za bardzo dobry wynik. Uda³o siê nam
zrealizowaæ wiele wa¿nych zadañ takich jak: wykonanie bardzo potrzebnego wjazdu, który stanowi drogê ewakuacyjn¹ do Szko³y Podstawowej Sióstr
Salezjanek na os. Kociuszkowskim,
wykonanie bardzo zniszczonego parkingu na ul. Pokrzywki, remonty chodników, np. tego przy sklepie Ludwik
czy na ul. Szajnowicza Iwanowa przy
bloku 5 os. Przy Arce. Dziêki staraniom mojego Zarz¹du uda³o siê pozyskaæ rodki z Bud¿etu Miasta Krakowa
na remonty nawierzchni jezdni, które
zostan¹ przeprowadzone w tym roku.
Zalew Nowohucki zyskuje nowe oblicze, powstanie tam miêdzy innymi tê¿-

w którym ka¿dy wie, co do niego nale¿y. Zarz¹d dba o zrównowa¿ony rozwój ca³ej Dzielnicy. Praca zosta³a doceniona. Radni Dzielnicy XVI Bieñczyce
na sesji w dniu 30 marca przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du za rok
2016. Na obecnych i bior¹cych udzia³
w g³osowaniu 20 radnych, sprawozdania nie popar³ tylko jeden radny Jan Jarosz, nie podaj¹c ¿adnych powodów
swojej decyzji. To smutne, o ile pamiêtam, nie popar³ on równie¿ ¿adnego
sprawozdania Zarz¹du z poprzedniej
kadencji.
Andrzej Buczkowski
przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce

wiêta tu¿, tu¿ ...
334 seniorów z Bieñczyc, cz³onków
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przewodnicz¹c¹
Miros³aw¹ Mit¹ oraz Stowarzyszenia
Emerytów, Rencistów i Osób Niepe³nosprawnych Przyjañ z prezesem Henrykiem Rokiem na czele w dniach 4 i
6 kwietnia br. wziê³o udzia³ w spotkaniach wielkanocnych w Zespole Szkó³
Gastronomicznych nr 1 na os. Z³otej
Jesieni 16. Dziêki ogromnej uprzejmoci pani dyrektor Barbary Brewczyñskiej seniorzy mogli gociæ w budynku szko³y i skosztowaæ ledzia, tradycyjnego ¿urku czy pysznej baby wiel-

kanocnej przygotowanej przez przysz³ych kucharzy, a tak¿e napiæ siê
kawy, z³o¿yæ sobie ¿yczenia i porozmawiaæ. Piêknie ozdobione i nakryte sto³y, a tak¿e przemi³a obs³uga w osobach
uczniów i nauczycieli szko³y doda³y
uroku ca³emu wydarzeniu. rodki finansowe na organizacjê spotkania przekaza³a Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce,
a przewodnicz¹cy Andrzej Buczkowski
¿yczy³ wszystkim zgromadzonym du¿o
zdrowia oraz, aby wiêta wielkanocne przynios³y radoæ i wzajemn¹ ¿yczliwoæ.
Magdalena Dziedzic

W koñcu siê uda³o, na przejciu dla
pieszych na ul. Dunikowskiego na
wysokoci Samorz¹dowego Przedszkola nr 117 zosta³ zamontowany
aktywny znak drogowy tzw. wiat³a
sign flash. Staralimy siê o to od
d³u¿szego czasu. To przejcie znajduje siê na ³uku drogi, a widocznoæ
jest mocno ograniczona przez parkuj¹ce w zatokach samochody. Chocia¿
statystyki policyjne tego nie pokazuj¹, to mieszkañcy uwa¿aj¹ to przejcie za niebezpieczne i ci¹gle zg³aszali wnioski najpierw o dodatkowe
oznakowanie, a potem o monta¿
wiate³  stwierdza Andrzej
Buczkowski, przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce. Sprawa ta
ci¹gnie siê od kilku lat.
Pierwsze rozmowy w tej
sprawie prowadzi³ jeszcze Zarz¹d Dzielnicy XVI poprzedniej kadencji, lecz Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie konsekwentnie odmawia³ dodatkowego oznakowania tego
miejsca i nic siê tam nie
zmieni³o, a¿ do tej pory.
Monta¿ znaku T-27 tzw agatki oraz monta¿ wiat³a sign
flash na tym przejciu wzi¹³em sobie za punkt honoru. W
sierpnia 2015 roku zorganizowa³em pierwsze spotkanie w
tej sprawie. Zaprosi³em
przedstawiciela ZIKiT, lecz
spotkanie to nie przynios³o

oczekiwanych rezultatów. Od tego
czasu systematycznie ponawia³em
proby do ZIKiT o poprawê poczucia
bezpieczeñstwa mieszkañców przekraczaj¹cych jezdniê w tym miejscu.
W koñcu co drgnê³o. Najpierw w
ubieg³ym roku zamontowano tzw
agatkê oraz wymalowano pasy na
bia³o czerwono, ale to nie uspokoi³o
obaw mieszkañców, którzy dalej
wnioskowali o monta¿ wiate³. ZIKiT
siê opiera³, bo taki aktywny znak drogowy to koszt ok. 13 000 z³. W koñcu dziêki wspó³pracy z inspektorem

Januszem Grzybowskim uda³o siê
wypracowaæ wspólne stanowisko.
Urzêdnicy przychyli siê do naszej
proby i kilka dni temu pojawi³a siê
sygnalizacja sign flash  komentuje
sprawê Andrzej Buczkowski. To
du¿y sukces, gdy¿ ZIKiT jest niechêtny monta¿owi tego typu wiate³
na drogach tej kategorii. Konsekwentna praca i upór Przewodnicz¹cego Szesnastki przynios³a oczekiwane rezultaty.
Magdalena Dziedzic
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