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Kolumna informacyjna Rady Dzielnicy XVI

BEZPIECZNY KRAKÓW W BIEÑCZYCACH
4 padziernika br. w siedzibie Rady
Dzielnicy XVI Bieñczyce na os. Kalinowym 4 odby³o siê spotkanie Zespo³u Koordynacyjnego Bezpieczny Kraków, które poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Zespo³u Andrzej Buczkowski.

Na spotkanie przybyli zaproszeni gocie: Jerzy M¹drzyk  Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta
Krakowa, asp. sztab. Robert Witwicki 
Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie, Janusz Jêdrzejewski 
Kierownik Oddzia³u III Stra¿y Miejskiej Miasta Krakowa, asp. sztab. Mariusz Ceremuga  Kierownik Referatu
Dzielnicowych z Komisariatu VII Poli-

cji wraz z dzielnicowymi, m³. brygadier
Robert Krakowski ze Szko³y Aspirantów Po¿arnictwa w Krakowie, Ewa Winiewska Sobel  Prezes Kancelarii
Mediacyjnej Ewa W. Sobel, Daria
Misztoft i Renata Kosela  animatorki
z Programu Aktywnoci Lokalnej Z³ota Jesieñ, Andrzej Janusz  Wiceprezes SM Victoria, Dorota K³osiñska

SM Bieñczyce oraz Piotr Opozda 
mieszkaniec os. Wysokiego. W spotkaniu wziêli udzia³ równie¿ Z-ca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Marcin
Permus, Cz³onkowie Zarz¹du Dzielnicy: Magdalena Dziedzic, Alina Nowic-

ka i Piotr Dominik, Zofia Strojek 
Przewodnicz¹ca Komisji ds. Bud¿etu
Obywatelskiego oraz Zdzis³aw Pawiñski  Przewodnicz¹cy Komisji ds.
Wspó³pracy ze Spó³dzielniami Mieszkaniowymi. Przewodnicz¹cy Andrzej
Buczkowski przywita³ wszystkich zgromadzonych, przedstawi³ program spotkania oraz jako pierwszemu udzieli³
g³osu Januszowi Jêdrzejewskiemu ze
Stra¿y Miejskiej, który przedstawi³ wyniki pracy Oddzia³u III i dzia³ania pod-

jête przez stra¿ników na terenie naszej
Dzielnicy. Zgromadzeni us³yszeli, ¿e
szczególnie trudnym zadaniem dla Stra¿y Miejskiej jest usuwanie z naszych
parkingów nieu¿ytkowanych pojazdów,
które wyrastaj¹ niczym grzyby po
deszczu i blokuj¹ miejsca parkingowe
mieszkañcom. Jerzy M¹drzyk poinformowa³, i¿ zosta³a opracowana wstêpna

Jubileusz Polskiego Stowarzyszenia
Terapii Behawioralnej w Krakowie

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, które ma swoj¹
siedzibê w budynku Szko³y Podstawowej nr 104 na osiedlu
Wysokim w Krakowie wiêtowa³o Jubileusz 15 - lecia dzia³alnoci. 24 wrzenia 2017 roku w Willi Decjusza odby³ siê uroczysty bankiet, w którym na zaproszenie Prezes Neli Grzegorczyk D³uciak, udzia³ wziêli Andrzej Buczkowski  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce oraz Magdalena Dziedzic  cz³onek Zarz¹du, którzy przekazali na rêce
Pani Prezes gratulacjê i wyrazy uznania oraz kosz kwiatów.
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koncepcja projektu budowy monitoringu miejskiego w Krakowie. Zgodnie z
oczekiwaniami mieszkañców na terenie
Krakowa planowany jest monta¿ 200
kamer dozoru wizyjnego. Obraz z nich
bêdzie ogl¹dany On Line przez Stra¿
Miejsk¹. Z pewnoci¹ poprawi to poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców,
choæ Bieñczyce, jak wskazuj¹ statystyki Policji, s¹ i tak bezpieczniejsze ni¿
Stare Miasto, Krowodrza czy Podgórze.
Czêæ z tych 200 planowanych kamer
zostanie zainstalowana w³anie na terenie Bieñczyc. Nastêpnie Przewodnicz¹cy Buczkowski odda³ g³os Robertowi
Witwickiemu z krakowskiej drogówki,
który omówi³ dzia³anie Krajowej Mapy
Zagro¿eñ, która z jednej strony daje
mo¿liwoæ anonimowego zg³oszenia
zagro¿eñ, a z drugiej niestety mo¿e byæ
wykorzystywana, tak ja w przypadku
osiedla Strusia, przez kogo anonimowego, by dokuczaæ mieszkañcom.
Wzd³u¿ ulicy Janiszewskiego na wysokoci sklepu Lewiatan, osiedle Strusia
12, od ponad 30 lat mieszkañcy parkowali swoje pojazdy, czêciowo na jezdni, a czêciowo na chodniku. Nigdy nikomu to nie przeszkadza³o. W ubieg³ym roku, na probê mieszkañców,
Rada Dzielnicy wykona³a tam dodatkowy chodnik, wzd³u¿ zieleñca, poniewa¿
tamtêdy ludzie chodzili do sklepu. Teraz natomiast, kto anonimowo, wykorzystuj¹c mapê zagro¿eñ zg³asza to
miejsce i parkuj¹ce tam pojazdy do interwencji Policji, a ta ma obowi¹zek
zweryfikowaæ ka¿de zg³oszenie. Nale¿y
wiêc zadaæ sobie pytanie czy Krajowa
Mapa Zagro¿eñ w takim kszta³cie dzia³a na rzecz obywateli czy przeciwko
nim? Mieszkaniec osiedla Wysokiego i
cz³onek Bezpiecznego Krakowa Piotr
Opozda przekaza³ na rêce Przewodnicz¹cego Andrzej Buczkowskiego podziêkowania mieszkañców za dowietlenie terenu miêdzy blokami 15,16,17
osiedla Wysokiego oraz za dotychczasow¹ pracê na rzecz naszej lokalnej
spo³ecznoci. Podczas spotkania zosta³y omówione wszystkie zg³aszane przez
mieszkañców problemy zwi¹zane z
bezpieczeñstwem. Na koniec Andrzej
Buczkowski podziêkowa³ wszystkim
przyby³ym na spotkanie, a przede
wszystkim Policji i Stra¿y Miejskiej za
ich dobr¹, codzienn¹ pracê na rzecz
mieszkañców Bieñczyc i ca³ego Miasta
Krakowa.
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Zakoñczy³ siê w³anie remont parkingu i jezdni przed blokiem 25 na osiedlu Albertyñskim. Do tej pory mieszkañcy korzystali z prowizorycznego
parkingu wy³o¿onego p³ytami chodnikowymi, który prawdopodobnie sami

naszej Dzielnicy Andrzeja Buczkowskiego. Zmieni³ siê Zarz¹d, wiêc liczy³em, ¿e siê uda i siê nie pomyli³em.
Przewodnicz¹cy Buczkowski powiedzia³, ¿e remont bêdzie i s³owa dotrzyma³. Mamy w koñcu przed oknami

Aktywny mieszkaniec
zrobili  wyjania Andrzej Buczkowski
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce. Od pocz¹tku tej
kadencji kilkukrotnie spotyka³em siê z
Panem Andrzejem Kury³o, mieszkañcem bloku 25 i cz³onkiem Zarz¹du
Wspólnoty, który zg³asza³ koniecznoæ
naprawy tego parkingu. Jasnym by³o,
¿e remont nale¿y wykonaæ kompleksowo tzn. odnowiæ zarówno miejsca parkingowe, jak i nawierzchniê jezdni jednoczenie, co czyni³o inwestycjê doæ
kosztown¹. Zadanie wpisa³em do tegorocznego bud¿etu i tak za oko³o
120000 z³ zosta³ wyremontowany zarówno parking, jak i jezdnia przed blokiem  podsumowuje Andrzej Buczkowski.
Mieszkam w tym bloku od kilkudziesiêciu lat . Od wielu, wielu lat nie moglimy siê doprosiæ remontu naszego
parkingu. Wnioskowalimy o to przynajmniej od 20 lat i nigdy nie by³o na
to rodków w bud¿ecie dzielnicy. S¹siedzi nie wierzyli, ¿e kiedykolwiek siê
nam to uda. Bêd¹c cz³onkiem Zarz¹du
Wspólnoty bloku od 2 lat wnioskowa³em o to do nowego Przewodnicz¹cego

porz¹dek, piêkny parking z kostki i
now¹ równ¹ jezdniê  opowiada Andrzej Kury³o (na zdjêciu), aktywny
mieszkaniec, który zabiega³ o ten remont.
Marcin Permus
 Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce

Przewodnicz¹cy Szesnastki znów doceniony

Stra¿ Miejska Sto³eczno Królewskiego
Miasta Krakowa ma ju¿ 26 lat. Zosta³a
powo³ana 2 kwietnia 1991 roku przez
ówczesnego prezydenta Miasta Krakowa
Krzysztofa Bachmiñskiego. Powsta³a
jako pierwsza taka formacja w odrodzonej Polsce. 28 sierpnia br. w krakowskim
Magistracie odby³y siê uroczyste obchody wiêta Stra¿y Miejskiej. Gospodarzami byli prezydent Miasta Krakowa profesor Jacek Majchrowski oraz Adam
M³ot - komendant Stra¿y Miejskiej. W
obchodach udzia³ wziêli zaproszeni gocie, wród nich: Wojewoda Ma³opolski
Piotr Æwik, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa Bogus³aw Komider, przedstawiciele s³u¿b mundurowych, wojska,
kocio³a. By³ to czas, by podziêkowaæ za

pracê, wrêczyæ nagrody, odznaczenia.
Prezydent dziêkuj¹c stra¿nikom, podkrela³ ich trud i wk³ad wniesiony w rozwój
miasta. Wyró¿niaj¹cy siê funkcjonariusze
otrzymali medale i odznaczenia za czyny przekraczaj¹ce obowi¹zki s³u¿bowe
oraz pracê spo³eczn¹. Doceniona zosta³a
równie¿ praca Andrzeja Buczkowskiego
Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce, który za wieloletni¹ wspó³pracê, pomoc oraz przyczynianie siê do poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, uhonorowany zosta³
Medalem Na Stra¿y Miasta Krakowa.
Magdalena Dziedzic
Cz³onek Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce
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