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Bieñczyce to jedna z zieleñszych dzielnic Karkowa. Mamy du¿y, piêkny
park Planty Bieñczyckie. Wiêkszoæ osiedli naszej dzielnicy to stare osiedla
wybudowane w latach 60 i 70, kiedy jeszcze nie by³o mody na budowanie bloków tak, ¿e s¹siad zagl¹da s¹siadowi w okna, a te kilka metrów przestrzeni pomiêdzy budynkami to pustynia na której s¹ tylko chodniki i miejsca parkingowe. Znaczna czêæ naszej dzielnicy wygl¹da tak, ¿e mieszkañcy maj¹ przed oknami zadrzewione, zielone skwery. Niektórych to cieszy,
innych denerwuje.

Sadziæ czy wycinaæ?
Nie ma tygodnia, aby nie zg³aszali siê
do mnie mieszkañcy z problemami dotycz¹cymi w³anie zieleni. Wycinka
ka¿dego drzewa, nawet szkodliwej, pyl¹cej i powoduj¹cej alergie topoli wzbudza kontrowersje. Niedawno taka sytuacja mia³a miejsce na osiedlu Przy
Arce, gdzie na wniosek mieszkañców
by³y usuwane stare topole, a w tym samym czasie przyszed³ do mnie mieszkaniec tego osiedla,
który by³ bardzo
oburzony tym, ¿e likwidujemy zieleñ.
Praktycznie usuniêcie ka¿dego drzewa
ma tylu samo zwolenników, co przeciwników. My jako
radni nie decydujemy o tym, które roliny zostan¹ wyciête, my jedynie sk³adamy wniosek w
imieniu w³asnym lub
mieszkañców do Zarz¹du Zieleni Miejskiej w Krakowie, a ten po uzyskaniu
zgody z Wydzia³u Kszta³towania rodowiska Urzêdu Miasta Krakowa zajmuje siê wycink¹ drzew b¹d krzewów.
Uzyskanie pozwolenia na usuniêcie jakiegokolwiek drzewa nie jest prost¹
spraw¹. Przekonalimy siê o tym, gdy
staralimy siê o zgodê na wyciêcie jednego drzewa i kilku krzewów tzn. samosiejek pod budowê nowych miejsc
parkingowych na ulicy Bogusza. Chcielimy tam stworzyæ ok 40 nowych
miejsc postojowych, ale niestety dwukrotnie dostalimy decyzjê uniemo¿liwiaj¹c¹ nam wykonanie tego zadania w
sposób zgodny z wczeniejszymi za³o¿eniami. W zwi¹zku z tym na razie
chcemy siê wycofaæ z tej inwestycji,
próbuj¹c w przysz³oci przekonaæ Wydzia³ Kszta³towania rodowiska do
zmiany swojego stanowiska na takie,
aby by³o ono dla nas w pe³ni satysfakcjonuj¹ce. Trochê inaczej sprawa wygl¹da z tzw. pielêgnacj¹ zieleni  przyciêciem ga³êzi. Wszystkie wnioski
mieszkañców przekazujê na bie¿¹co do
ZZM i zwykle s¹ one realizowane, choæ
s¹ czasami sprawy naprawdê trudne.
Takim przyk³adem jest przyciêcie ga³êzi
drzewa na ulicy Uniwersa³u Po³anieckiego - os. Kociuszkowskie 5, które
zas³aniaj¹ znak drogowy przejcie dla
pieszych. Zarówno ja, jak i prezes Spó³-

dzielni Mieszkaniowej Victoria Jerzy
Dyda zg³aszalimy ten problem parokrotnie i jak na razie rezultatu nie widaæ. Dzi znak jest ju¿ widoczny, ale
nie dlatego, ¿e ga³êzie zosta³y przyciête lecz z tego powodu, ¿e opad³y z nich
licie. Na wiosnê zapewne problem powróci. Jak widaæ ZZM kierujê siê w³asn¹ logika realizuj¹c nasze wnioski. Kolejnym przyk³adem swoistego dzia³ania
tej instytucji jest
osiedle Na Lotnisku
16, gdzie mieszkañcy ci¹gle przychodz¹ do mnie i pisz¹
proby o przyciêcie
drzew na zieleñcu
od strony Plant
Bieñczyckich, gdy¿
rosn¹ce przed ich
oknami wysokie
drzewa powoduj¹,
i¿ w mieszkaniach
jest wilgoæ i ciemno
przez co ca³y dzieñ
musz¹
wieciæ
wiat³o. Tutaj pielêgnacja zieleni zosta³a przeprowadzona,
ale na szczytach budynku i miêdzy blokiem 16 i 17, a nie od strony plant, jak
wnioskowa³em. Ju¿ w momencie przeprowadzania tam prac mia³em telefon
od mieszkanki oburzonej tym, ¿e nie
chc¹ jej przyci¹æ robinii akacjowej, która ronie kilka metrów od bloku i zas³ania jej okno. Dziêki mojej natychmiastowej interwencji uda³o siê pomóc
mieszkance. Jak siê póniej okaza³o ju¿
w 2008 roku zosta³a wydana zgoda na
ca³kowite wyciêcie dwóch rosn¹cych
tam akacji, a te z nieznanych mi przyczyn rosn¹ do dzi. Podobnie wygl¹da
sprawa z nowymi nasadzeniami drzew.
Jedni chc¹ nasadzania, a inni siê temu
sprzeciwiaj¹. Nie inaczej jak z zieleni¹,
ma siê sprawa z ³awkami. Dostajê mnóstwo wniosków o dostawianie nowych
³awek, na których mogli by odpoczywaæ ludzie starsi i tyle samo prób o
usuwanie, tych na których siedz¹ w
nocy grupy spo¿ywaj¹ce alkohol i uniemo¿liwiaj¹ce spokojny sen innym
mieszkañcom. Jak widaæ ka¿dy chcia³by mieæ piêkn¹ zieleñ, która daje nam
tlen i schronienie przed s³oñcem w
upalne dni i wygodne ³awki, by usi¹æ
i odpocz¹æ tylko najlepiej nie przed
swoich blokiem czy przed swoimi
oknami.
Andrzej Buczkowski

Od co najmniej kilku lat sk³adam pisma, wnioski, proby o remont tego
mostku i jak do tej pory bezskuteczne ¿ali siê pan Janusz mieszkaniec
ulicy Bulwarowej i pokazuje, obecnemu na miejscu, aktualnemu Przewodnicz¹cemu Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce Andrzejowi Buczkowskiemu
rozpadaj¹cy siê mostek na strumieniu wodnym M³ynówka, znajduj¹cy siê
w ci¹gu ulicy Wojciechowskiego w Krakowie.

zarówno samo przejcie, jak i barierki boczne s¹ w tak fatalnym stanie,
¿e prawdopodobnie konieczna bêdzie
ca³kowita przebudowa. Uwa¿am, ¿e
nie mo¿na z tym d³u¿ej czekaæ, bo
jest tam niebezpiecznie. Napisa³em

Czekaj¹c na wypadek...

Mostek ten jest w fatalnym stanie
technicznym i dalsze jego u¿ytkowanie mo¿e zagroziæ bezpieczeñstwu
osób z niego korzystaj¹cych. Jest
zrobiony z betonowych p³yt, które
osuwaj¹ siê na boki, tworz¹c na rodku niebezpieczn¹ szczelinê, a metalowe barierki s¹ tak skorodowane, ¿e
siê poodrywa³y. O tym, ¿e nikt nie
interesowa³ siê tym miejscem od wielu lat mo¿e wiadczyæ rosn¹ca na
rodku trawa. Jak ustali³am w³acicielem i zarz¹dc¹ tego miejsca jest
prywatna firma ArcelorMittal. Byæ
mo¿e kilka lat temu wystarczy³by
remont tego miejsca, natomiast dzi
ju¿ w tej sprawie pismo do w³aciciela terenu, informuj¹c go, ¿e mostek
stanowi zagro¿enie dla mieszkañców
i przechodniów. Poinformowa³em
równie¿ o tej sprawie Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Krakowie. Liczê, ¿e owe miejsce
zostanie w koñcu doprowadzone do
nale¿ytego porz¹dku. Jeli w³aciciel
terenu nic z tym nie zrobi bêdê szuka³ innego rozwi¹zania wyjania
pilotuj¹cy sprawê przewodnicz¹cy
Andrzej Buczkowski.
Magdalena Dziedzic
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