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Zmiana przewodnicz¹cego
Rozmowa z Andrzejem Buczkowskim, nowo wybranym
przewodnicz¹cym Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce

Od 1 lipca br. pe³ni Pan funkcjê przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce, proszê powiedzieæ, jakie ma Pan dowiadczenie w pracy samorz¹dowca.
Obecna kadencja jest moj¹ drug¹ kadencj¹ pracy w Radzie Dzielnicy. W poprzedniej kadencji
pe³ni³em funkcje wiceprzewodnicz¹cego Komisji
Praworz¹dnoci. Zajmowa³em siê szeroko pojêtym
zagadnieniem bezpieczeñstwa na terenie naszej
dzielnicy. Jestem i by³em gor¹cym zwolennikiem
monitoringu. Wiem, ¿e kamery w naszej dzielnicy nie s¹ panaceum na wszelkie z³o, ale s¹ wa¿nym narzêdziem w udowodnieniu przed s¹dem
pope³nionych przestêpstw czy te¿ wykroczeñ.
Czasem, obserwuj¹c nagranie, mo¿na równie¿ zapobiec jakiemu niepo¿¹danemu zjawisku. Od
pocz¹tku obecnej kadencji czyli od grudnia 2014
roku, by³em zastêpc¹ przewodnicz¹cego Rady i
Zarz¹du Dzielnicy XVI. Pe³ni³em nadzór merytoryczny nad Komisj¹ Praworz¹dnoci i Porz¹dku
Publicznego oraz Komisj¹ Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego.
Zast¹pi³ pan na stanowisku przewodnicz¹cego Rady pana Jana Jarosza, czym spowodowana by³a ta zmiana personalna?
S³usznie zauwa¿y³a Pani, i¿ jest to zmiana tylko personalna. Pan Jan Jarosz sam zrezygnowa³ z
funkcji przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce. Z³o¿y³ pisemn¹ rezygnacje, któr¹ Rada
przyjê³a na sesji 25 czerwca. Poprzedni przewodnicz¹cy, jak sam siê wyrazi³, by³ zmêczony iloci¹
obowi¹zków i chcia³ odpocz¹æ: Chcê w koñcu
pojechaæ na wakacje i odpocz¹æ. Wed³ug mojej
oceny nie by³o zastrze¿eñ do merytorycznej strony pracy by³ego ju¿ przewodnicz¹cego, ani do
ca³ego poprzedniego zarz¹du. Wszystkie zadania
zosta³y wykonane. Najwa¿niejsze sprawy dopilnowane. Zrobilimy sprawozdanie z wykonania bud¿etu za poprzedni rok, przyjêlimy bud¿et na
2015 r., przygotowalimy projekt bud¿etu na rok
2016, który teraz w lipcu zosta³ przyjêty przez
Radê, zorganizowalimy i przeprowadzilimy g³osowanie nad Bud¿etem Obywatelskim i na bie¿¹-
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W dniach od 22 do 28 czerwca br. odby³o siê
w naszej dzielnicy g³osowanie na projekty zg³oszone do realizacji w ramach Bud¿etu Obywatelskiego, wyj¹tkowo na dwa lata tj. 2015 i 2016. W
Bieñczycach moglimy wybieraæ sporód 17 projektów zg³oszonych przez mieszkañców. Koszt
realizacji poszczególnych zadañ waha³ siê od 6 do

no ³¹cznie tylko 393 g³osy papierowe. Po zsumowaniu g³osów papierowych i internetowych okaza³o siê, ¿e w naszej dzielnicy wygra³ projekt darmowego dostêpu do internetu, czyli WiFi na Plantach Bieñczyckich. W tym roku zostan¹ równie¿
zrealizowane projekty: Przyjazny Teren Rekreacyjny, w ramach którego, za kwotê 20 tysiêcy z³o-

nawet 80 tysiêcy z³otych. G³osowalimy przez
Internet b¹d osobicie w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 3 na os. Kociuszkowskim
5 oraz w siedzibie Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce na os. Kalinowym 4. Niestety i w tym roku
zainteresowanie mieszkañców g³osowaniem by³o
niewielkie. Dzielnica Bieñczyce liczy oko³o 44
tysiêcy zameldowanych osób. W ca³ym tygodniu
g³osowania w obu punktach do g³osowania odda-

tych, zostan¹ nasadzone wzd³u¿ g³ównej alei Plant
Bieñczyckich kwitn¹ce krzewy, oraz projekt bezpieczne przejcia dla pieszych, w ramach którego
zostan¹ dodane dodatkowe owietlenia LED na
przejciach dla pieszych, na ulicach Dunikowskiego oraz £opackiego. W 2016 roku powstanie za
si³ownia nad Zalewem Nowohuckim wyposa¿ona
w urz¹dzenia warte 40 tysiêcy z³otych.
Andrzej Buczkowski

Bieñczyce zag³osowa³y

co pilnujemy zadañ remontowych i inwestycyjnych w Dzielnicy zaplanowanych na ten rok.
Wszystko, co dzieje siê obecnie w Dzielnicy XVI,
mo¿na przeledziæ na naszej stronie internetowej:
www.dzielnica16.krakow.pl. Zapraszam do zapoznania siê.
Panie przewodnicz¹cy, czy jest jaka inwestycja, jakie miejsce szczególnie Panu bliskie,
którym chcia³by siê Pan zaj¹æ w tej kadencji?
Jestem nowohucianinem. Od dziecka wraz rodzicami, w niedzielne popo³udnia, spacerowa³em nad
Zalewem Nowohuckim. Pamiêtam, ¿e by³a tam
przystañ z kajakami i rowerkami wodnymi, które
mo¿na by³o wypo¿yczyæ. By³a równie¿ scena, na
której mo¿na by³o zobaczyæ i pos³uchaæ ró¿ne zespo³y muzyczne. Dzi ju¿ tego nie ma. Moim
marzeniem jest, aby Zalew Nowohucki odzyska³
dawn¹ wietnoæ. W poprzedniej kadencji do naszej rady zg³osi³ siê prywatny inwestor i przedstawi³ swój pomys³ na zagospodarowanie terenu nad
Zalewem. Chcia³ wybudowaæ kawiarniê oraz odtworzyæ scenê. Myla³ te¿ o przystani i wypo¿yczalni kajaków. Niestety z niewyjanionych dla
nas przyczyn wycofa³ siê z tej inwestycji. Postaram siê w tej kadencji znaleæ odpowiedniego
inwestora, który doprowadzi³by do powstania sceny oraz przystani z kajakami i rowerkami wodnymi do wypo¿yczania. Mam nadziejê, ¿e tym tematem zajm¹ siê równie¿ radni Miasta Krakowa, do
których zwracamy siê z prob¹ o pomoc.
Jak bêdzie wygl¹da³a Pana wspó³praca z zarz¹dem i pozosta³ymi radnymi?
Nowo wybrany zarz¹d to grupa radnych, z którymi dobrze mi siê wspó³pracuje. Podzielilimy
siê obowi¹zkami, ka¿dy wie, za co odpowiada,
czego ma dopilnowaæ i czego ja oczekujê. Mylê,
¿e bêdzie to dobra wspó³praca. By³em i nadal jestem otwarty na wspó³pracê ze wszystkimi radnymi. Chcia³bym, abymy w tej radzie zgodnie
wspó³pracowali, aby nie by³o podzia³u na my i
oni.
Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Dziedzic
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