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V Ma³opolski Konkurs Pieni
i Poezji Patriotycznej W trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców

Rada Dzielnicy XVI powa¿nie traktuje wszystkie kwestie, z którymi mieszkañcy siê do niej
zwracaj¹. O problemach mog¹ oni informowaæ osobicie, telefonicznie lub mailowo.  Ka¿dy taki
mail czy telefon jest dla nas znakiem, ¿e nale¿y siê nad tematem pochyliæ i go wyjaniæ, w koñcu od
tego jestemy!  mówi Andrzej Buczkowski, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI. Dodaje, ¿e
ostatnio otrzymuje coraz wiêcej sygna³ów dotycz¹cych niebezpiecznego przejcia dla pieszych na
ulicy Dunikowskiego, na wysokoci Plant Bieñczyckich.

19 listopada 2015 roku w Zespole Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odby³ siê V Ma³opolski Konkurs Pieni i Poezji Patriotycznej, w
którym wziê³o udzia³ ponad 80 uczniów z gimnazjów z województwa ma³opolskiego i nie tylko.
Przedsiêwziêcie to zosta³o objête honorowym
patronatem takich instytucji jak: Ma³opolski Kurator Owiaty, Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Muzeum Armii Krajowej, Instytut Dialogu Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a II w Krakowie.
Podczas uroczystoci obecni byli zaproszeni gocie: pani Iwona Marex z Departamentu Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego, pani Anna Jêdrzejczak z Muzeum AK, pani Wiktoria Fedorowicz
z Klubu Kunia, Przewodnicz¹cy Rady Dzielni-

organizatorkami tej imprezy s¹ panie Sylwia
Ptasznik i Marta Bernadzikiewicz-Stêpieñ  nauczycielki z Zespo³u Szkó³ Gastronomicznych nr
1 w Krakowie. Nad ca³oci¹ konkursu czuwa³a
Dyrekcja Szko³y. Jak co roku poziom wyst¹pieñ
by³ bardzo wysoki. Jurorzy stanêli przed nie lada
wyzwaniem. Tym bardziej ¿e jak zwykle by³o o
co walczyæ. Nagrodami w konkursie by³y cenne
urz¹dzenia multimedialne ufundowane przez pos³a na Sejm RP pana Ireneusza Rasia, Kuratorium
Owiaty w Krakowie, Urz¹d Marsza³kowski i
Muzeum Armii Krajowej oraz Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.
Laureatami V Ma³opolskiego Konkursu Pieni i
Poezji Patriotycznej 2015 zostali: Aleksandra Pobiega i Alicja Paczkowska z Gimnazjum w Ciesz-

Zbli¿aj¹c siê do przejcia od strony os. Na Lotnisku, trudno oceniæ, czy nic nie nadje¿d¿a  najgorzej maj¹ rodzice z wózkami, których w tym miejscu nie brakuje.

cy XVI pan Andrzej Buczkowski, Wowa Brodecki z Teatru Ludowego oraz pan Maciej Miezian z
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Konkurs ten z ka¿d¹ kolejn¹ edycj¹ cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem ze strony
uczniów i instytucji lokalnych. Dzia³ania te maj¹
na celu krzewienie wartoci patriotycznych wród
m³odzie¿y gimnazjalnej. Pomys³odawczyniami i

kowach, Zespó³ Wokalny z Gimnazjum w Micha³owicach, duet Anata z Gimnazjum w Woli Batorskiej oraz Laura Luksa z Gimnazjum im. Bogdana Jañskiego w Krakowie. Jury przyzna³o równie¿
szeæ wyró¿nieñ.
Ju¿ z niecierpliwoci¹ i radoci¹ oczekujemy
kolejnej edycji konkursu.

Hortensje w Bieñczycach

W ostatnich dniach listopada w Bieñczycach zosta³y nasadzone hortensje m.in. przy kociele w. Józefa
na Kalinowym i przy kociele Arka Pana. Prace nadzorowa³ radny Grzegorz Król.

Pokonanie tego przejcia rzeczywicie jest ryzykowne. Osoby, które chc¹ przedostaæ siê przez
ul. Dunikowskiego, tu¿ obok siedziby Rady
Dzielnicy, maj¹ ograniczon¹ widocznoæ  przyczyniaj¹ siê do tego zaparkowane w zatokach samochody i ³uk drogi. W pobli¿u znajduje siê Samorz¹dowe Przedszkole nr 117 i a¿ trzy szko³y
podstawowe (nr 82, 92 i 104), oprócz tego niedaleko od przejcia jest usytuowany koció³
wiêtego Józefa (os. Kalinowe). Ze wzglêdu na
lokalizacjê przejcia Rada Dzielnicy dok³ada
wszelkich starañ, aby poprawiæ bezpieczeñstwo
w tym miejscu.  Trzeba pamiêtaæ, ¿e podstawowym statutowym zadaniem Rady Dzielnicy jest
zaspokajanie potrzeb mieszkañców, m.in. w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury.
Podstawow¹ za potrzeb¹ cz³owieka jest bezpieczeñstwo. W trosce o nie, w szczególnoci z
myl¹ o dzieciach i osobach starszych, podjêlimy dzia³ania maj¹ce na celu zmianê obecnej
sytuacji, która jest absolutnie nie do przyjêcia
 mówi Andrzej Buczkowski. Cz³onkowie zarz¹du spotkali siê z przedstawicielami ZIKiT-u, aby
omówiæ mo¿liwe rozwi¹zania tego problemu.
Zaproponowali, aby na jezdni w tym miejscu
pojawi³o siê dodatkowe oznakowanie poziome w
postaci czerwonych pasów oraz by dostawiæ
znak T-27, tzw. agatkê. Prócz tego prosili o zamontowanie inteligentnej zebry, czyli pulsuj¹cego pomarañczowego wiat³a, nad znakiem T-27, które w³¹cza³oby siê, gdy do przejcia zbli¿y siê pieszy, a tak¿e o umieszczenie lustra.
Wszystkie te sugestie przekazali przedstawicielom ZIKiT-u na spotkaniu, które odby³o siê 25
sierpnia 2015 r.  relacjonuje Andrzej Buczkowski. Niestety w przedmiotowej sprawie przez
d³u¿szy czas nic siê nie dzia³o, ZIKiT nie wyrazi³ swojego stanowiska a¿ do 9 listopada.
W tym dniu do Rady Dzielnicy wp³yn¹³ mail,
w którym ZIKiT informuje, ¿e podczas kontroli
oznakowania na wspomnianym przejciu, która
odby³a siê w obecnoci przedstawiciela WRD
Policji w Krakowie, zasugerowano, by z przedmiotowego przejcia usun¹æ oznakowanie poziome cie¿ki rowerowej, a oznakowanie pionowe
zamieniæ na D-6. O sugestii przedstawiciela Po-

licji poinformowano Zespó³ ds. Rewitalizacji Polityki Rowerowej. Stanowisko Zespo³u by³o jednoznaczne. Kategorycznie sprzeciwi³ siê jakimkolwiek zmianom dotycz¹cym likwidacji cie¿ki rowerowej, gdy¿ rowerzyci mog¹ poruszaæ
siê tak¿e po ci¹gach pieszych i alejkach Plant
Bieñczyckich. W zwi¹zku z powy¿szym sprawê
przekazano do rozpatrzenia przez Zespó³ ds.
Bezpieczeñstwa i Realizacji Ruchu Drogowego,
który podejmie w tej sprawie decyzjê.
Ten mail oburzy³ radnych.  Przecie¿ zmiana
oznakowania dotycz¹ca rowerzystów nie podniesie bezpieczeñstwa w tym miejscu! To jaka kpina! My na spotkaniu proponujemy rozwi¹zanie
problemu, a otrzymujemy tak¹ odpowied!
 mówi wzburzony Andrzej Buczkowski.
Przedstawiciel ZIKiTu zaznacza, ¿e to spotkanie mia³o na celu omówienie problemów, jakie
wystêpuj¹ na terenie ca³ej Dzielnicy XVI, w tym
przedmiotowego przejcia. By³o rozmow¹ o tym,
co mo¿na zmieniæ na lepsze, nie mia³o jednak
oficjalnego charakteru.  To spotkanie mia³o
charakter roboczy, na tej podstawie Rada i Zarz¹d Dzielnicy XVI winny przes³aæ pisemny
wniosek do ZIKiT-u, choæby z propozycj¹ zamontowania sygnalizacji aktywnej przejcia.
Orientacyjny koszt takiej inwestycji to oko³o
13 000 z³  mówi przedstawiciel ZIKiT-u.
Opiesza³oæ w tym temacie irytuje u¿ytkowników przejcia. Do biura Rady Dzielnicy przychodz¹ grupy mieszkañców, którzy wrêcz ¿¹daj¹ poprawy bezpieczeñstwa w tym miejscu. Problem zauwa¿aj¹ równie¿ przedstawiciele placówek owiatowych zlokalizowanych w okolicy.
 Wiele osób jedzi tu za szybko, a widocznoæ
na przejciu jest bardzo s³aba. Z przejcia korzystaj¹ miêdzy innymi rodzice, którzy przyprowadzaj¹ dzieci do przedszkola. W ich imieniu
prosimy o rozwi¹zanie problemu tego przejcia.
 mówi Agnieszka Knapik, dyrektor Samorz¹dowego Przedszkole nr 117 os. Na Lotnisku.
 Czy przedstawiciele ZIKiT-u czekaj¹, a¿ zdarzy siê jakie nieszczêcie i dopiero wtedy podejm¹ dzia³ania? My na pewno sprawy tak nie zostawimy!  deklaruje przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVI.
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