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Absolutorium dla Zarz¹du Dzielnicy jednog³onie przyjête!

Podczas ostatniej sesji Rady
Dzielnicy XVI Bieñczyce, 22
marca, jedn¹ z procedowanych
uchwa³ by³o przyjêcie sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du
Dzielnicy za rok 2017 i udzielenie mu absolutorium na kolejny rok. Uchwa³a ta zosta³a
przyjêta jednog³onie, wszyscy
radni Dzielnicy XVI zag³osowali za udzieleniem zarz¹dowi
absolutorium. Taki wynik oznacza, ¿e praca zarz¹du zosta³a
doceniona. W 2017 roku mielimy do rozdysponowania, podobnie jak w poprzednich la-

tach, blisko 2300 000 z³ i uda³o siê to wykonaæ w 98,94%
procentach, co uwa¿am za bardzo dobry wynik. Uda³o siê
nam wykonaæ wiele wa¿nych
zadañ. Dobudowalimy owietlenie na osiedlu Wysokim i na
ulicy Stadionowej. Czêciowo
odnowilimy alejki na Plantach
Bieñczyckich na osiedlu Przy
Arce, wyremontowalimy kilka
parkingów m.in. na osiedlu Kalinowym 7, Albertyñskim 25 i
Kazimierzowskim 24. Blisko
300 000 z³ zosta³o wykorzystane na remonty i doposa¿enie

ogródków jordanowskich, dzieci mog¹ ju¿ korzystaæ z trampolin na placu zabaw na osiedlu Wysokim. Wspieralimy
placówki owiatowe, Stra¿
Miejska, Policjê. Rok ten by³
równie¿ szczególny jeli chodzi
o remonty nak³adkowe jezdni
finansowane z Bud¿etu Miasta
Krakowa. Dziêki naszym staraniom ulice: Andersa, Broniewskiego, Szajnowicza-Iwanowa,
Marii D¹browskiej, Pokrzywki
zosta³y wyremontowane. Koñczy siê powoli budowa pierwszej w Krakowie tê¿ni solanko-

wej nad Zalewem Nowohuckim
i ju¿ wkrótce bêdziemy mogli
korzystaæ z jej uroków. Na
obecny 2018 rok równie¿ mamy
zaplanowane wiele zadañ, by
Bieñczyce stawa³y siê coraz
piêkniejsze. Chcia³bym w tym
miejscu podziêkowaæ cz³onkom
mojego Zarz¹du jak i wszystkim Radnym Dzielnicy XVI za
ciê¿ka pracê na rzecz naszej
Ma³ej Ojczyzny - podsumowuje Andrzej Buczkowski Przewodnicz¹cy Szesnastki.
Magdalena Dziedzic

Termomodernizacja przychodni na Niepodleg³oci
Blisko 15 mln z³ w tegorocznym Bud¿ecie Miasta Krakowa zosta³o zapisane na termomodernizacjê miejskich budynków u¿ytecznoci publicznej w tym. orodków zdrowia
znajduj¹cych siê w piêciu

dzielnicach nowohuckich
(XIV, XV, XVI, XVII i
XVIII). Wszystkie znajduj¹ce
siê na terenie Bieñczyc przychodnie tzn. na os. Niepodleg³oci 2, Jagielloñskim 1 i
Z³otej Jesieni 3 s¹ przewidzia-

ne do termomodernizacji. Wiadomo ju¿ jednak, ¿e rodków
nie wystarczy na remont
wszystkich obiektów. Pewnie
czêæ bêdzie musia³a dalej
czekaæ. Zarz¹d Dzielnicy XVI
wspólnie z prezesem Zarz¹du
SM Victoria Jerzym Dydasiem
oraz Micha³em Chowañcem,
prezesem NZOZ Terapia Med.
SP z o.o. walcz¹ wspólnie o
przyspieszenie remontu budynku przychodni na osiedlu Niepodleg³oci 2, w którym dzia³a NZOZ Terapia Med, i w
którym leczy siê kilka tysiêcy
osób. Dziêki zaanga¿owaniu
prezesa Jerzego Dydasia,
przewodnicz¹cego Komisji ds.
Wspó³pracy ze Spó³dzielniami
Mieszkaniowymi Zdzis³awa
Pawiñskiego oraz prezesa Micha³a Chowañca uda³o siê ze-

BEZPIECZNY KRAKÓW 20182020
8 marca odby³o siê w Urzêdzie Miasta Krakowa spotkanie
zorganizowane przez Wydzia³
Bezpieczeñstwa i zarz¹dzania
Kryzysowego z dyrektorem
Bogdanem Klimkiem na czele
podczas, którego zosta³y przedstawione za³o¿enia i cele programu Bezpieczny Kraków
na lata 20182020. Program
ten dzia³a w Krakowie od 1999
roku, lecz po tych kilkunastu
latach dzia³ania wymaga³
zmian, gdy¿ zmieni³ siê rodzaj
zagro¿eñ i potrzeby mieszkañców Krakowa w zakresie bezpieczeñstwa. Nowa wersja programu zosta³a przygotowana
we wspó³pracy z pracownikami
naukowymi Katedry Socjologii
Prawa Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego, skonsultowana z Radami Dzielnic Miasta Krakowa
i zaprezentowana w³anie 8

marca. W spotkaniu udzia³
wziêli przedstawiciele wiêkszoci dzielnic Krakowa. Bieñczyce reprezentowali Andrzej
Buczkowski  przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du i jednoczenie
przewodnicz¹cy Dzielnicowego
Zespo³u Koordynacyjnego
Bezpieczny Kraków oraz
Wies³aw Szczurek  radny
Dzielnicy XVI Bieñczyce i jednoczenie pracownik Wydzia³u
Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego UMK. Dr Marcelina Szafrañska oraz mgr
Piotr M¹czyñski z UJ przedstawili nowe cele tego programu,
które zosta³y podzielone na kilka kategorii takich jak: zwiêkszanie kompetencji w zakresie
udzielania pomocy w sytuacji
zagro¿enia, ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szko³ach, zmniejszenie liczby ofiar
wypadków drogowych wród

niechronionych uczestników
ruchu oraz stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie. O szczegó³ach realizacji
poszczególnych elementów
programu opowiedzia³a profesor Janina Czapska  kierownik
Katedry Socjologii Prawa UJ.
Czeæ rodków finansowych

braæ ponad tysi¹c podpisów
mieszkañców, którzy chc¹
przypieszenia remontu tego
budynku. Petycja ta zosta³a
przekazana wiceprzewodnicz¹cemu Rady Miasta Krakowa
S³awomirowi Pietrzykowi, który popiera starania mieszkañców, i który ma sprawê przedstawiæ prezydentowi Miasta
Krakowa i Radzie Miasta Krakowa. Liczymy na to, ¿e te
wszystkie starania przynios¹
rezultat i ju¿ wkrótce budynek
przychodni na osiedlu Niepodleg³oci 2 zyska nowe oblicze.
 komentuje sprawê Andrzej
Buczkowski  przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce.
Tekst: Magdalena Dziedzic
Zdjêcie:
Andrzej Buczkowski

przeznaczonych na realizacjê
programu Bezpieczny Kraków bêdzie przeznaczona na
organizacjê konkursów, grantów, w których bêd¹ mog³y
braæ udzia³ dzielnice. Krótko
mówi¹c po wprowadzeniu tego
programu powinno byæ jeszcze
bezpieczniej.
Zdjêcie i tekst:
Magdalena Dziedzic

WIELKANOC DLA SENIORÓW

Choæ na zewn¹trz aura raczej zimowa, to Wielkanoc tu¿ tu¿. Z tej
okazji jak co roku Zarz¹d Dzielnicy XVI Bieñczyce zaprosi³ blisko
400 seniorów z Bieñczyc na tradycyjne spotkanie wielkanocne. Dziêki
ogromnej ¿yczliwoci pani Barbary Brewczyñskiej, dyrektora Zespo³u
Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w dniach 14 i 20 marca
emeryci mogli siê spotkaæ na wspólnym posi³ku w murach szko³y na
osiedlu Z³otej Jesieni 16. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce Andrzej Buczkowski przywita³ wszystkich zgromadzonych i ¿yczy³ zdrowia, spokoju, radoci z prze¿ywania nadchodz¹cych wi¹t i wszelakich ³ask bo¿ych. Na sto³ach goci³y tradycyjne
wielkanocne potrawy: jajka, ¿urek z kie³bas¹ i æwik³a z chrzanem
przygotowane przez uczniów szko³y pod czujnym okiem Pani Wandy Fundament, które pob³ogos³awi³ ksi¹dz Augustyn Spasowicz 
proboszcz Parafii Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Krakowie. Przy
kawie, pysznych babach i mazurkach by³ czas na rozmowy i na wspomnienia. Obs³ugê kelnersk¹ zapewni³a m³odzie¿ ucz¹ca siê w ZSG
nr 1, a rodki finansowe na organizacjê spotkania przekaza³a Rada
Dzielnicy XVI Bieñczyce. Bieñczyce to dzielnica, w której mieszka
du¿o osób starszych. Dla nich wszystkie takie spotkania s¹ szczególnie wa¿ne, bo s¹ okazj¹ do wyjcia z domu, spotkania z drugim cz³owiekiem i rozmowy. Zawsze, gdy koñczy siê takie spotkanie s³yszê pytania: kiedy kolejne. Seniorzy maj¹ okazjê do integracji, wspólnego
spêdzenia czasu, a przy okazji m³odzie¿ uczy siê zawodu  podsumowuje Andrzej Buczkowski  przewodnicz¹cy Bieñczyc.
Tekst i zdjêcia: Magdalena Dziedzic
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