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Niektórzy mieszkańcy uważają, że 
praktycznie wszystkie problemy, jakie 
dotykają naszą Małą Ojczyznę, można 
rozwiązać za pośrednictwem Dzielni-
cy. Z jednej strony traktujemy to jako 
dowód zaufania i trudno nam wprost 
zniechęcać do przychodzenia ze swo-
imi różnymi problemami do biura Rady 
Dzielnicy XVI Bieńczyce. Przecież kra-
kowskie dzielnice mają być organami 
działającymi blisko mieszkańców na-
szego miasta, organami, dla których 
codzienne trudności krakowian nie są 
czymś odległym i mało ważnym.

Nie można jednak żyć złudzeniami 
w postaci przekonania, że każdy pro-
blem mieszkańca zostanie skutecznie 
i szybko rozwiązany przez Dzielnicę. 
Przede wszystkim starszym krakowia-
nom trzeba jeszcze raz uświadomić, że 
współczesna Rada Dzielnicy XVI Bień-
czyce to jest zupełnie co innego niż tzw. 
Rada Dzielnicowa, czyli organ funkcjo-
nujący w czasach komunizmu na obsza-
rze naszego miasta, który to organ obej-
mował swoją właściwością miejscową 
całą Nowa Hutę. Przede wszystkim zaś 
dawna Rada Dzielnicowa to był element 
tzw. rad narodowych, które nie były sa-
morządem w dzisiejszym tego słowa 
znaczeniu, lecz jednym z elementów 
władzy państwowej w PRL. Rady na-

rodowe były fasadowym tworem stwa-
rzającym pozory samorządu i demo-
kracji, a w rzeczywistości ich zadaniem 
było realizowanie polityki rządu. Zatem 
obecna Rada Dzielnicy Bieńczyce to nie 
jest Rada Dzielnicowa tylko przeniesio-
na z osiedla Zgody na osiedle Kalinowe.

Wróćmy jednak do tytułu niniej-
szego artykułu. Jeśli, drodzy mieszkań-
cy, chcecie zgłosić niebezpieczne zda-
rzenie, przestępstwo, niszczenie mienia, 
uszkodzenie infrastruktury miejskiej 
(np. lampy, alejki, ulicy), zaśmiecenie te-
renu, to nie zawsze najlepszym adresem, 
pod który możecie się udać, jest siedziba 
naszej Dzielnicy. Oczywiście możecie 
tak zrobić i Wasze zgłoszenie zauwa-
żonego problemu zostanie odnotowa-
ne i przekazane odpowiednim służbom 
(Policji, Straży Miejskiej, Zarządowi 
Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu, Zarządowi Zieleni Miejskiej, Miej-
skiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania 
itd.).

Jednak trzeba sobie uświadomić, że 
konieczność przekazywania sprawia, że 
nie zawsze najszybsze i najskuteczniej-
sze rozwiązanie problemu to zgłoszenie 
go do biura Dzielnicy. Jeszcze raz pod-
kreślić trzeba, że intencją tego artyku-
łu nie jest zniechęcanie mieszkańców 
do informowania organów Dzielnicy 

Bieńczyce o problemach, ale podpo-
wiedzenie im najlepszego rozwiązania 
konkretnej sytuacji. W tym celu na tej 
stronie „Kropki” zamieszczamy najpo-
trzebniejsze numery telefonów umoż-
liwiających bezpośrednie zgłoszenie 
zauważonego problemu do właściwej 
jednostki.

Piotr Dominik
członek Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
os. Kalinowe 4, tel./fax: 12 641-45-67
Biuro czynne jest: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30; 
wtorek od 7.30 do 13.00; piątek od 7.30 do 12.00
e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl, www.dzielnica16.krakow.pl
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Przy przejściu przez ulicę Dunikowskiego ustawiono dodatkowe znaki drogowe, a na jezdni wymalowano 
czerwone pasy. Fot. A. Buczkowski

Uroczystości na os. Niepodległości upamiętniły 72 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Fot. RD XVI

■  Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania 
– tel. 12 646 23 61 (24 godziny na dobę)

■  Zarząd Zieleni Miejskiej  
- tel. 12 34 18 514 (w godz. 7.30-15.30) 

■  Zarząd Infrastruktury  
Komunalnej i Transportu  
- tel. 12 616 75 55 (24 godziny na dobę)

■  Straż Miejska Oddział Nowa Huta  
- tel. 986 - prosimy z oddziałem Nowa 
Huta (24 godziny na dobę)

■  Komisariat Policji nr VII  
- tel. 12 615 29 11 (24 godziny na dobę)

ZgłaSZajMy uwagI 
I SPOSTrZeżeNIa 
NIe BąDźMy OBOjęTNI

20 maja br. pod obeliskiem upa-
miętniającym bohaterów bitwy o Monte 
Cassino, znajdującym się na os. Niepod-
ległości odbyły się uroczyste obchody 
72 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 
Tradycyjnie już organizatorami uroczy-
stości byli: przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej 
Buczkowski oraz dyrektor Gimnazjum 
nr 42 im. gen Andersa Łukasz Pająk.

W 2004 roku, w 60 rocznicę bitwy, 
mieszkańcy Dzielnicy XVI, chcąc uczcić 
pamięć wszystkich żołnierzy, biorących 
udział w zdobyciu Monte Cassino, ufun-
dowali obelisk, który znajduje się na os. 
Niepodległości. Co roku odbywa się tu-
taj uroczystość patriotyczna organizowa-
na przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce 
i Gimnazjum nr 42 im. gen. Władysława 
Andersa. Również w tym roku, pod obe-
liskiem zgromadzili się przedstawiciele 
władz samorządowych, licznie przybyli 
mieszkańcy oraz delegacje ze szkół z te-
renu Dzielnicy XVI.  Wśród  zaproszo-
nych gości znaleźli się: żołnierz II Kor-
pusu Polskich Sił Zbrojnych uczestnik 
kampanii włoskiej profesor Wojciech 
Narębski, wojewoda Małopolski Józef 
Pilch, senator RP Zbigniew Cichoń, wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Krako-
wa Sławomir Pietrzyk, przewodniczący 
Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady 
Miasta Krakowa Włodzimierz Pie-

trus oraz współorganizator uroczystości 
przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XVI Andrzej Buczkowski. Radę 
Dzielnicy XVI reprezentowali również 
radni:  Alina Nowicka, Magdalena Dzie-
dzic, Zofia Strojek, Stanisława Romanik, 
Agnieszka Łoś i Zdzisław Pawiński. Całą 
uroczystość uświetnił swoją obecnością 
Krakowski Szwadron Ułanów im. Józe-
fa Piłsudskiego pod komendą Henryka 

Bugajskiego, a także oficerowie i żołnie-
rze z Centrum Operacji Lądowych - Do-
wództwa Komponentu Lądowego, któ-
rzy pełnili asystę honorową.

Uroczystości rozpoczęły się od 
wspólnego odśpiewania hymnu Polski. 
Następnie zaproszeni goście skierowa-
li do zebranej bardzo licznie młodzieży 
kilka słów. Jako pierwszy głos zabrał pro-
fesor  Wojciech Narębski, który przede 

wszystkim wyraził radość z możliwości 
wzięcia udziału w uroczystości. Przybliżył 
obecnym wydarzenia tamtych dni, wspo-
minał swoich kolegów – żołnierzy, pod-
kreślił ogromną rolę jaką w przełamaniu 
linii Gustawa odegrali polscy żołnierze. 
Na koniec powiedział, że rolą młodzie-
ży jest pamiętać o dniach walki kiedy za-
braknie już jej uczestników i prosił zebra-
nych uczniów o tą pamięć. Następnie do 

obecnych kilka słów powiedział wojewo-
da Małopolski Józef Pilch. Podziękował 
obecnemu gronu pedagogicznemu za to, 
że uczy młodzież szacunku do wartości 
patriotycznych. Przypominał młodzieży 
o konieczności szanowania bohaterów, 
dzięki którym mogą żyć w niepodległej 
Polsce. Jako ostatni głos zabrał wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa Sła-
womir Pietrzyk. Przypomniał, że Pola-
cy doświadczali w swojej historii braku 
niepodległości. Podkreślił, że teraz kiedy 
żyjemy w kraju wolnym i niepodległym 
trzeba okazać szacunek tym, dzięki któ-
rym się to udało.

Obecni złożyli kwiaty pod Obeli-
skiem Żołnierzy II Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Na zakończe-
nie tego wyjątkowego spotkania wszyscy 
zebrani wysłuchali uroczyście odśpie-
wanej, wzruszającej pieśni „Czerwone 
Maki na Monte Cassino”. Wyjątkowe 
wykonanie oraz okoliczności sprawiły, 
że wśród obecnych było widać głębokie 
wzruszenie, a u niektórych na policzkach 
pojawiły się łzy. Historia kwiatów, które 
„zamiast rosy piły polską krew” wyśpie-
wana przez ucznia Gimnazjum nr 42 
sprawiła, że uroczystość nie zakończyła 
się wraz z rozejściem się uczestników. 
Pamięć o bohaterach tamtych dni po-
została z obecnymi tego dnia pod obe-
liskiem na długie godziny.  (red)

Problem niebezpiecznego przejścia 
dla pieszych przy ulicy Dunikowskie-
go, tuż obok Rady Dzielnicy był bardzo 
często zgłaszany przez mieszkańców i od 
dłuższego czasu pozostawał nierozwią-
zany. Wspomniane przejście znajduje się 
na łuku drogi, a zaparkowane w zatokach 
samochody ograniczają widoczność. Za-
rząd Dzielnicy, chcąc rozwiązać ten pro-
blem, spotkał się w sierpniu 2015 roku 
z przedstawicielami ZIKiT-u, aby zna-
leźć rozwiązanie, które poprawi bezpie-
czeństwo. Zaproponowano min. ustawie-
nie znaku drogowego T-27, tzw. agatki, 
który informuje, że jest to przejście dla 
pieszych szczególnie uczęszczane przez 
dzieci, wymalowanie dodatkowego ozna-

kowania poziomego na jezdni w postaci 
czerwonych pasów, a także zamontowa-
nie „inteligentnej zebry” czyli pulsującego 
pomarańczowego światła, które włącza-
łoby się, gdy do przejścia zbliża się pieszy 
oraz zamontowanie progu zwalniającego.

ZIKiT bardzo długo zastanawiał się 
nad wyborem optymalnego rozwiąza-
nia, ale w końcu udało się. Przy przej-
ściu ustawiono dodatkowy znak drogo-
wy tzw. agatkę, a na jezdni wymalowano 
czerwone pasy. To z pewnością poprawi 
bezpieczeństwo, gdyż dzięki temu przej-
ście jest widoczne z daleka.

Marcin Permus
zastępca przewodniczącego Zarządu  
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Dzielnica nie wszystko załatwi najszybciejPrzejście w końcu 
bezpieczniejsze

Bieńczyce uczciły bohaterów spod Monte Cassino


