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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

W lipcu minął rok odkąd zostałem 
wybrany przewodniczącym Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Z tej 
okazji przychodzi mi na myśl kilka re-
fl eksji, którymi chcę się z Państwem po-
dzielić. Był to dla mnie czas ciekawych 
doświadczeń i zarazem ciężkiej pracy. 
Mimo, iż radnym jestem już drugą ka-
dencję, to dopiero teraz będąc przewod-
niczącym Zarządu tak naprawdę pozna-
łem tajniki pracy w Radzie. Przekonałem 
się, że nawet wykonanie remontu parkin-
gu może nie być prostą sprawą, gdyż nie 
zawsze udaje się zachować dotychczaso-
wą ilość miejsc postojowych, co nie wy-
nika ze złej woli tylko z przepisów prawa, 
a co czasem spotyka się z niezadowole-
niem niektórych mieszkańców. Zdarza 
się również, że trudno jest przekonać 
urzędników do wycięcia jakiegoś drze-
wa, choćby suchego. Tymczasem wciąż 
ktoś przychodzi do biura Rady i prosi lub 
wręcz żąda, aby jego wniosek dotyczący 
np. postawienia ławki, wycięcia drzewa 
lub postawienia słupków ograniczają-
cych wjazd na teren zielony czy też do-
tyczący jakichś innych zadań do realiza-
cji w ramach kompetencji Dzielnicy był 
zaraz spełniony.

Mieszkańcy przychodzą z wieloma 
swoimi problemami i nierzadko mają do 
mnie pretensje, że nie chcę natychmiast 
spełnić ich oczekiwań, ponieważ uwa-
żają, że  ich realizacja zależy wyłącznie 
ode mnie. Dlatego chcę w tym miejscu 

Nie jestem dyrektorem

wyjaśnić na czym polega rola przewod-
niczącego Rady i Zarządu Dzielnicy. 
Zacznę od początku. Nasza Dzielnica 
podzielona jest na 21 okręgów, a z każ-
dego z nich wybierany jest jeden radny 
na czteroletnią kadencję. Każdy członek 
Rady ma tak samo silny mandat, dlate-
go, aby praca przebiegała sprawnie radni 
spośród siebie większością głosów wy-
bierają przewodniczącego Zarządu, jego 
zastępcę i trzech członków Zarządu. 
Przewodniczący reprezentuje Radę na 
zewnątrz oraz kieruje pracą Rady, a także 
prowadzi obrady Zarządu jak i sesje czyli 
posiedzenia całej 21 osobowej Rady. Nie 
jest on jednak dyrektorem, nie zatrud-
nia pracowników, którym może zlecić 
wykonanie określonych prac, nie podej-
muje też jednoosobowo decyzji. Decyzje 
podejmowane są większością głosów na 
posiedzeniach Zarządu bądź na sesjach. 
Podjęte decyzje przewodniczący Zarzą-

Rozpadający się mostek na stru-
mieniu wodnym Młynówka w Krako-
wie na ul. Wojciechowskiego łączący 
Dzielnicę XVI Bieńczyce z Dzielnicą 
XVII Wzgórza Krzesławickie został 
w końcu wyremontowany.

- O fatalnym, mogącym zagro-
zić  bezpieczeństwu przechodniów, sta-
nie mostka na Młynówce w listopadzie 
ubiegłego roku zostałem poinformowa-
ny przez mieszkańca ulicy Bulwaro-
wej. Gdy przyszedłem na miejsce i zoba-
czyłem jak to wygląda to się oburzyłem. 

Mostek na Młynówce przed i po remoncie. 

 Fot. A. Buczkowski

du przekazuje w formie ustnej czy też pi-
semnej zainteresowanym osobom bądź 
podmiotom.  Dlatego każdą zgłoszoną 
mi sprawę przedstawiam na posiedzeniu 
Zarządu, by poznać zdanie pozostałych 
członków i wypracować wspólne stano-
wisko. Zdanie Zarządu przedstawiam 
również w formie projektów uchwał na 
sesjach Rady Dzielnicy wszystkim człon-
kom Rady i dopiero wtedy kolegialnie 
cała rada podejmuje wiążące decyzje.

Mając to na względzie mieszkańcy 
spotykając się ze mną jako przewodni-
czącym  nie powinni  oczekiwać, że ja 
sam mogę podjąć decyzję i że sprawa 
zostanie od ręki załatwiona. My jako 
członkowie Rady wyznaczamy kierun-
ki rozwoju i działania w Dzielnicy, ale to 
urzędnicy są odpowiedzialni za wyko-
nanie zleconych zadań. Ja spotykając się 
z mieszkańcami zapisuję każdą zgłasza-
ną sprawę i po konsultacji z Zarządem, 
bądź całą Radą przekazuję dalej urzędni-
kom, ale niestety nie mam bezpośrednie-
go wpływu na czas realizacji zgłaszanego 
wniosku. Mogę jedynie prosić o wyko-
nanie w jak najkrótszym terminie i to 
robię, ale nie jestem przełożonym dy-
rektorów ZZM, ZIKIT czy innych jed-
nostek miejskich i nie mam możliwości 
wymuszenia na nich podjęcia określo-
nych działań. 

Andrzej Buczkowski

przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy XVI Bieńczyce 

Drugie życie mostka na Młynówce

Skorodowane,  rozpadające się barierki 
i rozsuwające się na boki betonowe pły-
ty, z których zrobiony jest mostek stra-
szyły mieszkańców. Rozpocząłem walkę 
o remont mostka, początkowo interwe-
niowałem u właściciela czyli fi rmy Ar-
celorMittal, ale otrzymałem odpowiedź 
negatywną. Wystąpiłem więc z wnio-
skiem o remont mostka do ZIKiT, infor-
mując o zagrożeniu jakie stanowi dalsza 
eksploatacja mostka bez wykonania ko-
niecznych napraw i w końcu się udało. 
Barierki zostały wymienione na nowe 

i przyspawane do konstrukcji mostka, 
a nawierzchnia wybetonowana, tak,  że 
można bezpiecznie przejść – opowiada 
Andrzej Buczkowski przewodniczą-
cy „szesnastki”. - Choć sprawa nie była 
łatwa, bo trudno było znaleźć odpowie-
dzialnego za to miejsce, to najważniej-
sze, że się udało. Można bezpiecznie 
przejść czy przejechać rowerem po most-
ku na Młynówce i to mnie bardzo cieszy, 
to niewątpliwy sukces – dodaje Andrzej 
Buczkowski.

Magdalena Dziedzic

Podczas sesji Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce radni podjęli uchwałę w sprawie 
wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przy-
wrócenie linii 501 na jej poprzednią trasę. Obecnie została ona skrócona do przy-
stanku Czyżyny Dworzec.

„Wnioskuje się o przywrócenie linii 501 na poprzednią trasę, tj. do przystanku 
końcowego Kombinat przez teren Dzielnicy XVI Bieńczyce, a konkretnie przez 
ul. Obrońców Krzyża zatrzymując się na przystankach Arka, Rondo Hipokratesa 
oraz na przystanku DH Wanda.” – czytamy w uchwale. 

Według ZIKiT skrócenie trasy autobusu 501 umożliwi wzmocnienie dwóch bar-
dzo popularnych linii – 139 i 152. Zdaniem Urzędu zmiany zostały przygotowane tak, 
by zdecydowanej większości pasażerów linii 501 zapewnić alternatywne połączenia 
bezpośrednie do centrum miasta, jak również w drodze powrotnej na swoje osiedle. 
Funkcjonowanie nowego układu linii ma zostać poddane ocenie po kilku tygodniach 
września, kiedy rozpocznie się rok szkolny, a zakończy sezon urlopowy. (red)

PATRONAT HONOROWY ORGANIZATORZY

Patronat Honorowy:

S
B
11.09.2016
MDK im. J. Korczaka – os. Kalinowe 18
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PATRONI MEDIALNISPONSORZY PARTNERZY

Rada wnioskuje o przywrócenie na poprzednią trasę

Uchwała w sprawie linii 501

KONTAKT Z ZARZĄDEM DZIELNICY XVI

• Przewodniczący Zarządu: 
 Andrzej Buczkowski, e-mail: polbucz.ab@gmail.com
 Dyżur w biurze Rady: poniedziałek w godz. 16:30-17:30 
 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• Zastępca Przewodniczącego Zarządu: 
 Marcin Permus, e-mail: mpermus@wp.pl
• Członkowie Zarządu:

– Piotr Dominik, e-mail: piotr.dominik.rada@gmail.com
– Magdalena Dziedzic, e-mail: dziedzic.m@outlook.com
– Alina Nowicka, e-mail: a.n.alinanowicka@wp.pl


