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Zdaniem przewodniczącego

KONTAKT

Pieniędzy zawsze brakuje. Czy to w budżecie domowym, w

firmie czy instytucji, wciąż będzie dylemat – na co wydać je w
pierwszej kolejności? W przypadku rad dzielnic widać to jednak

szczególnie. Kwoty, jakie mają do dyspozycji rady dzielnic
pozostają na podobnym poziomie już od kilku kadencji, dlatego

radni coraz mocniej podnoszą kwestię koniecznego zwiększenia

środków będących do dyspozycji rad.

W przyjętym niedawno przez naszą radę, która ma do wykorzystania kwotę 2,2 mln złotych,

podziale środków na rok 2020, blisko 0,7 mln zł przeznaczono na potrzeby placówek
oświatowych, kolejne 0,75 mln to koszt remontu parkingu w os. Strusia, który pierwotnie

wyceniano na 0,5 mln (wzrost wyceny o 50 procent!) i kolejne niemal 0,1 mln na projekt i
rozpoczęcie budowy parkingu przy ul. Bogusza. Pozostałe 0,45 mln. musi wystarczyć na

remonty chodników, poprawę bezpieczeństwa, profilaktykę zdrowotną, program wspierania

osób niepełnosprawnych czy komunikację z mieszkańcami. Taka sytuacja związana jest z

gwałtownym wzrostem cen materiałów i siły roboczej, co przekłada się na koszty remontów.

W związku z malejącymi możliwościami finansowymi, na majowym posiedzeniu

Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, poruszona została kwestia
konieczności zwiększenia kwot przeznaczanych dla dzielnic. Konwent podjął jednogłośnie

uchwałę dotyczącą wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zdecydowane zwiększenie,

w układzie wieloletnim, środków finansowych – budżetów dzielnic Miasta Krakowa.

Drugim tematem, zwracającym ostatnio uwagę jest sprawa, która zelektryzowała

naszą społeczność w samym środku wakacji. Pomysł (o którym można przeczytać w osobnym

artykule) planowanego zagospodarowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej budynku

przy ulicy Fatimskiej 8, między innymi na ogrzewalnię dla osób bezdomnych, wywołał spore

kontrowersje. Ostatecznie sprawa zakończyła się zmianą decyzji, a docelowo w budynku

powstać ma oddział Straży Miejskiej. Warto podkreślić tu rozsądne podejście do tematu
wszystkich stron sporu i zrozumienie dla mieszkańców, którzy nie odmawiają pomocy

bezdomnym, ale są za równomiernym lokowaniem instytucji pomocowych w całym mieście

oraz większym wsparciem już istniejących. Zwłaszcza, że w pobliżu, przy ul Makuszyńskiego,

działa już noclegownia dla ok. 200 osób. Tym samym dzięki wspólnemu działaniu

mieszkańców, radnych dzielnicy i radnych miejskich, a nawet parlamentarzystów, udało się
wypracować rozsądne rozwiązanie.
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Zygmunt Bińczycki

Rada Dzielnicy XVI BIEŃCZYCE
os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
tel: 12 641 4567
fax: 12 641 4567
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 10:00 – 14:00
wtorek: 10:00 – 14:00
środa: bez przyjęć stron
czwartek: 10:00 – 14:00
piątek: 10:00 – 12:00

Pracownik biura: Katarzyna Kulig
rada@dzielnica16.krakow.pl
www.dzielnica16.krakow.pl

Dyżur przewodniczącego
– poniedziałek 14-15.
Dyżur członka zarządu – wtorek 11-12.

TELEFONY ALARMOWE
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne
112 – Centrum powiadamiania
ratunkowego
986 – Straż miejska
12 688 22 60 – Straż miejska, Kraków –
Nowa Huta
12 616 75 55 – całodobowy dyżur
interwencyjny ZDMK
12 20 10 242 – Zarząd Zieleni Miejskiej
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:
Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, nr tel. 12 64 68 792

Uprzejmie informujemy, że za sprzątanie
w mieście Krakowie odpowiada Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kraków.
Interwencje w tej sprawie proszę
zgłaszać pod: nr tel. 12 64 62 361
mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

NASI DZIELNICOWI
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Trwa rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego

Wizytówka wypięknieje
Wszystko wskazuje na to, że niebawem Zalew Nowohucki wypięknieje. Kluczowe segmenty inwestycji realizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej to plaża, drewniany pomost, odnowiony plac zabaw i boisko do
siatkówki plażowej, elementy małej architektury i jeszcze więcej zieleni. Siłownia na wolnym powietrzu wzbogaci się o nową nawierzchnię tłuczniową. Koszt modernizacji rekreacyjnej wizytówki Bieńczyc to
ponad 6,3 mln zł. Prace budowlano-montażowe powinny być sfinalizowane do końca tego roku.

Zalew to bardzo popularne wśród nowohucian i nie tylko miejsce rodzinnych
spacerów i zabaw. To także kumulacja

rolkarzy i rowerzystów. Doskonałe miejsce
do wypoczynku dla wszystkich zainteresowanych. Nic więc dziwnego, że wypat-

rywali oni informacji na temat rewitalizacji
zalewu. Teraz prace budowlane, rozbiórkowe i montażowe weszły w zasadniczą
fazę realizacji.
– Mogę się tylko cieszyć z faktu, że inwestycja ta, tak wyczekiwana przez mieszkańców, będzie sfinalizowana jeszcze w
tym roku. To wizytówka dzielnicy, Miejsce
tłumnie odwiedzane. Teraz nabierze ono
jeszcze piękniejszego wymiaru – mówi Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady Dzielnicy XVI.
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Budowa tężni solankowej nad Zalewem Nowohuckim

Jednak będzie!

Ruszyła ponowna budowa tężni solankowej nad Zalewem Nowohuckim. To
kolejny element związany z rewitalizacją tego miejsca wypoczynku wszystkich mieszkańców dzielnicy. Zarząd Zieleni Miejskiej wybrał już wykonawcę
tej inwestycji i podpisał z nim stosowną umowę. Prace kosztować będą blisko 1,5 mln złotych, a ich finał przewidziano na koniec tego roku. Z tężni
korzystać będzie można od przyszłej wiosny.

W końcu lipca wykonawca przejął już
plac budowy i rozpoczął prace rozbiórkowe.
Chodziło o demontaż starego zbiornika
betonowego, bo okazało się to tańsze niż
jego naprawa. To zresztą jedyny element,
który przetrwał ubiegłoroczny pożar tężni.

Przypomnijmy. Praktycznie wybudowaną już tężnię solankową nad zalewem
strawił pożar. Spłonęła ona doszczętnie. Z
ustaleń śledczych wynikało, że stało się tak
w wyniku podpalenia obiektu przez nieznanych sprawców. W związku z tym pro-
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kuratura umorzyła postępowanie, chociaż
policja nadal prowadzi czynności operacyjne.
Konstrukcja tężni składała się z trzech
18-metrowych ramion z drewna modrzewiowego wypełnionego gałązkami tarniny.
W Zarządzie Zieleni Miejskiej przekonują, że tężnia będzie wyglądać identycznie jak ta, która spłonęła i której to budowie nowohucianie przyglądali się z ogromnym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że
godzinny spacer przy takiej tężni pozwala przyjąć dawkę jodu równą trzem dniom
spacerów nad naszym morzem. To doskonały sposób na poprawę stanu zdrowia.
W szczególności dróg oddechowych i
gardła.
W Polsce tężnie solankowe znajdują się
m.in. w Ciechocinku, Rabce, KonstancinieJeziornie oraz w Wieliczce.
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Zamiast proponowanej ogrzewalni, przy ulicy Fatimskiej
powstanie oddział Straży Miejskiej

Temat zamknięty!

Wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród okolicznych mieszkańców i kupców
z Placu Bieńczyckiego, wzbudziła planowana przez miasto ogrzewalnia dla
bezdomnych. Miała powstać przy ulicy Fatimskiej, w budynku dawnego Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty. Już wiadomo, że nie powstanie. Przynajmniej w Bieńczycach. Zamiast tego, wzmocnione będzie bezpieczeństwo
okolicznych mieszkańców. Powstanie tu bowiem oddział Straży Miejskiej.

Skutecznych mediacji w sprawie lokalizacji ogrzewalni dla bezdomnych
podjął się poseł RP Ireneusz Raś, który podjął zainteresowanych tą kontrowersyjną kwestią w swoim biurze poselskim w os. Złotej Jesieni.
Od kilu tygodni kwestia otwarcia ogrzewalni przy ul. Fatimskiej 8 spędzała sen z
powiek okolicznym mieszkańcom. Zwłaszcza, że od lat obserwują różne niepokojące zdarzenia z udziałem bezdomnych
w dzielnicy.

Miejsce dla bezdomnych

Pierwsza reakcja mieszkańców miała
miejsce w ostatnim tygodniu lipca, kiedy spotkali się oni przy budynku przewidzianym pod
inwestycję. Na spotkaniu z ramienia Rady
Dzielnicy obecni byli zastępca przewodniczącego Rady Magdalena Dziedzic i radny
Andrzej Buczkowski, który zapowiedział
zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie.
To właśnie MOPS miał realizować ten projekt przy ul. Fatimskiej. Prezentujący zamierzenie spotkali się z falą ostrej krytyki ze strony mieszkańców bloków sąsiadujących z potencjalną ogrzewalnią.
Nawet mimo tego, że rzeczniczka MOPSu, Agnieszka Pers, przedstawiła zamysł swojej instytucji w znacznie szerszym zakresie.
Przy ul. Fatimskiej 8, oprócz ogrzewalni, miały
także znaleźć swoją siedzibę: Miejsce Aktywności Lokalnej oraz Centrum Aktywności Seniora. Centra te, dedykowane okolicznym seniorom, cieszą się wszak wśród krakowian
dużym uznaniem.
Mieszkańcy Bieńczyc wskazali, że niedaleko, przy ulicy Makuszyńskiego, funkcjonuje już od lat noclegownia i schronisko

dla bezdomnych mężczyzn. Kolejne tego
typu przedsięwzięcie, zlokalizowane tak blisko, uznano za całkowicie chybiony pomysł.
– Już teraz nasza dzielnica nadmiernie kojarzona jest jako miejsce dla bezdomnych. Nie
brakuje w niej osób, które stwarzają problemy
natury prawnej i nadużywają alkoholu – argumentowali mieszkańcy Bieńczyc.
Chcą oni, aby w tym miejscu powstał np.
żłobek. Dość mają już pijanych bezdomnych
w okolicy. Liczą, że władze miasta wezmą pod
uwagę także inne lokalizacje dla ogrzewalni.
Oczywiście, na spotkaniu nie brakowało
głosów popierających to przedsięwzięcie.
Jednak te stanowiły zdecydowaną mniejszość.

Stanowczy radni

Nazajutrz po spotkaniu z mieszkańcami stanowczo zareagowali bieńczyccy radni. Podjęli oni uchwałę w sprawie wniosku
do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady
Miasta Krakowa o zmianę lokalizacji
mającej powstać w budynku przy ul. Fatimskiej 8 ogrzewalni dla osób bezdomnych. Oczekują oni innej lokalizacji dla
ogrzewalni, poza terenem Dzielnicy XVI
Bieńczyce.
Efektem dyskusji na nadzwyczajnej sesji
Rady Dzielnicy było też powołanie zespołu roboczego z udziałem mieszkańców ul. Fatimskiej, których reprezentował Andrzej Jania.

Wrzesień 2019 r.
Wspólnie ustalono, że w tej sprawie należy interweniować u prezydenta Krakowa, a o pomoc
zwrócić się również do posła Ireneusza Rasia.
Tak też doszło do dwóch spotkań w biurze poselskim z udziałem mieszkańców, radnych, a
także, co warte podkreślenia, wspierających
Bieńczyce przewodniczących Rady Dzielnicy
XIV Czyżyny Anny Moksy i Rady Dzielnicy XV
Mistrzejowice Marka Hohenauera oraz radnego
Miasta Lecha Kucharskiego.
W ten sposób do sprawy, jako mediator,
włączył się m.in. poseł RP, Ireneusz Raś, który zna dzielnicę od podszewki. Sprawy jej
mieszkańców były mu zawsze bliskie, od
czasów, gdy sam był bieńczyckim radnym i
przewodniczącym tej dzielnicy.
– Po dyskusji z mieszkańcami spotkałem
się z Prezydentem Miasta Krakowa, profesorem Jackiem Majchrowskim i po rozmowach
z Nim mogę obiecać, że już wkrótce kontrowersje wokół nowej noclegowni zostaną definitywnie zakończone. Ogromnie się cieszę, że
nasze postulaty znalazły zrozumienie i jak obiecał mi prezydent – miasto wycofa się z lokalizacji noclegowni przy ulicy Fatimskiej. W tym
miejscu zorganizowany zostanie nowy oddział
Straży Miejskiej, który, taką mam nadzieję, skutecznie wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej części Nowej Huty
– wyjaśniał poseł Ireneusz Raś.

Bieda i wykluczenie

Jednocześnie zaproponował on prezydentowi, aby zwiększyć udział miasta w finansowaniu instytucji, które od lat skutecznie
i efektywnie udzielają pomocy osobom bezdomnym. To inne instytucje miejskie, kościelne i pozarządowe.

Wreszcie mogą odetchnąć

Już wiadomo, że mieszkańcy ul. Fatimskiej mogą wreszcie odetchnąć i pozbyć
się towarzyszących im od dawna nerwów.
Na poniedziałkowej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady
Miasta Krakowa wiceprezydent Krakowa
Andrzej Kulig potwierdził, że pomysł zlokalizowania ogrzewalni przy ul. Fatimskiej
w Bieńczycach trafi ad acta. Przynajmniej
na razie.
– Nie ukrywam, że to decyzja, która nas,
jako radnych dzielnicowych, absolutnie satysfakcjonuje. Rozumiemy potrzebę pomocy
bezdomnym i tych, którzy szukają dachu nad
głową, ale jednocześnie występujemy w interesie mieszkańców dzielnicy. A w tym wypadku podzielamy ich obawy. Zwłaszcza, że tego
typu miejsca już w Bieńczycach funkcjonują.
Kumulowanie w jednym miejscu, w najmniejszej obszarowo dzielnicy, tego typu instytucji
zawsze będzie rodziło problemy. Dobrze więc
się stało, że decyzja w tej sprawie brzmi tak,
a nie inaczej – wyjaśnił swoje stanowisko Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.
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ZARZĄD I KOMISJE RADY
DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE:
ZYGMUNT BIŃCZYCKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY I ZARZĄDU:
MAGDALENA DZIEDZIC

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

KOMISJA REWIZYJNA

ROBERT ADAMEK
URSZULA AKSAMIT
MAREK WAWRZYNKIEWICZ

BARTOSIK KAMIL – przewodniczący
ŁOŚ AGNIESZKA
POŁOMSKA RENATA

KOMISJA INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

BURSA MARCIN – przewodniczący
GÓRA SŁAWOMIR – zastępca przewodniczącego
ADAMEK ROBERT
BARTOSIK KAMIL
OPOZDA PIOTR
PAWIŃSKI ZDZISŁAW
PERMUS MARCIN
WABIK ŁUKASZ

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH,
ZDROWIA, PROFILAKTYKI
I MIESZKALNICTWA
KOCHAŃSKA IZABELA – przewodnicząca
AKSAMIT URSZULA
BIŃCZYCKI ZYGMUNT
DZIEDZIC MAGDALENA
JUNG-KONSTANTY STANISŁAWA
ZAREMBA-PIWOWARSKA MARIA

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH
I OCHRONY ŚRODOWISKA
POŁOMSKA RENATA – przewodnicząca
KRÓL GRZEGORZ – zastępca przewodniczącej
KOCHAŃSKA IZABELA
ŁOŚ AGNIESZKA
NOWICKA ALINA

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
GÓRA SŁAWOMIR – przewodniczący
ADAMEK ROBERT
BIŃCZYCKI ZYGMUNT
JEŻOWSKI GRZEGORZ
JUNG-KONSTANTY STANISŁAWA
OPOZDA PIOTR
PERMUS MARCIN
WABIK ŁUKASZ

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY
I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI

ŁOŚ AGNIESZKA – przewodnicząca
POŁOMSKA RENATA– zastępczyni przewodniczącej
ADAMEK ROBERT
JEŻOWSKI GRZEGORZ
WAWRZYNKIEWICZ MAREK

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU
BUCZKOWSKI ANDRZEJ – przewodniczący
BURSA MARCIN – wiceprzewodniczący
JEŻOWSKI GRZEGORZ
NOWICKA ALINA
WAWRZYNKIEWICZ MAREK
ZAREMBA-PIWOWARSKA MARIA

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE
SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI
PAWIŃSKI ZDZISŁAW – przewodniczący
BUCZKOWSKI ANDRZEJ
DZIEDZIC MAGDALENA

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KRÓL GRZEGORZ – przewodniczący
AKSAMIT URSZULA
DZIEDZIC MAGDALENA
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Mały budżet,
wielkie potrzeby

Rozmowa z Zygmuntem Bińczyckim, przewodniczącym
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

– Jak wygląda skład Rady Dzielnicy
Bieńczyce w nowej kadencji?

– W nowej Radzie Dzielnicy mamy sześć
osób, które funkcję członka rady sprawują po
raz pierwszy. Jest to o tyle istotne, że zmienił się nieco układ sił i aktualnie większość
rady to radni, którzy objęli mandaty bez poparcia partyjnego, radni niezależni. Jest to dla
mnie o tyle ważne, że upartyjnienie najniższego szczebla samorządu, jakim są
rady dzielnic, z mojego wieloletniego doświadczenia, raczej źle wpływa na pracę.

– Jakie są największe problemy tej kadencji rady?
– Największym problemem jest oczywiście za mały budżet w stosunku do potrzeb.
Ilość wniosków remontowych i inwestycyjnych, jakie zgłaszają radni, placówki oświatowe, inne instytucje np. kulturalne czy
służby porządku publicznego, jest bardzo
duża. Każdy radny zabiega aby w jego okręgu był przeprowadzony remont czy inwestycja, co jest naturalne, jednak ostatecznie trzeba podjąć priorytetowe decyzję, gdzie potrzeba remontu jest najpilniejsza. Który chodnik czy ulica jest w najgorszym stanie. Liczę
jednak, że stopniowo środki do dyspozycji
dzielnic będą zwiększane, o co wnioskował
do prezydenta Krakowa Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

– Jakie jeszcze, oprócz remontów,
macie problemy w tej kadencji?
– Szczególnie ważnym dla mnie zagadnieniem są sprawy społeczne. Kiedy w poprzedniej kadencji, jeszcze jako przewodniczący Komisji Seniorów, sprowadzałem
do Bieńczyc Centrum Aktywności Seniora, nie
sądziłem, że będzie to aż tak trudne zadanie.
Nasza dzielnica boryka się bowiem z deficytem lokali użytkowych i stąd problemy z
rozwijaniem sieci tego typu instytucji. Ostatecznie CAS działa w Zespole Szkół Gastronomicznych na os. Złotej Jesieni, choć i
ta lokalizacja wkrótce się zmieni, ze względu na zwiększone potrzeby lokalowe szkoły,
związane z podwójnym rocznikiem.
Chciałbym, aby CAS znalazło swoje miejs-

ce na ul. Fatimskiej, obok planowanego w tym
budynku oddziału Straży Miejskiej. Docelowo w Bieńczycach powinno działać kilka
CAS-ów, ale chcę też aby powstały świetlice środowiskowe pracujące z dziećmi i
młodzieżą. Do tego potrzebny jest skuteczny pomysł na ich lokalizację. Chciałbym, aby
takie centra społeczne dla seniorów i dzieci
powstały jeszcze w tej kadencji. Zainteresowanie zajęciami dla seniorów jest ogromne,
a liczba miejsc ograniczona, dlatego należy
rozwijać ofertę dla tej grupy społecznej.
Bieńczyce wspierają seniorów również poprzez organizację spotkań świątecznych w
Zespole Szkół Gastronomicznych. W przypadku świetlic środowiskowych dla dzieci
również widać ogromne potrzeby. Spędzanie
wolnego czasu na osiedlu nie zawsze dobrze
się kończy, a jego organizacja, pomoc w nauce, socjalizacja, to korzyści jakie mogą odnieść dzieci w takich świetlicach.

– A co ze sprawami bezpieczeństwa,
tak istotnymi dla mieszkańców?
– Ogromnym sukcesem moim osobiście,
ale i radnych kilku kadencji, była poprawa oświetlenia na bieńczyckich osiedlach. Dla
mieszkańców, oprócz statystyk przestępczości, które akurat, wbrew powszechnym
opiniom, w Bieńczycach są dobre, ważne jest
poczucie bezpieczeństwa. Kiedy w 1998 roku
zostałem po raz pierwszy radnym, to poczucie bezpieczeństwa było małe. Z moich
rozmów z mieszkańcami wynikało, że jedną
z przyczyn tego stanu rzeczy było fatalne oświetlenie naszych osiedli. Wymyśliłem wtedy program doświetlania Bieńczyc. Wobec
skromnych środków, pierwsze lampy montowaliśmy na budynkach, w porozumieniu ze
wspólnotami mieszkaniowymi. Potem wykorzystywaliśmy istniejące słupy energetyczne, a w końcu dostawialiśmy nowe.
Tak powstało ponad 200 nowych punktów
świetlnych. Rozpoczęliśmy też wymianę oświetlenia na Plantach Bieńczyckich. W poprzedniej kadencji zostały tam wymienione
niemal wszystkie (ok. 300 sztuk) stare oprawy kulowe na nowe ledowe, a efekt wizualny jest ogromny. Do pełnej poprawy oświetlenia w dzielnicy pozostała jeszcze wy-

miana lamp na osiedlach Niepodległości, Albertyńskim i Kościuszkowskim. Ze względu
na bardzo duży koszt inwestycji Rada Dzielnicy XVI podjęła uchwałę o wpisaniu tego zadania do miejskiego budżetu. Ponadto finansujemy zakup sprzętu dla Straży Miejskiej, zajęcia profilaktyczne, czy też wspólnie z Dzielnicą XIV i XV, zakup samochodów
dla policji.
– Jakie jeszcze zadania zrealizuje
obecna rada dzielnicy?
– Kontynuujemy program profilaktyki
wad postawy w szkołach. Dofinansowujemy
instytucje kultury, które organizują zajęcia i
imprezy dla mieszkańców, programy dla
osób niepełnosprawnych realizowane przez
MOPS, programy edukacyjne np. „Nowa
Huta 2.0”, w którym młodzież mogła poznać
historię Bieńczyc, organizacje harcerskie, biblioteki i świetlice szkolne.

– A jakie wyzwania stoją przed radą?
– Na pewno należy zrobić wszystko, aby
zwiększyć aktywność mieszkańców w
Budżecie Obywatelskim. Wkrótce czeka nas
głosowanie na projekty i trzeba przyznać, że
ich ilość jest w naszej dzielnicy bardzo mała.
Także udział mieszkańców w głosowaniu, w
kilku poprzednich edycjach, był na niskim poziomie. Powołana została Komisja Budżetu
Obywatelskiego i mam nadzieję, że jej praca spowoduje wzrost zainteresowania taką
formą partycypacji społecznej. Tym bardziej,
że do dyspozycji mieszkańców jest aż 900 tysięcy złotych.

– Wkrótce czeka mieszkańców tradycyjne dzielnicowe święto...
– Tak, to już 21. Spotkania Bieńczyckie,
na które serdecznie zapraszam w niedzielę,
8 września. Jak zwykle czeka tam wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych - nagrody, występy
artystyczne i zajęcia sportowe. Do zobaczenia na imprezie.
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Czy w Bieńczycach powstanie tor wyścigowy dla modelarstwa sportowego?

Pomysł wart realizacji

Miejsce już znaleziono. Na terenie Klubu Sportowego Wanda znajduje się bowiem stary, zniszczony plac asfaltowy, bezpośrednio przy hali sportowej. Wynajmowany obecnie jako plac do nauki jazdy. Jego powierzchnia
pozwala na zmieszczenie na nim pełnowymiarowego toru wyścigowego. Trzeba byłoby jednak wymienić zniszczoną nawierzchnię asfaltową, wytyczyć trasę za pomocą naklejanej sztucznej trawy, ustawić podest z dwóch
kontenerów ze schodami i barierką oraz ogrodzić teren.

Tak mógłby wyglądać tor wyścigowy przy KS Wanda
Pomysłodawcy toru wyścigowego szacują, że koszt tej inwestycji, we wskazanym
przez nich miejscu, nie przekroczyłby kwoty 200 tysięcy złotych.
Ogólnodostępny i wielofunkcyjny tor
służyłby min. do uprawiania modelarstwa
sportowego, stosunkowo młodej dyscypliny
sportu, która w ostatnim czasie zyskuje
sporą popularność. Jednakże w Krakowie
brakuje infrastruktury, która mogłaby nie tylko umożliwić uprawianie tego sportu, ale
również spowodować jego rozwój. Tor ten
byłby jedynym tego typu obiektem w Krakowie.
– Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji
Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa, podczas którego prezentowaliśmy
zakres działalności naszej sekcji oraz inicjatywę budowy toru. Swój projekt przedstawiliśmy również na spotkaniu z Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim. Spotkania te zakończyły się jednogłośnym poparciem naszej inicjatywy –
mówi Zbigniew Chełmiński, pomysłodawca
powstania toru wyścigowego, z sekcji modelarska RC Kraków utworzonej w Klubie
Sportowym Wanda. Sekcja ma już na swoim koncie kilka osiągnięć sportowych, jak i organizacyjnych. Zajmuje się modelarstwem
sportowym.

– Ścigamy się przygotowywanymi przez
nas wyczynowymi modelami, ucząc się przy
tym zagadnień związanych z mechaniką,
elektroniką, motoryzacją, tyle że w mniejszej
skali. Oprócz uczestnictwa w zawodach nie
tylko w Polsce, ale również zagranicą, w sezonie zimowym kilkukrotnie byliśmy również organizatorem tego typu zawodów. W

sezonie zimowym organizujemy zawody w
wyścigach modeli On Road na hali sportowej
na specjalnej wykładzinie, która rozkładana
jest przez zawodami – wyjaśnia Zbigniew
Chełmiński.
W ostatnim czasie sekcja wspólnie z
Miastem Kraków była organizatorem zawodów halowych „III Eliminacja Halowych Mistrzostw Polski On Road 2019” pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego.
W sezonie otwartym pomysłodawcy budowy toru wyścigowego chcieliby zorganizować „Finał Mistrzostw Polski On Road
2019”. Istnienie takiego toru pozwoliłoby organizować zawody sportowe różnej rangi, a
także odbywanie regularnych treningów.
Oprócz możliwości uprawiania sportów modelarskich tor mógłby być również wykorzystywany jako miasteczko rowerowe do prowadzenia zajęć z edukacji drogowej, jako tor
do jazdy na rolkach, samochodach dla dzieci i wiele innych. Akademia Górniczo Hutnicza jest w trakcie przygotowywań do Mistrzostw Europy w wyścigach modeli autonomicznych samochodów, które planują zrealizować w 2020 roku. Organizacja takich wyścigów byłaby możliwa również na bieńczyckim torze.
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W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wykonane
zostaną nawierzchnie pod urządzeniami siłowni zewnętrznych
na osiedlach Jagiellońskim i Kalinowym

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Ty też masz głos!

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
W skrócie oznacza
to, że:
1. mieszkańcy zgłaszają
propozycje zadań do
budżetu, które następnie są analizowane
przez urzędników pod
kątem możliwości realizacji;
2. propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
3. w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.
Dzięki BO krakowianie mają bezpośredni
wpływ na to, jak na co dzień wygląda i funkcjonuje miasto. Zmieniają nie tylko dzielnice, w których mieszkają, ale także przestrzeń dostępną dla wszystkich na co dzień
mieszkających i odwiedzających nasze
miasto.

W ramach wszystkich
edycji budżetu obywatelskiego do realizacji zostało
wybranych 482 zadań o
charakterze dzielnicowym
i ogólnomiejskim z poddanych pod głosowanie
2054 projektów.
W VI tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 30 000 000 zł. Do
wyboru mamy 2 rodzaje projektów: dzielnicowe i ogólnomiejskie.
Kwota przeznaczona na realizację zadań
o charakterze ogólnomiejskim w ramach
budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa W
2019 r. wynosi 10 000 000 zł, natomiast na
realizację zadań o charakterze dzielnicowym
w naszej Dzielnicy XVI Bieńczyce mamy w
tym roku 904 700 zł.
Od 1 do 31 maja 2019 r. mieszkańcy
składali swoje projekty. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zaskoczyli re-

kordową liczbą, 949 projektów. 224 pomysły dotyczą zadań ogólnomiejskich, a 725
zadań dzielnicowych. Po weryfikacji
formalno-prawnej
wstępnie przyjęto ponad 500 projektów. Ostateczna lista pod głosowanie opublikowana zostanie do 10
września.
Głosowanie zaplanowano w dniach 28
września – 7 października 2019 r. Dużą
zmianą obecnej edycji jest fakt, że zniesiono kryterium wieku. Głosujący muszą tylko mieszkać w Krakowie – przy poprzednich
edycjach obowiązywała zasada, że osoby te
ukończyły 16 lat.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do aktywnego włączenia się w ideę Budżetu
Obywatelskiego.
Aby oddać swój głos należy zalogować
się na stronie: https://budzet.krakow.pl/ lub
udać się do punktu obsługującego głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na terenie Dzielnicy XVI taki punkt
będzie zorganizowany w siedzibie
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, Kalinowe 4 w dniach:
1 października 9.00 do 13.00
2 października 16.00 do 20.00
3 października 9.00 do 13.00
4 października 16.00 do 20.00
Opracowała
Urszula Aksamit
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Jubileuszowy 60. koncert Nowa Huta. Dlaczego nie?!

Miasto Boga

Najbliższy koncert, jubileuszowy, zbiega się z obchodami innego jubileuszu – 70-lecia istnienia Nowej Huty. Przybliży on jeden z najważniejszych wątków z historii najpierw miasta, a później istotnej części Krakowa – historię zmagań o wiarę, Boga i Kościół w budowanej
na socjalistyczny wzór przestrzeni.
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Czerwcowy, 59. koncert, w przededniu wakacji, miał radosny
charakter. Zresztą sam jego tytuł – Wiwat wakacje – mówił wszystko. Zwłaszcza, że dedykowany był wszystkim – i młodym i starszym. Gwiazdą wieczoru był uwielbiany przez krakowian Jacek
Wójcicki. Wyśpiewał znane i lubiane utwory. Świetnie wypadła kompilacja utworów z polskich filmów międzywojennych, a wśród nich
m.in. Już nie zapomnisz mnie, Ach śpij kochanie, Umówiłem się
z nią na dziewiątą, a na bis – Jesteśmy na wczasach.
Oczywiście, zebranym towarzyszyli wolontariusze Hospicjum św.
Łazarza. Jak zwykle, zachęcali zgromadzonych do wspierania finansowego hospicyjnego dzieła pomocy potrzebującym.
Oczywiście, jak zawsze wstęp na koncert jest wolny. Pamiętajmy jednak o potrzebujących!
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Centrum Aktywności Seniora
szuka nowego lokum
Bieńczyckim seniorom nie brak pomysłów i
chęci wspólnego spędzania czasu. Do tej pory
pomysły te realizowali w
gościnnych przestrzeniach Zespołu Szkół Gastronomicznych. Niestety,
muszą oni opuścić to
miejsce. Podwójny rocznik uczniów spowodował,
że wszystkie pomieszczenia szkolne są teraz
potrzebne. Seniorzy szukają więc czegoś dla siebie. Wiele wskazuje na
to, że miejsce na swój
CAS znajdą w budynku
przy ul. Fatimskiej 8.

Seniorzy na świątecznym spotkaniu zorganizowanym i finansowanym dla nich przez Radę
Dzielnicy XVI Bieńczyce

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy Krakowa

Od 1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW POD WYKUPIONYMI MIESZKANIAMI.
Nie jest wymagany wniosek.
Nie jest wymagana zgoda wszystkich właścicieli lokali.
Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu.

Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe (tj. budynkami jednorodzinnymi lub
wielorodzinnymi).
Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia
i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz
do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.
Uwaga! Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela:
w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku .

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
Opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy
UMK PKO BANK POLSKI SA 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub w kasach Urzędu, z opisem: „opłata skarbowa za wydanie
zaświadczenia o przekształceniu”, również osobiście w UM na os. Zgody 2.
Zaświadczenie o przekształceniu musi trafić do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29
(na parterze budynku). Tam też można uzyskać dodatkowe informacje lub telefonicznie pod numerem utworzonej dla tego celu
infolinii dotyczącej przekształcenia: (12) 6169956
Opracowała Maria Zaremba-Piwowarska,
radna Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Wakacyjne remonty
bieńczyckich chodników i ulic

Za nami wakacje. To, jak zwykle, czas remontów chodników, ulic, parkingów. Całej tej infrastruktury, dzięki której mieszkańcom naszej dzielnicy łatwiej żyć. Istotnego i oczekiwanego remontu doczekała się m.in. ulica Cienista. Dzięki metodzie nakładkowej zyska ona nowy wygląd, a samochody łatwiej ją pokonają. Na zdjęciach tylko kilka z letnich remontów nawierzchni ulic i chodników, które dokonały się lub dokonują w Bieńczycach.
Remont nakładkowy
ul. Samorządowa

ul. Cienista

Remont chodnika
pomiędzy kościołem
Arka Pana, a Zespołem
Szkół Gastronomicznych

os. Albertyńskie
Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

1

KuRIER BIEńczycKI

Wrzesień 2019 r.

Placówki oświatowe
też czekały na wakacje
Głównie po to, aby przeprowadzić w nich niezbędne modernizacje i remonty. Zwłaszcza, że do niektórych bieńczyckich szkół trafiły podwójne roczniki, więc od września trzeba w nich będzie zaadaptować każdą wolną
przestrzeń na potrzeby licznej rzeszy uczniów. Na zdjęciach tylko kilka z licznych prac prowadzonych latem
w naszych placówkach oświatowych.
Wymiana wykładziny, oświetlenia i remont
zaplecza w Szkole Podstawowej nr 86.

Prace remontowe w Przedszkolu
Samorządowym nr 113.
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W turnieju „Od juniora do seniora”

Bieńczyce górą!

W związku z obchodami 70-lecia istnienia Nowej Huty, w czerwcu, pod patronatem
Ireneusza Rasia, posła na Sejm RP i prze-

wodniczącego Sejmowej Komisji Sportu,
Kultury Fizycznej i Turystyki na boisku przy
MDK im. Korczaka w osiedlu Kalinowym ro-
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zegrano mecz między ekipami znanych piłkarzy-seniorów nowohuckich klubów i reprezentacją Bieńczyc. Wszystko to w ramach turnieju „Od juniora do seniora”.
W drużynie znanych i znakomitych przed
laty nowohuckich piłkarzy wystąpili: Motyka,
Bukalski, Kowalik, Andrzej Zięba, Piotr Zięba,
Krawczyk, Bielewicz, Ostrowski, Gruszka.
Najistotniejsza informacja jest taka, że reprezentacja Bieńczyc nie zlękła się sławy rywali i wygrała mecz!
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Program „Bezpieczny Kraków”

Bezpłatne warsztaty
pierwszej pomocy

Program „Bezpieczny Kraków” jest jednym ze strategicznych programów
funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków, którego realizacja ma się
przyczynić do poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa osób
przebywających na jej obszarze.

W związku z realizacją jednego z celów
szczegółowych Programu, jakim jest „Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania
pomocy w sytuacji zagrożenia”, Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, który odpowiada za wdrażanie
Programu, zaproponował przeprowadzenie bezpłatnych, ogólnodostępnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
i resuscytacji krążeniowo oddechowej z
użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (BLS-AED) na obszarze każdej
z Dzielnic Miasta. Dzięki umiejętności udzielenia pierwszej pomocy można uratować komuś życie, dać „drugą szansę” oraz uniknąć
sytuacji, gdzie pozostajemy bezradni, bezsilnie przyglądając się ludzkiej tragedii.

W projekt aktywnie zaangażowało się
sześć Dzielnic: II – Grzegórzki, VI – Bronowice, VII – Zwierzyniec, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XVI – Bieńczyce.
Dedykowane mieszkańcom Miasta
warsztaty obejmować będą m.in.: naukę
umiejętności rozpoznania poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, przeprowadzenie zastępczej wentylacji (użycie maski
twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie
klatki piersiowej, algorytm postępowania w
przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, zastosowanie pozycji
bocznej bezpiecznej oraz obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego
wraz z elementami BLS.

Miejsce Przyjazne
Rodzinom z Dziećmi
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję Państwa o
nowej inicjatywie Gminy Miejskiej Kraków w
obszarze polityki prorodzinnej: Plebiscycie pn.:
„Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, który jest przeprowadzany w ramach kampanii
„Kraków stawia na Rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
Celem plebiscytu jest prezentacja, promocja i zwiększenie na terenie miasta Krakowa liczby miejsc przyjaznych rodzinom z
dziećmi w różnym wieku oraz aktywności tych
rodzin w życiu społeczno-kulturalnym miasta.
Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie Plebiscytu wśród Rodzin zamieszkujących na terenie
Dzielnicy, gdyż to dzieci i rodzice najlepiej potrafią ocenić i wskazać „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, jak również wśród podmiotów posiadających udogodnienia opisane

w załączonym artykule. W załączeniu przesyłam przedmiotowy artykuł do zamieszczenia na Państwa stronie internetowej wraz z
ilustrującymi go materiałami (naklejka plebiscytu, certyfikat, baner i ulotka). Plakaty (format A3) na tablice ogłoszeniowe i do gablot
czekają na Państwa w Biurze Dzielnic, pl.
Wszystkich Świętych 3-4, pok. 24.
Do plebiscytu kandydatów można zgłaszać
przez wypełnienie krótkiego elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie
www.kkr.krakow.pl/plebiscyt lub wysłać wypełniony formularz pocztą. Informacje o projekcie
dostępne są na stronie www.kkr.krakow.pl/plebiscyt oraz pod nr telefonu: 12 616 52 62.
Laureaci plebiscytu zostaną nagrodzeni
Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, który zostanie wręczony podczas uroczystej
Gali zorganizowanej po zakończeniu konkursu.
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W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania środków publicznych, dzielnica
partycypująca w realizacji zadania zapewni pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów, a także podejmie się
obowiązku rekrutacji uczestników. Z kolei za
pozyskanie wykonawcy warsztatów oraz
nadzór nad ich przebiegiem odpowiada Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Warsztaty odbywać się będą
w maksymalnie piętnastoosobowych grupach. Rozwiązanie takie pozwala na efektywne przeszkolenie możliwie największej
ilości osób, przy zachowaniu standardów merytorycznych.
Rozpoczęcie warsztatów planowane
jest na drugą połowę września br. Informacje na temat sposobów rekrutacji zostaną
zamieszczone na stronie Programu:
www.bezpieczny.krakow.pl. Zachęcamy
także do śledzenia strony Programu na Facebooku, dostępnej pod adresem: https://facebook.com/bezpiecznykrakow/.
Kursy odbywać się będą w soboty
(przewidywany czas trwania ok. 6 godzin), w następujących terminach:
– 21.09.2019
– 12.10.2019
– 26.10.2019
– 16.11.2019
O miejscach warsztatów
poinformujemy wkrótce na stronie
http://www.dzielnica16.krakow.pl
Wyróżnione placówki oznaczone zostaną
specjalną naklejką jako „Miejsce Przyjazne Rodzinomz Dziećmi”. Ponadto nagrodzone
miejsca będą prezentowane i promowane na
miejskich stronach internetowych, w szczególności poświęconych działaniom prorodzinnym, jako przykłady dobrych praktyk i
działań wspierających krakowskie rodziny z
dziećmi. W przedmiotowym plebiscycie zostały ustalone następujące kategorie konkursowe:
1) I kategoria – „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”,
2) II kategoria – „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”,
3) III kategoria – „Kultura, Sport i Rekreacja”,
4) IV kategoria – „Urzędy i Edukacja”,
5) V kategoria – „Zdrowie”.
Mam nadzieję, że poprzez wspólne
działania uda się nam się zaprezentować, wypromować oraz zwiększyć liczbę miejsc
wyjątkowych i przyjaznych krakowskim rodzinom, w których będą się czuć komfortowo,
niemal „jak w domu”.
z poważaniem,
Marzena Paszkot
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Rodziny
marzena.paszkot@um.krakow.pl
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Przy Arce coraz ładniej

W grudniu 2018 r. rozpoczęła się kolejna kadencja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce. To już
VIII na lata 2018–2020. „Kurier Bieńczycki” to taki periodyk, który wydawany jest przez Zarząd
Dzielnicy, służący komunikacji radnych z mieszkańcami. Oczywiście do tego służy też strona internetowa, ale
przecież nie każdy z niej korzysta, szczególnie starsze osoby wolą czytać papierowe wydanie naszej gazety.
Pragnę przypomnieć, że Rada Dzielnicy
to najniższy szczebel samorządu terytorialnego. Radni dzielnicowi są wybierani przez
najbliższe otoczenie, rodzinę, sąsiadów,
znajomych, koleżanki i kolegów, przez ludzi
wśród, których mieszkają. Choć Rada Dzielnicy zajmuje się drobnymi sprawami w skali miasta, to dla mieszkańców są one najbardziej istotne, bo dotyczą ich najbliższego
otoczenia, w którym żyją. To właśnie z
Budżetu Rady Dzielnicy (około 2,3 mln
zł/rok) podmioty wybrane przez miejskie
jednostki remontują chodniki na osiedlach po
których na co dzień wszyscy chodzimy, a

fot. Magdalena Dziedzic

także miejsca parkingowe, gdzie parkujemy
nasze pojazdy.
Każdy Radny reprezentuje w Radzie
Okręg wyborczy z którego został wybrany
i przed Tymi mieszkańcami się rozlicza ze
swojej działalności. Mnie już po raz trzeci do Rady Dzielnicy wybrali mieszkańcy
os. Przy Arce. W tej kadencji z bloków nr
2, 4, 5, 9, 10, 18, 19 i to właśnie w pierwszej kolejności pracuję na ich rzecz i dla
ich dobra tak, aby ich najbliższe otoczenie było jak najładniejsze. Zgodnie z
wcześniejszymi deklaracjami dopilnowałem wymiany opraw lamp oświetlenia na
całym osiedlu Przy Arce, i tak w grudniu
ubiegłego roku za kwotę około 356 000 zł
zostały wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe na całym osiedlu. Stare, które służyły przez kilkadziesiąt lat były brudne, przepalone i dawały słabe światło, a
nowe sprawiły, że na osiedlu jest jaśniej,

przez co poprawiło się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W 2018 roku została wyremontowana nawierzchnia parkingu przed blokiem 9, a
mieszkańcy sąsiedniego bloku 10 zgłaszali
mi wnioski i prośby o wykonanie takiego samego remontu przed blokiem osiedle Przy
Arce 10. Zadbałem o to by zadanie to znalazło się w Budżecie 2019 i na wiosnę
bieżącego roku, gdy tylko pogoda pozwoliła
na prace został przeprowadzony kompleksowy remont nawierzchni parkingu. Został
poszerzony wjazd pod blok, tak by poprawić
bezpieczeństwo i komfort korzystania z par-

kingu. Różne rodzaje, nierównej nawierzchni zamieniły się w równą wylewkę asfaltowo
– betonową, a koszt tego zadanie to ponad
100 000 zł.
Wyremontowane zostały również miejsca parkingowe przy bloku os. Przy Arce 2 od
strony Alei Andersa obok Sklepu Lewiatan dawna „Baśka”. Cztery rzędy miejsc postojowych zostało wyłożone nową równą kostka, tak by było łatwiej parkować, a mieszkańcy nie moczyli butów wysiadając z samochodów. W najbliższym czasie zostanie
również przeprowadzony remont alejki spacerowej prowadzącej od bloku os. Przy Arce
19 do ulicy Kocmyrzowskiej.
Natomiast już zakończyła się realizacja
szczególnie mi bliskiego, bo trudnego do wykonania zadania, a mianowicie remontu
chodnika pomiędzy kościołem Arka Pana, a
Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1. O
remont tego miejsca starałem się kilka lat. Po-

czątkowo przeszkodą był stan prawny tego
gruntu. Gdy udało się to wyjaśnić okazało się,
że nie ma zgody urzędników na usunięcie
rosnących tam 6 starych topól. Po wielu staraniach drzewa niszczące chodnik i stwarzające zagrożenie spadającymi konarami
drzew na chodnik i teren szkoły zostały
usunięte, a w Budżecie Dzielnicy na rok 2019
zostały zabezpieczone środki na ten remont.
Mieszkańcy ciągle zgłaszają mi swoje
wnioski i potrzeby. Teraz okazało się, że potrzebne jest dostawienie lamp oświetleniowych przy schodach obok blokach os. Przy
Arce 9 i 10. Jeszcze w tym roku zostanie dobudowana lampa, która oświetli schody przy
bloku 10, a na przyszły rok są w Budżecie zabezpieczone środki na lampę przy bloku 9.
Mieszkańcy tych dwóch bloków zgłaszali mi
również potrzebę przesunięcia lamp oświetlających parking na trawnik, gdyż lampy
stoją na powierzchni wyremontowanego parkingu, a oni boją się parkować przy nich by
nie uszkodzić swoich pojazdów.
W roku 2020 lampy przy obu blokach zostaną przeniesione na trawnik i postawione
na nowych słupach. Dzięki temu będzie bezpieczniej parkować i zostanie więcej miejsca postojowego. Jeszcze w tym roku rozpocznie się kompleksowy remont nawierzchni ulicy Franciszka Ptaka. Zadanie
to zgłosiłem do programu Nowa Huta Dziś!
i jesienią tego roku rozpocznie się remont
nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych od
bloku os. Przy Arce 19 w stronę ulicy
Obrońców Krzyża za kwotę ok. 357 000 zł.
Ulica ta nie była od wielu lat remontowana
i dlatego stan techniczny jest fatalny, płyty
są połamane, po deszczu tworzą się kałuże,
które uniemożliwiają normalne poruszanie
się.
Na wniosek mieszkańców bloku os. Przy
Arce 9 w przyszłym roku zostanie wymieniony
żywopłot. W miejsce starego zostanie zasadzony nowy, młody żywopłot. Zadań i potrzeb
jest wiele, bo nasze osiedla są stare, budowane wiele lat temu. Jako Radny staram się
słuchać głosu mieszkańców i w miarę środków, którymi dysponuje dzielnica realizować
je. Przed nami kolejne 4 lata pracy. Osiedle
Przy Arce staje się coraz piękniejsze. Jestem
pewien, że tak będzie nadal.
Andrzej Buczkowski
Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu
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Kolejne Spotkania Bieńczyckie już 8 września w osiedlu Kalinowym

Czas radości i zabawy
Przed nami kolejne Spotkania Bieńczyckie. Radosne i
wesołe, jak zawsze. Z mocą atrakcyjnych nagród do wygrania. I tym razem atrakcji w nich nie zabraknie. Każdy
z mieszkańców dzielnicy, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na seniorach, znajdzie relaks i zabawę dla siebie. Tradycyjne święto Dzielnicy XVI rozpocznie się tym razem o godz. 12 meczami piłkarski-

mi. Oczywiście, innych punktów długiego programu tegorocznych spotkań, jest całe mnóstwo. Zachęcamy
więc do zerknięcia na ostatnią stronę Kuriera, na której umieściliśmy plakat zapowiadający nasze tegoroczne
Spotkania Bieńczyckie.
W naszym fotoreportażu przypominamy wcześniejsze
Spotkania Bieńczyckie.
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Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

