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Inauguracja Roku Akademickiego
2016/2017 w Bieñczycach
Wreszcie bezpieczniej
na ulicy Pokrzywki

Na to przejcie mieszkañcy os. Niepodleg³oci czekali od lat. Inwestycja,
której nie uda³o siê wykonaæ od kilku kadencji, wreszcie doczeka³a siê realizacji. Na ul. Pokrzywki pojawi³a siê d³ugo oczekiwana zebra. O wykonanie tego przejcia stara³ siê od lat Marek Bartoszek, który pe³ni³ funkcjê
radnego z tego okrêgu w latach 19982002 oraz 20102014.

15 padziernika 2016 r. kolejny rok
akademicki uroczycie zainaugurowa³a
Ma³opolska Wy¿sza Szko³a im. Józefa
Dietla, która mieci siê w Dzielnicy
XVI Bieñczyce na osiedlu Kociuszkowskim. Uroczystoæ rozpoczê³a siê
od wys³uchania pieni Gaude Mater
Polonia wykonanej przez Chór Nowodworski pod przewodnictwem dyrygenta Ryszarda ¯róbka. Nastêpnie Alina
Che³miñska, prorektor ds. dydaktycznych skierowa³a kilka s³ów do studentów i powita³a w³adze uczelni w osobach rektora dr. hab. med., prof.
MWS., Marka Stêpniewskiego, kancle-

rza szko³y Annê Gibowsk¹ Sikora, senat i wyk³adowców uczelni oraz zaproszonego gocia, przewodnicz¹cego
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce Andrzeja Buczkowskiego. Pani
prorektor przedstawi³a krótko historiê
szko³y oraz poinformowa³a o kierunkach kszta³cenia uczelni. Nastêpnie
g³os zabra³ profesor Marek Stêpniewski, który odczyta³ list Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Jaros³awa
Gowina skierowany do obecnych na
uroczystoci. Studenci pierwszego
roku, w obecnoci w³adz uczelni z³o¿yli uroczyste lubowanie, a wybrani ode-

brali swoje indeksy osobicie z r¹k rektora. Nastêpnie przewodnicz¹ca Samorz¹du Studenckiego skierowa³a do nich
kilka s³ów, informuj¹c o kierunkach
kszta³cenia i perspektywach pracy jakie
daje ukoñczenie Ma³opolskiej Wy¿szej
Szko³y. Na koniec Chór Nowodworski
zapiewa³ utwór Gaudeamus Igitur. Po
czêci oficjalnej g³os zabra³ profesor
Jerzy Vetulani, który wspomnia³ swojego zmar³ego przyjaciela Andrzeja
Wajdê i wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt. Medyczna marihuana: nie taki
diabe³ straszny, jak go maluj¹.
Magdalena Dziedzic

Jubileusz III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kochanowskiego wiêtuje w tym roku
Jubileusz 110-lecia. G³ównym dniem
obchodów Jubileuszu by³ Dzieñ Edukacji Narodowej 14 padziernika. Na uroczystociach nie zabrak³o przedstawicieli Rady Dzielnicy XVI w osobach
Przewodnicz¹cego Rady Andrzeja
Buczkowskiego i cz³onka Zarz¹du
Magdaleny Dziedzic.
wiêtowanie rozpoczê³o siê uroczyst¹
Msz¹ wiêt¹. G³ówna czêæ uroczystoci odby³a siê w hali sportowej, która
co warto przypomnieæ, powsta³a dziêki staraniom Rady Dzielnicy XVI.
Wród zaproszonych goci byli m.in.
Dyrektor Generalny Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego Pawe³ Mucha,
w przesz³oci wicedyrektor III LO,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa S³awomir Pietrzyk, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakoci
Powietrza Witold mia³ek, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy XVI Andrzej

Buczkowski oraz przedstawiciele krakowskich uczelni wy¿szych (m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego). Na uroczystoci oprócz obecnych uczniów i absolwentów nie zabrak³o emerytowanych nauczycieli i dyrektorów placówki. Zebrani obejrzeli spektakl teatral-

ny pt. Dot¹d doszlimy przygotowany przez niemal 80 uczniów.
Raz jeszcze gratulujemy ca³ej spo³ecznoci szkolnej i sk³adamy na rêce
Pani Dyrektor najserdeczniejsze ¿yczenia.
Agnieszka £o

Choæ w tej kadencji nie zosta³ wybrany nie zaprzesta³ swoich starañ. - Chodzi³o mi g³ównie o bezpieczeñstwo
osób id¹cych na Tomex. Przez ulicê w
tym miejscu przechodzi ka¿dego dnia
wiele osób, w tym osób starszych. Ci¹gle jednak pojawia³y siê jakie przeciwnoci, a to, ¿e jest za w¹sko, a to, ¿e
to nie jest g³ówna droga. Bardzo siê
cieszê, ¿e uda³o siê wykonaæ co co
przez tyle lat by³o niemo¿liwe  mówi
Marek Bartoszek. I dodaje, ¿e widzi
wyran¹ zmianê w zachowaniu kierowców, których przejcie dla pieszych
zmusza do ostro¿niejszej jazdy. Choæ
wydaje siê, ¿e to tylko namalowanie
kilku pasów jak widaæ sprawa nie
by³a taka prosta. Zabiegaj¹c o jej realizacjê obecny Zarz¹d podejmowa³ ró¿ne dzia³ania. Jednym z nich by³o zorganizowanie z inicjatywy Komisji Praworz¹dnoci, na wniosek aktualnych i
by³ych radnych naszej Dzielnicy w
osobach: Grzegorza Króla, Zdzis³awa
Pawiñskiego oraz wspomnianego ju¿
Marka Bartoszka oraz mieszkañców os.
Niepodleg³oci i Albertyñskiego, miêdzy innymi Zbigniewa Ka³wy spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych i decyzyjnych w sprawie
oznakowania ul. Pokrzywki. Spotkanie,
które odby³o siê oczywicie w terenie,
mia³o miejsce 6 maja br. Z ramienia
Rady uczestniczyli w nim przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Andrzej

Buczkowski, cz³onek Zarz¹du Magdalena Dziedzic, oraz radny Zdzis³aw
Pawiñski z zaproszenia na spotkanie
skorzystali przedstawiciele Wydzia³u
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Krakowie, inspektorzy ze
Stra¿y Miejskiej, inspektor Janusz
Grzybowski z ZIKiT, Prezes spó³dzielni Mieszkaniowej Victoria Jerzy Dyda i jego zastêpca Andrzej Janusz oraz
mieszkañcy. Na spotkaniu ustalono, ¿e
przejcie dla pieszych, o które od lat
zabiegaj¹ mieszkañcy, zostanie wreszcie wykonane, postanowiono równie¿
dooznakowaæ ulicê Pokrzywki ustawiaj¹c przy jezdni znak nakaz jazdy z
prawej strony znaku i zakaz wjazdu. Ustalenia uda³o siê zrealizowaæ! 
To dla mnie ogromna radoæ, wiem teraz, ¿e lata starañ nie posz³y na marne. Jestem wdziêczny obecnemu Zarz¹dowi, ¿e uda³o siê sfinalizowaæ tê sprawê  mówi uradowany Marek Bartoszek.  Ogromnie cieszy poprawa bezpieczeñstwa w tym rejonie  przy wci¹¿
wzrastaj¹cej liczbie samochodów i brawurze z jak¹ je¿d¿¹ kierowcy dba³oæ o
bezpieczeñstwo pieszych jest obowi¹zkiem samorz¹dowców. Dodatkowo, nie
ukrywam, jest dla nas satysfakcj¹ fakt,
¿e uda³o siê nam zrobiæ co, co nie
udawa³o siê w poprzednich latach 
mówi Andrzej Buczkowski przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI.
A£
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