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Potrzebne tylko dwie przyprawy wyj¹tkowe

CZAS I MI£OÆ DO LUDZI I DO GOTOWANIA
Profesjonalizm, rzetelnoæ, wykwintnoæ i wyrafinowanie - oto s³owa, które w najbardziej zwiêz³y sposób oddaj¹ kreacjê XVIII Ma³opolskiego Konkursu Szkó³ Gastronomicznych, który
odby³ siê w dniach od 3 do 5 marca
2017 roku w Zespole Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w Krakowie. Swoj¹ kulinarn¹ przygodê zapragnêli w tym
roku prze¿yæ uczniowie reprezentuj¹cy
szko³y z: Krakowa, Tarnowa, Jaros³awia, Mylenic, Wis³y, £odzi, D¹browy
Górniczej, Bochni, Limanowej, Wieliczki, Wadowic, Bielska Bia³ej, Nowego S¹cza, Radoczy, Kutna i Iwonicza.
Polaków wsparli równie¿ gocie z zagranicy: s³owackiego Presova, Bratys³awy i austriackiej szko³y Villa Blanca z Innsbrucka. Uroczystoæ wrêczenia nagród i wyró¿nieñ uwietnili swoj¹ obecnoci¹ m.in. Józef Pilch-Wojewoda Ma³opolski, Barbara Nowak-Ma-

piewaj¹co o Polsce, pod takim tytu³em odby³ siê w Szkole Podstawowej
nr 82 na os. Kalinowym w dniu 21
marca, czyli w pierwszy dzieñ kalenda-

twarzach obserwowali ka¿dy wystêp.
Jako pierwsi swe umiejêtnoci wokalne zaprezentowali nauczyciele z Pani¹
Dyrektor Beat¹ Tomaszewska na czele,

ROZPIEWANA SZKO£A

rzowej wiosny, coroczny Szkolny Festiwal Piosenki Polskiej z cyklu Rozpiewana Szko³a. Dzieñ ten by³
zwieñczeniem kilkutygodniowej pracy
uczniów i nauczycieli. Sala gimnastyczna by³a wype³niona po brzegi, a zainteresowanie i zaanga¿owanie uczniów i
rodziców przeros³o najmielsze oczekiwania. Goæmi gali byli Andrzej Buczkowski - Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce oraz
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nastêpnie ka¿da klasa zaprezentowa³a
jeden przygotowany wczeniej utwór.
Ka¿da piosenka by³a inna, ale ka¿da
wywo³ywa³a ogromne emocje i wzruszenie na twarzach. Umiejêtnoci wokalne dzieci zosta³y dope³nione piêknymi strojami, gdzie dominowa³y barwy
bia³o  czerwone. Takie festiwale s¹
szczególnie cenne, gdy¿ kszta³tuj¹ w
m³odych postawy patriotyczne.
Marcin Permus
 Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce

Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce,
Piotr Serafin - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, Pawe³ Mucha-Dyrektor Generalny Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego. W kompozycjê konkursu wpisane zosta³y trzy konkurencje, zwi¹zane z inspiracjami smakowymi kucharzy i barmanów, dodatkowo wsparte wyobrani¹ i kreatywnoci¹ kelnerów. Uczestnicy wszystkich
kategorii konkursowych w sposób mistrzowski zaprezentowali w³asne wizje
podró¿y przez smaki przyprawione
czasem i prawdziw¹ pasj¹. Wszystko
to musia³o wzi¹æ pod uwagê konkursowe jury, staj¹c przed nie³atwym zadaniem wytypowania m³odych talentów,
wykazuj¹cych siê szczególn¹ oryginalnoci¹ tworzenia niezwyk³ych smaków
potraw zaprezentowanych w odpowiedniej oprawie. Ju¿ dzi czekamy na
kolejn¹ dziewiêtnast¹, szczególn¹, bo
w roku Jubileuszu 60-lecia dzia³alnoci
szko³y, edycjê Ma³opolskiego Konkursu Szkó³ Gastronomicznych.
Magdalena Dziedzic

NOWE OBLICZE ZALEWU NOWOHUCKIEGO
Wiosna, przyroda budzi siê do ¿ycia,
o¿ywa. W tym roku o¿yje, zyska nowe
oblicze równie¿ Zalew Nowohucki. To
miejsce jest dla mnie szczególne, bo kojarzy mi siê z dzieciñstwem z latami beztroski. Miejsce to sta³o siê bardzo zaniedbane ostatnimi laty i jak mówi¹ mieszkañcy nic siê tam nie dzia³o, dlatego te¿
rewitalizacja Zalewu to najwa¿niejsze
zadanie jakie wyznaczy³em sobie i Zarz¹dowi Dzielnicy, a pilotowanie go powierzy³em mojemu Zastêpcy Marcinowi Permusowi. Trzeba mieæ jednak wiadomoæ,
¿e o¿ywienie tego miejsca wi¹¿e siê z
ogromnymi nak³adami finansowymi, które
przekraczaj¹ wielokrotnie Bud¿et Bieñczyc, dlatego te¿ odbylimy wiele spotkañ,
aby poszukaæ wsparcia dla naszych dzia³añ. W koñcu konsekwentna praca przynios³a efekty i ju¿ w tym roku wiele

zmieni siê nad Zalewem. Powstanie pierwsza w Krakowie tê¿nia solankowa, gdzie
mieszkañcy bêd¹ mogli wypoczywaæ i
cieszyæ siê w³aciwociami zdrowotnymi
solanki, sp³ywaj¹cej po wi¹zkach tarniny.
Osoby z chorobami dróg oddechowych,
zatok, nadcinieniem têtniczym czy alergiami z pewnoci¹ bêd¹ korzysta³y z tego
wielkiego, naturalnego inhalatora. Jest to
inwestycja bardzo kosztowa i Bud¿et
Dzielnicy nie jest w stanie udwign¹æ
takiego zadania, lecz dziêki wsparciu
Radnego Miasta Krakowa, Przewodnicz¹cego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwoci W³odzimierza Pietrusa uda³o siê
zabezpieczyæ rodki na ten cel w Bud¿ecie
Miasta. Zalew i teren wokó³ niego zyska
nowe oblicze, zostanie wyremontowana
nawierzchnia alejek spacerowych, od strony Domu Wêdkarza powstanie dawno

oczekiwane przez mieszkañców molo
widokowe, a po drugiej stronie Zalewu
zostanie wybudowana scena, która mam
nadziejê bêdzie têtniæ ¿yciem. Planujemy
równie¿ doposa¿enie w kolejne urz¹dzenia powsta³ej w ubieg³ym roku si³owni na
wolnym powietrzu. Aby poprawiæ jakoæ
wody i j¹ natleniæ zaplanowalimy monta¿ p³ywaj¹cych fontann, które dodatkowo piêknie owietl¹ noc¹ Zalew, nadaj¹c
temu miejscu niepowtarzalny klimat.
Ca³oæ projektu ma dope³niæ wykonanie
monitoringu terenu, tak aby ochroniæ
Zalew przed dewastacj¹. Zalew Nowohucki stanie siê atrakcyjnym, bezpiecznym
miejscem wypoczynku i rekreacji.
Andrzej Buczkowski
 Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce
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