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Wspólne sprz¹tanie D³ubni

Akcja zakoñczy³a siê ogromnym sukcesem. Zebrano 200 worków mieci. Oczyszczono nie tylko
brzegi D³ubni, ale równie¿ czêciowo jej koryto. W pierwszy dzieñ wiosny w zorganizowanym
przez Fundacjê EcoTravel sprz¹taniu wziê³o udzia³ oko³o 50 osób, w tym radni naszej dzielnicy.
Rada Dzielnicy XVI objê³a akcjê patronatem.

To by³a spo³eczna inicjatywa. Pomys³ zrodzi³ siê
w g³owie jednego cz³owieka  Marcina Pawlika,
za³o¿yciela Fundacji EcoTravel.  Kiedy latem zesz³ego roku p³yn¹³em D³ubni¹ kajakiem, mia³em
okazjê zobaczyæ, jak bardzo zamiecone s¹ jej
brzegi. Postanowi³em, ¿e co z tym trzeba zrobiæ
 wspomina Marcin. Od pomys³u szybko przeszed³ do realizacji. Akcjê og³osi³ na Facebooku i
zacz¹³ szukaæ partnerów do jej realizacji.  Nie
spodziewa³em siê a¿ tak du¿ego zaanga¿owania
instytucji i w³adz samorz¹dowych w ten pomys³ 
wyznaje inicjator sprz¹tania. Niestety ci¹gle pokutuje wród ludzi stereotyp radnego czy te¿ urzêdnika, który siedzi za biurkiem i nie widzi cz³owieka, tylko paragrafy. Mo¿na jednak mia³o powiedzieæ, ¿e ta akcja pokaza³a, ¿e w Bieñczycach, a
nawet w ca³ym Krakowie, jest zupe³nie inaczej.

kalnym nie powinno byæ podzia³ów czy to na partie, czy na dzielnice. Trzeba wspólnie podejmowaæ
dzia³ania dla dobra naszego miejsca zamieszkania  podkrela Andrzej Buczkowski. Rzeczywicie akcja sprz¹tania D³ubni pokaza³a, ¿e w Nowej Hucie podzia³y nie s¹ najwa¿niejsze.
Trzeba otwarcie powiedzieæ, ¿e ani Fundacja
EcoTravel, ani MPO czy radni nie zdzia³aliby tego
dnia nic, gdyby nie ogromne zaanga¿owanie
mieszkañców! Na akcjê przysz³o ponad 50 osób
w ró¿nym wieku. Przychodzili ca³ymi rodzinami,
aby  jak podkrelali  nauczyæ dzieci odpowiedzialnoci za miejsce zamieszkania. W akcjê zaanga¿owali siê nie tylko nowohucianie. By³y nawet osoby, które tego dnia pierwszy raz odwiedzi³y nasz¹ dzielnicê. Pomimo niskiej temperatury
wszyscy z ogromnym zaanga¿owaniem przyst¹pili
akcje s¹ niezwykle potrzebne. Fundacja EcoTravel ju¿ dzi obiecuje, ¿e bêd¹ kolejne.  Mia³em
obawy, czy taka akcja w ogóle bêdzie mo¿liwa w
Nowej Hucie, czy bêdzie ni¹ zainteresowanie. Teraz ju¿ wiem, ¿e tak. Zdecydowanie j¹ powtórzymy. Prawdopodobnie spotkamy siê ponownie nad
D³ubni¹ jeszcze tej jesieni  obiecuje Marcin Pawlik. Podkrela równie¿, ¿e akcja bêdzie jeszcze lepiej przygotowana.  Uczymy siê, jak organizowaæ
takie sprz¹tanie by³o wiele rzeczy na plus, ale by³y
te¿ takie, które trzeba poprawiæ. Nie spodziewalimy siê tak du¿ej iloci ciê¿kich mieci. Worki
czêsto nie wytrzymywa³y. Bardzo potrzebny jest
tak¿e lepszy sprzêt zabezpieczaj¹cy dla uczestników. Chodzi g³ownie o porz¹dne, trwa³e rêkawicz-

 Bardzo nas ciesz¹ inicjatywy, w których mieszkañcy pokazuj¹ odpowiedzialnoæ za swoje miejsce zamieszkania. Jestemy otwarci na dobre pomys³y, radny nie zawsze wszystko wie i wszystko
zauwa¿a, dlatego tak wa¿ne jest, aby spotykaæ siê
z mieszkañcami, rozmawiaæ z nimi i pomagaæ w
realizacji m¹drych pomys³ów. Tak by³o i tym razem. Bez wahania objêlimy patronatem akcjê i
nag³onilimy j¹ wszelkimi mo¿liwymi sposobami.
Oczywicie wziêlimy w niej udzia³, nie wyobra¿alimy sobie, ¿e mog³oby byæ inaczej  mówi
Andrzej Buczkowski, przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVI. Sprz¹taniem objêty zosta³ odcinek
D³ubni biegn¹cy wzd³u¿ Zalewu. Teren nale¿y do
Dzielnicy XVI, jest jednak równie czêsto odwiedzany przez mieszkañców s¹siaduj¹cej z nim
Dzielnicy XVIII, która tak¿e uczestniczy³a w akcji. Do sprz¹tania przy³¹czyli siê nie tylko radni
Dzielnicy XVI: Andrzej Buczkowski, Maria Teresa Zaremba-Piwowarska, Magdalena Dziedzic i
Agnieszka £o, ale równie¿ przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVIII Stanis³aw Moryc. Nie zabrak³o
tak¿e reprezentacji Rady Miasta w osobie radnego Micha³a Drewnickiego.  W samorz¹dzie lo-

ki, ale wszystko przed nami  obiecuje Pawlik. Z
kolei przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski deklaruje pe³ne wsparcie dla
akcji. Ta pierwsza pokaza³a, ¿e jest ogromne zaanga¿owanie ze strony mieszkañców, a miejsc do
posprz¹tania w naszej dzielnicy nie brakuje! O
ka¿dej takiej inicjatywie bêdziemy informowaæ na
naszej stronie internetowej www.radadzielnicy16.pl.
Warto podkreliæ, ¿e w Bieñczycach nie jest to
pierwsza tego typu akcja. Kilka lat temu z inicjatywy Orodka Kultury im. C.K. Norwida i Fundacji Fundusz Partnerstwa sprz¹tany by³ teren
wokó³ stawu przy ul. Kaczeñcowej. Oczywicie
równie¿ wtedy radni wziêli udzia³ w akcji.

do dzia³ania.  Nie spodziewalimy siê, co mo¿emy tu znaleæ, z rzeki wyci¹gnêlimy m.in. kilka
dmuchanych baseników, butlê gazow¹ i kanister.
Zdecydowanie najwiêcej zebralimy szklanych
butelek  mówi¹ organizatorzy. Dziêki wsparciu
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania uczestnicy akcji mieli do czego zbieraæ mieci. Tu¿ po
zakoñczeniu akcji przyjecha³a mieciarka, która
odebra³a pe³ne worki. Po sprz¹taniu wszyscy
mogli rozgrzaæ siê kubkiem herbaty, o któr¹ zadba³ Zarz¹d Zieleni Miejskiej. Zostali równie¿ poczêstowani pizz¹ zasponsorowan¹ przez pizzeriê
Housepizza.
Wsparcie ze strony instytucji jest nie do przecenienia. Równie wa¿ny jest udzia³ przedstawicieli
tych instytucji w akcji. Pokazuj¹ oni tym samym,
¿e s¹ naprawdê blisko ludzi. Przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Stanis³aw Moryc,
dyrektor Zarz¹du Zieleni Miejskiej Piotr Kempf
byli dzi tu z nami. Ich obecnoæ jest równie wa¿na jak pomoc materialna  podkrela Marcin
Pawlik.
Wiosenne sprz¹tnie D³ubni pokaza³o, ¿e takie
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