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Przewodniczący Buczkowski na medal!

15 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym

Domu Kultury im. J. Korczaka na os. Kali

nowym 18 odbyło się uroczyste spotkanie

opłatkowe, którego gospodarzami byli

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

oraz Monika Modrzejewska – Dyrektor

MDK im. Janusza Korczaka, a które swo

ją obecnością uświetnili Józef Pilch – Wo

jewoda Małopolski, Stanisław Dziedzic –

Pełnomocnik Prezydenta Jacka Maj

chrowskiego, były Senator RP Bogdan

Pęk, Radni Miasta Krakowa: Teresa

Kwiatkowska, Adam Grelecki oraz Wło

dzimierz Pietrus, a także Gerard Kuś –

Komendant VII Komisariatu Policji, Zbi

gniew Ulman – Zastępca Komendanta

Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Andrzej

Dadał – Naczelnik III Oddziału Straży

Miejskiej, Jerzy Dydaś Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” oraz

Mariusz Antkiewicz – Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”,

jak również Marek Ziemiański – Przewod

niczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIV

Czyżyny oraz Stanisław Moryc – Prze

wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

XVIII Nowa Huta. Wzajemne życzenia

złożyli sobie również obecni na spotkaniu

Dyrektorzy wszystkich bieńczyckich

szkół. Uroczystość rozpoczęła się od wy

stępu wychowanków Korczaka, którzy

zaprezentowali specjalnie przygotowany

świąteczny program. Następnie głos za

brał doktor Stanisław Dziedzic – wielolet

ni Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu

Miasta Krakowa oraz Pełnomocnik Pre

zydenta Jacka Majchrowskiego, który

wręczył Przewodniczącemu Andrzejowi

Buczkowskiemu odznakę „Honoris Gra

tia”, przyznaną w uznaniu szczególnych

zasług dla Krakowa i jego mieszkańców

przez Prezydenta Miasta Krakowa profe

sora Jacka Majchrowskiego, który docenił

wieloletnią pracę Andrzeja Buczkowskie

go na rzecz poprawy bezpieczeństwa

mieszkańców. Życzenia świąteczno – no

woroczne złożył zgromadzonym Wojewo

da Małopolski Józef Pilch, który

jednocześnie pogratulował Przewodni

czącemu otrzymanego odznaczenia.

Zgromadzeni podzielili się opłatkiem, po

święconym przez księdza proboszcza

Adama Podbierę z Parafii Św. Józefa na

os. Kalinowym, a wieczór zakończył się

wspólnym kolędowaniem.

Magdalena Dziedzic

Zdjęcia: Andrzej Kalinowski
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Moja Mała Ojczyzna

Radny dzielnicy to też mieszkaniec

Przy okazji dyskusji nad dzielnicowym

budżetem obywatelskim często padało

stwierdzenie, że radni chcą czegoś inne

go niż mieszkańcy naszej Dzielnicy. W tle

pojawiała się silna sugestia, że radny to

jakaś zupełnie inna kategoria niż miesz

kaniec, że jest między tymi pojęciami ja

kieś przeciwieństwo, że te dwie grupy

dzieli jakaś różnica interesów. Tymcza

sem na tym najniższym szczeblu samo

rządu, jakim jest dzielnica, takie

przeciwstawienie jest całkowicie błędne

i oderwane od rzeczywistości. Żeby zo

stać radnym dzielnicy trzeba stale za

mieszkiwać na terenie danej dzielnicy, bo

taki jest wyraźny wymóg statutu każdej

krakowskiej dzielnicy. Przede wszystkim

jednak radny dzielnicy nie jest w sytuacji

posła czy senatora, który zostaje wybra

ny w jakimś okręgu, a następnie wyjeż

dża do Warszawy, by tam sprawować

swój mandat. Taki parlamentarzysta jest

bardziej zagrożony tym, że oderwie się

od realnych problemów swoich wybor

ców, a jeśli partia umieści go na wysokim

miejscu listy wyborczej, to w kolejnych

wyborach może znów uzyskać mandat.

Natomiast w wyborach do rad dzielnic nie

ma list partyjnych, a więc nie można

zwiększyć swoich szans na zwycięstwo

przez wysokie miejsce na takiej liście.

Głosuje się na konkretną osobę, a żeby

zostać radnym trzeba po prostu zdobyć

najwięcej głosów w swoim okręgu. Okręgi

wyborcze są małe, czyli wyborcami są

często sąsiedzi i znajomi kandydata. Dla

tego w większości przypadków radnym

z danego zostaje wybrany ten, kogo

mieszkańcy uznają za swojego reprezen

tanta. Ponadto, jeśli ktoś tylko ma taką

chęć, to dość łatwo jest skontaktować się

z radnym ze swojego okręgu, bo przecież

siedziba rady dzielnicy jest w pobliżu na

szego miejsca zamieszkania. Wszystkie

te okoliczności wskazują na to, że nie ist

nieje jakaś przepaść pomiędzy radnymi

dzielnicowymi a mieszkańcami. Są to

dwie grupy wzajemnie się przenikające –

radny jest równocześnie mieszkańcem,

a mieszkaniec ma wpływ na radnego,

a czasem może nawet sam zostać rad

nym. Natomiast radny, który narazi się

swoim wyborcom, wśród których przecież

mieszka, ryzykuje przegraną w następ

nych wyborach, a przecież radny z reguły

chce zostać wybranym na kolejną

kadencję.

Piotr Dominik

Bezpłatne porady

W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4
można uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela

mgr Piotr Dominik  radca prawny, członek Zarządu Dzielnicy XVI.
Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00.

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał kontakt z Kancelarią Mediacyjną
Ewa W. Sobel. Dzięki temu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad
udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego.

Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu

osobistym bądź telefonicznym, tel.: 12 641 4567
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Zdaniem Przewodniczącego

Rok 2017 to kolejna, czwarta już edycja

inicjatywy pod nazwą Budżet Obywatel

ski. Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce posta

nowiła po raz pierwszy nie przeznaczać

żadnych środków finansowych na ten cel.

Ku mojemu zdziwieniu decyzja ta wywo

łała medialną burzę oraz personalne ataki

na moją osobę, w tym groźby choćby na

Facebooku, dlatego po raz kolejny chcę

wytłumaczyć, jakie względy zdecydowały,

że Bieńczyce wycofały się z Dzielnicowe

go BO. Postaram się przedstawić to jak

najprościej. Zacznę od tego, że Dzielnico

wy Budżet Obywatelski polega na tym, iż

to radni Dzielnicy z własnych środków,

które mają do dyspozycji na dany rok,

przeznaczają kwotę pieniężną, której wy

sokość sami ustalają. Robią to w formie

uchwały przyjmowanej większością gło

sów na styczniowej sesji. W ramach tych

środków mieszkańcy w wyznaczonych

terminach mogą zgłaszać projekty, które

po ocenie merytorycznej dokonanej przez

jednostki miejskie są poddawane pod gło

sowanie. Po czym projekt, który zdobę

dzie najwięcej punktów, musi zostać

przez Dzielnicę zrealizowany. Tu pojawia

ją się zastrzeżenia i wątpliwości. System

komputerowy Budżetu Obywatelskiego

jest tak skonstruowany, że nie sprawdza,

czy wnioskodawca oraz osoby głosujące

na dany projekt są faktycznie mieszkań

cami Bieńczyc, czy też nimi nie są, a tyl

ko tak podają, aby móc złożyć projekt

i przyznać mu punkty. Głosujący nie mu

szą posiadać zameldowania na terenie

danej Dzielnicy. Wszystko opiera się na

oświadczeniu woli, którego nikt nie wery

fikuje. Aktualnie jest możliwym, że osoba

mieszkająca np. w Warszawie, bądź Pci

miu zgłosi projekt dla Bieńczyc, który po

pozytywnej weryfikacji przez urzędników

musi zostać poddany głosowaniu, a po

uzyskaniu największej liczby punktów

zrealizowany. Ponadto zgodnie z obowią

zującym regulaminem Budżetu Obywatel

skiego nie wolno ujawniać personaliów

wnioskodawcy. Jest również takie ryzyko,

że osoba znająca się na informatyce wy

generuje „lewe” PESELE i na ich podsta

wie zagłosuje przez przeglądarkę Tor

Browser, która uniemożliwia identyfikację

IP komputera, z którego oddano głos. Jak

czytałem w prasie, takie sytuacje prawdo

podobnie miały miejsce w poprzednich

edycjach np. przy projekcie „Skrzydła

Krakowa”. Kilku mieszkańców zgłaszało

zastrzeżenia, że ich PESEL został wyko

rzystany przy głosowaniu na ten projekt

bez ich wiedzy i zgody. „Skrzydła Krako

wa” to projekt warty półtorej miliona zło

tych publicznych pieniędzy, gdzie za

ponad milion złotych mają być zakupione

szybowce dla Stowarzyszenia Aeroklub

Krakowski. Ze względu na liczne wątpli

wości co do przydatności projektu (będzie

służył tylko określonej grupie ludzi) i spo

sobu głosowania na niego decyzja o jego

realizacji jest na razie wstrzymana. Inna

sprawa, że kilka zwycięskich projektów

z poprzednich edycji do dziś nie docze

kało się realizacji. Tym samym osoby gło

sujące mogą się poczuć oszukane.

Kolejna rzecz to fakt, iż radni Dzielnicy,

którzy przeznaczyli dzielnicowe środki na

BO, nie mogą oceniać zgłaszanych pro

jektów. Według mnie taki system jest nie

do przyjęcia, gdyż może spowodować, iż

za nieprzydatny, bądź szkodliwy dla

mieszkańców wybrany do realizacji pro

jekt nie odpowie osoba zgłaszająca jak

i osoby, które na niego zagłosowały, gdyż

pozostają anonimowe. Natomiast jestem

przekonany, że za to odpowie radny wy

brany z danego okręgu. To do niego będą

skierowane ewentualne pretensje miesz

kańców i zapewne już więcej nie uzyska

mandatu radnego. Zostanie więc ukarany

za coś, na co nie miał żadnego wpływu.

Dla przykładu podam, że w drugiej edycji

Dzielnicowego BO anonimowy człowiek

zgłosił projekt przewidujący stworzenie

wybiegu dla psów na zieleńcu pomiędzy

oknami Przychodni na os. Jagiellońskim

1 i Przedszkola „Słoneczne Wzgórze”.

Mieszkańcy z bloków najbliższych plano

wanej inwestycji tego nie chcieli. Było ry

zyko, iż osoby chore czekające na

lekarza, czy też dzieci bawiące się

w przedszkolu musiałyby wysłuchiwać

Dlaczego nie będzie Budżetu
Obywatelskiego w Bieńczycach?
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szczekających psów, a czasem patrzeć

na zwierzęta załatwiające swoje potrzeby

fizjologiczne, nie wspomnę już o zaraz

kach, które byłyby w tym miejscu. Nieste

ty jednostka miejska ZIKiT pozytywnie

zaopiniowała możliwość realizacji tego

projektu. Na prośbę, a wręcz oburzenie

mieszkańców Zarząd Dzielnicy Bieńczyce

próbował zablokować możliwość głoso

wania na ten projekt, jednak otrzymali

śmy odpowiedź, że jeśli projekt spełnia

wymogi formalne  a ten wg ZIKiT spełniał

 to musi zostać poddany głosowaniu

i Dzielnica nie ma na to żadnego wpływu.

Na szczęście projekt uzyskał zbyt małą

liczbę punktów, aby być zrealizowanym.

Co byłoby w sytuacji, gdyby osoba skła

dająca wniosek wykorzystała możliwość

wygenerowania „lewych” PESELI i odda

nia bezkarnie głosów przez przeglądarkę

Tor Browser, a byłaby bardzo zdetermino

wana, aby tam jednak powstał taki wy

bieg? Innym przykładem jest Dzielnica,

w której na prośbę mieszkańców radni

usunęli niechciane ławki, a następnie

w ramach Dzielnicowego BO wygrało za

danie polegające na ponownym posta

wieniu w tym miejscu ławek.

Mieszkańców to zdziwiło i oburzyło. Pyta

ją, który radny postawił tam znowu ławki?

Teraz żądają ich usunięcia. Takie przykła

dy można mnożyć. Gdyby Dzielnica miała

możliwość jako pierwsza zaopiniowania

zgłoszonego projektu nie dochodziłoby

do takich sytuacji. Radni, którzy są jedno

cześnie mieszkańcami tej Dzielnicy,

najlepiej wiedzą, czego potrzebują miesz

kańcy danego rejonu, gdyż są wybierani

w bardzo małych okręgach i przecież na

co dzień spotykają się ze swoimi wybor

cami. Paradoksem jest również to, że re

alizowane są nie tylko zwycięskie

projekty, ale także te których mieszkańcy

nie chcieli. W tym roku tak się zdarzyło

w Bieńczycach, że zostanie zrealizowane

również to zadanie, które zdobyło naj

mniejszą liczbę punktów. Dlaczego? Pie

niędzy przeznaczonych na BO wystarczy

tylko na zadanie, które zdobyło najwięcej

punktów i na to ostatnie, siódme w kolej

ności, które uzyskało najmniejsze popar

cie. Moimi zastrzeżeniami dzieliłem się

wielokrotnie na konwentach z Przewodni

czącymi Rad Dzielnic, jak również

z Przewodniczącym Rady Miasta Krako

wa. Prosiłem przez ostatnie dwie edycje,

aby został zmieniony regulamin w ten

sposób, by wyeliminować takie sytuacje.

Niestety w odpowiedzi zawsze słyszałem,

że moje uwagi nie zostaną uwzględnione

w regulaminie, a jeśli Dzielnica ma

zastrzeżenia, to nie musi przeznaczać

środków na tę inicjatywę. Po rozmowie

z większością radnych Bieńczyc, którzy

podzielają moje zastrzeżenia, w tym roku

Zarząd Dzielnicy nie przygotował projektu

uchwały o przeznaczeniu środków na

BO. Pragnę zaznaczyć, że na sesję

styczniową, kiedy to mijał statutowy ter

min podjęcia uchwały w tej sprawie, rów

nież nikt z pozostałych radnych nie

przygotował i nie zgłosił projektu uchwały

w tej sprawie, choć zgodnie ze Statutem

Bieńczyc inicjatywę taką ma nie tylko Za

rząd Dzielnicy, ale również grupa trzech

Radnych Dzielnicy, Radny Miasta, a tak

że grupa 50 mieszkańców. Do stycznio

wej sesji nie miałem również sygnału od

mieszkańców Bieńczyc, by oczekiwali na

kontynuację Dzielnicowego BO, tym bar

dziej, że pomimo wydania przez Radę

Miasta Krakowa w 2016 roku kwoty pół

miliona złotych zł publicznych pieniędzy

na promocję tej inicjatywy, frekwencja

w Krakowie spadła do 7,5%, a w Bień

czycach do 2,79%. Według oceny części

radnych na Budżecie Obywatelskim naj

bardziej zależy Radzie Budżetu Obywa

telskiego, firmie która przygotowała

i obsługuje system komputerowy do gło

sowania, firmom, które przeprowadzają

szkolenia w tej sprawie, mediom, które

utrzymują się między innymi z reklamy

Budżetu Obywatelskiego, a także jed

nostkom miejskim, które powstały po to,

aby aktywizować mieszkańców do wzię

cia udziału w partycypacji, jak również

grupom społecznym takim jak np. stowa

rzyszenia, które mogą coś uzyskać dla

swojego środowiska. Moim zdaniem ideą

Budżetu Obywatelskiego powinna być re

alizacja zadań służących ogółowi miesz

kańców, a nie wybranym grupom. Jeśli

Dzielnice zrezygnowałyby z BO, to nie

mieszkańcy, a wszyscy wyżej wspomnia

ni najbardziej na tym stracą, gdyż nie

osiągnęliby już korzyści materialnych jak

i niematerialnych. Stąd też jest taki duży

atak na moją osobę. Argumentem przed

stawianym przez zwolenników BO jest

fakt, iż radni Dzielnicy wybrani w tej ka

dencji uzyskali między 140, a 391 głosów

za ich wyborem, natomiast zwycięski pro

jekt w Bieńczycach uzyskał minimum 553

głosy. Tylko nikt rzetelnie nie poinformo

wał, że Dzielnica jest podzielona na 21

okręgów, z których każdy ma średnio

1700 mieszkańców uprawnionych do gło

sowania. To znaczy, że tylko tyle osób

może zagłosować na jednego radnego

natomiast na projekt Dzielnicowego BO

mogą zagłosować mieszkańcy z całej

Dzielnicy. Pamiętajmy też, że na radnego

może głosować tylko osoba pełnoletnia

(ukończony 18 rok życia), a na BO może

głosować osoba, która ukończyła 16 rok

życia, co jeszcze bardziej zwiększa liczbę

potencjalnych głosujących na zgłoszone

projekty. Z tego jest prosty wniosek, że

553 głosy to bardzo słaby wynik przy

uprawnionych około 35 000 mieszkań

ców. To, iż w tym roku wycofujemy się

z BO, nie oznacza, że już na zawsze zre

zygnowaliśmy z tej formy partycypacji

mieszkańców. Jeśli zostaną dokonane

konieczne naszym zdaniem zmiany w re

gulaminie, to w 2018 roku możemy wró

cić do tego projektu.

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Zdaniem Przewodniczącego c.d.
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Dbamy o każdy zakątek Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy powierzył mi pod opiekę

nie lada obszar, od ul. Okulickiego do Al.

Solidarności. Proszę zaobserwować jak

wspólnie zmieniamy rzeczywistość –

okiem Zastępcy Przewodniczącego Rady

i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Zalew Nowohucki – od ubiegłego roku

podjąłem działania, by zmienić najwięk

szy teren zielony naszej dzielnicy. Wyre

montowano trzy odcinki alejek, na terenie

placu zabaw naprawiono zjazd linowy, za

kupiono huśtawkę i naprawiono inne

urządzenia. Nad Zalewem jeszcze w tym

roku pojawi toaleta wolnostojąca za przy

słowiową złotówkę oraz zostanie wprowa

dzonych w czyn wiele innych inicjatyw, w

tym remont metalowej piszczałki od ul.

Bulwarowej. Zwróciłem się do Arcellor

Mittal SA o remont urządzeń będących

ich własnością nad Zalewem NH i Mły

nówką. Do Budżetu miejskiego dodano

propozycje dzielnicy związane z rekre

acją nas Zalewem Nowohuckim, szerzej

o tym w artykule o Budżecie miejskim.

Staw przy ul. Kaczeńcowej – to tu po

wstanie w przyszłości Park Rzeczny

Dłubni. Aktualnie ustalono z Zarządem In

frastruktury Komunalnie i Transportu

oczyszczenie i odmulenie zbiornika.

Oprócz prac ZIKiTu również Dzielnica

jest zaangażowana w akcje społeczne

mające na celu porządkowanie okolicy

Stawu oraz Dłubni. Uchwalenie Parku

Rzecznego Dłubni miało miejsce dzięki

radnym miejskim z PiSu (sprawę pilotują

radni miejscy Włodzimierz Pietrus i Mi

chał Drewnicki) i Przyjaznego Krakowa,

niestety radni PO wybrani z naszej

Dzielnicy m.in. Tomasz Urynowicz i Tere

sa Kwiatkowska zagłosowali przeciwko

powstaniu Parku Rzecznego obejmujące

go Bieńczyce.

Dłubnia – trwa moja nieustanna walka o

poprawę czystości rzeki i uporządkowa

nie koryta. Dziesiątki pism wymieniane z

właściwymi jednostkami oraz spotkanie u

Wojewody Małopolskiego, mam nadzieję,

że docelowo zaowocują spisaniem poro

zumienia między Małopolskim Zarządem

Melioracji i Urządzeń Wodnych a Miej

skim Przedsiębiorstwem Oczyszczania,

by regularnie było sprzątane koryto rzeki

od Zesławic, aż po ujście Dłubni do Wisły.

Został już naprawiony mostek dla pie

szych na Młynówce, zaś następne będą

remontowane w obecnym roku mostek

pieszy i drogowy nad Dłubnią.

Ul. Fatimska – zaplanowano remonty

najbardziej zniszczonych fragmentów

chodników. Ulica od strony Kocmyrzow

skiej przejdzie gruntowną modernizację.

Na skrzyżowaniu Łyszkiewicza  Fatim

ska nowa oprawa świetlna dzięki temu na

skrzyżowaniu auta i piesi są bardziej wi

doczni, oświetlenie zostało ujednolicone.

Na przejściu dla pieszych prowadzącym

do Szkoły Podstawowej nr 86 pojawią się

znaki z „Agatką”, a pasy zmienią kolor na

białoczerwony. Wszystko w trosce o naj

młodszych mieszkańców Dzielnicy.

Ul. Cienista – jeszcze w tym roku zosta

ną przestawione słupy z oświetleniem w

tzw. wąskim gardle vis a vis figurki i zo

stanie wyremontowany chodnik łącznie z

obniżeniem krawężników w kierunku ko

ścioła, by piesi be bez problemu mogli

wreszcie z niego korzystać. W planach

także kolejne zmiany.

Ul. Wojciechowskiego – trwają inten

sywne starania, by rewitalizację ulicy

wprowadzić do budżetu miasta. Przywró

cono sprawność oświetlenia od Wojcie

chowskiego w kierunku ul. Wańkowicza.

Ul. Bulwarowa – złożono do budżetu

miasta Krakowa wniosek o remont ul.

Kocmyrzowskiej, Bieńczyckiej, Bulwaro

wej w tym dojście do Zalewu Nowohuc

kiego, nadto zwrócono się o

modernizację przejazdów rowerowych i

przejść w ciągu chodnika i ścieżki rowe

rowej w sąsiedztwie bloku 31 przy Bulwa

rowej.

Ul. Stadionowa – w tym roku powstanie

przedłużenie oświetlenia do ul. Wańkowi

cza oraz drugi odcinek tj. dojście do ko

ścioła od strony kanału.

Ul. Odmogile  KS Wanda  Rada Dzielni

cy przeznaczyła środki na remont szatni i

zakup koszy, to wszystko pod kątem osób

niepełnosprawnych. Wszystkich właści

cieli nieruchomości z Bieńczyc, gdzie

funkcjonują paleniska węglowe, końcem

ubiegłego roku poinformowałem o wy

mianie pieców i możliwości dofinansowa

nia 100 % kosztów. Z niektórymi nawet

osobiście rozmawiałem. Dziękuję za

życzliwe przyjęcie. Rozumiem też Pań

stwa, którzy krytycznie podchodzą do te

matu, niestety nie ma rozwiązań, które

wszystkich zadowolą, przykładamy wagę

do tego, by było coraz lepiej po wzglę

dem jakości powietrza w dzielnicy.

Marcin Permus – Zastępca

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Młody, wykształcony, aktywny radny
i sukces gotowy!

Rozmowa z Grzegorzem Królem Rad

nym Dzielnicy XVI Bieńczyce, Prze

wodniczącym Komisji Ochrony

Środowiska i Terenów Zielonych.

Co Pana skłoniło, by zostać radnym?

Jest to moja pierwsza kadencja pracy w

Radzie Dzielnicy. Jestem radnym nieza

leżnym. Kandydowałem, gdyż chciałem

zmieniać otaczającą mnie rzeczywistość,

zmieniać moje otoczenie. Przez ostatnich

kilka lat na moim osiedlu nic się nie dzia

ło, miałem dość panującego marazmu,

nieremontowanych chodników i parkin

gów. Zależało mi na tym, aby osiedle Nie

podległości, jak i cała Dzielnica

Bieńczyce stały się zielone, kolorowe,

dlatego też, kiedy zostałem wybrany na

radnego, aby podziękować mieszkańcom

zorganizowałem akcję sadzenia żonkili

na osiedlu Niepodległości.

Jakie zadania postawił Pan przed sobą

jako nowym radnym Bieńczyc?

Moja wizja pracy w Dzielnicy opiera się

na założeniu, aby problemy rozwiązywać

całościowo, kompleksowo, a nie tylko in

terwencyjnie. Takim przykładem jest

działka wzdłuż Szkoły Podstawowej nr

100. Znajdowały się na niej stare telewi

zory, gruz i inne śmieci, jak również był

problem z koszeniem tego terenu. Oka

zało się, że szkoła się do niego nie przy

znawała, także miasto nie miało tego

terenu w wykazie. Po moich interwen

cjach teren ten został objęty zarówno

sprzątaniem jak i koszeniem przez służby

miejskie. Podobna sytuacja była przy

Przedszkolu nr 115, gdzie zamiast służb

miejskich ogrodnik z przedszkola kosił

ten teren. Po moich interwencjach tere

nem tym zajmują się służby miasta. Po

nadto wskazałem też miejsca wzdłuż

Przedszkola nr 115 i Szkoły Podstawowej

do obsadzenia hortensjami. Innym przy

kładem pracy systemowej jest sprawa

pokrywy studzienki kanalizacyjnej na par

kingu na osiedlu Niepodległości na wyso

kości bloku nr 14. Wysoka, ruszająca się

pod ciężarem samochodów klapa stano

wiła problem dla kierowców, dochodziło

do uszkodzeń pojazdów i zagrożenia

bezpieczeństwa pieszych. Po kilku moich

interwencjach udało się doprowadzić do

wymiany klapy i zamontowania jej tak, by

nie stanowiła zagrożenia. Cieszę się rów

nież, że udało mi się zaktywizować

mieszkańców i zebrać podpisy pod uwa

gami do miejscowego planu zagospoda

rowania przestrzennego i obronić w ten

sposób teren Tomexu przed antenami te

lefonii komórkowej.

A co się zmieniło w kwestii ilości ziele

ni na Pana osiedlu i w Dzielnicy?

W 2015 roku na mój wniosek Rada Dziel

nicy przeznaczyła środki finansowe na

nasadzenie roślin ozdobnych. Wybór

padł na hortensje i w kilku miejscach

Dzielnicy m. in. na osiedlu Niepodległości

wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 115

oraz przy budynku Gimnazjum im. Jań

skiego, jak również wzdłuż ogrodzenia

Szkoły Podstawowej nr 100 zostały nasa

dzone nowe rośliny. Ponadto Zarząd

Dzielnicy ciągle zgłasza jakieś tereny do

nowych nasadzeń, a to przystanek przy

Rondzie Hipokratesa do zagospodarowa

nia w ramach programu „Zielony Przysta

nek”, a to teren przed sklepem Baśka na

osiedlu Przy Arce do nasadzeń izolacyj

nych finansowanych z Budżetu Miasta

Krakowa.

Nieremontowane chodniki.. Które miał

Pan konkretnie na myśli?

Przede wszystkim tragiczny stan chodni

ka od bloku nr 3A do bloku nr 10 na osie

dlu Niepodległości. Nierówne, wystające,

połamane płytki, które zagrażają bezpie

czeństwu przechodniów. W tym roku na

mój wniosek, dzięki ogromnej przychyl

ności Przewodniczącego Rady i Zarządu

Andrzeja Buczkowskiego, udało się wpi

sać to zadanie do Budżetu Dzielnicy i bę

dzie tam wykonany nowy chodnik oraz

przyległy do niego parking. Nie remonto

waliśmy go wcześniej, gdyż wiedzieliśmy,

że w tym miejscu będzie wymiana insta

lacji gazowej.
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To nie jedyne zadanie w osiedlu Nie

podległości finansowane przez Dziel

nicę Bieńczyce.

To prawda. Udało mi się również wpisać

do Budżetu Bieńczyc budowę nowego

parkingu wzdłuż ogrodzenia Tomexu. Za

danie to jest obecnie realizowane. Za

około 250 000 zł zostanie wyremontowa

na nawierzchnia, teren zostanie uporząd

kowany. Kolejny mój sukces to fakt, iż w

tym roku na mój wniosek zostanie wyko

nany projekt kolejnego parkingu tym ra

zem na pasie zieleni od Szkoły Jańskiego

do Szkoły Podstawowej nr 100 wzdłuż

ulicy Pokrzywki. Dzięki temu mieszkańcy

zyskają kilkadziesiąt (tj. około 30 ) no

wych miejsc parkingowych.

Mieszkańcy os. Niepodległości wielo

krotnie zgłaszali do biura Rady Dzielni

cy problem braku przejezdności ulicy

Pokrzywki i brak przejść dla pieszych.

Co udało się zrobić w tym temacie?

Sprawy oznakowania ulic to trudne do

rozwiązania problemy. W poprzedniej ka

dencji nic się nie udało zrobić w tej kwe

stii. Dopiero kiedy ja zostałem radnym i

zająłem się tymi tematami, to coś drgnę

ło. Na moją prośbę Przewodniczący An

drzej Buczkowski zorganizował spotkanie

z przedstawicielami ZIKiT, Policji, Straży

Miejskiej, w którym wzięli również udział

Jerzy Dydaś Prezes Zarządu SM „Victo

ria”, mieszkańcy i radni. Ja reprezento

wałem osiedle Niepodległości. Spotkanie

było owocne. Co nie udało się radnemu

wybranemu z tego okręgu przez całą po

przednią kadencję, mnie się udało. Zo

stało wyznaczone, tak długo oczekiwane

przez mieszkańców, oznakowane przej

ście dla pieszych na ulicy Pokrzywki przy

sklepie Kogutek. Jest to sprawa bardzo

ważna, bo miejsce to jest szczególnie

niebezpieczne, zasłonięte przez róg sto

jącego tam budynku, a bardzo uczęsz

czane przez osoby, które idą zrobić

zakupy na placu.

W tym roku dużo środków na remonty

w Dzielnicy udało się również pozy

skać z Budżetu Miasta Krakowa.

To prawda. Tak jak wcześniej mówiłem

przez lata w poprzedniej kadencji nic się

nie działo w tej części naszej Dzielnicy. W

odczuciu mieszkańców była ona zanie

dbana, zapomniana. Dopiero teraz, po

moich wnioskach, w tej kadencji dzięki

staraniom Zarządu Dzielnicy XVI Bień

czyce na czele z Przewodniczącym Za

rządu Andrzejem Buczkowskim, i dzięki

pomocy Radnego Miasta Krakowa Wło

dzimierza Pietrusa udało się zapisać

środki w Budżecie Miasta na remont na

wierzchni jezdni ulicy Pokrzywki. Teraz po

tych dwóch latach kadencji z dumą mogę

powiedzieć, że udało mi się wykonać w

osiedlu Niepodległości wiele rzeczy, któ

rych niestety nie udało się wykonać rad

nemu poprzedniej kadencji.

Jak się Panu współpracuje z Przewod

niczącym Andrzejem Buczkowskim i

pozostałymi członkami Zarządu?

Od początku współpraca z Przewodni

czącym Zarządu układa się bardzo do

brze. Jest to człowiek otwarty na

rozmowę, komunikatywny, dostępny dla

radnych i mieszkańców. Mam otwarte za

proszenie na posiedzenia Zarządu i mo

gę zgłosić Przewodniczącemu każdy

problem, wiem, że on go nie zlekceważy,

pochyli się nad nim. Moje wnioski są re

alizowane, stąd też udało mi się tyle wy

konać w os. Niepodległości. Andrzej

Buczkowski dba o zrównoważony rozwój

całej Dzielnicy dlatego też w tej kadencji

na tą część Dzielnicy zostały przezna

czone ogromne środki finansowe.

Wszystko po to, aby nadrobić zaległości z

poprzednich kadencji.

Jakie są Pana plany, co chciałby Pan

jeszcze zrobić w tej kadencji?

Pomysłów mi nie brakuje. Na pewno do

pilnuję, aby powstał parking przy Szkole

Jańskiego. Chciałbym też, by w tej ka

dencji został wyremontowany parking na

ul. Pokrzywki na wysokości bloków os.

Niepodległości 11 do 13, ale również par

king na wysokości bloków 31 do 35.

Chciałbym, aby okręg z którego zostałem

wybrany stał się jeszcze bardziej zielony,

aby zostały nasadzone nowe rośliny i po

wstały nowe tereny rekreacyjne. Mam

nadzieję, że uda się wyremontować

chodniki, przynajmniej te, które są w naj

gorszym stanie.

Przy okazji naszego spotkania chcia

łam Panu pogratulować pięknej córki

Malwiny Król  harcerki, tegorocznej

maturzystki z VIII Liceum Ogólno

kształcącego, która została wybrana

Miss Nowej Huty 2017 i Miss Publicz

ności.

Dziękuję, zawsze byłem i wciąż jestem z

Niej bardzo dumny.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Magdalena Dziedzic.
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Budżet miejski w Bieńczycach
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Za

stępcy Przewodniczącego Dzielnicy, rad

nego Marcin Permusa, przy pomocy

radnego miasta Krakowa Włodzimierza

Pietrusa oraz przy akceptacji i wielkiej

życzliwości całego Zarządu Dzielnicy XVI

Bieńczyce na czele z Przewodnicącym

Andrzejem Buczkowskim znalazły się w

nim kluczowe zadania inwestycyjne i re

montowe ważne dla mieszkańców. Poni

żej wszystkie zadania z naszej Dzielnicy,

część z nich będzie wykonana w tym ro

ku, natomiast reszta w roku następnym

roku:

Budowa tężni solankowej nad Zalewem

Nowohuckim. *** zdrowie i rekreacja***

Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego  re

kultywacja plaży i zieleni, budowa molo,

sceny, monitoringu, placu zabaw, ścieżki

zdrowia, odnowienie alejek, montaż no

wych ławek i koszy *** zdrowie i rekreacja

oraz ekologia i poprawa bezpieczeń

stwa***

Zalew Nowohucki, woda – montaż fon

tann pływających – podświetlanych nocą i

oczyszczajacych wodę. *** zdrowie i re

kreacja***

Rewitalizacja Plant Bieńczyckich według

przygotowanego projektu aranżacji ziele

ni *** zdrowie i rekreacja oraz ekologia***

Planty Bieńczyckie  wymiana starych

opraw sodowych na ledowe. ***poprawa

bezpieczeństwa***

Park Rzeczny Dłubni  I etap od zapory

na rzece do stawu przy ul. Kaczeńco

wej.*** zdrowie i rekreacja***

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Koc

myrzowskiej, Bulwarowej, Cienistej  w

2017 r. projekt sygnalizacji ***poprawa

bezpieczeństwa***

Przebudowa ul. Fatimskiej i podłączenie

ul. Łopackiego do ul. Gen. Okulickiego.

***poprawa bezpieczeństwa***

Modernizacja Stadionu KS Wanda

Kraków ***kultura fizyczna i sport***

Budowa Nowohuckich Ogrodów Jorda

nowskich w tym Placu Zabaw przy ul. Ło

packiego ***dla dzieci***

Modernizacja budynku na potrzeby

Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi

Krakowskiej. ***edukacja i wychowanie***

Program rewitalizacji boisk przyszkol

nych. ***kultura fizyczna i sport***

Konserwacja boiska wielofunkcyjnego

przy MDK im. Janusza Korczaka na os.

Kalinowym 18 ***kultura fizyczna i

sport***

Wymiana asfaltu na drogach komunika

cyjnych Szkoła Podstawowa nr 100, Os.

Albertyńskie 36 ***poprawa bezpieczeń

stwa***

11 pasów drogowych w dzielnicy do ob

sadzenia zielenią izolacyjną: Al. Andersa,

ul. Obrońców Krzyża, Okulickiego, Miko

łajczyka, Braci Schindlerów, Marii Dą

browskiej, Broniewskiego, Szajno

wiczaIwanowa, Bieńczyckiej, Kocmy

rzowskiej. *** ekologia i estetyka***

Dofinansowanie z budżetu miasta i dziel

nicy otrzyma także Centrum Aktywności

Seniora na Os, Złotej Jesieni 16. ***mile

spędzony czas dla seniorów***

Termomodernizacja gminnych obiektów

oświatowych: ***estetyka i ekologia pla

cówek edukacyjnych***

 Szkoła Podstawowa nr 92,

Os. Kalinowe 18

 Szkoła Podstawowa nr 100,

Os. Albertyńskie 36

 Szkoła Podstawowa nr 101,

Os. Jagiellońskie 9

 Szkoła Podstawowa nr 104,

Os. Wysokie 7

 Gimnazjum nr 42, Os. Strusia 19

Remonty nakładkowe dróg terenie Bień

czyc: ***poprawa bezpieczeństwa***

Al. Andersa (od DH Wanda do skrzyżo

wania z ul. Dunikowskiego)

Ul. Łopackiego

Ul. Broniewskiego

Ul. Urszulki

Ul. SzajnowiczaIwanowa

Ul. Marii Dąbrowskiej

Ul. Pokrzywki

Ul. Lawendowa

Ul. Nad Dłubnią

Budowa systemu monitoringu wizyjnego

w Bieńczycach ***poprawa bezpieczeń

stwa***

Redakcja
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Żyjmy zdrowo!
„Żyjmy zdrowo!”  hasło promujące

zdrowy styl życia wśród przedszkolaków

z Samorządowego Przedszkola Nr 97 na

os. Kalinowym w Krakowie. W naszym

przedszkolu realizujemy wiele zadań w

zakresie wychowania zdrowotnego i

kształtowania sprawności fizycznej dzieci.

Jednym z podstawowych wyzwań wycho

wawczodydaktycznych naszej kadry pe

dagogicznej jest promowanie

prawidłowego odżywiania się dzieci. Or

ganizacja zajęć o produktach spożyw

czych, sezonowych owocach i

warzywach oraz ich przetworach, pozna

nie „piramidy zdrowia”, a także obchody

m.in.: „Dnia Marchewki”, „Dnia Truskawki”

przyczyniły się do zwiększonej świado

mości służącej zdrowiu naszych przed

szkolaków. Dzięki tak utrwalonej wiedzy

dzieci co najmniej raz w miesiącu podej

mują wielkie wyzwanie, robiąc smaczne i

kolorowe, a przede wszystkim zdrowe ka

napki lub delektując się różnorodnymi

owocami. Kolejnym działaniem kształtują

cym prawidłową postawę zdrowotną

przedszkolaków jest realizacja Programu

Edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół

Nas”. Co roku dzieci ze starszych grup

wiekowych biorą udział w cyklu zajęć,

podczas których nabywają umiejętności

rozpoznawania różnych źródeł dymów

oraz szkodliwego ich działania na ludzki

organizm. W szczególności poznają spo

soby radzenia sobie w sytuacjach co

dziennych, w których człowiek jest

narażony na szkodliwe działanie dymu

papierosowego. Ponadto, w tym roku

szkolnym nasze przedszkolaki biorą

udział w programie „Akademia Przed

szkolaka” organizowanym w Tauron Are

nie. Głównym celem tego programu jest

zainteresowanie dzieci systematyczną

aktywnością ruchową, zapoznanie z róż

norodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu

oraz rozbudzenie sportowej pasji. Zajęcia

są prowadzone przez nauczycieli wycho

wania fizycznego, a ćwiczenia mają cha

rakter ogólnorozwojowy, zabawowy,

rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu

sportowego, odpowiedniego do grupy

wiekowej uczestników. Organizatorom

zależy na tym, aby dzieci poznawały róż

ne dyscypliny sportowe, podstawowe za

sady gier zespołowych, tańców

integracyjnych i nowoczesnych, gimna

styki, lekkoatletyki i zabaw rekreacyjnych.

Wierzymy, że udział w spotkaniach może

przerodzić się w miłość do sportu na całe

życie. Wymienione przedsięwzięcia sta

nowią jedynie namiastkę podejmowanych

zadań, ponieważ nieustannie pracujemy

nad zdrową i sportową postawą naszych

przedszkolaków i chcemy, aby nasi pod

opieczni żyli zdrowo i wesoło!

Opracowały nauczycielki:

Bożena Grzesiak

Daria Pietrzkiewicz Janisz

Chodnik przy „Ludwiku” wyremontowany
W 2016 roku został wyremontowany chodnik przy sklepie „Lu

dwik” na os. Kazimierzowskim 11. Środki finansowe na ten cel

zostały zabezpieczone w budżecie Dzielnicy na wniosek Prze

wodniczącego Andrzeja Buczkowskiego, u którego wielokrotnie

interweniowała w sprawie tego remontu pani Zofia Szukała

mieszkanka os. Przy Arce 5, wieloletni pracownik Zarządu Bu

dynków Komunalnych. „Chodnik ten był w fatalnym stanie i cie

szę się że doczekałam tego remontu” komentuje pani Zofia.

Magdalena Dziedzic
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Witamy wiosnę
w Przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki

Deszczowe i krótkie dni, szarość przyro

dy i chłód dają się we znaki zarówno ma

łemu jak i dorosłemu człowiekowi. Każdy

tęskni już za promieniami słońca, zielony

mi pąkami na drzewach i śpiewem pta

ków. Na szczęście wiosna jest już coraz

bliżej i coraz bardziej depcze po piętach

srogiej zimie. Dlatego też przedszkolaki

z Przedszkola Niedźwiadka Gruchatki,

które mieści się na ul. Kaczeńcowej, po

stanowiły powitać wiosnę wesoło i koloro

wo. 21 marca to początek kalendarzowej

wiosny. Wszystko budzi się do życia. Pta

ki zaczynają do nas wracać z ciepłych

krajów, powietrze robi się coraz cieplej

sze, zwierzęta budzą się ze snu, a kwiatki

i inne rośliny zielone zaczynają kiełkować

i wypuszczać liście. Jest to także dzień,

w którym w naszym przedszkolu wszyst

ko jest kolorowe. Spragnione ciepła i zie

leni dzieci wyruszają na prawdziwy,

wiosenny korowód. Tak też było i w tym

roku. Każdy przedszkolak miał tego dnia

przyjść do przedszkola w jak najbardziej

kolorowym i wiosennym stroju. Na sa

mym początku świętowania, dzieci dowie

działy się, skąd wywodzi się tradycja

żegnania zimy oraz jak to dawniej wyglą

dało. Następnie wszyscy wyruszyliśmy

na spacer, zabierając ze sobą przygoto

waną wcześniej Marzannę. Dzieci dum

nie kroczyły w wiosennym korowodzie po

okolicznych uliczkach, śpiewając przy

tym wesołe piosenki. Pięknym śpiewem

i wesołą zabawą przedszkolaki pożegna

ły zimę i powitały długo oczekiwaną wio

snę. Wszyscy mają nadzieję, że zostanie

ona z nami jak najdłużej, bowiem ciepła

i piękna pogoda sprzyja częstszym wyj

ściom na spacery czy przedszkolny plac

zabaw, za którym dzieci w trakcie zimy

tęsknią najbardziej. Aby poprawić nasze

samopoczucie, postanowiliśmy także

przywołać i zatrzymać wiosnę w przed

szkolnych murach. Na oknach pojawiły

się kolorowe kwiaty i motyle. Przedszkol

ny korytarz także zyskał wiosenne obli

cze. Pojawiła się nowa dekoracja pełna

zieleni, kwiatów i bocianów zwiastujących

tę piękną porę roku. Jednak chyba naj

piękniej zaprezentowały się przedszkolne

parapety, bowiem to właśnie na nich po

jawiła się hodowla wiosennych roślin za

łożona przez przedszkolaków. Wśród

barwnych kwiatów dostrzec można mię

dzy innymi kolorowe tulipany, a także sło

necznie żółte żonkile. Ich zapachem

rozkoszować się można już po przekro

czeniu progu przedszkola. Dodatkowo,

na oknach pojawiła się też hodowla rze

żuchy, która nie tylko przypomina nam

o zbliżającej się wiośnie i świętach, ale

także podpowiada, że należy zdrowo się

odżywiać. Wiosna to także czas wielkich

i generalnych porządków. Poza porząd
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Nie do przecenienia jest rola, jaką w wy

chowaniu i rozwoju człowieka od naj

młodszych lat odgrywa kontakt z książką.

Książki są źródłem niewyczerpanych wra

żeń, przeżyć i wzruszeń. Uczą mowy oj

czystej, wzbogacają słownik dziecka,

rozwijają zainteresowania, pomagają

dzieciom w przyswajaniu pewnych treści

programowych. Kierując się takimi prze

słankami, jak i wizją naszego przedszkola

promującego wartości, jakie niesie ze so

bą obcowanie z literaturą dziecięcą, po

stanowiłyśmy zastosować różne formy

jako elementy wspomagające i rozwijają

ce zainteresowanie dzieci książką i czy

telnictwem. Efektem tych działań było

systematyczne czytanie dzieciom wybra

nych utworów przez zaproszonych rodzi

ców i osoby z różnych środowisk,

organizowanie zajęć czytelniczych dla

dzieci w Bibliotece Publicznej na os. Kali

nowe, utworzenie na terenie przedszkola

,,Biblioteczki małego czytelnika”, dzięki

której dzieci wraz z rodzicami chętnie wy

pożyczają książeczki do domu. Ponadto

na terenie przedszkola zorganizowano

wiele akcji m.in. „Dzień głośnego czytania

dzieciom” z udziałem zaproszonych go

ści, cykliczny konkurs pod hasłem „Lite

racka zagadka miesiąca”, quiz pod

tytułem „Franklin moim przyjacielem”.

Podsumowaniem działań promujących

czytelnictwo wśród przedszkolaków był

również zorganizowany w miesiącu mar

cu rodzinny konkurs plastyczny pt. „Bo

haterowie baśni i bajek” na wykonanie

lalki teatralnej  pacynka, kukiełka, mario

netka. O tym, że przedszkolaki i ich rodzi

ce mają wspaniałe pomysły i talent,

można było się przekonać, gdy do pla

cówki wpłynęły 53 niezwykłe, ciekawe i

oryginalne prace. Pacynki, marionetki i

kukiełki ozdobiły cały holl przedszkola. W

obradach jury brali udział przedstawiciele

środowiska lokalnego: szkół, przedszkoli,

bibliotek, oraz Radna Dzielnicy XVI. O

wysokim poziomie prac świadczy fakt, iż

jury miało bardzo trudne zadanie, aby

wyłonić najciekawsze prace. Po długim

obradowaniu przyznano aż 3 pierwsze

miejsca, 3 drugie i 3 trzecie oraz 6 wyróż

nień. Wszyscy uczestnicy konkursu

otrzymali dyplomy oraz nagrody. GRATU

LUJEMY! Mamy nadzieję, że codzienne

czytanie dzieciom literatury dziecięcej

przez dorosłych rozbudzi w nich zamiło

wanie do książek, wykształci postawę

czytelniczą, uwrażliwi na piękno tekstu li

terackiego.

Opracowały nauczycielki:

K. Werbiłowicz, B. Malik, M. Chudzyńska

Mali artyści z Przedszkola 120 na os. Strusia

kami na terenie przedszkola, które odby

wają się w okresie wiosennym i są zwią

zane z kwietniowym Dniem Ziemi,

przedszkolaki otrzymały niezwykłe wy

zwanie. Wspólnie ze swoimi Paniami

przez kilka kolejnych dni próbowały two

rzyć „coś z niczego”, a dokładniej starały

się wykorzystać różne, niepotrzebne już

rzeczy do tego, aby wykonać piękną pra

cę plastyczną oraz miło i kreatywnie spę

dzić czas w przedszkolu. Pierwszą pracą,

która powstała były wiosenne bociany

zdobiące obecnie nasz korytarz. Praca

został wykonana z resztek papieru kolo

rowego a także z plastikowych łyżek. Ko

lejną pracą, którą wykonały dzieci była

nieco trudniejsza praca grupowa – boisko

do piłki nożnej. Była to wspaniała zabawa

dla wszystkich, a zwłaszcza dla chłop

ców, którzy są wielkimi fanami tego spor

tu. Wspólnie z jedną z Pań dzieci

wykonały boisko sportowe, nakleiły na

nie odpowiednie elementy, stworzyły try

buny, ale chyba największą zabawą było

tworzenie piłkarzy i to na własne podo

bieństwo. A wszystko to przy użyciu nie

potrzebnych już kartonów i tektur, kleju,

nożyczek i kolorowych kredek. Przed

szkolaki wykonywały także prace z niepo

trzebnych już rolek po papierze

toaletowym czy kartonów po mleku. Po

nadto, obie grupy – starsza i młodsza,

dostały zadanie domowe. Każdy starszak

musiał przynieść do przedszkola pudełko

po butach, natomiast każdy maluch, nie

używane już płyty CD. Wydawać by się

mogło, że takie śmieci nadają się jedynie

do wyrzucenia, jednak nic bardziej myl

nego! Obie grupy wykonały z pomocą

swoich Pań piękne prace plastyczne

związane z tematem przewodnim czyli

wodą. Młodsza grupa, używając koloro

wych papierów i płyt CD, stworzyła pięk

ne i mieniące się w słońcu rybki, a

starszaki zamieniły swoje pudełka we

wspaniałe akwaria. Mali artyści byli za

chwyceni, że mogą przetworzyć niepo

trzebne im rzeczy i wykonać z nich coś

pomysłowego. A dodatkowo, każdy z nich

dobrze już wie, co oznacza „recykling” i

jak pożyteczne mogą stać się wiosenne

porządki.

Patrycja Rożdżyńska

nauczyciel wychowawca
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Uczniowie spędzają wspólnie dużo czasu

w szkole, jest to ich praca, która nie koń

czy się po wyjściu z budynku szkolnego.

Najczęściej trzeba jeszcze odrobić zada

nie, być może nauczyć się na pamięć ja

kiegoś tekstu, znaleźć coś w Internecie,

bo będzie potrzebne na lekcje... W dzi

siejszych czasach uczniowie i rodzice wy

magają nie tylko wiedzy zdobywanej w

ławce szkolnej. Jako nauczyciele wiemy

o tym dobrze, bo sami też bywamy

uczniami, na przykład na szkoleniach czy

warsztatach szkoleniowych. Uczymy się

także w inny ciekawy sposób i także poza

murami szkoły. Właśnie taką formą są w

tym okresie zajęcia „Pierwsze kroki na

śniegu” zorganizowane przez Wydział

Sportu Urzędu Miasta Krakowa, przezna

czone dla uczniów starszych klas szkół

podstawowych nieumiejących jeździć na

nartach i snowboardzie. Pod okiem i

opieką instruktorów młodzież poznaje taj

niki związane z bezpieczną jazdą, a

przede wszystkim bezpieczeństwem na

stoku. Program ma na celu przekazać

pełnię wiedzy i umiejętności potrzebne do

samodzielnego uprawiania tych dyscyplin

sportowych. Nasi uczniowie poznają te

zasady na stokach stacji narciarskiej Sie

praw SKI. Wraz z nauczycielami WF po

żytecznie i z ochotą pobierają nauki,

nawet nie spóźniają się na zbiórki (jesz

cze przed wschodem słońca) przed szko

łą. Dni otwarte w SP 82 na osiedlu

Kalinowym stały się już tradycją. 4 marca,

w piękną i słoneczną sobotę powitaliśmy

w naszej szkole miłych gości. Kolejny w

tym roku dzień otwarty umożliwił milusiń

skim wraz z rodzicami zwiedzenie miej

sca, w którym za kilka miesięcy zaczną

się uczyć, a ten budynek stanie się ich

drugim domem. Można było obejrzeć

przedstawienie „O Królewnie Śnieżce”

,sprawdzić się w zawodach sportowych

czy też spróbować rozwiązać zagadki w

Pokoju Zagadek, poćwiczyć pisanie na

tablicy interaktywnej, spotkać postacie z

baśni na szkolnym korytarzu. A rodzice

zapoznali się z ofertą szkoły przedstawio

ną w szkolnej kawiarence i zwiedzili

szkolne pracownie. Szczególnym wyróż

nieniem dla nas, grona pedagogicznego,

jest fakt, że przychodzą nasi byli ucznio

wie – już dorośli, którzy z dumą przedsta

wiają swoje dzieci – przyszłych

pierwszoklasistów. Można powiedzieć, że

tradycje rodzinne zostały zachowane.

Dziękujemy i zapraszamy, bo jesteśmy

dumni z naszych dokonań. Cieszy nas,

że stajemy się częścią życia naszych wy

chowanków. Trzeba też wspomnieć o za

jęciach czwartkowych, które

przeznaczone są dla przedszkolaków,

którzy od września 2017 roku będą

uczniami klas pierwszych. Prowadzone

są przez nauczycieli naszej szkoły, a in

formacje i plan spotkań można znaleźć

na stronie internetowej szkoły.

Żywe lekcje historii to spotkanie z przed

stawicielami Bractwa Rycerskiego. Co

rocznie prowadzone są w naszej szkole

interaktywne lekcje historii, w ciekawy i

często zabawny sposób uczniowie mają

możliwość poznawania meandrów losów

naszej ojczyzny. Na pewno coś w głowie

zostaje, a pamięć, że było się na takiej

lekcji Napoleonem, nie zginie! Obecność

uczniów w obchodach upamiętniających

rocznice niepodległościowe jest wyrazem

pielęgnowania pamięci o historii Polski i

wartościowym wydarzeniem kształtują

cym szacunek wobec przeszłości. Szkol

ny poczet sztandarowy biorący udział w

uroczystościach lokalnych i państwo

wych, udział w Małopolskim Dyktandzie

Niepodległościowym, akcji Kartka Do Po

wstańca, to cząstka naszej obecności w

życiu Polski. Coroczną tradycją jest Roz

śpiewana Szkoła, czyli przegląd piosenki

polskiej przygotowywany przez uczniów,

nauczycieli i rodziców, bo wszyscy wystę

pują dobrze się bawiąc.

Nie można pominąć już wieloletniej trady

cji  udziału uczniów w koncertach w Fil

harmonii Krakowskiej, a także w

cyklicznych spotkaniach i wykładach „Bli

żej Nauki” odbywających się w szacow

nych salach Uniwersytetu

Jagiellońskiego. To tylko mała cząstka

działań nauczycieli naszej szkoły. O wielu

innowacjach, projektach, osiągnięciach

można dowiedzieć się ze strony interne

towej naszej placówki. Zapraszamy.

Rozalia Ewa Knapik

nauczycielka SP 82

Nie tylko nauka, ale nauka poprzez zabawę...,
czyli co słychać w SP 82 na osiedlu Kalinowym
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„Śpiewająco o Polsce”, pod takim tytułem

odbył się w Szkole Podstawowej nr 82 na

os. Kalinowym w dniu 21 marca, czyli w

pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, co

roczny Szkolny Festiwal Piosenki Polskiej

z cyklu „Rozśpiewana Szkoła”. Dzień ten

był zwieńczeniem kilkutygodniowej pracy

uczniów i nauczycieli. Sala gimnastyczna

była wypełniona po brzegi, a zaintereso

wanie i zaangażowanie uczniów i rodzi

ców przerosło najśmielsze oczekiwania.

Gośćmi gali byli Andrzej Buczkowski 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielni

cy XVI Bieńczyce oraz Magdalena Dzie

dzic Członek Zarządu „Szesnastki”,

którzy ze wzruszeniem na twarzach ob

serwowali każdy występ. Jako pierwsi

swe umiejętności wokalne zaprezentowali

nauczyciele z Panią Dyrektor Beatą To

maszewska na czele, następnie każda

klasa zaprezentowała jeden przygotowa

ny wcześniej utwór. Każda piosenka była

inna, ale każda wywoływała ogromne

emocje i wzruszenie na twarzach. Umie

jętności wokalne dzieci zostały dopełnio

ne pięknymi strojami, gdzie dominowały

barwy biało – czerwone. Takie festiwale

są szczególnie cenne, gdyż kształtują w

młodych postawy patriotyczne.

Marcin Permus – Zastępca Przewodni

czącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI

Bieńczyce

Rozśpiewana Szkoła

Miss Nowej Huty  2017

17 lutego br. podczas gali w Hotelu

Santorini już po raz dwudziesty odbyły się

wybory Miss Nowej Huty. Zwyciężyła

Malwina Król, 19letnia mieszkanka

Bieńczyc, tegoroczna maturzystka, córka

radnego Dzielnicy XVI Bieńczyce

Grzegorza Króla. Dodatkowo Malwina

została także wybrana Miss Publiczności.

Tytuł zwyciężczyni wręczył Nowohucianin

Roku 2016 kpt. Franciszek Baryła.

Magdalena Dziedzic
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Jeden rok szkolny w Trójce …
lub świat pełen znaczeń

Trójka, czyli III LO im. J. Kochanowskiego

w Krakowie, to szkoła o ponad studzie

sięcioletniej historii, która swą działalność

zaczynała w 1906 roku na ul. Kochanow

skiego, a od 1968  przeniesiona na os.

Wysokie 6  stanowi jakże ważny punkt

na mapie kulturalnej nie tylko Nowej Huty.

Od 2013 roku uzyskuje laur – Brązową

Tarczę w Finale Ogólnopolskiego Rankin

gu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizo

wanym przez Perspektywy i

Rzeczpospolitą, a to oznacza, że III LO

należy do pięciuset najlepszych w Polsce

szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie

„Trójka”  w której tradycja łączy się z no

woczesnością, a priorytetem jest dobro

ucznia  należy do bardzo popularnych i

cenionych szkół Krakowa.

Czy szkoła to dla uczniów tylko podróż

przez krainę nauki? Społeczność nasze

go liceum, tworzona przez nauczycieli,

pracowników szkoły i uczniów, wie, że

świat jest pełen znaczeń, ale do ich od

krywania prowadzić mogą różne drogi.

Niezbędny jest do tego otwarty umysł,

odwaga poznawania, umiejętność dialo

gu i oczywiście, aktywność kulturowa.

W III LO jest niewątpliwie miejsce na te

go rodzaju przeżycia. Nazwa realizowa

nego w Liceum projektu Trójkowa Kraina

Wyobraźni jest dla nas symboliczna. Ko

lejne już wrześniowe spotkanie z rówie

śnikami z Izraela, marcowa wymiana z

młodzieżą Seesen z Dolnej Saksonii, a

także cykliczne Dni Kultury Świata po

zwalają nam poczuć się obywatelami

świata, polskie Święta i Rocznice budują

naszą narodową tożsamość, a poprzez

spotkania warsztatowe ze studentami Fi

lologii Polskiej UJ z okazji Święta Języka

Polskiego uwrażliwiamy się na piękno

naszej polszczyzny. Dzięki odbywającym

Profesjonalizm, rzetelność, wykwintność i

wyrafinowanie – oto słowa, które w naj

bardziej zwięzły sposób oddają kreację

XVIII Małopolskiego Konkursu Szkół Ga

stronomicznych, który odbył się w dniach

od 3 do 5 marca 2017 roku w Zespole

Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krako

wie. Swoją kulinarną przygodę zapragnęli

w tym roku przeżyć uczniowie reprezen

tujący szkoły z: Krakowa, Tarnowa, Jaro

sławia, Myślenic, Wisły, Łodzi, Dąbrowy

Górniczej, Bochni, Limanowej, Wieliczki,

Wadowic, Bielska Białej, Nowego Sącza,

Radoczy, Kutna i Iwonicza. Polaków

wsparli również goście z zagranicy: sło

wackiego Presova, Bratysławy i austriac

kiej szkoły Villa Blanca z Innsbrucka.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróż

nień uświetnili swoją obecnością min. Jó

zef Pilch – Wojewoda Małopolski,

Barbara Nowak – Małopolski Kurator

Oświaty, Andrzej Buczkowski – Przewod

niczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI

Bieńczyce, Piotr Serafin – Dyrektor Agen

cji Rynku Rolnego w Krakowie, Paweł

Mucha – Dyrektor Generalny Małopol

skiego Urzędu Wojewódzkiego. W kom

pozycję konkursu wpisane zostały trzy

konkurencje, związane z inspiracjami

smakowymi kucharzy i barmanów, dodat

kowo wsparte wyobraźnią i kreatywno

ścią kelnerów. Uczestnicy wszystkich

kategorii konkursowych w sposób mi

strzowski zaprezentowali własne wizje

podróży przez smaki przyprawione cza

sem i prawdziwą pasją. Wszystko to mu

siało wziąć pod uwagę konkursowe jury,

stając przed niełatwym zadaniem wytypo

wania młodych talentów, wykazujących

się szczególną oryginalnością tworzenia

niezwykłych smaków potraw zaprezento

wanych w odpowiedniej oprawie. Już dziś

czekamy na kolejną dziewiętnastą,

szczególną, bo w roku Jubileuszu 60le

cia działalności szkoły, edycję Małopol

skiego Konkursu Szkół

Gastronomicznych.

Magdalena Dziedzic

Potrzeba tylko dwóch przypraw wyjątkowych:
czasu i miłości do ludzi i do gotowania
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się od dziesięciu już lat w jesieni Dniom

Humanisty – obserwujemy, jak twórczość

wybitnych artystów inspiruje talenty lite

rackie, plastyczne, fotograficzne czy recy

tatorskie. Towarzyszyli nam już np. J.

Tuwim, W. Szymborska, Cz. Miłosz, T.

Różewicz, E. Lipska, J. Hartwig, A.

Osiecka, a w tym jubileuszowym roku

Studziesięciolecia Trójki historia zatoczy

ła koło i inspiracją dla uczestników były

wybrane przez nich wiersze dotychczaso

wych patronów imprezy. Podziwiamy ta

lenty reżyserskie i aktorskie członków

naszej szkolnej społeczności w czasie

spektakli z różnych okazji: Dnia Patrona

Szkoły – w Dniu Święta Edukacji Narodo

wej (w tym roku spektakl miał charakter

wyjątkowy, bo w związku z Jubileuszem

Trójki młodzi aktorzy zabrali nas w sym

boliczną podróż przez dziesię ciolecia

istnienia Liceum od początku XX wieku

aż do czasów nam współczesnych) i w

czasie Wigilii Szkolnej (w tym roku jaseł

ka odwoływały się do tradycyjnej ludowej

ich genezy, ale i w sposób wzruszający

nawiązywały do losu współczesnych tu

łaczy i wygnańców). Wrześniowy Trójko

wy Salon Poezji, Myśli i Pasji był okazją

do spotkania z pisarzem Sławomirem

Shuty, październikowy ujawnił talenty pi

sarskie uczniów, którzy, kontynuując tra

dycję swoich poprzedników ze starszych

klas, napisali książkę pt. Znajdziesz mnie

wczoraj, tym razem nie antologię różnych

form literackich, tylko powieść kryminal

ną. Listopadowy Salon przyniósł niezwy

kłe międzypokoleniowe spotkanie

absolwentów Liceum jeszcze z ul. Ko

chanowskiego, naszych emerytowanych

kolegów i koleżanek, absolwentów z os.

Wysokiego i obecnych uczniów. Wzru

szające wspomnienia, zabawne anegdo

ty, opowieści z życia szkolnego różnych

lat stały się płaszczyzną bardzo owocne

go dialogu. Teatr Łaźnia Nowa”, jak w po

przednich dziesięciu latach, stał się areną

zmagań artystów teatru, muzyki i tańca.

Rozbrzmiewał muzyką dzięki wielu cieka

wym interpretacjom piosenek polskich i

zagranicznych muzyków, zadziwiał popi

sami młodych tancerzy, przejmował wi

downię wstrząsającym monologiem

Szekspirowskiego Ryszarda III, bawił pa

rodią średniowiecznego eposu rycerskie

go i wzruszał historiami zakochanych.

Dzięki Debatom Oksfordzkim rozwijamy

nasze umiejętności dyskutowania w cza

sie Konkursu Aurea Dicta, o czym świad

czy zdobyte właśnie (14 marca 2017)

przez reprezentantów naszego Liceum

pierwsze miejsce w regionalnym Turnieju

Debat Historycznych IPN, a w maju 2017

III LO będzie reprezentować Małopolskę

w Warszawie na Ogólnopolskim Turnieju

Debat Historycznych IPN. Ten rok pozo

staje także pod znakiem konkursów czy

telniczych, których charakter

symbolicznie oddaje nazwa jednego z

nich  Moja książka brzmi znajomo. Mło

dzi czytelnicy w poważnej roli recenzen

tów i popularyzatorów swoich

czytelniczych wyborów przedstawiali kla

som ulubione pozycje literackie. A co nas

jeszcze czeka w tym roku szkolnym?

Dzień Luzaka, Koncert Free/Three Music

Festival, Międzynarodowy Konkurs Mate

matyczny Naboj, nie wspominając o ko

lejnych zmaganiach w innych

dziedzinach, na przykład rywalizacji spor

towej. Ale to już temat na następny arty

kuł. Zatem do zobaczenia…..

Ligia Wirtel
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Z pracy Zarządu

Wiosna, przyroda budzi się do życia, oży

wa. W tym roku ożyje, zyska nowe obli

cze również Zalew Nowohucki. To

miejsce jest dla mnie szczególne, bo ko

jarzy mi się z dzieciństwem, z latami bez

troski. Miejsce to stało się bardzo

zaniedbane ostatnimi laty i jak mówią

mieszkańcy, nic się tam nie działo, dlate

go też rewitalizacja Zalewu to najważniej

sze zadanie, jakie wyznaczyłem sobie i

Zarządowi Dzielnicy, a pilotowanie go

powierzyłem mojemu Zastępcy Marcinowi

Permusowi. Trzeba mieć jednak świado

mość, że ożywienie tego miejsca wiąże

się z ogromnymi nakładami finansowymi,

które przekraczają wielokrotnie Budżet

Bieńczyc, dlatego też odbyliśmy wiele

spotkań, aby poszukać wsparcia dla na

szych działań. W końcu konsekwentna

praca przyniosła efekty i już w tym roku

wiele zmieni się nad Zalewem. Powstanie

pierwsza w Krakowie tężnia solankowa,

gdzie mieszkańcy będą mogli wypoczy

wać i cieszyć się właściwościami zdro

wotnymi solanki, spływającej po

wiązkach tarniny. Osoby z chorobami

dróg oddechowych, zatok, nadciśnieniem

tętniczym czy alergiami z pewnością bę

dą korzystały z tego wielkiego, naturalne

go inhalatora. Jest to inwestycja bardzo

kosztowna i Budżet Dzielnicy nie jest w

stanie udźwignąć takiego zadania, lecz

dzięki wsparciu Radnego Miasta Krako

wa, Przewodniczącego Klubu Radnych

Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierza

Pietrusa udało się zabezpieczyć środki

na ten cel w Budżecie Miasta. Zalew i te

ren wokół niego zyska nowe oblicze, zo

stanie wyremontowana nawierzchnia

alejek spacerowych, od strony Domu

Wędkarza powstanie dawno oczekiwane

przez mieszkańców molo widokowe, a po

drugiej stronie Zalewu zostanie wybudo

wana scena, która mam nadzieję będzie

tętnić życiem. Planujemy również dopo

sażenie w kolejne urządzenia powstałej w

ubiegłym roku siłowni na wolnym powie

trzu. Aby poprawić jakość wody i ją

natlenić, zaplanowaliśmy montaż pływa

jących fontann, które dodatkowo pięknie

oświetlą nocą Zalew, nadając temu miej

scu niepowtarzalny klimat. Całość projek

tu ma dopełnić wykonanie monitoringu

terenu, tak aby ochronić Zalew przed de

wastacją. Zalew Nowohucki stanie się

atrakcyjnym, bezpiecznym miejscem wy

poczynku i rekreacji.

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Siedziba Rady Dzielnicy XVI, os. Kalinowe 4

Bar Na Rogu, os. Kalinowe 4

Biblioteka Publiczna, os. Kalinowe 4

Sieć sklepów Lewiatan

Sklep Baśka, os. Przy Arce 1

Sklep Ludwik, os. Kazimierzowskie 11

Sieć sklepów Społem

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”

Przychodnia, os. Złotej Jesieni 3

Przychodnia, os. Jagiellońskie 1

Przychodnia, os. Niepodległości 2

Apteka Pod Jarzębinami, os. Kazimierzowskie 30

Apteka Rumiankowa, os. Jagiellońskie 19

Serwis Opon Krawal, ul. Cienista 1

Punkty dystrybucji „Kuriera Bieńczyckiego”:




