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– Niezwykły to jubileusz i niezwykła szko

ła – tymi słowami przewodniczący Rady i

Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej

Buczkowski (na zdjęciu pierwszy od

prawej) zwrócił się do zgromadzonych na

uroczystości jubileuszu 60lecia działal

ności Szkoły Podstawowej nr 86 im. Po

wstańców Śląskich w Krakowie. Szkoła ta

rozpoczęła działalność w 1956 r. w bu

dynku na osiedlu Zgody 13, by we wrze

śniu 1973 roku przenieść się na osiedle

Jagiellońskie 18 i przyjąć pierwszych

uczniów z Bieńczyc, w tym przewodni

czącego „szesnastki” Andrzeja Buczkow

skiego, który jak sam wspomina, spędził

tu swoje szkole lata. Placówka na trwałe

wpisała się w mapę edukacyjną Bieńczyc

i przez lata wykształciła rzeszę absolwen

tów. 17 maja br. w budynku SP nr 86 na

osiedlu Jagiellońskim 18 rozpoczęły się

uroczyste obchody jubileuszu 60lecia

działalności. Wśród przybyłych gości byli

Ireneusz Raś – poseł na Sejm RP, Kata

rzyna Król – zastępca prezydenta Miasta

Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Andrzej

Buczkowski – przewodniczący Rady i Za

rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce i jedno

cześnie absolwent tej szkoły,

przedstawiciel Małopolskiego Kuratora

Oświaty, a także dyrektorzy szkół podsta

wowych i przedszkoli z Bieńczyc oraz byli

i obecni nauczyciele szkoły. Katarzyna

Król, w imieniu prezydenta Miasta Krako

wa profesora Jacka Majchrowskiego wrę

czyła odznaczenia Honoris Gratia

zasłużonym nauczycielom, w tym Anieli

Kumie, wieloletniej dyrektor SP 86 oraz

Elżbiecie Grzybek, która zarządza szkołą

od 2007 roku. Zgromadzeni goście prze

kazali na ręce dyrektor placówki gratula

cje i życzenia dalszych sukcesów,

a następnie wspólnie obejrzeli program

artystyczny wykonany przez uczniów

szkoły, którzy zaprezentowali jej historię.

Magdalena Dziedzic

Historia pewnej szkoły...

Fot. Agnieszka Łoś

Na zdjęciu: Marcin Permus, Elżbieta Grzybek, Andrzej Buczkowski
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To jak wygląda nasze miasto, dzielnica

czy osiedle nie zależy tylko od tego, ile

pieniędzy zostanie wydane na inwestycje.

Oczywiście zmiany na lepsze kosztują,

a poważne zmiany wymagają znacznych

nakładów finansowych, ale przecież ogól

ne wrażenie, jakie wywiera jakieś miej

sce, w dużym stopniu zależy od drobnych

szczegółów. Nawet najlepiej wyremonto

wana ulica nie robi dobrego wrażenia,

gdy nie działa na niej oświetlenie albo

walają się po niej śmieci. To właśnie tego

rodzaju szczegóły sprawiają, że miejsce

uznajemy za przyjazne i zadbane. Radni

Dzielnicy Bieńczyce zdają sobie z tego

sprawę i w ramach posiadanych upraw

nień starają się ulepszać naszą prze

strzeń publiczną. Jednak o wiele

istotniejszą sprawą jest to, że coraz wię

cej mieszkańców poczuwa się do odpo

wiedzialności za przestrzeń publiczną

Bieńczyc. To zjawisko bardzo pozytywne,

bo wskazuje ono na to, że czujemy się

gospodarzami miejsca, w którym miesz

kamy. W czasach tak zwanej Polski Lu

dowej wiele polskich miejscowości było

bardzo zaniedbanych nie tylko dlatego,

że brakowało pieniędzy na remonty i in

westycje, ale także z tego powodu, że to

co publiczne, czyli wspólne, uznawane

było za niczyje, a więc nikt nie czuł obo

wiązku, by się o to zatroszczyć. Po prostu

nikt nie chciał być gospodarzem. Na

szczęście mentalność wywodząca się

z poprzedniego systemu wydaje się po

woli ustępować. Dlaczego tak sądzę?

Wakacyjne wizyty w różnych częściach

Polski pokazują, że Nasza Ojczyzna jest

coraz piękniejsza, że nawet niewielkie

miejscowości z roku na rok wyglądają co

raz lepiej. Miejmy nadzieję, że Bieńczyce,

czyli nasza Mała Ojczyzna, też będzie

podążać w tym kierunku.

Piotr Dominik

Moja Mała Ojczyzna

Bądźmy dobrymi gospodarzami

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

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”:
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Panie Przewodniczący zakończyła się

kolejna edycja Budżetu Obywatelskie

go 2017, tym razem bez udziału Bień

czyc. Jak Pan ocenia decyzje Radnych

Dzielnicy XVI z perspektywy czasu.

Uważam, że była to dobra decyzja, bo

dzięki temu nie powstało na terenie Dziel

nicy nic, czego nie chcieliby nasi miesz

kańcy. Nasze wycofanie się przecież tylko

z tegorocznej edycji przyczyniło się do

zmian w systemie głosowania w ramach

Budżetu Obywatelskiego. To dzięki na

szej determinacji Prezydent Miasta Kra

kowa profesor Jacek Majchrowski

wprowadził zmiany w regulaminie BO,

które ograniczyły możliwości nadużyć

w procesie głosowania. Teraz jedna oso

ba może oddać tylko jeden głos, bo zo

stała wprowadzona weryfikacja za

pomocą kodu przesłanego przez sms.

Zmieniony został również sposób głoso

wania papierowego. Jedna osoba nie mo

że już dostarczyć kilkudziesięciu kart,

każdy oddaję głos za siebie, a tożsamość

jest potwierdzona. Wcześniej natomiast

niestety nie było kontroli nad ilością od

danych głosów, co rodziło możliwości

nadużyć. Pisała o tym prasa.

W poprzednich wypowiedziach mówił

Pan, że wnioski mieszkańców są reali

zowane bez potrzeby organizowania

Budżetu Obywatelskiego. Czy w Bień

czycach są takie wnioski, które w ra

mach BO nie zostały wybrane, a mimo

to zostały zrealizowane?

Oczywiście, że tak. Ja zawsze powta

rzam, że jesteśmy dla ludzi. Mimo, iż pro

jekt utworzenia siłowni na osiedlu Przy

Arce nie uzyskał właściwej ilości głosów,

by być zrealizowanym w ramach środków

BO, to jednak część mieszkańców na to

zadanie zagłosowała czyli tego chciała,

dlatego Radni zdecydowali, iż ta inwesty

cja będzie realizowana w tym roku ze

środków Rady Dzielnicy. Odpowiedniej

ilości punktów nie uzyskała też rewitaliza

cja górek saneczkowych na os. Wysokim

i na os. Strusia, a pomimo tego w tym ro

ku na prośbę Zarządu Dzielnicy górki zo

stały odnowione przez Zarząd Zieleni

Miejskiej w Krakowie. Mógłbym tu wymie

nić przynajmniej jeszcze kilka taki przy

kładów.

Jakie innowacyjne, nowatorskie pomy

sły realizuje Pan i Pana Zarząd?

Jesteśmy osobami kreatywnymi. Stara

my się, by Dzielnica się rozwijała. Mamy

wiele pomysłów, które realizujemy. W tym

roku zaczniemy kapitalny remont ogródka

jordanowskiego na osiedlu Wysokim na

Plantach Bieńczyckich. Został już opraco

wany projekt placu zabaw, który zakłada

wymianę wszystkich urządzeń za kwotę

500 000 zł. Obecnie dzieci mają do dys

pozycji jedynie kilka urządzeń, bo więk

szość zużyła się i została usunięta.

Jeszcze w tym roku ogródek zostanie wy

posażony w nowe urządzenia, będą no

we huśtawki, karuzele, zestawy

zabawowe, linarium do wspinaczki. Tak

naprawdę jako pierwszy w Krakowie, ten

plac zabaw będzie wyposażony w tram

poliny. Dzieci będą mogły z nich korzy

stać już w przyszłym roku. Naszą dumą

jest również tężnia solankowa. To nasza

Dzielnica jako pierwsza zgłosiła to zada

nie, które dzięki pomocy Radnego Miasta

Krakowa Włodzimierza Pietrusa (PiS) zo

stało wpisane do Budżetu Miasta Krako

wa i już w tym roku za kwotę ponad

1 000 000 zł nad Zalewem Nowohuckim

stanie tężnia solankowa. Jak widać inne

Dzielnice idą naszym śladem. W tego

rocznej edycji BO został wybrany do re

alizacji projekt tężni na Łąkach

Nowohuckich.

Które z zamierzeń, zadań, jakie Pan

postawił przed sobą, udało się zreali

zować?

Dwa lata temu, rozpoczynając pracę na

stanowisku Przewodniczącego Zarządu

Dzielnicy, powiedziałem, że chcę przy

wrócić dawną świetność Zalewu Nowo

huckiego i to mi się udało. Jak wcześniej

wspomniałem w tym roku powstanie tęż

nia nad Zalewem Nowohuckim, zostaną

odnowione alejki spacerowe oraz po

wstanie ścieżka historyczna. W przy

szłym roku będą realizowane kolejne

elementy z projektu rewitalizacji Zalewu

takie jak np. doposażenie placu zabaw

dla dzieci, budowa molo widokowego

i sceny, wykonanie monitoringu terenu

oraz utworzenie plaży, w miejscu istnieją

cej kiedyś. Po takiej metamorfozie Zalew

stanie się niewątpliwie ulubionym miej

scem wypoczynku dla mieszkańców

Bieńczyc i nie tylko.

Skoro udało się Panu zrealizować za

mierzenia sprzed dwóch lat, to samo

nasuwa się pytanie jakie plany na

ostatni rok tej kadencji?

Zostało nam oczyszczenie wody w Zale

wie. To trudne i kosztowne zadanie, dla

tego szukamy pomocy w różnych

instytucjach. Koordynację działań z tym

związanych przejął mój Zastępca Marcin

Permus, który sprawdza różne możliwo

ści, czy to oczyszczenie wody poprzez

montaż fontann pływających, czy metodą

biologiczną doktora Marcina Sitarka. Mu

simy również dokończyć wszystkie roz

poczęte zadania, budowy parkingów itd.

A jakie zadania, plany na kolejną ka

dencję?

Jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.

Dziękuje serdecznie za rozmowę i ży

czę, by udało się zrealizować wszyst

kie plany.

Rozmawiała Magdalena Dziedzic

Zdaniem Przewodniczącego
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Monte Cassino w Bieńczycach
Bohaterów spod Monte Cassino oraz

kwiaty, które zamiast rosy piły polską

krew, wspominali zgromadzeni na obcho

dach 73. rocznicy Bitwy pod Monte Cas

sino. Żywą lekcję historii, jak co roku,

zorganizowali wspólnie Andrzej Buczkow

ski – przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz Łukasz Pa

jąk – dyrektor Gimnazjum nr 42 im. gen.

Andresa. 19 maja br. pod pomnikiem II

Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie na

osiedlu Niepodległości młodzież z bień

czyckich szkół spotkała się, by wspólnie

oddać hołd bohaterom. Na początek od

śpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a na

stępnie wysłuchano świadectwa

uczestnika Kampanii włoskiej profesora

Wojciecha Narębskiego. Bohater spod

Monte Cassino podzielił się z młodzieżą

swoimi doświadczeniami i przeżyciami.

Goście, wśród których byli przedstawicie

le władz wojewódzkich, miejskich i dziel

nicowych, a także instytucji oświatowych,

społecznych i kulturalnych, złożyli pod

pomnikiem białoczerwone kwiaty.

– Takie żywe lekcje historii, czczenie

rocznic, spotkania ze świadkami historii

są niezwykle ważne szczególnie dla mło

dzieży. Dzięki temu szczepimy w młodym

pokoleniu ciekawość historyczną, uczymy

szacunku do bohaterów i do przeszłości –

mówił Andrzej Buczkowski przewodniczą

cy „Szesnastki”.

Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic

Kolejne miejsca w Bieńczycach zostały

doświetlone. Od początku kadencji

konsekwentnie realizujemy program

doświetlania Bieńczyc. W tym roku udało

się postawić nowe lampy na osiedlu

Wysokim przed blokami 15, 16 i 17 oraz

na ulicy Stadionowej. Oba te miejsca były

niedoświetlone. Na osiedlu Wysokim

pomiędzy ww. blokami nie było lamp

w ogóle, co konsekwentnie zgłaszał

Zarządowi Dzielnicy mieszkaniec bloku

17 Piotr Opozda, a na ulicy Stadionowej

nie oświetlony był koniec ulicy jak

również alejka biegnąca od Sklepu Lidl

przy ul. Stadionowej w kierunku Kościoła

Pallotynów przy ul. Andersena. Na

doświetleniu ul. Stadionowej, jak i ul.

Andersena szczególnie zależało mojemu

zastępcy Marcinowi Permusowi, który

wnioskował o wykonanie tego zadania od

początku naszej kadencji. Nie było to

łatwe zadanie, gdyż należało uzyskać

szereg pozwoleń w różnych urzędach,

w tym pozwolenie wodno prawne, gdyż

jedna z lamp jest zlokalizowana tuż przy

moście na rzece Dłubni. Teraz oba te

miejsca są jasne, a przez to wzrosło tam

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy

i poparciu Radnego Miasta Krakowa,

a zarazem Przewodniczącego Klubu

Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierza

Pietrusa udało się również pozyskać 500

000 zł z Budżetu Miasta Krakowa na

wymianę oświetlenia na Plantach

Bieńczyckich. Za tę kwotę zostanie

wymienionych ponad 120 opraw. Stare są

już mocno zużyte i dają słabe światło.

Nowe ledowe będą tańsze w utrzymaniu,

jaśniejsze. Poprawią estetykę

i bezpieczeństwo – wyjaśnia Andrzej

Buczkowski Przewodniczący Rady

i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Magdalena Dziedzic

Bieńczyce coraz jaśniejsze

Fot. Andrzej Buczkowski
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Przy ul. Kaczeńcowej powstaje harcówka
Już wkrótce harcerze z Bieńczyc zyskają

nową siedzibę. Na ulicy Kaczeńcowej

trwa właśnie budowa nowej harcówki.

Stary rozpadający się budynek został wy

burzony, a w jego miejscu wyrasta nowy.

O remont tego miejsca starał się już Za

rząd Dzielnicy XVI Bieńczyce w poprzed

niej kadencji. Jak pamiętam Rada

przeznaczyła nawet kwotę 50 000 zło

tych, by rozpocząć pracę, ale niestety

ówczesny Zarząd musiał się wycofać

ztego zadania, gdyż wciąż brakowało pie

niędzy na realizację całego przedsięwzię

cia. W obecnej kadencji Zarząd Dzielnicy

pod moim przewodnictwem postanowił

wrócić do tej sprawy. Rozpoczęliśmy sta

rania o pozyskanie na ten cel środków z

Budżetu Miasta Krakowa, gdyż stary bu

dynek nadawał się jedynie do rozbiórki, a

koszty budowy nowego znacznie prze

wyższają możliwości finansowe Dzielnicy.

Spotkałem się z Jarosławem Skórą Za

stępcą Dyrektora Wydziału Inwestycji

UMK, który zadeklarował pomoc przy re

alizacji tej inwestycji. Dzięki przychylności

Wydziału Inwestycji oraz poparciu Prezy

denta Jacka Majchrowskiego, który prze

znaczył na ten cel 950 000 zł z Budżetu

Miasta na ulicy Kaczeńcowej praca wre.

Stary budynek został wyburzony, a nowy

jest prawie ukończony. Jeszcze w tym ro

ku maja się do niego wprowadzić harce

rze. Na około 500 metrach kwadratowych

będą się mieścić sale do spotkań, zaple

cze kuchenne, a także miejsca noclego

we dla gości. Budynek jest pięknie

położony pośród drzew, w pobliżu stawu.

Jestem przekonany, że takie miejsce jest

bardzo potrzebne i przyczyni się do roz

woju ducha harcerskiego w Bieńczycach

– wyjaśnia Andrzej Buczkowski Przewod

niczący „Szesnastki”.

Magdalena Dziedzic

Skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze

Dzięki moim staraniom oraz przy

wsparciu Radnego Miasta Krakowa

Włodzimierza Pietrusa (PiS), w IV

kwartale 2017 r. zostanie wykonana

nowa sygnalizacja świetlna na

skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej z ul.

Cienistą i z ul. Bulwarową, która była

długo wyczekiwana przez mieszkańców,

a która poprawi poczucie bezpieczeństwa

pieszych, jak i zmotoryzowanych

uczestników ruchu drogowego. Już teraz

otrzymuję podziękowania od rodziców

starszych dzieci, które będą mogły

przejść bezpiecznie przez to

skrzyżowanie. Ponadto w trosce

o bezpieczeństwo mieszkańców została

wykonana nowa nakładka asfaltowa na

jezdni ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od

ul. Nad Dłubnią, do ul. Obrońców Krzyża.

Marcin Permus – Zastępca

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. Marcin Permus

Fot. Andrzej Buczkowski
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Zmiana proboszcza w Arce Pana

W Kościele pw. Matki Bożej Królowej

Polski w Krakowie Bieńczycach nastąpiła

zmiana na stanowisku Proboszcza

parafii. Dotychczasowy wieloletni

Proboszcz ksiądz Edward Baniak (l. 70)

udał się na zasłużoną emeryturę. Jego

następcą został ksiądz doktor Jerzy

Czerwień, który przybył do nas z parafii

pw. Świętej Kingi w Krakowie Podgórzu.

Nowy Proboszcz stara się poznać parafię

i jej mieszkańców. W tym celu spotkał się

z również z Radnymi Dzielnicy XVI

Bieńczyce (na zdjęciu). Księdzu

Edwardowi Baniakowi dziękujemy za

wieloletnią posługę, a księdza doktora

Jerzego Czerwienia witamy serdecznie,

życząc wielu Łask Bożych w nowej

parafii.

Maria Teresa Zaremba  Piwowarska –

Przewodnicząca Komisji Mieszkalnictwa,

Rodziny i Spraw Społecznych Rady

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Gdy na wiosnę tego roku spotkałam

mieszkańca osiedla Kalinowego, którego

pojazd ugrzązł w błocie na „parkingu”

obok garaży przed blokiem 7,

poinformowałam go, że z mojej inicjatywy

już w tym roku ów „parking” zostanie

wyremontowany. Pan nie uwierzył.

A jednak słowa dotrzymałam.

Prowizoryczny parking wykonany

zapewne przez samych mieszkańców

przeszedł swoistą metamorfozę.

Pierwotnie plany były inne, tzn. chciałam

również stworzyć miejsca parkingowe po

drugiej stronie wjazdu do kompleksu

garaży, lecz nie jest to możliwe, bo

właścicielem tej działki jest osoba

prywatna. Udało się jednak wykonać

kompleksowy remont i stworzyć parking z

prawdziwego zdarzenia. W miejscu

rozjeżdżonego błota, wyłożonego

miejscami płytami chodnikowymi

powstały miejsca parkingowe z kostki

brukowej. Cały ów pas zieleni został

zagospodarowany i zyskali Państwo

większą niż była poprzednio ilość miejsc

postojowych.

Magdalena Dziedzic

Nowy parking na Kalinowym

Fot. Jarosław Rurarz

Fot. Andrzej Buczkowski
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Jakie zmiany czekają mieszkańców w

najbliższym czasie? Fatimska do

przebudowy, Łapackiego do połączenia

z Okulickiego. Fatimska po przebudowie

na odcinku od bloku nr 10 do 4a zyska

brakujący chodnik. Trasa piesza

z przystanku tramwajowego przy

Kocmyrzowskiej zostanie lepiej

skomunikowana, mieszkańcy ul.

Fatimskiej i Cienistej otrzymają

bezpiecznie dojście do swych domów

natomiast po drugiej stronie drogi

zaplanowano miejsca parkingowe.

Zostanie wykonana kanalizacja

deszczowa, wymienione oświetlenie,

w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Szybką

planujemy wykonanie przejścia dla

pieszych. Droga na wspomnianym

odcinku zyska nową nawierzchnię.

Łopackiego to dotąd ślepa droga

prowadząca do Szpitala Rydygiera, od

blisko 10 lat stanowi dojazd do nowych

bloków wybudowanych przy ul.

Okulickiego. W związku z faktem, iż

kierowcy z całej Małopolski zdążający do

Szpitala, w tym służby ratunkowe

nauczyli się wykorzystywać nieformalny

skrót Łopackiego – Okulickiego przez

prywatne drogi osiedlowe zupełnie nie

przystosowane do takiego obciążenia

tonażem i ruchem zaproponowaliśmy

dobudowanie brakującego odcinka ul.

Łopackiego. Docelowo odcinek drogi

znajdujący na terenie „szpitalnym”

zostanie przejęty przez miasto łącznie

z oświetleniem. Zaproponowano także

modernizację istniejącego przejścia dla

pieszych. Inwestycja przyczyni się do

przekierowania ruchu z osiedla na drogę

publiczną, finalnie poprawi to

bezpieczeństwo mieszkańców, służby

ratunkowe zyskają lepszy dojazd do

Szpitala. Z ważnych spraw drogowych

ciągnących się od lat, oprócz dużej

inwestycji miejskiego polegającej na

przebudowie ul. Okulickiego do

standardu dwupasmowego pozostał

jeszcze temat przebudowany ul.

Wojciechowskiego nad Zalewem

Nowohuckim, którym nieustannie się

zajmujemy i jak się uda zabezpieczyć

pieniądze na inwestycję w budżecie

miasta, od razu Państwa poinformujemy.

A znając mój upór i determinacje na

pewno nie odpuścimy tematu.

Marcin Permus – Zastępca

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Ważne inwestycje w Bieńczycach

Na wniosek Radnej Urszuli Aksamit

został usunięty murek na osiedlu Strusia

przed blokiem 18. Murek był w złym

stanie technicznym, poubijane cegły,

stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa.

Radna po przeprowadzeniu konsultacji

społecznych zwróciła się do Zarządu z

prośba o jego usunięcie, gdyż nie pełnił

on żadnej funkcji poza tym, że był

ławeczką dla spożywających alkohol. Na

wniosek mieszkańców został też

rozebrany murek znajdujący się przy

ogrodzeniu ogródka jordanowskiego na

osiedlu Strusia 4. W miejscu starego,

zniszczonego powstał nowy, który nadał

temu miejscu estetyczny wygląd.

Magdalena Dziedzic

Murki przestały straszyć

Fot. Emilia Permus
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Nowy radny w Bieńczycach

Po rezygnacji z mandatu radnego przez

Jana Jarosza do składu Rady Bieńczyc

dołączył Jan Kural (na zdjęciu). Wieloletni

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spół

dzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” będzie

reprezentował w Radzie Dzielnicy miesz

kańców osiedla Wysokiego. Od razu dał

się on poznać jako człowiek energiczny

i aktywny. Mamy nadzieję, że dzięki tej

zmianie skończy się marazm jaki pano

wał na osiedlu Wysokim, gdy reprezento

wał je Jan Jarosz. Dzięki staraniom Jana

Kurala niedawno został wykonany remont

nakładkowy jezdni ulicy Urszulki, a wkrót

ce przy wyjeździe z niej na ulicę Duni

kowskiego zostanie zamontowane lustro

drogowe, które poprawi bezpieczeństwo

w tym miejscu. To dzięki jego interwencji

została naprawiona nawierzchnia jezdni

między budynkiem nr 14, a 15 os. Wyso

kiego. Nowy Radny jest chętny do pracy,

jest członkiem dwóch komisji merytorycz

nych. Z jego inicjatywy w Bieńczycach

na nowo powstała Komisja zajmująca się

sprawami seniorów, której Jan Kural jest

Przewodniczącym. W końcu osiedle Wy

sokie doczekało się Radnego, który pa

trzy gospodarskim okiem, realizuje

wnioski mieszkańców, jest aktywny

w przeciwieństwie do swojego poprzedni

ka, który interesował się polityką krajową,

twierdząc, że bycie radnym dzielnicy to

„trampolina” do pełnienia wyższych

stanowisk w państwie.

Magdalena Dziedzic

Fot. Andrzej Buczkowski

Duży remont na Kazimierzowskim 18
Blok 18 na osiedlu Kazimierzowskim to

ogromny budynek, w którym znajduje się

kilkaset mieszkań, a przed nim parking,

po którym jeździ co dzień kilkaset samo

chodów. Parking ten nie był remontowany

od wielu dekad, co widać gołym okiem.

W mocno zużytej nawierzchni co jakiś

czas wypadają dziury, które ZIKiT na bie

żąco łata, ale to działania doraźne, które

poprawiają sytuację na chwilę. W tym ro

ku, jesienią, dzięki staraniom Radnego

Antoniego Konstantego (na zdjęciu)

mieszkańca bloku nr 18, parking ten

przejdzie kompleksowy remont. Zarówno

miejsca postojowe, jak jezdnie wokół

nich zyskają nową nawierzchnię. Zosta

nie również wykonany remont nakładko

wy jezdni ulicy Elżbiety Łokietkówny.

Dzięki aktywności Radnego Antoniego

Konstantego mieszkańcy w końcu docze

kali się remontu, na który przeznaczone

jest blisko 360 000 złotych to jest około

15% całego Budżetu Bieńczyc. Realiza

cja tego zadania poprawi bezpieczeń

stwo, estetykę miejsca i komfort

mieszkańców.

Magdalena Dziedzic
Fot. Andrzej Buczkowski
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Na osiedlu Przy Arce pomiędzy blokami

5 a 9 na niezagospodarowanym do tej

pory pasie zieleni powstanie siłownia na

wolnym powietrzu. Różne były koncepcje

zagospodarowania tego fragmentu Plant

Bieńczyckich. Początkowo był pomysł

utworzenia w tym miejscu boiska do roz

grywek dla młodzieży. Pomysł był kontro

wersyjny, bo rozgrywki to emocje,

a emocje to okrzyki, a to mogłoby prze

szkadzać mieszkańcom okolicznych blo

ków. Kolejna propozycja wybieg dla psów

również nie uzyskała akceptacji, gdyż taki

wybieg przewidziany jest w innej lokaliza

cji. To właśnie Radna Stanisława Roma

nik (na zdjęciu) z osiedla Przy Arce

zgłosiła pomysł utworzenia w tym miejscu

siłowni na wolnym powietrzu jako konty

nuacji projektu „Aktywne Bieńczyce”. Na

Plantach Bieńczyckich istnieją już trzy ta

kie siłownie, które cieszą się ogromnym

zainteresowaniem mieszkańców, szcze

gólnie seniorów. Stanisława Romanik

przeprowadziła konsultacje społeczne

i zebrała podpisy poparcia dla tego pomy

słu wśród mieszkańców osiedla. Jej sta

rania zostały poparte przez Zarząd

Dzielnicy XVI Bieńczyce i już na jesieni

powstanie w tym miejscu siłownia za

kwotę 100 000 złotych. Mieszkańcy będą

mogli korzystać z 12 różnych urządzeń,

by poprawiać kondycję fizyczną. Teren

pomiędzy urządzeniami będzie wyłożony

nawierzchnią, która zapewni bezpieczeń

stwo i komfort ćwiczeń. W pobliżu znaj

duje się duży ogródek jordanowski, dzieci

więc będą mogły się bawić, a opiekuno

wie ćwiczyć. Pomysł utworzenia w tym

miejscu siłowni to rozwiązanie kompromi

sowe, które pozwoli wykorzystać ten te

ren do aktywnego wypoczynku, bez

szkody dla mieszkańców. Kolejną propo

zycją Radnej Stanisławy Romanik –

oczywiście jeśli nie będzie sprzeciwu

mieszkańców – jest utworzenie wybiegu

dla psów na terenie zielonym w okolicy

Baru „Kurczak z Grilla” na os. Przy Arce

1. Jak można zaobserwować już dziś

mieszkańcy wyprowadzają tam swoje

czworonogi. Bardzo prosimy Państwa

o opinie w sprawie lokalizacji właśnie

w tym miejscu wybiegu dla psów na maila

Rady: rada@dzielnica16.krakow.pl, lub

tel.: 12 641 45 67 albo osobiście w biurze

na os. Kalinowym 4. Jeśli nie będzie

sprzeciwu, to wybieg powstanie w 2019 r.

Magdalena Dziedzic

Fot. Andrzej Buczkowski

Kolejna siłownia na Plantach Bieńczyckich

Park kieszonkowy przy ul. Wacława Króla
Właśnie trwa remont zniszczonego chod

nika przy ulicy Wacława Króla. Bardzo

o to zabiegała Radna Zofia Strojek (na

zdjęciu). Znajdujący się przy małej osie

dlowej uliczce chodnik był zapomniany

i nie remontowany od lat. Obecnie trwa

wymiana starych połamanych płyt na no

wą nawierzchnię. Radna Zofia Strojek

stara się również o utworzenie na terenie

przed blokiem 9 osiedla Na Lotnisku tzw.

parku kieszonkowego. Obecnie znajduje

się tam betonowy plac, na którym ciężko

odpocząć zwłaszcza w upalny dzień.

Brak tam zieleni. Gdy powstanie park kie

szonkowy mieszkańcy zyskają zieloną

enklawę.
Magdalena Dziedzic

Fot. Andrzej Buczkowski
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SP 101 – Szkoła z tradycjami

W Szkole 101 wciąż coś się dzieje. Obok

oceniania kształtującego i tutoringu oraz

innowacyjnych programów, umożliwiają

cych dzieciom już od pierwszej klasy na

ukę języka angielskiego pięć razy

w tygodniu, a także poznawanie tajników

gry w szachy, duży nacisk kładziony jest

tu również na wychowanie do wartości.

Wiktoria Ogieniewska z klasy VII w wier

szu o Szkole 101 napisała:

Jest taka szkoła w Nowej Hucie,

Co od pół wieku uczy i służy,

By wszystkie dzieci z tej Nowej Huty

wyszły na ludzi…

Nauczyciele Stojedynki dbają o to, aby

ich wychowankowie byli nie tylko dobrymi

uczniami, ale przede wszystkim porząd

nymi ludźmi, świadomymi swej tożsamo

ści narodowej, otwartymi na świat

i drugiego człowieka. Poprzedni rok

szkolny był w SP 101 „Rokiem z Inicjaty

wą”. Rozpoczął się od „Narodowego Czy

tania’ dzieł Henryka Sienkiewicza pod

patronatem Prezydenta RP Andrzeja Du

dy. Wzorem lat ubiegłych, w październiku

wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczycie

le i wielu rodziców uczestniczyło w jubile

uszowej, dziesiątej pielgrzymce szkolnej

śladami św. Jana Pawła II. Tym razem

ponad 300 osób wybrało się do Matki Bo

skiej Skalskiej w Dolinie Mnikowskiej,

miejsca pierwszej udokumentowanej wy

cieczki ks. Karola Wojtyły oraz do Mora

wicy, gdzie w ubiegłym roku odsłonięto

pomnik „Niezłomnym – Ojczyzna” i gdzie

ks. Władysław Palmowski urządził nie

zwykłą ścieżkę dydaktyczną, poświęconą

dziejom Rzeczypospolitej. W listopadzie

Stojedynka jako jedna z pierwszych od

powiedziała na apel o zebranie funduszy

przez uczniów na pomnik Orląt Lwow

skich w Krakowie. W szkole zorganizo

wano wieczór pieśni patriotycznej na

rzecz budowy pomnika, w którym uczest

niczyło ponad 500 osób. Każda klasa

przygotowała swoją pieśń, nauczyciele

recytowali wiersze. Zostało też utworzone

pierwsze w historii SP 101 nauczycielskie

trio muzyczne „Trzy Światy” w składzie:

gitara basowa – Andrzej Kosiorowski, na

uczyciel matematyki, perkusja – ksiądz

katecheta Michał Kania, keyboard –

Adam Czyżowski, nauczyciel muzyki.

Koncert był hołdem dla Lwowskich Dzie

ci, a zarazem wzruszającą lekcją patrio

tyzmu. W trakcie jego trwania uczniowie

rozprowadzali cegiełki – zebrali 1181 zł

78 gr. Z kolei w grudniu szkoła czynnie

włączyła się w przeprowadzenie I Para

fialnego Konkursu Szopek. Na konkurs

wykonano 35 szopek, które przez cały

okres bożonarodzeniowy były ekspono

wane w Arce Pana. W styczniu SP 101

zorganizowała konkurs kolęd i pastorałek

dla przedszkolaków z Dzielnicy XVI,

w którym wzięło udział 60 dzieci. Koncert

laureatów z udziałem zespołu „Trzy Świa

ty” zgromadził ponad 250 – osobową pu

bliczność i był kolejnym wielkim
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wydarzeniem muzycznym w środowisku

lokalnym. W lutym Stojedynka uroczyście

świętowała swoje 52. urodziny jako

„Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca

Zdrowie”, „Szkoła bez Przemocy”, Szkoła

Odkrywców Talentów” i „Szkoła Przyjazna

dla Sportu”. W starych kronikach można

przeczytać, że już czterdzieści lat temu

SP 101 była potęgą sportową, a podczas

rozgrywek na trybunach wznoszono wów

czas okrzyki: „Pijcie mleko, bo do Stoje

dynki wam daleko!”. W kwietniu i maju

Szkoła 101 finalizowała jeszcze jedno

wielkie przedsięwzięcie – XIII Małopolski

Konkurs Literacki i Plastyczny pod patro

natem Konsula Honorowego Królestwa

Danii, Prezydenta Miasta Krakowa, Prze

wodniczącego Rady Miasta Krakowa,

Małopolskiego Kuratora Oświaty i Mu

zeum Historycznego Miasta Krakowa.

Konkurs ten stanowi wizytówkę Stojedyn

ki, a w jego organizację włączają się pro

fesorowie akademiccy i doktoranci.

W każdej edycji bierze udział ponad 800

dzieci z całego województwa. Opiekun

merytoryczny konkursu literackiego, pro

fesor Andrzej Linert, wielokrotnie podkre

ślał, że nadsyłane prace są ważnym

głosem młodego pokolenia na temat na

szej współczesności. Natomiast znany

rzeźbiarz Czesław Dźwigaj, opiekujący

się konkursem plastycznym, zaznacza,

że organizacja tego konkursu to praca

u podstaw, bo otwiera ludzi na humani

stykę. Myślą przewodnią prac tegorocz

nej trzynastej edycji zorganizowanej pod

hasłem „Przez porażkę do sukcesu” były

często powtarzające się słowa: „Najważ

niejsze to nigdy się nie poddawać i wie

rzyć w siebie, zawsze dążyć do

wyznaczonego celu, a dotychczasowe

porażki przekuwać w sukces”. Nowy rok

szkolny 2017/18 będzie w Stojedynce

„Rokiem z Historią”. W 100 – lecie odzy

skania przez Polskę niepodległości

szczególny nacisk zostanie położony na

przybliżenie uczniom dziejów ojczystych,

zapoznanie z bohaterami narodowymi

oraz tradycjami Małej i Dużej Ojczyzny.

Zainauguruje go „Narodowe Czytanie”

fragmentów „Wesela” Stanisława Wy

spiańskiego We wrześniu i październiku

uczniowie będą realizowali projekt „Pa

troni naszych ulic”, a także przeprowa

dzali wywiady z wybitnymi postaciami

z wielkiej historii Polski. W rocznicę wy

boru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

znowu, już po raz jedenasty, udadzą się

na wędrówkę jego szlakami. Podobnie

jak w roku ubiegłym, zostanie również

przygotowany koncert pieśni patriotycz

nej, tym razem z okazji 11 Listopada.

Szkoła planuje włączyć się w dzielnico

we obchody tego ważnego święta. Do

szopek bożonarodzeniowych w tegorocz

nym II Parafialnym Konkursie będą przy

chodzili oczywiście także bohaterowie

narodowi, a XIV Małopolski Konkurs Lite

racki i Plastyczny zostanie zorganizowa

ny pod hasłem „Ziemio Ojczysta...”. To

tylko zapowiedź niektórych przedsięwzięć

planowanych w Stojedynce z okazji 100

– lecia odzyskania niepodległości po 123

– letniej niewoli. Poprzez ich organizację

Szkoła 101 pragnie pielęgnować wartości

i krzewić patriotyzm, który wedle słów

Jana Pawła II „oznacza umiłowanie tego,

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

języka czy samego krajobrazu ojczyste

go. Jest to miłość, która obejmuje rów

nież dzieła rodaków i owoce ich

geniuszu”.

Małgorzata Modzelewska
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Program Aktywności Lokalnej „Złota Jesień”
Na terenie Dzielnicy XVI działa utworzony

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz

nej w Krakowie, Program Aktywności Lo

kalnej dla mieszkańców os. Złotej Jesieni.

Głównym celem Programu jest wzrost ak

tywności i samodzielności mieszkańców

osiedla. Jedną z kluczowych zasad dzia

łania PAL jest podążanie za inicjatywą

mieszkańców. Mieszkańcy, który mają

ciekawy pomysł, mogą go przedstawić

animatorom, którzy pomogą w jego reali

zacji. Zajęcia prowadzone są przez ani

matorki PAL, mieszkańców oraz

wolontariuszy. Udział w zajęciach jest

bezpłatny. I tak w PAL odbywają się: zaję

cia decoupage i kulinarne, warsztaty kra

wieckie, edukacyjno rozwojowe,

świetlicowo sportowe, Klub Malucha

i Klub filmowy, babskie wieczory, dziew

częce popołudnia, nauka języka hiszpań

skiego i inne. Dużym zainteresowaniem

cieszą się także wyjścia kulturalne oraz

rozrywkowo sportowe, np. ścianka wspi

naczkowa. W tym roku uczestnicy zajęć

odwiedzili Centrum Zabaw Dziecięcych

GIBON, park linowy, zorganizowano wyj

ście do teatru. W planach jest wyjazd do

Zakopanego nad Morskie Oko oraz wyj

ście na gokarty. Społeczność Programu

Aktywności Lokalnej bierze udział w wy

darzeniach lokalnych, takich jak Spotka

nia Bieńczyckie, aby zaprezentować

swoją działalność. Podczas takich spo

tkań animatorzy wraz z wolontariuszami

prowadzą kącik dla dzieci, w którym orga

nizowane są zabawy dla najmłodszych.

Dużym sukcesem mieszkańców jest

zmiana wizerunku bloków, które przez

okres 12 lat ulegały stopniowej degrada

cji. W 2015 roku mieszkańcy, przy współ

pracy z ZBK, który dostarczył niezbędne

materiały, własnymi siłami wyremontowali

klatki schodowe, Zostały wymienione tak

że okna na klatkach schodowych oraz

bramy wejściowe, dzięki czemu budynki

zyskały na atrakcyjności. Do akcji przyłą

czył się Pan Poseł Ireneusz Raś oraz

Radny Dzielnicy XVI Zygmunt Bińczycki.

Mieszkańcy od 4 lat biorą udział w akcji

recyklingowej podczas Dni Ziemi, w któ

rej wymieniają zbierane przez siebie bu

telki plastikowe i baterie na sadzonki

drzew i krzewów. Z otrzymanych roślin

powstał przed budynkiem ogród. Chcąc

go upiększyć, zdecydowali się na wzięcie

udziału w konkursie Ogrody Nowej Huty

organizowanym przez Ośrodek Kultury

im. C.K. Norwida, w którym otrzymali na

grodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy

złotych z przeznaczeniem na powstanie

ogrodu. Odbyły się konsultacje z miesz

kańcami, projektantem zieleni oraz

współpracującymi Instytucjami (ZBK, Ra

da Dzielnicy XVI, ZZM). Powstał projekt

Ogrodu, który zakłada rekultywację tere

nu wokół budynków 11a i 11b przy os.

Złotej Jesieni. W listopadzie 2016 roku

odbyły się pierwsze nasadzenia roślin,

aktualnie trwa kolejny etap prac. W efek

cie powstanie spójny wizerunkowo ogród

wraz ze strefą do zabaw dla dzieci. ZBK

sfinansował także zakup ławek, których

w okolicy niestety brakowało. Zakończe

nie prac przewidziane jest na październik

2017 roku. Tradycją jest już odbywające

się spotkanie podsumowujące cały rok

działalności PAL. Jest to bardzo ważna

uroczystość utrzymana w konwencji Ko

lacji Wigilijnej. Przygotowywana ona jest

przez mieszkańców. Na spotkanie zapra

szani są wszyscy sympatycy PAL. Środki

na ten cel od dwóch lat przekazuje Rada

Dzielnicy XVI. Zapraszamy do kontaktu

i skorzystania z oferty.

Animatorzy lokalni:

Daria Misztoft 660637863,

Renata Kosela 780511833

oraz psycholog konsultant

Barbara Koch 660637862.
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Dzień dziecka w Przedszkolu nr 113

1 czerwca to przez maluchów najprawdo

podobniej jeden z najbardziej wyczekiwa

nych dni w roku. A jeśli swoje święto

mogą obchodzić przez dwa dni? To już

pełnia szczęścia. Tak też miały okazję fe

tować w tym roku to uroczyste wydarze

nie dzieci z Samorządowego Przedszkola

nr 113. Pierwszego dnia w ogrodzie

przedszkolnym dominowały zabawy ru

chowe: wyścigi, slalomy sprawnościowe,

rzuty do kosza czy zabawy z chustą ani

macyjną. Dużą popularnością cieszyło się

malowanie twarzy w wykonaniu nauczy

cielek, dzięki czemu po przedszkolnym

ogrodzie biegały tygrysy, przechadzały

się dinozaury, a wśród baniek mydlanych

hasało także stado tęczowych kucyków

Pony. Nad całym zamieszaniem czuwały

nauczycielki. Drugiego dnia obchodów

święta na przedszkolaków czekał dmu

chany zamek oraz przedstawienie w wy

konaniu rodzców. Wieloletnią tradycją

przedszkola jest akcja „Rodzice dzie

ciom”, podczas której rodzice pod kierow

nictwem nauczycielki Marii Misiak

przygotowują występ dla swoich latorośli.

W tym roku wystawiony został spektakl

pt. „Pchła Szachrajka”, będący adaptacją

jednej z najzabawniejszych bajek Jana

Brzechwy. Pomysłowa scenografia, orygi

nalne i kolorowe stroje, muzyka rodem z

Nowego Orleanu oraz wartka gra aktor

ska sprawiły, że zarówno młodsza jak

i starsza część zgromadzonej publiczno

ści bawiła się fantastycznie. Twórcy

przedstawienia podczas półgodzinnego

występu idealnie uchwycili absurd wier

szowanej opowieści oraz rozliczne przy

gody i szachrajstwa tytułowej Pchły.

Aktorzy oraz reżyser przedstawienia na

grodzeni zostali gromkimi brawami oraz

pamiątkowymi kubkami z logo przed

szkola. Tego dnia każde dziecko obdaro

wane zostało prezentem przygotowanym

przez Radę Rodziców przedszkola,

a uśmiech goszczący na ich twarzach

mówił sam za siebie.
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Jubileusz 50lecia Przedszkola nr 116

1 października 1966 roku we wsi Bień

czyce otwarto Przedszkole nr 116. Działa

ło w nim 5 oddziałów, a w każdym było po

40 maluchów. Od tego czasu minęło już

50 lat. Ówczesne przedszkolaki dziś

przyprowadzają do Samorządowego

Przedszkola numer 116 mieszczącego

się na osiedlu Jagiellońskim 16 swoje

wnuki. Nadal działa w nim 5 oddziałów

pomimo iż upłynęło już pół wieku. Z tej

właśnie okazji dyrektor przedszkola Elż

bieta Pańszczyk zorganizowała uroczystą

galę jubileuszową. Dzięki uprzejmości

Elżbiety TwardoszMamicy, dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 101, odbyła się

ona w budynku szkoły na os. Jagielloń

skim 9 i była okazją, aby wspólnie po

wspominać minione lata oraz obejrzeć

program przygotowany przez małych ar

tystów. Na jubileuszowej gali nie zabrakło

przedstawicieli władz Miasta i Dzielnicy

XVI Bieńczyce. Wśród licznie przybyłych

gości znaleźli się: Sławomir Pietrzyk – wi

ceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,

Anna KorfelJasińska – dyrektor Wydziału

Edukacji UMK, Andrzej Buczkowski –

przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

XVI Bieńczyce. Na ręce dyrektor przed

szkola Elżbiety Pańszczyk przekazano li

sty gratulacyjne i wyrazy uznania za

dotychczasową pracę, za serce, cierpli

wość i wychowanie wielu pokoleń mło

dych Polaków. W dzień jubileuszu

przedszkolu nadano nazwę. Od teraz Sa

morządowe Przedszkole nr 116 to Kraina

Małych Sportowców. Po części oficjalnej

uczestnicy przenieśli się do ogrodu

przedszkolnego na osiedlu Jagiellońskim

16, gdzie odbył się festyn, podczas które

go 50cio lecie przedszkola świętowali

wspólnie obecni wychowankowie, ich ro

dzice, a także absolwenci.

Renata Połomska

radna Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. Andrzej Buczkowski

Fot. Magdalena Dziedzic
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Lato dobiega końca, spacerowiczów co

raz mniej, dni coraz chłodniejsze, a nad

Zalewem Nowohuckim zaczną się wkrót

ce pierwsze prace w ramach projektu

kompleksowej rewitalizacji Zalewu. Roz

pocznie się budowa tężni solankowej,

która jeszcze w tym roku ma zostać od

dana do użytku. Okazały 3 – ramienny

budynek będzie wykonany z drewna mo

drzewiowego i obłożony gałęziami tarni

ny, po których będzie spływać woda.

W tężni zmieści się około 60 000 litrów

solanki. Całość procesu rewitalizacji jest

podzielona na 3 etapy. Pierwszy zostanie

zrealizowany jeszcze w tym roku i obej

mie m in. przebudowę istniejących boisk.

Betonowa nawierzchnia zostanie zastą

piona poliuretanową i zostaną zamonto

wane ławki. Wokół Zalewu powstanie

trasa historyczna złożona z 25 tablic ze

zdjęciami i opisami dokumentującymi

ważne wydarzenia. Tej jesieni zostanie

również wyremontowana nawierzchnia

alejek spacerowych wokół Zalewu,

aZIKiT za 300 000 złotych zakupi pływa

jące fontanny, które mają czyścić i natle

niać wodę w Zalewie. Kolejne etapy

rewitalizacji takie jak budowa sceny, czy

budowa molo będą realizowane w przy

szłym roku. Jak widać moje plany i za

mierzenia dotyczące Zalewu

Nowohuckiego są realizowane.

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Z pracy Zarządu
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