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Boże Narodzenie

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych, błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2018

życzy zespół redakcyjny „Kuriera Bieńczyckiego”

Fot. Andrzej Kalinowski

Fot. Jarosław Rurarz
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Mówi się, że obraz jest wart tysiąca słów,

a lekcja połączona choćby z odrobiną

praktyki daje więcej pożytku uczniowi niż

zwykły, nawet bardzo dobry, wykład. Tak

po prostu funkcjonuje ludzki umysł, że ła

twiej przyswaja to, czego doświadczy niż

to, o czym jedynie usłyszy. Mając na uwa

dze ten mechanizm, Łukasz Pająk, Za

stępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr

92, przy współpracy z zarządem Dzielni

cy XVI Bieńczyce, zorganizował lekcje

wiedzy o społeczeństwie, które dotyczyły

działalności najniższego szczebla samo

rządu, czyli dzielnicy jako jednostki po

mocniczej Gminy Kraków. W dniach 7 i 8

listopada 2017 roku uczniowie dwóch

klas gimnazjalnych przyszli razem z Pa

nem Dyrektorem Pająkiem do siedziby

naszej Dzielnicy na osiedlu Kalinowym 4 i

tam właśnie odbyły się ich lekcje wiedzy

o społeczeństwie. Młodzież przywitał

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielni

cy XVI Bieńczyce Andrzej Buczkowski

oraz członkowie zarządu Magdalena

Dziedzic i Piotr Dominik. Uczniowie zajęli

miejsca na sali obrad, a więc mogli po

czuć się jak członkowie Rady Dzielnicy

Bieńczyce. Przewodniczący Andrzej

Buczkowski opowiedział, kto i w jaki spo

sób może zostać radnym dzielnicowym,

jak wygląda pierwsze posiedzenie rady

dzielnicy po wyborach oraz wyjaśnił, w ja

ki sposób rada dzielnicy działa na co

dzień i jak podejmuje decyzje. Magdale

na Dziedzic wyjaśniła, co to są komisje

rady, czym się one zajmują i kiedy się

spotykają. Natomiast Piotr Dominik tłu

maczył, jakie są najważniejsze zadania

dzielnicy i czym się one różnią od kompe

tencji przysługujących Radzie Miasta

Krakowa jako organowi Gminy Kraków.

Zadaniem uczniów było udzielenie na

specjalnym kwestionariuszu odpowiedzi

na pytania przygotowane przez Pana Łu

kasza Pająka. Młodzież mogła również

zadawać pytania przedstawicielom na

szej Dzielnicy, a na zakończenie każdy

uczeń otrzymał egzemplarz „Kuriera

Bieńczyckiego”, długopis z logiem naszej

Dzielnicy oraz mógł obejrzeć całą siedzi

bę Dzielnicy Bieńczyce. Wszyscy w Pol

sce wciąż uczymy się samorządności i

dlatego takie inicjatywy skierowane na

poznawanie funkcjonowania samorządu

przez młodzież z pewnością przyniosą

pożytek w przyszłości. Dlatego mamy na

dzieję, że w siedzibie naszej Dzielnicy

odbędzie się jeszcze wiele praktycznych

lekcji samorządu.

Piotr Dominik

Członek Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Moja Mała Ojczyzna

Praktyczna lekcja samorządu

Fot. Andrzej Kalinowski
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W ostatnich dniach listopada br. powstała

nowa siłownia zewnętrzna na osiedlu

Przy Arce. Kilkanaście urządzeń do ćwi

czeń stanęło na terenie zielonym na

Plantach Bieńczyckich, pomiędzy blokiem

5, a 9 osiedla Przy Arce. Plany mieszkań

ców wobec tego terenu były różne. Pro

ponowano, aby ustawić bramki i utworzyć

w tym miejscu mini boisko do rozgrywek

dla dzieci i młodzieży, ktoś inny zgłaszał

wybieg dla psów. Obie te propozycje były

kontrowersyjne, gdyż powstałe inwestycje

zakłócałyby ciszę, porządek. Boisko to

rozgrywki, emocje, krzyki, a wybieg to

ciągłe szczekanie psów. W końcu grupa

mieszkańców osiedla Przy Arce, na czele

z Radną, a zarazem mieszkanką os. Przy

Arce Stanisławą Romanik, na początku

2016 r. złożyła do Dzielnicowego Budżetu

Obywatelskiego projekt utworzenia w tym

miejscu siłowni na wolnym powietrzu. Na

terenie Bieńczyc istnieją już 3 takie miej

sca do ćwiczeń, na osiedlach: Kalino

wym, Wysokim i Kazimierzowskim.

Cieszą się one ogromnym zainteresowa

niem mieszkańców i gdy tylko pogoda

pozwala, ciągle na nich ćwiczą głównie

osoby starsze. Nie ma żadnych proble

mów z siłowniami, tzn. urządzenia są ci

che, nie hałasują, a użytkowane są

głownie przez seniorów i tylko w dzień. W

wyniku głosowania mieszkańców siłownia

na osiedlu Przy Arce zdobyła bardzo du

żo, bo aż 1177 punktów, lecz niestety nie

wystarczyło to do zwycięstwa. Z uwagi na

niewielką ilość środków przeznaczonych

na BO w 2016 r. (tylko skromne 40 tys.

zł) zadanie to nie zostało zakwalifikowa

ne do realizacji. Większość Dzielnic Mia

sta Krakowa ma zwyczaj realizować

zadania, które uzyskały duże poparcie

społeczne w głosowaniu przez mieszkań

ców, ale ze względu na określoną pulę

środków na BO nie zakwalifikowały się

do realizacji. Tak było również z tą siłow

nią. Ponieważ to zadanie miało duże po

parcie społeczne, ale nie zostało

wybrane do realizacji w ramach BO, to

Radna Stanisława Romanik zgłosiła to ja

ko zadanie do Budżetu Dzielnicy XVI

Bieńczyce na rok 2017. Pani Radna (po

mimo, iż nie ma ustawowego obowiązku)

przeprowadziła konsultacje społeczne z

mieszkańcami osiedla Przy Arce. Rozma

wiała również z niektórymi mieszkańcami

bl. 9, którzy nie zgłaszali sprzeciwu wo

bec planowanej inwestycji, a inni wyrażali

swoją aprobatę. Radni „Szesnastki”,

przychylając się do wniosku Pani Stani

sławy Romanik, większością głosów pod

czas sesji podjęli decyzję o wpisaniu

tego zadania do Budżetu Dzielnicy na rok

2017. Realizator zadania Zarząd Zieleni

Miejskiej przyjął zadanie do realizacji i

zlecił opracowanie projektu siłowni. W

trakcie realizacji tej inwestycji pojawiły się

zastrzeżenia kilku mieszkańców bloku 9,

którzy obawiają się, iż w pobliżu siłowni

będą się gromadziły osoby spożywające

alkohol, które będą zakłócać ciszę. Jeden

mieszkaniec (mimo, iż sam jest od wielu

lat seniorem), stwierdził, że nie chce pa

trzeć na starsze osoby, które będą tam

ćwiczyły. Poinformowałem zgłaszających,

że doświadczenie pokazuje, iż siłownie

nie tylko nie przeszkadzają, ale są czymś

pożytecznym i atrakcyjnym, zwłaszcza

dla seniorów. Podjąłem również działania,

aby Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

w 2018 r. dokonał nasadzeń zieleni tzw.

izolacyjnej, która oddzieli i zarazem za

słoni widok siłowni dla mieszkańców blo

ku nr 9. Myślę, że od wiosny mieszkańcy

będą chętnie korzystali z niej i spędzali

aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Gdyby jednak siłownia komuś przeszka

dzała w tym miejscu, szczególnie miesz

kańcom os. Przy Arce bloku nr 9, to

prosiłbym o podjęcie w tej kwestii uchwa

ły na zebraniu Państwa Wspólnoty w lu

tym 2018 r. i wówczas zastanowimy się

nad jej dalszym losem.

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Zdaniem Przewodniczącego

Siłownia Przy Arce

Fot. Andrzej Buczkowski
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Bezpieczny Kraków w Bieńczycach

4 października br. w siedzibie Rady Dziel

nicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4

odbyło się spotkanie Zespołu Koordyna

cyjnego „Bezpieczny Kraków”, które po

prowadził Przewodniczący Zespołu

Andrzej Buczkowski. Na spotkanie przy

byli zaproszeni goście: Jerzy Mądrzyk 

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpie

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Krakowa, asp. sztab. Ro

bert Witwicki  Zastępca Naczelnika Wy

działu Ruchu Drogowego Komendy

Miejskiej Policji w Krakowie, Janusz Ję

drzejewski  Kierownik Oddziału III Straży

Miejskiej Miasta Krakowa, asp. sztab.

Mariusz Ceremuga  Kierownik Referatu

Dzielnicowych z Komisariatu VII Policji

wraz z dzielnicowymi, mł. brygadier Ro

bert Krakowski ze Szkoły Aspirantów Po

żarnictwa w Krakowie, Ewa Wiśniewska

Sobel  Prezes Kancelarii Mediacyjnej

Ewa W. Sobel, Daria Misztoft i Renata

Kosela – animatorki z Programu Aktyw

ności Lokalnej „Złota Jesień”, Andrzej Ja

nusz  Wiceprezes SM „Victoria”, Dorota

Kłosińska  SM „Bieńczyce” oraz Piotr

Opozda  mieszkaniec os. Wysokiego. W

spotkaniu wzięli udział również Zca

Przewodniczącego Rady i Zarządu Mar

cin Permus, Członkowie Zarządu Dzielni

cy: Magdalena Dziedzic, Alina Nowicka i

Piotr Dominik, Zofia Strojek  Przewodni

cząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskie

go oraz Zdzisław Pawiński –

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy

ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Prze

wodniczący Andrzej Buczkowski przywitał

wszystkich zgromadzonych, przedstawił

program spotkania oraz jako pierwszemu

udzielił głosu Januszowi Jędrzejewskie

mu ze Straży Miejskiej, który przedstawił

wyniki pracy Oddziału III i działania pod

jęte przez strażników na terenie naszej

Dzielnicy. Zgromadzeni usłyszeli, że

szczególnie trudnym zadaniem dla Straży

Miejskiej jest usuwanie z naszych parkin

gów nieużytkowanych pojazdów, które

„wyrastają niczym grzyby po deszczu” i

blokują miejsca parkingowe mieszkań

com. Jerzy Mądrzyk poinformował, iż zo

stała opracowana wstępna koncepcja

projektu budowy monitoringu miejskiego

w Krakowie. Zgodnie z oczekiwaniami

mieszkańców na terenie Krakowa plano

wany jest montaż 200 kamer dozoru wi

zyjnego. Obraz z nich będzie oglądany

on line przez Straż Miejską. Z pewnością

poprawi to poczucie bezpieczeństwa

mieszkańców, choć Bieńczyce, jak wska

zują statystyki Policji, są i tak bezpiecz

niejsze niż Stare Miasto, Krowodrza czy

Podgórze. Część z tych 200 planowa

nych kamer zostanie zainstalowana wła

śnie na terenie Bieńczyc. Następnie

Przewodniczący Buczkowski oddał głos

Robertowi Witwickiemu z krakowskiej

drogówki, który omówił działanie Krajowej

Mapy Zagrożeń, która z jednej strony da

je możliwość anonimowego zgłoszenia

zagrożeń, a z drugiej niestety może być

wykorzystywana, tak jak w przypadku

osiedla Strusia, przez kogoś anonimowe

go, by dokuczać mieszkańcom. Wzdłuż

ulicy Janiszewskiego na wysokości skle

pu Lewiatan, osiedle Strusia 12, od po

nad 30 lat mieszkańcy parkowali swoje

pojazdy, częściowo na jezdni, a częścio

wo na chodniku. Nigdy nikomu to nie

przeszkadzało. W ubiegłym roku, na

prośbę mieszkańców, Rada Dzielnicy wy

konała tam dodatkowy chodnik, wzdłuż

Fot. Andrzej Kalinowski
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zieleńca, ponieważ tamtędy ludzie cho

dzili do sklepu. Teraz natomiast, ktoś

anonimowo, wykorzystując mapę zagro

żeń, zgłasza to miejsce i parkujące tam

pojazdy do interwencji Policji, a ta ma

obowiązek zweryfikować każde zgłosze

nie. Należy więc zadać sobie pytanie czy

Krajowa Mapa Zagrożeń w takim kształ

cie działa na rzecz obywateli czy przeciw

ko nim? Mieszkaniec osiedla Wysokiego i

członek „Bezpiecznego Krakowa” Piotr

Opozda przekazał na ręce Przewodniczą

cego Andrzej Buczkowskiego podzięko

wania mieszkańców za doświetlenie

terenu między blokami 15,16,17 osiedla

Wysokiego oraz za dotychczasową pracę

na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Podczas spotkania zostały omówione

wszystkie zgłaszane przez mieszkańców

problemy związane z bezpieczeństwem.

Na koniec Andrzej Buczkowski podzięko

wał wszystkim przybyłym na spotkanie, a

przede wszystkim Policji i Straży Miej

skiej, za ich dobrą, codzienną pracę na

rzecz mieszkańców Bieńczyc i całego

Miasta Krakowa.

Redakcja

Aktywny mieszkaniec
Zakończył się właśnie remont parkingu i

jezdni przed blokiem 25 na osiedlu

Albertyńskim. Do tej pory mieszkańcy

korzystali z prowizorycznego parkingu

wyłożonego płytami chodnikowymi, który

prawdopodobnie sami zrobili – wyjaśnia

Andrzej Buczkowski Przewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Od początku tej kadencji kilkukrotnie

spotykałem się z Panem Andrzejem

Kuryło, mieszkańcem bloku 25 i

członkiem Zarządu Wspólnoty, który

zgłaszał konieczność naprawy tego

parkingu. Jasnym było, że remont należy

wykonać kompleksowo tzn. odnowić

zarówno miejsca parkingowe, jak i

nawierzchnię jezdni jednocześnie, co

czyniło inwestycję dość kosztowną.

Zadanie wpisałem do tegorocznego

budżetu i tak za około 120 000 zł został

wyremontowany zarówno parking, jak i

jezdnia przed blokiem – podsumowuje

Andrzej Buczkowski. Mieszkam w tym

bloku od kilkudziesięciu lat . Od wielu,

wielu lat nie mogliśmy się doprosić

remontu naszego parkingu.

Wnioskowaliśmy o to przynajmniej od 20

lat i nigdy nie było na to środków w

budżecie dzielnicy. Sąsiedzi nie wierzyli,

że kiedykolwiek się nam to uda. Będąc

członkiem Zarządu Wspólnoty bloku od 2

lat wnioskowałem o to do nowego

Przewodniczącego naszej Dzielnicy

Andrzeja Buczkowskiego. Zmienił się

Zarząd, więc liczyłem, że się uda i się nie

pomyliłem. Przewodniczący Buczkowski

powiedział, że remont będzie i słowa

dotrzymał. Mamy w końcu przed oknami

porządek, piękny parking z kostki i nową

równą jezdnię – opowiada Andrzej

Kuryło, aktywny mieszkaniec, który

zabiegał o ten remont.

Marcin Permus – Zastępca

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. Andrzej Kalinowski

Fot. Andrzej Buczkowski
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Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza

Korczaka działający na osiedlu Kalino

wym to duma Bieńczyc. To tutaj powstały

pierwsze w naszej dzielnicy zespoły che

erleaders, do których początkowo należa

ło tylko kilka dziewczynek. Z roku na rok

zainteresowanie było coraz większe, a

zespoły coraz liczniejsze. Dzięki ogrom

nej pracy i zaangażowaniu Moniki Mo

drzejewskiej Dyrektor MDK oraz

Agnieszki Tarkowskiej – trenerki zespo

łów cheerleaders udało się zorganizować

w Bieńczycach Grand Prix Polski, które

na stałe wpisało się już w kalendarz im

prez. W ubiegłym roku impreza zyskała

miano międzynarodowej. W tym roku 18

listopada odbyła się druga edycja Inter

national Cheerleading Championships,

tym razem ze względu na ogromną ilość

zgłoszonych uczestników, w Hali Sporto

wej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji

w Zielonkach. Udział w niej wzięło ok.

700 uczestników w wieku od 5 do 74 lat.

Od samego rana trwały eliminacje, które

wyłoniły zespoły zakwalifikowane do ści

słych finałów. Główna część imprezy roz

poczęła się o godz. 14.30. Andrzej

Buczkowski – Przewodniczący Rady i Za

rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce powitał

wszystkich zgromadzonych tymi słowami:

To dla mnie ogromny zaszczyt móc tutaj

dziś z Państwem być. Ta dzisiejsza im

preza, ta ilość uczestników, to się samo

nie stało, to ciężka praca Dyrektor Moniki

Modrzejewskiej i Pani Agnieszki Tarkow

skiej – pomysłodawczyni tego wydarze

nia. Obu Paniom gratuluję i dziękuję za

trud. Wszystkim uczestnikom życzę po

wodzenia, a rodzicom i opiekunom życzę

radości z oglądania występów swoich

podopiecznych. I otworzył kolejne Inter

national Cheerleading Championships

Polish Grand Prix 2017. Zmagania ze

społów trwały do samego wieczora.

Obejrzeliśmy blisko 900 występów, w któ

rych zaprezentowali się zawodnicy z Pol

ski, Niemiec i Węgier. Organizację

imprezy wsparli finansowo Województwo

Małopolskie oraz Rada Dzielnicy XVI

Bieńczyce. Każdy uczestnik otrzymał

upominek ufundowany przez firmy Far

mona i Elfa Pharm, a zwycięzcy zostali

nagrodzeni pucharami i pamiątkowymi

medalami.

Magdalena Dziedzic

Członek Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce
Fot. Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic
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Termomodernizacja III LO

Służąc mieszkańcom dzielnicy postawi

łem sobie wyzwanie, aby w trosce o rze

telne wykorzystanie pieniędzy

publicznych w dzielnicy skupić się na ter

momodernizacji placówek oświatowych.

Program efektywnego wykorzystania

energii w przypadku szkół to prócz ele

mentów polegających na racjonalnym wy

korzystaniu ciepła przede wszystkim

możliwość kompleksowej wymiany okien i

drzwi oraz odnowienia elewacji budyn

ków. Tak się składa, że gdy piszę te sło

wa w Urzędzie Miasta Krakowa trwają

prace nad projektem uruchomienia od

przyszłego roku nowego programu pole

gającego na dotacji dla osób fizycznych,

którzy będą chcieli wymienić stare okna,

bramę wjazdową czy ocieplić ściany i

strop dachu oraz zmodernizować ogrze

wanie na ostatniej kondygnacji budynku

jednorodzinnego.

Przypomnę, iż w zeszłym roku poinformo

wałem na piśmie wszystkich chętnych z

terenu Bieńczyc o możliwości

stuprocentowego dofinasowania w przy

padku starego systemu ogrzewania i mo

dernizacji instalacji. Co prawda

nieruchomości jednorodzinnych nie jest

za dużo w dzielnicy, ale wspomniani

mieszkańcy są traktowani na równi z

mieszkańcami budynków wielorodzin

nych.

Podsumowanie dotychczasowych starań

dzielnicy Bieńczyce w temacie termomo

dernizacji:

2015r. – zrealizowano prace w Szkole

Podstawowej nr 82 (os. Kalinowe),

2016r. – zrealizowane prace w Szkołe

Podstawowej nr 86 (os. Jagiellońskie),

2017r. – III Liceum Ogólnokształcące im.

Jana Kochanowskiego (os. Wysokie),

2017r. – Opracowanie audytów energe

tycznych i przygotowanie projektów do

ciepleń budynków szkół podstawowych

SP 92/Domu Kultury J. Korczaka SP (os.

Kalinowe), SP 100 (Os. Albertyńskie), SP

101 (os. Jagiellońskie), SP 104 (os. Wy

sokie) oraz byłego Gimnazjum 42 (Os.

Strusia).

W przyszłym roku kolejne realizacje w

szkołach podstawowych i Zespole Szkól

Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej Je

sieni, obok Placu Bieńczyckiego. Pojawi

się kolejna nowa elewacja, przy okazji

zostaną zmodernizowane inne elementy

przyczyniające się do oszczędnego wy

korzystania energii.

Jestem ojcem trójki dzieci, z którymi co

dzień chodzę na plac zabaw, dlatego też

zależy mi na modernizacji i doposażaniu

ogródków. W tym roku z mojej inicjatywy

jest remontowany i zostanie doposażony

ogródek jordanowski na osiedlu

Wysokim, obok Szkoły Podstawowej nr

104. Dzieci będą mogły korzystać z

trampolin, linarium, gry w chińczyka, czy

twistera, a także wielu innych ciekawych

urządzeń. Całkowity koszt remontu to

500 tys zł.

Marcin Permus

Zastępca Przewodniczącego Rady i Za

rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. Emilia Permus

Fot. Emilia Permus
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Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w

Krakowie rozpoczął swoją działalność w

1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie

kształci nowe pokolenia kucharzy i kelne

rów, którzy opuszczając szkole mury,

podbijają świat smakiem przygotowywa

nych potraw. 60 lat działalności to piękny

jubileusz, który świętowaliśmy 17 listo

pada br. Uroczystości rozpoczęły się od

mszy świętej w kościele Arka Pana, a na

stępnie udaliśmy się do szkoły, by wspól

nie powspominać, przypomnieć sobie

historię Szkoły, która wypuściła w świat

ponad 50 roczników absolwentów. Dyrek

tor Barbara Brewczyńska serdecznie po

witała znamienitych gości, a wśród nich

Od 60 lat uczą smaku

Fot. Magdalena Dziedzic

Fot. archiwum ZSG nr 1
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Sławomira Pietrzyka – Wiceprzewodni

czącego Rady Miasta Krakowa, Andrzeja

Buczkowskiego – Przewodniczącego Ra

dy i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce, Je

rzego Czerwienia – Proboszcza Parafii

Arka Pana, Piotra Serafina – Członka Na

rodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie

RP, a zarazem absolwenta i przyjaciela

szkoły, Stanisława Rachwała – Radnego

Miasta Krakowa, Annę Korfel – Jasińską

– Dyrektor Wydziału Edukacji UMK, a tak

że Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z

Polski, Niemiec, Austrii, Węgier i Słowacji

oraz przyjaciół i partnerów Szkoły. Barba

ra Brewczyńska, związana ze szkołą od

40 lat, a od 13 lat jej Dyrektor, przyjęła od

zaproszonych gości gratulację i wyrazy

uznania za trud i pracę włożoną w rozwój

szkoły. Andrzej Buczkowski Przewodni

czący „Szesnastki” życzył wytrwałości i

kolejnych sukcesów, a w ramach uznania

za dotychczasowe osiągnięcia wręczył

Pani Dyrektor piękny kosz kwiatów. Pre

zydent Miasta Krakowa również docenił

Barbarę Brewczyńska, przyznając jej na

grodę specjalną, którą wręczyła Anna

Korfel – Jasińska. „Nauczycielem z pasją”

została Wanda Fundament, która wpro

wadza młodzież w tajniki sztuki kulinar

nej. Mieliśmy okazję poznać również

umiejętności aktorskie uczniów, którzy

przedstawili krótko historię szkoły. Po

uczcie duchowej przyszedł czas na ucztę

dla ciała. Pani Dyrektor zaprosiła wszyst

kich na poczęstunek. Mogliśmy skoszto

wać roladki z dziczyzny, spaghetti z

marchewki oraz pysznych ciast. Następ

nie na salę wjechał piękny, piętrowy tort z

nadzieniem limonkowo pistacjowym,

przygotowany przez uczniów „Gastrono

mika”. Jak na Jubileusz przystało, nie

mogło zabraknąć „Sto lat”, które zainto

nował Przewodniczący Andrzej Buczkow

ski. Uroczystość była ucztą zarówno dla

ducha, jak i ciała.

Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic

Oaza na Złotej
24 października br. uroczyście otwarto

ogród pn. Oaza na Złotej, który powstał

na osiedlu Złotej Jesieni wokół bloków

11A i 11B, w ramach projektu Ogrody

Nowej Huty. Teren ten został zgłoszony

do konkursu przez grupę aktywnych

mieszkańców, którzy od kilku lat

porządkują swoje otoczenie. Projekt

autorstwa Agnieszki Kachel –

Stępniewskiej zakładał utworzenie 3 stref:

miejsca zabaw dla dzieci, miejsca do

spotkań sąsiedzkich i przestrzeni do

nasadzeń nowych roślin. Teren był

bardzo trudny do rewitalizacji i

utworzenia ogrodu, gdyż był bardzo

zaniedbany. Zarośnięty trawą i

chwastami, zaśmiecony resztkami

jedzenia wyrzucanymi przez okna, bez

chodnika umożliwiającego dojście do

niego. Dzięki ogromnej pracy

mieszkańców, przy wsparciu animatorek

Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna

Złota” Renaty Koseli, Darii Misztoft i

Barbary Koch udało się uporządkować

teren. Został ułożony chodnik, teren

został wysprzątany, zostały nasadzone

nowe rośliny przekazane przez Zarząd

Zieleni Miejskiej w Krakowie. Można już

usiąść i porozmawiać na ekologicznych

siedziskach powstałych z pieńków drzew.

W przyszłym roku planowane są kolejne

prace. Ma powstać miejsce zabaw dla

dzieci z piaskownicą i huśtawkami. Takie

inicjatywy są bardzo ważne, gdyż budują

w ludziach poczucie odpowiedzialności

za miejsce, w którym mieszkają.

Powstały ogród będzie z pewnością

służył mieszkańcom jako miejsce

rekreacji i integracji. Bardzo się cieszę,

że powstało tutaj takie miejsce –

skomentował, obecny na uroczystym

otwarciu Oazy na Złotej, Andrzej

Buczkowski Przewodniczący Rady i

Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Magdalena Dziedzic
Fot. Andrzej Buczkowski
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Bo są ładne...
Od kilku lat Rada Dzielnicy stara się o

usunięcie kilku topól rosnących wzdłuż

chodnika między kościołem Arka Pana, a

Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1

na osiedlu Złotej Jesieni. Wycięcie topól

jest konieczne, by przeprowadzić remont

zniszczonego chodnika. Pierwsze

starania w tej sprawie podjął Zarząd

Dzielnicy już w poprzedniej kadencji,

niestety zgody nie dostał. Od początku tej

kadencji wpływają kolejne wnioski

zarówno mieszkańców Dzielnicy, jak i

Dyrekcji ZSG nr 1 i Proboszcza Parafii

Arka Pana o pilną naprawę chodnika.

Podniesione przez korzenie drzew,

nierówne płyty chodnikowe

uniemożliwiają bezpieczne przejście tym

chodnikiem. Szczególnie niebezpiecznie

jest porą jesienno – zimową, gdy leżą

liście, bądź nawierzchnia jest pokryta

lodem. Rozrośnięte korzenie topól

przechodzą przez fundamenty szkoły,

wrastając w sieć kanalizacyjną. Wrosły

również w podłogę pobliskiej pizzerii No

Name. Dziś w czasie, kiedy co tydzień

słyszymy o kolejnych orkanach i silnych

wichurach przechodzących nad Polską,

topole te stanowią realne zagrożenie dla

zdrowia i życia przechodniów, a także

uczniów i pracowników pobliskiej szkoły.

Wąski chodnik otoczony z 2 stron płotami

uniemożliwia ucieczkę przed

spadającymi konarami, a jest bardzo

uczęszczany, gdyż jest jedyną drogą

łącząca ulicę Fatimską z ulicą Obrońców

Krzyża – wyjaśnia Andrzej Buczkowski

Przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce, który napisał już

kilkanaście pism w tej sprawie,

skierowanych do różnych instytucji. Mimo

to, Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego wydaje

kolejne negatywne decyzję,

argumentując to walorami estetycznymi

topól. W uzasadnieniu decyzji możemy

również przeczytać, iż korzenie drzew nie

mają wpływu na stan chodnika. Dla

urzędników ważniejsze jest kilka starych

topól niż zdrowie i życie ludzi. Wycięcie

drzew umożliwiłoby kompleksowy remont

wąskiego i zniszczonego chodnika, przy

którym zostałyby wykonane nasadzenia

zastępcze niskich drzew ozdobnych. Czy

musi dojść do tragedii, by Zespół Parków

Krajobrazowych zauważył zagrożenie,

jakie stanowią te drzewa?

Redakcja

Fot. Andrzej Buczkowski
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Nowe Rady Osiedli SM „Victoria” wybrane

W dniach 13 – 16 listopada br. odbyły się

zebrania osiedli należących do zasobów

Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, tj.

Kościuszkowskiego, Niepodległości i Al

bertyńskiego. Najważniejszym punktem

zebrań osiedli był wybór członków Spół

dzielni Mieszkaniowej „Victoria” do Rad

Osiedli na kadencję 2018  2020. Jedno

cześnie Zarząd Spółdzielni umieścił w

porządku obrad punkt dotyczący spotka

nia mieszkańców z przedstawicielami Po

licji i Straży Miejskiej, którego celem było

omówienie zagadnień związanych z po

prawą bezpieczeństwa na terenie osiedli.

Funkcjonariusze chętnie odpowiadali na

pytania i potrzeby mieszkańców. Na ze

branie osiedla Albertyńskiego w dniu 15

listopada br. w Szkole Podstawowej

nr 100, Zarząd Spółdzielni pod kierownic

twem Prezesa Jerzego Dydasia zaprosił

Przewodniczącego Rady i Zarządu Dziel

nicy XVI Bieńczyce Andrzeja Buczkow

skiego, Magdalenę Dziedzic – Członka

Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji

ds. Współpracy ze Spółdzielniami Miesz

kaniowymi Zdzisława Pawińskiego. Prze

wodniczący Andrzej Buczkowski, w

krótkim przemówieniu podkreślił bardzo

dobrą współpracę Zarządu Dzielnicy z

Zarządem SM „Victoria”. Następnie

mieszkańcy pod czujnym okiem radcy

prawnego Magdy Zarzyckiej wybrali Radę

osiedla Niepodległości, która rozpocznie

swoją pracę od stycznia 2018 roku.

Marcin Permus – Zastępca

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. Magdalena Dziedzic

Konsultacje społeczne
Szanowni Mieszkańcy osiedla Przy Arce

bloku nr 9. Od kilku lat otrzymujemy od

niektórych z Państwa prośby o zwiększe

nie ilości miejsc postojowych przed Pań

stwa blokiem. Samochodów przybywa, a

istniejący parking nie zaspokaja już po

trzeb wszystkich mieszkańców. Informują

nas Państwo, że jest problem ze znale

zieniem wolnego miejsca, szczególnie

wieczorem. W związku z tym prosicie nas

o wybudowanie nowego parkingu przed

blokiem na pasie zieleni, na wysokości

klatki 7 i 8, sugerując, że w tym miejscu

może powstać około 20 nowych miejsc

postojowych, a nowy parking byłby prze

dłużeniem już istniejącego i zapewne roz

wiązałby Państwa problemy w tej kwestii.

Z racji tego, że inwestycja ta, jak każda

inna, może budzić emocje, gdyż na pew

no pojawią się głosy za i przeciw, dlatego

prosimy Państwa o wyrażenie swojej opi

nii w tej sprawie mailem na adres: ra

da@dzielnica16.krakow.pl bądź

korespondencyjnie: os. Kalinowe 4, 31

812 Kraków. Należy podpisać się, gdyż

anonimy nie będą brane pod uwagę.

Ostateczną decyzję prosimy, abyście

Państwo podjęli w formie uchwały na ze

braniu członków Państwa Wspólnoty, któ

re, jak ustaliliśmy, ma się odbyć w lutym

2018 roku. Proszę pamiętać, iż zadecy

duje większość obecna na zebraniu, dla

tego zachęcamy Państwa do licznego

udziału.

Marcin Permus

Fot. Marcin Permus
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Przedszkolaki lubią świętować

Jesień do nas zawitała i zaprosiła wszyst

kie przedszkolaki do wspólnej zabawy. To

czas, kiedy dzieci rozpoczynają nowy

etap w swoim życiu. Trzylatki integrują się

z nowym dla siebie środowiskiem, a star

sze dzieci budują swoją pozycję dzielne

go przedszkolaka. Złota polska jesień 

niekiedy słoneczna, niekiedy deszczowa,

stwarza okazję do wspólnego świętowa

nia. 29.09.2017r. dzieciaki bardzo aktyw

nie uczestniczyły w obchodach Dnia

Wychowania Przedszkolnego pod hasłem

„Zabawy z Panią Jesienią”. W tym dniu

dzieci z każdej grupy ubrały się w domi

nujący kolor  najmłodsze grupy wybrały

kolor czerwony, starsze dzieci kolor zie

lony, pomarańczowy i brązowy. Barwy je

sieni stały się okazją do wspaniałej

zabawy  były tańce, zagadki, ciekawe

opowieści oraz zabawy integracyjne przy

jesiennej muzyce. Na zakończenie każda

grupa przygotowała wspaniałe prace pla

styczne, wykorzystując dary, jakie ofiaruje

nam jesień. Wspaniałe prace przedszko

laków – zarówno płaskie jak i przestrzen

ne wykorzystane zostały do stworzenia

wystawy, którą podziwiali koledzy, rodzi

ce, opiekunowie i znajomi dzieci. Nasze

przedszkolaki to naprawdę wspaniali ar

tyści, którzy mają bogatą wyobraźnię, lu

bią tworzyć, komponować, wyrażać

swoje emocje poprzez zabawę i prace

plastyczne. Październik stał się okazją do

kolejnego wspólnego świętowania. Dnia

25.10.2017r. przedszkolaki uczestniczyły

w Święcie Przedszkolaka pod hasłem

„Poznajmy się lepiej”. To już wieloletnia

tradycja naszego przedszkola. Każdy rok

obfituje w nowe wrażenia, emocje. Tego

dnia nie brakuje uśmiechu, radości i do

brej zabawy. Wszyscy przygotowujemy

się do tego wydarzenia już od pierw

szych dni września, kiedy dzieci przyjmu

ją nazwy grup pasujące do zadania

przewodniego na dany rok. W roku

szkolnym 2017/2018 działania edukacyj

nowychowawcze podporządkowane są

przyrodzie, której największym przyjacie

lem są właśnie dzieci. W czasie uroczy

stego spotkania dzieci trzyletnie z grupy I

zaprezentowały się jako Kotki Psotki,

dzieci z grupy II jako Wesołe Misie, na

sze pięciolatki z grupy III jako Leśne

Duszki, a najstarsze grupy  IV jako Przy

jaciele Przyrody, a grupa V jako Przyrod

nicy  Podróżnicy. W tym dniu odwiedzili

nas nasi młodsi koledzy z pobliskiego za

przyjaźnionego żłobka na os. Kazimie

rzowskim. Święto Przedszkolaka to

wspaniała okazja do zaprezentowania się

sobie nawzajem, dzieci w tym dniu śpie

wają piosenki, tańczą, prezentując przy

tym wspaniałe stroje adekwatne do na

zwy przyjętej przez oddział. Niekończące

się brawa świadczą o doskonałym przy

gotowaniu naszych małych artystów. W

tym roku po prezentacji dzieci z grup I i II

odbyło się pasowanie nowych wycho

wanków na przedszkolaków. Ten ważny

moment jest bardzo oczekiwany przez

naszych nowych podopiecznych. Po

przyrzeczeniu, pani Dyrektor pasowała

każde dziecko magicznym ołówkiem, ho

norując nowego „prawdziwego” przed

szkolaka pamiątkową oznaką z logo

przedszkola i dyplomem. W tym dniu nie

mogło zabraknąć również małego słod

kiego akcentu – w końcu to było wspa

niałe, lecz wyczerpujące przedsięwzięcie

dla naszych przedszkolaków. Wspólne

świętowanie pomaga dzieciom zintegro

wać się ze społecznością przedszkolną,

buduje ich poczucie wartości, pomaga

przełamywać trudności, ale również, co

najważniejsze, pozwala dzieciom dobrze

bawić się, wyrażać pozytywne emocje,

rozwijać zdolności i umiejętności.

Nauczycielka Beata Sławińska

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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Co nowego u Gruchatki?
Wrzesień to miesiąc pełen wielu nowości

i zmian w Przedszkolu. Przede wszystkim

jest to początek nowego roku szkolnego i

początek przedszkolnej przygody dla wie

lu dzieci. Jednak jest to jednocześnie ko

niec przedszkolnego czasu dla dzieci z

grupy najstarszej. W tym roku kilka oko

licznych szkół powitało naszych absol

wentów. Czas pożegnań był trudny

zarówno dla dzieci, jak i dla kadry na

uczycielskiej, ponieważ większość opusz

czających nas starszaków była tutaj od

samego początku swojej przedszkolnej

kariery i wszyscy bardzo zżyli się ze swo

im ukochanym przedszkolem. Z drugiej

strony, każdy przepełniony był nadzieją

na nowe przygody i chęcią podjęcia wiel

kiego wyzwania, jakim jest bycie pierw

szoklasistą. Jednak nowe obowiązki

wcale nie przeszkodziły naszym absol

wentom w częstych odwiedzinach nasze

go przedszkola. Jest to ogromna radość,

gdy możemy ich gościć w naszych pro

gach i słuchać jak świetnie radzą sobie w

szkole, są chwaleni przez nowe panie i

odnoszą sukcesy dydaktyczne, a zara

zem wspominają nas, a nawet za nami

tęsknią. Te słowa tylko utwierdzają nas w

poczuciu, że nasza praca nie poszła na

marne i jest bardzo ważna w życiu mło

dego człowieka, aby jego szkolny start

był łatwiejszy i przyjemniejszy. Nowy rok

szkolny to także czas, kiedy w naszych

progach pojawiają się nowe dzieci, pełne

obaw a zarazem przepełnione ciekawo

ścią i chęcią poznania nowych wrażeń i

przeżycia ciekawych przygód. W tym ro

ku na nasze dzieci czeka wiele interesu

jących zajęć, które do tej pory cieszyły

się dużą popularnością. Jednak do na

szej bazy dydaktycznej wprowadziliśmy

też kilka nowości. Przede wszystkim są

to zajęcia komputerowe, prowadzone

przez naszą Panią Dyrektor – Teresę

Juszczyk. Już po pierwszych zajęciach

wiadome było, że trafiliśmy w gusta dzie

ciaków! Dodatkowo postawiliśmy także

na powiększenie ilości zajęć dodatko

wych i imprez odbywających się w na

szym przedszkolu przy udziale osób z

zaprzyjaźnionych firm edukacyjnych. W

ofercie mamy wiele ciekawych teatrzy

ków, koncertów, pokazów przyrodniczych

a także warsztatów przyrodniczo – po

dróżniczych. Dzieci mogą także odkry

wać swoje talenty dzięki organizowanym

na terenie przedszkola konkursom – pla

stycznym, czytelniczym, recytatorskim a

nawet wokalnym. Bazując na naszym kil

kuletnim już doświadczeniu oraz podąża

jąc za słowami naszego motto: „Im

więcej ciepła i życzliwości doświadczają

dzieci, tym bardziej pewne siebie i kocha

jące stają się jako dorośli”, staramy się

zapewnić naszym wychowankom bez

pieczny i wszechstronny rozwój. Dokła

damy wiele starań, aby otoczyć dzieci jak

największą uwagą i miłością. Indywidual

ne podejście do naszych podopiecznych

jest dla nas bardzo ważne, gdyż zależy

nam, aby każdy przedszkolak czuł się u

nas wyjątkowo. Bardzo byśmy chcieli,

aby nasi kolejni absolwenci wracali do

nas tak uśmiechnięci i przepełnieni miły

mi wspomnieniami, jak obecni. Mamy

ogromną nadzieję, że wszystkie dzieciaki,

które wyfruną spod naszych skrzydeł bę

dą odnosiły wielkie sukcesy, a nasze wy

chowanie zaowocuje nie tylko w szkole,

ale i w ich późniejszym życiu.

Patrycja Rożdżyńska

nauczyciel wychowawca

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Przedszkolaki

z Przedszkola Niedźwiadka Gruchatki
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Chłopaki z Bieńczyc

Moje prawa ważna sprawa
„20 listopada tak się dobrze dla nas skła

da, że dzisiaj na całym świecie świętuje

my dzień praw dzieci.” Te słowa

rozpoczęły uroczyste spotkanie uczniów i

nauczycieli na sali gimnastycznej w Szko

le Podstawowej nr 82 imieniem Świętej

Jadwigi Królowej Polski na os. Kalinowym

w poniedziałek 20.11.2017 roku. Odwie

dziła nas także przedstawicielka Wydziału

Prewencji z VII Komisariatu Policji. Dzień

Praw Dziecka ustanowiono decyzją Sej

mu RP w 2014 roku, w 25 rocznicę utwo

rzenia ważnego dokumentu Powszechnej

Deklaracji Praw Dziecka. W naszej szko

le obchodziliśmy tę uroczystość po raz

czwarty, bo dzieci stanowią ważną część

światowej społeczności, a za kilka, kilka

naście lat będą decydować o losach wła

snych i innych mieszkańców Ziemi.

Dlatego należy uczyć się jak mądrze ko

rzystać ze swoich praw od najmłodszych

klas szkoły. Jedną z form realizacji jest

samorząd uczniowski wybierany corocz

nie przez wszystkich uczniów. Jego zada

niem jest reprezentacja całego zespołu

uczniowskiego, który ocenia pod koniec

roku szkolnego wykonanie zadań. A prze

cież jest ich zawsze wiele i są różnorod

ne. Korzystając z praw, pamiętamy, że

prawa ma każdy. Najważniejszym jest

prawo do życzliwości i dlatego w następ

nym dniu warto było być życzliwym dla

wszystkich, bo wtedy wypada Dzień

Życzliwości – chociaż akurat te dwa dni

mogłyby trwać cały rok i nikt nie czułby

się urażony. Dziękujemy! Królowa Jadwi

ga na pewno z uśmiechem spogląda na

nas, nie tylko z portretu.

Nauczycielka SP 82 Rozalia Ewa Knapik

Chłopaki z Bieńczyc, absolwenci Gimna

zjum nr 42 zdobyli niedawno Nieoficjalne

Wicemistrzostwo Polski w futbolu flago

wym. To ogromny sukces, cieszymy się

wraz z nimi i jesteśmy z nich niesłychanie

dumni. Sport ten chłopcy poznali w Gim

nazjum nr 42 na os. J. Strusia, a niemal

wszystkie treningi odbywały się na boisku

przy MDK im. J. Korczaka na os. Kalino

wym. Jest to więc ziarno, które zakiełko

wało w Bieńczycach! Skład zwycięskiej

drużyny stanowią widoczni na zdjęciu (od

lewej): Maciej Wilk, Kamil Zięba, Bernard

Wiązania, Dawid Marzec oraz Mateusz

Wiecheć. W turnieju wystąpił także, nie

obecny na zdjęciu, Jacek Zawadzki (rów

nież absolwent Gimnazjum 42). Futbol

flagowy to wciąż mało znana dyscyplina

sportu, dlatego warto wyjaśnić, że jest to

bezkontaktowa odmiana futbolu amery

kańskiego.

Łukasz Pająk

Dyrektor Gimnazjum nr 42
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Patriotyczne śpiewanie w SP 101

Ten rok szkolny rozpoczął się w Szkole

101 od „Narodowego Czytania” „Wesela”

Stanisława Wyspiańskiego oraz

ogłoszenia całorocznego konkursu

„Uczeń historii”. Wzorem lat ubiegłych, w

październiku społeczność Stojedynki

uczestniczyła w jedenastej pielgrzymce

szkolnej śladami św. Jana Pawła II. W

listopadzie zorganizowano uroczysty

wieczór pieśni patriotycznej zatytułowany

„Życzenia dla Polski”, na który przyszło

ponad 200 osób  rodzice i dziadkowie, a

także wielu zaproszonych gości – m.in.

proboszcz Arki Pana ks. Jerzy Czerwień

oraz radni Dzielnicy XVI wiceprzewodni

czący Marcin Permus i Renata Połomska

– absolwenci Stojedynki oraz Magdalena

Dziedzic. Do koncertu przygotowywano

się prawie miesiąc – uczniowie pisali

życzenia urodzinowe dla Ojczyzny,

którymi udekorowano całą szkołę.

Najpiękniejsze z nich zostały odczytane

podczas uroczystej gali 13 listopada.

Każda klasa prezentowała też swoją

pieśń patriotyczną. Dzieciom

śpiewającym „List do cara”, „Tu wszędzie

jest moja ojczyzna”, „Przybyli ułani pod

okienko”, „Piechotę”, „Serce w plecaku”,

„Uli duli”, „Wojenko wojenko”, „Pierwszą

kadrową”, „Rotę” i „Legiony”

akompaniował zespół nauczycieli „Trzy

Światy” w składzie: gitara – Andrzej

Kosiorowski, nauczyciel matematyki,

perkusja – ksiądz Michał Kania,

keyboard – Adam Czyżowski, nauczyciel

muzyki. W śpiew włączali się także

przybyli goście, a ze stuletniego portretu

przyglądał się wszystkim sam Józef

Piłsudski. Wieczór pieśni uświetnił

występ Chóru Akademickiego „Cantata”

pod dyrekcją Marty Stós, w którym

śpiewa pedagog SP 101, Angela Kubala.

Koncert był wzruszającą lekcją

patriotyzmu, złożeniem gałązki mirtowej

na grobach bohaterów Ojczyzny.

Wspólny śpiew raz jeszcze pokazał

krzepiącą siłę pieśni, które w dawnych

czasach dodawały Polakom otuchy i

zagrzewały do walki, a dziś łączą

tradycję ze współczesnością,

podtrzymując pamięć o wielkich czynach

w historii polskiego narodu.

Małgorzata Modzelewska
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Przewodniczący „Szesnastki”
znów doceniony

Straż Miejska Stołeczno Królewskiego

Miasta Krakowa ma już 26 lat. Została

powołana 2 kwietnia 1991 roku przez ów

czesnego prezydenta Miasta Krakowa

Krzysztofa Bachmińskiego. Powstała jako

pierwsza taka formacja w odrodzonej Pol

sce. 28 sierpnia br. w krakowskim Magi

stracie odbyły się uroczyste obchody

święta Straży Miejskiej. Gospodarzami

byli prezydent Miasta Krakowa profesor

Jacek Majchrowski oraz Adam Młot – Ko

mendant Straży Miejskiej. W obchodach

udział wzięli zaproszeni goście, wśród

nich: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider, przedstawiciele

służb mundurowych, wojska, Kościoła.

Był to czas, by podziękować za pracę,

wręczyć nagrody, odznaczenia. Prezy

dent, dziękując strażnikom, podkreślał ich

trud i wkład wniesiony w rozwój miasta.

Wyróżniający się funkcjonariusze otrzy

mali medale i odznaczenia za „czyny

przekraczające obowiązki służbowe oraz

pracę społeczną”. Doceniona została

również praca Andrzeja Buczkowskiego

Przewodniczącego Rady i Zarządu Dziel

nicy XVI Bieńczyce, który za wieloletnią

współpracę, pomoc oraz przyczynianie

się do poprawy porządku publicznego,

uhonorowany został medalem „Na Straży

Miasta Krakowa”. To już kolejne odzna

czenie przyznane Andrzejowi Buczkow

skiemu. Wcześniej otrzymał od Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji Brą

zową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony

Przeciwpożarowej”, a od profesora Jacka

Majchrowskiego Prezydenta Miasta Kra

kowa Odznakę Honoris Gratia za zasługi

dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców.

Redakcja

Fot. Magdalena Dziedzic




