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Wiwat, Maj, 3 Maj

Fot. Maciej Miezian

„Polonez 3 Maja”; „Maszerują strzelcy,

zgromadzeni krakowianie w towarzystwie

Andrzejem

maszerują”; „Jak długo na Wawelu” to

wojska i Policji przeszli ze Wzgórza

Przedstawiciele

pieśni odśpiewane przez uczestników

Wawelskiego na Plac im. Jana Matejki.

lokalnych, związków zawodowych oraz

marszu patriotycznego, który przeszedł

Pogoda

mieszkańcy Krakowa złożyli kwiaty pod

ulicami

dla

pięknie powiewały biało – czerwone

Grobem

Nieznanego

Żołnierza.

uchwalenia

chorągiewki, które uczestnicy marszu

Następnie

głos

gospodarz

rozdawali

uroczystości Wojewoda Małopolski Piotr

Krakowa

upamiętnienia

3

maja

rocznicy

Konstytucji

3

rozpoczęły

się

Maja.
o

br.

Uroczystości

godzinie

w

słońce

zgromadzonym

świeciło

na

i

trasie

państwowych,

zabrał

Katedrze Wawelskiej od mszy świętej,

udział

uroczystej parady wojskowej i pokazu

której przewodniczył arcybiskup Marek

reprezentowali

Jędraszewski.

Dzielnicy

licznie

XVI

rodziny.
licznie
z

Bieńczyce

przybyli

Radni

Przewodniczącym

zaprosił

czele.

Ćwik,

całe

który

władz

na

przemarszu. W uroczystościach wzięły

Następnie

10.00

dopisała,

Buczkowskim

do

obejrzenia

sprzętu wojskowego.
Magdalena Dziedzic

Moja Mała Ojczyzna
Mała Ojczyzna a niepodległość
(w tym numerze „Kuriera” m. in. relacja z

był

meczu

zakazany. Polska niewola nie polegała

radnych

rozegranego
setnej

w

z

dziennikarzami

ramach

uświadomić,

Trzeba

że

już

ograniczony

lub

wręcz

świętowania

tylko na likwidacji władz centralnych, ale

odzyskania

również na odebraniu lokalnym polskim

rocznicy

niepodległości).

bardzo

sobie
samo

jednak

wspólnotom prawa do decydowania o

istnienie

sobie samych. W skrajnych przypadkach

samorządu lokalnego, a dzielnice są

Polak

najniższym

jest

administracji gminnej, musiał posługiwać

Polski.

się językiem państwa zaborczego. Jaką

Oczywiście działanie samorządu wymaga

miał szansę, że taki urzędnik będzie się

ciągłego ulepszania, codziennej troski o

kierował dobrem polskiej Małej Ojczyzny?

różne, czasem drobne szczegóły, ale nie

Dlatego mając świadomość wszelkich

zmienia to faktu, że samorządność jest

wad naszego systemu samorządowego,

cechą

niepodległego.

warto docenić ten codzienny przejaw

Przyzwyczailiśmy się, że różne szczeble

istnienia polskiej niepodległości, jakim

setnej

samorządu istnieją i lepiej lub gorzej

jest polski samorząd lokalny różnych

Polskę

wypełniają swoją funkcję, że są tam

szczebli, którego głównym obowiązkiem

niepodległości. Im bliżej będziemy daty

przedstawiciele wybrani przez nas, od

jest działanie na rzecz dobra takich

11 listopada, tym więcej pojawiać się

których

lokalnych wspólnot, jak np. Dzielnica

będzie różnych wydarzeń związanych z

zaangażowania w pracę na rzecz naszej

obchodami tego ważnego święta. Nasza

Małej Ojczyzny. Wydaje się to takie

Dzielnica też będzie w tych obchodach

oczywiste, że czasem zapominamy, że w

uczestniczyć na miarę swych możliwości

okresie zaborów polski samorząd lokalny

przejawem

Zbliżamy

się

do

obchodów

rocznicy

odzyskania

przez

jego

szczeblem,

niepodległości

państwa

możemy

oczekiwać

załatwiający

coś

w

zaborczej

Bieńczyce.
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.

Punkty dystrybucji „Kuriera Bieńczyckiego”:
Siedziba Rady Dzielnicy XVI, os.

Sieć sklepów Społem

Przychodnia, os. Niepodległości 2

Kalinowe 4

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej

Apteka Pod Jarzębinami, os.

Bar Na Rogu, os. Kalinowe 4

„Jutrzenka”

Kazimierzowskie 30

Biblioteka Publiczna, os. Kalinowe 4

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej

Apteka Rumiankowa, os. Jagiellońskie 19

Sieć sklepów Lewiatan

„Victoria”

Serwis Opon Krawal, ul. Cienista 1

Sklep Baśka, os. Przy Arce 1

Przychodnia, os. Złotej Jesieni 3

Sklep Ludwik, os. Kazimierzowskie 11

Przychodnia, os. Jagiellońskie 1
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Zdaniem Przewodniczącego
Budżet Obywatelski to w Bieńczycach te

powiedziała, że doprowadzi do powstania

jest zlokalizowany na styku kilku Dzielnic

mat kontrowersyjny od samego początku

tego wybiegu. Pomysł ten już wywołuje

tylko proponowany jest w centrum małe

jego powstania. W poprzednim roku, z

protesty

Dyrektorzy

go osiedla Dzielnicy XVI, czyli będzie słu

powodu licznych wątpliwości związanych

wszystkich okolicznych placówek oświa

żył mieszkańcom tylko jednej Dzielnicy.

ze sposobem przeprowadzania głosowa

towych, w imieniu rodziców i uczniów,

Gdyby był to projekt realizowany w Parku

nia w ramach Budżetu Obywatelskiego

wyrazili na piśmie swój sprzeciw wobec

Jordana, Parku AWF czy choćby nad Za

oraz możliwości zgłaszania kontrowersyj

tej budowy. Oburzony jest również ks.

lewem Nowohuckim to byłyby to miejsca

nych

anonimowych

Proboszcz Adam Podbiera. Teren ten jest

do których przychodzą mieszkańcy wielu

mieszkańców, Radni Dzielnicy XVI wyco

najbliższym terenem zielonym w pobliżu

Dzielnic Krakowa, ale niestety w przy

fali się z Dzielnicowego Budżetu Obywa

Przedszkola i jest on wykorzystywany na

padku zgłoszonego projektu tak nie jest.

telskiego i nie przeznaczyli żadnych

spacery z dziećmi jako miejsce prowa

Projekt

środków na ten cel. O naszych wątpliwo

dzenia obserwacji przyrodniczych. Budo

Prądnika Białego, oprotestowany przez

ściach i zastrzeżeniach pisałem wielo

wa

ten

mieszkańców najbliższego otoczenia, w

krotnie. Byłem przez to atakowany w

skrawek zieleni. Uczniowie zmierzający

którym ma być budowany, może zostać

mediach i hejtowany na facebooku przez

do Szkoły Podstawowej nr 82 przecho

wybrany do realizacji głosami mieszkań

zwolenników BO, którzy zapewniali mnie,

dzą obok tego terenu i rodzice boją się o

ców właśnie Prądnika Białego, Starego

że nieprzystąpienie do BO to jakaś fana

bezpieczeństwo swoich pociech, dlatego

Miasta, bądź Swoszowic. Czy o to chodzi

beria Radnych oraz twierdzili, że miesz

zapowiadają, że nie dopuszczą do tej bu

w Budżecie Obywatelskim by działać na

kańcy zgłaszają tylko dobre i pożyteczne

dowy. Wybieg dla psów miałby sąsiado

szkodę mieszkańców konkretnej Dzielni

pomysły i abym się nie obawiał bo nikt już

wać bezpośrednio z ogrodzeniem boiska

cy? Pismo w sprawie zgłoszonych prote

więcej nie zgłosi w Bieńczycach niechcia

szkolnego, na którym odbywają się lekcje

stów przesłałem do Prezydenta Miasta

nego wybiegu dla psów przy Przychodni

wychowania fizycznego. Swoje protesty

Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

Zdrowia, jak to było w II Edycji BO. Po

zgłaszają również wierni parafii Św. Józe

niestety bez większego rezultatu. Pomi

nieważ przez ten rok dużo się zmieniło na

fa na osiedlu Kalinowym 5. Przez teren,

mo, iż negatywną opinie odnośnie tego

lepsze w regulaminie głosowania oraz nie

na którym ma być budowany wybieg pro

projektu wydał Wydział Kształtowania

chcąc się ponownie narażać na kolejne

wadzi procesja w Święto Bożego Ciała.

Środowiska UMK, w odpowiedzi otrzyma

hejty i ataki zwolenników BO, w tym roku

Wierni Parafii świętego Józefa są oburze

liśmy informację od Zastępcy Prezydenta

Bieńczyce wróciły do Budżetu Obywatel

ni faktem, że kościół, miejsce kultu religij

Tadeusza Trzmiela, iż wnioskodawca ze

skiego przeznaczając z własnego budże

nego ma sąsiadować z wybiegiem dla

brał 15 podpisów, czyli ma poparcie czę

tu

już

psów, czyli miejscem, gdzie psy biegają,

ści

pojawiają się kolejne kontrowersje. Tym

głośno szczekają, wypróżniają się, a cza

przedszkola czy kościoła nie jest prze

razem dotyczą one Ogólnomiejskiego Bu

sem kopulują. W ubiegłym roku na tym

szkodą w budowie wybiegu dla psów.

dżetu Obywatelskiego. W tym roku został

terenie ZZM na wniosek mieszkańców

Cała ta sytuacja pokazuje, że Budżet

zgłoszony do niego projekt zakładający

osiedla Kalinowego bloków 13 do 16 do

Obywatelski to chyba nie jest dobra idea.

utworzenie wybiegu dla psów w Bieńczy

stawił ławki. Mieszkańcy tych bloków,

Zdanie mieszkańców najbliższej okolicy,

cach, konkretnie na osiedlu Kalinowym, w

głównie seniorzy dla których ten skrawek

której dotyczy zgłoszony projekt nie ma

samym środku osiedla na zieleńcu obok

zieleni to jedyne ciche miejsce odpoczyn

żadnego znaczenia, nie jest brane pod

Szkoły Podstawowej nr 82, Samorządo

ku, osłonięte od słońca, zapowiadają, że

uwagę przez urzędników magistrackich.

wego Przedszkola nr 97, MDK im. Kor

nie dopuszczą do budowy tego wybiegu.

O tym co może powstać w ich najbliż

czaka i Kościoła pw. Św. Józefa.

Co

Jak się do mnie wyraziła, prawie już

szym otoczeniu mogą decydować miesz

ciekawe zgłosiła go mieszkanka Dzielnicy

osiemdziesięcioletnia mieszkanka os. Ka

kańcy całego miasta.

Biały Prądnik, która uważa, że wie lepiej

linowego Pani Stanisława cyt. „nie do

czego potrzebują mieszkańcy Bieńczyc,

puszczę do budowy tego wybiegu w tym

Przewodniczący Rady

gdyż tu mieszkają jej rodzice, którym ku

miejscu choćbym się miała tam przykuć

i Zarządu Dzielnicy XVI

piła psa i to właśnie dla niego ma być ten

do drzewa lub położyć”. Projekt ten też

wybieg. Jest bardzo zdeterminowana i

trudno nazwać ogólnomiejskim, gdyż nie

pomysłów

kwotę

100

Maj 2018r.

przez

000

zł.

Niestety

mieszkańców.

wybiegu

odbierze

dzieciom

Kurier Bieńczycki

zgłoszony

mieszkańców,

przez

a

mieszkankę

bliskość

szkoły,

Andrzej Buczkowski

str. 3

Zagrali dla Niepodległej
stronie

–

zawodnicy

reprezentujący

krakowskie media, a po drugiej – drużyna
Radnych

z

Porozumienia

Dzielnic

Nowohuckich

wzmocniona

przez

Radnych Miasta Krakowa w osobach
Włodzimierza Pietrusa i Andrzeja Mazura.
Organizację meczu wsparł finansowo
Krakowski Park Technologiczny, który
reprezentowała

Prezes

Małgorzata

Popławska. Pogoda dopisała, z nieba lał
się żar, licznie zgromadzeni mieszkańcy z
niecierpliwością

czekali

na

pierwszy

gwizdek, a obie drużyny włożyły w walkę
całe serce. Mecz dla kibiców był bardzo
interesujący, ponieważ padło mnóstwo
goli, a zwyciężyła ostatecznie drużyna
dziennikarzy.

Najlepszym

piłkarzem

drużyny radnych okazał się Zygmunt
Bińczycki, który zaliczył hat – tricka. Po
zaciętej walce obie drużyny odebrały

Fot. Magdalena Dziedzic

zasłużone

puchary

12 maja br. na boisku Młodzieżowego

uczczenia setnej rocznicy odzyskania

Andrzeja

Domu Kultury im. Janusza Korczaka

przez Polskę niepodległości. Na murawie

Przewodniczącego

został

spotkały się dwie drużyny. Po jednej

asystującej

rozegrany

mecz

piłkarski

dla

i

medale

z

rąk

Buczkowskiego
mu

Dzielnicy
Edyty


oraz

Dawidziuk

–

Fot. Agnieszka Łoś

str. 4
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Fot. Agnieszka Łoś
mieszkanki Bieńczyc zaangażowanej w
działalność

na

rzecz

społeczności

lokalnej. Po meczu trwał piknik rodzinny.
Licznie przybyli na mecz mieszkańcy
Dzielnicy

mogli

skosztować

bigosu

przygotowanego przez uczniów Zespołu
Szkół

Gastronomicznych

Krakowie.

Dla

nr

1

w

najmłodszych

przygotowano wesołe miasteczko oraz
konkursy

sportowe

ufundowanymi

przez

z

nagrodami

Leroy

Merlin,

reprezentowany przez Jadwigę Foltak,
Kierownika

Działu

Markietingu.

Mieszkańcy mieli też możliwość wsparcia

Fot. Magdalena Dziedzic
Hospicjum

im.

Św.

Łazarza,

które

prowadziło kwestę podczas całej imprezy,

oraz

a którą nadzorowała koordynatorka Pól

podsumowuje Andrzej

Nadziei, a zarazem Radna Dzielnicy XVI

Przewodniczący

Renata Połomska. Takie inicjatywy jak

Dzielnicy XVI Bieńczyce.

rozegrany dziś mecz są cenne, bo nie
Fot. Magdalena Dziedzic

Maj 2018r.

okazją do wspólnego spędzenia czasu
integrują

mieszkańców
Rady

Buczkowski
i

–

Zarządu

Magdalena Dziedzic

tylko promują sport, ale również są

Kurier Bieńczycki

–

str. 5

Bezpieczny Kraków 2018  2020

Fot. Magdalena Dziedzic
8 marca br. odbyło się w Urzędzie Miasta

zaprezentowana właśnie 8 marca. W

w szkołach, zmniejszenie liczby ofiar

Krakowa spotkanie zorganizowane przez

spotkaniu udział wzięli przedstawiciele

wypadków

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

większości Dzielnic Krakowa. Bieńczyce

niechronionych uczestników ruchu oraz

Kryzysowego z Dyrektorem Bogdanem

reprezentowali Andrzej

Klimkiem na czele podczas, którego

Przewodniczący

zostały przedstawione założenia i cele

jednocześnie

programu ”Bezpieczny Kraków” na lata

Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego

opowiedziała profesor Janina Czapska 

2018 – 2020. Program ten działa w

„Bezpieczny

Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ.

Krakowie

Szczurek

–

Radny

Bieńczyce

i

jednocześnie

kilkunastu

od

1999

latach

roku.

działania

Po

tych

wymagał

Rady

wśród

Buczkowski

– stworzenie bezpiecznych przestrzeni w

i

i

Zarządu

Przewodniczący
Kraków”

drogowych

oraz

Wiesław

Dzielnicy

XVI

pracownik

Krakowie.

O

poszczególnych

Cześć

szczegółach

realizacji

elementów

programu

środków

finansowych

przeznaczonych na realizację programu

zmian, gdyż zmienił się rodzaj zagrożeń i

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

„Bezpieczny

potrzeby

Kryzysowego

Marcelina

przeznaczona na organizację konkursów,

zakresie bezpieczeństwa. Nowa wersja

Szafrańska oraz mgr Piotr Mączyński z

grantów, w których będą mogły brać

programu

UJ

dzielnice.

mieszkańców
została

Krakowa

przygotowana

w
we

UMK.

przedstawili

Dr

nowe

cele

tego

Kraków”

Krótko

mówiąc

będzie

po

współpracy z pracownikami naukowymi

programu, które zostały podzielone na

wprowadzeniu tego programu powinno

Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa

kilka kategorii takich jak: zwiększanie

być jeszcze bezpieczniej.

i

kompetencji

Administracji

Uniwersytetu

w

Dzielnic

ograniczenie zjawiska agresji i przemocy

str. 6

Krakowa

i

sytuacji

udzielania

pomocy

Miasta

w

zakresie

Jagiellońskiego, skonsultowana z Radami

Magdalena Dziedzic

zagrożenia,

Kurier Bieńczycki

Maj 2018r.

Wielkanoc dla Seniorów
Wielkanoc to czas szczególny, czas

zgromadzonych

spotkań w gronie przyjaciół, czas radości

spokoju,

przeżywania

przekazała

i nadziei. Z okazji Świąt Zarząd Dzielnicy

nadchodzących świąt i wszelakich Łask

Bieńczyce.

XVI Bieńczyce, jak co roku, zaprosił

Bożych. Na stołach gościły tradycyjne

której mieszka dużo osób starszych. Dla

blisko 400 seniorów z Bieńczyc na

wielkanocne

nich

tradycyjne spotkanie wielkanocne. Dzięki

kiełbasą

chrzanem

szczególnie ważne, bo są okazją do

ogromnej

i

potrawy:
ćwikła

z

zdrowia,

jajka,
z

żurek

z

finansowe

na

organizację

Rada

spotkań

Dzielnicy

XVI

Bieńczyce to dzielnica, w

wszystkie

takie

spotkania

są

Barbary

przygotowane przez uczniów szkoły pod

wyjścia z domu, spotkania z drugim

czujnym okiem Pani Wandy Fundament,

człowiekiem i rozmowy. Zawsze, gdy

Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w

które pobłogosławił

ksiądz Augustyn

kończy się takie spotkanie słyszę pytania:

dniach 14 i 20 marca emeryci mogli się

Spasowicz – Proboszcz Parafii Matki

kiedy kolejne. Seniorzy mają okazję do

spotkać na wspólnym posiłku w murach

Bożej Częstochowskiej w Krakowie. Przy

integracji, wspólnego spędzenia czasu, a

szkoły na osiedlu Złotej Jesieni 16.

kawie, pysznych babach i mazurkach był

przy okazji młodzież uczy się zawodu –

Przewodniczący

Zarządu

czas na rozmowy i na wspomnienia.

podsumowuje

Andrzej

Obsługę kelnerską zapewniła młodzież

Przewodniczący Bieńczyc.

wszystkich

ucząca się w ZSG nr 1, a środki

XVI

Buczkowski

Pani

radości

życzył

Brewczyńskiej, Dyrektora Zespołu Szkół

Dzielnicy

życzliwości

i

Rady

i

Bieńczyce
przywitał

Andrzej

Buczkowski

Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic

Maj 2018r.
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Termomodernizacja Przychodni
na osiedlu Niepodległości
Blisko 15 mln zł w tegorocznym Budżecie

Med. SP z o.o. walczą wspólnie o przy

popiera starania mieszkańców, i który ma

Miasta Krakowa zostało zapisane na ter

spieszenie remontu budynku przychodni

sprawę przedstawić Prezydentowi Miasta

momodernizację

budynków

na osiedlu Niepodległości 2, w którym

Krakowa i Radzie Miasta Krakowa. Liczy

użyteczności publicznej w tym. ośrodków

działa NZOZ Terapia Med i w którym le

my na to, że te wszystkie starania przy

zdrowia. Wszystkie znajdujące się na te

czy się kilka tysięcy osób. Dzięki zaanga

niosą rezultat i już wkrótce budynek

renie Bieńczyc przychodnie tzn. na os.

żowaniu

Dydasia,

przychodni na osiedlu Niepodległości 2

Niepodległości 2, Jagiellońskim 1 i Złotej

Przewodniczącego Komisji ds. Współpra

zyska nowe oblicze – komentuje sprawę

Jesieni 3 są przewidziane do termomo

cy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

dernizacji. Wiadomo już jednak, że środ

Zdzisława Pawińskiego oraz Prezesa Mi

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

ków nie wystarczy na remont wszystkich

chała Chowańca udało się zebrać ponad

Do tej pory wiadomo już, że jeszcze w

obiektów. Pewnie część będzie musiała

tysiąc

którzy

tym roku zostanie wykonany remont da

dalej czekać. Zarząd Dzielnicy XVI wspól

chcą przyśpieszenia remontu tego bu

chu i zostanie wymieniona rozdzielnica

nie z Prezesem Zarządu SM Victoria Je

dynku. Petycja ta została przekazana Wi

główna prądu w tym budynku.

rzym

ceprzewodniczącemu

Dydasiem

miejskich

oraz

Michałem

Chowańcem, Prezesem NZOZ Terapia

Prezesa

podpisów

Jerzego

mieszkańców,

Rady

Miasta

Magdalena Dziedzic

Krakowa Sławomirowi Pietrzykowi, który

Fot. Andrzej Buczkowski

Będzie ciszej na Rondzie Hipokratesa
Właśnie trwa wymiana starej, ręcznie ob

równo

podróżujących

bliskich bloków. Szczególnie uciążliwy był

sługiwanej zwrotnicy na Rondzie Hipokra

tramwajami, jak i pieszych poruszających

piszczący dźwięk wydawany w nocy

tesa. W miejscu tym często dochodziło

się po przejściach wokół Ronda. Ponadto

przez skręcające na Rondzie tramwaje.

do wykolejeń wagonów tramwajowych, co

mocno zużyte torowisko generowało ha

stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa za

łas, który przeszkadzał mieszkańcom po

str. 8

dla

pasażerów
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Nowohucka Droga Krzyżowa

Fot. Magdalena Dziedzic
Już po raz dwunasty, 25 marca br. czyli w

Cystersów w Mogile. Drogę Krzyżową

nowohuckich szkół, przedstawicieli dzia

Niedzielę Palmową, ulicami Nowej Huty

poprowadził i rozważania wygłosił metro

łających tu organizacji, a także Radnych

przeszła Nowohucka Droga Krzyżowa.

polita krakowski, ksiądz arcybiskup Ma

nowohuckich dzielnic z Przewodniczącym

Tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 19.00

rek Jędraszewski. Krzyż był niesiony

"Szesnastki" Andrzejem Buczkowskim na

przed kościołem Księży Pallotynów na ul.

przez wiernych poszczególnych parafii

czele.

Bulwarowej, a zakończyła się w Opactwie

nowohuckich, duchowieństwo, uczniów

Magdalena Dziedzic

Pierwsze trampoliny w Bieńczycach
Trwa remont ogródka jordanowskiego na
osiedlu Wysokim na Plantach Bieńczyc
kich. W ubiegłym roku za blisko 250 000
zł udało się postawić kilka nowych urzą
dzeń. Najmłodsi mieszkańcy Dzielnicy
mogą już korzystać z zestawu trzech
trampolin, linarium, nowych, pięknych,
kolorowych bujaków. Wykonana została
także bezpieczna nawierzchnia pod tymi
urządzeniami. W tym roku realizacja tego
zadania zostanie dokończona. Staną ko
lejne nowe urządzenia. Rada Dzielnicy
XVI Bieńczyce przeznaczyła na to zada
nie na rok 2018 kwotę 605 000 zł.

Fot. Andrzej Buczkowski

Magdalena Dziedzic
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Kurier Bieńczycki

str. 9

Kolejna termomodernizacja w Bieńczycach
To już kolejna termomodernizacja pla
cówki oświatowej w Dzielnicy XVI Bień
czyce. Dzięki mojemu zaangażowaniu,
determinacji i ciężkiej pracy nowe oblicza
zyskały Szkoła Podstawowa nr 86 na
osiedlu Jagiellońskim i III Liceum Ogólno
kształcące na osiedlu Wysokim, a obec
nie trwają prace przy Zespole Szkół
Gastronomicznych nr 1 na osiedlu Złotej
Jesieni i Szkole Podstawowej nr 100 na
os. Albertyńskim. Na mój wniosek udało
się również wpisać do Budżetu Miasta
Krakowa na ten rok środki na wymianę
ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
nr 100.
Marcin Permus – Zastępca
Przewodniczącego Rady i Zarządu
Fot. Emilia Permus

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dbamy o BIEŃCZYCKĄ infrastrukturę
W tegoroczny budżet Miasta Krakowa

dzielnicy. Na wykonanej siłowni na tere

Przy Arce. W bieżącym roku kontynuuje

dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy XVI

nie os. Przy Arce zamontujemy bezpiecz

my prace projektowe związane z lokaliza

Bieńczyce wpisany został remont na

ną

aby

cją małej architektury i przygotowujemy

wierzchni ul. Uniwersału Połanieckiego

można było korzystać z niej przez cały

się do remontu alejek na Plantach Bień

oraz bardzo ważnej dla mieszkańców, ul.

rok, nawet po dużych opadach deszczu.

czyckich, uzgodniono kompleksową rewi

Bulwarowej prowadzącej nad Zalew No

Zakończymy modernizację placu zabaw

talizację zieleni. Trwają prace projektowe

wohucki. Dzieci i młodzież zyskają nowe

na os. Wysokim  Planty Bieńczyckie. Do

związane z częściową przebudową ul.

boiska do gry w piłkę siatkową i koszy

obleganych trampolin i linarium dojdą in

Fatimskiej i połączeniem ul. Łopackiego

kówkę przy Szkole Podstawowej nr 101

ne równie atrakcyjne urządzenia dla

z ul. Okulickiego. Przy stawie przy ul. Ka

oraz boisko do gry w piłkę ręczną przy SP

młodszych i starszych dzieci. Rozpocz

czeńcowej uporządkowano teren, wy

nr 86 na os. Jagiellońskim. Trwają prace

niemy także modernizację ogródka na os.

czyszczono zbiornik a do końca roku

termomodernizacyjne

Szkół

Kalinowym, tutaj również pojawi się zu

zostanie wykonany przez Zarząd Zieleni

Podstawowych nr 92 i 100 oraz Zespołu

pełnie inny autorski plac zabaw. Nato

Miejskiej pomost do obserwacji natury,

Szkół Gastronomicznych w bliskim są

miast bardzo zaawansowane są prace

natomiast Nad Zalewem Nowohuckim (na

siedztwie Placu Targowego; szkoły nr 101

projektowe terenu rekreacyjnego przy ul.

rogu ul. Bulwarowej i Al. Solidarności)

i 104 oraz budynek MDK im. Korczaka na

Łopackiego. W tym przypadku plac zo

oraz przy Rondzie Gen. Maczka (po stro

osiedlu Kalinowym posiadają już do

stanie podzielony na cztery strefy wieko

nie os. Kazimierzowskiego) zostaną za

mknięte audyty energetyczne i projekty,

we

najmłodszych,

montowane całoroczne toalety. Na koniec

najpóźniej w przyszłym roku zostaną tak

a skończywszy na seniorach. Ponadto

pragnę przekazać bardzo ważną informa

że w nich przeprowadzone prace popra

na terenie dzielnicy zostanie zmodernizo

cje: Zalew Nowohucki ma już przygoto

wiające

energetyczną

wane oświetlenie parkowe i uliczne na te

waną pełną dokumentację projektową

budynku i przy okazji wspomniane budyn

renie osiedli: Złotej Jesieni, Wysokiego

pod kątem rewitalizacji i czeka na rozpo

ki oświatowe zyskają nowe elewacje.

oraz na Rondzie Gen. Maczka. Nieustan

częcie prac.

Podkreślę, iż temat termomodernizacji

nie staramy się o dokończenie wymiany

Marcin Permus – Zastępca

zrodził się w mojej głowie na początku

opraw na Plantach Bieńczykich na ob

Przewodniczącego Rady i Zarządu

kadencji w 2014 r. i z powodzeniem mimo

szarze obejmującym teren osiedli: Kazi

Dzielnicy XVI Bieńczyce

przeszkód

mierzowskiego,

str. 10

budynków

efektywność

jest wdrażany na terenie

nawierzchnię

począwszy

poliuretanową,

od

Jagiellońskiego

Kurier Bieńczycki
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Przebudowa ul. Fatimskiej

Fot. Emilia Permus
W IV kwartale 2018r. z mojej inicjatywy

odcinku od bloku nr 10 do bl. 4a.

rozpocznie się inwestycja realizowana

Obejmuje wykonanie nowych chodników,

Marcin Permus – Zastępca

przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i

oświetlenia, kanalizacji ogólnospławnej,

Przewodniczącego Rady i Zarządu

Transportu w Krakowie polegająca na

nowej

całkowitej przebudowie ul. Fatimskiej na

realizowane

nawierzchni.
w

Zadanie
cyklu

jest

i zakończy się w 2019r.

Dzielnicy XVI Bieńczyce

wieloletnim

Fot. Emilia Permus

Maj 2018r.
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Będzie piękna, funkcjonalna i bezpieczna

Fot. Magdalena Dziedzic
Kiedy ponad trzy lata temu zostałam wy

Arce. Ponieważ na naszym osiedlu więk

tym roku zostanie jeszcze wykonana na

brana na radną Dzielnicy XVI Bieńczyce

szość terenu niezagospodarowanego na

wierzchnia bezpieczna z tworzywa poli

z os. Przy Arce to wówczas od samego

leży

Mieszkaniowej

uretanowego, tak aby było bezpieczniej,

początku mieszkańcy zwracali się do

„Jutrzenka”, dlatego realizator tego zada

ale i dlatego, żeby zaraz po deszczu

mnie z różnymi prośbami. A to, abym po

nia Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

można było korzystać z urządzeń nie

starała się o wycięcie jakiegoś drzewa

zaproponował, aby siłownia powstała na

brudząc sobie obuwia. Podjęłam również

czy krzewu, to znów o zasadzenie no

terenie gminnym ogólnodostępnym, na

działania, aby Zarząd Zieleni Miejskiej w

wych drzew, innym razem o remont chod

Plantach Bieńczyckich, na wysokości blo

Krakowie na jesieni br. dokonał nasadzeń

nika

czy

dofinansowanie

do

Spółdzielni

remontu

ku nr 9. W wyniku głosowania mieszkań

zieleni tzw. izolacyjnej, która oddzieli i za

przedszkola itp. Zawsze starałam się po

ców moja siłownia zdobyła bardzo dużo,

razem zasłoni widok siłowni dla miesz

magać mieszkańcom, bo tak rozumiem

bo aż 1177 punktów, lecz niestety nie wy

kańców bloku nr 9, tak jak sobie tego

rolę radnej. Kiedy powstały trzy siłownie

starczyło to do zwycięstwa. Z uwagi na

życzyli. Z mojej inicjatywy Rada Dzielnicy

na osiedlach Kalinowym, Wysokim i Kazi

niewielką ilość środków przeznaczonych

podjęła również Uchwałę o przeznacze

mierzowskim to z nich korzystali również

na BO w 2016 r. zadanie to nie zostało

niu w tym roku budżetowym środków fi

mieszkańcy os. Przy Arce. Sporo osób

zakwalifikowane do realizacji. Wiedzia

nansowych na montaż dwóch kamer

szczególnie starszych zwracało się do

łam, że większość Dzielnic Miasta Krako

monitoringu, które będą skierowane na

mnie z prośbą o montaż takich urządzeń

wa

się

obszar siłowni i przyległy teren, tak aby

do ćwiczeń także na os. Przy Arce, tak

realizować zadania, które uzyskały duże

uchronić je przed dewastacją, jak również

aby mieli bliżej. Ustaliłam, że te wcze

poparcie społeczne w głosowaniu, ale ze

przed ewentualnymi innymi czynami chu

śniejsze siłownie na Plantach Bieńczyc

względu na niewielką ilość środków na

ligańskimi. Mam nadzieję, że siłownia

kich

powstały

ramach

taki

zwyczaj,

że

stara

projektu

BO nie zakwalifikowały się do realizacji,

przypadnie Państwu do gustu i będzie

Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego

dlatego postanowiłam, że zgłoszę to za

dobrze służyła mieszkańcom, czego so

zgłoszonego przez mieszkankę.

Pomy

danie do Budżetu Dzielnicy XVI na rok

bie i Państwu życzę.

ślałam, że zrobię podobnie. Wspólnie z

2017 w ramach realizacji zadań statuto

Stanisława Romanik

zainteresowanymi osobami na początku

wych. Radni Dzielnicy XVI poparli mój

Przewodnicząca Komisji

2016 r. złożyłam do Dzielnicowego Bu

pomysł i siłownia w listopadzie ubiegłego

Zdrowia i Profilaktyki

dżetu Obywatelskiego projekt utworzenia

roku została zrealizowana. Niestety jesz

siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy

cze nie wszystko zostało dokończone. W

str. 12

w

ma
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Zmiany zmiany zmiany
Rozpoczął się czas remontów w Bieńczy

sfinansowała remont schodów i utworze

nr 101 na osiedlu Jagiellońskim 9, o który

cach. Dzięki moim staraniom, choć dopie

nie pochylni dla wózków dziecięcych i

również

ro maj, udało się już wyremontować

osób starszych oraz niepełnosprawnych

300 000 zł zostanie wymieniona na

zniszczony i rozpadający się murek opo

przy Barze Lam Hong. Miejsce to zyskało

wierzchnia boiska i zamiast popękanego

rowy na osiedlu Jagiellońskim 7 obok Le

nowy wygląd i jest już kompletnie odno

40 letniego asfaltu będzie nowa poliure

wiatana. W poprzednim roku z mojej

wione. Trwa

boiska

tanowa nawierzchnia. Już wkrótce roz

inicjatywy Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce

szkolnego

Podstawowej

pocznie się też remont części parkingu

obecnie

przy

remont

Szkole

wnioskowałam.

Za

blisko

przy Przychodni Zdrowia na osiedlu Ja
giellońskim 1. Betonowe płyty, z których
jest wykonany są połamane, poprzesu
wane i nierówne. Wkrótce w tym miejscu
będzie nawierzchnia z nowej kostki bru
kowej. Zostanie również odnowiona nie
wykorzystywana

w

tej

chwili

część

położona najbliżej przychodni, ponadto
zostanie tam dowieszona lampa, by do
świetlić to miejsce. W Bieńczycach, czyli
Dzielnicy, w której każde miejsce parkin
gowe jest na wagę złota, zyskamy nowe
miejsca na niewykorzystywanym do tej
pory terenie.
Maria Teresa ZarembaPiwowarska
Przewodnicząca Komisji Mieszkalnictwa,

Fot. Maria Teresa ZarembaPiwowarska

Rodziny i Spraw Społecznych

Wieczór Patriotyczny u Św. Józefa
7 lutego br. w Kościele św. Józefa na
osiedlu Kalinowym została odprawiona
Msza

Święta

zamówiona

w

przez

intencji

Ojczyzny

Nowohucki

Klub

Gazety Polskiej. Po Mszy Świętej i
Nowennie odbył się koncert patriotyczny
Radnej Dzielnicy XVI Bieńczyce Marii
Teresy

ZarembyPiwowarskiej,

która

wykonała pieśni religijne i patriotyczne.
Mimo

dość

później

pory

licznie

zgromadzeni członkowie Klubu Gazety
Polskiej,
parafianie

radni
mieli

Dzielnicy
okazję

XVI

oraz

wysłuchania

między innymi autorskiego utworu Marii
Teresy ZarembyPiwowarskiej pt. „Brzozy
Smoleńska” nawiązującego do Katastrofy
Smoleńskiej z 2010 roku. Był to wieczór
pełen emocji i wzruszeń.
Fot. Jan Lorek

Maj 2018r.

Magdalena Dziedzic
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Remont ulicy Uniwersału Połanieckiego

Fot. Andrzej Buczkowski
Już wkrótce dzięki mojemu zaangażowaniu i staraniom rozpocznie się remont nakładkowy ulicy Uniwersału Połanieckiego. Nową
nawierzchnię zyska odcinek od bloku 6 do bloku 11.
Alina Nowicka

KOPCIUSZEK
Spektakl Finałowy Warsztatów Chóralnych
Warsztaty

Chóralne

to

cykliczne

tegorocznych

warsztatów

młodzież

z

soliści i orkiestra

wydarzenie organizowane od 10 lat przez

małopolskich chórów wraz z pedagogami

aplauzem

Młodzieżowy

Dom

i

młodzieży

im.

J.

z Akademii Muzycznej pracowała nad

zgromadzonej

w

spektaklem

przedstawieniu

Stowarzyszenie

scenariusza

i

im. J. Korczaka w Krakowie. Warsztaty

Frączkiewicz

–

umożliwiają zespołom chóralnym oraz ich

opracowała Julia Kosk – Wojciechowska,

Animato

dyrygentom

nad przygotowaniem aktorów czuwała

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st.

muzyczną na poziomie akademickim, są

Anna

w

też okazją do występu przed szeroką

Stanisław

publicznością.

Akademii Muzycznej w Krakowie. Efekt

Zdroju,

tej

mogła

Młodzieżowy Chór Spontan z Krakowa

zobaczyć 14 maja 2018 r. na deskach

oraz orkiestra i aktorzy z Państwowej

Teatru

Szkoły Muzycznej II st. st. im. Wł.

Akademię

Krakowie

oraz

zajęć

profesjonalną

zaproponowane
utwory

Podczas

uczestnicy

dwudniowych
opracowują

przez

muzyczne.

edukację

Na

prowadzących
zakończenie

„Kopciuszek”.

współpracy

opowieść

koncercie

zainteresowaniem

str. 14

Całością

dyrygował
–

Rektor

publiczność

Ludowego.

dialogów,

Teresa

Choreografię

Krawczyński

ich można w otwartym dla publiczności
Podczas

jest

Kirkov.

Bugajska.

wszyscy łączą się w jeden chór i usłyszeć
finałowym.

muzyki

Autorem

Pełna

muzyki,

zabawnych

śpiewu

cieszyła

i

się

widzów.

tańca
dużym

uczestniczące

na

licznie

Muzyczną

Korczaka,

Kultury

dzieci

zostali nagrodzeni
widowni.W

udział
w

wzięły

warsztatach:

chóry
Chór

Canticum Canticorum z Krakowa, Chór
z

Bibicach,

Sierosławic,
Chór

„Bez

Chór
batuty”

z Michałowic, Dziecięcy Chór Rabki
Chór

Cantabile

z

Myślenic,

Żeleńskiego w Krakowie.
Ewelina Pająk

Chórzyści,

Kurier Bieńczycki

Maj 2018r.

Wspólne sprzątanie Dłubni
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysz
czania w Krakowie. – Mamy nadzieję, że
mieszkańcy korzystający z tego terenu
docenią nasz wspólny trud i nie będą
traktowali tego miejsca jak wysypiska
śmieci. Chcemy, by ta akcja była także
zachętą do dbania o Nową Hutę, o miej
sca, z których wspólnie korzystamy, a
które powinny być wizytówką naszej
dzielnicy. – mówi Marzena Rogozik z Ar
celorMittal Poland. Akcję sprzątania brze
gów Dłubni od trzech lat koordynuje
Marcin Pawlik, nowohucki przyrodnik i
szef Fundacji EcoTravel. – Ta akcja wy
raźnie pokazuje, że wielu może więcej!
Posprzątaliśmy duży teren, ale takich za
niedbanych miejsc jest więcej. Dobrze, że
ta akcja z roku na rok przyciąga coraz
więcej mieszkańców świadomych tego,
że warto zrobić coś na rzecz przyrody –
mówi Marcin Pawlik. Co rok przybywają
nowe osoby, są też i takie które w akcję
Za nami wiosenna akcja sprzątania Dłub

Radę Miasta od pierwszego sprzątania

sprzątania Dłubni angażują się od same

ni. Wspólnie wysprzątaliśmy kolejny ka

dumnie reprezentuje Tomasz Urynowicz,

go początku. – Co roku mam nadzieję, że

wałek naszego otoczenia. We wspólne

który tym razem w specjalnych spodniach

śmieci będzie mniej. Niestety tak się nie

działania mające na celu poprawę estety

(tzw. woderach) sprzątał koryto rzeki. Po

dzieje, znajdujemy coraz dziwniejsze, co

ki naszego otoczenia tradycyjnie już włą

raz pierwszy do akcji włączyła się grupa

raz większe przedmioty. Może udział

czyli się samorządowcy, wśród których

pracowników huty ArcelorMittal Poland.

dzieci w takich akcjach spowoduje, że

nie zabrakło bieńczyckich radnych. W te

W inicjatywę zaangażowało się ponad 50

następne pokolenie będzie traktowało

goroczną akcję włączyli się również pra

pracowników krakowskiej huty, w tym dy

środowisko z większym szacunkiem?

cownicy nowohuckiego kombinatu, Huty

rektorzy zakładów.

Nie zabrakło też

Dziękujemy wszystkim, którzy traktują

ArcelorMittal Poland. Stosy butelek, pu

przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej

przyrodę poważnie i przychodzą na takie

szek i papierków, stare buty, a nawet opo

oraz wędkarzy, społeczników i mieszkań

akcje! Dziękujemy również tym, którzy jej

ny samochodowe, kanapy z Poloneza i

ców, którym nie jest obca troska o przyro

na co dzień nie zaśmiecają! – mówi rad

drzwi od kabiny prysznicowej. Takie śmie

dę i najbliższe otoczenie. Tym razem dla

na Agnieszka Łoś, która w tym roku zna

ci zebrali z brzegów rzeki Dłubni i Mły

sprzątających wyznaczono trzy trasy o

lazła…krzesło!

nówki uczestnicy wiosennej akcji. W

różnym stopniu trudności. Dla najmłod

wszyscy sprzątający zjedli ciepły posiłek,

tegorocznym sprzątaniu udział wzięła re

szych

zaplanowana została bezpieczna

wypili gorącą herbatę i odpoczęli po pra

kordowa liczba, prawie 100 osób. Wśród

trasa z dala od brzegów rzeki. Dzieci z

cy nad Zalewem Nowohuckim. Na zakoń

nich nie zabrakło samorządowców; rad

największym zaangażowaniem sprzątały

czenie rozstrzygnięto również specjalny

nych miejskich, oraz radnych dzielnico

zalegające w malowniczym zakątku No

konkurs – na najdziwniejszy śmieć znale

wych. Radę Dzielnicy XVI tradycyjnie już

wej Huty śmieci. Była to dla nich prak

ziony w zakolu Dłubni i Młynówki. Zwy

reprezentowała silna grupa w składzie :

tyczna lekcja ekologii i zachęta do dbania

cięzcą został pan Andrzej, który znalazł

Przewodniczący Andrzej Buczkowski, z

o przyrodę. W czasie akcji zebrano blisko

na brzegu Dłubni drzwi od kabiny prysz

ca przewodniczącego Marcin Permus,

200 worków pełnych m.in. puszek i bute

nicowej!

członek Zarządu Magdalena Dziedzic,

lek oraz olbrzymie sterty wielkogabaryto

oraz radne Zofia Strojek i Agnieszka Łoś.

wych śmieci, które krakowska huta odda
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Matematyczne zabawy

Fot. Magdalena Dziedzic
Samorządowe Przedszkole nr 97 miesz

grupy Jolanta Sokalska zaprosiła dzieci i

szedł czas na ruch i wspólną zabawę z

czące się na osiedlu Kalinowym 11 to

rodziców do udziału w „Matematycznych

rodzicami. Żabki, pszczółki i biedronki

przedszkole otwarte dla rodziców. We

zabawach”. Zajęcia rozpoczęły się od

szukały domków, wykonywały przysiady,

wszystkich grupach są systematycznie

wspólnego z rodzicami tańca i odśpiewa

podskoki i pajacyki. Zajęcia zakończyły

organizowane zajęcia otwarte, w których

nia piosenki. Następnie dzieci liczyły żab

się wykonaniem pracy plastycznej. Całe

biorą

przedszkolaków.

ki, biedronki, pszczółki i kwiatuszki na

zajęcia

Ostatnio, tj 25 kwietnia br. takie zajęcia

łące, poznawały cyfry, dodawały i odej

wiosenną.

odbyły się w 2 grupie. Wychowawczyni

mowały w zakresie 10. Po nauce przy

udział

rodzice

były

związane

z

tematyką

Magdalena Dziedzic

50lecie działalności Przedszkola 97
Samorządowe

Przedszkole

nr

97

uczą

się

i

bawią

w

bogato

wyposażonych

działalności. Palcówka istnieje od 1968

Wnętrza

przyjazne

angielskiego, taniec towarzyski, zajęcia z

roku

i

mieści

wolnostojącym

i

edukacyjną:

zajęcia

z

języka

dzieciom. Budynek jest po generalnym

ceramiki artystycznej, rytmikę i piłkę

remoncie,

nożną.

latach 80 Przedszkole otrzymało imię

instalacje,

Jana Brzechwy. Dyrektorem Przedszkola

przepisów

jest

budynku placówki przylega duży ogród

Lila

w

przytulne

ofertę

budynku na osiedlu Kalinowym 11. W

mgr

się

dydaktycznych.

zabawek. Przedszkole oferuje bogatą

obchodzi w tym roku Jubileusz 50  lecia

są

salach

kilku

Marchewka.

Obecnie

uczęszcza do niego 143 dzieci, które

str. 16

pełen

ma

wymienione

jest

wszystkie

dostosowany

przeciwpożarowych.

kolorowych

i

Wykwalifikowana

kadra

do

pedagogiczna gwarantuje wszechstronny

Do

rozwój dzieci.
Magdalena Dziedzic

bezpiecznych
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Nagrody rozdane
Za nami już XIX edycja Małopolskiego
Konkursu Szkół Gastronomicznych tym
razem pod hasłem „Na królewskim stole”.
3 marca spotkaliśmy się w Zespole Szkół
Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, by
nagrodzić zwycięzców i spróbować mi
strzowskich potraw wykonanych przez
uczestników konkursu, wśród których byli
uczniowie ze szkół z Gruzji, Francji, Sło
wacji, a nawet Chin. Uroczystą galę wrę
czenia

nagród

uświetnili

swoją

obecnością Sławomir Pietrzyk – Wice
przewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Marta Patena oraz Stanisław Rachwał –
Radni Miasta Krakowa, Andrzej Buczkow
ski – Przewodniczący Rady i Zarządu

Fot. Magdalena Dziedzic

Dzielnicy XVI Bieńczyce, ks. dr Jerzy
Czerwień – Proboszcz Parafii Arka Pana,

W każdej z trzech konkursowych katego

którzy otrzymali m in. Nagrodę Publicz

a także przedstawiciele Małopolskiego

rii, tzn. kelner, barman i kucharz nagro

ności za najładniej nakryty stół. Była rów

Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji

dzone zostały 3 najlepsze osoby lub

nież okazja obejrzeć Mistrzowski Pokaz

UMK, partnerzy i sponsorzy konkursu

zespoły. Przyjemność wręczania nagród

Barmański i spróbować nagrodzonych

oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

mieli przyjaciele szkoły, a wśród nich An

dań. Gratulujemy wszystkim nagrodzo

Pani Dyrektor Barbara Brewczyńska po

drzej

nym, a szczególnie tym, którzy reprezen

witała wszystkich zgromadzonych i nastą

„Szesnastki”. Radość zwycięzców była

pił długo wyczekiwany przez młodzież

ogromna, a swoje emocje najbardziej

moment ogłoszenia wyników konkursu.

okazywali uczniowie ze szkoły z Gruzji,

Buczkowski

–

Przewodniczący

towali „nasz” Gastronomik.
Redakcja

Fot. Andrzej Buczkowski
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Obrazy z historią w tle, czyli o dziejach
Polski w piosenkach.
Corocznie w Szkole Podstawowej nr 82,
na osiedlu Kalinowym 17 odbywa się wio
senny przegląd piosenki. Każdorazowo
przygotowaniom towarzyszy inna myśl
przewodnia. Ponieważ śpiewamy już po
nad 10 lat, to warto przypomnieć tematy
kę poprzednich „wydań”; były to; piosenki
o zimie, o Krakowie, piosenki niepodle
głościowe, piosenki zespołu Czerwone
Gitary, piosenki o Nowej Hucie, piosenki
Zespołu Dwa plus Jeden, i jeszcze wiele
innych. W tym roku w naszych prezenta
cjach przewijała się historia naszej Ojczy
zny.

odzyskaliśmy

ście...” pod niezawodnym kierownictwem

ku w wykonaniu klasy czwartej i mam,

niepodległość i z tym ważnym wydarze

100

lat

temu

muzycznym naszej pani od muzyki Mał

które też tych czasów na pewno nie pa

nie związaliśmy tematykę tegorocznego

gorzaty Skrzypek. Potem poszczególne

miętają,

przeglądu. Wybierając różne okresy hi

klasy przedstawiały swoje przygotowane

Wszystkim

storyczne z dziejów Polski wszystkie kla

utwory. Wśród prezentowanych znalazły

wielkie, wielkie brawa, dyplomy podzię

sy

się piosenki z okresu wojen światowych – kowania i małe, słodkie co nieco. Dzięku

zaczynając

od

najmłodszych

nasz

uczestnikom

przegląd.

należały

„My, Pierwsza Brygada” z wąsatym Mar

jemy

ne i oczywiście utwór muzyczny. W po

szałkiem, filmów dotyczących tych wyda

śpiewamy o walkach Polaków o niepod

niedziałek

kwietnia

nie

tylko

sali

rzeń – „Róża czerwono, biało kwitnie

ległość. Koniecznie trzeba wspomnieć o

gimnastycznej przed zaproszonymi gość

bez”, władców historycznych – „Łokietek”

udziale uczniów naszej szkoły w konkur

mi, rodzicami, nauczycielami i kolegami

w wykonaniu raperów z klasy czwartej,

sie poetyckim i fotograficznym przygoto

poszczególne klasy zapraszały do wspól

piosenki partyzanckie „Serce w plecaku" ,

wanym przez Stowarzyszenie Polonistów

nej zabawy przedstawiając swoje kilkuty

czy piosenki z Powstania Warszawskiego

przy UJ. Uczeń klasy siódmej Mateusz

godniowe

był

– „Miasto 44”, „Pałacyk Michla”, „Mały

Baran znalazł się w gronie tegorocznych

znakomity! Zmagania rozpoczął zespół

Jaś z AK”. Dotyczyły też walk Polaków na

laureatów pisząc wiersz inspirowany pio

najstarszych uczniów, a właściwie uczen

wszystkich frontach wojny – na przykład

senką Marka Grechuty.

nic. Jak zawsze zaprezentowało się Gro

Polskiego Dywizjonu 303 w czasie bitwy

Rozalia Knapik

no

brawurowo

o Anglię. „Psalm stojących w kolejce” się

nauczycielka SP 82

wykonanej piosence „Ja to mam szczę

gający pamięcią do lat 80 ubiegłego wie

przygotowania.

Pedagogiczne

str. 18

w

na

wzruszenia. Ale

się

przygotowały prezentacje, układy tanecz
9

za

zakończył

Wybór

Kurier Bieńczycki

Maj 2018r.

Poszukuję, więc jestem w Trójce!
W naszej „Trójce” jednej z najbardziej

podróżowali

kultury

Jesienne Święto sztuki – Dni Humanisty,

popularnych i cenionych szkół Krakowa,

europejskiej: Paestum, Pompejów oraz

pod egidą Erato, uczciło w tym roku

w

z

rozkoszowali się przepięknymi widokami

twórczość B. Leśmiana. Dziesiąta Muza

nowoczesnością, w sferze kultury wiele

wybrzeża Amalfi). Coroczne Dni Kultury

zaproszona przez Samorząd Uczniowski

się w tym roku szkolnym działo i wiele się

Świata

odwiedziła Trójkę

jeszcze wydarzy. Zawsze otwarci na

społeczności

nowe doznania

zwyczaje

której

tradycja

łączy

się

spotykaliśmy się z

uczniami i nauczycielami

do

źródeł

przybliżyły

członkom

szkolnej

w

regiony i potrawy Italii,

ramach

„Wieczoru

związane ze Świętem Trzech

styczniu

zaprzyjaźnieni

październiku

filmowego”,
z

a

w
w

Polihymnią

z różnych

Króli w krajach romańskich oraz kulturę i

młodzi artyści muzyką filmową podbili

świata. We wrześniu kolejny

historię USA . Lekcje języka chińskiego i

serca widowni

trzeciej edycji Three

już raz w murach Trójki gościliśmy grupę

spotkania z kulturą tego kraju towarzyszą

Music Festival

 Trójkowego festiwalu

130 uczniów z Amirim High School z

Trójce

muzycznego.

Zwieńczeniem

Izraela. Był czas na wzajemne rozmowy i

ponownie

czas na wspólną zabawę. W październiku

zaciekawione

w

regionów

ramach

wymiany

od

września.
zawitały

W
do

różnymi

tym
nas

roku

tych

Muzy,

wszystkich działań artystycznych było

wydarzeniami.

wielkie wydarzenie  7 marca 2018

międzyszkolnej

Melpomena zawiodła nas do Teatru J.

odbyła się Gala Finałowa tegorocznego

odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele z

Słowackiego, bo III LO  jako jedno z

Festiwalu Kultury Szkolnej III Liceum im.

Lichtenberg

siedmiu najlepszych krakowskich liceów

J. Kochanowskiego, w czasie której

Kwiecień przyniósł podróże do Londynu

zostało

wytypowane

wszystkie Muzy

(grupa naszych uczniów z klas I i II

Teatru

im.

uczestniczyła w warsztatach językowych,

Krakowie

poznając jednocześnie historię i kulturę

„Wyspiański wyzwala”.

Wielkiej Brytanii) i do Salerno w ramach

pierwszych i drugich, w jako widzowie i

wymiany ze szkołą Alfano I (uczniowie

krytycy

Gymnasium

Maj 2018r.

z

Cuxhaven.

przez

Juliusza
do

udziału

obejrzeli

już

Dyrektora

Słowackiego
w

w

projekcie

Uczniowie klas
4

i cała społeczność

liceum podziwiały dokonania szkolnych
artystów.
Nauczyciele z III LO

spektakle.
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Absolutorium dla Zarządu Dzielnicy
jednogłośnie przyjęte!

Fot. Jan Lorek
Podczas sesji Rady Dzielnicy XVI Bień

bardzo dobry wynik. Udało się nam wyko

z Budżetu Miasta Krakowa. Dzięki na

czyce, w dniu 22 marca br, jedną z proce

nać wiele ważnych zadań. Dobudowali

szym staraniom i pomocy radnych Miasta

dowanych

przyjęcie

śmy oświetlenie na osiedlu Wysokim i na

Krakowa,

Zarządu

ulicy Stadionowej. Odnowiliśmy częścio

Pietrusa, ulice: Andersa, Broniewskiego,

Dzielnicy za rok 2017 i udzielenie mu ab

wo alejki na Plantach Bieńczyckich na

Szajnowicza – Iwanowa, Marii Dąbrow

solutorium na kolejny rok. Rada po wysłu

osiedlu Przy Arce, wyremontowaliśmy kil

skiej, Pokrzywki zostały wyremontowane.

chaniu

i

ka parkingów między innymi na osiedlu

Na obecny 2018 rok również mamy za

przeprowadzonej dyskusji przyjęła jedno

Kalinowym 7, Albertyńskim 25 i Kazimie

planowane wiele zadań, by Bieńczyce

głośnie tę uchwałę, wszyscy Radni Dziel

rzowskim 24. Blisko 300 000 zł zostało

stawały się coraz piękniejsze. Chciałbym

nicy XVI zagłosowali za udzieleniem

wykorzystane na remonty i doposażenie

w tym miejscu podziękować członkom

Zarządowi absolutorium. Taki wynik ozna

ogródków jordanowskich, dzieci mogą już

mojego Zarządu jak i wszystkim Radnym

cza, że praca Zarządu została doceniona.

korzystać z trampolin na placu zabaw na

Dzielnicy XVI za ciężka pracę na rzecz

W 2017 roku mieliśmy do rozdysponowa

osiedlu Wysokim. Wspieraliśmy placówki

naszej Małej Ojczyzny  podsumowuje

nia, podobnie jak w poprzednich latach,

oświatowe, Straż Miejską, Policję. Rok

Andrzej

blisko 2 300 000 zł i udało się go wyko

ten był również szczególny jeśli chodzi o

„Szesnastki”.

nać w 98,94% procentach, co uważam za

remonty nakładkowe jezdni finansowane

uchwał

sprawozdania

z

było

działalności

sprawozdania

Zarządu

szczególnie

Buczkowski

Włodzimierza

Przewodniczący

Magdalena Dziedzic
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