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Egzemplarz bezpłatny

Dożynki 2018 w ROD Wisła

Fot. Piotr Ronduda

W dniu 15 września br. odbyły się dorocz

Wojciech Krzysztonek, Przewodniczący

Świętowanie rozpoczęło się od symbo

ne Dożynki w Rodzinnym Ogrodzie Dział

Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej

licznego odsłonięcia nazwy ulicy Stani

kowym Wisła. Na zaproszenie Łukasza

Buczkowski oraz Członek Zarządu Dziel

sławy Dawgiałło prowadzącej do ogrodu,

Woźniaka przybyli profesor Jacek Maj

nicy Magdalena Dziedzic, Przewodniczą

którego dokonał Prezydent Jacek Maj

chrowski Prezydent Miasta Krakowa, Ire

cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

chrowski. Licznie przybyli zaproszeni go

neusz Raś Poseł na Sejm RP, Grzegorz

Stanisław Moryc oraz Radna Dzielnicy

ści powitali działkowców i życzyli im

Lipiec Członek Zarządu Województwa

Bogumiła Drabik, a także Radny Dzielni

udanej zabawy. Oczywiście tradycyjne

Małopolskiego, Radny Miasta Krakowa

cy XIV Czyżyny Jerzy Woźniakiewicz.

Święto Plonów nie mogło się odbyć bez
Ciąg dalszy na stronie 3

Moja Mała Ojczyzna
Znowu będziemy wybierać
nie chodziło o zwykłe opisanie zasad

Krakowa, radnych miejskich oraz radnych

funkcjonowania

Sejmiku

samorządu,

ale

o

Województwa

Małopolskiego.

uświadomienie sobie, że nie żyjemy w

Tym razem wybory do rad dzielnic nie

jakiejś niczyjej i nieokreślonej przestrzeni

będą w tym samym dniu, co oznacza, że

oraz wśród bezimiennych ludzi, lecz

trzeba

każdy

wyborczego jeden raz więcej. Będzie to

z

nas

jest

choć

trochę

będzie

odpowiedzialny za to, jak wygląda nasza

pewna

Mała

Dzielnica

Ojczyzna.

dzielnicowi

Oczywiście

biorą

na

radni

siebie

tę

udać

się

do

niedogodność,
ma

powierzchnię,

na
że

ale

lokalu
nasza

tyle

niewielką

lokale

wyborcze

odpowiedzialność w trochę większym

znajdują się przeważnie niezbyt daleko

wymiarze, ale przecież nie są jakimiś

naszego miejsca zamieszkania. Dlatego

wszystkowiedzącymi

warto zainteresować się zbliżającymi się

wyroczniami

i

potrzebują współpracy z mieszkańcami,

wyborami,

których

świadomie zagłosować, a może nawet

reprezentują.

Niedługo

poznać

samemu

Czas bardzo szybko biegnie i wkrótce

urn wyborczych, aby zadecydować o tym,

Możliwość udziału w wyborach nieco nam

miną cztery lata, odkąd na drugiej stronie

kto będzie radnym dzielnicy w następnej

już spowszedniała, a to przecież element

„Kuriera Bieńczyckiego” zaczął pojawiać

kadencji.

że

troski o nasz kawałek Polski. Samorząd,

się cykl „Mała Ojczyzna”, w ramach

wybory

dzielnic

jak sama nazwa wskazuje, to przestrzeń,

którego przyglądaliśmy się temu, jak w

odbędą się nieco inaczej niż cztery lata

którą

praktyce

szczebel

temu, kiedy to wybory dzielnicowe miały

urządzić i uczynić ją nie tylko miejscem

samorządu terytorialnego, czyli dzielnica.

miejsce w tym samym dniu, w którym

zamieszkania, ale swoją Małą Ojczyzną.

Nazwa cyklu nie była przypadkowa, bo

wybieraliśmy

działa

najniższy

do

zwrócić

krakowskich

uwagę,
rad

Prezydenta

mieszkańcy

Miasta

swoją

i

mieszkańcy Bieńczyc ponownie pójdą do

Warto

zgłosić

kandydatów

kandydaturę.

starają

się

sami

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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Dożynki 2018 w ROD Wisła
nagród i tak zostali nagrodzeni właścicie

Podniebienia gości uraczył smakołykami

przyszedł czas na zabawę, która trwała

le najpiękniejszej działki, oraz autor naj

Piotr Ronduda, właściciel grilla nad Zale

do białego rana.

ładniejszego

wem Nowohuckim. Po części oficjalnej

Redakcja
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wieńca

i

kotylionu.

Fot. Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic
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W końcu się udało

Fot. Andrzej Buczkowski
Po kilku latach starań w końcu udało się

chodnikiem. Szczególnie niebezpiecznie

kilkanaście pism do różnych instytucji,

uzyskać zgodę na wycięcie kilku topól

jest porą jesienno – zimową, gdy leżą

sprawą zainteresowały się nawet media i

rosnących wzdłuż chodnika pomiędzy

liście, bądź nawierzchnia jest pokryta

w

kościołem Arka Pana, a Zespołem Szkół

lodem. Dziś w czasie, kiedy co chwilę

nagrodzone.

Gastronomicznych nr 1 na osiedlu Złotej

słyszymy o kolejnych orkanach i silnych

Krajobrazowych wydał zgodę na wycięcie

Jesieni.

Starania były długie, ale było

wichurach przechodzących nad Polską,

wszystkich

warto. Zespół Parków Krajobrazowych

topole te stanowią realne zagrożenie dla

drzewa

konsekwentnie odmawiał wydania zgody,

zdrowia i życia przechodniów, a także

wyremontowany

a wycięcie topól jest konieczne, by

uczniów i pracowników pobliskiej szkoły.

nasadzenia zastępcze.

przeprowadzić

Wąski chodnik otoczony z dwóch stron

remont

zniszczonego

starania
Zespół

topól.

W

znikną,

Parków

przyszłym

chodnik
i

zostały

zostaną

roku

zostanie
wykonane

płotami

przed

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący

drzew,

chodnikowe

spadającymi konarami, a jest bardzo

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

uniemożliwiają bezpieczne przejście tym

uczęszczany. Napisałem w tej sprawie

płyty

ucieczkę

moje

chodnika. Podniesione przez korzenie
nierówne

uniemożliwia

końcu

Znamy wyniki BO
10

lipca

głosowania

zostały
w

Obywatelskim.

ogłoszone

wyniki

Mieszkańcy Bieńczyc postawili na zieleń.

Podstawowej nr. 86. Realizowane będą
również zadania pn. „Zielone Bieńczyce”

tegorocznym

Budżecie

Zwyciężyło

Rada

zadanie

pn.

„Lawendowe

Dzielnicy

Planty Bieńczyckie – miejsce relaksu i

oraz

przeznaczyła na ten cel kwotę 100 000 zł,

zabawy”, które zdobyło 878 punktów i

siłowniach zewnętrznych”.

a Prezydent Miasta Krakowa z Budżetu

zakłada stworzenie pola lawendy na

Miasta

Plantach Bieńczyckich w pobliżu Szkoły

str. 4

dołożył

kolejne

60

000

zł.

Kurier Bieńczycki

„Bezpieczna

nawierzchnia

na
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Nowy blask Plant
W ubiegłym roku udało się wymienić na

nowe ledowe. Nowe oświetlenie zyskał

mieszkaniec

Plantach Bieńczyckich 123 sztuki starych,

odcinek

do

Dzielnicy XVI Bieńczyce zgłosiłem do

kulowych

osiedla Jagiellońskiego. W tym roku jako

programu "Nowa Huta Dziś !" za kwotę

opraw

oświetleniowych

na

od

osiedla

Kalinowego

i

jednocześnie

Radny

blisko 357 000 zł wymianę kolejnych
opraw,

tym

razem

na

Palantach

Bieńczyckich, na całym osiedlu Przy
Arce. Dzięki moim staraniom zadanie to
zostało wybrane do realizacji i do końca
października zostanie wykonane. Zniknął
stare, słabo świecące lampy, a w ich
miejsce pojawią się nowe dające piękne,
jasne światło. Kolejny mój sukces to
doprowadzenie
dodatkowych

do

montażu

kamer,

które

dwóch
rejestrują

obraz z dwóch miejsc nowopowstałej
siłowni za blokiem 9 na osiedlu Przy
Arce. Wymiana oświetlenia i montaż tych
kamer z pewnością poprawi poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców, a przecież
do tego dążymy.
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący
Fot. Magdalena Dziedzic

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Kaczy Bufet nad Zalewem
Od początku tej kadencji deklarowałem,

alejek spacerowych i boisk, doposażenie

Pomagał

w

że jednym z najważniejszych zadań jakie

placu zabaw oraz odbudowę plaży. Został

Pietrzyk

Wiceprzewodniczący

stawiam przed sobą i moim Zarządem

już wyremontowany pomost od strony

Miasta Krakowa. Należy podziękować

jest

doprowadzenie

do

tym

również

Sławomir
Rady

rewitalizacji

Alei Solidarności. Nie sposób tu nie

również Piotrowi Kempfowi Dyrektorowi

Zalewu Nowohuckiego. W ciągu tych

wymienić dużego zaangażowania Radnej

Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na

ostatnich 3 lat naprawdę dużo się udało

Agnieszki Łoś, która przecież już drugą

którego polecenie ZZM zakupił i ustawił

zrobić. Został opracowany kompleksowy

kadencję opiekuje się tym terenem. To

leżaki, z których zwłaszcza w słoneczne

projekt rewitalizacji, który zakłada między

między innymi dzięki jej determinacji

dni

innymi budowę molo i sceny, remont

powstała

Ostatnio nad Zalewem stanęły Kacze

tu

siłownia

zewnętrzna.

chętnie

Bufety,

korzystają

ufundowane

ArcelorMittal,

które

nowohucianie.
przez

wydają

firmę

darmową

karmę dla ptaków. Mam nadzieję, że uda
nam się odbudować tężnię, bo przecież
pomysł na jej powstanie wyszedł właśnie
z mojego Zarządu. Zadanie w całości
finansowane

było

przez

Prezydenta

Miasta Krakowa, który obiecał, iż tężnia
zostanie odbudowana.
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący
Fot. Magdalena Dziedzic
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Święto Policji
W dniu 23 lipca 2018 roku w Muzeum
Lotnictwa Polskiego odbyło się Święto
Policji, która została powołana do życia
24 lipca 1919 roku. Jak, co roku zasłuże
ni funkcjonariusze odebrali nagrody i
awanse z rąk Wojewody Małopolskiego
Piotra Ćwika, któremu towarzyszyli nadin
spektor dr Krzysztof Pobuta

 Komen

dant Wojewódzki Policji oraz inspektor
Rafał Leśniak  Komendant Miejski Poli
cji. W uroczystościach wzięli udział rów
nież Ireneusz Raś – Poseł na Sejm RP,
profesor Jacek Majchrowski  Prezydent
Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk – Wi
ceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,
Radni Miasta Krakowa, przedstawiciele
samorządu lokalnego, pracownicy i dy
rektorzy krakowskiego Magistratu oraz

Fot. Magdalena Dziedzic
reprezentacje

innych

służb

munduro

wych. Bieńczyce reprezentowali Andrzej
Buczkowski Przewodniczący Rady i Za
rządu Dzielnicy XVI oraz Magdalena
Dziedzic

–

Członek

Zarządu

(od

27.09.2018 r. Zastępca Przewodniczące
go Zarządu), którzy pogratulowali młod
szemu inspektorowi Wiktorowi Klimkowi,
Komendantowi Komisariatu VII Policji w
Krakowie oraz nadkomisarzowi Wojcie
chowi Karnasowi awansów na wyższy
stopień i jednocześnie życzyli dalszych
sukcesów. Prezydent Miasta Krakowa
profesor Jacek Majchrowski podziękował
Policji za codzienną, ciężką pracę na
rzecz mieszkańców Krakowa.

W przy

szłym roku przypada okrągła setna rocz
nica powołania Policji.
Fot. Magdalena Dziedzic

Redakcja
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60 lat Poradni PsychologicznoPedagogicznej
25 września 2018 roku w Teatrze Ludo
wym świętowaliśmy Jubileusz 60  lecia
działalności Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Poradnia
powstała w 1958 roku i początkowo mie
ściła się w skromnym 3  pokojowym lo
kalu na osiedlu Stalowym 9. W roku 1967
przyjęła imię Janusza Korczaka, a w
1974 roku przeniosła się do nowej siedzi
by na osiedlu Szkolnym 27, gdzie działa
do dziś. Początkowo kadrę stanowiło je
dynie kilka osób. Dziś Poradnia to 57 pra
cowników

etatowych,

którzy

oferują

zajęcia grupowe i indywidualne z dziećmi
i młodzieżą prowadzone zarówno na tere
nie Poradni, jak i w szkołach. To również

Fot. Magdalena Dziedzic

szkolenia, grupy wsparcia i warsztaty dla
rodziców, pedagogów i nauczycieli. Gra

Kuratorium Oświaty oraz Dyrektorzy pla

znaki "Honoris Gratia". Dyrektor Ewa Bo

tulację i życzenia kolejnych sukcesów na

cówek oświatowych z nowohuckich dziel

chenek

ręce Pani Dyrektor Ewy Bochenek złożyli

nic. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy

pięknymi kwiatami, podziękowaniami i

profesor Jacek Majchrowski Prezydent

XVI Bieńczyce życzenia i bukiet kwiatów

życzeniami od swoich współpracowników.

Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk  Wi

złożył Andrzej Buczkowski Przewodniczą

Ucztą dla ucha był występ krakowskiej

ceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa,

cy. Dyrektor Ewa Bochenek oraz zasłuże

artystki Marty Bizoń, która zaśpiewała

a także przewodniczący nowohuckich

ni pracownicy poradni otrzymali z rąk

min. utwory ze swojej najnowszej płyty.

dzielnic, przedstawiciele Małopolskiego

Prezydenta Jacka Majchrowskiego od

została

również

obdarowana

Magdalena Dziedzic

Nowe oblicze Żłobka nr 27
Trwa właśnie termomodernizacja Żłobka

którym na co dzień przebywają malutkie

mieszczeniach było zimno i trzeba było

Samorządowego nr 27 mieszczącego się

dzieci wymagał docieplenia. Nieszczelna

dogrzewać elektrycznymi grzejnikami, by

na osiedlu Kazimierzowskim. Budynek, w

elewacja sprawiała, że w niektórych po

zapewnić dzieciom komfort termiczny.
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce przezna
czyła w tegorocznym budżecie kwotę 120
000 zł na termomodernizację budynku
Żłobka. Kwota ta jednak była niewystar
czającą, ale dzięki ogromnemu wsparciu
Sławomira Pietrzyka Wiceprzewodniczą
cego Rady Miasta Krakowa udało się za
bezpieczyć

w

tegorocznym

Budżecie

Miasta Krakowa brakująca kwotę i wła
śnie trwa kompleksowe docieplenie bu
dynku. Dzięki temu już najbliższą zimę
dzieci będą mogły spędzić w cieple, bez
konieczności dodatkowego dogrzewania
budynku.
Magdalena Dziedzic
Fot. Magdalena Dziedzic
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Złota Jesień 2018

Fot. Magdalena Dziedzic
1 października br. odbył się XXIII Prze

zydenta ds. polityki senioralnej, Sławomi

od Prezydenta Jacka Majchrowskiego

gląd Amatorskich

ra Pietrzyka  Wiceprzewodniczącego

odznaki "Honoris Gratia", a występy roz

2018"

Rady Miasta Krakowa, Wojciecha Krzysz

poczęły się od prezentacji zespołu Jędru

organizowany przez Polski Związek Eme

tonka  Radnego Miasta Krakowa, a tak

sie. Seniorzy wykonywali zarówno utwory

rytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Re

że



patriotyczne, jak i rozrywkowe np. "Jak

jonowy

Przewodniczącego

nych

pn.

Zespołów Artystycz

"Złota

Kraków



Jesień

Nowa

oraz

Buczkowskiego

Dzielnicy

się bawią ludzie" czy "Tango Milonga".

Nowohuckie Centrum Kultury. Inicjatorem

XVI Bieńczyce i Stanisława Moryca 

Takie inicjatywy są szczególnie ważne,

i gospodarzem imprezy była Mirosława

Przewodniczącego Dzielnicy XVIII Nowa

bo aktywizują seniorów, mobilizują, by

Miśta  Przewodnicząca Związku, która

Huta oraz Piotra Serafina  Dyrektora Ge

wyjść z domu – podsumowuje Andrzej

przywitała

gości: Annę

neralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia

Buczkowski

OkońskąWalkowicz  Pełnomocnika Pre

Rolnictwa. Zasłużeni seniorzy otrzymali

znamienitych

Huta

Andrzeja

Zarządu

Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic
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Rok akademicki rozpoczęty

Fot. Magdalena Dziedzic
Nowohucka Akademia Seniora to wspól

proszenia organizatorów Małgorzaty Je

ce

na inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół

zutek – Dyrektor Ośrodka Kultury oraz

Przewodniczącym Komisji ds. Seniorów

Nowej Huty oraz Ośrodka Kultury Kraków

Magdaleny Smolik – Prezes Stowarzy

oraz Bogumiła Drabik Radna z Dzielnicy

– Nowa Huta, która rozpoczęła działal

szenia skorzystali: Anna OkońskaWalko

XVIII. Nowi "studenci" otrzymali indeksy

ność w lutym 2010 roku. Oferuje ona słu

wicz – Pełnomocnika Prezydenta ds.

oraz wysłuchali wykładu inauguracyjnego

chaczom szereg wykładów, kursów i

polityki senioralnej, Sławomir Pietrzyk –

wygłoszonego przez Andrzeja Kozioła.

wyjść do instytucji kultury. 1 października

Wiceprzewodniczącego

w Klubie Jędruś odbyła się inauguracja

Krakowa oraz Andrzej Buczkowski Prze

kolejnego już roku akademickiego. Z za

wodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczy

Rady

wraz

z

Janem

Kuralem

Miasta
Magdalena Dziedzic

Fot. Magdalena Dziedzic
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I tym razem pogoda dopisała

Fot. Jan Lorek
9 września odbyły się kolejne już Spotka

stępy dzieci i młodzieży z nowohuckich

Małgorzatę

nia Bieńczyckie. O godzinie 14.00 An

szkół oraz wychowanków MDK im. Janu

Krakowskiego Parku Technologicznego,

drzej Buczkowski Przewodniczący Rady i

sza Korczaka. Bezpłatnie można było

dr. Jerzego Friedigera – Dyrektora Szpi

Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz

zmierzyć sobie ciśnienie, zbadać poziom

tala Specjalistycznego im. Stefana Że

Monika Modrzejewska Dyrektor Młodzie

cukru, wziąć udział w rodzinnych zawo

romskiego

żowego Domu Kultury im. Janusza Kor

dach sportowych, czy skorzystać z dar

Naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej,

czaka powitali licznie zgromadzonych

mowego

miasteczka.

a także Dominikę DąbrowskąHojnor Za

mieszkańców, którzy mogli podziwiać wy

Równocześnie na boisku wielofunkcyj

stępcę Komendanta Hufca ZHP Kraków

nym odbywał się finał Nowohuckiej Ligi

Nowa Huta i Radną Dzielnicy XVIII No

Piłkarskiej oraz mecz o Puchar Przewod

wa Huta Bogumiłę Drabik. W imieniu Pre

niczącego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

zydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka

Wszyscy Partnerzy i Sponsorzy, którzy

Majchrowskiego udanej imprezy życzył

wsparli naszą imprezę otrzymali podzię

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krako

kowania, a następnie Przewodniczący

wa Sławomir Pietrzyk. Niestety zabrakło

Buczkowski odczytał list skierowany do

Pani Poseł Małgorzaty Wassermann kan

mieszkańców Bieńczyc przez Panią Po

dydatki na Prezydenta Miasta Krakowa,

seł Elżbietę Dudę, która nie mogła osobi

która pomimo, iż została zaproszona

ście

powitał

osobiście przez Przewodniczącego Dziel

zaproszonych gości, a wśród nich ks.

nicy Andrzeja Buczkowskiego nie znala

Adama Podbierę – Proboszcza Parafii

zła czasu dla mieszkańców Bieńczyc, nie

św. Józefa na osiedlu Kalinowym, Rad

skierowała również żadnego listu adreso

nych Miasta Krakowa Teresę Kwiatkow

wanego do mieszkańców tej Dzielnicy.

ską,

Fot. Magdalena Dziedzic
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wesołego

przybyć,

Adama

po

czym

Greleckiego,

Popławska

oraz

–

Wiceprezes

Andrzeja

Dadała

Andrzeja

Później przyszedł czas na prawdziwą

Mazura i Włodzimierza Pietrusa, oraz Je

ucztę dla ucha. Do tańca porwał nas ze

rzego Dydasia – Prezesa Zarządu Spół

spół Silver Monn. W oczekiwaniu na wy

dzielni

i

stęp gwiazdy wieczoru odbyła się loteria

Mariusza Antkiewicza – Prezesa Zarządu

fantowa. Każdy kto prawidłowo odpowie

Spółdzielni

dział na pytanie ze znajomości Dzielnicy

Mieszkaniowej
Mieszkaniowej

„Victoria”

„Jutrzenka”,
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Fot. Magdalena Dziedzic
został obdarowany zestawem kosmety

Dzielnicy XVI Bieńczyce Maria Teresa

świetnie się bawiła, a Szymon dwa razy

ków od firmy Farmona, prezentem od fir

Zaremba Piwowarska, która zaśpiewała

powracał na scenę. Ostatnim, wyczeki

my Leroy Merlin, czy biletem do Teatrów

kilka pieśni patriotycznych. Wszyscy cze

wanym punktem programu było losowa

Ludowego, bądź Variete. Można było się

kali jednak na występ gwiazdy wieczoru

nie

poczęstować pizza ufundowaną przez

Szymona Wydry i zespołu Carpe Diem,

przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce: ta

Pizzerię Sigma z os. Na Lotnisku 23. Na

którego koncert współfinansowała firma

bletów, zegarów, roweru. Przy losowaniu

kolejny występ zaprosiła nas Radna

ArcellorMittal Poland S.A.. Publiczność

nagród

nagród

głównych

ufundowanych

Przewodniczącemu Andrzejowi

Buczkowskiemu asystowała dwudziesto
letnia mieszkanka Bieńczyc Edyta Dawi
dziuk. Radość zwycięzców była ogromna.
Na zakończenie Przewodniczący Dzielni
cy podziękował pięknymi bukietami kwia
tów za przygotowanie całej imprezy
Magdalenie Dziedzic Członkowi Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz Monice
Modrzejewskiej Dyrektorowi Młodzieżo
wego Domu Kultury im. Janusza Korcza
ka. Zapraszamy na kolejne Spotkania
Bieńczyckie

już

za

rok.

Dziękujemy

wszystkim sponsorom i partnerom.
Redakcja
Fot. Jan Lorek
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Za oknami jesień
Za oknami jesień, powoli kończy się
sezon remontów w naszej Dzielnicy.
Udało się wykonać kilka ważnych dla
mieszkańców zadań takich jak np. remont
i poszerzenie chodnika pomiędzy Szkołą
Podstawową nr 86, a Liceum Sióstr
Salezjanek.

Ten

uczęszczany

przez

mieszkańców trakt zyska również nowe
oświetlenie.

Z

mojej

przyszłorocznym

inicjatywy

Budżecie

w

Dzielnicy
Fot. Andrzej Buczkowski

zostało zapisane 10 000 zł na projekt
dobudowy oświetlenia w tym miejscu, a w
2020 za kwotę blisko 100 000 staną
nowe lampy.
drugiej

części

Jagiellońskim

Wykonany został remont
parkingu
1

obok

na

osiedlu
budynku

Przychodni. Stare połamane betonowe
płyty zostały wymienione na nawierzchnię

z kostki brukowej. Tym samym udało się

chodnik

zakończyć kompleksowy remont całego

odnowiony. Dokończono remont chodnika

parkingu.

na

Wyremontowany

został

też

os.

ze

starych

Przy Arce

płytek

wzdłuż

jedni

SzajnowiczaIwanowa

wysokości Liceum Pallotynów. Zarośnięty

Andersa.

W

najbliższym

czasie

żywopłotem

planowane

jest

wykonanie

nakładki

połowy

szerokości

wzdłuż

ul.

chodnik wzdłuż ulicy Bulwarowej na
do

i

został

al.

asfaltowo  betonowej na parkingu przed
blokiem nr 9 na os. Przy Arce. W tym
momencie parking ten ma cztery różne
rodzaje nawierzchni Zostanie również
wymieniony

bardzo

zniszczony

chodnik

uczęszczany
przed

i

sklepem

Lewiatan na osiedlu Wysokim 19. W
końcu mieszkańcy będą mogli spokojne
przejść, bez obawy skręcenia kostki.
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
Fot. Andrzej Buczkowski

Fot. Andrzej Buczkowski
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Inwestycja zakończona
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu

mojej inicjatywy za kwotę nieco ponad

a teren był mokry, grząski i było błoto,

Przy Arce nareszcie została ukończona.

30 000 zł stanęło kilkanaście urządzeń

które uniemożliwiało korzystanie z siłowni

Jesienią ubiegłego roku na dużym terenie

do ćwiczeń. Niestety nie została wtedy

zwłaszcza po deszczu. Z mojej inicjatywy

zielonym, na Plantach Bieńczyckich z

wykonana nawierzchnia wokół urządzeń,

w Budżecie Dzielnicy XVI na bieżący rok
zabezpieczono kwotę 150 000 zł na do
kończenie tej inwestycji. Dzięki moim sta
raniom udało się dokończyć to zadanie i
w końcu pod urządzeniami została wyko
nana nawierzchnia EPDM, która zapew
nia komfort i bezpieczeństwo wszystkim
korzystającym z urządzeń. Liczba osób
korzystających z tej siłowni świadczy o
tym, że był to trafiony pomysł. Myślę, że
należy zbudować podobną siłownię na
terenie zielonym vis a vis bl. 13, bo na tej
siłowni zaczynają pojawiać się już kolejki
oczekujących.
Stanisława Romanik
Przewodnicząca Komisji

Fot. Magdalena Dziedzic

Zdrowia i Profilaktyki

Maleńczuk gra Młynarskiego
wokalista, tekściarz i założyciel grupy Wu
–Hae. Gwiazdą wieczoru wrześniowego
koncertu był Maciej Maleńczuk, który
zagrał utwory Wojciecha Młynarskiego.
Utwory pochodzą z najnowszej płyty
artysty wydanej w październiku 2017
roku, która już w styczniu br. zdobyła
status złotej płyty. Wstęp na koncert był
bezpłatny.

Wydarzeniu,

jak

zawsze,

towarzyszyła zbiórka datków na rzecz
Hospicjum św. Łazarza.

Fot. Andrzej Buczkowski
30 września w nowohuckiej Alei Róż

publiczności Marcin Bzyk Bąk nowohucki

Magdalena Dziedzic

odbył się 56 koncert w ramach cyklu
„Nowa

Huta.

Pomysłodawcą
Ireneusz

Dlaczego
koncertów

Raś,

zaś

jest

Nie?!”.
Poseł

organizatorami

Porozumienie Dzielnic Nowohuckich 
Dzielnice:
Mistrzejowice,

XIV
XVI

Czyżyny,

XV

Bieńczyce,

XVII

Wzgórza Krzesławickie, Ośrodek Kultury
KrakówNowa Huta oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Nowej Huty. Koncert rozpoczął
się o godzinie 19 i tym razem jako
Fot. Andrzej Buczkowski

support zagrał doskonale znany lokalnej
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Narodowe czytanie
W dniach 21 i 24 września Szkoła 101
zorganizowała Narodowe Czytanie, które
na 50 dni przed Stuleciem Odzyskania
Niepodległości miało wyjątkową oprawę.
Odbywało się ono pod hasłem „Tęsknota
za Ojczyzną”. W Narodowym Czytaniu
uczestniczyli wszyscy uczniowie SP 101,
zaszczycili je także swoją obecnością:
Proboszcz Arki Pana ks. dr Jerzy Czer
wień, przedstawiciele Rady Dzielnicy XVI:
Andrzej Buczkowski Przewodniczący Za
rządu oraz Radne Stanisława Romanik i
Fot. Beata MajewskaWojtal

Magdalena Dziedzic, Seniorzy z klubu Ar
wsze,

niezależnie

od

wieku,

a

wspomnienia są tą cząstką nas samych,
której nikt nie zdoła człowiekowi odebrać.
Narodowe Czytanie odbywające się na
50 i 47 dni przed Stuleciem Odzyskania
Niepodległości, nad którym przez cały
czas czuwał sam marszałek Józef Piłsud
ski ze stuletniego portretu, to jedynie
preludium do tego, co się jeszcze w
Szkole 101 wydarzy w związku z wielkim
Jubileuszem Rzeczypospolitej oraz reali

Fot. Beata MajewskaWojtal

zowanym w Stojedynce projektem MEN i

ka po wodzą s. Jany Wodzień, zwanej

go

Nowohucką

„Przedwiośnia”

Matką

Teresą,

rodzice

Jakubowskiego,
Stefana

a

także

Związku

Harcerstwa

Rzeczypospolitej

Żeromskiego

pod hasłem „Szkoła Niepodległej”, a tak

uczniów oraz Ewa Modzelewska  absol

oraz listu ucznia Szkoły 101, który od

że ogłoszonym konkursem całorocznym

wentka Stojedynki, która na co dzień ba

trzech lat mieszka w USA. To było bardzo

dla dzieci „Uczeń Niepodległej”.

da losy Polaków zesłanych do USA po

wzruszające spotkanie, pokazujące że tę

Powstaniu Listopadowym. Do obchodów

sknota towarzyszy człowiekowi od za

Małgorzata Modzelewska
Nauczycielka SP 101

tego wielkiego wydarzenia dziejowego,
jakim jest Stulecie Odzyskania Niepodle
głości, SP 101 przygotowuje się już od
poprzedniego roku szkolnego, który zo
stał ogłoszony jako „Uczeń Historii”.
Przez cały ubiegły rok realizowano różne
zadania przybliżające dzieciom zarówno
dzieje Ojczyzny, jak i rozbudzające po
czucie dumy z bycia Polakiem. Także i
ten rok szkolny będzie dedykowany Nie
podległej. Podczas Narodowego Czytania
pieśni patriotyczne przeplatały się z czy
taniem fragmentów przepełnionych tęsk
notą

za

Ojczyzną

wierszy

Adama

Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cy
Fot. Beata MajewskaWojtal

priana Kamila Norwida, Augusta, Antonie
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Nietuzinkowi mieszkańcy
Wielu mieszkańców Bieńczyc jest zaan

Płynie Wisła płynie

Przecież od swych Ojców

gażowanych w życie naszej Dzielnicy,

Przez nasz gród zamkowy

Dobry przykład miała

chętnie przychodzą do naszego biura na

Nasze serca płyną

Polskę naszą drogą

os. Kalinowe 4, dzielą się swoimi pomy

Dziś do Częstochowy

Miłością wskrzeszoną

słami, spostrzeżeniami, talentami. Posta

Do naszej Królowej

Miłuj, szanuj Polaku

nowiliśmy, że od tego wydania Kuriera

Dziękować i prosić

jak Matkę rodzoną

Bieńczyckiego

Za te wszystkie prośby

Tak powtarzał nam Święty

Co jej lud zanosi

Nasz Papież kochany

mieszkańców Bieńczyc. Jedną z takich

Bo Ojczyzna nasza

Teraz tych słów jego

osób

sylwetki
jest

będziemy

ciekawych
Pani

prezentować

postaci,

Stanisława

właśnie

Przez wojny zraniona

Nie zapominajmy

mieszkanka osiedla Kalinowego, która in

Płodzień,

Czuła Bożą opiekę

Módlmy się więc wszyscy

teresuje się nie tylko sprawami życia co

I Matki ramiona

Stwórzmy wielki szaniec

dziennego, ale również pracami Rady

Polska po stu latach

I do ręki weźmy

Dzielnicy, Jest także zaangażowana w

Wolność odzyskała

Ten Święty Różaniec

pomoc osobom potrzebującym. Jest oso

Wielu za nią Polaków

Bo Maryja w Fatimie

bą wrażliwą, interesującą się poezja. Od

Krew swoją przelała

Dzieciom powiedziała

jakiegoś czasu sama zaczęła pisać wie

Dziękujemy Panu Bogu

Do pokuty wzywając

sze i właśnie w dzisiejszym numerze

i naszej Królowej

Różaniec wskazała

przedstawiamy jeden z nich.:

Za Polskę Niepodległą

Bo Ojczyzna nasza

I duchową odnowę

Zginąć nam nie może

By na drodze wiary

Póki my żyjemy

Ojczyzna wytrwała

Dopomóż nam Boże.

Fot. Andrzej Buczkowski

Październik 2018r.

Kurier Bieńczycki

str. 15

Dzień Seniora

Fot. Magdalena Dziedzic
4 października br. emeryci z Koła nr 23

wodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy

na ucztę dla podniebienia. Wspólny posi

Polskiego Związku Emerytów Rencistów i

XVI Bieńczyce, Magdaleny Dziedzic –

łek i pyszna kawa były okazją do cieka

Inwalidów świętowali Dzień Seniora. Go

Zastępcy Przewodniczącego, Radne Sta

wych rozmów. Później rozpoczęła się

spodarze imprezy Wiktor Janecki – Prze

nisławę Romanik z Dzielnicy XVI i Bogu

wspólna zabawa taneczna. Spotkanie by

wodniczący Koła nr 23 i Stefan Goncerz

miłę Drabik z Dzielnicy XVIII Nowa Huta,

ło świetnie przygotowane, seniorzy mieli

– Zastępca Przewodniczącej Rady Nad

Mariusza Antkiewicza – Prezesa Zarządu

okazję porozmawiać i wspólnie się poba

zorczej SM Jutrzenka zaprosili seniorów

Spółdzielni Mieszkaniowej Jutrzenka, któ

wić. Organizatorzy zasłużyli na medal.

do Restauracji Kasyno Kombinat. Wspól

remu towarzyszyły Członkinie Zarządu,

Mam nadzieję, że będzie coraz więcej ta

ne świętowanie rozpoczęło się od powita

Mirosławy Miśty – Przewodniczącej PZE

kich inicjatyw – skomentował Andrzej

nia

–

RiI Kraków – Nowa Huta oraz Henryka

Buczkowski – Przewodniczący Bieńczyc.

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kra

Rośka – Prezesa Stowarzyszenia „Przy

kowa, Andrzeja Buczkowskiego – Prze

jaźń”. Po części oficjalnej przyszedł czas

gości:

Sławomira

Pietrzyka

Redakcja

Fot. Magdalena Dziedzic
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Grzegorz Król Radny niezależny
łem członkiem jury w projekcie „Ogrody

wane 50 lat temu i potrzeby remontowe

Nowej Huty” i przekonałem do wybrania

są ogromne. Moim celem jest doprowa

m.in. takich lokalizacji jak osiedle Niepod

dzenie do wykonania kompleksowego re

ległości czy Złota Jesień 11A i 11B. Pro

montu ulicy Pokrzywki. Do tej pory udało

jekt ten oprócz koncepcji i planu dał nowe

się wykonać nakładkę asfaltową na od

nasadzenia i zaangażował mieszkańców.

cinku od wjazdu z Alei Andresa do bloku

Na osiedlu Złotej Jesieni udało się też

os. Niepodległości 6. W przyszłej kaden

skoordynować działania z Zarządem Bu

cji postaram się, by dokończyć remont tej

dynków Komunalnych, Zarząd Zieleni

ulicy. Zabiegam również o zabezpiecze

Miejskiej, Programem Aktywności Lokal

nie środków na remont chodnika wzdłuż

nej „Złota Jesień” i Radą Dzielnicy XVI

Szkoły Podstawowej nr 100. Nasze osie

Bieńczyce, w efekcie teren został wy

dle potrzebuje również pilnej wymiany

sprzątany i zrewitalizowany. Wstawiono

oświetlenia. W tej kadencji udało się wy

nowe drzwi w budynku, doświetlono teren

mienić oprawy lamp na Plantach Bień

i umieszczono kosze na śmieci. Trawa

czyckich, uważam, że teraz kolej, by

jest wykoszona, zostało nasadzone mnó

doświetlić osiedla Niepodległości, Alber

stwo roślin, a przed blokiem stoją ekolo

tyńskie i inne osiedla. Chciałbym chronić
naszą dzielnicę przed nadmierną zabu

giczne,

drewniane

Kończy się moja pierwsza kadencja pracy

drewna.

Najważniejsze

w Radzie. Kandydowałem jako osoba

mnie było zadbanie o moje otoczenie, o

zagospodarowania

niezależna, gdyż uważam, że szyld poli

moich sąsiadów. Udało mi się doprowa

Podczas tworzenia takiego planu dla ob

tyczny nie jest potrzebny, by zmieniać

dzić do wykonania parkingu wzdłuż ogro

szaru Marii Dąbrowskiej Bieńczycka po

otaczającą nas rzeczywistość. Tu liczy

dzenia Tomexu na wprost bloków 12 i 13

przez moje uwagi i akcje z mieszkańcami

się praca na rzecz mieszkańców, sąsia

osiedla Niepodległości. Było to o tyle

udało się wprowadzić m.in. zakaz budo

dów. Jako młody, energiczny człowiek

ważne, że teren na którym od dawna par

wy wolnostojących masztów z zakresu

chciałem i chcę zmieniać moje najbliższe

kowali mieszkańcy został oddany przez

łączności publicznej, na terenach Tome

otoczenie. Uważam, że wiele udało się

Spółdzielnię

„Victoria”

xu. Poprzez inną moją uwagę do planu

zrobić, te cztery lata wspólnej pracy w

Gminie Kraków i prowizoryczny parking

dopuszczono realizacje na terenie osie

obecnej kadencji były bardzo owocne.

nie był w żaden sposób usankcjonowa

dla Niepodległości ogródka jordanow

Zajmowaliśmy się realnymi problemami

ny, a w związku z tym mógł zostać zago

skiego (ZP12 i ZP 13). Pomimo iż, prawo

mieszkańców, a nie polityką. Przewodni

spodarowany w inny sposób np. na

tego nie przewiduje, aby dzielnica inwe

czący Andrzej Buczkowski nadawał ton

ścieżkę rowerową, mogły też zostać wy

stowała własne środki na prywatnych te

pracom Rady, ale każdy Radny mógł re

znaczone nowe przejścia lub nawet nowa

renach będę zabiegał o to, żeby miasto

alizować swoje zamierzenia. Zyskała na

droga dojazdowa na teren obecnego pla

dokładało się do placów zabaw dla dzieci

tym cała Dzielnica, ale również okręg wy

cu, a to niosłoby konieczność zachowa

i do siłowni zewnętrznych na terenach

borczy, z którego ja zostałem wybrany.

nia

miejsc

należących do spółdzielni, bo tu też

Moim celem jako Przewodniczącego Ko

parkingowych. Dzięki moim działaniom

mieszkają dzieci, których rodzice płacą

misji Ochrony Środowiska i Terenów Zie

udało się tego uniknąć w przyszłości.

podatki. Uważam, że praca w Dzielnicy to

lonych

wszystkim

Starałem się również wyremontować sta

zadanie trudne i czasochłonne, jednak

zaopiekowanie się zielenią w całych

re, zniszczone chodniki, by poprawić

widok zmieniającego się naszego otocze

Bieńczycach. Każdego miesiąca uczest

komfort poruszania się mieszkańcom.

nia jest najlepszą nagrodą za pracę.

niczę w przeglądach ogródków jordanow

Nową, równą nawierzchnię z kostki zy

skich,

bezpieczeństwo

skały chodniki na osiedlu Niepodległości

Grzegorz Król

urządzeń dla dzieci. Dbam o wykonywa

m.in. bloki 10, 6, 3a i przy Przychodni.

Radny Dzielnicy XVI Bieńczyce

nie nowych nasadzeń, by powiększać

Cieszę się, że dzięki dobrej, wspólnej

Przewodniczący Komisji Ochrony

ilość terenów zielonych w Bieńczycach,

pracy udało się aż tyle. Mam jednak

Środowiska i Terenów Zielonych

by stworzyć zielone płuca Dzielnicy. By

świadomość, że nasze osiedla były budo

było

by

przede

sprawdzić

Październik 2018r.

skrajni

ławki

z

Mieszkaniową

i

ubyłoby

pieńków

natomiast

wiele

Kurier Bieńczycki

dla

dową poprzez tworzenie dobrych planów
przestrzennego.
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Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 14.09.2018 r. w przedszkolu
„Niedźwiadka
„Pasowanie

Gruchatki”
na

odbyło

przedszkolaka”

się
–

to

pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu
dzieci, które we wrześniu tego roku po
raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę
z przedszkolem. Dla najmłodszych było
to ogromne przeżycie, ale trzymały się
bardzo

dzielnie.

Z

uśmiechami

na

twarzach recytowały wierszyki i śpiewały
piosenki,

przedstawiały

program

artystyczny

przygotowany

z

nauczycielkami

Edytą

i

Patrycją

Rożdżyńską,

Dawidziuk
otrzymując

od

Fot. Magdalena Dziedzic
ołówka”

dokonała uroczystego „Aktu

mamie

oraz

tacie

łza

wzruszenia

rodziców i zaproszonych gości gromkie

pasowania”.

życzeń,

zakręciła się w oku: z dumy, radości,

brawa. Zanim złożyły uroczystą przysięgę

dyplomów oraz słodkich upominków dla

lekkiego niedowierzania, że oto ukochane

wykonały kilka zadań  stały na jednej

każdego przedszkolaka. Na pewno był to

maleństwo

nodze, podskakiwały i uśmiechały się do

niezapomniany dzień, pełen emocji i

Przedszkolakiem.

publiczności  po czym Dyrektor Teresa

miłych

Juszczyk za pomocą „czarodziejskiego

rodziców jak i nauczycielek. Niejednej

Nie

wrażeń

zabrakło

zarówno

dla

dzieci,

staje

się

Prawdziwym

Magdalena Dziedzic

Fot. Grzegorz Chmura
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40lecie Przedszkola nr 151

Fot. P 151
W maju br. Samorządowe Przedszkole nr
151

z

świętowało
działalności.
wzruszeń,

Oddziałami

Integracyjnym

Jubileusz
Dzień
refleksji

40
ten
i



lecia

był

pełen

podsumowań.

Wspominano, iż w 1978 roku szeroko
otwarte zostały drzwi Przedszkola, aby
powitać 5 grup przedszkolaków i tak, aż
do dziś zapisują się kolejne karty historii
przedszkola.

Cała

społeczność

Fot. P 151
przedszkolna zgromadziła się w Teatrze

Urzędu

Ludowym,

Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W

by

wspólnie

Wychowankowie

przedszkola

zaprezentowali
artystyczny.
Przedszkola

świętować.

piękny
Obecna

Ewa

Wilamska

Październik 2018r.

od

przedstawicieli

Wydziału

Kurier Bieńczycki

Krakowa

Rady

Dzielnicy

oraz
XVI

program

okolicznościowy adres wraz z pięknym

Dyrektor

koszem

czerwonych

róż

przyjęła

Andrzej

Buczkowski

Przewodniczący

gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów
Fot. P 151

imieniu

Miasta

Edukacji

przekazał

Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Magdalena Dziedzic
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Zmiany w składzie Zarządu

Fot. Jan Lorek
W dniu 27 września 2018 roku na skutek

Permusa zaopiniowała pozytywnie. Skład

Radni

utraty mojego zaufania Radny Marcin

Rady Dzielnicy to 21 Radnych. Wszyscy

Magdalenę

Dziedzic

Permus

Zarządu

byli obecni na sesji i wszyscy wzięli

LII/465/18,

która

Dzielnicy XVI Bieńczyce i z funkcji

udział w głosowaniu. Na 21 głosujących

funkcję Członka Zarządu Dzielnicy. Po tej

Zastępcy

Zarządu.

tylko 4 Radnych zagłosowało przeciw.

zmianie Zarząd Dzielnicy liczy 4 osoby.

Komisja Rewizyjna projekt Uchwały nr

Podczas tej samej sesji na nowego

LII/464/18 w sprawie odwołania Marcina

Zastępcę

został

odwołany

z

Przewodniczącego

Przewodniczącego

Zarządu

większością

głosów
–

wybrali

Uchwała

dotychczas

nr

pełniła

Andrzej Buczkowski – Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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