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ANDRZEJ BUCZKOWSKI NOWYM PRZEWODNICZ¥CYM
Od 1 lipca br. pe³ni Pan funk-

cjê przewodnicz¹cego Rady
i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñ-
czyce, proszê powiedzieæ, jakie
ma Pan do�wiadczenie w pracy
samorz¹dowca.

Obecna kadencja jest moj¹ drug¹
kadencj¹ pracy w Radzie Dzielni-
cy. W poprzedniej kadencji pe³ni-
³em funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
Komisji Praworz¹dno�ci. Zajmo-
wa³em siê szeroko pojêtym zagad-
nieniem bezpieczeñstwa na terenie
naszej dzielnicy. Jestem i by³em
gor¹cym zwolennikiem monitorin-
gu. Wiem, ¿e kamery w naszej
dzielnicy nie s¹ panaceum na
wszelkie z³o, ale s¹ wa¿nym narzê-
dziem w udowodnieniu przed s¹-
dem pope³nionych przestêpstw czy
te¿ wykroczeñ. Czasem, obserwu-
j¹c nagranie, mo¿na równie¿ zapo-
biec jakiemu� niepo¿¹danemu zja-
wisku. Od pocz¹tku obecnej
kadencji, czyli od grudnia 2014
roku, by³em zastêpc¹ przewodni-
cz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI. Pe³ni³em nadzór merytorycz-
ny nad Komisj¹ Praworz¹dno�ci
i Porz¹dku Publicznego oraz Ko-
misj¹ Infrastruktury Komunalnej
i Planowania Przestrzennego.

Zast¹pi³ Pan na stanowisku
przewodnicz¹cego Rady pana
Jana Jarosza, czym spowodowa-
na by³a ta zmiana personalna?

S³usznie zauwa¿y³a Pani, i¿ jest
to zmiana tylko personalna. Pan
Jan Jarosz sam zrezygnowa³ z
funkcji przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy XVI Bieñczyce. Z³o¿y³

pisemn¹ rezygnacjê, któr¹ Rada
przyjê³a na sesji 25 czerwca. Po-
przedni przewodnicz¹cy, jak sam
siê wyrazi³, by³ zmêczony ilo�ci¹
obowi¹zków i chcia³ odpocz¹æ:
�Chcê w koñcu pojechaæ na waka-
cje i odpocz¹æ�. Wed³ug mojej
oceny nie by³o zastrze¿eñ do me-
rytorycznej strony pracy by³ego ju¿
przewodnicz¹cego ani do ca³ego
poprzedniego zarz¹du. Wszystkie
zadania zosta³y wykonane. Najwa¿-
niejsze sprawy dopilnowane. Zro-
bili�my sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za poprzedni rok, przyjê-
li�my bud¿et na 2015 r., przygoto-
wali�my projekt bud¿etu na rok
2016, który teraz w lipcu zosta³
przyjêty przez Radê, zorganizowa-
li�my i przeprowadzili�my g³oso-
wanie nad Bud¿etem Obywatel-

skim i na bie¿¹co pilnujemy zadañ
remontowych i inwestycyjnych
w Dzielnicy zaplanowanych na ten
rok. Wszystko, co dzieje siê obec-
nie w Dzielnicy XVI, mo¿na prze-
�ledziæ na naszej stronie interneto-
wej: www.dzielnica16.krakow.pl.
Zapraszam do zapoznania siê.

Panie przewodnicz¹cy, czy jest
jaka� inwestycja, jakie� miejsce
szczególnie Panu bliskie, którym
chcia³by siê Pan zaj¹æ w tej ka-
dencji?

Jestem nowohucianinem. Od
dziecka wraz z rodzicami, w nie-
dzielne popo³udnia spacerowa³em
nad Zalewem Nowohuckim. Pa-
miêtam, ¿e by³a tam przystañ z
kajakami i rowerkami wodnymi,
które mo¿na by³o wypo¿yczyæ.
By³a równie¿ scena, na której mo¿-

na by³o zobaczyæ ró¿ne zespo³y
muzyczne i ich pos³uchaæ. Dzi� ju¿
tego nie ma. Moim marzeniem jest,
aby Zalew Nowohucki odzyska³
dawn¹ �wietno�æ. W poprzedniej
kadencji do naszej rady zg³osi³ siê
prywatny inwestor i przedstawi³
swój pomys³ na zagospodarowanie
terenu nad Zalewem. Chcia³ wybu-
dowaæ kawiarniê oraz odtworzyæ
scenê. My�la³ te¿ o przystani i wy-
po¿yczalni kajaków. Niestety,
z niewyja�nionych dla nas przy-
czyn, wycofa³ siê z tej inwestycji.
Postaram siê w tej kadencji znale�æ
odpowiedniego inwestora, który
doprowadzi³by do powstania sceny
oraz przystani z kajakami i rower-
kami wodnymi do wypo¿yczania.
Mam nadziejê, ¿e tym tematem
zajm¹ siê równie¿ radni Miasta
Krakowa, do których zwracamy siê
z pro�b¹ o pomoc.

Jak bêdzie wygl¹da³a Pana
wspó³praca z zarz¹dem i pozo-
sta³ymi radnymi?

Nowo wybrany zarz¹d to grupa
radnych, z którymi dobrze mi siê
wspó³pracuje. Podzielili�my siê
obowi¹zkami, ka¿dy wie, za co
odpowiada, czego ma dopilnowaæ
i czego ja oczekujê. My�lê, ¿e bê-
dzie to dobra wspó³praca. By³em
i nadal jestem otwarty na wspó³pra-
cê ze wszystkimi radnymi. Chcia³-
bym, aby�my w tej radzie zgodnie
wspó³pracowali, aby nie by³o po-
dzia³u na my i oni.

Bardzo dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a

Magdalena Dziedzic

îîî

Pogoda dopisywa³a, a mieszkañcy �wietnie siê bawili. Swoj¹ obecno-
�ci¹ zaszczyci³a nas pos³anka na Sejm RP pani Barbara Bubula, która
¿yczy³a wszystkim przyby³ym mi³ej zabawy. Przewodnicz¹cy Andrzej
Buczkowski zaprosi³ na scenê do pami¹tkowej fotografii wszystkich
by³ych przewodnicz¹cych Bieñczyc. Obecny by³ tylko pan Radny S³a-
womir Góra, niestety pozosta³a pi¹tka przewodnicz¹cych nie przyby³a.
Obaj panowie przewodnicz¹cy wrêczyli puchary zwyciêzcom Nowohuc-
kiej Ligi Pi³karskiej.                    Relacja i fotoreporta¿ na str. 4 i 5

  Zdaniem Przewodnicz¹cego � Czy Bud¿et
Obywatelski to dobra inicjatywa dla mieszkañców?
Uwa¿am, ¿e Bud¿et Obywatelski mo¿e byæ dla obywatela, ale mo¿e

te¿ dzia³aæ przeciw niemu. Jako radny dzielnicy mam znikomy wp³yw
na zadania wykonywane w ramach  Bud¿etu Obywatelskiego. Rada
Dzielnicy, ze swoich �rodków, które ma do swojej dyspozycji na wszyst-
kie zadania, przeznacza okre�lon¹ kwotê na tê inicjatywê i tu nasza rola
praktycznie siê koñczy. Pó�niej nic ju¿ od nas nie zale¿y, ale ewentu-
alne ¿ale mieszkañców za nietrafiony pomys³ s¹ kierowane do nas.
Dlaczego tak siê dzieje?                             Pe³ny tekst na str. 3

îîî Piêkna pogoda, �wietna zabawa
� czyli kolejne udane Spotkania Bieñczyckie
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Trzeba jednak sobie u�wiadomiæ, ¿e nazwy
ulic, placów, szkó³ i innych instytucji publicz-
nych nie s¹ czym� obojêtnym. �wiadcz¹ one
bowiem o kulturze, historii i warto�ciach dro-
gich danej spo³eczno�ci. Dobrze wiedzia³y
o tym w³adze komunistyczne i dlatego próbo-
wa³y narzuciæ Polakom obce nam autorytety
i ideologiê. Robi³y to np. poprzez nadawanie
ulicom, szko³om i zak³adom pracy odpowied-
nich �patronów�. Cieszmy siê wiêc, ¿e zamiast
alei Planu Sze�cioletniego mamy alejê Jana
Paw³a II, a zamiast alei Rewolucji Pa�dzierni-
kowej alejê genera³a W³adys³awa Andersa. To
s¹ bowiem niewielkie, ale widoczne znaki zwy-
ciêstwa Polski nad obc¹ jej ideologi¹ komuni-
styczn¹.

Oto przyk³ady zmian w nazewnictwie do-
konanych na obszarze Nowej Huty po upad-
ku komunizmu:

� al. Planu Sze�cioletniego i al. Rewolucji
Kubañskiej à al. Jana Paw³a II

� al. Lenina à al. Solidarno�ci
� Huta im. Lenina à Huta im. Tadeusza Sen-

dzimira (wybitnego specjalisty od metalurgii)
� al. Rewolucji Pa�dziernikowej à al. gen.

W³adys³awa Andersa (dowodzi³ pod Monte
Cassino)

� ul. Karola Marksa à ul. Lud�mierska
� ul. Fryderyka Engelsa à ul. gen. Mieczy-

s³awa Boruty-Spiechowicza (¿o³nierza Legio-
nów Pi³sudskiego i armii Andersa, dzia³acza
opozycji antykomunistycznej)

� ul. Armii Radzieckiej à ul. Marsza³ka
Edwarda Rydza-�mig³ego (dzia³acza niepodle-
g³o�ciowego, Naczelnego Wodza w kampanii
wrze�niowej 1939 r.)

� ul. Michai³a Demakowa (genera³a Armii
Czerwonej) à ul. Ignacego Mo�cickiego (wy-
bitnego chemika, ostatniego prezydenta RP
przed II wojn¹ �wiatow¹)

� ul. Ostapa D³uskiego (dzia³acza partii ko-
munistycznych w Austrii, ZSRR, Francji i Pol-
sce) à ul. gen. Leopolda Okulickiego (ostatnie-
go dowódcy Armii Krajowej)

� ul. W³odzimierza Majakowskiego (poety
i dramatopisarza, cz³onka partii bolszewickiej
s³awi¹cego rewolucjê pa�dziernikow¹ i komu-
nizm) à ul. Obroñców Krzy¿a

� ul. Juliana Leñskiego (dzia³acza Komuni-
stycznej Partii Polski) à ul. Stanis³awa Wojcie-
chowskiego (dzia³acza niepodleg³o�ciowego,
prezydenta RP w latach 1922�1926)

� ul. Komunistycznej Partii Polski à ul. Sta-
nis³awa Mierzwy (wiêzionego w okresie stali-
nizmu, za³o¿yciela muzeum Witosa w Wierz-
chos³awicach)

� ul. Leona Kruczkowskiego (poety, dzia³acza
komunistycznego) à ul. Melchiora Wañkowi-
cza (korespondenta wojennego, autora �Szki-
ców spod Monte Cassino�)

� ul. Kijowska à ul. Karola £owiñskiego
(przedwojennego wyk³adowcy i dziekana Wy-
dzia³u Hutniczego Akademii Górniczej w Kra-
kowie)

Przede wszystkim trzeba pamiêtaæ, ¿e dzielnica jest tzw. jednostk¹
pomocnicz¹ Miasta Krakowa. Co to oznacza, a zw³aszcza jakie
to ma skutki dla przeciêtnego mieszkañca? Pomijaj¹c uczone
wywody i teoretyczne rozwa¿ania dotycz¹ce struktury samorz¹-
du terytorialnego w Polsce, mo¿na w uproszczeniu powiedzieæ,
¿e Dzielnica Bieñczyce �wieci �wiat³em odbitym od gminy miej-
skiej Kraków. To Miasto Kraków samodzielnie tworzy swój bu-
d¿et (w 2015 roku nieco ponad 4 miliardy z³otych), a nastêpnie
pewn¹ czê�æ z tych pieniêdzy przekazuje swoim osiemnastu dziel-
nicom. ¯eby u�wiadomiæ sobie ró¿nice pomiêdzy bud¿etem miasta
i dzielnicy, wskazaæ trzeba, ¿e bud¿et Dzielnicy Bieñczyce w bie-
¿¹cym roku to nieca³e 2 miliony 600 tysiêcy z³otych.

Przekazane przez miasto �rodki dzielnica rozdziela ju¿ samodziel-
nie na takie zadania jak budowa i remonty dróg (ale tylko tych,
które miasto powierzy³o dzielnicy), chodników, placów i ogród-
ków jordanowskich. Ponadto dzielnica wspiera remonty szkó³
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz ¿³obków oraz dofi-

Moja Ma³a Ojczyzna

Nowa Huta nazwami zmieniana
Jeszcze nie tak dawno, bo w latach osiemdziesi¹tych XX wieku, mo¿na by³o w Nowej Hucie jechaæ alej¹ Planu Sze�cioletniego,

Rewolucji Kubañskiej lub Pa�dziernikowej, odwiedziæ znajomych na osiedlu XX-lecia PRL lub D¹browszczaków albo chodziæ
do Szko³y Podstawowej imienia Franka Paisa. Jednak te nazwy zniknê³y i zosta³y zast¹pione przez inne. Czy to �le? Nie, wrêcz
przeciwnie, to bardzo dobrze. Niektórzy wy�miewali wprowadzane zmiany, inni byli zadowoleni, za� wiêkszo�æ przesz³a nad tym
do porz¹dku dziennego.

� ul. Marcelego Nowotki (w 1920 r. wspó³-
pracowa³ z Armi¹ Czerwon¹ id¹c¹ na Warsza-
wê, by³ cz³onkiem Komunistycznej Partii Pol-
ski) à ul. Jakuba Zachemskiego (zas³u¿ongo
dla przy³¹czenia czê�ci Spiszu i Orawy do Pol-
ski)

� ul. Marcina Kasprzaka (wspó³za³o¿yciela
Proletariatu � pierwszej partii komunistycznej
na ziemiach polskich) à ul. Maksymiliana
i Stanis³awa Cerchów (zas³u¿onych dla badania
folkloru i historii ziemi krakowskiej)

� ul. Adama Polewki (publicysty i cz³onka
Komunistycznej Partii Polski) à ul. Fatimska

� os. XX-lecia PRL à os. Albertyñskie (na
cze�æ �w. Alberta Chmielowskiego)

� os. D¹browszczaków (polskich ochotników
walcz¹cych w hiszpañskiej wojnie domowej po
stronie komunistów) à os. Przy Arce

� XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³a-
wa Bieruta (powojennego komunistycznego
prezydenta) à XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Cypriana Kamila Norwida

� Szko³a Podstawowa nr 125 im. Franka
Paisa (kubañskiego komunisty) à  obec-
nie Gimnazjum nr 42 im. gen. W³adys³awa An-
dersa.

HHH
Zestawienie to wskazuje, ¿e na polu nazew-

nictwa w Nowej Hucie uda³o siê nam uporaæ
z komunistyczn¹ przesz³o�ci¹ i niech w innych
dziedzinach te¿ tak bêdzie.

nansowuje wydarzenia kulturalne, o�wiatowe i sportowe na swoim tere-
nie. Pewne �rodki dzielnica przeznaczyæ mo¿e równie¿ na poprawê bez-
pieczeñstwa, wspieranie niepe³nosprawnych oraz na profilaktykê zdrowotn¹.

Dzia³ania dzielnicy s¹ wiêc ograniczone nie tylko wielko�ci¹ bud¿etu,
ale tak¿e wspomnian¹ wcze�niej pomocniczo�ci¹ wzglêdem miasta.
W praktyce wygl¹da to w ten sposób, ¿e np. w zakresie infrastruktury dro-
gowej (znaki, przystanki itp.) decyduj¹cy g³os nale¿y do miasta reprezen-
towanego przez Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który wcale
nie musi uwzglêdniaæ postulatów dzielnicy.

Ca³e to t³umaczenie o ograniczonych kompetencjach dzielnicy nie ma
na celu zniechêcenia naszych mieszkañców do zg³aszania swoich proble-
mów dzielnicy, która nie wszystko mo¿e, lecz jedynie wyt³umaczenie zasad
funkcjonowania dzielnicy w ramach miasta. Dzielnica, jako jednostka
miejska najbli¿sza mieszkañcom, chêtnie wesprze wszelkie sensowne
postulaty mieszkañców, którzy jednak powinni mieæ �wiadomo�æ, ¿e nie
wszystko do koñca zale¿y od tej w³a�nie dzielnicy.

Piotr Dominik

Co mo¿e dzielnica?

Moja Ma³a Ojczyzna
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Wci¹¿ kto� mnie pyta, co s¹dzê o tej inicjatywie. Obywatelsko�æ
to obecnie bardzo chwytliwe has³o. Panuje moda na anga¿owanie
obywateli w zarz¹dzanie lokalnymi sprawami. I to jest dobre. Jedn¹
z form takiego zaanga¿owania jest inicjatywa pod nazw¹ Bud¿et Oby-
watelski. Jest to idea dopiero raczkuj¹ca, za nami zaledwie dwie edy-
cje. Widaæ, ¿e jak na razie cieszy siê ona niewielkim zainteresowa-
niem mieszkañców. Je�li w Dzielnicy Bieñczyce, która liczy ok.
44 tys. mieszkañców udzia³ w g³osowaniu wziê³o jedynie ok. 10%
ludzi. Ja zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnej by³em i je-
stem nastawiony sceptycznie do tej konkretnej inicjatywy. Uwa¿am,
¿e Bud¿et Obywatelski mo¿e byæ dla obywatela, ale mo¿e te¿ dzia-
³aæ przeciw niemu. Jako radny dzielnicy mam znikomy wp³yw na za-
dania wykonywane w ramach  Bud¿etu Obywatelskiego. Rada Dziel-
nicy, ze swoich �rodków, które ma do swojej dyspozycji na wszyst-
kie zadania, przeznacza okre�lon¹ kwotê na tê inicjatywê i tu nasza
rola praktycznie siê koñczy. Pó�niej nic ju¿ od nas nie zale¿y, ale
ewentualne ¿ale mieszkañców za nietrafiony pomys³ s¹ kierowane do
nas. Dlaczego tak siê dzieje? Poniewa¿ ka¿dy mieszkaniec dzielnicy
ma prawo zg³osiæ projekt, który ma byæ realizowany ze �rodków Bu-
d¿etu Obywatelskiego. I tu widzê pierwsze niebezpieczeñstwo. Otó¿,
aby z³o¿yæ projekt wystarczy zadeklarowaæ, ¿e mieszka siê na tere-
nie danej dzielnicy, nie trzeba tego w ¿aden sposób dokumentowaæ,
a my nie mamy prawa tego sprawdzaæ. Mo¿liwym jest wiêc, aby
mieszkaniec Bronowic czy Bie¿anowa wymy�li³ co�, co ma powstaæ
w Bieñczycach. Ma³o tego dane osobowe autora projektu s¹ utajnio-
ne i nigdy nie mog¹ zostaæ ujawnione. Daje to poczucie anonimo-
wo�ci i pozwala zg³aszaæ nawet bzdurne, szkodliwe projekty, które
nie podobaj¹ siê mieszkañcom danego miejsca, którego dotycz¹. Wy-
starczy, ¿e taki projekt, w trakcie oceny merytorycznej, uzyska ak-
ceptacjê odpowiedniej jednostki miejskiej i jest poddawany pod g³o-
sowanie. Sposób przeprowadzania g³osowania to kolejne zagro¿enie
tej idei. Je�li chodzi o g³osowanie papierowe, to nie ma obowi¹zku
g³osowania osobistego, tzn. ka¿da osoba mo¿e wype³niæ kartê do g³o-
sowania w domu, a dostarczyæ j¹ do punktu wyborczego mo¿e ka¿-
dy, np. s¹siad. Mieszkaniec przychodzi do punktu g³osowania i nie
pytany o nic wrzuca dowoln¹ liczbê kart do g³osowania do urny
wyborczej. W tegorocznej edycji mieli�my przypadki, gdy jedna oso-
ba przynios³a oko³o 50 wype³nionych kart i wrzuci³a do urny. Dzia-
³o siê to bez mo¿liwo�ci kontroli, kto te karty naprawdê wype³ni³. Po-

Mieszkañcy ul. Fatimskiej jeszcze pamiêtaj¹ zaro�niêt¹ chwastem i krza-
kami przestrzeñ pomiêdzy blokami 21 a i 21 c. Na tym terenie powsta³
ogrodzony i monitorowany plac zabaw, z którego bêd¹ korzystaæ nie tylko
najm³odsi. Wyposa¿enie placu zabaw to hu�tawki, zestaw zabawowy, pia-
skownica, hu�tawki sprê¿ynowe, karuzela. Z my�l¹ o starszych, dwa
zestawy fitness: biegacz-piechur oraz orbitrek eliptyczny. Przy estetycz-
nych alejkach ustawione zostan¹ ³awki i kosze na �mieci. Dla bezpieczeñ-
stwa dzieci nawierzchnia w miejscu zabaw zostanie wykonana z poliure-
tanu. Projektant nie zapomnia³ równie¿ o zieleni, w miejscach, które nie

Zapraszamy na ul. Fatimsk¹
wymagaj¹ odpowiedniego zabezpieczenia, bêdzie posiana trawa, zosta-
n¹ posadzone równie¿ klony zwyczajne oraz jarz¹by turyngskie � te uka¿¹
siê w pe³nej krasie wiosn¹.

W przysz³ym roku na terenie przed placem zabaw planowane jest wy-
konanie chodnika, podjazdu i utworzenie czterech dodatkowych miejsc
parkingowych. Przewidywany jest równie¿ remont chodnika przy bloku
21c. Na te cele w przysz³orocznym bud¿ecie Dzielnicy XVI zosta³o za-
rezerwowane ok. 100 tys. z³.

Renata Po³omska

Czy Bud¿et Obywatelski
to dobra inicjatywa dla mieszkañców?

dobna sytuacja jest przy g³osowaniu internetowym. Wystarczy zalo-
gowaæ siê na stronie BO, podaæ imiê i nazwisko oraz PESEL i ad-
res zamieszkania. Nikt nie sprawdza, czy kto� tam jest zameldowa-
ny lub czy mieszka pod wskazanym adresem. Istnieje wiêc ryzyko,
¿e osoba, która posiada z jakiego� �ród³a dane osobowe mieszkañ-
ców, mo¿e je wykorzystaæ, aby przeforsowaæ jaki� swój projekt. My,
jako radni dzielnicy, wybrani przez obywateli w wyborach bezpo�red-
nich, aby reprezentowaæ ich interesy i realizowaæ ich potrzeby wy-
stêpuj¹ce w konkretnym miejscu, nie mamy ¿adnego wp³ywu na to,
co mo¿e powstaæ w naszym okrêgu wyborczym. Mogê tu podaæ przy-
k³ad osiedla Jagielloñskiego, gdzie mieszkam, a gdzie kto� zg³osi³
projekt budowy wybiegu dla psów na skwerze obok przychodni, w
poblizu ca³odobowego pogotowia, a tak¿e obok przedszkola i placu
zabaw dla dzieci. Mieszkañcy pobliskich bloków byli przeciwni temu
pomys³owi, ale on i tak by³ g³osowany. Na szczê�cie nie zdoby³ zbyt
wielu g³osów. S¹dzê, ¿e gdyby ten pomys³ wygra³ i powsta³by tam
wybieg dla psów, to mieszkañcy za tê z³¹ inwestycjê ukaraliby rad-
nego tego okrêgu, nie wybieraj¹c go na kolejn¹ kadencjê. Osoba zg³a-
szaj¹ca ten  projekt jest i by³aby bezkarna! Radna, która zosta³a
wybrana przez mieszkañców z tego okrêgu, wiedzia³a doskonale, ¿e
ludzie tego tam nie chc¹, ale nic nie mog³a zrobiæ. Oczywi�cie nie
ka¿dy projekt Bud¿etu Obywatelskiego jest nietrafiony. Ten, który
wygra³ w Bieñczycach w 2014 roku i zosta³ w³a�nie zrealizowany,
czyli si³ownie zewnêtrzne, by³ potrzebny i jest bardzo dobry. Ludzie
chêtnie korzystaj¹ z tych urz¹dzeñ i je chwal¹. S¹siad kiedy� zada³
mi pytanie, czy kontynuuj¹c inicjatywê pod nazw¹ Bud¿et Obywa-
telski, nie nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy w takim razie s¹ jeszcze
potrzebne rady dzielnic? Mo¿e je zlikwidowaæ, a w to miejsce zak-
tywizowaæ mieszkañców do Bud¿etu Obywatelskiego i wszystkie za-
dania przyjmowaæ poprzez takie g³osowanie? Ja osobi�cie jestem
przeciwny takiemu rozwi¹zaniu. My�lê, ¿e skoro radny dzielnicowy
jest wybierany  w  ma³ych okrêgach wyborczych, to on zna najle-
piej swój rejon i wie, co nale¿y w nim zrobiæ, co chce w nim zrobiæ
w trakcie swojej kadencji. Ma wp³yw na podleg³y mu teren, a miesz-
kañcy maj¹ wp³yw na niego, gdy¿ za 4 lata mog¹ go rozliczyæ
kartk¹ wyborcz¹. Natomiast na anonimowego cz³owieka, który zg³osi
niechciany przez mieszkañców projekt, nikt nie ma ¿adnego
wp³ywu.

Andrzej Buczkowski

D³ugo oczekiwana inwestycja przy ul. Fatimskiej bliska ukoñczenia. Termin wykonania okre�lony w umowie z wykonawc¹
to 30 listopada 2015 roku.

Zdaniem Przewodnicz¹cego
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Za nami kolejne Spotkania Bieñczyckie
Przygotowana na po¿egnanie wakacji impreza plenerowa odby³a

siê 6 wrze�nia br. na terenie zielonym wokó³ M³odzie¿owego Domu
Kultury im. Janusza Korczaka na osiedlu Kalinowym 18 w Krako-
wie. Równo o godzinie 14 przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Bieñ-
czyce Andrzej Buczkowski wraz z pani¹ dyrektor MDK Monik¹
Modrzejewsk¹ rozpocz¹³ oficjalnie wspóln¹ zabawê.

Nastêpnie na scenie zaprezento-
wa³y siê kolejno dzieci i m³odzie¿
z bieñczyckich szkó³ oraz zespo-
³y domu kultury. Mieszkañcy
dzielnicy co godzina mogli wzi¹æ
udzia³ w losowaniu  sponsorowa-
nych przez nasz¹ radê dzielnicy
nagród, w postaci: parasoli, zega-
rów �ciennych oraz koszulek
z logo naszej dzielnicy. Ka¿dy
móg³ bezp³atnie wyci¹gn¹æ dla
siebie los. Na terenie zielonym
wokó³ sceny go�cili�my funkcjo-
nariuszy z Komendy Miejskiej
Policji w Krakowie, którzy zapre-
zentowali radiowóz i motocykl
policyjny. Szczególnym zaintere-
sowaniem dzieci cieszy³ siê radio-
wóz krakowskiej drogówki, który
ogl¹dany by³ zarówno z zewn¹trz,
jak i od wewn¹trz. Ka¿dy móg³
za³o¿yæ alkogogle oraz narkogo-
gle, aby zrozumieæ, jaki wp³yw na
cz³owieka maj¹ alkohol oraz  nar-
kotyki. Swoj¹ ofertê zaprezento-
wali równie¿ ¿o³nierze z 8 Bazy
Lotnictwa Transportowego w Ba-
licach. Zainteresowaniem miesz-
kañców cieszy³y siê te¿ wóz bojo-
wy i drabina stra¿acka zaprezento-

wane przez oficerów Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Krakowie. Konsultantki
firmy Avon wszystkim chêtnym
piêknie malowa³y twarze. Pogoda
dopisywa³a, a mieszkañcy �wietnie
siê bawili. Swoj¹ obecno�ci¹ za-
szczyci³a nas pos³anka na Sejm
RP pani  Barbara Bubula, która
¿yczy³a wszystkim przyby³ym mi-
³ej zabawy. Go�cili�my równie¿
pañstwa Teresê Kwiatkowsk¹
i W³odzimierza Pietrusa � radnych
Rady Miasta Krakowa, Dariusza
Domajewskiego  � zastêpcê dy-
rektora Wydzia³u Edukacji Urzêdu
Miasta Krakowa, m³odszego insp.
Grzegorza Grymka, komendant
Komisariatu VIII Policji w Krako-
wie, podinspektora Zbigniewa
Nowaka � komendanta Komisaria-
tu VII Policji w Krakowie, bryga-
diera Miros³awa Mossoczego �
zastêpcê naczelnika Wojewódzkie-
go O�rodka Szkolenia Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Krakowie, Zbi-
gniewa Ulmana � zastêpcê ko-
mendanta Stra¿y Miejskiej w Kra-
kowie, oraz Janusza Jêdrzejew-
skiego � kierownika Oddzia³u

Stra¿y Miejskiej. Przewodnicz¹cy
Andrzej Buczkowski zaprosi³ na
scenê do pami¹tkowej fotografii
wszystkich by³ych przewodnicz¹-
cych Bieñczyc. Obecny by³ tylko
pan radny S³awomir Góra, nieste-
ty pozosta³a pi¹tka przewodnicz¹-
cych pomimo zaproszenia nie
przyby³a. Obaj panowie przewod-
nicz¹cy wrêczyli puchary zwyciêz-
com Nowohuckiej Ligi Pi³kar-
skiej, ¿ycz¹c im powodzenia na
przysz³o�æ. Nastêpnie ka¿dy
uczestnik naszej imprezy pod
czujnym okiem instruktorów szko-
³y tañca móg³ nauczyæ siê tañczyæ
sambê oraz cza-czê. Zdobyte
umiejêtno�ci mo¿na by³o doskona-
liæ podczas koncertu zespo³u

Silver Moon, który zagra³ znane
polskie przeboje. I mimo i¿ pogo-
da siê trochê zepsu³a, przybywa³o
chêtnych do wspólnej zabawy.
O godzinie 19.30 rozpoczê³o siê
wyczekiwane przez mieszkañców
losowanie nagród g³ównych,
sponsorowanych przez nasz¹ radê
dzielnicy, tj. roweru, kamery cy-
frowej, ekspresu do kawy, soko-
wirówki, radiobudzika. Rado�æ
zwyciêzców by³a ogromna.
W sposób szczególny cieszy³a siê
pani, która odjecha³a na swoich
nowych dwóch kó³kach. Przewod-
nicz¹cy Andrzej Buczkowski, za-
mykaj¹c Spotkania Bieñczyckie,
podziêkowa³ wszystkim uczestni-
kom za wspóln¹ zabawê i zapro-
si³ na kolejne spotkania ju¿ za
rok. I wówczas nast¹pi³ d³ugo
oczekiwany moment � wystêp
gwiazdy wieczoru, piosenkarza
i zarazem kabareciarza pana An-
drzeja Rosiewicza, który za�pie-
wa³ swoje najwiêksze przeboje,
�wietnie bawi¹c publiczno�æ.
Mieszkañcy podziêkowali arty�cie
gromkimi brawami, tak ¿e a¿ ¿al
by³o siê ¿egnaæ.

Magdalena Dziedzic
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RADA I ZARZ¥D
DZIELNICY XVI BIEÑCZYCE

CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU

KOMISJE PROBLEMOWE
RADY DZIELNICY

Edukacji i Kultury

Urszula Aksamit,
przewodnicz¹ca

Cz³onkowie komisji:

Magdalena Dziedzic
Jan Jarosz
Alina Nowicka

Infrastruktury Komunalnej
i Planowania Przestrzennego

Mieszkalnictwa, Rodziny
i Spraw Spo³ecznych

Ochrony �rodowiska
i Terenów Zielonych

Praworz¹dno�ci i Porz¹dku
Publicznego

Rewizyjna

Antoni Konstanty,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Grzegorz Król
� wiceprzewodnicz¹cy
Robert Adamek
Kamil Bartosik
Andrzej Buczkowski
S³awomir Góra
Zdzis³aw Pawiñski
Marcin Permus
Renata Po³omska

Andrzej Buczkowski,
przewodnicz¹cy

Zarz¹du

Alina Nowicka,
cz³onek Zarz¹du

Piotr Dominik,
cz³onek Zarz¹du

Marcin Permus,
zastêpca przewodnicz¹cego

Zarz¹du

Magdalena Dziedzic,
cz³onek Zarz¹du

Maria Teresa
Zaremba-Piwowarska

Cz³onkowie komisji:

Zofia Strojek
� wiceprzewodnicz¹ca
Magdalena Dziedzic
Zdzis³aw Pawiñski

Grzegorz Król,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Renata Po³omska �
wiceprzewodnicz¹ca
Urszula Aksamit
Alina Nowicka
Marcin Permus

Robert Adamek,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

S³awomir Góra �
wiceprzewodnicz¹cy
Zygmunt Biñczycki
Andrzej Buczkowski
Piotr Dominik
Jan Jarosz
Stanis³awa Romanik
Wies³aw Szczurek

Marek
Wawrzynkiewicz,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Zofia Strojek
Antoni Konstanty
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Zdrowia i Profilaktyki Bud¿etu Obywatelskiego Wspó³pracy z Organizacjami
Pozarz¹dowymi

Promocji i £¹czno�ci
z Mieszkañcami

Sportu Do spraw Seniorów

Stanis³awa Romanik,
przewodnicz¹ca

Cz³onkowie komisji:

Maria Teresa Zaremba-
-Piwowarska � wice-
przewodnicz¹ca
Zofia Strojek

Zofia Strojek,
przewodnicz¹ca

Cz³onkowie komisji:

Andrzej Buczkowski
Alina Nowicka
Zdzis³aw Pawiñski

Kamil Bartosik,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Agnieszka £o�
� wiceprzewodnicz¹ca
Andrzej Buczkowski

Agnieszka £o�,
przewodnicz¹ca

Kamil Bartosik
Magdalena Dziedzic
Marek
Wawrzynkiewicz

Wies³aw Szczurek,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Andrzej Buczkowski
Piotr Dominik

Zygmunt Biñczycki,
przewodnicz¹cy

Cz³onkowie komisji:

Andrzej Buczkowski
Magdalena Dziedzic
Marek
Wawrzynkiewicz

l JÊZYK ANGIELSKI

l JÊZYK NIEMIECKI
   � zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y
   � kurs dla maturzystów

l Klub Gitarowy �DESPERADO�
   � nauka gry na gitarze

l M³odzie¿owy Klub �GRAFFITI�
   � tenis sto³owy, imprezy, turnieje
   i zawody

l KULTURYSTYKA

l FITNESS

l Gimnastyka korekcyjna

l Szarady matematyczne

l Plastyka

M³odzie¿owy Dom Kultury im. J. Korczaka

l Zespó³ Pie�ni i Tañca �KRAKOWIACZKI� l Zespó³ Tañca Klasycznego
�ARABESKA� l ZESPÓ£ CHEERLEADERS � grupy naborowe l Zespó³ Cheer-
leaders �MINI STARS�, �CHILLI�, TEEN DANCERS�, �MA£E GWIAZDKI� l Zajê-
cia Sportowe �CRAZY� l Taniec Nowoczesny Street Dance �NO NAME� l Gim-
nastyka � Aerobic Sportowy l Studio wokalno-taneczne dla najm³odszych �NUTKI
BA£AMUTKI� l Zespó³ wokalno-taneczny �AKCENT� l Zespó³ Piosenki Dzieciê-
cej �PIÊCIOLINIA� l Zespó³ wokalny �PICCOLO� l Zespó³ wokalno-taneczny
�PLOOM� l Zajêcia wokalno-rytmiczne �KOLOROWE NUTKI� l Zespó³ Gitaro-
wy �LABAMBA� l Klub �PLANETA� � formy z recyklingu, origami l Klub Inter-
netowy �KLIK� � redakcja gazetki �Bez Os³onek� l PLASTYKA l Teatr �BAJ-
KA� l WARSZTATY FOTOGRAFICZNE l TENIS STO£OWY

os. Szkolne 5, 31-975 Kraków,
tel. 12 643 62 70

www.mdkkorczak.pl;
e-mail: sekretariat@mdkkorczak.pl

NASZA OFERTA

os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków,
tel. 12 647 15 25, faks 12 648 37 50

www.mdkkorczak.pl; e-mail: sekretariat@mdkkorczak.pl

ZAJÊCIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
przedszkole, szko³a podstawowa i gimnazjum

ZAJÊCIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ

l Zespó³ Rockowy �TSC� l Zespó³ Rockowy �NAGANA�
l WARSZTATY FILMOWO-FOTOGRAFICZNE l NOWOHUCKA LIGA PI£KARSKA

l Spotkania profilaktyczne z przedstawicielami Stra¿y Miejskiej i Policji
l Regionalne lekcje edukacyjne
l Zajêcia sportowe na boisku wielofunkcyjnym

ZAJÊCIA DLA M£ODZIE¯Y STARSZEJ
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DZIELNIC¥ RZ¥DZILI

W ramach prowadzonej od lat dzia³alno-
�ci edukacyjnej Hospicjum �w. £azarza
zachêca nauczycieli i pedagogów
do wspó³pracy. Tej jesieni dla dzieci
i m³odzie¿y z ma³opolskich placówek
o�wiatowych  zosta³y przygotowane dwa
konkursy:

1. KONKURS LITERACKI
�Przyjaciele � ciche anio³y�

Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y, które
podnosz¹ nas, kiedy nasze skrzyd³a
zapominaj¹, jak lataæ.

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i szkó³ �rednich do po-
dzielenia siê swoimi przemy�leniami na
temat s³ów wypowiedzianych przez auto-
ra �Ma³ego Ksiêcia� w kontek�cie bezin-
teresownej pomocy drugiemu cz³owieko-
wi. Rozprawkê na ten temat nale¿y
dostarczyæ w postaci wydruku komputero-
wego lub czytelnego rêkopisu, w kopercie
z napisem konkurs literacki �Przyjaciele
� ciche anio³y�, ul. Fatimska 17, pok. 132
lub przes³aæ mailem na adres: polana-
dziei@hospicjum.org. D³ugo�æ pracy mak-
symalnie trzy strony A3.

2. KONKURS PLASTYCZNY
�Anio³ek dla chorego�

Do udzia³u w konkursie zapraszamy
przedszkola, szko³y podstawowe, gimna-
zja i szko³y �rednie. Prosimy dzieci i m³o-
dzie¿ o wykonanie postaci, figurek, rysun-
ków, wyklejanek, których tematem
przewodnim bêd¹ anio³y i anio³ki. Mog¹
to byæ anio³ki ¿onkilowe lub ca³kiem do-
wolne. Portrety niebieskich opiekunów
zostan¹ przekazane chorym oraz dobro-
czyñcom, bez których wsparcia Hospi-

Towarzystwo Przyjació³ Chorych Hospicjum im. �w. £azarza zaprasza w czwartek
8 pa�dziernika br. dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do wziêcia udzia³u w Miêdzypokole-
niowym ¯onkilowym Marszu Nadziei, który ma na celu ukazanie solidarno�ci
z osobami objêtymi opiek¹ hospicyjn¹.

Zbiórka ubranych na ¿ó³to uczestników marszu, wyposa¿onych w ¿onkilowe trans-
parenty bêdzie pod Barbakanem od godz. 14.15. Marsz prowadzony przez Orkiestrê
Reprezentacyjn¹ AGH wyruszy spod Barbakanu o godzinie 14.30. Przejdzie ulic¹
Floriañsk¹ przez Rynek G³ówny i ulic¹ Szewsk¹ pod Bunkier Sztuki, gdzie na Plan-
tach Krakowskich uczestnicy marszu posadz¹ ¿onkilowe cebulki, inauguruj¹c w ten
sposób 19. edycjê akcji Pola Nadziei. Zapraszamy.

cjum �w. £azarza nie mog³oby ofiarowaæ
swojej pomocy. Technika wykonania
i wielko�æ pracy dowolna.

Prace konkursowe nale¿y z³o¿yæ w Ho-
spicjum �w. £azarza do 20 listopada
2015 r. Ka¿da z prac przekazanych na
konkurs, zarówno literacki, jak i plastycz-
ny, powinna zawieraæ nastêpuj¹ce infor-
macje: dane twórcy, adres i telefon szko-
³y oraz nazwisko opiekuna. Przekazane
prace konkursowe nie bêd¹ zwracane.
O wygranej zwyciêzcy zostan¹ powiado-
mieni telefonicznie.

PRELEKCJE
O WOLONTARIACIE

� w przedszkolach i szko³ach, które
zg³osz¹ w Hospicjum �w. £azarza zapo-
trzebowanie na przeprowadzenie prelekcji
dla uczniów nt. wolontariatu, pracownicy
i wolontariusze, podczas godzin wycho-
wawczych opowiedz¹ o idei, formach wo-
lontariatu i mo¿liwo�ciach w³¹czenia siê
w hospicyjn¹ dzia³alno�æ.

�ZAKRÊCENI
DLA HOSPICJUM�

� przez ca³y rok trwa zbiórka plastiko-
wych zakrêtek, z której dochód przezna-
czony jest na wsparcie Hospicjum. Zachê-
camy nauczycieli, dzieci i m³odzie¿
z przedszkoli oraz szkó³ do prowadzenia
w swoich siedzibach zbiórki plastikowych
zakrêtek. Akcja mo¿e mieæ charakter jed-
norazowy lub byæ prowadzona systema-
tycznie. Zebrane zakrêtki nale¿y dostar-
czyæ do budynku Hospicjum wraz
z informacj¹ o instytucji, w której prze-
prowadzono akcjê.

Renata Po³omska

Jesieñ w nowohuckim
Hospicjum �w. £azarza

KONTAKT I INFORMACJA NA TEMAT
POSZCZEGÓLNYCH DZIA£AÑ

www.hospicjum.krakow.pl  www.polanadziei.pl
l zbiórki funduszy, konkursy i inne wydarzenia (przyjmowanie

prac, materia³y promocyjne, puszki, informacja) od
pn. do pt. 10.00�16.00, tel. (12) 640 22 90, 641 46 66 Hospicjum
im. �w. £azarza (pok. 132);

l edukacja (prelekcje, wizyty w Hospicjum) od pn. do pt.
9.00�15.00, tel. (12) 641 46 57 w. 39, Hospicjum im. �w. £azarza
(pok. 134).

Andrzej Buczkowski
1.07.2015 � nadal

Jan Jarosz
16.12.2014 � 1.07.2015

S³awomir Góra
2006 � 15.12.2014

DZIELNIC¥ RZ¥DZILI

Katarzyna Ko³odziejczyk
2005 � 2006

Ludwik Marek Domoñ
1992 � 1994

Henryk Kazimierski
1994 � 1998

Ireneusz Ra�
1998 � 2005
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Po krótkiej czê�ci oficjalnej, w której po przemówieniu dyrektor szko³y
pani Beaty Tomaszewskiej g³os zabrali przedstawiciele w³adz o�wiato-
wych, rozpoczê³a siê trwaj¹ca pó³torej godziny czê�æ artystyczna. Po niej
odby³ siê poczêstunek, a ci, którzy tego dnia go�cili w budynku teatru,
mogli obejrzeæ wystawê � fotoreporta¿ z ¿ycia szkolnego.

W trakcie widowiska na scenie teatru wyst¹pi³o 118 uczniów szko³y,
co stanowi prawie po³owê ucz¹cych siê w placówce, któr¹ nie bez po-
wodu nazywamy szko³¹ edukacji artystycznej. Po melancholijnej piosen-
ce o Polsce, naszej ojczy�nie, do Krakowa, zwanego ma³¹ ojczyzn¹,
zaprosili nas ¿ywio³owo wykonanym krakowiakiem pierwszoklasi�ci. Tu
na chwilê czas siê zatrzyma³ i wspomniano okres budowy Nowej Huty,
a co za tym idzie powstawania szko³y. Spektakl przywo³ywa³ najwa¿-
niejsze wydarzenia z historii szko³y � s³owo na ten temat wyg³aszali na-
uczycielka szko³y pani Dorota Drewnicka i przedstawiciel rodziców pan
Tadeusz Bro�. Karty z kroniki szko³y, jak nale¿y okre�liæ owe wyst¹pie-
nia, przeplata³y siê ze scenkami dramowymi, tañcem i piosenk¹
w sposób, który u ogl¹daj¹cych wywo³ywa³ a to zadumê, a to u�miech.
Bywa³o, ¿e i na policzkach widzów pojawia³y siê ³zy wzruszenia. A co
zachwyca³o? Zapewne wspania³y, czysty �piew szkolnego zespo³u wo-
kalnego REMIDO, który wykona³ 6 utworów. Podczas wykonywania
piosenek chórzystów wspiera³y graj¹ca na skrzypcach Karolina Ochalik,
uczennica klasy 5b, oraz gitarzystka Gabriela Feliks z 5a. Warto tu nad-
mieniæ, i¿ do ka¿dej piosenki przygotowano uk³ad choreograficzny. Ale
jak przysta³o na szko³ê, w której od 10 lat realizowany jest projekt �Roz-
�piewana szko³a�, na scenie nie mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli grona
pedagogicznego. Piosenk¹ Anny Jantar �Rado�æ najpiêkniejszych lat�
i towarzysz¹c¹ jej prezentacj¹ multimedialn¹, wykonawczynie szczegól-
nie wzruszy³y emerytowanych nauczycieli, którzy mogli przypomnieæ
sobie chwile swojej pracy. A skoro wspomniano realizowany projekt,
nale¿y nadmieniæ, i¿ w szkolne przegl¹dy piosenek, oprócz uczniów, za-
anga¿owani s¹ rodzice. Niezmiernie mi³o by³o nam wiêc powitaæ w tym
dniu na scenie Ludowego mamê naszej absolwentki pani¹ Ma³gorzatê
Markowsk¹ � krakowsk¹ jazzmankê, która zawsze wspiera³a sw¹ oso-
bowo�ci¹ i talentem szkolne przegl¹dy piosenek. Tym razem za�piewa-
³a przebój Maryli Rodowicz �Ale to ju¿ by³o�.

U�miech na twarzach ogl¹daj¹cych i lekkie poruszenie na fotelach to-
warzyszy³y wystêpom tanecznym, gdy¿ zaprezentowano nie tylko kra-
kowiaka, ale i porywaj¹cy sw¹ dynamik¹ uk³ad fitness w wykonaniu
uczennic klas czwartych, stateczny taniec dworski szóstoklasistów, towa-
rzysz¹cy scenie po�wiêconej ¿yciu patronki szko³y �wiêtej Jadwidze czy

miks taneczny klasy pi¹tej, przywo³uj¹cy hity minionych 60 lat. Podczas
uroczysto�ci nie zabrak³o na scenie tak¿e absolwentów, którzy wykona-
li �Taniec Eleny�, oraz tych uczniów, którzy trenuj¹ taniec towarzyski.
Ci ostatni wirowali w rytmie walca angielskiego.

Ca³o�æ przedstawienia ³¹czyli aktorzy w scenkach dramowych przywo-
³uj¹cych szkolne ¿ycie uczniów. Nie zabrak³o w nich humoru, jak pod-
czas przytaczania humorów z zeszytów szkolnych czy w scenie z ¿ycia
pierwszoklasistów, ale i powagi podczas recytacji utworów poetyckich
dedykowanych emerytom czy absolwentom oraz w scenie z Pani¹
Wawelsk¹ przekazuj¹c¹ testament dla polskiego narodu. Nie sposób za-
pomnieæ o parze aktorskiej wcielaj¹cej siê w postaci babci i dziadka oraz
ich gromadce wnucz¹t (uczniów klasy 2), którzy stali siê obserwatora-
mi i uczestnikami tego wyj¹tkowego wydarzenia. A ¿e by³o wyj¹tkowe,
tego twórcy i wykonawcy widowiska dowiadywali siê jeszcze przez
wiele dni po wydarzeniu od przyby³ych na spektakl go�ci. By³ to naj-
piêkniejszy dar dla tych wszystkich, którzy zaanga¿owali siê w jego
powstanie.

Bo¿ena Sendorek

Wiek przedszkolny to w³a�ciwy czas, by kszta³towaæ dobre nawyki
prozdrowotne. Kilkuletnie dzieci bardzo chêtnie biegaj¹, skacz¹, uczest-
nicz¹ w ró¿norodnych zawodach sportowych i zabawach ruchowych.

Przedszkolaki maj¹ naturaln¹ potrzebê ruchu, dlatego w Samorz¹dowym
Przedszkolu nr 120, mieszcz¹cym siê na osiedlu J. Strusia 8 w Krako-
wie, panie nauczycielki staraj¹ siê stworzyæ warunki do pe³nego zaspo-
kajania tej potrzeby.

Oprócz codziennych zajêæ ruchowych organizowanych na terenie przed-
szkola oraz cotygodniowych zajêæ ze specjalist¹ gimnastyki korekcyjnej,
nasze przedszkole od kilku lat wspó³pracuje z centrum Rozwoju
Com-Com Zone, które organizuje dla przedszkolaków wiele atrakcyjnych
zajêæ sportowych. Przedszkolaki regularnie odwiedzaj¹ Centrum Rozwoju
i uczestnicz¹ w zajêciach ruchowych z trenerami z AS Progress. W okresie
wiosennym starszaki rywalizuj¹ z dzieæmi z innych przedszkoli w czasie
Miêdzyprzedszkolnego Turnieju organizowanego we wspó³pracy z Aka-
demi¹ Wychowania Fizycznego. Uczestnicz¹ te¿ w Przedszkolnych Olim-

piadach Sportowych organizowanych przez Szko³y Podstawowe nr 82
i 92, w których zajmuj¹ czo³owe miejsca, prezentuj¹c wszelkie umiejêt-
no�ci sportowe.

W roku szkolnym 2014/2015 w Samorz¹dowym Przedszkolu nr 120
w Krakowie zapocz¹tkowali�my now¹ tradycjê. Zorganizowali�my igrzyska
sportowe pod has³em �W zdrowym ciele zdrowy duch�. Dzieci, uczest-
nicz¹c w ró¿nych konkurencjach, czerpa³y rado�æ ze zdrowego wspó³za-
wodnictwa. Odnosi³y sukcesy i uczy³y siê przezwyciê¿aæ pora¿ki.

W roku bie¿¹cym pragniemy wzbogaciæ nasz ogród przedszkolny
w urz¹dzenia do zabaw kszta³tuj¹ce sprawno�æ ruchow¹. Dziêki wspar-
ciu Rady Dzielnicy zakupimy sprzêt i zabawki, które przez kolejne lata
bêd¹ s³u¿y³y poprawie zdrowia i kondycji fizycznej najm³odszych.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie podejmowane przez nas dzia³ania naucz¹
dzieci w przysz³o�ci aktywnie spêdzaæ wolny czas, zgodnie z has³em
�ka¿dy wie, sport i zdrowie licz¹ siê�.

Opracowa³y: Nauczycielki Samorz¹dowego Przedszkola nr 120

Sze�ædziesi¹t lat minê³o...
... odk¹d rozpoczê³a dzia³alno�æ Szko³a Podstawowa nr 82 w Krakowie-Nowej Hucie, która znajduje siê na osiedlu Kalinowym

17. Miniony rok szkolny by³ zatem czasem �wiêtowania jubileuszu placówki. 12 czerwca tego roku na tê okazjê przygotowano
inscenizacjê, któr¹ zaprezentowano w Teatrze Ludowym. Na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego szko³y odpowiedzieli
zarówno przedstawiciele Wydzia³u Edukacji Miasta Krakowa, Ma³opolskiego Kuratorium O�wiaty, przedstawiciele Rady Dzielnicy
XVI, przedstawiciele mediów, jak i byli pracownicy szko³y, jej przyjaciele oraz licznie przybyli rodzice obecnie ucz¹cych siê
w placówce dzieci.

W Przedszkolu 120 ka¿dy wie � sport i zdrowie licz¹ siê
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Wzorem lat ubieg³ych Szko³a Podstawowa nr 101 wziê³a udzia³
w Narodowym Czytaniu � ogólnopolskiej akcji pod patronatem pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, propaguj¹cej czytelnictwo. �Stojedynki�
nie mog³o zabrakn¹æ w tym wielkim �wiêcie czytania, gdy¿ jej pa-
tronem jest przecie¿ najs³awniejszy ba�niopisarz �wiata. Jako Szko-
³a Andersena od 12 lat organizuje równie¿ ma³opolski konkurs lite-
racki i plastyczny, w którym bierze udzia³ �rednio oko³o 800 dzieci
z ca³ego województwa. Dodatkowo w tym roku bêdzie jeszcze
realizowaæ program rz¹dowy �Ksi¹¿ki naszych marzeñ�. W szkole
trwaj¹ gor¹czkowe konsultacje co do wyboru tytu³ów ksi¹¿ek, które
uczniowie chcieliby mieæ w bibliotece. �Stojedynka� ma do wyko-
rzystania dwa i pó³ tysi¹ca z³otych na te ksi¹¿ki.

Narodowe Czytanie odbywa³o siê na sali gimnastycznej w dwóch
grupach wiekowych � klas I�III i IV�VI. Dzieci wys³ucha³y fragmen-
tu noweli �Antek� Boles³awa Prusa. Dowiedzia³y siê z niego, jak
wygl¹da³a nauka w szkole przed 150 laty. Pozna³y metody wycho-
wawcze tamtych lat, ³¹cznie z braniem ucznia na rozgrzewkê.
Nastêpnie z ba�ni Hansa Christiana Andersena �Co kto mo¿e wymy-
�liæ?� dowiedzia³y siê, jak zostaæ pisarzem b¹d� poet¹: Wokó³ nas jest
pod dostatkiem tematów do pisania i opowiadania, o ile siê umie
opowiadaæ. Mo¿esz czerpaæ z chwastów rosn¹cych na ziemi, z p³y-

W Bieñczycach, podobnie jak w wielu innych dzielnicach Krako-
wa, plag¹ sta³y siê wulgarne napisy pojawiaj¹ce siê na ³awkach, �cia-
nach bloków, sklepach czy ogrodzeniach. Wiêkszo�æ napisów ma
charakter kibicowski, jest o podobnej tre�ci i jest podpisywana tak
samo � literami TXT. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e s¹ one autorstwa
jednej osoby lub jednej grupy osób. Kibicowskie, wulgarne napisy
od dawna szpeci³y równie¿ ogrodzenie terenów przy ulicy Broniew-
skiego w pobli¿u DH Wanda. Problem ten by³ zg³aszany przez miesz-
kañców pobliskich bloków zarówno Stra¿y Miejskiej, jak i Policji.

W �Stojedynce� czytaj¹ dzieciom

Nowohuckie ogrodzenie wstydu

n¹cej i stoj¹cej wody, ale musisz wiedzieæ, jak pochwyciæ promieñ s³o-
neczny. Wypróbuj moje okulary, wsad� sobie do ucha s³uchawkê, po-
tem pomódl siê do Boga i przestañ my�leæ o sobie samym!

W nastrojowym klimacie, przy �wiecach zapalonych na mosiê¿nym
�wieczniku z or³em w koronie, piêknie czyta³y dzieciom dyrektor SP
101 Ma³gorzata Wcis³o, nauczycielki Ewa Doniec i Ewa Horwat oraz
dwie uczennice Wiktoria Krysmann i Paulina Kogut.

Narodowe Czytanie rozpoczê³o w �Stojedynce� akcjê czytania
uczniom na przerwach �niadaniowych oraz na tzw. kwadransach czy-
telniczych w �wietlicy, zorganizowan¹ pod has³em �Ca³a szko³a czyta
dzieciom�. Na uroczysto�ci zosta³ og³oszony równie¿ ca³oroczny kon-
kurs �Uczeñ z ksi¹¿k¹�, w ramach którego dzieci co miesi¹c bêd¹
realizowa³y kolejne zadania. Zwyciêzcy konkursu pod koniec roku
szkolnego wyjad¹ w nagrodê na ca³odzienn¹ wycieczkê. Poza kon-
kursem �Uczeñ z ksi¹¿k¹� zosta³ jeszcze og³oszony drugi konkurs
�Co kto mo¿e wymy�liæ?� na napisanie w³asnej ksi¹¿ki, opowiada-
nia b¹d� wiersza. Has³o �Stojedynki� na ten rok szkolny brzmi bo-
wiem: �Wiêcej czytaj, mów i pisz po polsku�.

 Ma³gorzata Modzelewska

Wielokrotnie by³ równie¿ omawiany przez radnych Dzielnicy XVI na
posiedzeniach Komisji Praworz¹dno�ci i Porz¹dku Publicznego,
w których brali udzia³ przedstawicieli Policji i Stra¿y Miejskiej. Po-
mimo wielokrotnych pró�b i pism w³a�ciciel terenu nie by³ zaintere-
sowany usuniêciem napisów i nie by³o sposobu, by go do tego zmu-
siæ. W zwi¹zku z tym Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce nawi¹za³a
wspó³pracê z przedstawicielami powsta³ej niedawno w Krakowie ini-
cjatywy Pogromcy Bazgro³ów, www.pogromcybazgrolow.com, i w
koñcu, 20 lipca br., szpec¹ce napisy zniknê³y. W akcji zamalowywa-
nia napisów wziêli udzia³: Anna Dunajska i Waldemar Domañski
� inicjatorzy akcji i radni krakowskich dzielnic � przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce Andrzej Buczkowski, jego zastêpca
Marcin Permus oraz radne: Zofia Strojek, Alina Nowicka i Magda-
lena Dziedzic, a tak¿e przedstawiciel Stra¿y Miejskiej Marcin War-
szawski oraz pracownicy sklepu Leroy Merlin i wolontariusze. Far-
by i pêdzle zosta³y czê�ciowo zakupione przez radnych Dzielnicy
XVI, a czê�ciowo przekazane przez sklep Leroy Merlin. Ca³¹ akcjê
zak³óci³ incydent z udzia³em 2 m³odych mê¿czyzn, którzy podjecha-
li samochodem osobowym do grupy maluj¹cych osób i wykrzykuj¹c
wulgaryzmy, stwierdzili, ¿e napisy nied³ugo znowu siê pojawi¹. Nu-
mer rejestracyjny pojazdu zosta³ zapisany przez stra¿ników miejskich
i przekazany policji. Do dnia dzisiejszego napisy na ogrodzenie nie
wróci³y. Widaæ, ¿e jest to cenna inicjatywa, któr¹ nale¿y na�ladowaæ.

Tekst i zdjêcie: Magdalena Dziedzic
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W roku 1905, numerze 19 (wydanie poran-
ne) konserwatywny Czas zamie�ci³ na ostat-
niej stronie, po�ród licznych reklam i og³o-
szeñ, zawiadomienie dotycz¹ce majatku
ziemskiego Bieñczyce, który podówczas znaj-
dowa³ siê w zasobach Probostwa �w. Floria-
na. W og³oszeniu opisano po³o¿enie Bieñczyc
oraz rodzaj gruntów, w�ród których domino-
wa³y role i ³¹ki.

Sto dziesiêæ lat temu mo¿na by³o zostaæ
dzier¿awc¹ maj¹tku ziemskiego Bieñczyce,
o czym pod dat¹ dzienn¹ 24 stycznia 1905
roku w numerze 19 (wydanie poranne) dono-
si³ konserwatywny �Czas�. Informacja o dzier-
¿awie zosta³a zamieszczona na ostatniej stro-
nie dziennika, po�ród licznych reklam
i og³oszeñ. Maj¹tek znajdowa³ siê podówczas
w zasobach Probostwa �w. Floriana. Bieñczyce

po³o¿one w odleg³o�ci 6 km od Krakowa,
obok szosy i toru kolejowego oraz stacji,
obejmowa³y obszar 122 ha. W�ród gruntów
maj¹tku dominowa³y role (99 ha) i ³¹ki
(19 ha), resztê stanowi³y ogrody, pastwiska,
grunty podbudowlane i nieu¿ytki. Oferty mo¿-
na by³o sk³adaæ przez miesi¹c, do 25 lutego,
czas dzier¿awy rozpoczyna³ siê 1 kwietnia
i mamy wszelkie powody, aby s¹dziæ, ¿e nie
by³ to primaaprilisowy ¿art.

Czy �Czas� zamie�ci³ informacjê o tym, kto
w 1905 roku zosta³ dzier¿awc¹ Bieñczyc, tego
nie uda³o mi siê dowiedzieæ, mo¿e uda siê to
któremu� z dociekliwych Czytelników. Warto
na w³asne oczy zobaczyæ ten wyj¹tkowy po-
lityczny, ale zarazem spo³eczny i kulturalny
dziennik, który dziêki digitalizacji zosta³ oca-
lony od zniszczenia.

Przedwojenny �Czas� o Bieñczycach

Szukaj¹c materia³ów do pracy magisterskiej dotycz¹cej informacji o ¿yciu muzycznym Krakowa, zamieszczonych w latach 1905 �1920
na ³amach dziennika �Czas�, przypadkiem trafi³am na og³oszenie dotycz¹ce maj¹tku ziemskiego Bieñczyce. Odkrycie to zwróci³o moj¹ uwagê,
poniewa¿ jestem zwi¹zana z t¹ czê�ci¹ Krakowa zawodowo i przez grono znajomych. Wiadomo�ci¹ o swoim znalezisku podzieli³am siê
z kole¿ank¹, mieszkaj¹c¹ w Dzielnicy Bieñczyce, teraz za� dzielê siê ni¹ z Czytelnikami �Kuriera Bieñczyckiego�.

Niedawno rozpocz¹³ siê kolej-
ny nowy rok szkolny. Czas wa-
kacji szybko min¹³, a wypoczê-
te, u�miechniête i pe³ne energii
do zabawy i pracy dzieci prze-
kroczy³y 1 wrze�nia próg Samo-
rz¹dowego Przedszkola nr 115
na os. Albertyñskim 23 w Kra-
kowie.

W my�l s³ów hymnu ,,Weso³ej
Krainy Twórczo�ci�� to w³a�nie

Przedszkole � drugi dom

przedszkole jest dla dzieci dru-
gim domem. To tu zamiast
mamy s¹ panie, to tu dzieci
ucz¹ siê poprzez zabawê i po-
znaj¹ otaczaj¹c¹ je rzeczywi-
sto�æ, to tu nabywaj¹ umiejêtno-
�ci, które z pewno�ci¹ przydadz¹
siê w dalszej edukacji, to tu zja-
daj¹ pyszne domowe jak
u mamy posi³ki i tak naprawdê
wiêkszo�æ swojego czasu przez

5 dni w tygodniu spêdzaj¹ w³a-
�nie w przedszkolu. Kolorowe,
przestronne i s³oneczne sale
z wieloma k¹cikami zaintereso-
wañ, w których ka¿dy znajdzie
co� dla siebie, sprawiaj¹, ¿e nie
ma tu czasu na nudê. Dodatko-
wo du¿y, zielony ogród, w któ-
rym przedszkolaki spêdza-
j¹ wiêksz¹ czê�æ dnia na zaba-
wach ruchowych, jest miejscem

bardzo lubianym przez dzieci.
Ca³y personel naszego przed-

szkola dba o to, by dzieci czu-
³y siê tu jak w domu. Dlatego
te¿ w Samorz¹dowym Przed-
szkolu nr 115 im. ,,Weso³ej Kra-
iny Twórczo�ci� codziennie wi-
daæ u�miechniête buzie naszych
milusiñskich.

Ma³gorzata Wysmu³ek
Anna Baran

Dziennik �Czas� wydawany w Krakowie od
roku 1848 do wrze�nia 1939 stanowi cenne
�ród³o informacji nie tylko o ¿yciu podwawel-
skiego grodu, ale równie¿ ówczesnej Galicji,
a w okresie po odzyskaniu niepodleg³o�ci tak-
¿e ca³ej Polski.

Jest to �ród³o nadal nie do koñca poznane,
kryj¹ce na swoich ³amach wiele informacji nie
ujêtych w innych publikacjach ani opracowa-
niach. Wszystkich zainteresowanych histori¹
naszego kraju i regionu zapraszam na strony
Ma³opolskiej Biblioteki Cyfrowej
(www.mbc.malopolska.pl/dlibra/doccon-
tent?id=38340), zawieraj¹cej cyfrowy zasób
nie tylko �Czasu�, ale tak¿e wielu innych cza-
sopism i wydawnictw.

Ma³gorzata Wi�niewska
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KRZY¯ÓWKA NR 1/2015
Poziomo: 4. imiê zwi¹zane z wieczorem wró¿b, nosi je przewodnicz¹-

cy Zarz¹du Dzielnicy XVI, 8. du¿¹ wagê przywi¹zuje do niego elegant,
10. nacja, 11. wyspa le¿¹ca na po³udniowym krañcu Morza Karaibskie-
go, 25 km na pó³noc od wybrze¿y Wenezueli w pobli¿u zatoki Maraca-
ibo, 12. mo¿e byæ o pracê lub o dzie³o, 13. istota ba�niowa, maj¹ca
postaæ ludzk¹, wielkiego wzrostu i olbrzymiej si³y, 15. imiê prezydenta
USA sprawuj¹cego urz¹d w czasie wojny secesyjnej, 18. zapada po
zachodzie s³oñca, 20. dawniej: harcownik, wojownik bior¹cy udzia³
w harcach � indywidualnych potyczkach staczanych przed bitw¹, 21. lewy
dop³yw Wis³y o d³ugo�ci 166 km, 22. pojemnik z dezodorantem pod
ci�nieniem, 26. rzymski cesarz, nastêpca Klaudiusza, 27. ponoæ to nie ona
zdobi cz³owieka, 28. patron m³odzie¿owego domu kultury z osiedla
Kalinowego, 29. niejeden w rafie, 31. nazwa p³askiej gonitwy 3-letnich
koni pe³nej krwi angielskiej, rozgrywana jest raz w roku na dystansie
2400 m (w Wielkiej Brytanii 1,5 mili angielskiej), 32. humanista, t³umacz,
nadworny lekarz Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, burmistrz
Poznania, naukowiec ws³awiony badaniami têtna, w Bieñczycach jest
osiedle nazwane jego imieniem, 34. ojczyzna Dalajlamy, 35. samos¹d
� wymierzenie lub wykonanie kary przez osobê nieuprawnion¹, 36. zdo-
bi¹ ko�cielne okna.

Pionowo: 1. jednostka masy cia³a lub objêto�ci cieczy, stosowana
w krajach anglosaskich, 2. bêdzie z niej sweter, 3. rzeka w Stanach Zjed-
noczonych, dop³yw Missisipi (d³u¿szy od rzeki g³ównej), wraz z Missi-
sipi stanowi najd³u¿sz¹ rzekê Ameryki Pó³nocnej, 5. polski lekarz, pro-
fesor doktor medycyny, genera³ brygady Wojska Polskiego, jego imiê nosi
bieñczycki szpital, 6. budowa³ j¹ Noe, dla mieszkañców Nowej Huty
nazwa ko�cio³a o charakterystycznej bryle, 7. czasem strzeli z jasnego
nieba, 9. rycerz ze Spychowa, 12. bierze udzia³ w imprezie, 14. polski
ksi¹dz katolicki, budowniczy ko�cio³a Matki Bo¿ej Królowej Pokoju
w Nowej Hucie, Arki Pana, 16. meksykañski nale�nik, 17. przysposobie-
nie dziecka, 19. syn ciotki, 20. nazwa odpustu odbywaj¹cego siê w po-
niedzia³ek wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyñcu,
a dok³adniej na Salwatorze na prawym brzegu Rudawy, 23. cz³owiek cier-
pi¹cy na schorzenia stawów, 24. pisarz, mówca, polityk, dowódca woj-
skowy, filozof, prawnik i kap³an rzymski, sta³ na czele stronnictwa bro-
ni¹cego republiki rzymskiej przeciw Cezarowi, Antoniuszowi i Oktawia-
nowi (pisownia ³aciñska), 25. w³oski trener pi³karski, od 2015 roku szko-
leniowiec Napoli, 30. potocznie: beztroski wypoczynek, 31. jednostka si³y
w uk³adzie CGS, 32. przedstawiciel kierunku filozoficznego zapocz¹tko-

GDZIE REMONTY SZKOLNYCH BOISK?
Podczas tegorocznych wakacji zosta³y wyremontowane boiska przy

Szkole Podstawowej nr 86 na osiedlu Jagielloñskim oraz Szkole
Podstawowej nr 104 na osiedlu Wysokim. �redni koszt remontu ka¿-
dego z nich to 300 tys. z³. Nasza dzielnica wyró¿nia siê tu na tle
innych dzielnic Krakowa. W ca³ym mie�cie Krakowie, czyli we
wszystkich 18 dzielnicach, wyremontowanych zosta³o 20 boisk przy-
szkolnych, z czego a¿ 2 w Bieñczycach. To sukces, ale potrzeby s¹
wci¹¿ du¿e. Wiêkszo�æ szkó³ w naszej dzielnicy to stare obiekty, które
dysponuj¹ jedynie starymi betonowymi placami, na których s¹ prze-
prowadzane lekcje wychowania fizycznego. Na 2016 rok Urz¹d Mia-
sta Krakowa planuje przeprowadzenie kolejnych remontów. Radni

wanego w III wieku p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition, doprowa-
dzonego do ostatecznej formy przez Chryzypa i kontynuowanego przez
ca³¹ staro¿ytno�æ, mêdrzec ¿yj¹cy w zgodzie z natur¹, kieruj¹cy siê ro-
zumem, 33. najwy¿szy szczyt Przedgórza Sudeckiego, wznosz¹cy siê na
wysoko�æ 718 m n.p.m., w latach 1945�1948 zwany Sobótk¹ (niem. Zob-
tenberg � dok³adne t³um. Góra Sobótka).

HHH
Litery z ponumerowanych na czerwono pól (od 1 do 11) utworz¹

has³o, które prosimy nadsy³aæ lub dostarczaæ osobi�cie do 15 listopada
br. do siedziby Rady Dzielnicy XVI, os.Kalinowe 4.

Na zwyciêzców czekaj¹ trzy nagrody niespodzianki.

Bieñczyc po przeprowadzeniu inwentaryzacji boisk, którymi dyspo-
nuj¹ szko³y w naszej dzielnicy, wybrali trzy szko³y maj¹ce szanse
na nowe boiska w nadchodz¹cym roku. S¹ to: Szko³a Podstawowa
nr 92 na osiedlu Kalinowym, Gimnazjum im. Bogdana Jañskiego na
osiedlu Niepodleg³o�ci oraz Szko³a Podstawowa nr 101 na osiedlu
Jagielloñskim. Nie wiemy jeszcze, ile z tych boisk zyska now¹, bez-
pieczn¹, poliuretanow¹ nawierzchniê, ale na pewno radni zrobi¹
wszystko, aby Bieñczyce znowu znalaz³y siê w czo³ówce.

Magdalena Dziedzic
Fot. Andrzej Buczkowski
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