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25 lat minęło ….
13 kwietnia br. w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie odbyła się uroczysta gala z okazji
Jubileuszu 25 lecia samodzielnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.
Uroczystość otworzył swoim wystąpieniem Jerzy Dydaś, obecny prezes Zarządu SM
„Victoria". Przypomniał krótko historię 200 lat spółdzielczości polskiej, przedstawił
okoliczności powstania oraz charakterystykę Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, która
ma swoją siedzibę na osiedlu Kościuszkowskim 5 w Krakowie na terenie Dzielnicy XVI
Bieńczyce, a także powitał licznie zgromadzonych gości wśród których byli: Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Marek Juszkiewicz – Członek Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej,
Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Andrzej Buczkowski – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta, a także prezesi zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych
oraz współorganizatorzy i sponsorzy całego wydarzenia. Najważniejszym punktem całej
uroczystości był moment wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla szczególnie zasłużonych
pracowników i działaczy „Victorii”. Elżbieta Koterba, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego, wręczyła Medale HONORIS GRATIA Jerzemu
Dydasiowi – Prezesowi Zarządu oraz Zdzisławowi Pawińskiemu – zasłużonemu Radnemu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Jerzy Jankowski oraz Marek Juszkiewicz wręczyli kilku
zasłużonym działaczom spółdzielni odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
Pracownicy z wieloletnim stażem: Janusz Moksa, Stanisław Pałucki oraz Jerzy Owczarczyk zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, a wszyscy przybyli na uroczystość
goście otrzymali okolicznościowe medale. Po oficjalnej części uroczystości odbył się koncert trzech tenorów: Leszka Świdzińskiego, Jana Zakrzewskiego, Witolda Wrony
i Orkiestry Straussowskiej „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko. Goście wysłuchali
najpiękniejsze arie operowe, operetkowe i musicalowe, a także pieśni neapolitańskie.
Magdalena Dziedzic
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Moja Mała Ojczyzna
Dzielnica nie wszystko załatwi najszybciej
Niektórzy mieszkańcy uważają, że praktycznie wszystkie problemy, jakie dotykają naszą Małą Ojczyznę, można rozwiązać za pośrednictwem Dzielnicy. Z jednej strony traktujemy to jako dowód zaufania
i trudno nam wprost zniechęcać do przychodzenia ze swoimi różnymi
problemami do biura Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce. Przecież krakowskie dzielnice mają być organami działającymi blisko mieszkańców naszego miasta, organami, dla których codzienne trudności krakowian nie
są czymś odległym i mało ważnym.
Nie można jednak żyć złudzeniami w postaci przekonania,
że każdy problem mieszkańca zostanie skutecznie i szybko rozwiązany
przez dzielnicę. Przede wszystkim starszym krakowianom trzeba jeszcze
raz uświadomić, że współczesna Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce to jest
zupełnie co innego niż tzw. Rada Dzielnicowa, czyli organ funkcjonujący
w czasach komunizmu na obszarze naszego miasta, który to organ obejmował swoją właściwością miejscową całą Nowa Hutę. Przede wszystkim zaś dawna Rada Dzielnicowa to był element tzw. rad narodowych,
które nie były samorządem w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, lecz
jednym z elementów władzy państwowej w PRL. Rady narodowe były
fasadowym tworem stwarzającym pozory samorządu i demokracji,
a w rzeczywistości ich zadaniem było realizowanie polityki rządu. Zatem
obecna Rada Dzielnicy Bieńczyce to nie jest Rada Dzielnicowa tylko
przeniesiona z osiedla Zgody na osiedle Kalinowe.

pomocnicza Gminy Kraków i co to właściwie oznacza. Zainteresowanym
odsyłam do lektury – archiwalne numery naszej gazety dzielnicowej
są dostępne na stronie internetowej: http://www.dzielnica16.krakow.pl
w zakładce: „Prasa lokalna”.
Wróćmy jednak do tytułu niniejszego artykułu. Jeśli, drodzy
mieszkańcy, chcecie zgłosić niebezpieczne zdarzenie, przestępstwo, niszczenie mienia, uszkodzenie infrastruktury miejskiej (np. lampy, alejki,
ulicy), zaśmiecenie terenu, to nie zawsze najlepszym adresem, pod który
możecie się udać, jest siedziba naszej Dzielnicy. Oczywiście możecie tak
zrobić i Wasze zgłoszenie zauważonego problemu zostanie odnotowane
i przekazane odpowiednim służbom (Policji, Straży Miejskiej, Zarządowi
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządowi Zieleni Miejskiej,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania itd.).
Jednak trzeba sobie uświadomić, że konieczność przekazywania
sprawia, że nie zawsze najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązanie Waszego problemu to zgłoszenie go do biura naszej Dzielnicy. Jeszcze raz
podkreślić trzeba, że intencją tego artykułu nie jest zniechęcanie mieszkańców do informowania organów Dzielnicy Bieńczyce o problemach,
ale podpowiedzenie mieszkańcom najlepszego rozwiązania konkretnej
sytuacji. W tym celu na tej stronie „Kuriera Bieńczyckiego” zamieszczamy najpotrzebniejsze numery telefonów umożliwiających bezpośrednie
zgłoszenie zauważonego problemu do właściwej jednostki.

To historyczne nawiązanie zmierza do tego, że współczesna krakowska
dzielnica ma ściśle określone i dość wąskie kompetencje. We wrześniowym numerze „Kuriera Bieńczyckiego” wyjaśniałem, że jest to jednostka

Piotr Dominik

Bądźmy aktywni, zgłaszajmy uwagi
i spostrzeżenia - nie bądźmy obojętni
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - (12) 646 23 61 (24 godziny na dobę)
Zarząd Zieleni Miejskiej tel. 12 34 18 514 (w godz. 7.30 - 15.30)
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu tel. 12 616 75 55 (24 godziny na dobę)
Straż Miejska Oddział Nowa Huta tel. 986 - prosimy z oddziałem Nowa Huta (24 godziny na dobę)
Komisariat Policji nr VII tel. 12 615 29 11 (24 godziny na dobę)
Marcin Permus

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Państwa
na uroczyste obchody 72- ej rocznicy bitwy o Monte Cassino,
które odbędą się 20 maja 2016 roku (piątek) o godz. 13.00 przy Pomniku żołnierzy II Korpusu Polskiego
oraz ich dowódcy gen. Władysława Andersa na os. Niepodległości, na skwerze II Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie,
znajdującego się obok Ronda Kocmyrzowskiego im. ks. Józefa Gorzelanego.
Uroczystość, jak co roku, organizują wspólnie: Łukasz Pająk – Dyrektor Gimnazjum nr 42 w Krakowie
oraz Andrzej Buczkowski - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
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Zdaniem Przewodniczącego

Zagłosujmy na siłownie!

Ruszyła III Edycja Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Budżet Obywatelski 2016, ale należy pamiętać o tym, że zgłoszone zadania, które wygrają w głosowaniu będą realizowane dopiero w 2017 roku. Do końca
marca mogliśmy zgłaszać projekty, które po ocenie formalnoprawnej
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Przeznaczyliśmy na
realizacje zadań BO 2016 kwotę 40 000 zł., więc zgodnie z regulaminem
koszty realizacji zgłaszanych projekty musiały się zmieścić w przedziale
od 2500 zł do 32 000 zł. Niestety moje przewidywania sprawdziły się
i z roku na rok zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest coraz
mniejsze. W tym roku mieszkańcy Bieńczyc złożyli o połowę mniej
projektów dzielnicowych niż w poprzednich latach. W 2015 roku wybieraliśmy spośród 17 projektów, a obecnie mamy zgłoszonych 9, z których
2 już na początku zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów
formalnych. Nie wiadomo jeszcze czy wszystkie spośród 7 pozostałych
otrzymają akceptację jednostek miejskich. Oczywiście nie chodziło
i wciąż nie chodzi o to, aby było dużo złożonych wniosków, ale o to, aby
były one sensowne i potrzebne mieszkańcom. Spośród wszystkich złożonych w tym roku projektów są trzy takie, które odzwierciedlają oczekiwania i potrzeby mieszkańców często zgłaszane do mnie i innych radnych. Pierwszy z nich to zadanie o nazwie Siłownie zewnętrzne - na
Plantach Bieńczyckich – aktywne Bieńczyce. Projekt zakłada wykonanie
kolejnej już w naszej Dzielnicy siłowni na wolnym powietrzu zlokalizo-

wanej tym razem pomiędzy blokami nr 5 a, nr 9 na os. Przy Arce, na
terenie zielonym vis a vis ogródka jordanowskiego. Dlaczego właśnie
tam? Odpowiedź jest bardzo prosta: Miałem dużo maili i telefonów od
mieszkańców tamtej części naszej Dzielnicy z pytaniem, o to, kiedy
stworzymy im takie miejsce do ćwiczeń. Wynikało z nich, że mieszkańcy
oczekują lokalizacji kolejnej siłowni na wolnym powietrzu, właśnie
w tym miejscu. Zgłaszali to już w czasie realizacji zwycięskiego zadania
o nazwie Aktywne Bieńczyce z pierwszej Edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2014. Niestety za sprawą ówczesnego przewodniczącego stało
się inaczej. Zostały wybrane trzy inne lokalizacje. O ile miejsca na
os. Kalinowym 18 i na os. Wysokim 7 cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, o tyle trzecia lokalizacja na os. Kazimierzowskim nie jest już
takim sukcesem, być może dlatego, że urządzenia zamontowane są pod
drzewami. Z uwagi na sukces tego projektu oraz potrzeby mieszkańców,
poprosiłem mieszkankę, która była wnioskodawczynią projektu utworzenia siłowni na Plantach Bieńczyckich z 2014 roku, aby i w tym roku
złożyła wniosek dotyczący kolejnej siłowni. Ponieważ odmówiła, dlatego
mój zastępca, Marcin Permus złożył taki wniosek. Kolejne zadanie, na
które moim zdaniem, warto oddać swój głos, a które również złożył
Marcin Permus, to projekt o nazwie Siłownie zewnętrzne – Planty Bieńczyckie - bezpieczna nawierzchnia. Jest to niejako kontynuacja i zarazem
uzupełnienie zrealizowanego już projektu z 2014 roku. Realizacja tego
zadania zakłada ułożenie mat pod urządzeniami na istniejących już siłowniach, tak aby korzystanie z urządzeń było bezpieczniejsze oraz aby
mieszkańcy mogli ćwiczyć tuż opadach deszczu nie brudząc sobie butów.
Zachęcam Państwa również do przyznania punktu zadaniu
o nazwie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Jeśli
te zadania uzyskają pozytywną ocenę formalnoprawną będzie można na
nie zagłosować w dniach od 18 do 30 czerwca br. W tym roku będzie to
głosowanie wyłącznie internetowe. Moim zdaniem całe przygotowanie
tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zasługuje na pochwałę,
ponieważ na miarę XXI wieku wszystko załatwiane jest przez Internet.
Każdy, nie wychodząc z domu, mógł zgłosić projekt i internetowo może
na niego zagłosować. Jedyny mankament jaki dostrzegam to fakt, że po
zgłaszaniu projektu należało dostarczyć papierową listę poparcia projektu
do biura Rady Dzielnicy. Mam nadzieję, że w przyszłości nawet lista
będzie mogła być przesłana drogą elektroniczną. Zachęcam Państwa do
głosowania.
Andrzej Buczkowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Pierwsza docieplona szkoła w dzielnicy
Dzięki wspólnym staraniom Włodzimierza Pietrusa, radnego Miasta Krakowa oraz Marcina Permusa, zastępcy przewodniczącego Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce w ubiegłym roku w budżecie Miasta Krakowa udało się zabezpieczyć środki finansowe na przeprowadzenie
gruntownej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 82 na os. Kalinowym.

Wykonano izolację ścian budynku, wymieniono drzwi, zmodernizowano
instalację centralnego ogrzewania. Szkoła zyskała także nową elewację.
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku podobny remont przejdzie Szkoła
Podstawowa nr 86 na os. Jagiellońskim.
Na razie jest opracowywana dokumentacja projektowa potrzebna do tego
przedsięwzięcia. Być może, że jeszcze w tym roku docieplone zostanie
również III Liceum Ogólnokształcące na os. Wysokim, a w 2017 roku
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej Jesieni.
Szkoły, w których zostały przeprowadzone termomodernizacje, mogą się
pochwalić nie tylko estetycznym wyglądem, ale przede wszystkim dużymi oszczędnościami w kosztach ogrzewania. Radni zapewniają, że systematycznie będą zgłaszać kolejne placówki edukacyjne z terenu Bieńczyc
do termomodernizacji.
Marcin Permus
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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500+
W ostatnich wyborach samorządowych w całej
Polsce, podobnie jak w Bieńczycach, mieszkańcy wybrali kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Rząd tego ugrupowania, chcą pomóc
rodzinom w wychowaniu i kształceniu dzieci
stworzył świadczenie 500+. Zasiłek ten przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko
w rodzinie, bez względu na wysokość dochodów i będzie on przyznany od 1 kwietnia 2016
na okres 12 miesięcy. Na pierwsze dziecko
świadczenie zostanie przyznane jeśli dochód na
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członka rodziny nie przekroczy 800zł lub
1200zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę będą brane wszystkie
źródła dochodów z kraju i z zagranicy.
O świadczenie mogą się starać rodzice, jeden
rodzic oraz opiekunowie prawni lub faktyczni
dziecka, a przysługiwać będzie na dziecko
własne, dziecko małżonka, dziecko adoptowane oraz znajdujące się pod opieką. Wnioski
o przyznanie pomocy można składać w urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku należy
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dołączyć zaświadczenie i oświadczenia o dochodach jeśli będziemy się starać o zasiłek na
pierwsze dziecko. Ośrodki pomocy społecznej
będą zgłaszały do odpowiednich organów fakt
marnotrawienia lub niezgodnego z przeznaczenia wydatkowania pieniędzy. Więcej informacji
można uzyskać na Komisji Mieszkalnictwa
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI
Bieńczyce, której najbliższe posiedzenie będzie
16 maja o godz. 17.15.
Maria Teresa Zaremba-Piwowarska
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A winda jak stała, tak stoi!
Już przeszło pół roku pacjenci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota Jesień mają do dyspozycji jedynie starą, niewielką windę.
Nowszy, bardziej przestronny dźwig został unieruchomiony przez Urząd Dozoru Technicznego 1 października 2015 roku i przez okres 6 miesięcy nie udało się go ponownie uruchomić. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców radni postanowili się sprawą zainteresować.

Fot. A. Buczkowski
W przychodni zdrowia na os. Złotej Jesieni do
dyspozycji pacjentów pozostają dwie windy.
Jedna,
„starego
typu”,
z
drzwiami
wahadłowymi i druga, bardziej nowoczesna
i przestronna. Niestety, ta bardziej komfortowa
winda została wyłączona z użytkowania.
– To nie jest tylko kwestia komfortu! Do starej
windy nie da się wjechać wózkiem. Poradnia
dla dzieci jest co prawda na parterze, jednak
na piętrze znajduje się laryngolog. Boję się
zostawić wózek przed przychodnią, a nie ma,
jak wjechać nim na górę – mówi jedna
z bieńczyckich mam. Problem z pokonaniem
schodów dotyczy nie tylko matek z wózkami,
odcięci od świadczeń medycznych są
w obecnej sytuacji również niepełnosprawni.
Bez pomocy nie są oni w stanie wjechać do
działającej obecnie windy, zamknąć za sobą
wahadłowych drzwi i pojechać do góry.
– To skandal – mówi przewodniczący Rady
Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski naturalnym jest, że rzeczy się psują i to nikogo
nie dziwi, ale żeby przez pół roku nie dało się
uruchomić ponownie windy?! Jak to jest
możliwe?! Nie rozmawiamy o miejscu, gdzie
przebywają jedynie młodzi, sprawni ludzie lub
o miejscu, które można, ale nie trzeba,
odwiedzać. Mówimy o przychodni zdrowia,
gdzie ludzie starsi, ludzie chorzy, wreszcie
niepełnosprawni czy matki z małymi dziećmi
przychodzą z konieczności. Raz jeszcze
podkreślam - to skandal, że winda nie działa
od przeszło pół roku!
Zastanawia fakt, dlaczego w ogóle winda
została unieruchomiona?
- Dźwig aktualnie wyłączony z używania, podlegał pracom konserwacyjnym, w ramach
których dokonywano regulacji układu napędowego i hamulcowego w celu zapewnienia
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poprawnego zatrzymywania się dźwigu na
równi z podłogą. Działania te przynosiły poprawę pracy urządzenia lecz nie wyeliminowały całkowicie przyczyny takiego stanu.
W czerwcu 2015 r. dokonujący przeglądu
inspektor Urzędu Dozoru Technicznego stwierdził, że dokonywane prace regulacyjne zespołu
napędowego nie przynoszą skutecznego efektu
i konieczne jest zamontowanie falownika urządzenia płynnie regulującego obroty silnika
i dającego możliwość zatrzymania kabiny na
poziomie podłogi. W związku z tym pozwolił na
użytkowanie dźwigu tylko na 3 miesiące.
W ogłoszonym 03-08 2015r. postępowaniu
konkursowym na naprawę dźwigu nie wpłynęła
żadna oferta i w związku z tym nie podjęto
prac naprawczych – informuje Agnieszka
Nowak, rzecznik prasowy Zarządu Budynków
Komunalnych, który odpowiada za budynek
przychodni.
W związku z taką sytuacją 1 października 2015
UDT zatrzymał dźwig, który nota bene stoi do
dziś!
Zwróciliśmy się do ZBK z pytaniem, co robił
przez te pół roku, kiedy pacjenci musieli radzić
sobie bez sprawnej dużej windy? Z informacji
uzyskanych w ZBK wynika, że w 2015 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
podejmował szereg działań mających na celu
zlecenie dokonania naprawy dźwigu. Oprócz
wspomnianego już ogłoszonego postępowania
konkursowego, w którym nie wpłynęła żadna
oferta naprawy dźwigu, tutejsza jednostka
podjęła rozmowy z producentem zainstalowanej windy, w celu dokonania jej naprawy
(producent odmówił przyjęcia zlecenia). Następnie rozmawiano z innym wykonawcą
o naprawie, jednak te rozmowy również nie
odniosły skutku.
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Czy jest jakaś nadzieja na zmianę tej
paradoksalnej sytuacji?
- W związku z faktem, że żaden z wykonawców
nie naprawił windy, podjęto decyzję o konieczności wymiany dźwigu na nowy w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami, tj. w wyniku
udzielenie zamówienia publicznego. W dniu
03.02.2016 r. ogłoszone zostało postępowanie
mające na celu wyłonienie wykonawcy zaplanowanej wymiany dźwigu na nowy. W przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna
oferta.
W dniu 11.03.2016 r. ponownie ogłoszono
postępowanie mające na celu wymianę dźwigu
na nowy. W postępowaniu złożone zostały trzy
oferty przetargowe. Ze względu na konieczność
wystąpienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, do jednego z wykonawców
o wyjaśnienia, postępowanie pozostaje w toku
i nie mogło jeszcze zostać rozstrzygnięte –
informuje Agnieszka Nowak ZBK.
Trudno uwierzyć w tę sytuację. Jest winda,
która nie działa i nikt, rzecz jasna za pieniądze,
nie chce jej naprawić!? Potem pojawia się
propozycja wymiany windy na nową i ponownie nikt nie chce podjąć się tego zadania. Jak
wynika w powyższej informacji jest jednak
światełko w tunelu. Oby okazało się, że wyłoniony w przetargu wykonawca zrobi to szybko,
ale i solidnie, bo jeśli nowa winda się zepsuje
strach pomyśleć, ile czasu potrwa, zanim zostanie ponownie uruchomiona!
Redakcja
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Smoczy Skwer w Bieńczycach w końcu otwarty.
Budowa Smoczego Skweru w Bieńczycach od
początku wzbudzała skrajne emocje. Radość,
oczekiwanie i entuzjazm dzieci oraz ich rodziców przeplatał się z niechęcią starszej części
mieszkańców naszej Dzielnicy. Ludzie przychodzili do mnie i byli oburzeni, a czasem wręcz
agresywni. Kontrowersje wzbudzała lokalizacja
nowego placu zabaw jak i bardzo wysoki koszt
jego budowy. Otrzymałem wiele maili, gdzie
mieszkańcy nazywali głupotą budowę kolejnego
ogródka dla dzieci pośród 3 innych, które istnieją już na tym fragmencie Plant Bieńczyckich. Inni mieszkańcy zgłaszali potrzebę budowy takiego miejsca np. na osiedlach Albertyńskim czy Niepodległości. Wszystkim musiałem
tłumaczyć, że jest to inwestycja finansowana ze
środków Rady Miasta Krakowa, a nie naszej
Dzielnicy, a decyzja o lokalizacji zapadła już w
2014 roku, czyli w poprzedniej kadencji, gdy
Radą Dzielnicy zarządzał Sławomir Góra, więc
to jemu należy zadać pytanie, dlaczego została

wybrana właśnie ta lokalizacja – tłumaczy
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce obecnej
kadencji. Rozpoczęta w listopadzie inwestycja
została ukończona, ale bardzo długo pozostawała zamknięta. Smoczy Skwer, czyli wielopokoleniowy plac zabaw ma być miejscem rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.
Całość kompozycji nawiązuje do smoka. Idee
tę stworzył i realizuje w poszczególnych dzielnicach Krakowa Tomasz Urynowicz, Radny
Miasta Krakowa. Kolorowe huśtawki, zjeżdżalnie, domki, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód i pochylnie. Do tego urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych. Wszystko
nowe, piękne, kolorowe i zamknięte. Problem
pojawił się wraz z pierwszymi ciepłymi dniami.
Co dzień do biura Rady Dzielnicy przychodzili
oburzeni mieszkańcy, którzy żądali otwarcia
bramek wejściowych na nowy plac zabaw,
straszyli skargami do Prezydenta Miasta Kra-

Fot. A. Buczkowski

kowa. Co dzień można też było zauważyć dzieci przeskakujące przez ogrodzenie, czy rodziców przekładających swe pociechy i przeskakujących na drugą stronę. To, że nie doszło do
żadnego wypadku to tylko szczęście, bo można
było zaobserwować przeskakujące dzieci, które
zawieszały się na ogrodzeniu. Gdy na nowym
placu zabaw pojawiła się komisja dokonująca
odbioru za ogrodzeniem zebrała się grupa
matek z dziećmi niecierpliwie oczekując otwarcia bramek. W końcu Smoczy Skwer został
otwarty i stał się najważniejszym placem zabaw
w okolicy. Tętni życiem od rana do zmroku,
wywołując radość i uśmiech na ustach dzieci.
Niestety, jak widać nadal są jednak osoby,
którym przeszkadza, bo choć nie minął jeszcze
miesiąc od otwarcia już zostały zniszczone
3 przęsła ogrodzenia.
Magdalena Dziedzic

Fot. A. Buczkowski

Fot. M. Dziedzic
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Wspólne sprzątanie Dłubni!
Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Zebrano 200 worków śmieci. Oczyszczono nie tylko brzegi rzeki Dłubni, ale również częściowo jej
koryto. W pierwszy dzień wiosny, w zorganizowanym przez Fundację EcoTravel sprzątaniu, wzięło udział około 50 osób, w tym radni naszej
dzielnicy. Rada Dzielnicy XVI objęła akcję patronatem.

Fot. A. Łoś
Fot. A. Łoś

Oczyszczania uczestnicy akcji mieli do czego
zbierać śmieci. Tuż po zakończeniu akcji przyjechała śmieciarka, która odebrała pełne worki.
Po sprzątaniu wszyscy mogli rozgrzać się
kubkiem herbaty, o którą zadbał Zarząd Zieleni
Miejskiej. Zostali również poczęstowani pizzą
zasponsorowaną przez pizzerię Housepizza.
–Wsparcie ze strony instytucji jest nie do przecenienia. Równie ważny jest udział przedstawicieli tych instytucji w akcji. Pokazują oni tym
samym, że są naprawdę blisko ludzi. Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc, dyrektor Zarządu Zieleni
Miejskiej Piotr Kempf byli dziś tu z nami. Ich
obecność jest równie ważna, jak pomoc materialna - podkreśla Marcin Pawlik.
Wiosenne sprzątnie Dłubni pokazało, że takie
akcje są niezwykle potrzebne. Fundacja EcoTravel już dziś obiecuje, że będą kolejne.

To była społeczna inicjatywa. Pomysł zrodził
się w głowie jednego człowieka – Marcina
Pawlika, założyciela Fundacji EcoTravel. –
Kiedy latem zeszłego roku płynąłem Dłubnią
kajakiem, miałem okazję zobaczyć, jak bardzo
zaśmiecone są jej brzegi. Postanowiłem, że coś
z tym trzeba zrobić - wspomina Marcin. Od
pomysłu szybko przeszedł do realizacji. Akcję
ogłosił na Facebooku i zaczął szukać partnerów do jej realizacji.– Nie spodziewałem się aż
tak dużego zaangażowania instytucji i władz
samorządowych w ten pomysł – wyznaje inicjator sprzątania. Niestety, ciągle pokutuje
wśród ludzi stereotyp radnego czy też urzędnika, który siedzi za biurkiem i nie widzi człowieka tylko paragrafy. Można jednak śmiało
powiedzieć, że ta akcja pokazała, że w Bieńczycach, a nawet w całym Krakowie, jest zupełnie inaczej.
- Bardzo nas cieszą inicjatywy, w których
mieszkańcy pokazują odpowiedzialność za
swoje miejsce zamieszkania. Jesteśmy otwarci
na dobre pomysły, radny nie zawsze wszystko
wie i wszystko zauważa, dlatego tak ważne jest,
aby spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać
z nimi i pomagać w realizacji mądrych pomysłów. Tak było i tym razem. Bez wahania objęliśmy patronatem akcję i nagłośniliśmy ją
wszelkimi możliwymi sposobami. Oczywiście,
wzięliśmy w niej udział, nie wyobrażaliśmy
sobie, że mogłoby być inaczej - mówi Andrzej
Buczkowski, Przewodniczący Rady Dzielnicy
XVI.
Sprzątaniem objęty został odcinek Dłubni
biegnący wzdłuż Zalewu. Teren należy
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do Dzielnicy XVI, jest jednak równie często
odwiedzany przez mieszkańców sąsiadującej
z nim Dzielnicy XVIII, która także uczestniczyła w akcji. Do sprzątania przyłączyli się nie
tylko radni Dzielnicy XVI: Andrzej Buczkowski, Maria Teresa Zaremba – Piwowarska,
Magdalena Dziedzic i Agnieszka Łoś, ale również przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc. Nie zabrakło także reprezentacji Rady Miasta w osobie radnego Michała
Drewnickiego. – W samorządzie lokalnym nie
powinno być podziałów, czy to na partie, czy
na dzielnice. Trzeba wspólnie podejmować
działania dla dobra naszego miejsca zamieszkania – podkreśla Andrzej Buczkowski. Rzeczywiście akcja sprzątania Dłubni pokazała, że
w Nowej Hucie podziały nie są najważniejsze.
Trzeba otwarcie powiedzieć, że ani Fundacja
EcoTravel, ani MPO czy radni nie zdziałaliby
tego dnia nic, gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców! Na akcję przyszło ponad
50 osób w różnym wieku. Przychodzili całymi
rodzinami, aby - jak podkreślali - nauczyć
dzieci odpowiedzialności za miejsce zamieszkania. W akcję zaangażowali się nie tylko
nowohucianie. Były nawet osoby, które tego
dnia pierwszy raz odwiedziły naszą dzielnicę.
Pomimo niskiej temperatury wszyscy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do działania.
–Nie spodziewaliśmy się, co możemy tu znaleźć, z rzeki wyciągnęliśmy m.in. kilka dmuchanych baseników, butlę gazową i kanister.
Zdecydowanie najwięcej zebraliśmy szklanych
butelek – mówią organizatorzy.

– Miałem obawy, czy taka akcja w ogóle będzie
możliwa w Nowej Hucie, czy będzie nią zainteresowanie. Teraz już wiem, że tak. Zdecydowanie ja powtórzymy. Prawdopodobnie spotkamy
się ponownie nad Dłubnią jeszcze tej jesieni –
obiecuje Marcin Pawlik. Podkreśla również,
że będzie ona jeszcze lepiej przygotowana. –
Uczymy się, jak organizować takie sprzątania,
było wiele rzeczy na plus, ale były też takie,
które trzeba poprawić. Nie spodziewaliśmy się
tak dużej ilości ciężkich śmieci. Worki często
nie wytrzymywały. Bardzo potrzebny jest także
lepszy sprzęt zabezpieczający dla uczestników.
Chodzi głownie o porządne, trwałe rękawiczki,
ale wszystko przed nami – obiecuje Pawlik.
Z kolei Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI
Andrzej Buczkowski deklaruje pełne wsparcie
dla akcji. Ta pierwsza pokazała, że jest ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców,
a miejsc do posprzątania w naszej dzielnicy nie
brakuje! O każdej takiej inicjatywie będziemy
informować na naszej stronie internetowej
www.dzielnica16.krakow.pl
Warto podkreślić, że w Bieńczycach nie jest to
pierwsza tego typu akcja. Kilka lat temu
z inicjatywy Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida i Fundacji Fundusz Partnerstwa sprzątany
był teren wokół stawu przy ul. Kaczeńcowej.
Oczywiście również wtedy radni wzięli udział
w akcji.
Redakcja
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Wybrane remonty i inwestycje

Remont chodnika osiedle Kazimierzowskie 11

Remont chodnika osiedle Strusia 4

Remont chodnika osiedle Kalinowe 16
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Remont chodnika osiedle Kazimierzowskie 6

Remont chodnika i alejki ul. Szajnowicza Iwanowa
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Bieńczyce - zwykłe osiedla?
W ostatnich kilku latach obserwujemy rosnące zainteresowanie deweloperów pięcioma dzielnicami historycznej Nowej Huty. Efektem tego są
nowe inwestycje mieszkaniowe zrealizowane lub planowane, także
w naszej dzielnicy. Jest to okazja do przypomnienia historii powstania
naszych osiedli, które dziś tworzą dzielnicę XVI Bieńczyce.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Architektura modernizmu powojennego, dominująca w „nowej” Nowej
Hucie, nie cieszy się powszechnym szacunkiem, wręcz przeciwnie. Budynki, bloki mieszkalne w tym stylu nie kojarzą się nam z wartościami
historycznymi, artystycznymi. Najczęściej tego typu zabudowa jest określana jako „blokowisko” , a takie miano jest dziś bardzo mocno nacechowane negatywnie. Na poziomie pierwszych skojarzeń często łączy się
z różnymi patologiami społecznymi. Mogłoby się wydawać, że za budową tego typu osiedli nie kryje się żadna głębsza idea i jest to tylko wytwór utożsamiany z komunizmem.
Lata 1956 -1970 to okres rządów Władysława Gomułki, przeobrażeń
politycznych, które wpłynęły także na architekturę i zdecydowały
o kształcie także naszej dzielnicy. Był to czas tzw. odwilży, zza żelaznej
kurtyny docierały do Polski nowe prądy z różnych dziedzin życia był to
czas względnego, chociaż ograniczanego otwarcia Polski na świat zachodni. W architekturze odwilż oznaczała zerwanie z socrealistyczną
zabudową na rzecz nowej, architektury modernistycznej. Pierwsze zmiany, budynki, eksperymenty w duchu modernizmu powojennego możemy
zauważyć w obrębie „starej” Nowej Huty. Symbolem nowych prądów
w architekturze jest tzw. „ blok szwedzki” zaprojektowany w 1956
przez Martę i Janusz Ingardenów na dzisiejszym os. Szklane Domy.
Projekt „bloku szwedzkiego” polega na tym, że w samodzielnym bloku,
autonomicznej jednostce mieszkalnej oprócz mieszkań, umieszczono
sklepy, urzędy itp. „Blok szwedzki” był na tyle nowoczesny, że stał się
wzorem dla realizacji kolejnych tego typu projektów. Elewacja bloku
była kolorowa, co wówczas było rzadkością.
Jednak prawdziwym przełomem w architekturze i urbanistyce Nowej
Huty była budowa zespołu osiedli w duchu powojennego modernizmu.
Decyzja o rozbudowie Nowej Huty została podjęta przez władzę centralne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), które zdecydowały o rozbudowie kombinatu Huty im. Lenina i znaczącego zwiększenia produkcji
stali z 3,3 do 5,5 mln ton rocznie. Wzrost produkcji, oznaczał wzrost
zatrudnienia i konieczność budowy mieszkań dla pracowników huty
i ich rodzin.
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W 1959 rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na rozbudowę Nowej Huty. Spośród kilkunastu prac wygrał projekt zespołu kierowanego przez
warszawską architekt Jadwigę Guzicką. Projekt budowy zespołu osiedli
nazwano „Bieńczyce Nowe”, jednak używano tylko skróconej wersji
„Bieńczyce”. Nowy zespół osiedli miał pomieści ok. 50 tys. mieszkańców, budynki w tej koncepcji były pomyślane jako wolnostojące
o kształcie prostokątnych „pudełek”, z oddzielnie stojącymi pawilonami
handlowo –usługowymi o wysokości 1 lub 2 kondygnacji. Bloki mieszkalne miały wysokości 5, 8, 11 kondygnacji. Zespół osiedli Bieńczyce w
planach urbanistycznych podzielono na sektory, oznaczone literami E, F,
G, H, J, dla niektórych przypisując robocze nazwy: os. Rytminczne (dziś
os. J.Strusia), os. Muzyczne (dziś os. Kalinowe) , osiedle Wysokie ( dziś
os. Na Lotnisku i os. Wysokie), os. Fantazyjne (dziś os. Jagiellońskie),
os. Bajkowe (dziś os. Kazimierzowskie). Granice budowy rozciągały się
na zachód od ulicy Kocmyrzowskiej do rzeki Dłubni i terenów lotniska
cywilnego w Rakowicach -Czyżynach. Budowa nowych osiedli przesądziła o losie tego jednego z najstarszych lotnisk stałych w Europie,
które zostało zamknięte w 1963 roku.
Według pierwszych założeń realizacja osiedla miała odbywać się w latach 1960-65. Budowa osiedli rozpoczęła się od XX-lecia PRL (obecnie
Albertyńskie). Osiedla w Bieńczycach były zaplanowane w otoczeniu
zieleni, przyjazne dla mieszkańców z ogólnie dostępnymi lokalami handlowo –usługowymi, kulturalnymi. Na przeszkodzie realizacji pierwotnego bardzo ambitnego projektu stanęły ograniczenia finansowe, obowiązujące normy budowlane, problemy technologiczne. Wprowadzone
oszczędności spowodowały, że większość mieszkań nie ma balkonów
lub loggii. Priorytetem było oddawanie do użytku jak największej liczby
bloków mieszkalnych, dopiero w dalszej kolejności infrastruktury
społecznej czyli szkoły, przedszkola, obiekty kultury. Wiele obiektów nie
zostało zrealizowanych, im zostanie poświęcony kolejny artykuł.
Budowa nowych osiedli na polach uprawnych wsi Bieńczyce budziła
bardzo duże zainteresowanie i było szeroko relacjonowane w prasie
lokalnej i branżowej. Nowa Huta była w czasach PRL-u bardzo ważnym
miejscem w Polsce na kliku płaszczyznach m.in. gospodarczej, politycznej, propagandowej. Budowa nowych osiedli wiązała się z wywłaszczeniami kilku tysięcy rolników, którzy byli pozbawiani swojej ziemi nawet
bez odszkodowania. Przemysł hutniczy należał do priorytetowych gałęzi
polskiej gospodarki. Wszystkie najważniejsze delegacje zagraniczne
odwiedzające Kraków, zwiedziały także Nową Hutę. Zmiany wprowadzone w urbanistyce i architekturze na nowohuckich osiedlach, miały
wpływ na inne nowo budowane osiedla w całej Polsce.
Ostatecznie teren Bieńczyc w latach 60. utworzyły osiedla o późniejszych administracyjnych nazwach: XX-lecia PRL (dziś Albertyńskie),
Kalinowe, Na Lotnisku, Wysokie, Jagiellońskie, Kazimierzowskie, Złotej
Jesieni. Budowa osiedli w Bieńczycach została zakończona dopiero
w latach 70., jako ostatnie wybudowano osiedla: Dąbrowszczaków (dziś
Przy Arce), Kościuszkowskie, Niepodległości. Po zachodniej stronie
ulicy Kocmyrzowskiej od początku budowy Nowej Huty istniały bazy
materiałowe przedsiębiorstw budujących dzielnicę. Dopiero po ich
likwidacji tereny te zostały uwolnione pod zabudowę mieszkaniową.
W naszej, bieńczyckiej części Nowej Huty wyróżniającymi się modernistycznymi obiektami architektonicznymi są kościół Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana) oraz budynek usługowy „Złota Jesień”, zaprojektowany jako stołówka dla pracowników Huty im. Lenina. „Arka Pana”
to nie tylko wybitny przykład modernizmu, to nie tylko przestrzeń symboliczna, ważna dla całego miasta, znana na świecie. Przede wszystkim
ta wyjątkowa świątynia to dowód wiary, wytrwałości, solidarności ludzi
wierzących z Nowej Huty, Europy i świata.
Zapraszam mieszkańców naszych osiedli do podzielania się swoimi
wspomnieniami,
dotyczącymi
historii
naszej
dzielnicy.
grzegorz.jezowski.historia@gmail.com
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Konkurs gastronomiczny
2 miejsce jury przyznało uczniowi Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1
w Krakowie Patrykowi Miętce za drink Exotic Island,
3 miejsce zajęła Sandra Wiercińska – uczennica Zespołu Szkół
im. J. Tuwima w Bielsku Białej za drink Pink Heaven.
Wśród KELNERÓW najlepsi byli:
1 miejsce – Patrycja Węgrzyn i Agnieszka Urban z Zespołu Szkół nr 3
w Wadowicach,
2 miejsce – drużyna z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
– Monika Nowak i Szymon Grochowski,
3 miejsce – Karolina Kordeczka i Kamil Moskal z Zespołu Szkół
w Limanowej.

Fot. ZSG nr 1
W dniach od 4 do 6 marca 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbyła się XVII edycja Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych. Wydarzenie to stało się już tradycją
licznego środowiska gastronomicznego. Tegorocznym hasłem kulinarnym tego ważnego przedsięwzięcia było: "Polska Wielkanoc".
Poza niełatwymi zmaganiami, które w wielu wykonaniach, należały do
mistrzowskich, uczestnicy tej edycji konkursu wzięli również udział
w warsztatach kulinarnych, przeprowadzonych przez mistrza Roberta
Sowę, podczas których można było zobaczyć nowe rozwiązania sztuki
kulinarnej z wykorzystaniem przypraw firmy Prymat, z którą Robert
Sowa współpracuje od 2006 r. Każdy uczeń – kucharz otrzymał piękną
bluzę i zapaskę od firmy Prymat.
Celem konkursu było rozpowszechnianie wielkanocnej tradycji
kulinarnej oraz umiejętne łączenie zwyczajów wielkanocnego stołu
z nowymi trendami sztuki kulinarnej, a także odkrywanie i promowanie
młodych talentów, a co za tym idzie integracja zaprzyjaźnionych szkół
z Polski i Europy. Konkurs ten, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów nie tylko z Małopolski, ale i innych województw: podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, lubelskiego i ze Słowacji. W sumie do konkursu przystąpiło 31 szkół, w tym 74 uczniów ( 44
kucharzy, 18 barmanów i 12 kelnerów). Efekty pracy uczestników konkursu w kategorii kucharz oceniało jury techniczne, które tworzyli członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników, a także
jury degustacyjne, w skład którego wchodzili: Robert Sowa, Krzysztof
Baranowski, Jacek Król, Grzegorz Kazubski, Dariusz Gnatowski oraz
prodziekani Uniwersytetu Rolniczego: dr hab. inż. Agnieszka FilipiakFlorkiewicz i prof. dr hab. inż Jacek Domagała. W skład jury oceniającego efekty pracy barmanów wchodzili członkowie Stowarzyszenia Polskich Barmanów pod przewodnictwem Piotra Dziadkowca. Kelnerów
oceniali eksperci w tej dziedzinie: Paweł Bogusz, Paweł Czarnik i Sylwester Stanik. I choć nie było łatwo szanowne jury wyłoniło zwycięzców.

Patronat nad całym przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Małopolski
Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski Kurator Oświaty : Aleksander Palczewski, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego Piotr Serafin.
Podczas konkursu obecni byli zaproszeni goście: Wicewojewoda Małopolskie – Piotr Ćwik, Wicedyrektor Wydziału Edukacji UMK
- Dariusz Domajewski, Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej
Polski – ks. Prałat Edward Baniak, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w
Krakowie – Piotr Serafin, Mistrz kulinarny Robert Sowa, Krzysztof Baranowski oraz Filip Lato z firmy Prymat, aktor scen Teatru STU w Krakowie Dariusz Gnatowski, Przewodniczący Dzielnicy XVI - Andrzej
Buczkowski.
Dziękujemy naszym wspaniałym Patronom i wieloletnim sponsorom,
dzięki którym ten konkurs może się odbywać, a młodzież ma szansę
wypróbowania swoich sił i kreatywności w tych pięknych zawodach, tak
ważnych dla nie tylko królewskiego miasta Krakowa, ale dla każdego
miasta. Są to: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Rada Dzielnicy XVI. Zarówno organizatorzy jak
i uczestnicy XVII MKSG potwierdzili, już kolejny raz, że pasja kulinarnych zmagań nie jest rzeczą łatwą, choć poprzez trud staje się rzeczą
piękną. A w tym wszystkim nie może zabraknąć wiedzy, pomysłowości,
szczypty odwagi i fantazji. Bo z wielkanocnej tradycji związanej ze stołem i polskimi potrawami, musi zawsze płynąć jakieś przesłanie. Tym
przesłaniem okazuje się być ciepło, piękno i wspaniały smak.

W kategorii KUCHARZ:
1 miejsce zajął Michał Wątorek – uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach za potrawę Foie Gras rocher.
2 miejsce przyznano Angelice Dąbrowicz – uczennicy Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Kutnie za pieczone rogaliki sezamowe nadziewane
pikantnym farszem jajecznym, ze świeżym szczypiorkiem i serem, podawane w towarzystwie sosu czosnkowego z odrobiną miodu z kutnowskich
pasiek.
3 miejsce zajęła Patrycja Gwóźdź z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, która podczas zmagań
konkursowych przygotowała mus z królika w kawiorowej impresji
z tapioki z nutą chrzanową.

Fot. ZSG nr 1
Sylwia Ptasznik

W kategorii BARMAN:
1 miejsce zajął Robert Piasecki uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Nowym
Sączu za drink Emulsion Impression ,
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Robotyka w Przedszkolu Nr 117
W naszym przedszkolu dzieci z najstarszych grup wiekowych , uczestniczyły w cyklicznych zajęciach z ROBOTYKI. Spotkania odbywały się
w małych zespołach, tak aby każde dziecko doświadczyło różnych działań i doskonaliło swoje umiejętności : logicznego myślenia, spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji uwagi, obsługi komputera i sprawności manualnej. W pierwszej fazie zajęć dzieci w małych
zespołach budowały wspólnie, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie komputera interaktywną budowlę z wykorzystaniem klocków LEGO
EEDO wyposażonych w silniki i sensory ruchu, dotyku bądź światła.
Wspólne wznoszenie budowli wymagało precyzji w analizie instrukcji
doborze z całego zestawu odpowiednich klocków. Na tym etapie dzieci
musiały się wykazać umiejętnością współpracy i zawierania kompromisów. Po wykonaniu wybranej zabawki- robota dzieci przystępowały do
programowania na laptopach. Jeśli dobrze wykonały wszystkie działania

ich zabawki ożywały i to był najbardziej ekscytujący i fascynujący moment pracy. Wybudowana z klocków lego łódeczka zaczynała kołysać
się, a na ekranie laptopa widać i słychać było szalejącą burzę z błyskawicami, sztorm na morzu. Król zwierząt lew unosił się na przednich łapach
i ryczał.
Zadowolenie i satysfakcję z dobrze wykonanego zadania widać
było na każdej uśmiechniętej buzi dziecka. Zajęcia z ROBOTYKI
to nauka poprzez zabawę: podstaw informatyki, działania nowoczesnych
sensorów i silników oraz zespołowego działania. Dodatkowo po każdych
zajęciach można było u dzieci zauważyć większe zainteresowanie klockami lego, budowaniem zgodnie z instrukcją i umiejętnością korzystania
z niej.
J. Wilgocka

Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej 92
Jednym z zadań szkoły jest wychowywać uczniów w duchu patriotyzmu.
Często pojawia się pytanie: Jak to realizować? Co to znaczy? Jakie konkretnie kroki podejmować na początku XXI wieku, aby były skuteczne
i w sposób naturalny uczyły miłości do ojczyzny? Patriotyzm należy do
uniwersalnych wartości. Powinien on mieścić w sobie szacunek dla rodziców, rodziny, ojczyzny, narodu, języka, kul-tury, tradycji i obyczajów.
W Szkole Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte staramy się tak planować pracę, aby wychowanie do patriotyzmu było procesem naturalnym, by nie ograniczało sie tylko do górnolotnych deklaracji
i sloganów. Uroczyście obchodzimy ważne dla Polski wydarzenia,
np.: Święto Niepodległości, 3 Maja. W sposób szczególny świętujemy
Dzień Patrona Szkoły, który przypada w ostatnich dniach września.
"Mazurek Dąbrowskiego" śpiewany jest także na ważnych uroczystościach szkolnych, także tych niezwiązanych bezpośrednio ze świętami
narodowymi (np. rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego).
Co roku w listopadzie organizujemy przeglądy pieśni patriotycznej. Jeden dla naszych uczniów, a drugi dla wychowanków okolicznych
przedszkoli. Malutkie dzieci, nawet trzy i czteroletnie wraz ze swoimi
wychowawcami włączają się w tą piękną, a zarazem wzruszającą tradycję.
Jako szkoła imienia Bohaterów Westerplatte staramy się pogłębiać wiedzę naszych wychowanków także o swoim patronie. Jednym ze
sposobów są różnorodne quizy, lekcje tematyczne oraz konkursy szkolne
i pozaszkolne. W tym roku wzięliśmy udział w konkursie dla szkół
„Patron naszej szkoły” organizowanym przez Bibliotekę Główną Uniwer-

str. 12

sytetu Pedagogicznego oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich w Krakowie. Na poziomie szkół podstawowych miał on
zasięg małopolski, natomiast dla gimnazjów i liceów – zasięg ogólnopolski. Młodsi uczniowie wykonywali przestrzenną pracę plastyczną dotyczącą patrona szkoły, z kolei starsi zmagali się z utworzeniem komiksu
o Bohaterach Westerplatte. Konkurs ten zakończył się dla nas sukcesem,
gdyż jedna praca grupowa, wykonana przez uczniów klas VI- Łukasza,
Marka i Mateusza - zdobyła drugą nagrodę.
Kolejnym aspektem patriotycznym jest włączenie się SP 92
w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski poprzez gazetki tematyczne,
prezentacje multimedialne oraz wystawę zdjęć „Polska naszych przodków”, którą będzie można oglądać w maju na szkolnym korytarzu.
Zrobiłyśmy krótką sondę wśród uczniów, zadając pytanie:
"Co to znaczy być dzisiaj patriotą?". Najczęściej padające odpowiedzi to:
Szanować polski język, nie używać brzydkich słow.
Poznawać historię naszego kraju oraz zwyczaje i tradycje
Szanować symbole narodowe
Dbać o swoje otoczenie, nie śmiecić, segregować śmieci...
Mamy nadzieję, że podejmowane przez SP 92 działania będą na
tyle skuteczne, że dzieci nie tylko będą umiały powiedzieć, co to jest
patriotyzm, ale będzie to prawdziwa wartość w ich życiu.

Kurier Bieńczycki

Kinga Guzik
Agnieszka Zych
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Spotkanie z ekologią w Przedszkolu „Niedźwiadka Gruchatki”
Coraz częściej mówi się o tym, jak istotne jest dbanie o naszą planetę.
W dobie tak szybkich zmian i gwałtownego rozwoju cywilizacji duże
znaczenie mają pojęcia dotyczące ekologii. „Przyroda nie zna nagrody,
ni kary, zna tylko konsekwencje” dlatego też tak ważne jest przybliżanie
dzieciom zagadnień związanych z ekologią i troską o środowisko.
Bowiem to właśnie ich późniejsze działania, a właściwie konsekwencje
tych działań będą miały ogromny wpływ na nasze otoczenie.
Prywatne Przedszkole „Niedźwiadka Gruchatki”, w którym dyrektorem
jest mgr Teresa Juszczyk mieści się tuż obok Stawu przy ulicy Kaczeńcowej, należącej do dzielnicy XVI – Bieńczyce. Staw ten znajduje się na
liście użytków ekologicznych miasta Krakowa. Utworzony został aby
chronić ekosystem, będący siedliskiem wielu chronionych gatunków
zwierząt. Spotkać tam można wiele gatunków ptaków, owadów, w tym
aż 14 gatunków motyli. Dlatego też mając na wyciągniecie ręki tak wiele
dóbr natury, przedszkolaki doskonale znają pojęcie „ekologii”. Zobowiązuje ich do tego nie tylko położenie przedszkola. Wynika to także z realizowanych założeń programu dydaktycznego, w którym ważne miejsce
zajmuje edukacja ekologiczna.
Ostatnim, do dziś wspominanym wydarzeniem był pokaz motyli. Dzieci,
mają możliwość obserwować te owady codziennie w otoczeniu naszego
przedszkola, jednak te, które zostały zaprezentowane podczas pokazu,
były bardziej egzotyczne i mniej spotykane od tych, żyjących nad pobliskim stawem. Ponadto, w naszym przedszkolu cyklicznie odbywają się
warsztaty przyrodnicze oraz teatrzyki o tematyce ekologicznej.
Aby jeszcze bardziej pogłębić proekologiczną wiedzę , w przedszkolu
realizowane są dwa ważne programy edukacyjne. Pierwszy z nich to
„Klub Małych Ekologów”. Główne cele programu to rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych oraz wykształcenie prawidłowych
postaw wobec przyrody. Priorytetem jest bowiem zachęcanie dzieci do
aktywnego poznania otaczającego świata. Na realizowanych zajęciach
dzieci poznają przede wszystkim zagadnienia dotyczące ekologii, dowiadują się jak być ekologiem w codziennym życiu oraz próbują tworzyć
zabawki metodą recyklingu. Drugim projektem jest „Projekt Zielona
Energia – odnawialne i nieodnawialne źródła energii”. Program ten przeznaczony jest dla najstarszej grupy przedszkolnej. Jego główne cele to
zdobycie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania
i oszczędzania. Zajęcia mają formę pogadanek ale przepełnione są pokazami doświadczeń, filmów i zdjęć, a także różnorodnymi zabawami.
W najbliższym czasie będziemy także obchodzić w przedszkolu Międzynarodowe Święto Ziemi. Tego dnia każdy przedszkolak postara ubrać się
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na zielono i weźmie udział w zajęciach oraz zabawach proekologicznych.
Jednak najważniejszą częścią programu w tym dniu będzie „Ekologiczny
Konkurs Recytatorki”. Warto zaznaczyć, że konkurs ten będzie małą
rozgrzewką przed WIELKIM KONKURSEM RECYTATORSKIM,
który odbędzie się w czerwcu, podczas Dnia Rodziny. To coroczne święto, jest jednym z największych wydarzeń w życiu naszego przedszkola.
To właśnie wtedy dzieci zaprezentować mogą swoje zdolności aktorskie
i wokalne przed rodzicami i bliskimi. Jednak największą atrakcją zarówno dla przedszkolaków, jak i wszystkich zebranych gości jest piknik na
świeżym powietrzu. Zielone otoczenie, a także nasz przedszkolny ogród
i plac zabaw świetnie nadają się do tego, aby wspólnie świętować a bogato zastawiony stół i tradycyjny grill jest tylko zwieńczeniem wspaniałej
zabawy. W tym roku przewidziane są równie ciekawe atrakcje, ale
z pewnością wiele z nich będzie miłym zaskoczeniem dla wszystkich
uczestników. Już dziś odliczamy dni do tego wielkiego wydarzenia. Wiadomo bowiem, że nawet mały ekolog musi znaleźć odrobinę czasu na
relaks i zabawę, zwłaszcza gdy spędza te chwile w tak pięknym otoczeniu przyrody.

Kurier Bieńczycki

Patrycja Kotaba – nauczyciel wychowawca
w Prywatnym Przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki
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Dzień zdrowej kanapki
„DOBRE NAWYKI”
Od kilku lat Przedszkole nr 97 zwraca specjalną
uwagę na zdrowe żywienie dzieci.
Jedną z form, która cieszy się szczególną popularnością wśród dzieci i rodziców jest „Dzień
zdrowej kanapki”. Podczas zajęć dydaktycznowychowawczych dzieci poznają teoretyczne
podstawy zdrowej diety i savoir-vivre obowiązującego przy stole. W czasie „Dnia zdrowej
kanapki” teoria łączy się z praktyką. Z przygotowanych przez panie kucharki produktów,

dzieci same komponują swoją ulubioną kanapkę. Nawet dodatki warzywne, które nie cieszą
się zazwyczaj wśród naszych milusińskich
szczególnym „uznaniem”, znikają błyskawicznie w trakcie przygotowywania własnej kanapki. Zachęcamy rodziców do wspólnego tworzenia zdrowych kanapek również w domu. Będzie
to wspaniała zabawa i dla rodziców i dla dzieci.
Opracowały nauczycielki przedszkola.

Profilaktyka zagrożeń Internetowych w SP 92
O tym, że Internet jest potrzebny i ułatwia
codzienne życie nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety nie trzeba także nikogo przekonywać, że szybko uzależnia i wśród osób przez
niego "zniewolonych" są dorośli, młodzież
i coraz częściej dzieci. Problem ten przedstawiany jest jako plaga XXI wieku. Często mówi
się o siecioholizmie, netoholizmie, cyberprzemocy np. na portalach społecznościowych.
W myśl zasady, że lepiej zapobiegać
niż leczyć, w Szkole Podstawowej nr 92 jednym ze stałych elementów działań profilaktycznych jest troska o bezpieczne korzystanie
z sieci. Co roku na zajęciach komputerowych
od klasy I do VI zostają przeprowadzone lekcje
poświęcone tematyce zagrożeń w Sieci oraz
zasad bezpiecznego korzystania z niej. Wykorzystując materiały udostępnione nam przez
Polskie Centrum Programu Safer Internet dzieci dowiadują się o zagrożeniach jakie płyną
z nadmiernego korzystania z komputera i Internetu, poznają szkolne procedury postępowania

w przypadku ujawnienia cyberprzemocy, zapoznają sie z Dekalogiem Cyfrowego Obywatela.
Tematyka ta dominuje szczególnie w październiku (Międzynarodowy Miesiąc Bezpieczeństwa w Sieci) i lutym (Dzień Bezpiecznego
Internetu).
Wszystkie działania podejmowane
w bieżącym roku w ramach DBI były realizowane pod hasłem "Lepszy Internet zależy od
Ciebie!". Chcieliśmy podkreślić, że wszyscy
internauci mogą przyczynić się do tego,
że Internet będzie miejscem bezpiecznym
i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób korzysta z komputera. Chcieliśmy również zwrócić uwagę
na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach e-learningowych. Wykonują broszury,
prezentacje w PowerPoint i Prezi na temat:
„Zasady bezpieczeństwa w Internecie” oraz

„Zagrożenia w sieci”. Uczestniczą w spotkaniach prewencyjnych z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Wykonują gazetkę ścienną, przypominająca dzieciom, nauczycielom
i rodzicom o tak ważnym zagadnieniu. Działania nie są ukierunkowane tylko na uczniów.
Aby umieć zapobiegać niebezpiecznym zjawiskom, konieczna jest podnoszenie świadomości
dorosłych. Fundacja Odkrywców Innowacji
nt Bezpiecznego Internetu wyłoniła wśród
pedagogów SP 92 lidera (nauczyciela informatyki), który między innymi przeprowadził szkolenie całej Rady Pedagogicznej, dotyczące
zagrożeń w sieci globalnej i sposobów przeciwdziałania im.
Mamy nadzieję, że podejmowane
przez nas działania ograniczą potencjalne ryzyko zagrożeń.
Jadwiga Kępa
Agnieszka Zych

Co w bieńczyckiej trawie piszczy...

Fot. R. Połomska
Nadeszła wyczekiwana wiosna. Mieszkańcy
Bieńczyc coraz więcej czasu spędzają na wolnym powietrzu. Takie spacery, czas spędzony
w otoczeniu miejskiej zieleni, nasuwają spostrzeżenia i refleksje dotyczące jej stanu.
W lipcu ubiegłego roku rozpoczęła działalność
nowa jednostka Zarząd Zieleni Miejskiej
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w Krakowie, która zajmuje się kompleksowo
utrzymaniem i rozwojem terenów zieleni
w naszym mieście: planowaniem, realizowaniem nowych inwestycji, rewitalizacją istniejących obszarów, a także bieżącym utrzymaniem
zieleni. ZZM prowadzi również działania edukacyjne i promujące tematykę zieleni. Kształtowanie i rozwój zieleni powinny być zgodne
z potrzebami mieszkańców, a te najlepiej poznać podczas konsultacji społecznych. Wydział
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta
Krakowa – to kolejna jednostka zajmująca się
zielenią - przeprowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje dokumentu pn. Kierunki
rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030. W ramach pierwszego etapu konsultacji zostały zorganizowane
spotkania w formie otwartych warsztatów dla
poszczególnych dzielnic. Warsztaty prowadziła
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Fundacja Sendzimira. Spotkanie z mieszkańcami Bieńczyc odbyło się 11 lutego br. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. Podczas spotkania podkreślono potrzebę wdrożenia i egzekwowania lepszych standardów utrzymania
terenów zieleni i pielęgnacji zieleni, wskazano
tereny wymagające szczególnej uwagi w tym
zakresie. Zwrócono uwagę na niewykorzystany
potencjał Plant Bieńczyckich oraz terenu wokół
Zalewu Nowohuckiego. Z treścią raportu
z konsultacji można się zapoznać na stronie
www.dialogspoleczny.krakow.pl. Planowanie
to ważna rzecz, oby tylko istotne wnioski
i postulaty zgłaszane przez uczestników konsultacji, w konfrontacji z jak zwykle skromnymi środkami finansowymi nie pozostały na
zawsze jedynie dokumentem.
Renata Połomska
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25 lat Zespołu Tańca Klasycznego „Arabeska”
14 kwietnia zespół „Arabeska” działający w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18 obchodził jubileusz. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert.

Sala widowiskowa MDK 14 kwietnia
była wypełniona po brzegi. Na występ przybyły
rodziny dziewcząt z zespołu jak i dawniej tańczące w nim panie. Baletnice prezentowały się
pięknie. Ich liczba pomimo upływu lat nie
maleje. – W „Arabesce” tańczy ok. 50 dziewczyn. Balet jest nadal popularny, można rzec,
że w ostatnim czasie stał się modny – mówi
Swietłana Olszak, choreograf i instruktor zespołu. Dziewczęta w wieku 5-12 lat tańczą trzy
razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych.
Instruktorka baletu ma przepis na sukces. - 25-lecie istnienia zespołu można było
osiągnąć z powodu ciągłego zainteresowania
lekcjami baletu przez nowohuckie dzieci i młodzież oraz dzięki znakomitej współpracy z kadrą MDK, a w szczególności z Panią dyrektor,
Moniką Modrzejewską, która przez cały ten
czas objęła troskliwą opieką „Arabeskę”, nie
szczędziła czasu, starań i środków by zespół
mógł działać i się rozwijać – zaznacza Swietłana Olszak.

Swietłana Olszak od samego początku jest
instruktorką „Arabeski”. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie, a od 1979 r.
mieszka w Krakowie. Tańczyła w Operze Krakowskiej, ale jako pedagog z wykształcenia
chciała uczyć. Pracowała w Społecznej Szkole
Baletowej i w studiu baletowym przy Operze
Krakowskiej. Od 1991 r. prowadzi zespól
„Arabeska”. - Kocham balet, gdyż jest po prostu piękny. Będąc dzieckiem bardzo lubiłam
taniec. Gdy miałam 8 lat mama zaprowadziła
mnie na pierwszą lekcje baletu i tak zaczęła się
moja miłość do tańca. Dodam, że pierwszy
zespół do jakiego uczęszczałam w Moskwie
także nosił nazwę „Arabeska”. W balecie nie
chodzi tylko o dobrą technikę i choreografię,
balet ma duszę, dlatego jest piękny – mówi
Swietłana Olszak, której drugą pasją oprócz
baletu jest malarstwo. Wykonuje m. in. prace
przedstawiające dziewczęta w strojach baletowych, które były kilkakrotnie prezentowane
w MDK im. J. Korczaka, w „Galerii Małej”.

Pani instruktor uważa, że balet oprócz artystycznego piękna ma także wiele innych zalet,
ze względu na nie poleca uczęszczanie na lekcje tańca klasycznego. - Uważam, że każda
dziewczyna powinna obowiązkowo tańczyć
balet. Ćwiczenia wspaniale kształtują nie tylko
smukłe ciało, lecz także piękną duszą. Dziewczynki stają się subtelne, delikatne, łagodne,
bardziej uduchowione – takie, jakie powinny
być kobiety. Balet uczy ponadto systematyczności, dyscypliny, wytrzymałości - cech które są
potrzebne każdemu człowiekowi – podkreśla
Swietłana Olszak.
Koncert jubileuszowy „Arabeski” był
jednym z kilku planowanych występów. Zespół
jak co roku zatańczy na Spotkaniach Bieńczyckich – imprezie dzielnicy XVI, weźmie udział
w dorocznym koncercie absolwentów MDK
oraz wyjedzie na Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych do Nowego Sączu, gdzie
„Arabeska” wielokrotnie zdobywała nagrody
sławiąc Kraków i Nową Hutę.
Klaudia Skrężyna
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Zarząd pod przewodnictwem Andrzeja Buczkowskiego
dostał zielne światło do dalszego działania.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyła się XXI
Sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, na której
jednym z głosowanych projektów uchwał było
przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2015.
Większość radnych „Szesnastki” uznała, że
Zarząd wywiązał się ze swoich obowiązków
i udzieliła mu absolutorium. O dobrej pracy
Zarządu świadczy między innymi uzyskanie
99 % wykonania Budżetu Dzielnicy. Przeciw
zagłosował tylko jeden radny Jan Piotr Jarosz.
Dziwić może fakt, że tak zrobił skoro połowa

sprawozdania dotyczyła okresu, kiedy przewodniczącym Zarządu był wspomniany radny.
Wnioskować można z tego, że podjęta przez
niego w czerwcu 2015 r. decyzja o rezygnacji
z pełnionej funkcji przewodniczącego Zarządu
była słuszna, gdyż radny Jarosz, jak widać,
negatywnie ocenia również swoją półroczną
pracę. Uzasadniając własną decyzję w sprawie
głosowania nad przyjęciem sprawozdania Zarządu, radny Jarosz nie podał żadnych merytorycznych zarzutów, a jako koronny argument

przeciw obecnemu Zarządowi podał fakt, że we
wrześniowym numerze „Kuriera Bieńczyckiego”, w artykule przedstawiającym sylwetki
wszystkich przewodniczących Bieńczyc, było
również zdjęcie posła Ireneusza Rasia, przewodniczącego „Szesnastki” w latach 1998 2005, co zdaniem radnego miało być promocją
Ireneusza Rasia i pomogło mu w uzyskaniu
mandatu posła na kolejną kadencję.
Magdalena Dziedzic

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam Państwa na Dzień Otwarty Magistratu,
który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. (niedziela) w godz. 10:00 - 17:00
w krakowskim Magistracie na pl. Wszystkich Świętych 3–4.
Jak co roku krakowanie będą mogli zobaczyć najpiękniejszą w Polsce Salę Obrad Rady Miasta Krakowa,
a także gabinety, w których na co dzień urzędują prezydent i przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
Ten dzień to również święto krakowskich dzielnic, które zaprezentują się na przygotowanych stanowiskach,
przy których będą dyżurować radni dzielnicy.
Andrzej Buczkowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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