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Bieńczyce uczciły bohaterów spod Monte Cassino
20 maja 2016r. pod Obeliskiem upamiętniającym bohaterów bitwy o Monte
Cassino, znajdującym się na os. Niepodległości odbyły się uroczyste obchody
72 Rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
Tradycyjnie już organizatorami uroczystości byli: Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
Andrzej Buczkowski oraz Dyrektor
Gimnazjum nr 42 im. gen Andersa
Łukasz Pająk.
W 2004 roku, w 60 rocznicę bitwy, mieszkańcy Dzielnicy XVI, chcąc uczcić pamięć wszystkich żołnierzy, biorących
udział w zdobyciu Monte Cassino, ufundowali obelisk, który znajduje się na
os. Niepodległości w Krakowie. Co roku
odbywa się tutaj uroczystość patriotyczna
organizowana przez Radę Dzielnicy XVI
Bieńczyce i Gimnazjum nr 42 im. gen.
Władysława Andersa. Również w tym
roku 20 maja o godz. 13.00 pod obeliskiem zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, licznie przybyli mieszkańcy oraz delegacje ze szkół z terenu Dzielnicy XVI. C.d.
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Wśród zaproszonych gości znaleźli się: żołnierz II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych uczestnik kampanii włoskiej profesor Wojciech Narębski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, senator RP Zbigniew Cichoń, vice przewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, przewodniczący Klubu
Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus oraz współorganizator uroczystości przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Andrzej Buczkowski. Radę Dzielnicy XVI reprezentowali również radni: Alina Nowicka, Magdalena Dziedzic, Zofia Strojek, Stanisława
Romanik, Agnieszka Łoś i Zdzisław Pawiński. Całą uroczystość uświetnił swoją obecnością Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego pod komendą Henryka Bugajskiego, a także oficerowie i żołnierze z Centrum Operacji Lądowych - Dowódctwa Komponentu Lądowego,
którzy pełnili asystę honorową.
Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu
Polski. Następnie zaproszeni goście skierowali do zebranej bardzo licznie młodzieży kilka słów. Jako pierwszy głos zabrał profesor Wojciech Narębski, który przede wszystkim wyraził radość
z możliwości wzięcia udziału w uroczystości. Potem przybliżył
obecnym wydarzenia tamtych dni, wspominał swoich kolegów –
żołnierzy, podkreślił ogromną rolę jaką w przełamaniu linii
Gustawa odegrali polscy żołnierze. Na koniec powiedział, że rolą
młodzieży jest pamiętać o dniach walki kiedy zabraknie już jej
uczestników i prosił zebranych uczniów o tą pamięć. Następnie
do obecnych kilka słów powiedział Wojewoda Małopolski Józef
Pilch. Podziękował obecnemu gronu pedagogicznemu za to, że
uczy młodzież szacunku do wartości patriotycznych. Przypominał
młodzieży o konieczności szanowania bohaterów, dzięki którym
mogą żyć w niepodległej Polsce. Jako ostatni głos zabrał vice
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk.
Przypomniał, że Polacy doświadczali w swojej historii braku
niepodległości podkreślił, że teraz kiedy żyjemy w kraju wolnym
i niepodległym trzeba okazać szacunek tym dzięki którym się to
udało. Następnie obecni złożyli kwiaty pod Obeliskiem Żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako pierwsi kwiaty złożyli profesor Wojciech Narębski wraz z Dyrektorem Gimnazjum Łukaszem Pająkiem, potem goście oraz gospodarze tego miejsca czyli radni Dzielnicy XVI
z przewodniczącym Andrzejem Buczkowski na czele, wreszcie delegacje bieńczyckich szkół.
Na zakończenie tego wyjątkowego spotkania wszyscy zebrani wysłuchali uroczyście odśpiewanej, wzruszającej pieśni „Czerwone Maki na Monte
Cassino”. Wyjątkowe wykonanie oraz okoliczności sprawiły, że wśród obecnych było widać głębokie wzruszenie, a u niektórych na policzkach pojawiły się łzy. Historia kwiatów, które „zamiast rosy piły polską krew” wyśpiewana przez ucznia Gimnazjum nr 42 Kornela Szypulskiego sprawiła,
że uroczystość nie zakończyła się wraz z rozejściem się uczestników. Pamięć o bohaterach tamtych dni pozostała z obecnymi tego dnia pod obeliskiem
na długie godziny.
Agnieszka Łoś

Moja Mała Ojczyzna
Ważne jest, do kogo należy teren
Z pewnością każdy z nas doświadczył takiej
oto sytuacji: Idziemy sobie przez naszą Dzielnicę i widzimy miejsce, które pilnie wymaga
remontu albo nawet jakiejś większej inwestycji. Może to być zaniedbany chodnik, zniszczona ławka, brzydki napis na murze, a może inne
miejsce, które można lepiej i ładniej urządzić.
Wtedy nasuwa nam się myśl: Dlaczego nikt do
tej pory nic nie zrobił, żeby to rażące swoim
wyglądem miejsce wyglądało lepiej?
Jeśli nachodzą nas takie myśli, to bardzo dobrze, bo jest to przejaw tego, że interesujemy
się naszą Małą Ojczyzną i czujemy odpowiedzialność za jej stan. Nie ulega zaś wątpliwości, że każda Mała Ojczyzna będzie się miała
lepiej, gdy więcej będzie tych, którzy się o nią
troszczą i nie traktują przestrzeni publicznej
jako miejsca niczyjego.
Co jednak dalej z tą naszą troską, bo przecież
nie byłoby dobrze, gdybyśmy zatrzymali się na
stwierdzeniu faktu, że w danym miejscu trzeba
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by coś zrobić. Jeśli więc widzimy, że gdzieś
przydałby się remont lub inna inwestycja, dobrze jest zgłosić się ze swoim spostrzeżeniem
do Rady Dzielnicy Bieńczyce. Można to zorbić
za pośrednictwem jednego z radnych lub bezpośrednio w biurze Rady. Wtedy z pewnością
uzyskamy wstępne informacje dotyczące tego,
czy w Dzielnicy zgłaszany już był zauważony
przez nas problem, a przede wszystkim, jakie
nasza Dzielnica ma możliwości jego rozwiązania.
Trzeba sobie bowiem uświadomić, że nie
wszystkie miejsca, które wydają się nam na
pierwszy rzut oka miejscami publicznymi,
należą do Gminy Kraków, a tylko w sytuacji,
gdy dany teren jest własnością miasta, możliwe
jest przeznaczenie pieniędzy miejskich na jego
remont czy inną inwestycję. Czasem zdarza
się, że chodnik albo fragment ulicy nie należy
do Gminy Kraków, lecz jest własnością spółdzielni lub innego prywatnego podmiotu
i wtedy tylko właściciel jest uprawniony do
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decydowania o swojej własności. Jeśli więc np.
zniszczona ławka stoi na działce nienależącej
do miasta, to choćby Dzielnica miała wielką
chęć ją naprawić, to nie może na ten cel przeznaczyć miejskich pieniędzy. Podobnie sytuacja wygląda z elewacjami bloków, które najczęściej są własnością spółdzielczą lub poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Dlatego przed podjęciem decyzji o remoncie lub
inwestycji Dzielnica musi sprawdzić, do kogo
należy teren. Jeśli nie jest on miejski, Dzielnica
może jedynie zwrócić się do właściciela, by
zadbał o swoją własność, ale właściciel wcale
nie musi tego zrobić. Trzeba też pamiętać, że
często mieszkańcy naszej Dzielnicy są równocześnie członkami spółdzielni mieszkaniowej
albo wspólnoty zarządzającej daną nieruchomością, a więc mają możliwość wpływania na
te podmioty. W każdym jednak wypadku warto
brać odpowiedzialność za przestrzeń, w której
żyjemy.
Piotr Dominik
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Zdaniem Przewodniczącego
Zainteresowanie prawie zerowe …
1 lipca zakończyło się trwające od 18 czerwca głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. W Bieńczycach mogliśmy
wybierać spośród 7 projektów. Ja zagłosowałem między innymi na zadanie,
które zakłada budowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na Plantach Bieńczyckich, na wysokości bloku nr 5 os. Przy Arce. Do przyznania punktów
temu projektowi zachęcałem też innych mieszkańców, gdyż byłby on naturalną kontynuacją zrealizowanego już wcześniej projektu Aktywne Bieńczyce
wybranego w Budżecie Obywatelskim 2014. Wtedy powstały siłownie na os.
Kalinowym, Wysokim i Kazimierzowskim. O popularności, a zarazem potrzebie takich miejsc świadczy fakt, iż w Budżecie Obywatelskim 2015 zwyciężył
projekt budowy takiej siłowni nad Zalewem Nowohuckim. Niestety moje
przewidywania sprawdziły się i zainteresowanie mieszkańców głosowaniem
było niewielkie, o czym świadczy zaledwie 7% frekwencja. Nie pomogła
kampania promocyjna, na którą Rada Miasta Krakowa przeznaczyła prawie
pół miliona złotych. Nie pomogły również dyżury pracowników Urzędu Miasta Krakowa w centrach handlowych, jak również dyżury radnych w krakowskich dzielnicach. Znamienne jest to, że w biurze naszej Rady utworzyliśmy punkt do głosowania dla osób, które nie maja dostępu do Internetu i w trakcie 4 dni dyżuru tj. od 27 do 30 czerwca nie zgłosiła się ani jedna osoba,
która chciałaby wziąć udział w głosowaniu. Kampania promocyjna nie przyniosła, więc oczekiwanych rezultatów, a zatem musze stwierdzić, że znów
został zmarnowany publiczny grosz. Mieszkańcy Bieńczyc w głosowaniu wybrali do realizacji projekt Plaża Nowa Huta – Powraca, który zakłada
utworzenie plaży nad Zalewem Nowohuckim, w miejsce kiedyś zlikwidowanej. Po raz kolejny okazało się też, że projekty wybrane w naszej Dzielnicy
dublują się z tymi, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ogólnomiejskiego. W tym roku do realizacji prawdopodobnie zakwalifikuje się projekt dot. rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, który również zakłada utworzenie plaży nad zalewem. Kolejny mankament, na który zwracałem już Państwa uwagę we wcześniejszych moich publikacjach to fakt, iż regulamin BO obliguje radnych do wskazania do realizacji zwycięskiego
projektu oraz kolejnych, już nie według ilości zdobytych punktów, lecz tych, które mieszczą się limitach, aż do wyczerpania puli środków. Tym samym w tym roku w naszej Dzielnicy będzie realizowany także projekt, który zdobył najmniej punktów, co znaczy, że mieszkańcy go nie chcieli.
Czy w tej sytuacji kontynuowanie idei Budżetu Obywatelskiego ma sens ?
Andrzej Buczkowski
– Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Bieńczyce na Dniach Magistratu
5 czerwca krakowski Magistrat otworzył swoje drzwi dla
mieszkańców Krakowa. O godz. 10.30 Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady
Miasta Bogusław Kośmider powitali zwiedzających. Dzień
ten był również świętem krakowskich dzielnic, które prezentowały się na przygotowanych wcześniej stanowiskach.
Mieszkańcy mogli poznać osiągnięcia i sukcesy dzielnic,
a także otrzymać pamiątkowe długopisy, kubki oraz inne
gadżety z logo danej Dzielnicy. Wszystkie stoiska były
kolorowe, ale nasze bieńczyckie szczególnie przyciągało
wzrok. Kolorowe cukierki, balony i kredki zwracały uwagę najmłodszych, a pamiątkowe puchary, piękne kwiaty
i czarujący uśmiech przewodniczącego zachęcały starszych do zatrzymania się i rozmowy. Radni naszej Dzielnicy z Przewodniczącym Andrzejem Buczkowskim na czele
przez cały dzień pełnili dyżury, byli chętni do rozmowy
i odpowiedzi na pytania mieszkańców.
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Takie inicjatywy są niezwykle potrzebne i cenne. Na co dzień ludzie mało interesują się pracą rad dzielnic, a takie spotkania dają możliwość bliższego
poznania dzielnicy, swoich reprezentantów i rozmowy z nimi. Dla nas to kolejna okazja do poznania problemów i potrzeb mieszkańców oraz udzielenia
im odpowiedzi na zadawane pytania. Miłe okoliczności oraz pamiątkowe upominki sprawiają, że mieszkańcy ciepło wspominają takie spotkania –
mówi Andrzej Buczkowski Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Każdy, kto przyszedł tego dnia do Magistratu mógł również obejrzeć wystawę zdjęć zrealizowanych już projektów Budżetu Obywatelskiego z jego
pierwszej i drugiej edycji, podziwiać ekspozycję portretów i dokumentów związanych z 150. rocznicą odrodzonego krakowskiego samorządu wystawioną w Holu Kamiennym, a także zobaczyć gabinet Prezydenta Krakowa czy zasiąść w fotelu Przewodniczącego Rady Miasta.
Cieszy fakt, że święto Magistratu, jak co roku, spotkało się z dużym zainteresowaniem krakowian, a szczególnie miłe były słowa kilkuletniej dziewczynki, która wychodząc powiedziała, że na pewno przyjdzie tutaj za rok.
Magdalena Dziedzic
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Budżet miejski w Bieńczycach
W bieżącym roku w budżecie miejskim znalazły się następujące inwestycje na terenie naszej Dzielnicy:

 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej - odcinek od
placu Bieńczyckiego do ul. Cienistej,

 modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej nr 7 na potrzeby Związku
Harcerstwa Polskiego,

 budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym na
os. Wysokim,

 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 100 na
os. Albertyńskim,

 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 na
os. Kalinowym,

 dostawa band oraz budowa trybun na stadionie żużlowym KS Wanda,
 modernizacja oświetlenia i ogrzewania balonu nad boiskiem przy MDK

Fot. M. Permus

im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18.

Ponadto jako Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce zgłosiliśmy do remontu nakładkowego jezdni m.in. odcinek od DH Wanda do skrzyżowania
z ul. Dunikowskiego oraz inne drogi w dzielnicy.
Zgodnie z wolą mieszkańców proponujemy wybudowanie wybiegu dla psów, troszczymy się o remonty szkół, szukamy nowych rozwiązań,
aby przybywało miejsc do parkowania, dbamy o place zbaw, przywracamy dobry stan chodnikom, zwracamy uwagę na stan techniczny ławek, koszy,
lamp ulicznych i parkowych oraz drożności kanalizacji deszczowej. Obniżamy też krawężniki pod kątem osób niepełnosprawnych i tych najmniejszych mieszkańców, aby bez przeszkód mogli pokonywać przejścia dla pieszych i ciągi piesze. Doświetlamy również ciemne miejsca na terenie
dzielnicy oraz wspieramy jedyny w Bieńczycach Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym. Rozwijamy też sieć dozoru
wizyjnego. W pobliżu byłego Polomarketu na os. Kazimierzowskim przy al. Andersa pojawi się nowa toaleta, a druga powstanie nad Zalewem Nowohuckim w miejscu działającej kiedyś podziemnej toalety.
Podkreślić należy, że jako dzielnica zgłosiliśmy wiele wniosków do budżetu miejskiego, nie zostały one jednak uwzględnione przez miasto.
Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta Miasta Krakowa, by pamiętał tez o Dzielnicy Bieńczyce.
Marcin Permus
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Bieńczyce Nowe - projekt niedokończony
Zespół osiedli Bieńczyce Nowe, jak wiele projektów w czasach PRL-u,
nie został w pełni zrealizowany, a pomimo tego prezentuje się nam jako
ciekawy przykład architektury modernizmu powojennego. Przeglądając
plany osiedli, zwraca uwagę staranie przemyślany układ całego zespołu
osiedli, przemyślana, szczegółowa kompozycji terenów zielonych. Chyba
największą zaletą naszych osiedli jest dobrze zaplanowana, bujna i dominująca zieleń. Cecha ta pozytywnie wyróżnia nowohuckie osiedla. Tym
bardziej możemy docenić zieleń, patrząc na nowe osiedla i bloki mieszkalne budowane m.in. w naszej dzielnicy, gdzie dominuje gęsta betonowa
zabudowa, a tereny zielone są symboliczne.
Żeby zrozumieć, dlaczego tak wyglądają nasze osiedla, trzeba się cofnąć
w czasie. W 1928 został założony Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Organizacja skupiała architektów, urbanistów z całego
świata, była miejscem wymiany doświadczeń, ośrodkiem propagowania
nowoczesnej architektury. W czasie jednego z kongresów tej organizacji
powstała Karta Ateńska, dokument zawierający postulowane zasady
nowoczesnego projektowania miast, osiedli. Trzema podstawowymi
filarami nowoczesnego tworzenia nowych miast, osiedli było słońce, zieleń, otwarta przestrzeń. Postulowano budowę wysokich bloków
dzięki czemu mieszkańcy mieliby zdrowe powietrze i piękne widoki,
dobrze nasłonecznione mieszkania w otoczeniu zieleni. Na terenach zielonych zalecano wznoszenie budynków obsługujących osiedla czyli sklepów, przychodni, żłobków, szkół czy miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Zieleń miała wypełnić osiedla i tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, miała być przedłużeniem niewielkich mieszkań. Zwracano uwagę na dostosowanie bloków i przestrzeni do skali człowieka, co jednak
nie zawsze znajdowało odbicie w rzeczywistości.
Jakie budynki nie zostały zrealizowane? Przede wszystkim w pierwszej
kolejności zrezygnowano z kosztownych inwestycji w infrastrukturę
sportową. Na terenie dzisiejszego os. Przy Arce (wówczas oznaczonego
G-3) planowano wybudowanie hali widowiskowo – sportowej. Według
pierwotnego projektu hala byłaby jednym z wyróżniających się miejsce
w dzielnicy, umiejscowiona niejako u wrót do nowych osiedli. Byłby to
pierwszy taki obiekt w Nowej Hucie, gdyż hala widowiskowo – sportowa
„Hutnika” została oddana do użytku w 1970. Hala w Bieńczycach miała
stanąć w części osiedla przy skrzyżowaniu dzisiejszej alei gen. Władysława Andersa (wówczas pod roboczą nazwa ul. Zachodnia) i ul. Kocmyrzowskiej. Drugim niezrealizowanym obiektem był stadion sportowy
zlokalizowany na dzisiejszym os. Kościuszkowskim blisko dzisiejszej
alei gen. Andersa i ul. Braci Schindlerów. Ciekawostką jest, że we wcześniejszych projektach, np. makiecie Nowej Huty z 1957, widzimy projekt
osiedli położonych za ulicą Kocmyrzowską, jednak zaprojektowane są
tylko dwa osiedla, na pozostałych kwartałach nie ma nawet modeli bloków. Według tego założenia dzisiejsza aleja Andersa nie byłaby kolejną
ulicą łącząca Nową Hutę z Krakowem, ale byłaby ślepą ulicą prowadzącą
do jednego z pięciu stadionów projektowanych w tym czasie na terenie
Nowej Huty.
Niemal na każdym osiedli planowane były żłobki, przedszkola, szkoły,
przychodnie lekarskie, pawilony handlowo – usługowe. Wiele tego typu
budynków nie powstało, odłożono ich budowę, jak się okazało, na zawsze. Na osiedlu Kazimierzowskim przed blokiem 17 planowano wybudo-

wać przedszkole, przed sąsiednim, identycznym blokiem nr 7 miał powstać budynek, jak określono w planach, „ogniska dla dzieci” . Podobne
placówki służące dzieciom miały powstać przed wieżowcami na os.
J. Strusia. Dziś mamy w tym miejscu tylko jedno przedszkole przed blokiem nr 7. Na osiedlu Wysokim obok III Liceum Ogólnokształcącego
także miało powstać kolejne przedszkole, w tym miejscu mamy plac
zabaw dla dzieci i alejki. Nie powstały też wszystkie planowane szkoły
m.in. na os. Na Lotnisku, która miała sąsiadować z dzisiejszym Przedszkolem Samorządowym 117.
Lata 60-te były na naszych osiedlach okresem wyżu demograficznego
i tym samym ogromnego zapotrzebowania na szkoły i przedszkola. Dzieci chodziły do szkoły na dwie zmiany, klasy były liczne, zajęcia odbywały się nawet na korytarzach. Do Szkoły Podstawowej nr 101 na os. Jagiellońskim w 1972 uczęszczała rekordowa liczba 1741 uczniów, w 2016
roku szkolnym do tej samej szkoły uczęszcza 292. Dziś w naszej dzielnicy obserwujemy zupełnie odwrotne zjawisko - miejmy nadzieję, że tylko
przejściowej - zapaści demograficznej, w wyniku której podejmowane są
próby zamykania szkół.
Szkoły wybudowane w Bieńczycach były już budowane w technologii
prefabrykatów, dzięki temu budynki były oddawane po pół roku budowy
w stanie surowym. Nie zawsze budowlańcy oddawali w całości wykończone szkoły, jednak nauka i tak obywała się tylko w gotowej części
szkoły. We wspomnianej technologii zostały wybudowane w latach 60 –
tych szkoły na os. J. Strusia, os. Kalinowym, os. Wysokim, XX –lecia
PRL (dziś os. Albertyńskie), 2 szkoły os. Jagiellońskim.
Szkoły były realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji władz PRL-u
zainicjowane w 1958 „Tysiąc szkół na 1000-lecie”. Władze komunistyczne powiązały akcję z obchodami Millenium Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966.
Przyglądając się osiedlom bieńczyckim możemy zauważyć, że nie mają
one swojego urbanistycznego centrum, choćby jakiegoś placu, takiego
jak plac Centralny. Takie centralne miejsce było przewidziane. Miało
znajdować się przy dzisiejszym rondzie gen. Maczka, wówczas oznaczanego jako Rondo „B”. Na miejscu dzisiejszego Domu Handlowego
„Wanda” oraz na działkach za domem handlowym miały znajdować się
pawilony handlowo-usługowe, zwrócone w kierunku ronda i os. Kazimierzowskiego(wówczas oznaczonego G). Teren przez wiele lat pozostawał niezabudowany, zatrzymywały się w tym miejscu cyrk lub wesołe
miasteczko. Na przełomie lat 70 i 80 na części tej rozległej działki powstał Dom Handlowy „Wanda”, był to pierwszy i największy pod względem powierzchni dom towarowy w Nowej Hucie.
Nasze osiedla, mimo upływu kilkudziesięciu lat, nie zrealizowania całości pierwotnego projektu, zmieniających się oczekiwań, spełniają swoje podstawowe role. Czyli są w miarę funkcjonalnym miejscem
do mieszkania, chociaż nie pozbawionym wad, zagrożeń, które jednak
wspólnym wysiłkiem mieszkańców można usunąć lub powstrzymać.
Dlatego nie sposób zgodzić z opinią prof. Janusza Majcherka, filozofa,
socjologa kultury że "to co się lokuje za ul. Kocmyrzowską jest tragedią
i koszmarem”.
Grzegorz Jeżowski

Nasze ogródki
W miastach na powrót odradza się zwyczaj
uprawiania przyblokowych ogródków. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, mieszkańcy
bloków coraz większy nacisk kładą na zieleń
i estetykę otoczenia. To bardzo pozytywne
zjawisko i dobry trend. W bieżącym roku Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida zorganizowała spotkanie
na którym odbyła się dyskusja o przyszłości

str. 6

ogrodów społecznych w naszym mieście. Kilku
twórców ogródków społecznych zaprezentowało efekty swojej pracy, mówili o początkach
działalności, dzielili się doświadczeniami.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że założenie
i pielęgnacja ogródka zaspakaja ich potrzebę
kontaktu z przyrodą, pozwala im realizować
swoje pasje oraz daje radość z mieszkania w
estetycznej przestrzeni. Nieoceniona jest rów-
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nież możliwość pożytecznego i zdrowego spędzania czasu oraz nawiązania relacji z innymi
ludźmi. Może warto rozejrzeć się wokół, wygospodarować odrobinę wolnego czasu i wraz
z sąsiadami założyć przy swoim bloku piękny
ogródek?
Renata Połomska
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Doświadczenie wygrało
21 maja br. krakowskiej Tauron Arenie
odbył się mecz charytatywny, w którym
zmierzyły się drużyny Rady Miasta
Krakowa i Młodzieżowej Rady Krakowa. Kapitanem drużyny radnych był
Michał Drewnicki. Oprócz niego
w składzie znaleźli się również Bogusław Kośmider - Przewodniczący RMK,
Łukasz Słoniowski – Radny RMK,
a także przedstawiciele krakowskich
dzielnic.
Bieńczyce reprezentowali:
Andrzej Buczkowski - Przewodniczący
Rady i Zarządu oraz Marcin Permus,
Piotr Dominik i Magdalena Dziedzic.
Faworytem spotkania była Młodzieżowa
Rada Krakowa, z kapitanem Dariuszem
Lisem na czele, jednak mecz rozpoczął
się od dominacji drużyny Radnych,
która w pierwszym secie zdobyła kilkunastopunktowe prowadzenie, by wygrać
wynikiem 25 do 17. Drugi set był wyrównany, żadnej z drużyn nie udało się
tak wyraźnie odskoczyć i ostatecznie
zakończył się zwycięstwem Młodzieżowej Rady Krakowa. W decydującym,
trzecim secie od początku prowadził zespół Radnych, by ostatecznie wygrać cały mecz wynikiem 2:1. Rywalizacja była bardzo zacięta i żadnej z drużyn nie można odmówić woli walki i zaangażowania. W przerwach między kolejnymi partiami meczu odbywały się licytacje, z których dochód wsparł
Fundację „Wyspy Szczęśliwe”, opiekującą się dziećmi z chorobą nowotworową. Reprezentacja Bieńczyc wróciła z plakatem z podpisami siatkarzy,
który wylicytował Przewodniczący Andrzej Buczkowski, puchar zwycięzców stanął zaś w krakowskim Magistracie. Udało się zebrać ok. 2 tys. zł,
które zasilą konto Fundacji „Wyspy Szczęśliwe”.
Magdalena Dziedzic
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Wybrane remonty i inwestycje
Remont chodnika i parkingu os. Albertyńskie 37
Fot. A. Łoś
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Remont parkingu ul. Lawendowa
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Fot. A. Buczkowski
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Żłobkowy Mini Maraton
Dzieci potrzebują ruchu dla prawidłowego rozwoju
zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego.
Poprzez zabawy ruchowe mają możliwość rozładowania emocji. Jak wiadomo dzieci mają wiele energii, a
nic nie sprawia im tyle radości co bieganie. Mając na
uwadze jak ważna jest potrzeba ruchu u dzieci organizujemy
w Żłobku Samorządowym Nr 27 w Krakowie zabawy
ruchowe. Jedną z nich była zabawa pt. Sprintem do
Maratonu (pod patronatem czasopisma Bliżej Przedszkola). Odbyła się ona w naszym ogrodzie żłobkowym. Wyznaczyliśmy trasę biegu. Pogoda w dniu
naszego maratonu dopisywała, było słonecznie i ciepło. Na małych biegaczy czekały medale, dyplomy i
nagrody. Dzieci przebrane w stroje sportowe
z numerami startowymi udały się do ogrodu żłobkowego, gdzie wzięły udział w krótkiej rozgrzewce, po
czym 29 małych biegaczy stanęło na starcie. Wszystkim udało się ukończyć bieg. Nad bezpieczeństwem biegających czuwała pani pielęgniarka. Po biegu czekał na dzieci pyszny napój małego sportowca, który zaspokoił „ sportowe” pragnienia. Każdy mały sportowiec otrzymał od Pani Dyrektor medal, dyplom, oraz nagrodę. Zabawa była udana, o
czym świadczyły uśmiechnięte buzie naszych podopiecznych. Nam opiekunom nic nie sprawia większej satysfakcji jak uśmiech i radość na twarzach
naszych wychowanków. Poprzez takie zabawy chcemy od najmłodszych lat promować hasło sport to zdrowie, już to w żłobku wiemy i dlatego biegać chcemy.
Beata Chrzan

Jubileusz 50–lecia działalności przedszkola
Dnia 18.06.2016 roku w Samorządowym Przedszkolu
nr 115 odbyły się uroczystości związane z obchodami
jubileuszu 50-lecia działalności placówki. To wyjątkowe wydarzenie skłania do refleksji. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność na rynku edukacyjnym
1 września 1966 roku. Jego pierwszym gospodarzem
była śp. Ludwika Huptysiowska. Funkcję tą pełnili
kolejno: Barbara Walancik, Jadwiga Piętak, Krystyna Róg, Aniela Błoniarz, Wanda Herian. Aktualnie dyrektorem przedszkola jest Krystyna Litwin.
W historii przedszkola tak wiele się działo, że nie
sposób wspominać o wszystkim, ale jedno można
powiedzieć na pewno. 50 lat Samorządowego Przedszkola nr 115 to wynik pracy wielu wspaniałych
ludzi. Przypomnieć należy, że w latach 60-tych ubiegłego stulecia przedszkole zaszczyciła swoją obecnością Maria Kownacka – pisarka, która dzieci kochała,
z nimi i dla nich pracowała.
50 lat to liczne sukcesy naszych wychowanków, to
współpraca i współdziałanie, to funkcjonowanie
w społeczności lokalnej z bardzo dobrą opinią. Z biegiem czasu przedszkole zmieniło swoje oblicze, by
móc sprostać wymaganiom dzieci i rodziców. Przez
50 lat zmieniły się czasy, kolejne roczniki opuszczały
mury tego przedszkola. Dzisiaj to nasi wychowankowie przyprowadzają swoje dzieci a nawet wnuki.
Po 50 latach – wszyscy mamy poczucie upływającego
czasu, ale też przeświadczenie, że „nam to pół wieku
wcale nie szkodzi, my nadal się czujemy młodzi, my
wciąż do zrobienia mamy wiele, przed nami marzenia
i nowe cele”.
Krystyna Litwin
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Dzień Rodziny w Przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki
Maj i czerwiec to miesiące, w których obchodzimy trzy piękne święta: Dzień Mamy, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Jednak w Prywatnym Przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki stało się już tradycją łączenie tych świąt w jedno, wielkie wydarzenie, które w przedszkolnym kalendarzu widnieje jako Święto Rodziny. Na ten dzień każdy
czeka z niecierpliwością. Jest to jeden z nielicznych momentów
kiedy do przedszkola przychodzą całe rodziny, aby móc wspólnie
spędzić czas i dobrze się bawić.
W tym roku Dzień Rodziny odbył się 3 czerwca. Tradycyjnie, na
wszystkich zgromadzonych gości czekało wiele atrakcji. Dzieci od
rana były podekscytowane i z niecierpliwością oczekiwały na rozpoczęcie świętowania. Chciały bowiem pochwalić się tym, co od ponad miesiąca przygotowywały wraz ze swoimi Paniami. Przedszkolaki zaprezentowały swoim najbliższym występ artystyczny, podczas
którego pochwaliły się zdolnościami wokalnymi oraz recytatorskimi.
Aby podkreślić charakter tego dnia, każdy przedszkolak wręczył
swojej mamie oraz swojemu tacie własnoręcznie przygotowane
prezenty. Kolejną niespodzianką był występ taneczny dzieci, które
uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez profesjonalną instruktorkę tańca współczesnego. Jednakże największą atrakcją tego dnia
okazał się zapowiadany wcześniej RODZINNY KONKUSR RECYTATORSKI. W szranki stanęły duety: przedszkolak oraz jego bliska osoba. Zadanie wcale nie było proste. Należało bowiem zaprezentować wspólnie ze swoją pociechą jeden wybrany wiersz Jana Brzechwy. Do konkursów zgłosiło
się wiele par. Znajomość wiersza nie była jedynym kryterium, które było brane pod uwagę. Ważne były także rekwizyty oraz strój. Jednak nawet pod
tym względem artyści byli przygotowani zawodowo. Trema dawała o sobie znać, jednak wszyscy wypadli znakomicie, a publiczność nagradzała
wszystkich gromkimi brawami. Uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor – Teresa Juszczyk. Spośród tak wspaniałych występów,
bardzo ciężko było wyłonić zwycięzcę, dlatego zorganizowane zostało głosowanie, w którym wzięła udział cała zgromadzona publiczność. To dzięki
ich głosom na podium znalazły się następujące osoby: I miejsce otrzymali – Filip Pałasz i jego mama, z wierszem „Tańcowała igła z nitką”, II miejsce
– Ada Kosiarska i jej mama, z wierszem „Żuk” oraz III miejsce ex aequo – Nicol Kińczyk i jej kuzynka, z wierszem „Leń” oraz Zuzanna Rams i jej
mama, z wierszem „Żaba”. Zakończenie występów artystycznych było zarazem początkiem kolejnego etapu świętowania, a mianowicie – wspólnego
pikniku rodzinnego. Pogoda dopisała, dlatego też wszyscy zgromadzeni goście udali się do przedszkolnego ogrodu, gdzie czekały same smakołyki.
Poza pysznymi pieczonymi kiełbaskami, można było spróbować sezonowych owoców a także wyśmienitych słodkości przygotowanych przez rodziców niektórych przedszkolaków oraz przez naszą Panią Dyrektor. Jak mawiał Charlie Chaplin: "Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym". Tego dnia chyba każdy choć na chwilę odnalazł w sobie dziecko, które nieco stremowane ale szczęśliwe mogło wystąpić przed publicznością,
a następnie miło spędzić czas, wśród bliskich i znajomych. Gwar, rozmowy i śmiechy dało się słyszeć przez cały wieczór. Ten niesamowity dzień nie
tylko był świętem wszystkich mam, ojców i dzieci, ale przede wszystkim było to święto naszej „Gruchatkowej rodziny”, bo tak z pewnością można
nazwać naszą mała, a zarazem wielką przedszkolną społeczność.
Patrycja Kotaba
- nauczyciel wychowawca w Prywatnym Przedszkolu Niedźwiadka Gruchatki
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Sportowy Dzień Dziecka w Przedszkolu nr 113 na os. Jagiellońskim
W obecnym roku szkolnym w naszym przedszkolu szczególny nacisk kładliśmy na zdrowy styl życia naszych wychowanków. Zdrowie to
także zabawy ruchowe (również na świeżym powietrzu), ćwiczenia gimnastyczne, turystyka – szeroko rozumiana aktywność fizyczna. W związku z
tym Dzień Dziecka również musiał być ,,na sportowo”. Pierwszego czerwca pogoda dopisała, więc wszystkie atrakcje mogły odbywać się w naszym
pięknym ogrodzie. Zorganizowaliśmy zabawy i konkurencje sportowe. Wykorzystane zostały przybory do zabaw i ćwiczeń: woreczki, kręgle, piłki,
mini kosz, liny, materace. Dzieci brały udział w wielu konkurencjach sportowych, a były to: zbieranie woreczków, kręgle, slalom z woreczkami na
głowie, rzuty do kosza, przeskoki przez linę, turlanie po materacu, przeciąganie liny i wiele innych. Przy każdym stanowisku czuwali nauczyciele,
obserwując i spisując osiągnięcia dzieci. Najlepsi sportowcy zostali nagrodzeni. Wszystkie dzieci dostały medale małego sportowca oraz koszulki
sportowe z logo naszego przedszkola, które zostały przygotowane przez rodziców. W kolejnym dniu (2 czerwca) w naszym przedszkolu zabawa
trwała nadal. Wszystkie dzieci kolejno grupami skakały na trampolinie i jeździły autkami akumulatorowymi w ogrodzie. To jeszcze nie koniec miłych
niespodzianek. W ogrodzie przedszkolnym pojawił się zamek dmuchany, przyjemna zabawa w skakanie, wspinaczkę i zjeżdżanie. Wspólnie z maskotką smerfa dzieci tańczyły i bawiły się przy muzyce. Uśmiechnięte buzie naszych przedszkolaków świadczyły o tym, że Dzień Dziecka na sportowo to super zabawa.
Zofia Omyła

Dzień Dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 97
Dzień Dziecka w Samorządowym Przedszkolu nr 97 im. Jana Brzechwy w Krakowie zaczął
się niespodzianką. Jak co roku rodzice i nauczyciele
przygotowali teatrzyk dla dzieci. W tym roku było
to przedstawienie pt. „Krakowska legenda o Smoku
Wawelskim”. Praca dorosłych zaowocowała udanym występem. Stroje aktorów, ich gra i ciekawa
scenografia bardzo podobały się dzieciom. Świadczyły o tym otwarte buźki, oczy wpatrzone w to, co
działo się na scenie, czasem śmiech, a na koniec
bardzo mocne brawa.
Krakowskie przekupki po zakończonym przedstawieniu obdarowały dzieci słodyczami. Popołudniowe godziny uatrakcyjniły wesołe zabawy w ogrodzie, konkursy z wykorzystaniem różnego rodzaju
sprzętu sportowego, zabawy przy muzyce.
Nauczycielki z Samorządowego Przedszkola 97
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Przyłapani na czytaniu w SP 92
O tym, że czytanie pozwala odkrywać świat, rozwija
naszą wyobraźnię, ubogaca zasób słownictwa, itd. nie
trzeba nikogo przekonywać. A jednak wyniki badań nad
stanem czytelnictwa w naszym kraju - łagodnie mówiąc
- nie napawają optymizmem. Według badań 63% Polaków nie czyta książek.
Starsi nie czytają - w najmłodszym pokoleniu nadzieja.
W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie..",
w SP 92 staramy się rozbudzać zainteresowania czytelnicze naszych uczniów. Służą temu różnorodne akcje,
np. "Czytam sobie", głośne czytanie w klasach w ramach programu "Cała Polska czyta Dzieciom", Klub
Pożeraczy Liter, Szkolny Klub "Motyli Książkowych"
oraz liczne konkursy czytelnicze.
Szkoła Podstawowa nr 92 włączyła się do ogólnopolskiej akcji ustanawiania rekordu czytania w jednym
momencie „Jak nie czytam, jak czytam". Do współudziału zaprosiliśmy także współpracujące z nami placówki: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, Samorządowe Przedszkole nr 97, Samorządowe
Przedszkole nr 120, Samorządowe Przedszkole
nr 177, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Wydawnictwo SKRZAT, Policję. 10 czerwca o godz. 10 na terenach zielonych MDK im. J. Korczaka na kocykach, dywanikach, ławeczkach - dzieci (część z nich przebrana za postacie z ulubionych lektur) oraz dorośli zostali "przyłapani na czytaniu".
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji, bo czytać naprawdę warto!
Agnieszka Zych

Budżet uczniowski w SP NR 86
– dzieci chcą poprawiać swoje otoczenie!
Samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 86 wykazuje się aktywnością od lat.
W ubiegłym roku przedstawiciele wybrali się do Rady Dzielnicy XVI z prośbą o dofinansowanie stojaków rowerowych. Udało się! W tym roku coraz częściej uczniowie, rodzice
i nauczyciele parkują rowery przy szkole.
Byli tez inicjatorami wniosku do zeszłorocznego budżetu obywatelskiego – chcieli, aby szkoła była bezpieczniej ogrodzona. Nie udało się, ale będą próbować mobilizować swoich rodziców i w tym roku.
Postanowili nabrać wprawy w bojach, proponując szkolny budżet uczniowski.
Opierając się na regulaminie budżetu obywatelskiego, opracowali regulamin. W grudniu
opiekun samorządu zwrócił się o pomoc w realizacji pomysłu dzieci do rady rodziców i rada
przekazała 1000 zł na zrealizowanie najciekawszego projektu uczniowskiego. Zadbano
o reklamę pomysłu. Wszyscy uczniowie mogli dowiedzieć się, co może być zawarte
w projekcie i na co mogą być przeznaczone pieniądze.
W wyznaczonym terminie zgłoszono 8 projektów. Po dokładnej analizie ich zgodności
z regulaminem zespół składający się z przedstawicieli samorządu uczniowskiego, przedstawiciela rady rodziców i opiekuna samorządu do dalszego etapu zakwalifikował 4 pomysły –
„Czas na zegary!”, „Projekt PICASSO”, „Zielona szkoła”, „Kwiatowa rabata – logo szkoły”.
Niektóre pomysły okazały się mało realne do wykonania. Koszty były zbyt wysokie!
W powszechnym głosowaniu wygrał projekt „Czas na zegary!”, którego celem był zakup na
każde piętro dwustronnych (dworcowych) zegarów tarczowych.
W uznaniu dla ciekawych pomysłów rada rodziców postanowiła jeszcze dołożyć 300 zł na
ukwiecenie placyku przed szkołą.
Można pozazdrościć wszystkim autorom inwencji twórczej, zapału i chęci dokonania czegoś
na swoim podwórku. To bardzo ważne, aby zauważać wokół siebie to, co można poprawić,
udoskonalić, a budżet uczniowski, dzielnicowy czy miejski pozwala mieć wpływ na tę poprawę. Chcemy pokazać, że nie warto narzekać i stać obojętnie. Jak chcesz coś zmienić wokół
siebie to trzeba się wziąć do pracy i działać!
Dorota Stendiuch-Podolska
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Finał konkursu „Co kto może wymyślić”
3 czerwca 2016 r. w niezwykłej scenerii Sali Fontany Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa odbył się finał XII edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego pod hasłem „Co
kto może wymyślić” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 101. Patronami naszego konkursu, jak co roku, byli: Konsul Honorowy Królestwa Danii – Janusz Kahl, Prezydent Miasta
Krakowa – Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa – Bogusław Kośmider, Małopolski Kurator Oświaty –
Barbara Nowak, a opiekę merytoryczną sprawował Profesor
Akademii Sztuk Pięknych – Czesław Dźwigaj oraz Towarzystwo
Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W bieżącym roku na konkurs wpłynęło 650 prac ze 110 szkół
podstawowych całego województwa małopolskiego. Komisje
konkursowe wyłoniły 50 laureatów. Poziom nadesłanych prac był
niezwykle wysoki, a wybór trudny. Jury wybrało te prace, których treść i przesłanie zapadły w serca i pamięć Te, których autorzy okazali się doskonałymi obserwatorami współczesnych problemów i nastrojów,
dokonując niezwykle dojrzałej oceny obecnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, a nawet społecznej. Te prace, to świat widziany oczami młodego
pokolenia. To trafne spostrzeżenia, które dorośli powinni potraktować poważnie.
Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swą obecnością:
Konsul Honorowy Królestwa Danii – Janusz Kahl, doradca
prezydenta – Witold Śmiałek, zastępca dyrektora do spraw edukacji UMK - Dariusz Domajewski, profesor Czesław Dźwigaj,
doradca metodyczny – Mariola Kozak, przedstawicielka Rady
Dzielnicy XVI – Renata Połomska oraz przedstawicielka Towarzystwa Naukowego Doktorantów – Ewa Modzelewska. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i sympatyczne nagrody. Podczas
finału uczniowie SP 101 odczytali fragmenty nagrodzonych
prac, a chór szkolny i uczennice klasy VI B Karolina Rudnik
i Wiktoria Krysmann wprowadzali zgromadzonych w pogodny
nastrój radosnymi piosenkami. Na koniec laureaci, goście
i organizatorzy uwiecznili tę chwilę na pięknej fotografii. I goście, i opiekunowie nagrodzonych uczniów wyrażali w ciepłych
słowach zadowolenie z uroczystości, a to duża satysfakcja dla
nas – organizatorów konkursu. Zapraszamy do kolejnej edycji.
Ewa Doniec
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"Gastronomia - uczymy się w Europie"
Jechać w Wysokie Tatry, nad Ocean Atlantycki, a może do zabytkowej
Norymbergi? Zwiedzić Francję, Niemcy, czy może Słowację? Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie mogą wybierać.

jazdem w szkole. Po powrocie ze staży uczniowie z łatwością sporządzają: bryndzowe haluszki, ser wyprażany, wołowinę po burgundzku, krem
brulee, sałatkę ziemniaczaną czy krustenbraten.

Takie możliwości daje projekt „Gastronomia- uczymy się w Europie”
realizowany przez nowohucki gastronomik w ramach programu Erasmus+. Oczywiście to nie uroki turystyczne decydują o wyborze miejsca
wyjazdu, ale znajomość języka obcego.

Staż to nie tylko praca. Uczestnicy poznają atrakcje turystyczne odwiedzanego regionu, kraju. Zawierają międzynarodowe znajomości, nawet
takie, które później przeradzają się w przyjaźnie.

Uczestnicy zagranicznych staży pogłębiają swoją wiedzę, nabywają nowe umiejętności zawodowe, szlifują język. W ciągu ostatnich dwóch lat
ze staży skorzystało 58 uczniów (11 grup wyjazdowych z opiekunami)
i 24 nauczycieli. Tak, nauczyciele również doskonalą swoje umiejętności.
Przyglądają się pracy swoich zagranicznych kolegów i koleżanek ze
szkół zawodowych we Francji, Austrii i Słowacji, towarzyszą im przez
5 dni niczym cienie, bo takie jest właśnie założenie wyjazdów typu jobshadowing. Po powrocie wdrażają nowe metody pracy z uczniami poznane podczas zagranicznych mobilności.
Uczniowie przez 3-tygodnie pracują w zagranicznych restauracjach,
hotelach, gdzie pod opieką swoich mentorów oraz opiekunów ze szkoły
zdobywają konkretne umiejętności zawodowe. Działając w międzynarodowych zespołach, oczywiście bez pomocy tłumaczy, wykonują potrawy
kuchni narodowych: Francji, Słowacji, Niemiec. Obsługują także gości
w tych restauracjach. Jak to wszystko im się udaje? Bardzo pomaga przygotowanie językowo - kulturowe i pedagogiczne realizowane przed wy-

Po powrocie uczniowie prezentują nowo poznane umiejętności na zajęciach zawodowych i w miejscach praktyk dzieląc się w ten sposób swoimi świeżymi doświadczeniami.
Bardzo istotnym walorem zagranicznych mobilności realizowanych
w ramach programu Erasmus+ jest ich bezpłatny charakter. Wszystkie
koszty pokrywane są ze środków unijnych. Czyli chcieć to móc! Nie ma
bariery finansowej, liczą się tylko osiągane efekty. A skoro o efektach
mowa - każdy uczestnik po zakończeniu stażu otrzymuje certyfikat Europass Mobility oraz dokument ECVET, które potwierdzają nowo zdobyte
umiejętności i są uznawane w całej Unii Europejskiej. Rynek pracy tylko
czeka na osoby mobilne, otwarte na nowe doświadczenia, znające języki
obce.
„Gastronomia - uczymy się w Europie” daje tyle wymiernych korzyści
i przyciąga tylu chętnych, że Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1
w Krakowie już stara się o realizację kolejnego projektu.
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