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Zadaliśmy pytanie, dlaczego 
placówki z Bieńczyc pomijane są 
w programie termomodernizacji. 
Udało się w bieżącym roku po raz 
pierwszy zakwalifi kować pierwszą 
placówkę – Szkołę Podstawową nr 
82 (os. Kalinowe). W kolejnych la-
tach prace obejmą III Liceum Ogól-
nokształcące (os. Wysokie) oraz 
Zespół Szkół Gastronomicznych 
(os. Złotej Jesieni). Będziemy ape-
lować do radnych miejskich i pre-

zydenta miasta aby nie zapomnieli 
w kolejnych latach także o pozo-
stałych bieńczyckich szkołach.

Po ubiegłorocznych pracach 
związanych z położeniem światło-
wodu na części Plant Bieńczyckich 
(os. Przy Arce, os. Kazimierzow-
skie, os. Jagiellońskie, ul. Fatim-
ska), planuje się połączenie wszyst-
kich miejsc, gdzie działają bądź 
zostaną podłączone kamery moni-
toringu obejmujące niektóre place 

zabaw i parkingi w Bieńczycach. 
Dzielnica planuje w kolejnych la-
tach rozwijać tą cenną inicjatywę 
o kolejne obszary, wnioskuje tak-
że do budżetu miasta o wsparcie 
fi nansowe.

Z pieniędzy miejskich powsta-
ną nowe dwa boiska sportowe: 
w Szkole Podstawowej nr 86 
(os. Jagiellońskie) i Szkole Pod-
stawowej nr 104 (os. Wysokie). 
Zostanie wykonany również kom-
pleks boisk sportowych przy Szko-
le Sióstr Salezjanek (os. Kościusz-
kowskie) oraz wybudowana będzie 
hala sportowa przy Gimnazjum 
Ks. Pallotynów na ul. Bulwarowej.

Na Os. Kalinowym wyrośnie 
Smoczy Skwer. Zmieni oblicze 
chodnik wzdłuż ul. Kocmyrzow-
skiej od placu Bieńczyckiego do 
ul. Fatimskiej, powstanie przy nim 
ścieżka rowerowa.

Złożono wniosek do Prezydenta 
Miasta Krakowa o pomoc w wy-
budowaniu za pieniądze miejskie 
oświetlonego i monitorowanego 
parkingu przy Ośrodku Zdrowia na 
os. Złotej Jesieni 3.

Obecnie trwa remont trzech od-
cinków ul. Obrońców Krzyża, zo-
stanie wymieniona nawierzchnia, 
łącznie z bezpiecznikami wzdłuż 
drogi, trwają prace niwelujące ba-
riery architektoniczne przy przej-
ściach (rondo Hipokratesa, os. Zło-
tej Jesieni, os. Jagiellońskie oraz os. 

12 maja 2015 roku w Szkole 
Podstawowej nr 104 na osiedlu 
Wysokim 7 w Krakowie odbyło się 
spotkanie informacyjne dla miesz-

Kościuszkowskie, przy schodach 
z parkingu na ul. Urbanowicza do 
al. gen. Andersa zostaną zamonto-
wane poręcze. Zostanie odnowiona 
nawierzchnia na al. Andersa, odci-
nek od ronda gen. Maczka do ron-
da Kocmyrzowskiego im. ks. Go-
rzelanego. Kolejne prace związane 
z remontem chodników i parkin-
gów niebawem ruszą.

Dzielnica kontynuuje prace 
na powstającym placu zabaw na 
ul. Fatimskiej i zarazem planuje 
budowę nowego terenu rekreacyj-
nego w sąsiedztwie Szpitala Rydy-
giera.

W tym roku zaplanowano do-
budowanie oświetlenia chodnika 
wzdłuż ul. Łopackiego, doświe-
tlenie skweru między Pawilonem 
a Przedszkolem nr 113 na os. Ja-
giellońskim, ciągu pieszego mię-
dzy Radą Dzielnicy a kościołem 
św. Józefa, ciemnych miejsc na 
os. Kazimierzowskim i Wysokim.

W przygotowaniu jest przetarg 
na montaż siłowni zewnętrznych 
na Plantach Bieńczykich. Zadanie 
wybrane w 2014 r. w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Marcin Permus

kańców Dzielnicy XVI Bieńczyce 
z przedstawicielami Biura Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Mia-
sta Krakowa w sprawie koncepcji 

miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
„Marii Dąbrowskiej – Bieńczyc-
ka”. Spotkanie otworzyła dyrektor 
Biura Planowania Przestrzennego 
Bożena Kaczmarska-Michniak, 
która przedstawiła wstępną koncep-
cję zagospodarowania przestrzen-
nego tego obszaru. Następnie głos 
zabrała pani Alina Nowicka, radna 
Dzielnicy XVI, która przedstawiła 
oczekiwania mieszkańców osie-
dla Kościuszkowskiego dotyczące 
zagospodarowania terenu boisk 
przy ul. Uniwersału Połanieckiego: 
Mieszkańcy są przeciwni zabudo-
wie tego obszaru, życzą sobie, aby 
pozostały tam boiska, aby została 
nasadzona zieleń. Mieszkańcom 
zależy również na zachowaniu 

Inwestycje i modernizacje w Bieńczycach

Remont bezpieczników na ul. Obrońców Krzyża.

Rondo Hipokratesa, przejście w kierunku Szpitala im. Rydygiera.

Plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”

Jak zawsze w pracach remontowych zostały uwzględnione re-
monty w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy, nadal 
brakuje pieniędzy na przywrócenie piękna naszym szkołom. 
Podjęliśmy interwencję w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa.

w dotychczasowym stanie małego 
skwerku sąsiadującego bezpośred-
nio z terenem boisk, który jest je-

dynym skupiskiem drzew na osie-
dlu Kościuszkowskim.

Alina Nowicka
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Jak tylko zostałam radną Dzielnicy od razu zajęłam 
się sprawą bulwersującą od lat mieszkańców os. Na 
Lotnisku. Oczywiście chodzi o teren przy ul. Broniew-
skiego, gdzie jest nielegalne wysypisko śmieci, bar 
„pod chmurką”, popularny wśród nowohuckich „me-
neli”, a na ogrodzeniu wielkich rozmiarów wulgarny 
napis. Podjęłam interwencję. Sprawą zajęła się Straż 
Miejska, Policja i Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego, bo ogrodzenie jest z blachy, jest prze-
rdzewiałe – może być niebezpieczne dla przechod-
niów. Straż Miejska już trzykrotnie skierowała sprawę 
do sądu za niesprzątanie terenu, który nadal pozostaje 
zaśmiecony. Teren jest własnością zagranicznego wła-
ściciela, dla którego zagrożenie karami fi nansowymi 

Jakie pojazdy mogą być usu-
nięte?

■ pojazdy pozostawione bez ta-
blic rejestracyjnych

■ pojazdy, których stan wyraźnie 
wskazuje na to, że nie są używane

Z jakich miejsc mogą być usu-
wane takie pojazdy?

■ drogi publiczne i pasy drogowe 
przy drogach publicznych

■ miejsca oznaczone znakiem 
„Strefa zamieszkania”

Przewodniczący Zarządu:
Jan Jarosz 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu:
Andrzej Buczkowski 

Członkowie Zarządu:
Alina Nowicka, Zdzisław Pawiński, Marcin Permus

Komisje działające w naszej Dzielnicy

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
– przewodnicząca Magdalena Dziedzic

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego
– przewodniczący Antoni Konstanty

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych
– przewodnicząca Maria Zaremba-Piwowarska

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych 
– przewodniczący Grzegorz Król

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
– przewodniczący Piotr Dominik

Komisja Rewizyjna
– przewodniczący Marek Wawrzynkiewicz

Komisja Zdrowia i Profi laktyki
– przewodnicząca Stanisława Romanik

Komisja Budżetu Obywatelskiego
– przewodnicząca Zofi a Strojek

Jan Jarosz

Andrzej Buczkowski

Alina Nowicka Zdzisław Pawiński Marcin Permus

Zarząd Dzielnicy XVI
Bieńczyce

Nowicka Alina
Osiedle Kościuszkowskie 2, 3, 4, 5, 5D, 5E, 5F, 5G, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12A

Bartosik Kamil
Osiedle Kościuszkowskie 11, 
Dąbrowskiej 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 
Osiedle Albertyńskie 1, 30, 31, 31A, 33, 34, 35, 37, 37A, 38

Wawrzynkiewicz Marek
Osiedle Niepodległości 4, 
Osiedle Albertyńskie 19, 20, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 
29, 29A, 36

Pawiński Zdzisław
Osiedle Niepodległości 1, 2, 2A, 3, 3A, 5, 
Osiedle Albertyńskie 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 21, 21B, 23, 
Osiedle Kościuszkowskie 16

Król Grzegorz
Bieńczycka 19, 
Osiedle Niepodległości 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Strojek Zofi a
Osiedle Kościuszkowskie 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 
Osiedle Na Lotnisku 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 19, 19A, 20, 21

Adamek Robert
Osiedle Na Lotnisku 3, 11, 12, 12A, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 
Osiedle Strusia 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 4, 4A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14

Dominik Piotr
Osiedle Strusia 6, 7, 8, 9, 9A

Aksamit Urszula
Osiedle Strusia 15, 15A, 16, 16A, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
Osiedle Kalinowe 18, 19, 20, 20A, 21A

Permus Marcin
Osiedle Kalinowe 17, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 
Generała Okulickiego 49, 51, 51A, 51B, 51C, 53, 55, 57, 59, 69, 71

Dziedzic Magdalena
Osiedle Kalinowe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 
13, 14, 15, 16, 
Osiedle Złotej Jesieni 1, 1C

Jarosz Jan
Osiedle Wysokie 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 21B, 22A, 22C, 23

Romanik Stanisława
Osiedle Przy Arce 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Szczurek Wiesław
Osiedle Przy Arce 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Buczkowski Andrzej
Osiedle Przy Arce 4, 5, 9, 
Osiedle Kazimierzowskie 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Konstanty Antoni
Osiedle Kazimierzowskie 7, 15, 18

Bińczycki Zygmunt
Osiedle Kazimierzowskie 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39

Góra Sławomir
Osiedle Jagiellońskie 10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 
Osiedle Kazimierzowskie 26, 27, 27A, 28, 29

Zaremba-Piwowarska Maria Teresa
Osiedle Złotej Jesieni 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Osiedle Jagiellońskie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 37, 
Osiedle Kazimierzowskie 30

Połomska Renata
Fatimska 17B, 19, 20, 21, 21A, 21C, 
Cienista 92, Obrońców Krzyża 1, 5, 
Osiedle Złotej Jesieni 16, 
Osiedle Jagiellońskie 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 
33A, 34, 35, 36

Łoś Agnieszka
Fatimska 2, 3, 4, 4A, 4C, 5, 6, 6A, 6G, 7, 8, 9, 9A, 9G, 10, 11, 12, 13, 13A, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 
41B, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53B, 54, 55, 55B, 56, 57, 
57A, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 100, 102, 104, 116, 118, 
122, 128, 130, 132, 134, 136, 136A, 136B, 138, 142, 144, 146, 148, 152, 
154, 158, 158A, 160A, 160B, 160C, 162, 162A, 162B, 164, 166, 168, 170, 
172, 174, 176, 178, 182, 184, 188, 188A, 190, 192, 194, 198, 200, 206, 220, 
220A, 222, 228, 
Szybka 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 
Bulwarowa 1, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15A, 17, 19, 21, 27A, 31, 31A, 31B, 33, 
35B, 35D, 37, 39, 43, 
Cienista 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13A, 15B, 16, 16A, 17, 18, 
19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47A, 47B, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92A, 
Kaczeńcowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
Kocmyrzowska 1, 1A, 2B, 3A, 5, 7, 7A, 7B, 
Makuszyńskiego 1, 3, 5, 5A, 5B, 7, 9, 9A, 9B, 11, 11A, 13, 13A, 15, 17, 19, 
19A, 21, 34, 118, 
Nad Dłubnią 2, 5, 
Odmogile 1, 1B, 1C, 2, 6, 7, 8, 9, 9A, 11, 12, 14, 
Podrzecze 2, 4, 6, 10D, 10E, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 
Stadionowa 1, 1A, 1B, 1C, 3, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 
21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 29, 
Bieńczycki Plac Targowy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
Osiedle Złotej Jesieni 4A, 11, 11A, 11B, 11C, 12, 13A, 13B, 14, 15, 15C, 
41A

Radni naszej dzielnicy
Okręgi wyborcze reprezentują:

Akcja radnej
nie stanowi większego problemu. To jest podobno ja-
kaś sieć supermarketów. Takie są skutki wyprzedaży 
polskiej ziemi. Jednak będę szukała jakiegoś sposobu, 
by zmusić właściciela do usunięcia śmieci. Będę za-
biegać, by Straż Miejska częściej kontrolowała teren, 
zwłaszcza że ostatnio Zarząd przyznał fundusze na 
dodatkowe patrole. Co do wulgarnego napisu przy ul. 
Broniewskiego, to słyszałam, że chcieli to zamalować 
młodzi ludzie, to znów emeryci, ale napis jest ogrom-
ny i trzeba dużo farby, a to kosztuje. Sprawą zaintere-
sowali się Pogromcy Bazgrołów czyli pani Anna Du-
najska i pan Waldemar Domański. Obiecali, że jak 
zbiorą odpowiednią ilość farby to napis zamalują.

Zofi a Strojek

Usuwanie z parkingów pojazdów nieużywanych
■ miejsca oznaczone znakiem 

„Strefa ruchu”
Kto jest uprawniony do usu-

wania takich pojazdów?
■ Straż Miejska Miasta Krako-

wa. Trzeba jednak pamiętać, że 
usunięcie pojazdu z terenu pry-
watnego, w tym także należącego 
do spółdzielni mieszkaniowej lub 
wspólnoty mieszkaniowej, należy 
do obowiązków właściciela terenu 
i w takim przypadku interwencja 
Straży Miejskiej ma jedynie cha-

rakter działań pomocniczych, np. 
nakłanianie właściciela pojazdu 
nieużywanego do jego usunięcia

Jak zgłosić pojazd nieużywa-
ny?

■ bezpośrednio do Straży Miej-
skiej, dzwoniąc na numer telefonu 
986

■ za pośrednictwem Komisji Pra-
worządności i Porządku Publicz-
nego Dzielnicy XVI Bieńczyce na 
adres mailowy przewodniczącego: 
piotr.dominik.rada@gmail.com
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Archeologia

Choć jak na warunki nowohuckie 
teren Bieńczyc nie jest zbyt dobrze 
przebadany archeologicznie, to poczy-
nione tu odkrycia są niezwykle intere-
sujące. Po pierwsze, były to najwcze-
śniejsze wykopaliska na terenie Nowej 
Huty, a raczej badania ratunkowe, gdyż 
przedmioty były odkrywane podczas 
budowania bloków. W tym czasie nie 
istniała jeszcze odpowiednia struktu-
ra prowadząca wykopaliska, ani też 
nie posiadano właściwej metodologii 
i nadzoru.

Szybkie tempo budowy Nowego 
Miasta nie sprzyjało spokojnym ba-
daniom, a wiele materiału archeolo-
gicznego po prostu przepadało przez 
decyzje różnego rodzaju kierowników 
niższego szczebla. W ten sposób straci-
liśmy np. drugi z odkrytych na terenie 
Nowej Huty szkieletów mamuta, który 
odnaleziono właśnie na terenie Bień-
czyc. Nim jednak archeolodzy zdążyli 
go zabezpieczyć, kierownik budowy 
kazał go wrzucić wraz ziemią na cięża-
rówkę i wywieść na zwał do Zesławic. 
Zaś o jego istnieniu przypomina dziś 
tylko zachowana w Muzeum Archeo-
logicznym przy ul. Senackiej notatka. 

O wiele więcej szczęścia miało sta-
nowisko pod jednym z bloków na os. 
Sportowym, w którym w 1952 r. od-
kryto naczynia z epoki kultury cerami-
ki wstęgowej rytej sprzed 7 tys. lat. To 
bodajże najstarsze wyroby tego typu 
na naszych ziemiach. Niestety, nie 
bardzo dało się przebadać tego rejo-
nu, bo wznoszony był w tym miejscu 
blok i spora część stanowiska była już 
zniszczona.

W trzy lat później w 1955 r. przy 
okazji budowy kolektora „koło zabu-
dowy ob. Ptaka, przy ul. Kocmyrzow-
skiej” (czyli dawnego gmachu „Soko-
ła” u wylotu ul. Cienistej) natrafi ono na 
ciekawy zespół wyrobów metalowych. 
Co prawda wyroby metalowe odkrywa 
się na tych terenach często, ale z regu-
ły są to rzeczy pochodzące z wczesne-
go średniowiecza. Tym razem był to 
zespół datowany na przełom średnio-
wiecza i czasów nowożytnych. Skła-
dał się on głównie z różnego rodzaju 
podków, co jest o tyle niezwykłe, że 
dotąd znajdowano głównie pojedyncze 
ich egzemplarze oraz różnego rodzaju 
okucia, a nawet i „raki”, które dawniej 
przypinano do butów, by nie ślizgać 
się po lodzie. 

Najprawdopodobniej przedmioty te 
były odrzutami produkcyjnymi pobli-
skiej, dotąd niezlokalizowanej, kuźni. 
Bliskość ważnej, wiodącej do Proszo-
wa drogi, wskazywałaby na tę tezę. 

Ale cennym zabytkiem związanym 
z początkami Nowej Huty jest sama 
dokumentacja. W dziennikach prac 
archeologicznych znajdujemy wiele 
detali dotyczących ówczesnego życia 
(np. powyższe wspomnienie o losach 
kości mamuta, czy wiadomość o straj-
kach kopaczy). Ponadto na zamiesz-
czonych tam mapkach znajdujemy 
nazwy ulic, które już nie istnieją (np. 
Wielkiego Proletariatu) oraz wize-
runki odkopywanych artefaktów wy-
konane przez młodych ludzi, którzy 
stali się potem znanymi nowohuckimi 
artystami (np. Lucyna Bernhard czy 
Ryszard Ledwos).

Co ciekawe, ponieważ teren obecnej 
Nowej Huty był objęty – jakbyśmy to 
dziś powiedzieli – swoistą „ochroną 
kontrwywiadowczą”, wielu z tych 
pierwszych „archeologów” odnajdu-
jemy później na tak odległych od tej 
dziedziny stanowiskach jak np. kie-
rownik Wydziału Paszportowego Mi-
licji Obywatelskiej.

DWÓR I JEGO MIESZKAŃCY 

„Pierwotną dotację probostwa sta-
nowi wieś Bieńczyce pod Krakowem, 

położoną, z dworem i zabudowaniami 
gospodarczymi, z rolami, łąkami, ogro-
dami, stawami, propinacją i młynami, 
a przed 1848 z pańszczyzną, dziesięci-
ną, z czynszami… itd. (…) Wieś Bień-
czyce graniczy od wschodu ze wsią 
Krzesławice, od południa z Mogiłą 
i Czyżykami, od zachodu z Rakowicami 
i Prądnikiem Czerwonym, a od półno-
cy z Mistrzejowicami i rzeką Dłubnią. 
Granice od strony Mogiły, Rakowic 
i Promnika (sic!) są oznaczone usypa-
nymi kopcami, ze strony Mistrzejowic 
starą drogą, a ze strony Krzesławic 
pastwiskiem Krzesławickim”.

Tak dobra bieńczyckie opisuje 
prze chowywana w archiwum parafi i 
św. Floriana w Krakowie Liber Memo-
rabilium Ecclesie Collegiate Sti. Flo-
riani M. Clepardie ad Cracoviam sitae 
inchonatus AD 1882. per Josephum 
Krukowski S.Th.D. tunc temporis ejus-
dem Praepositum.

W dziele tym, rozpoczętym 
w 1882 r. przez proboszcza Józefa 
Krukowieckiego, mamy też oparty na 
dokumentach najpełniejszy spis pre-
pozytów kolegiaty, a więc zarazem 
właścicieli wsi Bieńczyce. Ponieważ 
świątynia ta, pomimo swojego znacze-
nia, do dziś nie dochowała się własnej 
monografi i, warto może przytoczyć 
ten spis w całości. Byli to kolejno: 

1327–1330 – Prandota, kanonik kra-
kowski

1335–43 – Piotr z Falkowa, kanonik 
krakowski, podkanclerzy królewski, 
a potem biskup krakowski

1354–1355 – Franciszek prepozyt
1362 – Herman, kanonik krakowski
1364 – Gerald, prepozyt wzmianko-

wany w sporze z opatem mogilskim
1377 – Bodzanta, kanonik katedry 

potem arcybiskup gnieźnieński
1387 – Władysław z Bnina, kanonik 

katedry krakowskiej
1394 – Mikołaj z Kurowa, podkanc-

lerzy królestwa, kanonik krakowski, 
biskup kaliski, poznański, arcybiskup 
gnieźnieński 

1404–1406 – Mikołaj Trąba, pod-
kanclerzy królestwa polskiego, potem 
biskup lwowski, arcybiskup gnieź-
nieński. Brał udział w Soborze w Kon-
stancji.

1419–1422 – Zbigniew Oleśnicki, 
proboszcz katedry krakowskiej, potem 
kardynał, biskup krakowski, pierwszy 
książę siewierski

1423 – Wojciech Jastrzębiec (?) – 
mógł to być bratanek biskupa. Sam 
WJ dawał konstytucje Uniwersytetowi 
i miał coś wspólnego ze św. Floria-
nem

1423–1435 – Piotr Chrząstowski, 
kanonik katedry krakowskiej, później 
biskup przemyski

1535 – Franciszek z Brzegowa, pro-
boszcz katedralny, dziekan lwowski

1460–1470 – Jakub z Koniecpola, 
kanonik gnieźnieński, z woli króla 
Władysława IV dawne prawo prezen-
towania na probostwo św. Michała na 
Skałce, służące proboszczom św. Flo-
riana, ustąpił na rzecz przeora xx. Pau-
linów krakowskich

1490–1500 – Grzegorz z Lubrańca, 
wicekanclerz królestwa 

1523 – Andrzej Krzycki, kanclerz 
i sekretarz króla, kanonik krakowski, 
potem biskup kamieniecki, płocki i ar-
cybiskup gnieźnieński

1530 – Piotr Gamrat, dziekan płoc-
ki, biskup kamieniecki, przemyski, 
płocki, krakowski, arcybiskup gnieź-
nieński

1545 – Andrzej Jan de Valenti-
nus Mutinendis, kanonik krakowski, 
przedtem nadworny lekarz króla Zyg-
munta I Starego

1548 – Bartłomiej Sabini (Sabinka) 
– doktor medycyny, kanonik krakow-
ski

1556 – Jan Przerębski, podkanc-
lerzy królestwa, potem arcybiskup 
gnieźnieński. 

1559 – Rafał Wargowski, proboszcz 
katedry krakowskiej

1568 – Piotr z Poznania, doktor me-
dycyny, lekarz nadworny króla Zyg-
munta I, kantor katedry krakowskiej

Przedstawiani przez Akademię Kra-
kowską – przywilej Stefa Batorego

1578 – Stanisław Sokołowski, dok-
tor teologii i profesor Akademii Kra-
kowskiej, nadworny teolog króla Zyg-
munta III Wazy i jego kaznodzieja

1593 – Jan Muszczeński, doktor teo-
logii i profesor Akademii, który sześć 
razy był obierany rektorem, archidia-
kon katedry krakowskiej 

1599 – Mikołaj Czerwiński, doktor 
teologii i profesor

1601 – Bazyli Goliński, doktor teo-
logii, profesor, kanonik katedry kra-
kowskiej, słynny mówca

1607 – Marcin Wadowita, doktor fi -
lozofi i i profesor, którego dowcip i na-
ukę podziwiano

1614 – Sebastian Nagrodzki, doktor 
teologii i profesor, rektor Uniwersyte-
tu 

1621 – Jakub Papenkowski, doktor 
teologii i profesor, rektor Uniwersy-
tetu 

1634 – Wojciech Borowicz, doktor 
teologii i profesor

1649 – Stanisław Jurkowski, doktor 
teologii, kanonik katedry krakowskiej

1648 – Paweł Hercius, doktor teo-
logii

1650 – Jan Cynerski, doktor teolo-
gii, kanonik katedry krakowskiej 

1679 – Andrzej Kucharski, doktor 
teologii, kanonik katedry krakowskiej

1676–1681 – Wojciech Papenkow-
ski, doktor teologii, protonotariusz 
apostolski

1681 – Sebastian Styrycewicz, dok-
tor teologii, kanonik katedry krakow-
skiej

1681 – Andrzej Radzki, doktor teo-
logii, kanonik katedry krakowskiej

1684 – Jan Michalski, doktor teolo-
gii, profesor, rektor Uniwersytetu

1699 – Franciszek Przeworski, dok-
tor teologii i profesor, prokurator ka-
nonizacji św. Jana Kantego 

1701 – Andrzej August Czyżycz-
kiewicz, doktor teologii, proboszcz 
w Marcyporębie 

1712 – Zygmunt Lisowicz, profesor 
teologii, prokurator generalny Uni-
wersytetu Krakowskiego, proboszcz 
w Nowarzycach

1720 – Stanisław Daszczyński, dok-
tor teologii, dziekan wiślicki

1731 – Marcin Kurowski, doktor 
teologii, rektor uniwersytetu, podkanc-
lerzy królestwsa, proboszcz w Wie-
liczce, 

1745–54 – Piotr Celestyn Szyman-
kowski, doktor teologii, rektor Uni-
wersytetu

1754–58 – Grzegorz Popiołek, dok-
tor teologii, proboszcz w Starym Kor-
czynie, rektor Uniwersytetu, dobro-
dziej kosciółw św. Floriana i św. Anny, 
obrońca praw Uniwersytetu 

1758–98 – Antoni Mikołaj Chrza-
nowski, doktor teologii, profesor Uni-
wersytetu i jego rektor, prokurator ka-
nonizacji św. Jana Kantego

1798 – Franciszek Kolendowicz, 
proboszcz w Liszkach

1814 – Sebastian Sierakowski, pro-
boszcz kapituły katedralnej, kustosz 
koron Królestwa Polskiego, rektor 
Uniwersytetu Krakowskiego

1824 – Zygmunt Aleksander Włyń-
ski, doktor sztuk wyzwolonych, fi lo-
zofi i i teologii, archidiakon kolegiaty 
Wszystkich Świętych

1831 – Mikołaj Janowski, doktor 
teologii i profesor Uniwersytetu Kra-
kowskiego, kanonik katedry krakow-
skiej

1836–40 – Stanisław Pyrzybylski, 
doktor teologii, kanonik katedry kra-
kowskiej, profesor Uniwersytetu.

1840 – Franciszek Ksawery Sta-
chowski, doktor teologii, kanonik ka-

tedry krakowskiej, archiprezbiter ko-
ścioła Mariackiego

1848–69 – Karol Teliga, doktor teo-
logii, kanonik katedry krakowskiej, 
rektor uniwersytetu i w 1862 r. ad-
ministrator diecezji krakowskiej, „W 
Bieńczycach stawy kopał i koło hy-
drauliczne na łąkach sfundował”

1871–1880 – Józef Wilczek, doktor 
teologii, kanonik katedry krakowskiej

1880–1900 – Józef Krukowski, 
„Ele  mentarne klęki, odbudowanie 
spa lonej obory i stodoły w Bieńczcy-
cach, kosztem 4000 zł (…) zniesienie 
prawa propinacji w Bieńczcycach (…) 
na miejsce starego, zgniłego dworu 
w Bieńczycach zbudował proboszcz 
w latach 1894–1896 murowany, da-
chówką kryty dom kosztem 3600 zł, 
do czego się części dzierżawca przy-
czynił kwotą wymienioną w kontrak-
cie” 

1901–1903 – Wincenty Smoczyński
1903 – 1925 – Józef Kulinowski
Ks. Bolesław Przybyszewski w swo-

im artykule na temat 800-lecia kole-
giaty św. Floriana w Krakowie pisze: 

„…kolegiata św. Floriana należy do 
najświetniejszych koś ciołów w Polsce. 
Choć nie była kościołem katedralnym, 
wydała jednak 14 biskupów. Jako 
piętnastego można policzyć bpa Jó-
zefa Grzegorza Wojtarowicza, ordy-
nariusza tarnowskiego, któ ry usunięty 
przez władze austriackie z biskupstwa 
tarnowskie go, choć nie wyszedł z kole-
giaty ale do niej przystał. (…) Z murów 
tej kolegiaty wyszedł pierwszy prymas 
Polski Mikołaj Trąba, pierwszy kardy-
nał polski Zbigniew Oleśnicki. (…)

Kolegiata poza tym wydała pięciu 
prymasów Królestwa Polskiego, ośmiu 
kanclerzy państwa, cały szereg uczo-
nych, profesorów, teologów znanych 
w całej ojczyźnie, pisarzy i kaznodzie-
jów, rektorów uniwersytetu”.

Trudno o lepsze podsumowanie tej 
listy, która stanowi też spis właścicieli 
Bieńczyc.

Bieńczyce w XV i XVI w.

Niestety, ta nieomal kompletna lista 
właścicieli nie przekłada się na naszą 
wiedzę o tym, co robili w Bieńczy-
cach. Musieli to być jednak dobrzy 
administratorzy, skoro – jak widać 
– później powierzano im często ty-
tuł biskupi i całą diecezję, gdzie były 
też spore majątki ziemskie. W póź-
niejszym czasie byli to profesorowie 
teologii – uważanej w owym czasie za 
„koronę nauk”, a więc musieli to być 
ludzie równie wybitni.

Stąd nazwa Bieńczyce (zapisywa-
na jako: Benczice, Byenczycze, Bin-
czyce) nieczęsto pojawia się w doku-
mentach sądowych, które są ważnym 
źródłem do poznania dziejów danego 
terenu oraz w różnego rodzaju doku-
mentach wydawanych przez króla lub 
dostojników. Najczęściej pojawia się 
tam, gdzie mowa jest o wytyczaniu 
granic lub sporze o młyn lub zabiera-
nia wody z rzeki. 

Liber benefi ciorum Jana Długosza 
podaje wiadomość o tym, że w 1224 r. 
był on własnością kościoła św. Micha-
ła i św. Stanisława na Skałce. Lecz od 
1317 r. aż do 1948 r. należał nieprze-
rwanie do kolegiaty św. Floriana na 
Kleparzu.

Zatem, jak możemy wyczytać w do-
kumentach w 1316 i 1327–1330 r., 
wieś była w posiadaniu prepozyta 
Pran doty, kanonika krakowskiego. 
W 1387 r. prepozyt klasztoru mie-
chowskiego Stanisław otrzymał w za-
staw za 10 grzywien łąkę w Bieńczy-
cach. W 1391 r. pojawia się pierwsza 
informacja o młynarzu zwanym Pech, 
która wskazuje na istnienie młyna we 
wsi. 

W 1401 r. król Władysław Jagieł-
ło wcielił trzy kanclerstwa i Kano-
nię Kolegiaty św. Floriana wcielił do 

Uniwersytetu z prawem Patronatu, co 
w 1420 r. zatwierdził papież. W 1425 r. 
Jagiełło wcielił dodatkowo do Uniwer-
sytetu tutejszą kustodię. A w 1599 r. 
kolejny władca, Zygmunt II August, 
dodał jeszcze prepozyturę, co osta-
tecznie zatwierdził już jego następca 
Stefan Batory. 

W 1414 r. wieś była w posiada-
niu Dunina ze Skrzyńska (zm.1418), 
prepozyta kolegiaty, podkanclerzego 
Królestwa Polskiego, bliskiego dorad-
cy króla Władysława Jagiełły. 

W 1449 r. prepozyt Franciszek na 
mocy uzgodnień ugody z prepozytem 
miechowskim Janem (Krzesławi-
ce) może zbudować młyn na Dłubni 
w gra nicach Bieńczyc. Według relacji 
Jana Długosza z lat 1470–1480 wieś 
stanowiła własność prepozytury koś-
cioła św. Floriana, administracyjnie 
należała do powiatu krakowskiego, 
podlegała parafi i w Raciborowicach. 
Ówczesnym prepozytem był Jakub 
z Koniecpola. Wieś obejmowała 17 
łanów kmiecych. We wsi znajdował 
się dwór prepozyta (w rejonie dzi-
siejszej ul. Kaczeńcowej) z dobrymi 
zabudowaniami, urodzajnymi rolami, 
ogrodami, sadami, łąkami. Duży fol-
wark podzielony był na cztery pola, 
rola folwarczna za dworem nosiła 
nazwę Powabne. We wsi były 3 karcz-
my, 2 młyny na Dłubni (Młynówka 
Dłubni). Łączny dochód prepozytury 
z dziesięciny snopowej i konopnej wy-
nosił 40 grzywien. Dziesięcina snopo-
wa z folwarku na rzecz klasztoru Pau-
linów na Skałce wynosiła 6 grzywien. 
W II połowie XV w. prepozyt Jakub 
z Koniecpola zastawił m.in. wieś Bień-
czyce Hińczy z Rogowa (zm. 1473) 
kasztelanowi sandomierskiemu, pod-
skarbiemu królewskiemu. W 1529 r. 
wieś pozostawała jako własność pre-
pozyta kolegiaty św. Floriana. 

W 1581 r. wieś należała do prepozy-
tury św. Floriana w Krakowie, podle-
gała parafi i w Raciborowicach, liczyła 
16 łanów, 2 czynszowników, 5 ko-
morników z bydłem, 8 komorników 
bez bydła, 2 przekupniów sadowych, 
1 karczmarza, 4 zagrodników z rolą, 
3 rzemieślników, 1 dudę.

Bieńczyce w XVII w.

W rejestrze poborowym dóbr woje-
wództwa krakowskiego z 1629 r. znaj-
dujemy informację, że wieś należała do 
prepozytury kolegiaty przy kościele św. 
Floriana na Kleparzu, administracyjnie 
pozostawała w powiecie krakowskim, 
podlegała parafi i w Raciborowicach. 
We wsi wzmiankowano 17 łanów zie-
mi, 4 zagrody z rolą, 4 na czynszu, 5 
komorników z bydłem, 7 bez bydła; 
2 piekarzy, 1 dudę; funkcjonowały 2 
młyny wodne, jeden z 4 kołami za-
kupnymi, drugi z 2 stępnymi. Pobór 
z wsi wynosił wówczas 106 fl orenów 
28 groszy. W 1680 r. w Bieńczycach 
wzmiankowano 17 łanów ziemi, 
w tym 5 łanów ziemiańskich, 4 zagro-
dy z rolą, 4 na czynszu, 5 komorników 
z bydłem, 7 bez bydła, 2 piekarzy, 1 
dudę, młyn z 4 kołami zakupnymi 
oraz młyn z 2 kołami stępnymi. Pobór 
z wsi wynosił 879 fl orenów 18 groszy. 
Prepozytem kolegiaty św. Floriana był 
w owym czasie ksiądz Szymon Sta-
nisław Makowski (ok. 1612–1683), 
ceniony teolog, fi lozof, profesor i rek-
tor Akademii Krakowskiej. W 1789 r. 
wieś stanowiła własność probostwa 
św. Floriana w Krakowie, administra-
cyjnie należała do powiatu krakow-
skiego, podlegała parafi i w Raciboro-
wicach. Bieńczyce liczyły wówczas 
71 domów, w tym dwór, 2 młyny, bro-
war, karczmę, 48 chałup o jednym go-
spodarzu, 8 chałup z ogrodem, 10 cha-
łup bez ogrodu. Wieś zamieszkiwało 
484 osób.

MACIEJ MIEZIAN

Maciej Miezian

Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty:
Bieńczyce – wieś pomiędzy „sacrum” a „profanum”



Str. 4 Wiadomości Bieńczyckie

Projekt został zrealizowany przez 
uczniów klasy 3B. Uczniowie, 
w formie rozprawy sądowej, ocenili 
współczesną historiografi ę dotyczącą 
żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego, którzy walczyli z komunista-
mi i okupantem sowieckim w latach 
1944–1956. Odbyło się również spo-
tkanie z Kajetanem Rajskim, auto-
rem wielu książek, wśród nich: „Wil-
częta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy 
Wyklętych” oraz „Wilczęta 2”. Au-
tor przedstawił tragiczne losy dzieci 
żołnierzy wyklętych skazanych na 
więzienie, albo na karę śmierci. Na-
stępnie odbył się koncert Towarzy-
stwa Michała Archanioła – Dawida 
Hallmanna oraz koncert Andrzeja 
Kołakowskiego. Niektóre jego pie-

Młodzież z Gimnazjum nr 42

Kajetan Rajski – autor książki 
„Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” oraz „Wilczęta 2”

Przedstawiamy zdjęcie Andrzeja Dudy, prezydenta elekta, który wielokrot-
nie przebywał w XVI Dzielnicy i w dzielnicach nowohuckich jako radny i 
poseł na spotkaniach z mieszkańcami. Na zdjęciu jedno z takichspotkań.

Fot. Monika Orłowska-Oleksy

Dr Andrzej Duda w XVI Dzielnicy

Urodziłem się w 1980 roku, a więc od momentu, gdy zaczą-
łem w miarę świadomie przeżywać swoją wiarę, czyli pewnie 
w okolicach przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, przez wiele 
lat Kościół składał się dla mnie z następujących postaci: papie-
żem był Jan Paweł II, arcybiskupem krakowskim – kardynał 
Franciszek Macharski, a proboszczem naszej parafi i – ksiądz 
Stanisław Podziorny. O dwóch pierwszych ciągle słyszałem 
podczas modlitwy eucharystycznej odmawianej na mszy świę-
tej, widywałem ich w telewizji, a przy szczególnych okazjach 
także na żywo. Księdza Proboszcza Podziornego miałem i wciąż 
mam na co dzień. Przy tych trzech postaciach dojrzewała moja 

wiara. Oczywiście do tego dojrzewania przyczyniło się też bar-
dzo wiele innych osób, ale ta trójka była wciąż w pobliżu, a ze 
zrozumiałych względów najbliżej był Ksiądz Proboszcz Po-
dziorny. Wystarczyło, że po wyjściu z domu przeszedłem jakieś 
trzysta metrów i byłem w naszym kościele, a On najczęściej też 
tam był.

Pamiętam, że jako dziecku msza święta często mi się dłużyła. 
Szybko nauczyłem się poszczególnych jej części, żeby wiedzieć, 
ile jeszcze do końca. Najbardziej nieprzewidywalną częścią było 
kazanie, bo każdy kaznodzieja ma swój styl i czas mówienia. 
Dlatego mały Piotruś, obliczając czas pozostały do końca mszy, 
największe problemy miał podczas kazania. Pamiętam jednak, 
że z czasem coraz bardziej ciekawiła mnie liturgia i zauważy-
łem też, że homilie niektórych księży bardziej przykuwały moją 
uwagę i czas jakby szybciej przy nich mijał. Moim ulubionym 
kaznodzieją niemal od początku stał się Ksiądz Proboszcz Po-
dziorny. Myślę, że to właśnie Jego talent homiletyczny najbar-
dziej wyróżniał Go od innych. Pamiętam, że podświadomie li-
czyłem, że to On będzie mówił kazanie, a gdy okazywało się, 
że to rzeczywiście On zmierzał na ambonę, nastawiałem się na 
solidny duchowy posiłek. Ksiądz Proboszcz Podziorny trafi ał do 
mnie jasnością formułowanych myśli, które wypowiadał swoim 
charakterystycznym wyrazistym głosem. Jestem pewien, że to 
była i jest łaska od Boga, móc tak często obcować ze Słowem 
Bożym głoszonym z taką mocą. Oczywiście Ksiądz Proboszcz 
Podziorny był znany jako kaznodzieja nie tylko na Kalinowym. 
Podczas rekolekcji poprzedzających nawiedzenie naszej parafi i 
przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej rekolekcjo-
niści lekko żartobliwie powiedzieli, że wahali się, czy zgodzić 
się na głoszenie tych rekolekcji w parafi i św. Józefa, bo tutejsi 
parafi anie po wysłuchaniu kolejnych rekolekcjonistów mówią: 
„E tam, nasz Proboszcz i tak by to lepiej powiedział”. Może to 
był i żart, ale jestem pewien, że rzeczywiście wielu parafi an tak 
właśnie myślało, a wśród nich i ja. Szkoda, że zdecydowana 
większość homilii Księdza Prałata nie została w żaden sposób 
utrwalona (ale homilię wygłoszoną na moim ślubie mam nagra-
ną w całości).

Jestem wdzięczny Bogu i Księdzu Prałatowi, że mogłem wzra-
stać w wierze, czerpiąc z Jego duchowej siły, a okazji do tego 
miałem z czasem coraz więcej. Byłem w prowadzonej przez 

Niego grupie kandydatów do bierzmowania (pamiętam jak po-
wiedział nam, że egzamin uzna za zaliczony tylko po uzyskaniu 
piątki lub czwórki, bo do bierzmowania można być przygotowa-
nym tylko dobrze albo bardzo dobrze). Wiele lat byłem blisko 
Niego, pełniąc posługę lektora (podczas poświęcenia kościoła 
zrozumiałem, że bardzo blisko znają się z kardynałem Machar-
skim, który czasem mówił do Księdza Prałata „Stasiu”), a jako 
członek rady parafi alnej widziałem, jak na co dzień troszczy się 
o to, by parafi a była przede wszystkim wspólnotą duchową.

Piotr Dominik

śni razem z nim śpiewała cała sala. 
Wielu zapamiętało „Przysięgę”:

Bo przysięgaliśmy na orła i na 
krzyż, na dwa kolory, te najświętsze 

w Polsce barwy, na czystą biel i na 
gorącą czerwień krwi, na wolność 
żywych i na wieczną chwałę zmar-
łych.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
15 maja br. w Gimnazjum nr 42 im. gen. Władysława Andersa na osiedlu Strusia 19 odbył się 
fi nał projektu „Sąd nad historią – dlaczego Polska zapomniała o Żołnierzach Wyklętych?”.

Andrzej Kołakowski – bard podziemia niepodległościowego

Wzrastanie obok duchowej siły
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Tym razem uczestniczyły w spotkaniu z po-
licjantkami z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Spo-
tkanie rozpoczęło się krótką prelekcją, której 
celem było: przypomnienie i utrwalenie zasad 
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, 

Dnia 30 maja 2015 r. Samorzą-
dowe Przedszkole nr 113 obchodzi-
ło okrągły jubileusz 50-lecia. 

Uroczystość zaszczyciło swoją 
obecnością wielu gości, m.in. Pani 
Inspektor z Urzędu Miasta Krako-
wa, dyrektorzy z zaprzyjaźnionych 
przedszkoli, pracownicy poradni 
psy chologiczno-pedagogicznej, byli 
także dyrektorzy przedszkola, eme-
rytowani pracownicy oraz rodziny 
naszych wychowanków.

Z okazji jubileuszu przedszkolaki 
z najstarszych grup przygotowały dla 
zaproszonych gości niespodziankę 
– przedstawienie autorstwa nauczy-
cielki Marii Misiak pt. „O smoku 
budowniczym”, w którym opowie-
działy o początkach Krakowa oraz 
naszej dzielnicy – Nowej Huty.

Po przedstawianiu zaprezentowali 
się również nasi absolwenci w krót-
kich programach artystycznych: To-
masz Szeliga, Karolina Kołodziej-
czyk oraz Filip i Szymon Konopka 
wraz z tatą, którzy swoim występem 
rozbawili zgromadzoną publiczność. 

Licznie zgromadzeni na uroczy-
stości goście obejrzeli również pre-

zentację multimedialną zatytułowaną 
„50 lat przedszkolnej tradycji”. 

Pani dyrektor Beata Kiczorowska 
odczytała również okolicznościo-
wy list gratulacyjny od Prezydenta 
Miasta Krakowa Jacka Majchrow-
skiego oraz podziękowała i wręczyła 
kwiaty byłym paniom dyrektorkom. 

Uroczystości jubileuszowej towa-
rzyszyły okolicznościowe wystawy 
– wystawa prac plastycznych dzieci 
pt. „Przedszkole w oczach dziecka”, 
pokonkursowa wystawa Smoków 
Wawelskich autorstwa przedszko-
laków i ich rodziców, oraz wystawa 
zdjęć z minionych lat pt. „50 lat mi-
nęło jak jeden dzień”. 

Zaproszeni goście mogli podgląd-
nąć również historię naszego przed-
szkola w bogatych kronikach oraz 
wpisać się do pamiątkowej Księgi 
Gości.

Uroczystość jubileuszową przed-
szkola uświetniło pokrojenie i degu-
stacja urodzinowego tortu. 

Zredagowała nauczycielka 
Ewa Myszka

W poniedziałek 11.05.2015 r. siedemnastoosobowa grupa dzieci z Samorządowego Przedszkola 
nr 115 z os. Albertyńskiego 23 wyruszyła na „zielone przedszkole” do Rabki. Przez pięć dni razem 
z panią Małgosią i panią Anią, wszystkie dzielne przedszkolaki bawiły się świetnie. Pogoda i hu-
mory dopisywały, więc dzień szybko mijał na zabawach, spacerach i zajęciach ruchowo-rekrea-
cyjnych. Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „ELA”. Zapewniono nam tam 
wyśmienite i smaczne posiłki, przestronne, piękne i przytulne pokoje oraz bawialnie z kulkami, 
piłkarzykami, stołami tenisowym i bilardowym oraz kącik zabaw. Fajną atrakcją była też trampo-
lina zamontowana tuż przed ośrodkiem. Na tyłach budynku znajdował się duży teren, na którym 
odbywała się codziennie poranna gimnastyka, zabawy z piłką bądź z chustą animacyjną.

W Rabce nie było czasu na nudę. Każdy dzień przynosił nowe przygody. Dzieci miały okazję 
podziwiać sztukę ludową w Galerii pod Lilianną i uczestniczyć w warsztatach malowania na szkle 

50 lat przedszkolnej tradycji

„Wspomnienia to darmowe wieczne skarby,
które podążają z nami przez całe życie”

Przedszkolaki na skrzyżowaniu 
– lekcja bezpieczeństwa w terenie

Przedszkolaki na „zielonym przedszkolu” w Rabce
prowadzonych przez Ewę i Wojciecha Piechotów. Codziennie też odbywały się długie spacery 
do Parku Zdrojowego, w którym można było cudownie bawić się na dużym, bezpiecznym  placu 
zabaw z wieloma różnymi atrakcjami. Nie obyło się też bez dyskoteki w prawdziwej sali balowej 
z migającą kulą dyskotekową oraz koncercie piosenki przedszkolnej w Amfi teatrze Rabczańskim.

W czasie pobytu na „zielonym przedszkolu” powstał album prac plastycznych dzieci, który zo-
stał wręczony rodzicom wraz z innymi pamiątkami z Rabki w dniu przyjazdu do Krakowa.

Wszystkie dzieci uczestniczące w wyjeździe wykazały się dużą samodzielnością, dojrzałością 
emocjonalną  i zdyscyplinowaniem. Były chętne do wspólnych zabaw i nowych wyzwań, a ich 
uśmiechnięte i zadowolone buzie świadczyły o dobrym samopoczuciu. 

Małgorzata Wysmułek i Anna Baran

zapinania pasów bezpieczeństwa w samocho-
dach, przewożenia dzieci w fotelikach oraz 
konieczności noszenia odblasków. Po teorii 
przyszedł czas na zajęcia praktyczne w tere-
nie – na skrzyżowaniu. Każdy przedszkolak 
musiał wykazać się znajomością podstawowej 

zasady obowiązującej każdego pieszego w cza-
sie przechodzenia przez jezdnię. A mianowicie: 
zawsze należy przez przejściem na drugą stro-
nę jezdni zatrzymać się i popatrzeć najpierw 
w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo! 
Zasadę tą panie policjantki ćwiczyły z każdym 

przedszkolakiem. Duże zainteresowanie wśród 
dzieci wzbudził fakt zatrzymania ruchu samo-
chodowego przez naszych gości i kierowania 
tym ruchem na skrzyżowaniu.

Małgorzata Wysmułek i Anna Baran

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 115 na os. Albertyńskim 23 
przez cały rok szkolny biorą udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicie-
lami służb mundurowych, doskonaląc tym samym swoją wiedzę i umiejętności 
dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa.
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Po mszy św. wyruszył z Wawelu wielotysięczny po-
chód. Na czele jechał szwadron ułanów. Następnie szły 
poczty sztandarowe kombatantow, organizacji poli-
tycznych, społecznych i NSZZ „Solidarność”. Z partii 
parlamentarnych było tylko Prawo i Sprawiedliwość. 
Na pl. Matejki przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych partii 
i NSZZ „Solidarność”.

Prowadzący uroczystość p. Krzysztof Bzdyl zwró-
cił się do zgromadzonych z prośbą o liczny udział 
w wyborach na Prezydenta RP i udzielenie poparcia 
kandydatowi, który „w swojej działalności kieruje się 
interesem narodowych oraz jest mądrym i uczciwym 
patriotą. Takim kandydatem jest dr Andrzej Duda”. 

Uroczystość odbyła się przy pomniku żołnierzy 2. Korpusu 
Polskiego i gen. Władysława Andersa zorganizowana przez 
Radę Dzielnicy XVI i Gimnazjum nr 42.

Przemawia prof. Wojciech Narębski, uczestnik bitwy pod Monte Cassino

§1. 
Proponuje się ustalenie limitu 

punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych pow. 4,5 % alkoholu z wyjąt-
kiem piwa, na terenie Dzielnicy XVI 
Bieńczyce: 

do 6 w placówkach gastronomicz-
nych, 

do 40 w placówkach handlowych. 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 

Przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy XVI Bieńczyce 

mgr Jan Jarosz 
Uzasadnienie: 
W krótkim czasie jaki jest na 

odpowiedź trudno przeprowadzić 
dokładne rozeznanie w poglądach 

Uchwała Nr VII/68/15
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie uruchomienia na terenie Dzielnicy Bieńczyce apteki 
całodobowej pracującej w systemie ciągłym 

§ 1. Wnioskuje się, o uwzględnienie w uchwale Rady Miasta Krakowa, do-
tyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych, 
uruchomienia na terenie Dzielnicy Bieńczyce apteki całodobowej pracującej 
w systemie ciągłym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie;
Art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) stanowi, że rada powiatu w dro-
dze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych, który zgodnie z ust. 1, powinien być dostosowany do 
potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, nie-
dziele, święta i dni wolne od pracy.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z ustawą, 
uwzględniając potrzeby ludności Krakowa i konieczność zapewnienia dostępno-
ści do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni 
wolne od pracy, we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską   w Krakowie oraz 
kierownikami aptek ustala projekt rozkładu godzin aptek krakowskich w danym 
roku, który po zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Krakowa jest przedmio-
tem obrad Rady Miasta Krakowa.

   Aktualnie w Krakowie, w systemie całodobowym ciągłym, pracuje 10 aptek, 
z czego tylko 1 na terenie dzielnic nowohuckich. Tak nierównomierny rozkład 
działalności aptek  w tym trybie nie uwzględnia potrzeb mieszkańców i powoduje 
utrudnienia w dostępie do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej oraz dni 
wolne od pracy. Jedyna działająca apteka znajduje się na obrzeżach zwartej nowo-
huckiej zabudowy osiedlowej (os. Centrum A bl. 4).

   Proponuje się usytuowanie apteki całodobowej przy Szpitalu im. Rydygie-
ra, położonym centralnie dla wszystkich dzielnic nowohuckich. Ponadto działa tu 
ambulatorium nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzielnic XIV, XV, XVI. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 1/3 mieszkańców Krakowa lokali-
zacja ta wydaje się optymalna.

18 V – 71. rocznica 
zdobycia Monte Cassino

Uroczyste obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja 

w Krakowie

mieszkańców Dzielnicy XVI. W po-
wszechnej opinii mieszkańców pro-
blemy stwarzają całodobowe skle-
py z alkoholem, których ilość nie 
została uszczegółowiona w piśmie 
Wydziału Spraw Administracyjnych 
UMK. To jest błąd w statystyce, bo 
inne znaczenie sklepu całodobo-
wego sprzedającego tylko alkohol 
oraz bat5niki i papierosy, a inne jest 
znaczenie społeczne sklepu ogólno-
spożywczego, w którym jest stoisko 
z alkoholem. 

W Dzielnicy XVI jedna grupa 
mieszkańców żąda całkowitej li-
kwidacji całodobowych sklepów 
z alkoholem, i to natychmiast, gdyż 
w okolicach tych sklepów dochodzi 
do zakłócania porządku publicznego, 

bójek, pobić i morderstw. Koło ta-
kich sklepów pojawiają się żebrzący 
alkoholicy, którzy – w razie odmowy 
datku – często atakują słownie prze-
chodniów, a nawet 

dochodzi do czynnej agresji. 
W opinii wielu osób istnienie cało-
dobowych sklepów z alkoholem jest 
formą uprzywilejowania konsumen-
tów alkoholu. Trzeba zauważyć, że 
alkohol nie jest artykułem pierwszej 
potrzeby. 

Druga grupa mieszkańców Dziel-
nicy zauważa, że trzeba zmniej-
szyć liczbę całodobowych punktów 
sprzedaży alkoholu o połowę albo 
1/3 lub ¼. Okolice tych sklepów 
powinny być poddane obserwa-
cji przez monitoring oraz patrole 

Straży Miejskiej i Policji. Należy 
unikać zbytniego zagęszczenia pun-
ków sprzedaży alkoholu, jak to jest 
np. w os. Kalinowym w rejonie placu 
„Kalinex”, gdyż powoduje to zwięk-
szenie przestępstw. Wg informacji 
Policji w 2013 r. we wskazanym 
rejonie podęto 41 interwencji, z cze-
go 36 interwencji było zgłoszonych 
przez reagujących na naruszenie pra-
wa policjantów, a 5 interwencji było 
zgłoszonych przez mieszkańców 
dotyczące naruszania porządku. Na-
tomiast w 2014 r. we wskazanym re-
jonie podjęto 84 interwencje, z czego 
69 interwencji było podjęte przez po-
licjantów odnośnie naruszenie prze-
pisów prawa, a 15 interwencji było 
zgłoszone przez mieszkańców doty-
czące naruszania porządku. 

Tak więc w ciągu roku nastąpił 
dwukrotny wzrost liczby interwencji 
Policji. Według informacji od miesz-
kańców w okolicach sklepów z al-
koholem jest brudno. Wiele sklepów 
nie spełnia wymogów bhp, gdyż nie 
mają drogi ewakuacyjnej. 

Zmniejszenie limitu punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych 
będzie zgodne z przepisami ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Arty-
kuł 2 ust.1 pkt.4 tej ustawy ustala 
„ograniczenie dostępności alkoholu 
jest narzędziem kształtowania poli-
tyki społecznej w zakresie przeciw-
działania alkoholizmowi”. To jest 
działanie jednostek samorządu tery-
torialnego (art.1 ust.1). 

Jeśli chodzi o lokale gastronomicz-
ne, o które jest zapytanie w piśmie 
Wydziału – to mieszkańcy Dzielnicy 
uznają, że sprzedaż alkoholu zależy 
od decyzji właściciela. Podana ilość 
lokali gastronomicznych, w których 
sprzedaje się alkohol jest błędna, bo 
tylu lokali nie ma w naszej Dzielni-
cy. 

Mieszkańcy w większości, uznają, 
że limit sprzedaży alkoholu w loka-
lach gastronomicznych można utrzy-
mać na dotychczasowym poziomie.

Uchwała Nr III/23/15 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 22 stycznia 2015 r. 
w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych

Z Rady Dzielnicy XVI

Z Rady Dzielnicy XVI

Uroczystości rozpoczęły się o 9.30 przy ul. Gołębiej 9 na dziedzińcu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem księdza Hu-
gona Kołłątaja, jednego z twórców Konstytucji 3 maja 1791 r. i reformatora 
Akademii Krakowskiej. O godz. 10.00 rozpoczęła się w Katedrze na Wawelu 
uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz 
Krakowa i regionu. Koncelebrze przewodniczył Jego Eminencja Kardynał 
Stanisław Dziwisz.

Zgromadzeni tę wypowiedź przyjęli z ogromnym entu-
zjazmem i oklaskami.

Przedstawiciele kombatantów, partii politycznych 
i licznych organizacji złożyli wieńce i kwiaty przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza. Przewodniczący Dzielnicy 
XVI Jan Jarosz i przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” złożyli wiązankę kwiatów.

Po południu na Rynku Głównym był pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu orkiestr wojskowych z Nowego 
Sącza i Krakowa oraz pokaz tańców narodowych, a na 
Małym Rynku odbyła się 56. „Lekcja śpiewania”. Na 
Błoniach przez całe popołudnie trwała rodzinna majów-
ka.

Jan Jarosz
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W programie tegorocznej akcji 
„Lato w Korczaku” znajdują się 
różnorodne propozycje zajęć, aby 
każde dziecko mogło wybrać je 
zgodnie z zainteresowaniami. Każ-
dy, kto przyjdzie na bezpłatne zaję-
cia będzie mógł rozwijać i odkry-
wać swoje różnorodne talenty. Co-
dziennie zaplanowano wiele atrak-
cji: zajęcia muzyczne, wokalne, 
plastyczne, fotografi czne, zajęcia 
origami, warsztaty ekologiczne, 
tańca nowoczesnego, kompute-
rowe oraz sportowe na boisku 
wielofunkcyjnym. Nie zabraknie 
także atrakcyjnych wycieczek:

„Wulkany i zjawiska wulkanicz-
ne” – wycieczka do Muzeum Geo-

logicznego ING PAN– warsztaty 
edukacyjne 

Wycieczka do Ogrodu Doświad-
czeń – interaktywne zabawy na 
obiektach prezentujących różne 
zjawiska fi zyczne i przyrodnicze 

„Japonia wczoraj i dziś” – po-
kaz, warsztaty manualne pt. „Pie-
czątki” – wycieczka do Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Mang-
gha 

„Bezpieczne miasto” – wyciecz-
ka do Komendy Wojewódzkiej Po-
licji – pokazy, zajęcia edukacyjne 

„Jak zwykłe rzeczy stają się nie-
zwykłe” – interaktywne warsztaty 
plastyczno – teatralne w Cricotece 

Rejs statkiem „Nimfa” po Wiśle 

– szlakiem krakowskich zabytków 
W ramach cyklu „Bezpieczne 

wakacje” odbędą się zajęcia edu-
kacyjne prowadzone przez przed-
stawicieli Referatu Profi laktyki 
Straży Miejskiej. Zostanie przepro-
wadzona prelekcja pt. „Bezpieczne 
wakacje” na temat bezpiecznego 
zachowania i kształtowania na-
wyków związanych z bezpieczeń-
stwem podczas wakacji. Zajęcia 
połączone będą z konkursami. 

Na przełomie lipca i sierpnia 
27.07–02.08 reprezentacja uczest-
niczek grup cheerleaders weźmie 
udział w konferencji i warsztatach 
CATS – Children as Actors for 
Transforming Society organizowa-
nych przez Międzynarodowe Sto-
warzyszenie im. Janusza Korczaka 
w Caux w Szwajcarii.

W dniach od 10 do 22 sierpnia 
grupy cheerleaders wyjeżdża-
ją na obóz rekreacyjno-taneczny 
do Domu Wczasów Dziecięcych 
w Porąbce.

„Lato w Korczaku 2015”
Po raz kolejny w okresie wakacji Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie organizuje 
dla dzieci zajęcia w ramach akcji „Lato w Korczaku” 
w dniach 29 czerwca – 10 lipca w godzinach od 10.00–
15.00 na os. Kalinowym 18.

Andegawenowie – dynastia 
królewska wywodząca się z Fran-
cji, sprawująca też władzę na Wę-
grzech, z polskich władców z tej 
dynastii wywodziła się Królowa 
Jadwiga;

Anders Władysław – generał 
Wojska Polskiego, dowodził zwy-
cięskim atakiem wojsk polskich na 
Monte Cassino;

Andersen Hans Christian – au-
tor znanych na całym świecie ba-
śni;

Batalion „Parasol” – harcerski 
batalion Armii Krajowej biorący 
udział w powstaniu warszawskim, 
jego żołnierzem był m.in. poeta 
Krzysztof Kamil Baczyński;

Batalion „Zośka” – harcerski 
batalion Armii Krajowej biorący 

udział w powstaniu warszawskim;
Bogusz Józef – chirurg, profesor 

Collegium Medicum UJ, uczestnik 
Powstania Warszawskiego;

Bona Sforza (Królowa Bona) 
– pochodząca z Włoch żona Zyg-
munta Starego i matka Zygmunta 
Augusta;

Broniewski Władysław – poeta, 
uczestnik wojny polsko-bolszewic-
kiej w 1920 roku, autor m.in. słyn-
nego wiersza „Bagnet na broń”;

Celakówna Rozalia – pielę-
gniarka oraz propagatorka kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, jej proces beatyfi kacyjny jest 
w toku;

Dunikowski Xawery – malarz, 
rzeźbiarz i pedagog, więzień obozu 
Auschwitz;

Jagiellonka Anna – królowa 
Polski od 1575 roku, córka Zyg-
munta Starego i Bony Sforzy, żona 
Stefana Batorego;

Janiszewski Tomasz – lekarz, 
wykładowca uniwersytecki, przez 
17 lat był naczelnym lekarzem 
miejskim Krakowa, minister zdro-
wia publicznego w rządzie Ignace-
go Paderewskiego;

Król Wacław – pilot myśliw-
ski, uczestnik II wojny światowej, 
służył m.in. w II Pułku Lotniczym 
w Krakowie;
Łokietkówna Elżbieta – córka 

Władysława Łokietka i babka Kró-
lowej Jadwigi;
Łopacki Jacek Augustyn – le-

karz i mecenas sztuki żyjący na 
przełomie XVII oraz XVIII wieku, 
przyczynił się m.in. do odnowy 
i ozdobienia koś cioła Mariackiego;

Mikołajczyk Stanisław – dzia-
łacz ludowy, premier rządu na 
uchodźstwie;

Obrońcy Krzyża – mieszkańcy 
Nowej Huty, którzy w kwietniu 
1960 roku bronili krzyża ustawio-
nego placu, gdzie miał być zbudo-
wany pierwszy nowohucki kościół 

(obecne osiedle Teatralne), przed 
usunięciem przez władze komuni-
styczne;

Okulicki Leopold – generał 
Wojska Polskiego, ostatni dowód-
ca Armii Krajowej pseudonim 
„Niedźwiadek”;

Pokrzywka Gustaw – wojsko-
wy mechanik lotniczy, uczestnik II 
wojny światowej;

Ptak Franciszek – urodzony 
w Bieńczycach działacz ruchu lu-
dowego, poseł na galicyjski Sejm 
Krajowy;

Radziwiłłówna Barbara – dru-
ga żona króla Zygmunta Augusta;

Schindler Rudolf i Wincenty 
(bracia Schindlerowie) – mechani-
cy i konstruktorzy, twórcy począt-
ków krakowskiego lotnictwa;

Spytko z Melsztyna – żyjący 
w XIV wieku wojewoda krakow-
ski, kasztelan krakowski, jeden 
z głównych zwolenników unii Pol-
ski i Litwy;

Sych Marek – anestezjolog, pro-
fesor Collegium Medicum UJ, żoł-
nierz Armii Krajowej;

Szajnowicz – Iwanow Jerzy 
– harcerz, sportowiec, w czasie II 

wojny światowej agent brytyjskich 
oraz polskich służb specjalnych 
i bohater greckiego ruchu oporu;

Szczeklik Stanisław – porucz-
nik Wojska Polskiego zamordowa-
ny w Katyniu;

Uniwersał Połaniecki – akt 
prawny wydany przez Tadeusza 
Kościuszkę 7 maja 1794 r., jego 
postanowienia zmierzały do popra-
wy sytuacji prawnej i materialnej 
chłopów;

Urbanowicz Witold – generał 
pilot, jeden z dowódców Dywizjo-
nu 303 podczas II wojny świato-
wej;

Urszulka – córka Jana Kocha-
nowskiego, której śmierć natchnę-
ła poetę do napisania „Trenów”;

Wojciechowski Stanisław – 
polski działacz niepodległościowy, 
Prezydent Polski w latach 1922–
1926.

To oczywiście sylwetki patronów 
ulic bieńczyckich w telegrafi cznym 
skrócie. Zachęcam do głębszego 
poznawania tych, których nazwi-
ska spotykamy na ulicach naszej 
Dzielnicy.

Piotr Dominik

Patroni bieńczyckich ulic
Specyfi ką naszej Dzielnicy, jako części Nowej Huty, jest to, że 
adresy podawane są przede wszystkim za pomocą nazw osie-
dli, a nie ulic. Jednak już wiele lat temu większość ulic w Bień-
czycach otrzymała swoją nazwę. Dlatego z pewnością każdemu 
z nas zdarzyło się zastanawiać nad tym, kim jest patron ulicy, 
niedaleko której mieszka, lub którą akurat przechodzi. Oto 
krótkie przedstawienie patronów ulic w naszej Dzielnicy:

Umowa o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w ro-
dzaju podstawowa opieka 
zdrowotna – nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna.

 Od 1 kwietnia 2014 r. Szpital 
realizuję umowę z Małopolskim 
Oddziałem Wojewódzkim NFZ 
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju podsta-
wowa opieka zdrowotna – nocna 
i świąteczna opieka zdrowotna.

 Nocna i świąteczna opie-
ka  zdrowotna to przedłużenie 
świadczeń lekarskich  i pielęg-
niarskich podstawowej opieki 
zdrowotnej. Pomoc świadczona 
jest codziennie, po godzinach 
pracy przychodni, od godz.18.00 

Telefony alarmowe

999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno-Kanaliza-

cyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne
112 – Centrum powiadamiania ra-

tunkowego
986 – Straż miejska
12 688 22 60 – Straż miejska, Kra-

ków-Nowa Huta
12 616 75 55 – całodobowy dyżur 

interwencyjny ZIKiT

▶ st. post Jakub Sierant 
– tel. 12 61-53-751

os. Niepodległości; os. Kościuszkow-
skie; os. Kalinowe
▶ asp. Rafał Chrapek 

– tel. 12 61-53-602
os. Wysokie; os. Na Lotnisku
▶ asp. szt. Józef Sieńko 

– tel. 12 61-53-615
os. Albertyńskie
▶ st. sierż Grzegorz Szyba 

– tel. 12 61-53-615
os. J. Strusia
▶ st. asp. Mariusz Morawski 

– tel. 12 61-53-714
os. Jagiellońskie
▶ sierż. szt. Piotr Skowron 

– tel. 12 61-53-751
os. Kazimierzowskie
▶ st. asp. Szymon Wieloch 

– tel. 12 61-53-751
os. Przy Arce
▶ asp. Łukasz Nowak 

– tel. 12 61-53-670

do godz. 8.00 rano następnego 
dnia. Opieka całodobowa działa 
również przez 24 h na dobę w so-
boty i niedziele, a także w dni 
świąteczne i inne dni ustawowo 
wolne od pracy.

Informujemy, że  Szpital Spe-
cjalistyczny im. Ludwika Rydy-
giera Sp. z o.o. wygrał konkurs na 
świadczenia zdrowotne w zakre-
sie Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej na dzielnice XIV, 
XV, XVI (Czyżyny, Mistrzejowi-
ce oraz Bieńczyce z lokalizacją 
i siedzibą udzielania świadczeń 
pod adresem os. Złotej Jesieni 1, 
w Szpitalu, poziom minus 1, po-
mieszczenia Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej.

ul. Makuszyńskiego (numery niepa-
rzyste); os. Złotej Jesieni; os. Bieńczy-
ce; ul. Fatimska i ul. Cienista; plac tar-
gowy Bieńczyce; ul. Okulickiego; ul. 
Kocmyrzowska – do wysokości rzeki 
Dłubni; ul. Bulwarowa.

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna

Dzielnicowi Rejonów Dzielnicy XVIAkcja
Lato w Szkole 

2015
▶ Szkoła Podstawowa nr 86,

os. Jagiellońskie 18 
od 29.06 do 03.07
od 06.07 do 10.07
od 13.07 do 17.07
od 20.07 do 24.07
od 27.07 do 31.07

▶ Szkoła Podstawowa nr 101,
os. Jagiellońskie 9

od 29.06 do 03.07
od 06.07 do 10.07
od 13.07 do 17.07

▶ Szkoła Podstawowa nr 104,
os. Wy sokie 7

od 29.06 do 03.07
od 06.07 do 10.07
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ZAWODY,
W KTÓRYCH UCZYMY:

w Technikum Gastronomiczno- 
-Ho telarskim nr 10:

■ technik żywienia i usług gastro-
nomicznych,

■ technik hotelarstwa,
■ technik obsługi turystycznej,
■ kelner,
oraz w Zasadniczej Szkole Zawo-

dowej nr 11: 
■ kucharz.

BOGATY KALENDARZ 
IMPREZ SZKOLNYCH!!!
WYSOKA ZDAWALNOŚĆ 

EGZAMINÓW 
ZAWODOWYCH!!!

BAZA SZKOŁY

Szkoła dysponuje dobrą bazą do 
szkolenia ogólnego i zawodowego:

■ biblioteka z czytelnią wyposażo-
ną w komputery, centrum multime-
dialne,

■ pracownie: matematyczne, fi -
zyczna, chemiczna, geografi czna, 
informatyczna i techniki pracy biu-
rowej, hotelarska, symulacyjne biuro 
turystyczne, 5 pracowni gastrono-
micznych, warsztaty zajęć praktycz-
nych, 2 pracownie obsługi konsu-
menta, 

■ sala gimnastyczna, świetlica,
■ siłownia,
■ boisko Orlik 2012.
Na terenie budynku szkolnego 

znajdują się do dyspozycji uczniów:
■ kiosk spożywczy
■ automat z napojami 
■ kserokopiarka na karty magne-

tyczne

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
I PRAKTYKI ZAWODOWE

Zajęcia praktyczne i praktyki za-
wodowe odbywają się w renomowa-
nych hotelach (Radisson SAS, She-
raton,Novotel Kraków Centrum,No-
votel Kraków Bronowice, Cracovia, 
Chopin, Wawel, Justyna, Logos, 
Ama deus, Francuski, Senacki, Sys-
tem, Sympozjum, Europejski, Ro yal)
i restauracjach (Hawełka, Wierzy-
nek, Da Pietro, Santorini, Skarbowa, 

Unia, Miód i Wino, Mieszczańska, 
bistro Jacobs, Panorama)oraz biu-
rach podróży (Delta Travel, Dana 
Air Travel, Fregata, Jaworzyna Tour, 
Scan Holiday, Orbis, TKI) na terenie 
Krakowa. W okresie wakacji istnieje 
możliwość odbycia praktyki zawo-
dowej w nadmorskim ośrodku wypo-
czynkowym (Łękocino). Wszystkie 
zajęcia praktyczne i praktyki zawo-
dowe organizuje dyrekcja szkoły.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Od 15 lat prowadzimy wymianę 
zawodową ze szkołami we Francji 
(Nancy, St.Michel Mont Mercure), 
Niemczech (Norymberga) i Słowacji 
(Presov), Tatrzańska Łomnica, Bra-
tysława, gdzie także organizujemy 
staże w ramach programu Leonardo 
da Vinci oraz Erasmus +.

Młodzież mająca problemy z na-
uką, problemy osobowościowe i ro-
dzinne może korzystać z pomocy 
pedagoga i psychologa szkolnego. 
Absolwenci uzyskujący świadectwo 
maturalne podejmują dalszą naukę 
w szkołach wyższych. Szkoła daje 
solidne przygotowanie zawodowe, 
co pomaga absolwentom w znale-
zieniu dobrej pracy w wyuczonym 
zawodzie. Jesteśmy organizatorem 
Małopolskiego Konkursu Szkół Ga-
stronomicznych, którego XVI edycja 
odbędzie się w marcu br. pod hasłem 
„Nowohucki tygiel kulinarny”. Ideą 
Konkursu jest integracja szkół zawo-
dowych kształcących w zawodach 
gastronomicznych oraz podnoszenie 
poziomu umiejętności zawodowych 
i rozwijanie zainteresowań naszej 
młodzieży. Cieszy się on ogromnym 
zainteresowaniem profesjonalnych 
zakładów gastronomicznych oraz 
osobistości środowiska branżowe-
go. Należymy również do Klubu 
Przodujących Szkół. Dbamy o bez-
pieczeństwo młodzieży (ogrodzenie, 
monitoring wewnętrzny i zewnętrz-
ny). Szkoła jest ośrodkiem egzami-
nacyjnym, w którym przeprowadza 
się egzaminy potwierdzające kwali-
fi kacje zawodowe. Szkoła dysponuje 
INTERNATEM koedukacyjnym na 
os. Szkolnym 17.
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Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 1 
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