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wiêto Bieñczyc za nami
Organizatorami festynu, na który zaproszeni zostali wszyscy mieszkañcy
Bieñczyc, oraz pozosta³ych nowohuckich dzielnic, by³a Rada dzielnicy XVI
oraz MDK im. Janusza Korczaka. Impreza, na której nie zabrak³o darmowych atrakcji dla osób w ka¿dym wieku, odby³a siê w ubieg³¹ niedzielê na
os. Kalinowym.
wiêtowanie rozpoczê³y wystêpy
szkó³ z terenu Dzielnicy XVI. Niezwykle ró¿norodne, profesjonalnie przygotowane pokazy by³y dowodem na wysoki poziom zajêæ pozalekcyjnych w
tych placówkach. Zebrani mogli podziwiaæ m.in. zespo³y taneczne, pokazy
cheerleaders wystêpy wokalne grup

oraz solistów. Podczas festynu mieszkañcy mogli, w namiocie Rady Dzielnicy, pobieraæ darmowe losy, które w
przerwach miêdzy wystêpami bra³y
udzia³ w losowaniu nagród. Loteria
wzbudza³a wiele emocji i cieszy³a siê
ogromnym zainteresowaniem, bowiem
wród nagród g³ównych, losowanych

na zakoñczenie wiêta, znalaz³y siê
m.in. tablety oraz rower. Loteria by³a
tylko jedn¹ z wielu atrakcji jakie czeka³y na mieszkañców tego dnia. Dzieci mog³y skorzystaæ m.in. z dmuchañców, trampoliny oraz kul wodnych
 te atrakcje by³y dla nich darmowe 
sponsorowa³a je Rada Dzielnicy XVI.
Spotka³o siê to z ogromnym entuzjazmem zarówno wród dzieci jak i ich
rodziców.  Na wiêkszoci festynów za
takie atrakcje trzeba p³aciæ. Trudno
jest odmówiæ swojemu dziecku, równie
trudno wyci¹gn¹æ z portfela kolejn¹
pi¹tkê. Co tu gadaæ  du¿e brawa
dla Rady Dzielnicy XVI za taki pomys³, dziêki temu to prawdziwe wiêto
dla jej mieszkañców  mówi jeden z
uczestników, tata z dwójk¹ dzieci. Najm³odsi mogli równie¿ wzi¹æ udzia³ w
konkursach organizowanych przez Policjê, oraz w zabawach które prowadzili na boisku instruktorzy z MDK Korczaka. Wszyscy uczestnicy festynu
mogli posiliæ siê darmowym bigosem
przygotowanym przez ZSG nr 1.
 To wiêto wszystkich mieszkañców,
chcielimy aby tego dnia rodzice nie
musieli odmawiaæ swoim dzieciom
prawa do zabawy  st¹d pomys³ darmowych atrakcji  mówi przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Andrzej
Buczkowski. S³odkim akcentem imprezy by³ ogromny tort, zasponsorowa-

ny przez Cukierniê Kalinka. Zwieñczeniem tego dnia by³y wystêpy zespo³ów
Zwi¹zek chemiczny eter oraz  COVER Bochnia.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
sponsorom czyli firmom: ArcelorMittal, Allianz, Cukiernia Kalinka, Hotel
Santorini oraz A&A Decor Design.

Rugbyci z Nowej Huty na Krakowskim Forum Sportu

W s³oneczn¹ niedzielê, 11 wrzenia na Stadionie Miejskim im. Henryka
Reymana odby³o siê niezwyk³e wydarzenie Krakowskie Forum Sportu.
Nasz¹ dzielnicê reprezentowa³ tam miêdzy innymi Nowa Huta Rugby Klub.
Propozycjê na ciekawe aktywne spêdzenie niedzieli przyjê³o wielu krakowian. Tego dnia mogli oni nie tylko
zapoznaæ siê z ciekawymi propozycjami zajêæ sportowych, ale równie¿ zadaæ pytania prowadz¹cym zajêcia, a
nawet spróbowaæ swoich si³ w poszczególnych dyscyplinach. W ramach
krakowskiego forum sportu na stadionie miejskim prezentowa³y siê krakowskie kluby sportowe i orodki sportowo rekreacyjne, przedstawiaj¹c sw¹
ofertê dla tych wszystkich, którzy sta-

raj¹ siê znaleæ sposób na poprawê
kondycji i samopoczucia Kluby sportowe zachêca³y do uczestnictwa w zajêciach i treningach sportowych dzieci i
m³odzie¿  licznych uczestników wydarzenia. Krakowskie Forum Sportu
by³o wietnym sposobem na wspólne
spêdzenie czasu przez ca³e rodziny w
towarzystwie znanych i lubianych
sportowców, którzy w tej imprezie
uczestniczyli czynnie w³¹czaj¹c siê do
gier i zabaw dzieci i m³odzie¿y prowadzonych przez krakowskie kluby spor-
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towe. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili 
multimedalista, czterokrotny zdobywca
olimpijskiego z³ota w chodzie sportowym Robert Korzeniowski, mistrz
wiata w siatkówce, czo³owy gracz
Asseco Resovii, autor ciekawych felietonów Krzysztof Ignaczak, mistrzowie
kierownicy Leszek Kuzaj i Micha³ Kociuszko, zwyciêzca Rajdu Dakar 2015
i zawodów Pucharu wiata na quadzie Rafa³ Sonik, wielokrotny mistrz
wiata w ¿eglarstwie Piotr Ogrodnik,
szczypiornista, srebrny i br¹zowy medalista mistrzostw wiata, animator pla¿owej pi³ki rêcznej Artur Siódmiak,
mistrz wiata, trener i popularyzator
karate tradycyjnego Pawe³ Janusz, mistrz wiata World Muaythai
Council Rafa³ Simonides, uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro,
kulomiot Micha³ Haratyk oraz utytu³owany chodziarz, obecnie trener biegania Ilja Markow.
Na Krakowskim forum sportu nie
mog³o zabrakn¹æ klubu z Nowej Huty.
Nowa Huta Rugby Klub czynnie
uczestniczy³ w tym krakowskim wiêcie sportu. Na placu przed Stadionem
miejskim trzydziestu ma³ych zawodników prezentowa³o trening rugby. Trenerzy z Nowa Huta Rugby Klub animowali w sposób widowiskowy gry i
zabawy z jajowat¹ pi³k¹. Pokaz cieszy³
siê sporym zainteresowaniem i uznaniem widzów przyby³ych na to wydarzenie. Wszyscy uczestnicy pokazu trenuj¹ w ramach sportowego programu
miejskiego Rugby dla ka¿dego realizowanego przez NHRK Kraków przy
wsparciu Gminy Miejskiej Kraków.
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