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Magazyn Dzielnicy XVI – Bieńczyce

Podczas marcowej sesji Rady Dziel-
nicy XVI Bieńczyce br, jedną z procedo-
wanych uchwał było przyjęcie sprawoz-
dania z działalności Zarządu Dzielnicy 
za rok 2017 i udzielenie mu absoluto-
rium na kolejny rok. Obecni na sesji radni 
po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu 
i przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie 
przyjęli uchwałę, tym samym udzielając 
Zarządowi absolutorium. 

W 2017 roku mieliśmy Rada Dziel-
nicy XVI miała do rozdysponowania, 
podobnie jak w poprzednich latach, 
blisko 2 300 000 zł. W ramach tej kwo-

ty udało się zrealizować plan w 98,94 % 
i wykonać wiele ważnych zadań. 

Podsumowując, zrealizowano m. in.: 
budowę oświetlenia na osiedlu Wysokim 
i na ulicy Stadionowej; dnowione zostały 
częściowo alejki na Plantach Bieńczyc-
kich oraz na osiedlu Przy Arce; wyremon-
towano kilka parkingów między innymi 
na osiedlu Kalinowym 7, Albertyńskim 
25 i Kazimierzowskim 24. Blisko 300 
000 zł zostało wykorzystane na remonty 
i doposażenie ogródków jordanowskich, 
dzieci mogą już korzystać z trampolin na 
placu zabaw na osiedlu Wysokim. Z bu-

dżetu Rady Dzielnicy XVI wspierane są 
też placówki oświatowe, Straż Miejska, 
Policję. Rok 2017 był również szczególny, 
jeśli chodzi o remonty nakładkowe jezdni 
finansowane z Budżetu Miasta Krakowa. 
Dzięki staraniom Rady i pomocy rad-
nych Miasta Krakowa z rejonu Beńczyc 
ulice: Andersa, Broniewskiego, Szajno-
wicza – Iwanowa, Marii Dąbrowskiej, 
Pokrzywki zostały wyremontowane. 

Na obecny 2018 rok Rada również 
zaplanowała wiele zadań, by Bieńczy-
ce stawały się coraz bardziej przyjazne 
mieszkańcom.  Magdalena Dziedzic

Trwa wymiana starej, ręcznie obsłu-
giwanej zwrotnicy na Rondzie Hipokra-
tesa. W miejscu tym często dochodziło 
do wykolejeń wagonów tramwajowych, 
co stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa 
zarówno dla pasażerów podróżujących 
tramwajami, jak i pieszych poruszają-
cych się po przejściach wokół Ronda. 

Ponadto zużyte torowisko gene-
rowało duży hałas, który przeszka-
dzał mieszkańcom pobliskich bloków. 
Szczególnie uciążliwy był dźwięk wy-
dawany przez skręcające na Rondzie 
tramwaje w godzinach nocnych. 

Dzięki nowej zwrotnicy będzie nie 
tylko ciszej, ale i bezpieczniej.

Magdalena Dziedzic

We wspólne działania mające na celu 
poprawę estetyki otoczenia tradycyjnie 
angażują się mieszkańcy i samorządow-
cy. W tegoroczną akcję włączyli się też 
pracownicy nowohuckiego kombina-
tu, Huty ArcelorMittal Poland. Łącznie 
około 100 osób.

Stosy butelek, puszek i papierków, 
stare buty, a nawet opony samochodo-
we, kanapy z poloneza i drzwi od kabi-

ny prysznicowej to bilans wiosennego 
sprzątania terenu wzdłuż brzegów rzeki 
Dłubni i Młynówki.

Akcję sprzątania brzegów Dłubni od 
trzech lat koordynuje Marcin Pawlik, no-
wohucki przyrodnik i szef Fundacji Eco-
Travel.  – Posprzątaliśmy duży teren, ale ta-
kich zaniedbanych miejsc jest więcej. Cieszy, 
że akcja z roku na rok przyciąga coraz więk-
szą liczbę mieszkańców świadomych tego, że 

warto zrobić coś na rzecz przyrody – mówi 
Marcin Pawlik.

Po zakończeniu akcji wszyscy sprzą-
tający zjedli ciepły posiłek, wypili gorącą 
herbatę i odpoczęli po pracy nad Zalewem 
Nowohuckim. Na zakończenie rozstrzy-
gnięto również specjalny konkurs - na 
najdziwniejszy śmieć znaleziony w zako-
lu Dłubni i Młynówki. Zwycięzca znalazł 
drzwi od kabiny prysznicowej. (red)

Trwa remont ogródka jordanow-
skiego na osiedlu Wysokim na Plan-
tach Bieńczyckich. W ubiegłym roku 
za blisko 250 000 zł udało się posta-
wić kilka nowych urządzeń. Najmłodsi 
mieszkańcy Dzielnicy mogą już korzy-
stać z zestawu trzech trampolin, lina-
rium i nowych, kolorowych bujaków. 
Wykonana została także bezpieczna 
nawierzchnia pod tymi urządzeniami. 
W tym roku realizacja zadania zosta-
nie dokończona, ale wkrótce staną ko-
lejne nowe urządzenia. Rada Dzielnicy 
XVI Bieńczyce przeznaczyła na ten cel 
w roku 2018 kwotę 605 000 zł.

Magdalena Dziedzic

Pod koniec kwietnia nad Zalewem 
Nowohuckim wybuchł pożar, w wyni-
ku którego spłonęła tężnia solankowa. 
Z ogniem walczyło sześć zastępów straży 
pożarnej. Prezydent Krakowa Jacek Maj-
chrowski zapewnił, że zniszczony obiekt 
zostanie odbudowany. Nowohucka tęż-
nia, pierwsza taka w mieście, była długo 
wyczekiwaną przez mieszkańców inwe-
stycją. Miała zostać otwarta w czerwcu.

– Odbudujemy tężnię w Nowej Hu-
cie. Nie mogę się nadziwić, że komuś mogła 
przeszkadzać ta budowla – zadeklarował 
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 

Inwestycja była realizowana przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach 
rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. 
Została zlokalizowana w sąsiedztwie 
istniejącego placu zabaw, w północno-
-zachodniej jego części.

Ta pierwsza krakowska tężnia solan-
kowa liczyła 350 m2, a specjalny zbior-
nik miał pomieścić nawet 60 tys. litrów 
solanki. Konstrukcja składała się z trzech 
18-metrowych ramion wykonanych 
z drewna modrzewiowego oraz tarniny. 

Tężnie to drewniane budowle po-
kryte gałązkami tarniny. Pierwotnie 
służyły do zagęszczania solanki w toku 
produkcji soli konsumpcyjnej oraz lecz-
niczej. Dzięki temu odkryto ich walory 
lecznicze, ponieważ powietrze wokół 
nich nasycone jest aerozolem z solan-
ki, która obciekając po elementach bu-
dowli ulega naturalnemu odparowaniu. 
Powietrze tak bogate w mikroelemen-
ty zaczęto stosować w różnego rodza-
ju kuracjach. Mikroklimat wytwarzany 
przez tężnie jest więc zbliżony do tego, 
którego zażywamy podczas nadmor-
skich podróży. Godzinny spacer przy 
tężni solankowej to dawka jodu, która 
odpowiada trzem dniom spędzonym 
nad morzem. Tego rodzaju wzbogaco-
ne powietrze jest szczególnie wskazane 
dla osób w czasie rekonwalescencji po 
ostrej chorobie, dla palaczy, osób pra-
cujących w znacznym zapyleniu i wy-
sokiej temperaturze. Pozytywny wpływ 
odczuwają również osoby na co dzień 
pracujące głosem.

(UMK, red)

22 czerwca godz. 18.00 - Plan-
ty Bieńczyckie, os. Kazimierzowskie 
w Krakowie

55. NOWA HUTA. DLACZE-
GO NIE?! – KONCERT: WITAJ-
CIE WAKACJE!

Organizatorzy cyklu: Porozumie-
nie Dzielnic Nowohuckich – Dzielnice: 
XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI 
Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesła-
wickie, Ośrodek Kultury Kraków-No-

wa Huta oraz Stowarzyszenie Przyja-
ciół Nowej Huty zapraszają na koncert 
plenerowy z okazji rozpoczęcia waka-
cji. W koncercie udział wezmą: laure-
aci Konkursu Piosenki Żonkilowy Song, 
Krakowska Orkiestra Staromiejska, 
Trebunie Tutki. Wydarzeniu towarzy-
szyć będzie kwesta na rzecz Hospicjum 
im. św. Łazarza w Krakowie. 

Więcej informacji na stronie pro-
jektu: www.nhdn.pl. Wstęp wolny.

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 
os. Zgody 1, tel. 12 644 24 32
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Absolutorium dla Zarządu

Podsumowanie rocznej pracy ocenione pozytywnie

Trwa wymiana zwrotnicy

Będzie ciszej na Rondzie Hipokratesa

Wspólna akcja mieszkańców, samorządu i Huty ArcelorMittal Poland

Teren Dłubni i Młynówki posprzątany

Na osiedlu Wysokim na Plantach Bieńczyckich

Pierwsze trampoliny w Bieńczycach


