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RADOŚNIE I KOLOROWO
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Zdaniem przewodniczącego
Ostatnie doniesienia medialne dotyczące wygaszenia wielkiego

pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Polska S.A. budzą

niepokój. Perspektywa utraty miejsc pracy przez setki osób, groźba

upadku wielu firm to zła wiadomość dla wszystkich nowohuckich

dzielnic. Wzrost bezrobocia, problemy społeczne, pogorszenie się

sytuacji gospodarczej to prawdopodobne skutki tej decyzji.

Pracownicy obawiają się o los swoich rodzin. 10 października brałem udział, wraz z posłem

Ireneuszem Rasiem, senatorem Jerzym Fedorowiczem i radnym Miasta Wojciechem

Krzysztonkiem, w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie

huty, na którym zrodził się pomysł wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie

na najbliższą sesję Rady Miasta Krakowa punktu pn. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

na temat skutków społecznych i gospodarczych wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim

oddziale ArcelorMittal wraz z dyskusją. Prezydent zapowiedział już wprowadzenie takiego

punktu. W obliczu czekających nas zmian, zajęcie się tym problemem przez władze miasta

jest koniecznością i powinno rozpocząć dyskusję na temat dalszych losów jednego 

z ważniejszych pracodawców w Krakowie.

Jednym z tematów jaki ostatnio procedowaliśmy było wprowadzenia Strefy Płatnego

Parkowania. Wszystkie dzielnice zostały poproszone o zajęcie stanowiska czy chcą

wprowadzenia SSP na swoim terenie. Zarząd dzielnicy przygotował negatywną opinię dla

pomysłu wprowadzenia strefy w Bieńczycach. W naszej dzielnicy oczywiście istnieje problem

niewystarczającej ilości miejsc postojowych, jednak nie jest on skutkiem, jak w innych

dzielnicach, zbyt dużej ilości przyjeżdżających samochodów spoza Krakowa, lecz wynika

z dużej liczby mieszkańców na bardzo małej powierzchni. Z parkowaniem na osiedlach radzimy

sobie, bo musimy. Czasem kosztem węższego chodnika czy koniecznością przejścia ulicą,

na to pozwalają przepisy drogowe obowiązujące na drogach wewnętrznych dominujących

na naszych osiedlach. Wprowadzenie SPP zapewne wymagałoby reorganizacji 

i nieuchronnego zmniejszenia ilości miejsc do parkowania. Ponadto wprowadzenie strefy

wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym dla mieszkańców.

Wobec tych argumentów Rada Dzielnicy XVI podjęła uchwałę negatywnie opiniującą

pomysł wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Bieńczycach.

Zygmunt Bińczycki
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KONTAKT
Rada Dzielnicy XVI BIEŃCZYCE
os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
tel: 12 641 4567
fax: 12 641 4567
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 10:00 – 14:00
wtorek: 10:00 – 14:00
środa: bez przyjęć stron
czwartek: 10:00 – 14:00
piątek: 10:00 – 12:00

Pracownik biura: Katarzyna Kulig 
rada@dzielnica16.krakow.pl
www.dzielnica16.krakow.pl

Dyżur przewodniczącego 
– poniedziałek 14-15.
Dyżur członka zarządu – wtorek 11-12.

TELEFONY ALARMOWE
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne
112 – Centrum powiadamiania

ratunkowego 
986 – Straż miejska
12 688 22 60 – Straż miejska, Kraków –
Nowa Huta
12 616 75 55 – całodobowy dyżur
interwencyjny ZDMK
12 20 10 242 – Zarząd Zieleni Miejskiej

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:
Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie,
os. Złotej Jesieni 1, nr tel. 12 64 68 792 

Uprzejmie informujemy, że za sprzątanie
w mieście Krakowie odpowiada Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kraków. 
Interwencje w tej sprawie proszę
zgłaszać pod: nr tel. 12 64 62 361 
mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl

N A S I  D Z I E L N I C O W I

– gazetka informacyjna Rady 
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Redaktor naczelny: Zygmunt Bińczycki
Redakcja: Jacek Bartlewicz. 

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce: przewodniczący
– Zygmunt Bińczycki, zastępca przewodniczącego 
– Magdalena Dziedzic, członkowie zarządu: Robert
Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz. 
Teksty drukowane w kurierze Bieńczyckim wyrażają

opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego

nadesłanych tekstów.  Tekstów nadesłanych nie
zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne 

z jego opublikowaniem.
Wydawca: Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, 
os. Kalinowe 4. Druk: Drukarnia Roma-Pol.

Bieńczycki
KuRIER
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Najlepsi zdobyli Puchar Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy XVI, a wszyscy
otrzymali pamiątkowe puzzle. Partnerem
wydarzenia był Hufiec ZHP Kraków Nowa
Huta.

Poznawanie dzielnicy 
– Bardzo cieszymy się, że młodzi ludzie

tak chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu.
Niewątpliwie „Quest Bieńczycki” był dla
nich okazją do lepszego poznania dzielni-
cy. Podczas przeprowadzonego na koniec
quizu sto procent uczestników wiedziało, ilu
jest w Bieńczycach radnych, a niemal
wszyscy znali nazwisko przewodniczącego.
To, moim zdaniem, duży sukces – mówiła
radna Agnieszka Łoś, koordynatorka wy-
darzenia. 

Faktycznie, pierwszy, ale jak zapowiadają
organizatorzy, na pewno nie ostatni „Quest
Bieńczycki”, pozwolił uczestnikom na lepsze
poznanie dzielnicy. Odwiedzili oni aż 15
charakterystycznych dla „Szesnastki” miejsc,
podzielonych na trzy kategorie: „starsze niż
Nowa Huta” , z ostatnich 70 lat, oraz te, w któ-
rych obecnie toczy się bieńczyckie życie.

Wśród miejsc znalazły się te o znacze-
niu historycznym, chociażby pomnik Bohdana
Włosika czy Kościół Arka Pana. Miejsca
szczególne dla dzielnicy jak Hospicjum Świę-
tego Łazarza. Takie, które są nieco zapom-
niane, jak młyn Lelitów, ale też kojarzone
przez wszystkich, choć nie wszyscy wiedzą,
że to wciąż Bieńczyce, jak GrillmaNHattan
nad Zalewem Nowohuckim. Dzieci mogły
spróbować sił podczas wyścigów modeli
samochodowych, dzięki temu że partnerem
wydarzenia był KS Wanda, zarazić się ideą

Pierwszy „Quest Bieńczycki” za nami

Mała ojczyzna 
wzdłuż i wszerz
Około 50 uczniów bieńczyckich szkół podstawowych wzięło udział w
wyjątkowej grze terenowej, której organizatorem była Rada Dzielnicy XVI
Bieńczyce. Celem wydarzenia, które odbyło się 4 października, było przy-
bliżenie młodzieży ich małej ojczyzny, jaką jest dzielnica. Osiem zespołów,
reprezentujących szkoły podstawowe z terenu dzielnicy, odwiedziło tego
dnia 15 charakterystycznych dla Bieńczyc miejsc, odpowiadając na py-
tania i wypełniając zadania. 

fot. Ewa Siudy

fot. Renata Połomska 
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wolontariatu, sadząc żonkilowe cebulki w
Hospicjum oraz odwiedzić MDK i. J Korcza-
ka.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać
odznaczonego nagrodą honorową IPN-Świa-
dek Historii, wieloletniego radnego dzielnicy
XVI Stanisława Malarę, który przybliżył młod-
zieży tematykę związana z kościołem Arka
Pana. 

Wizyta u przewodniczącego
Jednym z najważniejszych punktów gry

terenowej była wizyta w siedzibie Rady
Dzielnicy XVI w os. Kalinowym. Tu na mło -
dzież czekał Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy, Zygmunt Bińczycki.

– Dla większości uczniów, jeśli nawet nie
dla wszystkich, była to pierwsza wizyta w sie-
dzibie rady. Taka okazja nie zdarza się co
dzień. Młodzi ludzie mogli zapytać o prace
rady, przyjrzeć się jej siedzibie – podkreślał
Zygmunt Bińczycki.

Podczas krótkiego spotkania z każdą z
grup przewodniczący opowiadał nie tylko o
samej radzie. Przybliżył również młody lu-
dziom ideę Budżetu Obywatelskiego. Nie
wszyscy bowiem wiedzą, że w tym roku, po
raz pierwszy, na projekty zgłoszone w ramach
BO głosować może każdy, bez względu na
wiek.

Dzielnicowe puzzle
Wielki finał pierwszego „Questu Bień-

czyckiego” odbył się przy ul. Kaczeńcowej 7,
w siedzibie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.
To właśnie w nowo powstałej harcówce, po
około 3 godzinnym „bieganiu po dzielnicy”,

młodzież dostała ostatnie zadanie w ra-
mach gry terenowej. Każda z drużyn otrzy-
mała specjalnie na tę okazję zrobione puz-
zle, ze zdjęciem z terenu dzielnicy, do
ułożenia. To uspokajające zajęcie pozwoliło
nieco odpocząć, by w pełnej gotowości przy-
stąpić do rozwiązania krótkiego quizu wiedzy
o dzielnicy, który wypadł naprawdę dobrze.

Młodzież zapamiętała bardzo dużo prze-
kazanych im podczas „Questu Bieńczyc-

kiego” wiadomości. W tym zadaniu najlep-
szy okazał się zespół reprezentujący Szkołę
Podstawową Sióstr Salezjanek. Pierwszy
„Quest Bieńczycki” wygrała Szkoła Pod-
stawowa nr 82. Uczniowie z tej placówki
odebrali z rąk przewodniczącego puchar,
który z dumą zabrali do swojej szkoły.
Wszyscy chętni mogli oddać swój głos w
Budżecie Obywatelskim i wrzucić go do spe-
cjalnej urny

fot. Ewa Siudy

fot. Renata Połomska 
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– To dla młodych ludzi ważne, by poka-
zać im, że mają realny wpływ na lokowanie
środków! Że ich głos ma znaczenie! Budżet
Obywatelski z opcją głosowania bez wzglę-
du na wiek, to chyba pierwsza taka sytuacja,
gdy uczniowie stają się częścią demokra-
tycznego społeczeństwa z prawem głosu-
zaznaczył Zygmunt Bińczycki, przewod-
niczący rady.

Na koniec – pizza 
Na zakończenie wydarzenia czekała

uczestników smaczna niespodzianka – piz-

za. Nie da się ukryć, że wszyscy przyjęli ją
z entuzjazmem!

– Warto podkreślić, że nie udałoby się zor-
ganizować pierwszego „Questu Bieńczyc-
kiego gdyby nie partnerstwo Hufca ZHP Kra-
ków Nowa Huta. Harcerze okazali się bardzo
pomocni. W organizację wydarzenia zaan-
gażowali się również wszyscy członkowie Ko-
misji Promocji i Łączności z Mieszkańcami.
Serdecznie dziękuję wszystkim. Szczególnie
Markowi Balonowi, komendantowi hufca oraz
radnym Renacie Połomskiej i Grzegorzowi
Jeżowskiemu. Największe jednak podzięko-

wania kieruję do szkół. Po pierwsze do dyrekcji
każdej z biorących udział w wydarzeniu pla-
cówek, a więc szkół nr 82, 92, 101, 104 oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Sa-
lezjanek. Dziękuję również nauczycielom,
którzy zaangażowali się w wydarzenie. Prze-
de wszystkim jednak dziękuję uczniom, któ-
rzy nie tylko przebiegli tego dnia Bieńczyce
wzdłuż i wszerz, ale przede wszystkim z ra-
dością i zaangażowaniem wypełnili wszystkie
zadania. Po takim finale od razu chce się brać
do organizacji kolejnego „Questu” podkreślała
radna Agnieszka Łoś. Agnieszka Łoś

fot. Renata Połomska 

Zdjęcia: Renata Połomska 
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Inicjatywa lokalna w Bieńczycach

Integracja i współpraca
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zachęca mieszkańców do współpracy we wspól-
nym realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Z możliwości, jakie stwarza program ini-
cjatywa lokalna, po raz pierwszy skorzystali mieszkańcy Bieńczyc.

W maju do Referatu ds. Partycypacji i
Dialogu WPSiZ wpłynęły dwa wnioski: „Ogró-
dek dla Sąsiadki” oraz „Piękna Fatimska”, któ-
re po weryfikacji formalnej uzyskały pozy-
tywną opinię Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Ponieważ obydwie inicjatywy dotyczyły te-
renów zielonych, kolejnym etapem były
uzgodnienia szczegółów nasadzeń z Za-
rządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

Pierwsza inicjatywa została zrealizowa-
na 5 października. Pogoda tego dnia była
kapryśna, ale dla zdeterminowanych osób,
które zadeklarowały udział w inicjatywie,
nie było to przeszkodą. Zresztą nie były po-
zostawione same sobie. Realizacja odbywała
się pod czujnym okiem i z ogromną pomocą
pracowników ZZM - począwszy od zamó-
wienia sadzonek, ziemi, kory, transportu,
przez przygotowanie terenu, a nawet udział
w sadzeniu roślin. „Ogródek dla Sąsiadki” po-
wstał w os. Jagiellońskim na gminnym tere-
nie przy bloku nr 35.

Inicjatywa była odpowiedzią na prośbę
sąsiadki - starszej pani, której marzeniem
było, aby w przestrzeniach przyblokowych po-
jawiło się więcej zieleni i kwiatów. Posadzi-

liśmy blisko 90 krzewów oraz 4 drzewa. War-
tością dodaną takich inicjatyw jest integracja
sąsiedzka i możliwość poznania ciekawych
osób. To dobra lekcja współpracy, także
międzypokoleniowej.

W październiku przed nami jeszcze dru-
ga inicjatywa - upiększanie ulicy Fatimskiej
poprzez nasadzenia roślinności na przy-
ulicznym skwerze. Zachęcamy mieszkańców
do obserwowania otoczenia, rozmawiania z
sąsiadami, szukania pomysłów i możliwoś-
ci zmiany. Poprawy w naszym otoczeniu tego,
co poprawy wymaga, a umknęło uwadze
urzędników, czy członków rady dzielnicy.
Ogromną przyjemność daje poczucie wpływu
na sprawy istotne dla miejsca, w którym się
mieszka. Temu służy Budżet Obywatelski i ini-
cjatywa lokalna. Podczas realizacji inicjaty-
wy, wnioskodawcy mogą zaoferować swoją
pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przed-
mioty, projekty konieczne do wykonania ini-

cjatywy) lub wkład finansowy. Gmina oferu-
je pomoc finansową (poprzez wykonanie nie-
zbędnych zakupów), rzeczową (poprzez
użyczenie) i organizacyjną.

Na stronie internetowej https://dialog-
spoleczny.krakow.pl/inicjatywa-lokalna/ za-
mieszczona jest szczegółowa informacja
dotycząca obszarów, w jakich można reali-
zować inicjatywę lokalną. W tym roku wnio-
ski są przyjmowane do 18 listopada, a gmi-
na przeznaczyła na ten cel 250 tys. zł. Oby
taka możliwość była również w przyszłym
roku. Mam już pomysły na kolejne inicjatywy
lokalne w Bieńczycach i każdego mieszkańca
do tego zachęcam. Renata Połomska
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Mottem konkursu są słowa Ryszarda Ka-
puścińskiego z jego słynnego reportażu „To
też jest prawda o Nowej Hucie”, w którym na-
pisał m.in. „W Nowej Hucie mieszkają praw-
dziwi ludzie. Uczciwi, pracowici i wytrwali. [M]
Tu też można by pisać opowieść o prawdzi-
wym człowieku. Na pewno można by napi-
sać wiele takich opowieści”.

Konkurs jest adresowany do uczniów kra-
kowskich szkół podstawowych. Zadaniem
jego uczestników będzie opowiedzenie o lu-
dziach (prawdziwym człowieku) Nowej Huty
w dowolnej formie literackiej - reportażu, liś-
cie, wierszu, wywiadzie czy eseju. Mile wi-
dziane będą również zdjęcia przedstawianych
bohaterów.

Celem konkursu jest utrwalenie pamięci
o ludziach Nowej Huty, ukazanie życia ko-
lejnych pokoleń nowohucian ze współczes-
nej perspektywy dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin. Inspirowanie do własnej twórczości,
a także rozbudzanie poczucia dumy z bycia
Polakiem, krakowianinem, nowohucianinem.

Ogłoszony we wrześniu konkurs zo-
stanie rozstrzygnięty w dwóch katego-
riach wiekowych: uczniów klas I-IV i V-VIII.
Uroczysty finał z udziałem laureatów oraz
ukazanych przez nich nowohucian pla-
nowany jest w listopadzie. 

Patronat honorowy nad tym niezwykłym
przedsięwzięciem objęli Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski, Przewod-
niczący Rady Dzielnicy XVI Zygmunt Bin-
czycki i Fundacja Promocji Nowej Huty.
Opiekunem merytorycznym konkursu bę-
dzie Jan L. Franczyk – redaktor naczelny
„Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”.

W Nowej Hucie mieszkają prawdziwi ludzie

Niezwykły konkurs literacki
„Opowieść o prawdziwych ludziach Nowej Huty” to krakowski konkurs literacki organizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 101 wraz z Ośrodkiem Kultury im. C. K Norwida z okazji 70-lecia Nowej Huty. Konkurs zos-
tał wpisany do tegorocznego programu wydarzeń jubileuszowych koordynowanych przez Wydział Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Prace z dopiskiem KONKURS należy nad-
syłać do dnia 25.10.2019 roku na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 101
os. Jagiellońskie 9, 31-832 Kraków
Każda praca powinna być opatrzona kartą
informacyjną zawierającą następujące
dane:
● tytuł pracy,
● imię i nazwisko autora, klasa,
● imię i nazwisko opiekuna,
● nazwa, adres, kontakt telefoniczny, faks
oraz adres mailowy placówki.
Nadesłane prace przechodzą na własno-

ść organizatora.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wy-
rażają zgodę na przetwarzanie przez or-
ganizatora swoich danych osobowych w ce-
lach komunikacyjnych, naukowych, dy-
daktycznych, statystycznych, archiwalnych,
w tym w szczególności do umieszczania da-
nych na stronach internetowych , a także w
okolicznościowych wydawnictwach związa-
nych z konkursem.
O terminie finału laureaci zostaną powia-
domieni telefonicznie. 
Informacje o konkursie dostępne są w
sekretariacie SP 101, pod numerem te-
lefonu 12 648 21 03 oraz na stronie in-
ternetowej: sp101krakow.edupage.org
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Remonty i modernizacje w Bieńczycach

Emocjonujący plac zabaw
Trwa modernizacja placu zabaw w osiedlu Kalinowym. Nowoczesne urządzenia prezentują się znakomicie i
już wzbudzają wielkie emocje dzieci i ich rodziców. Na razie można je oglądać tylko przez ogrodzenie, jed-
nak już wkrótce będą sprawiać wiele radości mieszkańcom Bieńczyc. W szczególności ich pociechom.

Rozpoczął się remont ul. Ptaka, w osiedlu Przy Arce. Ulica ta zos-
tała wskazana do remontu w ramach programu "Nowa Huta dziś".
Decyzja taka została podjęta ze względu na fatalny stan technicz-
ny jezdni i parkingu. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać
z nowej infrastruktury.

Rada dzielnicy poprawia także istniejącą infrastrukturę na Plan-
tach Bieńczyckich. Wyremontowane zostały alejki na wysokości blo-
ków nr 17 i 19 w osiedlu Przy Arce, a także w os. Strusia, przy MDK
im. Korczaka.

Jednym z zadań remontowych zaplanowanych przez radę
dzielnicy na 2019 rok był zrealizowany już remont parkingu przed blo-
kiem nr 12 w osiedlu Przy Arce. Nawierzchnia parkingu została wy-
konana z kostki betonowej.

W trakcie realizacji są również projekty z poprzedniej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Jednym z nich jest zadanie „Bezpieczna
nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych”. Prace wykonane zostaną
w dwóch lokalizacjach na Plantach Bieńczyckich – w osiedlach: Ka-
zimierzowskim i Kalinowym. 

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki



W końcu rozpoczął się
długo oczekiwany remont
ulicy Franciszka Ptaka w
os. Przy Arce od bloku
nr 19 do bloku nr 13,
czyli do ul. Obrońców
Krzyża. Mieszkam w
Bieńczycach od kilku-
dziesięciu lat i nie pamię-
tam, by ta ulica była tak kom-
pleksowo remontowana. Wybudo-
wana w latach 70., kiedy powsta-
wało osiedle Przy Arce, w później-
szych latach była remontowana bar-
dzo rzadko i tylko miejscowo. Obec-
nie rozpoczął się kompleksowy re-
mont, wymieniana jest podbudowa
jezdni, podłoże jest utwardzane, a
miejsca parkingowe są wykładane
nową kostką. Jezdnia ulicy Ptaka zo-
stanie wylana nowym asfaltem.
Wszystko to jest możliwe dzięki
temu, iż zgłosiłem remont tej ulicy
do programu Nowa Huta dziś! 

To jednak nie wystarczyło, gdyż zgłoszo-
nych zadań do tego programu było kilka-
naście i potrzebna była jeszcze Uchwała
Rady Dzielnicy wskazująca właśnie to za-
danie do realizacji. Udało mi się przekonać

większość radnych i stosowna
uchwała została przyjęta. Wy-

konanie takiego zadania jest
bardzo kosztowe. Na trwający
obecnie remont została prze-
znaczona kwota blisko
360 tys. zł, a i tak pewnie za-

danie będzie musiało być kon-
tynuowane w przyszłym roku.

Jak widzimy, w bieżącym roku pra-

ce remontowe prawdopodobnie zatrzymają
się na wysokości bloku nr 15. 

Wykonanie takiego remontu w ramach
budżetu dzielnicy nie jest możliwe ze wzglę-
du na bardzo duże koszty, ale dzięki moim sta-
raniom i zgłoszeniu do programu Nowa Huta
dziś! udało się. Zakończył się również remont
alejek prowadzących od bloku 17 i bloku 19
do ulicy Kocmyrzowskiej. Nierówne niegdyś
alejki, pokrzywione przez korzenie drzew, nie-
bezpieczne dla poruszających się dzieci i osób
starszych, dziś zachęcają do spacerów. 

Andrzej Buczkowski
Przewodniczący Komisji 

Edukacji i Sportu 
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Właśnie trwa remont
placu zabaw w osiedlu
Kalinowym. Dzięki
moim staraniom udało
się to zadanie wpisać
do budżetu dzielnicy
na bieżący rok. Miesz -
czący się między wielo-
ma blokami, sąsiadujący z
przedszkolem, cie szący się
ogromnym zainteresowaniem dzie-
ci ogródek jordanowski przecho-
dzi właśnie kompleksowy remont.
Za kwotę 450 000 zł zostaną wy-
mienione prawie wszystkie
urządzenia zabawowe. Już widać
pierwsze efekty. Powstał już tunel
serpentyna, zjazd linowy, stanęło
wiele innych ciekawych urządzeń.
Dzieci nie mogą sie doczekać
otwarcia. Mój syn co dzień pyta
„Mamo, kiedy będę się tam ba-
wił?”. 

Na zakończenie prac trzeba
jeszcze trochę poczekać ale już
widać, że to bardzo wyczeki-
wana, szczególnie przez
najmłodszych mieszkańców,
inwestycja. Do zakończenia

zadania została jeszcze do wy-
konania między innymi bez-

pieczna nawierzchnia pod urządze-

niami oraz odnowienie ławek. Jeszcze tej je-
sieni dzieci będą się mogły cieszyć z nowych
urządzeń. Jestem pewna, że wykonanie
tego jakże kosztownego zadania wywoła uś-
miech na twarzach wielu małych mieszkań-
ców Bieńczyc.

Magdalena Dziedzic
Zastępca Przewodniczącego Rady 
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Nowy plac zabaw na Kalinowym

Remont ulicy Ptaka
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Duży niepokój wśród mieszkańców
wzbudzała przez cały 2019 rok bu-
dowa toalety publicznej przy ron-
dzie Gen. Maczka. Głównie dlatego,
że po rozpoczęciu prac inwestycja
utknęła na wiele miesięcy, a teren
wokół niej przypominał krajobraz
księżycowy. 

Było to skutkiem natknięcia się przez wy-
konawcę na nieujęte na mapach instalacje te-
letechniczne. Konieczna była korekta pro-
jektu, co zatrzymało prace na długie miesiące.
Wiele osób pytało, dlaczego nic się w miej-
scu budowy nie dzieje? 

Lokalizacja toalety została wskazana
przez Radę Dzielnicy kilka lat temu, jako

miejsce o dużym natężeniu ruchu pieszego,
przy węźle komunikacyjnym. Można mieć jed-
nak zastrzeżenia, co do ostatecznego usy-
tuowania obiektu. Toaleta została bowiem
ustawiona tyłem do głównego ciągu piesze-
go przebiegającego w kierunku DH Wanda.
Od strony tego chodnika można mieć wątpli-
wości, z jakim obiektem mamy do czynienia.
Wejście z szyldem znajduje się bowiem od
drugiej strony. Niestety, mimo wniosków kie-
rowanych do urzędników z prośbą o kon-
sultację z Radą Dzielnicy wyglądu i miejsca
posadowienia toalety, nie zostało to wzięte
pod uwagę. Miejmy więc nadzieję, że jakaś
informacja pojawi się również od strony
głównego chodnika.

Budżet Obywatelski 2019

Głosowanie zakończone
Zakończyło się głosowanie w ra-
mach krakowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. W Bieńczycach domi-
nowały projekty ekologiczne i z za-
kresu bezpieczeństwa. W całym
Krakowie zagłosowało rekordowo
ok. 45 tys. mieszkańców. 

Jeden z punktów głosowania znajdował
się w siedzibie naszej Rady. Dyżury w komisji
pełnili dzielnicowi radni: Urszula Aksamit,
Magdalena Dziedzic, Renata Połomska,
Marcin Bursa, Sławomir Góra, Grzegorz
Król, Robert Adamek, Marek Wawrzynkiewicz
i Zygmunt Bińczycki. 

Osoby głosujące mogły wziąć udział w lo-
terii, w której można wygrać tablet. Zwycię-
skie projekty poznamy 23 października. 

Niekończąca się budowa

Tyłem do klienta

fot. Zygmunt Bińczycki



Dzięki umiejętności udzielenia pierw-
szej pomocy można uratować komuś życie,
dać „drugą szansę” oraz uniknąć sytuacji, gdy
pozostajemy bezradni, bezsilnie przyglądając
się ludzkiej tragedii.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego UMK, który odpowiada za
wdrażanie programu, zaproponował i obec-
nie przeprowadza bezpłatne, ogólnodo-
stępne warsztaty z zakresu udzielania pierw-

szej pomocy i resuscytacji krążeniowo od-
dechowej z użyciem automatycznego defib-
rylatora zewnętrznego (BLS-AED) w każdej
z dzielnic Krakowa, które przystąpiły do pro-
gramu. Warsztaty obejmują m.in.: naukę
umiejętności rozpoznania poszkodowanego
w stanie zagrożenia życia, przeprowadzenie
zastępczej wentylacji (użycie maski twarzo-
wej, chusty twarzowej), uciskanie klatki pier-
siowej. Także algorytm postępowania w
przypadku obecności ciała obcego w drogach
oddechowych, zastosowanie pozycji bocznej
bezpiecznej oraz obsługę automatycznego
defibrylatora zewnętrznego wraz z elemen-
tami BLS.

W celu zwiększenia efektywności wyko-
rzystywania środków publicznych, dzielnica
partycypująca w realizacji zadania zapewnia
pomieszczenie umożliwiające przeprowa-
dzenie warsztatów i rekrutuje uczestników
szkoleń. Z kolei za pozyskanie wykonawcy
warsztatów oraz nadzór nad ich przebiegiem
odpowiada Wydział Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego UMK. Warsztaty od-
bywają się maksymalnie w piętnastoosobo-
wych grupach. Pozwala to na efektywne prze-
szkolenie możliwie największej ilości osób, przy
zachowaniu standardów merytorycznych.

Kursy odbywają się w soboty (czas
trwania – ok. 6 godzin), w następujących
terminach:

26.10. w godzinach 8-14, Zespół Szkół
Gastronomicznych nr 1 os. Złotej Jesie-
ni 16

16.11. w godzinach 9-15, Szkoła Pod-
stawowa nr 86 os. Jagiellońskie 18

Zapisy na warsztaty przyjmowane są
w Radzie Dzielnicy XVI Bieńczyce os.
Kalinowe 4, tel.: 12 641 45 67. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgło -
szeń.

Zachęcamy też do rejestracji na
pr.med.pl/kalendarium-szkolen/

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Program „Bezpieczny Kraków” realizowany w Bieńczycach

Bezpłatne warsztaty
pierwszej pomocy
W Bieńczycach trwają już dzielnicowe szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy, realizowane w ramach program „Bezpieczny Kraków”. Jest to
jeden ze strategicznych programów funkcjonujących w mieście. Jego rea-
lizacja ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bez-
pieczeństwa osób przebywających na danym obszarze. Są już pierwsi prze-
szkoleni mieszkańcy. Na swoje szkolenia czekają następni.

Zajęcia są
merytoryczne
i intensywne.

Pierwsi przeszkoleni mieszkańcy Bieńczyc z certyfikatami 
z warsztatów udzielania pierwszej pomocy
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Nowa Huta. Dlaczego Nie?! zagrała po raz 60.

Na 70-lecie dzielnicy
Za nami jubileuszowy koncert z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Wydarzenie, zatytułowane „Nowa Huta. Mias-
to Boga”, do którego doszło 22 września, wpisane było do kalendarza krakowskich obchodów 70-lecia istnie-
nia najmłodszej części Krakowa, a nowohucka historia wielokrotnie wybrzmiewała w trakcie koncertu.

Na program dwugodzinnego wydarzenia
złożyły się utwory poetyckie i znane pieśni re-
ligijne. Autorem i reżyserem dwugodzinnego
spektaklu była dyrektor artystyczna cyklu Li-
dia Jazgar.

Na scenie wystąpiło 140 artystów – so-
liści: Lidia Jazgar, Przemysław Branny, Jacek
Dewódzki, Piotr Piecha. Na gitarze zagrał Ry-
szard Brączek, a pod batutą Tomasza Chmie-
la wystąpiły Chór i Orkiestra Krakowskiej
Młodej Filharmonii oraz Chór Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Myślenickiej.

Koncertowi towarzyszyły projekcje ar-
chiwalnych materiałów filmowych autorstwa
Jerzego Ridana i Krzysztofa Ridana w
opracowaniu Krzysztofa Ridana, prezen-
tujących historię Nowej Huty. Wyświetlane
były także zdjęcia pochodzące z archiwum
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, na któ-
rych można było zobaczyć nowohuckie
kościoły, w których odbywały się koncerty
cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! przez 15
lat jego istnienia.

Tradycyjnie, jak podczas każdego wy-
darzeniu cyklu, wśród widzów prowadzona

była kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łaza-
rza w Krakowie.

Organizatorami cyklu Nowa Huta. Dla-
czego Nie?!?! są: Porozumienie Dzielnic
Nowohuckich - Dzielnice: XIV Czyżyny, XVI
Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie,

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.

Tekst na podstawie
informacji Ośrodka Kultury 

Kraków-Nowa Huta www.krakownh.pl

Zdjęcia: Paweł Kalina
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Za nami Spotkania Bieńczyckie 2019

Radośnie i kolorowo
Jak co roku i tym razem mieszkańcy dzielnicy nie zawiedli. Tłumnie stawili się w osiedlu Kalinowym, aby ba-
wić się razem z innymi. Aby pokazać też tę bieńczycką wielopokoleniową więź. Dla nich wszystkich organi-
zatorzy – w szczególności Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce – przygotowali wiele atrakcji i cennych nagród.

Mieszkańcy dzielnicy mogli losować dużo atrakcyjnych nagród
w zorganizowanej dla nich loterii. Do szczęśliwców trafiły m.in.: mi-
kser, deskorolka elektryczna i rower. Ich dzieci bawiły się w tym czai-
se wesołym miasteczku i oglądały pokazy służb mundurowych. 

Spotkania Bieńczyckie 2019 uświetnili swoją obecnością liczni
goście – parlamentarzyści, radni miejscy i wojewódzcy. Triumfato-
rom Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej nagrody i puchary, razem z prze-

wodniczącym dzielnicy Zygmuntem Bińczyckim, wręczał Ireneusz
Raś, szef sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, który w 2005
roku był pomysłodawcą tych rozgrywek. 

Tempo imprezie nadawali ze sceny głównej liczni wykonawcy, a
mieszkańcy świetnie bawili się przy występach Oli Wróbel i gwiaz-
dy wieczoru – Norbiego. 

Do zobaczenia za rok na kolejnych Spotkaniach Bieńczyckich.

fot. Marek Wawrzynkiewicz

fot. Zygmunt Bińczycki fot. Zygmunt Bińczycki
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fot. Marek Wawrzynkiewicz fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Zygmunt Bińczycki
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fot. Marek Wawrzynkiewicz

fot. Zygmunt Bińczycki fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Zygmunt Bińczycki
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fot. Zygmunt Bińczycki fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Zygmunt Bińczycki

fot. Agnieszka Łoś
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Otwartość i współpraca
Wsparcia finansowego udzieliła Rada

Dzielnicy XVI  Bieńczyce. Dzięki temu
można było urządzić uroczysty finał oraz ku-
pić atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczest-
ników.

Trwający przez rok projekt, skierowany
był do szkół podstawowych z terenu Dzielnicy
XVI Bieńczyce i miał na celu edukację re-
gionalną poprzez pracę zespołową w
drużynach z kartą zadań w terenie. Poprze-
dzały to spotkania wprowadzające w po-
szczególne zagadnienia w Ośrodku Kultury
im. C.K. Norwida. Tematyka projektu doty-
czyła dziedzictwa kulturowego Bieńczyc i No-

wej Huty – architektura, rzeźby plenerowe,
kapliczki i drewniane domy, ślady III wojen,
przyroda Nowej Huty. Koncepcja przed-
sięwzięcia oparta była o ideę gamifikacji, czy-
li angażowania uczestników w zdobywanie
wiedzy poprzez wykorzystanie mechaniki
gier. Co ciekawe, nie rywalizacja o miejsce,
a współpraca, otwartość na nowe wiadomości
i zdobywanie wiedzy, były w tym projekcie
premiowane w sposób szczególny. Ucznio-
wie poznawali zatem nie tylko informacje me-
rytoryczne, ale także uczyli się empatii, sza-
cunku dla pozostałych uczestników, samo-
doskonalenia się dla pasji bez oglądania się
na rezultaty innych.

Od walcownika do wytapiacza
Podobnie jak w pozostałych spotka-

niach, tak i podczas finału, na uczestników
czekało wiele atrakcji. W pierwszej części
uczniowie zapoznali się z historią zabytków
archeologicznych branickiego muzeum. Po-
tem wzięli udział w warsztatach z zakresu ce-
ramiki artystycznej oraz prowadzenia badań
archeologicznych na prawdziwym stanowis-
ku. Dzięki temu mogli poczuć się niemalże jak
Indiana Johnes! 

Nie zabrakło również wspólnego po-
częstunku oraz uroczystego rozdania nagród
z dyplomami, na których zdobyte kwalifika-
cje i umiejętności przypisane były do stano-
wisk hutniczych – od walcownika, przez ga-
rowego do wytapiacza.

W projekcie udział wzięli uczniowie z
Katolickiej Szkoły Podstawowej Ruchu
Światło-Życie (os. Kościuszkowskie),
Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr
Salezjanek (os.  Kościuszkowskie)  oraz
Szkoły Podstawowej nr 82 (os. Kalinowe):
Gabriela Zybura, Wiktoria Tabor, Marta
Popławska, Hubert Badylak, Jakub Jedynak,
Mikołaj Niemiec, Jerzy Niemiec, Norbert
Łękawa, Filip Błaszczyk, Amelia Molendys,
Gabriela Molendys, Dominika Cichy, To-
masz Orda, Adam Peksa, Jakub Skotnicki,
Oliwia Flinta, Milena Orda, Martyna Jedynak,
Joanna Koralik, Julita Błaszczyk, Zofia Ko-
koszka, Nikola Woźniak, Zuzanna Zolich,
Piotr Tomczyk, Emilia Filip, Patryk Mars, Mi-
lena Opiła, Sandra Wąsowicz, Oskar Sakłak,
Zuzanna Piechniczek, Patryk Sagan, Eryk
Zapała, Mateusz Baran.

Opiekę merytoryczną sprawowali nau-
czyciele: Izabela Błaszczyk, Agnieszka Lech,
Małgorzata Wyrozumska, Ewa Siudy, Barbara
Potoczna. 

Maja Wąchała-Skindzier 
Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości

Nowej Huty Ośrodka Kultury 
im. C.K. Norwida

Zdjęcia: arch. Ośrodka Kultury

Finał projektu Nowa Huta 2.1

Jak Indiana Jones 
W nowohuckim oddziale Muzeum Archeologicznego w  Branicach, 14
września 2019 roku, odbył się finał, trwającego przez cały poprzedni rok
szkolny projektu edukacyjnego Nowa Huta 2.1. Ten ciepły, wczesnojesienny
dzień, młodzież z bieńczyckich szkół spędziła bardzo aktywnie. Organi-
zatorem Nowej Huty 2.1 była Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej
Huty z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Jest to jeszcze jedna ciekawa
inicjatywa tej placówki, starającej się wzmacniać kompetencje kulturowe,
znajomość Nowej Huty i partycypację w kulturze wśród młodzieży. 
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Konsultacje pokażą zainteresowanie poszerzeniem strefy płatnego parkowania

Bieńczyce na nie!
Radni miejscy są za tym, aby przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne we wszystkich dzielnicach Kra-
kowa. Konsultacje mają odpowiedzieć na podstawowe pytanie – czy włączać kolejne obszary miasta do stre-
fy płatnego parkowania?

Zapytanie, które trafiło już do dzielnic,
ma związek z proponowaną w tej sprawie
uchwałą rady miasta, która chciałaby wresz-
cie zamknąć temat włączania kolejnych
obszarów do SPP (strefy płatnego parko-
wania). I to nie tylko w aspekcie dzielnic typu
Grzegórzki czy Bronowice, których pro-
blem dotyczy w największym stopniu, ale
także w kontekście dzielnic położonych da-
leko od centrum miasta. 

Jako jedna z pierwszych uchwałę w tej
sprawie podjęła Rada Dzielnicy XVI Bień-
czyce. Radni zagłosowali na nie. Uzasadnili
swoje negatywne stanowisko tym, że stre-
fa nie rozwiązuje problemu deficytu miejsc
postojowych na terenie dzielnicy. Spowoduje
za to wzrost kosztów utrzymania.

– Bieńczyce to dzielnica o małej po-
wierzchni, z małą liczbą miejsc parkingo-
wych, a równocześnie z bardzo dużą liczbą
mieszkańców. Wprowadzenie strefy
mogłoby negatywnie wpłynąć na liczbę
miejsc parkingowych – wyjaśniał swoje sta-
nowisko Zygmunt Bieńczycki, przewod-
niczący Rady Dzielnicy XVI.

Owszem, rozszerzenie strefy płatnego
postoju, np. o Zabłocie i osiedle Podwa-
welskie, zmniejszyło ruch i liczbę zaparko-
wanych samochodów. Nie rozwiązało jednak

wszystkich problemów mieszkańców. W
niektórych rejonach zmiany spowodowały
także nowe kłopoty komunikacyjne.

– W Bieńczycach wiele ulic ma status
drogi wewnętrznej. Zastrzeżenie z naszej

strony dotyczyło tego, że wprowadzenie stre-
fy mogłoby się wiązać ze zmianą kategorii
tych dróg na publiczne. Wówczas obo-
wiązywałyby tam bardziej rygorystyczne
przepisy dotyczące np. szerokości pozos-
tawionego chodnika, zapewne pojawiłyby się
dodatkowe słupki, konieczne też byłoby
wydzielenie miejsc pod parkomaty. To z ko-
lei skończyłoby się zmniejszeniem liczby
miejsc postojowych – dodał Zygmunt Biń-
czycki.

Konsultacje wśród mieszkańców, po
zebraniu głosów dzielnic i przegłosowaniu
przez radę miasta, miałyby się zakończyć
nie później niż 1 czerwca przyszłego roku.
Z kolei miasto musiałoby przygotować sto-
sowne analizy zasadności wprowadzenia
strefy i zaproponować szczegółowe roz-
wiązania.

Przypomnijmy, że od 23 września stre-
fa płatnego parkowania, oprócz już obo-
wiązujących obszarów, objęła również osied-
le Podwawelskie i Zabłocie. W kolejnym roku
korekty granic strefy płatnego parkowania
mają wejść w życie także na Zwierzyńcu, w
Krowodrzy i na Grzegórzkach (tu strefa ma
być poszerzona do torów kolejowych).
Obecnie SPP obowiązuje od poniedziałku do
soboty. 

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Pokaz wody i światła nad Zalewem Nowohuckim

Jubileuszowe fontanny
W połowie września tłumy mieszkańców, nie tylko Bieńczyc, ale całego Krakowa, oglądały pokaz świetlny z
okazji 70-lecia Nowej Huty. Przygotowany został on nad Zalewem Nowohuckim, a głównymi aktorami tego spek-
taklu było 9 pływających fontann.

W trakcie wydarzenia, trwającego od
godz. 17 do 22, publiczność mogła po-
dziwiać pokazy wody i światła. Wokół
głównej fontanny strumieniowej, wyrzu-
cającej wodę na 20 metrów ponad lustro
zalewu, ustawiono osiem pływających
fontann, które w tym czasie zmieniały
swoje obrazy wodne. 

Oglądający pokaz byli zgodni – takie wi-
dowiska powinny odbywać się cyklicznie, a
fontanny powinny być stałym elementem Za-
lewu Nowohuckiego.  

Na ogromne zainteresowanie pokazem
wody i światła na Zalewie Nowohuckim za-
reagował prezydent Krakowa, Jacek Maj-
chrowski. Wszystkim zainteresowanym prze-

kazał jasną wiadomość – miasto jeszcze w
tym roku kupi takie fontanny. Będą one
uruchomione na wiosnę. Wraz z otwarciem
tężni solankowej nad zalewem. Jednocześ-
nie stanowić będą trwały ślad jubileuszu 70-
lecia Nowej Huty. Koszt fontann to ok. 700
tys. złotych. Zakupi je Zarząd Zieleni Miej-
skiej.

Tym samym Bieńczyce, oprócz kolejne-
go etapu rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego,
zyskają dla niego dodatkową atrakcję. Prze-
wodniczący dzielnicy zaproponował przy tej
okazji, aby rozważyć zakup fontann multi-
medialnych, co jeszcze bardziej podniosłoby
atrakcyjność takich pokazów. Byłyby to bo-
wiem pokazy wodne z rozbrzmiewającą mu-
zyką klasyczną. Takie fontanny funkcjonują
już w Krynicy czy we Wrocławiu. 

Warto dodać, że oprócz fantastycznego
widowiska, fontanny zrobiły wiele pożytku dla
wody w zalewie. Dotleniły ją i oczyściły, po-
wstrzymując tym samym wykwit glonów.
Eliminowały też bakterie beztlenowe, które
powodują zielenienie wody. 

Zdjęcia: Bartosz Kossakowski (Kossakowski Foto)


