
Bieńczycki
KuRIER

Gazeta lokalna Dzielnicy XVI Bieńczyce

Nr 2 (85) Rok XXV Kraków, październik 2022 r. Egzemplarz bezpłatny

www.dzielnica16.krakow.pl
n

ak
ła

d
8

0
0

0
IS

SN
15

0
75

4
6

X

W numerze m.in.:
�� Budżet obywatelski 2022 str. 3-5
�� Nowa Huta. Dlaczego Nie?! str. 11-12
�� Historia pewnego remontu str. 13-14

Fot. Zygmunt Bińczycki

Spotkania Bieńczyckie
str. 8-10

fot. Zygmunt Bińczycki



Zdaniem przewodniczącego
To kolejny raz, na przełomie września i października,

kiedy zachęcam do głosowania w budżecie obywatelskim
nad projektami mieszkańców służącymi mieszkańcom.
Jedne ciekawsze, inne mniej, ale w każdym projekcie
czujemy zaangażowanie w sprawy naszej dzielnicy.
Dlatego warto się odwdzięczyć za ten wysiłek i poświęcić
kilka minut, wybrać projekt i zagłosować. Przez Internet
lub w punktach stacjonarnych. Wewnątrz numeru znajduje się wykaz projektów,
które będziemy wybierać. Serdecznie zapraszam do głosowania.

Za nami XXII Spotkania Bieńczyckie, które odbyły się po przerwie spowodowanej
pandemią. Choć pogoda nie rozpieszczała, czuć było radość z możliwości
rodzinnego spędzania czasu, pośród szeregu atrakcji przygotowanych przez radę
dzielnicy. Zabawy, występy estradowe, szereg nagród, a potem ostrzejsze granie,
z legendą polskiego rocka – zespołem Kobranocka na koniec. Cieszę się, że znów
mogliśmy się spotkać na święcie Dzielnicy Bieńczyce. Oby już regularnie.

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

rada@dzielnica16.krakow.pl
www.dzielnica16.krakow.pl

Dyżur przewodniczącego 
– po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym
Dyżur członków zarządu 
– po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym

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

– gazetka informacyjna Rady 
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Redaktor naczelny: Zygmunt Bińczycki
Redakcja: Jacek Bartlewicz. 

Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce: przewodniczący
– Zygmunt Bińczycki, zastępca przewodniczącego:

Robert Adamek, członkowie zarządu: Urszula
Aksamit, Stanisława Jung-Konstanty, Łukasz Wabik.
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: Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher

42-580 Wojkowice, ul. Plaka 34
Nakład: 8000 egz.
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Wydarzenie zorganizowane
przez Stowarzyszenie Manko –
Głos Seniora, odbyło się 21-22
września. Tegoroczne Senioralia
zgromadziły ponad 4 tysiące se-
niorów z ponad 100 miejsco-
wości z Polski i zza granicy, zrze-
szonych w Programie Gmina
Przyjazna Seniorom – Ogólno-
polska Karta Seniora! Patronem
medialnym wydarzenia była
m.in. Rada Dzielnicy XVI Bień-
czyce.

Na uczestników wydarzenia czekały
dwa dni wypełnione atrakcjami, m.in.
konferencją dla samorządów zrzeszo-
nych w ramach programu Gmina Przy-
jazna Seniorom w Pałacu Krzysztofory,
wykładami i bezpłatnym seansem fil-
mowym w Kinie Kijów. Bezpłatnymi ba-
daniami i konsultacjami medycznymi w
parku Jordana, jak również licznymi
występami artystycznymi. W tym nie-
samowitym koncertem Aleksandra Mar-
tineza oraz Międzypokoleniówką z DJ
Wiką!

Seniorzy, którzy nie mogli wziąć
udziału w Senioraliach oglądali trans-

misję na żywo z wydarzenia na
portalu Głosu Seniora na Facebook’u.
Transmisja już dzień po wydarzeniu
trafiła do ponad 100 tysięcy odbior-
ców!

Fot: 
CAS Bieńczyce 

IX Międzynarodowe Senioralia
w Krakowie już za nami



Rozpoczęło się głosowanie Budżetu
obywatelskiego 2022, które potrwa do 14
października. Za nami ostateczna wery-
fikacja projektów, które w tym roku zgłosi-
liśmy jako mieszkańcy Bieńczyc. Za-
praszamy więc do zapoznania się z wy-
kazem projektów, na które można głoso-
wać. Łącznie pod głosowanie poddanych
jest 558 projektów w tym 93 projekty ogól-
nomiejskie oraz 465 projektów dzielni-
cowych. W Bieńczycach to 26 konkret-
nych projektów. Dodatkowo 5 projektów
z listy ogólnomiejskiej też dotyczy Dziel-
nicy XVI.

– Mam nadzieję, że teraz jeszcze
większa liczba naszych mieszkańców
odda swoje głosy na pozytywnie zwery-
fikowane projekty w ramach tegorocz-
nego Budżetu obywatelskiego. Myślę, że
każdemu z nas zależy na zmienianiu na-
szej dzielnicy. Zwłaszcza, że widzimy te
zmiany na każdym kroku, a gros z nich
to właśnie efekt naszego corocznego
udziału w głosowaniach. I tym razem pro-
szę więc naszych mieszkańców o jak naj-
większą frekwencję  – mówi Zygmunt Biń-
czycki, przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce. 

38 mln zł – taką kwotę mają do dys-
pozycji autorzy projektów i głosujący w IX
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa. Aż 80 proc. tej sumy przypad-
nie dzielnicom, 20 proc. zostanie prze-
znaczone na zadania ogólnomiejskie.

W ramach budżetu partycypacyjnego
dla Bieńczyc przewidziano w tym roku po-
nad 1,2 mln złotych. Warto więc bić się
o tę kwotę, a tym samym o zmienianie

bieńczyckiej przestrzeni, która zyskuje z
każdym rokiem, m.in. właśnie dzięki pie-
niądzom z budżetu partycypacyjnego.  

Głosować można na sześć różnych
projektów. Można oddać trzy głosy na
projekty o charakterze dzielnicowym i trzy
głosy na projekty o charakterze ogólno-
miejskim. Najwyżej oceniony przez
głosującego projekt otrzymuje 3 punkty,
a najniżej 1 punkt. Zagłosować będzie
można elektronicznie, albo w punktach do
głosowania.
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Budżet obywatelski 2022

Nastał czas głosowania

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE DOTYCZĄCE BIEŃCZYC
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PROJEKTY DZIELNICOWE BIEŃCZYC
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Obecnie kontynuowane są lub
już zakończyły się liczne w tym
roku remonty drogowe w Bień-
czycach. Mowa zarówno o re-
montach ze środków rady dziel-
nicy, jak i o tych, o które dziel-
nica zabiegała w kontekście wpi-
sania ich do budżetu miasta.

Trwają remonty w mocno rozkopa-
nym ostatnio z powodu modernizacji sie-
ci ciepłowniczej osiedlu Wysokim tj. uli-
cy Złoczowskiej oraz parkingu przy skle-
pie Lewiatan. Finiszuje generalna prze-
budowa ulicy Fatimskiej od strony Koc-
myrzowskiej. 

Remontowana jest też ulica Kocmy-
rzowska wraz z torowiskiem tramwajo-

wym. - To ważna arteria w naszej dziel-
nicy. Ta modernizacja to nowe i ciche to-
rowiska, równa i bezpieczna na-
wierzchnia. Mówi zadowolony z tych
zmian radny Łukasz Wabik z osiedla
Przy Arce, bezpośrednio przylegające-
go do Kocmyrzowskiej.

W trakcie realizacji jest remont par-
kingu przy ulicy Bogusza w osiedlu
Strusia. Z tego faktu zadowolona jest
radna z tego osiedla Izabela Kochańska:
- Ze względów formalnych długo mu-
sieliśmy czekać na nowy parking, ale cie-
szę się, że wreszcie inwestycja będzie
zrealizowana.

W osiedlu Niepodległości, przy
ulicy Pokrzywki wyremontowano miejs-
ca postojowe, tak potrzebne miesz-

kańcom.  -Tam, gdzie był parking z ka-
mieni, teraz mamy nowe, ładne miejs-
ca postojowe. Dziękuję przewod-
niczącemu Rady Dzielnicy XVI Bień-
czyce, Zygmuntowi Bińczyckiemu i
radnemu Miasta Krakowa, Sławomiro-
wi Pietrzykowi, którzy zabiegali o wpi-
sanie tego zadania do budżetu Miasta
Krakowa. Teraz kolej na nową na-
wierzchnię asfaltową ulicy Pokrzywki –
mówi Grzegorz Król, radny z osiedla
Niepodległości. Oprócz radnego Króla
o nowy asfalt na jezdni zabiegają też
radni z osiedla Albertyńskiego, przez

Remontowa ofensywa 
w Bieńczycach

ul. Kocmyrzowska 

ul. Spytka z Melsztyna

os. Strusia



które biegnie ulica, Kamil Bartosik i Ma-
rek Wawrzynkiewicz.

Zakończyły się już remonty ulicy
Andegaweńskiej w osiedlu Kazimie-
rzowskim (na odcinku do ulicy Łokiet-
kówny), gdzie na jezdni pojawiła się
nakładka asfaltowa i ulicy Spytka z Mel-
sztyna w tym samym osiedlu. W obu wy-
padkach poprawiony został stan jezdni
poprzez położenie nakładki asfaltowej.
Wyremontowano miejsca postojowe
przy blokach 7, 13, 14, 15. Radni re-
prezentujący to osiedle Stanisława Jung-
Konstanty, Sławomir Góra i Zygmunt
Bińczycki podkreślają, że to kolejne za-
dania remontowe na tym osiedlu prze-
prowadzone w ostatnim czasie. Do
całkowitego zakończenia prac drogo-
wych w osiedlu Kazimierzowskim po-

został jeszcze odcinek ulicy Andega-
weńskiej (od ul. Łokietkówny do ul.
Szajnowicza- Iwanowa).

Poza remontami w pasie drogowym
rozpoczęły się właśnie prace związane
z naprawą nawierzchni chodników we-
wnątrzosiedlowych. W pierwszej kolej-
ności odnowione zostaną alejki na Plan-
tach Bieńczyckich, w miejscach naj-
bardziej zdegradowanych. Powstaną
też nowe chodniki w osiedlu Kazimie-
rzowskim i Wysokim. Efekty robót przed-
stawimy w kolejnym wydaniu Kuriera
Bieńczyckiego. 

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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ul. Pokrzywki

os. Wysokie

ul. Andegaweńska Remont alejek na Plantach Bieńczyckich



Świętowanie rozpoczął turniej piłkar-
ski o Puchar Przewodniczącego Rady i
Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Wal-
czono zaciekle, ale fair, a wyrównane po-
jedynki piłkarskie nie dały odczuć po-
południowego chłodu ani piłkarzom, ani
licznym obserwatorom.  

Pod znakiem futbolu

Zwycięzcami okazali się piłkarze
Pacos de Ferreira. Wyprzedzili Toshiba
Team i Huragan Mistrzejowice.

Już po oficjalnym przywitaniu gości,
najlepsze zespoły turnieju odebrały at-
rakcyjne nagrody, które wręczali Zyg-
munt Bińczycki i Daniel Pierko. Przy
okazji uhonorowali oni także najlepsze
zespoły w całorocznej edycji Nowohuc-
kiej Ligi Piłkarskiej, która w 2005 roku po-
wołano z inicjatywy właśnie Dzielnicy
Bieńczyce. I w tym wypadku zwycięz-
cami rozgrywek zostali piłkarze Pacos de
Ferreira, wyprzedzając Huragan Mist-
rzejowice i MKS Mistrzejowice.

Rozgrzewały nie tylko emocje piłkar-
skie. Także wielkie porcje gorących fry-

tek i kawa z licznych stoisk gastrono-
micznych.

Tańce Lajkonika

Przed oficjalnym przywitaniem licz-
nie przybyłych gości wystąpiły dzieci i
młodzież z Międzyszkolnego Zespołu
Pieśni i Tańca Krakowiak. Zespół za-
prezentował pieśni i tańce ludowe, w któ-
rych znalazło się miejsce także na tań-
ce Lajkonika. Brawa widzów były naj-
lepszą nagrodą za świetny występ.

– Witam wszystkich Państwa na na-
szych kolejnych Spotkaniach Bień-
czyckich, których inicjatorem jest Rada
Dzielnicy XVI – mówiła Monika Mo-
drzejewska, dyrektorka MKD im. J. Kor-
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Spotkania Bieńczyckie po raz 22!

Na przekór pogodzie
Po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, bieńczyczanie mogli wreszcie spot-
kać się, porozmawiać, spędzić razem przyjemny czas. I choć pogoda nie była tym razem sprzymie-
rzeńcem celebrowania święta dzielnicy, to dobre nastroje wszystkich licznie przybyłych mieszkań-
ców Bieńczyc przeważyły nad deszcz i ciemne chmury zbierające się co rusz nad terenem Młodzieżowego
Domu Kultury im. Janusza Korczaka. Tradycyjnym miejscem Spotkań Bieńczyckich. Już 22.!



czaka, współorganizatora tegorocznych
spotkań.

– Szanowni Państwo, chciałbym
gorąco powitać was na już 22. Spotka-
niach Bieńczyckich. Przede wszystkim
mieszkańców Bieńczyc, ale także na-
szych szacownych gości – radnych
miejskich: Bogumiłę Drabik, Renatę Ku-
charska, Sławomira Pietrzyka, Sta-
nisława Moryca, przewodniczącego
Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Włodzimie-
rza Pietrusa i Kazimierza Chrzanow-
skiego – mówił Zygmunt Bieńczycki,
przewodniczący szesnastki. 

Rozmowy o budżecie

Powitał on także komendanta Ko-
misariatu VII Policji i jego zastępcę,
przedstawicieli Ośrodka Kultury im. Nor-
wida w osobach dyrektorów tej placów-
ki oraz radnych dzielnic nowohuckich. 

– Serdecznie dziękuję wszystkim
Państwu za uświetnienie naszych spot-
kań. W szczególności Pani dyrektor
Monice Modrzejewskiej za współorga-
nizację naszego święta i przygotowanie
tak licznych atrakcji – dodawał prze-
wodniczący szesnastki, zapraszając do
dobrej zabawy i spotkania wszystkich
mieszkańców także za rok.

– Cieszę się bardzo, że tak licznie tu
przybyliśmy. My, goście, ale podziwiam
i waszą odwagę, że mimo tej pogody tak
licznie tu przyszliście. Chciałbym w
imieniu przewodniczącego Rady Mias-
ta Krakowa, Rafała Komarewicza i
wszystkich radnych Stołecznego Mias-
ta Krakowa złożyć Państwu najlepsze
życzenia wspaniałej zabawy, radości, uś-
miechu. I nie dawać się, proszę, byle po-

godzie. Najważniejsze jest samopo-
czucie. Najważniejsze jest to, co czuje-
my. A bienczyczanie są ludźmi, którzy
mają gorące serca – mówił radny miej-
ski, Sławomir Pietrzyk, zbierając za te
słowa gorące brawa.  

W namiocie Dzielnicy XVI Bieńczyce
można było zapoznać się ze zweryfiko-
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wanymi projektami tegorocznej edycji
Budżetu obywatelskiego i dowiedzieć
się, że od 30 września do 14 października
będzie można głosować na te właśnie
projekty, dzięki czemu kolejny już raz zys-
ka bieńczycka przestrzeń i jej mieszkańcy.

Jak zawsze, pokazy i stanowiska
służb mundurowych – straży pożarnej,
policji straży miejskiej interesowały
wszystkich zgromadzonych. 

Oczywiście, nie zabrakło waty cu-
krowej i popcornu dla najmłodszych
bieńczyczan. Dzieciaki szalały w we-

sołym miasteczku – na trampolinie,
zjeżdżalni i na karuzeli.

Także w strefie gier drewnianych i ro-
bótek ręcznych.

Dla hospicjum

W czasie trwania imprezy można
było otrzymać liczne nagrody, uczest-
nicząc w konkurencjach sprawnościo-

wych zorganizowanych przez MDK im.
Korczaka oraz harcerzy ze Szczepu
ZHP-Kraków Nowa Huta. 

Do zdobycia były też nagrody
główne imprezy, które na scenie wręczał
przewodniczący dzielnicy wraz z rad-
nymi.

Przez cały czas wspólnego święto-
wania wolontariusze zbierali datki na
Hospicjum św. Łazarza z ulicy Fatim-
skiej. Zachęcał do tego Zygmunt Biń-
czycki, przypominając, że od lat datki na
hospicjum zbierane są także podczas
kolejnych koncertów cyklu „Nowa Huta.
Dlaczego nie?!”  

Później bawiono się już na rockową
nutę. Najpierw Genezyp Kapen, później
Marcin Nohucki, a na finał – gwiazda wie-
czory, legendarny zespół Kobranocka.

Szczególne podziękowania organiza-
torzy Spotkań Bieńczyckich kierują do
firm i instytucji, które wsparły wydarzenie
– sponsorów: PUHiT i Sigma Pizza Bar
oraz partnerów: MPEC, Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży
Miejskiej, MLZPiT Krakowiak, Hospicjum
św. Łazarza, Bibliotece Kraków, MOPS
Kraków i CAS Złota Jesień Hutnika. 

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Gdy przed wieloma laty Irene-
usz Raś, laty poseł na Sejm RP,
człowiek związany z Nową Hutą,
rzucił pomysł artystycznych
spotkań z mieszkańcami naj-
liczniejszej części miasta, za-
pewne sam nie spodziewał się,
że z tak wspaniałym skutkiem
cykl koncertów trwać będzie
przez lata. Trwać i przynosić ra-
dość wszystkim jego uczestni-
kom. Tym razem nad coraz bar-
dziej urokliwym Zalewem No-
wohuckim.

Za nami już 68. koncert z cyklu
„Nowa Huta. Dlaczego nie?!”. W
pierwszą niedzielę września, Orkiestra
Straussowska Obligato pod batutą ma-
estro Jerzego Sobeńko oraz soliści Mo-
nika Biederman-Pers i Piotr Karzełek,
przenieśli nas znad Zalewu Nowohuc-
kiego nad piękny i modry Dunaj.

- To wspaniałe, pełne różnych ga-
tunków muzyki spotkania naszej nowo-
huckiej społeczności. Trwające od lat i
dające nam, uczestnikom, wiele radoś-

ci. Tak było i tym razem nad zalewem,
który pięknieje z każdym rokiem – mó-
wił Zygmunt Binczycki, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce.  

Licznie zgromadzona nad Zalewem
Nowohuckim publiczność mogła
usłyszeć niezwykłe interpretacje naj-
piękniejszych arii i duetów operetkowych
oraz wiedeńskich walców, polek i wę-
gierskich czardaszy. Podczas koncertu
nie zabrakło także muzycznych nie-
spodzianek, jak i znanych i lubianych
utworów m.in. „Nad Pięknym Modrym

Dunajem”, „Estudiantina”, „Odgłosy
Wiosny”, „Na Polowaniu”, „Czardasz”
Montiego, „Ach jedź do Warażdin” oraz
„Dziewczęta z Barcelony”. Koncerty i im-
prezy z cyklu Nowa Huta. Dlaczego nie?!
odbywają się zgodnie z rytmem pór roku
i nawiązują do charakteru różnorod-
nych przestrzeni koncertowych. Obec-
ność nad Zalewem w otoczeniu nenu-
farów, również zobowiązuje, dlatego
też mogliśmy usłyszeć motyw muzycz-
ny z filmu „Noce i dnie”, które wykonała
sama Lidia Jazgar, dyrektorka arty-
styczna cyklu.

Za nami 68. koncert z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! 

Nad pięknym, modrym... zalewem
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Warto dodać, że zwycięzcy z LUK
Lublin zagrali w Bieńczycach z kra-
kowianinem Marcinem Komendą w
składzie, który niejednokrotnie wy-

stępował już w reprezentacji Polski.
Srebrne medale wywalczyli siatkarze
PSG Stali Nysa, a brązowe Cuprum
Lubin.

Za wygraną w turnieju drużyna LUK
Lublin otrzymała czek na 70 tysięcy
złotych. Drugie miejsce premiowane
było 20 tysiącami, a trzecie – 10 ty-
siącami.

Najlepszy zawodnik otrzymał do-
datkowo 5 tysięcy złotych. MVP turnie-
ju przy ulicy Bulwarowej został przyj-
mujący zwycięskiego zespołu – Wojciech
Włodarczyk.

W imieniu Miasta Krakowa, gospo-
darza turnieju, nagrody najlepszej
drużynie i najlepszym zawodnikom wrę-
czał Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Dy-
rektor Kowal odebrał też specjalną sta-
tuetkę z podziękowaniami dla Krakowa.
Wręczył mu ją Artur Popko, prezes Pol-
skiej Ligi Siatkówki SA.

Zawody w towarzystwie Zygmunta
Bińczyckiego, gospodarza Dzielnicy XVI
Bieńczyce, oglądali niespodziewani, acz
mili goście – wyśmienici piłkarze, wie-
lokrotni reprezentanci Polski – Jakub
Błaszczykowski i Marcin Wasilewski.

Po raz kolejny przy ulicy Bulwarowej

PreZero Grand Prix 
w siatkówce mężczyzn

Za każdym razem warto podkreślać,
że koncerty „Nowa Huta. Dlaczego
nie?!” mają również cel dobroczynny. Jak
zawsze, muzycznemu spotkaniu towa-
rzyszyła kwesta na rzecz Hospicjum im.
św. Łazarza, którą przeprowadzali wo-
lontariusze hospicjum.

Program koncertu dopełniły zabaw-
ne i ciekawe opowieści z życia gwiazd
opery oraz dużo dobrego humoru, a to
wszystko zasługa prowadzącej koncert
- Jolanty Suder. Oczywiście, wśród pub-
liczności nie mogło zabraknąć po-
mysłodawcy i koordynatora cyklu posła
na Sejm RP Ireneusza Rasia, dyrektor
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta –
Małgorzaty Jezutek, przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce – Zygmunta Bińczyckiego.

Organizatorami cyklu koncertów są:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
oraz Porozumienie Dzielnic Nowohuc-

kich – Dzielnice: XIV Czyżyny, XV Mist-
rzejowice, XVI Bieńczyce. Partnerami
cyklu są Wodociągi Miasta Krakowa
S.A. Pomysłodawcą i koordynatorem jest

poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, a dy-
rektorką artystyczną – Lidia Jazgar.

Za www.krakownh.pl
Zdjęcia: Paweł Kalina

W kompleksie sportowym Klubu Sportowego Wanda przy ulicy
Bulwarowej po raz kolejny rozegrano turniej Grand Prix Polskie
Ligi Siatkówki mężczyzn. W wielkim finale zespołów 4-osobowych
ligowi siatkarze z Lublina pewnie pokonali zawodników z PSG Sta-
li Nysa 2:0. Bardziej zacięty był mecz o brązowe medale, w któ-
rym po tie-breaku siatkarze Cuprum Lubin zwyciężyli z rywalami
z Projektu Warszawa 2:1. Warto podkreślić, że była to już trze-
cia edycja tych rozgrywek.
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Do planowanej przez Miejski Oś-
rodek Pomocy Społecznej lokalizacji
ogrzewalni dla osób bezdomnych w
budynku nr 8 przy ulicy Fatimskiej, ne-
gatywnie odnieśli się mieszkańcy tej
okolicy. Słusznie argumentowali, że
kumulacja tego typu ośrodków w jed-
nej dzielnicy będzie mieć niekorzystne
skutki społeczne. Takie też stanowisko
zajęła Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce,
podejmując uchwałę o zmianie lokali-
zacji ogrzewalni. Efektem dyskusji na
nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy
było też powołanie zespołu robocze-
go z udziałem mieszkańców ul. Fa-
timskiej, których reprezentował Andrzej
Jania.  

Wspólnie ustalono, że w tej sprawie
należy interweniować u prezydenta Kra-
kowa. A o pomoc zwrócić się również do
posła Ireneusza Rasia. Tak też doszło do
dwóch spotkań w biurze poselskim z
udziałem mieszkańców, radnych dziel-
nicowych, a także, co warte podkreśle-
nia, wspierających przewodniczącego
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce prze-
wodniczących Rady Dzielnicy XIV
Czyżyny, Anny Moksy i Rady Dzielnicy
XV Mistrzejowice, Marka Hohenauera
oraz radnego miasta, Lecha Kuchar-
skiego. 

W ten sposób do sprawy, jako me-
diator, włączył się m.in. poseł RP, Ire-
neusz Raś, który zna dzielnicę od pod-
szewki. Sprawy jej mieszkańców były mu
zawsze bliskie. Od czasów, gdy sam był

bieńczyckim radnym i przewodniczącym
tej dzielnicy. 

– Po dyskusji z mieszkańcami spot-
kałem się z Prezydentem Miasta Kra-
kowa, profesorem Jackiem Majchrow-

Finiszuje przebudowa ulicy Fatimskiej

Historia pewnego remontu
Do bieńczyckiej rady dzielnicy wpłynęły niezwykłe podziękowania od mieszkańców ulicy Fatim-
skiej, tworzących grupę Nasza Fatimska. Zanim jednak wyjaśnimy, czego dotyczą, warto przypomnieć
historię, która zaczęła się w połowie 2019 roku. 

Przebudowa ulicy Fatimskiej
Prace na Fatimskiej prowadzone były
dla fragmentu od budynku nr 10 (za
skrzyżowaniem z ul. Szybką) do nr 4
(rejon ul. Kocmyrzowskiej). Zacho-
wany był dojazd dla mieszkańców do
ich posesji. W pierwszej kolejności
realizowane były roboty związane z
przebudową wodociągu i kanalizacji.
W kolejnym etapie pojawiły się chod-
niki wraz z oświetleniem i nowa na-
wierzchnia. Wykonawca ma zakon-
czyć przebudowę do grudnia, ale
wszystko wskazuje na to, że Fatims-
ka na tym odcinku zostanie otwarta
znacznie wcześniej. Koszt inwestycji
to ponad 2 mln złotych. 
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skim i po rozmowach z Nim mogę obie-
cać, że już wkrótce kontrowersje wokół
nowej noclegowni zostaną definitywnie
zakończone. Ogromnie się cieszę, że

nasze postulaty znalazły zrozumienie i
jak obiecał mi prezydent – miasto wy-
cofa się z lokalizacji noclegowni przy uli-
cy Fatimskiej. W tym miejscu zorgani-
zowany zostanie nowy oddział straży
miejskiej, który, taką mam nadzieję,
skutecznie wpłynie na większy poziom
bezpieczeństwa mieszkańców tej częś-
ci Nowej Huty – wyjaśniał poseł Irene-
usz Raś. 

W wyniku prac zespołu zrodził się rów-
nież pomysł doprowadzenia do finaliza-
cji inwestycji, która nie miała szczęścia do
realizacji. Sprawa dotyczyła remontu uli-
cy Fatimskiej, na odcinku od ulicy Koc-
myrzowskiej do skrzyżowania z ulicą
Szybką. Chociaż projekt jej przebudowy

istniał już od kilku lat, to albo brakowało
środków na wykonanie zadania, albo
przetarg został unieważniony ze względu
na zbyt wysokie oferty realizacji. Aż w koń-

cu po konieczność ponownych uzgodnień
projektu, który z czasem stracił ważność.

Chcąc pokonać te trudności delega-
cja mieszkańców wraz z Zygmuntem Biń-
czyckim, przewodniczącym Rady Dziel-

nicy XVI Bieńczyce oraz posłem Ire-
neuszem Rasiem dwukrotnie spotkała się
w tej sprawie z Andrzejem Kuligiem, I Za-
stępcą Prezydenta Miasta Krakowa, któ-
ry niezwykle przychylnie odniósł się do
problemów związanych z remontem ul.
Fatimskiej. Obiecał pomoc i słowa do-
trzymał, co podkreślają w podziękowa-
niach mieszkańcy ulicy. 

Jedną z mieszkanek uczestniczącą
w spotkaniu z prezydentem Kuligiem
była Joanna Gwoździkowska. Osoba
niezwykle zaangażowana w problemy tej
części dzielnicy. 

– Po 30 latach starań udało się do-
prowadzić sprawę do końca. Mamy
chodniki,  nową jezdnię, kolektor. Na-
reszcie mieszkamy w mieście! – cieszy
się pani Joanna. 

– Bardzo dziękuję wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do oczeki-
wanej od tylu lat modernizacji ulicy –
mówi Agnieszka Łoś, radna dzielnicy z
tego rejonu, równie mocno zabiegająca
o wykonanie remontu.   

Jedno ze spotkań w biurze posła Ireneusza Rasia w sprawie przebudowy ulicy Fatimskiej.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Sądząc po liczbie uczestników i wi-
dzów był to strzał w dziesiątkę! Za
nami pierwsze, historyczne wydarze-
nie sportowe – Bieg Przedszkolaka
2022. Na dystansie 400 metrów, na te-
renie Młodzieżowego Domu Kultury
im. J. Korczaka, rywalizowały dzieciaki
z bieńczyckich przedszkoli. Organi-
zatorem zawodów była Rada Dzielni-
cy XVI Bieńczyce, a rywalizacji przed-
szkolaków przyglądali się ich rodzice,
znajomi, opiekunowie i wszyscy ci,
którym leży na sercu promocja
różnych form sportu wśród najmłod-
szych. Taka właśnie idea przyświecała
organizatorom tego wydarzenia.

Dla każdego z uczestników biegu, a
było ich aż 125, przewidziano pa-
miątkowy medal na mecie, a wcześniej,
w momencie zgłoszenia do zawodów,

pakiet startowy i profesjonalny numer
startowy. Nie prowadzono klasyfikacji in-
dywidualnej dzieci podczas tego biegu.
Miejsca zajmowane przez przedszkola
w klasyfikacji końcowej uzależnione
były od liczby startujących dzieci z da-
nego przedszkola.

Dzieci startowały w kilku seriach
spod sceny plenerowej, obok budynku
MDK im. J. Korczaka. Oczywiście,
uczestnikom biegu towarzyszyli opie-
kunowie z poszczególnych placówek.

Dzieciaki goniły smoka wokół - a
jakże - smoczego skweru znajdującego
się na Plantach Bieńczyckich, mając przy
tym doskonałą zabawę. Rywalizacja
przedszkolaków była zażarta, a uczest-
nicy biegów wzajemnie się dopingowa-
li i oklaskiwali najlepszych. Wszyscy – i
biegacze i ich rodzice i opiekunowie
świetnie się bawili, tworząc naprawdę
gorącą atmosferę wydarzenia.

Tegoroczny Bieg Przedszkolaka 2022,
przez nas zorganizowany, to wydarzenie
sportowe, które na celu ma promowanie
sportu wśród dzieci w wieku przed-
szkolnym z placówek funkcjonujących w
naszej dzielnicy. Patrząc na rywalizację
maluchów, liczbę uczestników i licznie
zgromadzonych widzów, wiem, że był to
świetny pomysł, który zamierzamy kon-
tynuować w kolejnych latach. W tym kon-
tekście można powiedzieć, że za nami
historyczne wydarzenie – mówił Zygmunt
Bińczycki, przewodniczący Rady Dziel-

nicy XVI Bieńczyce, który nie tylko zor-
ganizował całe wydarzenie, ale razem z
innymi radnymi wręczał maluchom pa-
miątkowe medale.

Imprezę wspomagali: MDK im. J.
Korczaka, Rafał Ślusarz z klubem Ma-
ximus, instruktor Kuba Bem wraz z wo-
lontariuszami oraz MOS Wschód. Dzię-
kujemy!

Wszystkie przedszkola otrzymały
pamiątkowe puchary. Wygrywało przed-
szkole z największą liczbą zgłoszonych
oraz uczestniczących w zawodach dzie-
ci. Kolejne miejsca przypadały przed-
szkolom o mniejszej liczbie startujących.

Organizatorzy przygotowali na-
grody pieniężne dla najlepszych przed-
szkoli: miejsce pierwsze – 5000 zł dla
Przedszkola nr 116, drugie – 3000 zł dla
Przedszkola nr 113, trzecie – 2000 zł
dla Przedszkola nr 117. Pozostali
uczestnicy: Przedszkola nr 143, 142,
97, 115 i 151 – po 1000 zł.  

Bieg Przedszkolaka 2022

Świetna promocja sportu 
wśród najmłodszych
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Bieg Przedszkolaka 2022

Zdjęcia: Ewelina Pająk i Urszula Aksamit


