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Zdaniem przewodniczącego
W tym roku obchodzimy 30-lecie powstania dzielnic

pomocniczych Krakowa. Jest to dobra okazja do
podziękowań dla wszystkich członków Rady Dzielnicy
XVI Bieńczyce, którzy przez osiem kadencji
reprezentowali mieszkańców naszej dzielnicy. Niektórzy
tylko jedną kadencję, inni znacznie dłużej, z różnymi,
mniej lub bardziej ważnymi funkcjami. Jednak zawsze
jako przedstawiciele mieszkańców. Przez to z ważną rolą – działania na rzecz
społeczności lokalnej, dbania o jej interesy, zaspokajania potrzeb, rozwiązywania
problemów i rozwoju samorządności. Dziękuję Wam za często ciężką pracę, za
poświęcenie wolnego czasu po pracy zawodowej, za pomysły na poprawę
naszego otoczenia i wytrwałe dążenie do ich realizacji oraz za stały kontakt z
mieszkańcami Bieńczyc. Szczególnie dziękuję radnym naszej dzielnicy, którzy pełnili
również funkcje na wyższych szczeblach samorządu, a nawet parlamentu, za to,
że w trakcie swojej działalności nie zapominali o 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

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: EKODRUK s.c. M. Grodecka T. Grodecki

30-663 Kraków, ul Wielicka 250
Nakład: 8000 egz.
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Wspaniałych i radosnych 
świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych 
dni w nadchodzącym roku

życzy naszym Mieszkańcom

Rada i Zarząd 
Dzielnicy XVI Bieńczyce



3KuRIER BIEńczycKIGrudzień 2021 r.

Bieńczycka fontanna – co to za Planty bez żadnej 
fontanny – koszt realizacji 489 087 zł

Planty Bieńczyckie, miejsce gdzie mieszkańcy chętnie spę-
dzają czas na wolnym powietrzu, stają się coraz piękniejszą
zieloną przestrzenią, będącą centralną częścią naszej dziel-
nicy. To reprezentacyjne miejsce dzielnicy, uczęszczane, gdzie
każdego ranka przechodzą uczniowie szkół, rodzice pro-
wadzący dzieci do okolicznych przedszkoli, spacerowicze, ro-
dziny idące w niedzielę na mszę do Arki Pana. To miejsce, w
którym chętnie spotykają się nasi seniorzy. Tutaj znajduje się
wiele ławek, a w edycji BO 2018 mieszkańcy zdecydowali o
nasadzeniach lawendy. Fontanna będzie elementem do-
pełniającym, który sprawi, że to miejsce będzie będzie jesz-
cze bardziej szczególne i bardziej atrakcyjne do spędzania
wolnego czasu. Styl fontanny zostanie wybrany w uzgodnieniu
z fachowcami z Zarządu Zieleni Miejskiej. Jeżeli warunki tech-
niczne pozwolą na umiejscowienie fontanny przy lawendowych
rabatkach, będzie ona miała charakter dekoracyjny i doda temu
miejscu niepowtarzalnego charakteru. Bez wątpienia naj-
piękniejszą dekoracją ogrodową są fontanny. Zapach lawendy
i szum wody - nie ma nic lepszego, by ukoić skołatane pan-
demią nerwy.

Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne, 
etap 2 – koszt realizacji projektu 200 00 zł

Staw przy ulicy Kaczeńcowej to miejsce bardzo popular-
ne wśród mieszkańców dzielnicy, zważywszy na kameralny
i spokojny charakter miejsca. Druga część zbiornika wyma-
ga odmulenia. Będzie to kontynuacja prac rozpoczętych w
2020r. Wymaga on jednak dalszych prac związanych z od-
muleniem zbiornika. W 2020 r., w ramach zwycięskiego
budżetu obywatelskiego, wykonano zadanie obejmujące
części stawu. Teraz będzie można wykonać kompleksowo po-
zostałe prace oczyszczające dno. W ramach tego projektu po-
jawią się także budki lęgowe dla ptaków. 

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki 
w Bieńczycach – koszt realizacji 170 000 zł

Na terenie dzielnicy jest sporo miejsc gdzie jest ciemno i
zwyczajnie niebezpiecznie. Mieszkańcy nie mogą doprosić się
o poprawę bezpieczeństwa, aby mogli spokojnie dotrzeć do
domu. Zadanie polega więc na doświetleniu najbardziej nie-
bezpiecznych i ciemnych miejsc na terenie dzielnicy Bieńczyce.

Budżet obywatelski 2021 w Bieńczycach

Osiem projektów 
na ponad milion złotych
Za nami rozstrzygnięcia kolejnej edycji Budżetu obywatelskiego Krakowa. W ramach ósmej jego edy-
cji do realizacji trafi łącznie 180 projektów – 13 ogólnomiejskich i 167 dzielnicowych. Najważniejsza
wiadomość dla Bieńczyc – realizowanych będzie 8 z 24 zgłoszonych projektów, a koszt ich wykonania
wyniesie dokładnie 1 219 597 złotych!

W tym roku do dyspozycji mieszkańców zostało prze-
znaczonych35 milionów złotych. Z tego 7 milionów złotych
przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, natomiast aż 28 mi-
lionów złotych na wnioski dzielnicowe.

Pod głosowanie zostało poddanych łącznie 596 zadań,
w tym 99 ogólnomiejskich i 497 dzielnicowych. W tym roku
dopisała frekwencja. Łącznie oddano 51 229 ważnych
głosów, to o 6429 głosów więcej niż w roku ubiegłym. Bli-
sko 70 proc. krakowian wybrało głosowanie elektronicz-
ne. W ten sposób najchętniej oddawały głos osoby w prze-
dziale wiekowym od 26 do 45 lat. Także ta grupa była naj-
bardziej aktywna, gdyż oddała ponad połowę wszystkich
głosów.

– Cieszy nas coraz większe zainteresowanie mieszkań-
ców projektami ekologicznymi. Ta tendencja się zmieniła na
przestrzeni lat. W pierwszych edycjach budżetu obywatel-
skiego chętniej były wybierane projekty infrastrukturalne – za-
znaczył wiceprezydent Andrzej Kulig, podczas konferencji pra-
sowej podsumowującej tegoroczną edycję BO.

Najbardziej aktywną w głosowaniu była dzielnica Dębniki,
następnie Podgórze i Nowa Huta. Natomiast najwięcej projektów
zostało poddanych pod głosowanie w Podgórzu, Nowej Hucie,
Prądniku Białym i w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie.

Najchętniej wybierane były wnioski dotyczące zieleni i
ochrony środowiska – 39 procent, kultury – 17 procent oraz
sportu i infrastruktury sportowej – 14 procent.

ZWERYFIKOWANE PROJEKTY BO 2021 DO REALIZACJI W BIEŃCZYCACH:
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Bieńczyckie remonty chodników 
– koszt realizacji 165 000 zł

Od stanu technicznego ciągów pieszych zależy bardzo wie-
le, bezpieczeństwo pieszych, estetyka miejsca. Każdy z nas
chce mieć wokół siebie wszystko w dobrym stanie. Projekt
obejmuje więc naprawę najbardziej zniszczonych odcinków
chodników na terenie dzielnicy Bieńczyce.

Zielone Bieńczyce 
– koszt realizacji 80 000 zł

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń m.in. drzew,
krzewów i kwiatów w Dzielnicy XVI. Mieszkańcy mogą kie-
rować do Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce wnioski i sugestie do-
tyczące nowych nasadzeń drzew, które następnie zostaną
przekazane przez autora projektu BO w terminie do końca mar-
ca 2022 r. do Zarządu Zieleni Miejskiej. Ogrodnicy miejscy ZZM
dokonają szczegółowej analizy możliwości wykonania na-
sadzeń w proponowanych przez Mieszańców lokalizacjach.
Zakres nasadzeń będzie ograniczony do wysokości zabez-
pieczonych środków finansowych.

Zaczytaj się w Bienczycach 
– koszt realizacji 60 000 zł

Miejsce realizacji zadania: Biblioteka Kraków os. Koś-
ciuszkowskie 5 filia nr 50 i os. Kalinowe 4 filia nr 51. Zaczy-
taj się w Krakowie to propozycja skierowana nie tylko do osób
regularnie czytających, ale również dla tych, którzy nie mają
czasu na czytanie. Platforma z e-bookami daje możliwości czy-
tania wszędzie i o każdej porze. Czytać można w telefonie,
ale również na czytnikach. Zasada jest prosta - idziesz do naj-
bliżej biblioteki w dzielnicy, pobierasz kod, wczytujesz go w
aplikacje i czytasz bez ograniczeń ilościowych. Kod ważny jest
przez okres jednego miesiąca. W filiach czekać będą na czy-
telników tradycyjne nowości wydawnicze i gry planszowe.

Książki dla biblioteki 
– koszt realizacja 37 500 zł

Zakup książek, gier planszowych oraz kodów dostępu
do platformy e-booków, dla dwóch filii Biblioteki Kraków
działających się na terenie Dzielnicy XVI:- Biblioteka Kra-
ków, Filia nr 50 – os. Kościuszkowskie 5 (nowości wy-
dawnicze – ok. 200 woluminów)- Biblioteka Kraków, Filia
nr 51 – os. Kalinowe 4 (nowości wydawnicze ok. 200 wo-
luminów, gry planszowe – ok. 50 sztuk).Korzystanie z za-
sobów bibliotek publicznych jest bezpłatne i ogólnodo-
stępne. Projekt służył będzie wszystkim mieszkańcom Dziel-
nicy XVI, bez względu na wiek, wykształcenie czy status
społeczny. Zakupione książki w formie tradycyjnej i elek-
tronicznej (kody dostępu do platformy e-booków) umożli-
wią wszechstronny rozwój zainteresowań lokalnej społecz-
ności. Książki popularnonaukowe pomogą użytkownikom
biblioteki – dzieciom, młodzieży i dorosłym – ugruntować
i poszerzyć wiedzę z zakresu interesujących ich tematów.
Księgozbiór zostanie również uzupełniony o lektury szkol-
ne oraz najnowsze pozycje z zakresu literatury pięknej. W
Filii nr 51 funkcjonuje bardzo popularna wypożyczalnia gier
planszowych, zakupione gry będą dodatkowym uatrakcyj-
nieniem oferty biblioteki. W filiach prowadzona będzie rów-
nież działalność kulturalna i edukacja regionalna. Zakupione
zostaną również materiały eksploatacyjne (folia do opra-
wiania książek oraz podpórki do książek) dla podniesienia
estetyki biblioteki.

Kursy języka angielskiego dla osób w wieku 50+ 
– koszt realizacji 18 000 zł

Zadanie polega na organizacji kursów języka angiel-
skiego dla początkujących dla osób w wieku 50+. Przewi-
dujemy realizację kursu w 2 grupach 15-osobowych, czyli
łącznie dla 30 chętnych do nauki mieszkańców dzielnicy.
Kursy realizowane będą na terenie dzielnicy. Każdy uczest-

Trwa realizacja projektu z budżetu obywatelskiego 2020 „Ogród nad stawem” przy ul. Kaczeńcowej
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Najczęściej wybierane projekty w budżecie obywatelskim Krakowa dotyczą zieleni i ochrony
środowiska. Na zdjęciu zrealizowany projekt „Lawendowe Bieńczyce”. Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

W końcu października w Szkole Aspi-
rantów Państwowej Straży Pożarnej w
Krakowie odbyło się uroczyste ślubowa-
nie 87 słuchaczy XXXI turnusu kształce-
nia dziennego. To tak ważne w życiu
każdego strażaka wydarzenie poprze-
dzone zostało koncelebrowaną mszą
świętą odprawioną w pobliskim kościele.
Następnie uroczystość ślubowania, już na
terenie jednostki, poprowadził komendant
szkoły mł. bryg. Marek Chwała. Warto do-
dać, że od wielu już lat szkoła współpra-
cuje z Radą Dzielnicy XVI Bieńczyce przy

organizacji różnego rodzaju imprez i wy-
darzeń. 

Bycie strażakiem to nie tylko za-
szczyt, powód do dumy, to przede wszyst-
kim świadomość potrzeby nieustającego
doskonalenia i pracy nad sobą, podno-
szenia ratowniczej i fizycznej sprawnoś-
ci. To umiejętność kreatywnego roz-
wiązywania wykraczających poza stan-
dardy i procedury ratownicze proble-
mów, odnajdowania się w sytuacjach trud-
nych i kryzysowych. To bycie z i przy cier-
piącym, często bezradnym, potrze-

bującym wielopoziomowego wsparcia
człowieku. To troska o zachowanie w
możliwie dobrym stanie jego życia, zdro-
wia, ale także mienia i otaczającego go
środowiska. Świadomy wybór zawodu
strażaka to wyraz swoistej miłości do lu-
dzi, bo tylko ona jest w stanie sprawić, że
jesteśmy gotowi być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkie-
go i wszelkiego mienia. Nawet z na-
rażeniem życia, a na co dzień dbać o ho-
nor i dobre imię naszej formacji.

Rangę wydarzenia podniosło także
liczne grono przybyłych gości. Swoją
obecnością wyrazy szacunku i uznania
dla strażaków służby i pracy na rzecz sys-
temu bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, a nade wszystko ślubujących,
wyrazili przedstawiciele władzy central-
nej i samorządowej, kierownicy zaprzy-
jaźnionych służb, instytucji i organizacji. 

W Szkole Aspirantów 

Uroczyste ślubowanie słuchaczy 

nik otrzyma materiały edukacyjne - podręcznik z ćwicze-
niami. Kurs zaplanowany jest na 30 godzin po 60 minut, w
okresie od kwietnia do października, z przerwą wakacyjną.
Efektem ukończenia kursu będzie nabycie podstawowych
umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Nie każdego stać na wysokie opłaty za kurs, stąd uzna-
jemy, że oferowanie bezpłatnej edukacji w tym zakresie przez
gminę jest zasadne i stanowi wyrównanie straty edukacyjnej
dla pokolenia uczniów wychowywanych w szkołach po-
przedniego systemu.



W czterech lokalizacjach w
Bieńczycach trwają remonty i
modernizacje ogródków jorda-
nowskich. I chociaż Rada Dziel-
nicy XVI przeznaczyła na ten cel
400 tysięcy złotych, a ich całko-
wity koszt wyniesie aż 1,15 mln
złotych, to jednak uda się
wszystkie zaplanowane prace
wykonać. Jak więc to możliwe?

Nasze podziękowania należą się w
pierwszej kolejności Pani radnej Bo-
gusławie Drabik, bo od początku tego

projektu zabiegała o dodatkowe środki
z budżetu miasta i Zarządowi Zieleni
Miejskiej. W szczególności Panom – za-
stępcy dyrektora Jarosławowi Taborowi
i inspektorowi Bogusławowi Jurczakowi.
Przeznaczyliśmy na ten cel tyle, ile
mogliśmy z budżetu dzielnicy, ale wie-
dzieliśmy, że to stanowczo za mało, aby
z takim rozmachem wykonać wszystkie
prace. Jednak udało się pozyskać pie-
niądze z budżetu miasta, które pozwo-
liły nam wykonać wszystkie remonty – z
zadowoleniem mówi Zygmunt Bińczyc-
ki, przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce.  

W ten sposób zmodernizowane i
wyremontowane będą ogródki jorda-
nowskie: os. Na Lotnisku 6 (koszt pro-
jektu i remontu to prawie 324 tys. zł) oraz
w dwóch miejscach osiedla Albertyń-
skiego – nr 13 (koszt to prawie 238 tys.
zł) i nr 30 (249 tys. zł). 

W osiedlu Kazimierzowskim 24 za-
kończono już modernizację ogródka
jordanowskiego (koszt projektu i wyko-
nania to blisko 330 tys. zł).

Oprócz remontu parkingów przy blo-
kach 24 i 29, to kolejna inwestycja w os.
Albertyńskim. Dzieci będą się bawić na no-
woczesnych i bezpiecznych urządzeniach
– mówi o remontowanym palcu zabaw przy

bloku 13,  radny Marek Wawrzynkiewicz,
przewodniczący Komisji Edukacji.

Mieszkańcy zgłaszali konieczność
modernizacji placu zabaw przy bloku 30
po tym, gdy kilka urządzeń trzeba było

usunąć ze względów bezpieczeństwa.
Poprzednie, niestety,  zużyły się. Dlate-
go cieszę się, że będziemy mieć teraz
nowe, atrakcyjne zabawki dla dzieci –
dodaje kolejny radny z os. Albertyń-
skiego, Kamil Bartosik.

W przyszłym roku Rada Dzielnicy
XVI kontynuować będzie prace związa-
ne z modernizacją i remontami placów
zabaw dla dzieci, dążąc do zakończenia
wymiany urządzeń we wszystkich ogród-
kach do końca kadencji. Tak, aby były
bezpieczne i dysponowały nowoczes-
nymi przyrządami do zabawy.
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Bieńczyckie place zabaw coraz piękniejsze

Bezpiecznie i nowocześnie

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki 

Plac zabaw os. Kazimierzowskie 24
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Plac zabaw os. Na Lotnisku Plac zabaw os. Kazimierzowskie 24

Plac zabaw os. Albertyńskie 13 

Plac zabaw os. Albertyńskie 30, zdjęcia: Zygmunt Bińczycki 
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Wprawdzie Rada Dzielnicy XVI
Bieńczyce jeszcze w lutym 2020
roku podjęła uchwałę o doś-
wietleniu przejść dla pieszych w
ciągu alei gen. Władysława An-
dersa, ale pandemia koronawi-
rusa nie pozwoliła wówczas na
realizację tej inwestycji. Tak
potrzebnej z punktu widzenia
bezpieczeństwa pieszych w
dzielnicy. Zwłaszcza w alei gen.
Andersa po zmianach w orga-
nizacji ruchu w najważniejszej
arterii komunikacyjnej Bień-
czyc. Teraz inwestycję tę zrea-
lizowano.

W uchwale rada dzielnicy wniosko-
wała do Zarządu Dróg Miasta Krakowa
o pilne doświetlenie przejść dla pieszych
w alei gen. Władysława Andersa w obu
kierunkach: na wysokości budynku nr 1

w os. Przy Arce; na wysokości budynku
nr 11 w os. Kazimierzowskim; na wyso-
kości DH Wanda; na wysokości budyn-
ku nr 1 w os. Strusia; na wysokości bu-
dynku nr 12 w os. Strusia; na wysokoś-
ci budynku nr 13 w os. Strusia. 

– To był jeden z priorytetów naszych
działań, stąd uchwała w tej sprawie i
monitorowanie możliwości zrealizowa-
nia inwestycji poprawiającej bezpie-
czeństwo pieszych w naszej dzielnicy.
Cieszymy się, ze wreszcie udało się tę
inwestycję zrealizować. Wszystkie wy-
konywane obecnie zadania wpisują
się w rozpoczęty jeszcze w 1998 roku
program modernizacji oświetlenia w
Bieńczycach, a co za tym idzie zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców  – mówi Zygmunt Bińczycki,
przewodniczący Rady Dzielnicy XVI
Bieńczyce. 

Zdjęcia: 
Zygmunt Bińczycki 

W ciągu alei gen. Władysława Andersa

Przejścia dla pieszych
bezpieczniejsze 
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Dzielnica sfinansowała doświetlenie remontowanego par-
kingu przy bloku nr 21 w osiedlu Jagiellońskim (obok Bied-
ronki). Ponadto do końca roku ustawione zostaną słupy oś-
wietleniowe pomiędzy blokami nr 6 i 7 w os. Strusia oraz w
os. Kazimierzowskim 34, przy pawilonie handlowym.

Natomiast w ramach zadania realizowanego z budżetu oby-
watelskiego powstało oświetlenie przy ul. Obrońców Krzyża,
przy chodniku prowadzącym na plac Bieńczycki (od komisu
samochodowego do placu Bieńczyckiego)  oraz doświetlono
chodnik od ronda Hipokratesa do Szpitala im. Rydygiera.

Wkrótce doświetlone też zostaną kolejne przejścia dla pie-
szych przy rondzie Hipokratesa.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki 

Coraz jaśniej

Nowe lampy z systemem sterowania
Doświetlenie parkingu os. Jagiellońskie 21Oświetlenie chodnika przy ul. Obrońców Krzyża

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rea-
lizuje obecnie w Bieńczycach duże in-
westycje oświetleniowe. Na osied-
lach: Albertyńskim i Niepodległości

wymieniane są stare słupy oświetle-
niowe i oprawy świetle na nich za-
montowane. Lampy sodowe zastę-
powane są energooszczędnymi opra-

wami LED-owymi z systemem stero-
wania. Prace mają finiszować do koń-
ca tego roku. 

Ważny dla Bieńczyc projekt zaini-
cjował nieżyjący już radny dzielnicowy,
Zdzisław Pawiński. Do budżetu miej-
skiego wprowadził go z kolei radny
miejski, Sławomir Pietrzyk. - To kom-
pleksowa wymiana oświetlenia w osied-
lach: Albertyńskim, Niepodległości i
Kościuszkowskim. Zresztą w dwóch
pierwszych już realizowane. To wymia-
na lamp na energooszczędne ledowe,
słupów i całej instalacji. Poważna i duża
inwestycja w Bieńczycach, którą udało
się wprowadzić do budżetu miasta – wy-
jaśnia radny Pietrzyk. 

Fot: 
Zygmunt Bińczycki  

Doświetlenie chodnika od Ronda Hipokratesa 
do Szpitala Rydygiera (przy pętli tramwajowej). 
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Finiszują remonty w Bieńczycach
Tegoroczne remonty w Bieńczycach przypadły głównie na lato i jesień. Część z nich już zakończo-
no. Inne są obecnie realizowane. Rada dzielnicy przeznaczyła ze swojego budżetu, na remonty dróg
i chodników realizowane przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa aż 654 000 złotych. Wszystkie prace
remontowe w Bieńczycach finansowane są z środków dzielnicy oraz z budżetu miejskiego.

Zrealizowano remont miejsc posto-
jowych w osiedlu Albertyńskim 24 i 29,
remonty chodników przy ulicy Andega-
weńskiej w osiedlu Kazimierzowskim.
Wyremontowany został parking w osied-
lu Kazimierzowskim przy bloku nr 10 i
chodniki w osiedlu Jagiellońskim, przy
bloku nr 26 i 29-30.

Trwają obecnie: remont ulicy Królo-
wej Bony w osiedlu Jagiellońskim w oko-
licach bloku nr 21 i remont ulicy Cela-
kówny wraz z parkingiem przy bloku nr
6 w osiedlu Strusia.

Wcześniej, o czym informowaliśmy,
zakończył się już remont ul. Franciszka

Ptaka, w osiedlu Przy Arce. Był on kon-
tynuacją rozpoczętych w 2019 roku
prac w ramach programu "Nowa Huta
Dziś", mających na celu naprawę na-
wierzchni jezdni, będącej w fatalnym sta-
nie. W tegorocznej edycji tego programu
dokończony został też remont ulicy
Urbanowicza, w osiedlu Na Lotnisku.
Wykonano także remont parkingów w
osiedlu Albertyńskim 31-35 przy ul. Po-
krzywki.

Oprócz remontów wykonywanych
przez ZDMK, remonty w Bieńczycach
prowadzi także Zarząd Zieleni Miej-
skiej na terenach zielonych. W tym

roku w budżecie dzielnicy przeznaczo-
no na ten cel ponad 252 tys. Wyre-
montowano chodniki: ul. Andegaweńska
obok sklepu „Ludwik”, os. Albertyńskie
bl. 28, os. Strusia pomiędzy blokami 6
i 7, od bloku nr 6 w os. Strusia w kie-
runku ul. Dunikowskiego, chodnik przy
placu zabaw na Plantach Bieńczyc-
kich pomiędzy osiedlami Wysokim i Na
Lotnisku, os. Kazimierzowskie pomiędzy
blokami 18 i 27, chodniki przy altanach
śmietnikowych: os. Wysokie 15, 16;
os. Kalinowe 14 oraz chodnik os. Ja-
giellońskie 25.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

Remont parkingu os. Albertyńskie przy blokach 24 i 29

Remont ul. Królowej Bony, w rejonie bloku 21 w os. Jagiellońskim
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Remont ulicy Celakówny wraz z parkingiem 
przy bloku nr 7 w os. Strusia

Remont chodnika os. Jagiellońskie 29

Remonty chodników os. Kazimierzowskie 
przy ul. Andegaweńskiej

Wyremontowany parking os. Kazimierzowskie 
przy bloku nr 10
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Poszerzenie chodnika os. Strusia między blokami 6 i 7

Remont chodnika przy bloku 6 w os. Strusia

Remont chodnika os. Kazimierzowskie 18- 27
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Remont chodnika ul. Andegaweńska

Remont chodnika os. Albertyńskie 28 Wyremontowany chodnik na osiedlu Jagiellońskim 25.
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Tym samym dwa z ośmiu bloków
pozostających w tej lokalizacji właś-
ciwie w tym samym układzie urba-
nistycznym na razie nie mają możli-
wości skorzystania z wyremontowa-

nych przestrzeni, stanowiących do
tej pory miejsca do parkowania sa-
mochodów.

Czy to się zmieni? - Dla sześciu
sąsiednich bloków udało nam się to.

Systematycznie prowadziliśmy kolejne
inwestycje parkingowe na tym tere-
nie. Niestety, w przypadku tych dwóch
bloków nie zdążyliśmy z inwestycją. W
tej kwestii potrzebne są więc zmiany w
obowiązujący obecnie miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu.  Podjęliśmy już sto-
sowne kroki formalno-prawne – wyjaś-
nia Zygmunt Bińczycki, przewodniczący
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Spotykał się on w tej właśnie spra-
wie z radnym miejskim, Sławomirem
Pietrzykiem, który cały czas aktywnie
pracuje na rzecz Nowej Huty.

W wyniku tych działań Rada Mias-
ta Krakowa, na sesji 1 grudnia 2021
r. podjęła stosowną uchwałę, zobo-
wiązującą Prezydenta Miasta Krako-
wa do analizy zasadności zmian w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w kontekście prze-
znaczenia działek ZP 9 (dla bloku nr
27( i ZP 10 (dla bloku nr 31). Pod pro-
jektem uchwały podpisali się również
inni radni nowohuccy m.in.: Włodzi-
mierz Pietrus i Bogumiła Drabik.

Przewodniczący szesnastki, Zygmunt Bińczycki (z lewej)
przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta o zmianie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Marii Dąbrowskiej –
Bieńczycka” z radnym miejskim, Sławomirem Pietrzykiem.

Czy jest szansa na miejsca parkingowe na osiedlu Albertyńskim, przy blokach nr 27 i 31?

Potrzebne zmiany w planie
Mimo tego, że zabezpieczone już były odpowiednie środki finansowe na wyremontowanie miejsc par-
kingowych przed blokami nr 27 i 31 w osiedlu Albertyńskim, nie udało się zrealizować inwestycji
tak potrzebnej mieszkańcom osiedla. Powód? Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”, który na działkach stanowiących do tej pory prze-
strzeń parkingową dla mieszkańców, przewiduje tereny dla zieleni urządzonej.

Parking przed blokiem w os. Albertyńskim 27
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Sprawa remontu ul. Fatimskiej
od strony ul. Kocmyrzowskiej,
czyli ostatniego niewyremonto-
wanego jej odcinka, ciągnie się
już latami. Ulica ta, a właściwie
jej mieszkańcy nie mają szczęś-
cia. Brak kanalizacji, chodni-
ków, brak poczucia bezpieczeń-
stwa pieszych, to główne
bolączki tej części dzielnicy. 

W poprzednich latach, mimo zabez-
pieczenia w budżecie Miasta Krakowa
środków na remont, okazały się one nie-
wystarczające i przetarg unieważniono.
Co gorsza, przygotowana wcześniej do-
kumentacja projektowa w tym czasie
straciła ważność. Obecnie, po aktualizacji
dokumentacji, do końca roku wykonane
zostaną prace przygotowawcze. W przy-

szłorocznym budżecie zabezpieczono
kwotę na to zadanie w wysokości 3,5 mln
złotych. Prace ruszą na wiosnę. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w
tym również mieszkańców tego frag-
mentu dzielnicy i przychylności władz
miasta, jest wreszcie duża szansa na po-
myślny finał. 

Szerzej o remoncie ul. Fatimskiej na-
piszemy w kolejnym numerze Kuriera
Bieńczyckiego. 

Fot. 
Zygmunt Bińczycki

Przebudowa ulicy Fatimskiej

Szansa na finał

Jurorzy You Can Dance Nowa Generacja w szkole s. Salezjanek

Dziewczyny z Bieńczyc najlepsze!
Dziewczęta z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna okazały się naj-
lepsze w wielkim konkursie realizowanym przez twórców programu telewizyjnego You Can Dance
Nowa Generacja. Wśród ponad 300 filmików tanecznych ze szkół całej Polski umieszczonych na fa-
cebooku to właśnie ich taniec i film zyskały najwięcej lajków. Także główną nagrodę – 25 tysięcy
złotych i wizytę jurorów programu w bieńczyckiej szkole! 

I tak oto Ida Nowakowska-Herndon,
Roksana Węgiel i Agustin Egurolla zjawili
się w szkole sióstr Salezjanek, by ogłosić
i nagrodzić zwycięskie dziewczyny.

– Kiedy usłyszałam o konkursie You
Can Dance uznałam, że muszę reakty-
wować kółko taneczne. Wybrałam naj-
lepsze tancerki – Agnieszka Musiał,
szkolna nauczycielka przyrody, biologii
i chemii.

Nie mogło się nie udać!
– Dziewczęta włożyły w przygoto-

wanie do tego programu całe swoje ser-
ce. Widać, że była to dla nich wielka
przygoda – mówił Agustin Egurolla, ju-
ror YCD.

– To dla nas wielkie wyróżnienie, a
przede wszystkim odkrycie tych na-
szych tanecznych talentów, naszych

nauczycieli i odkrycie ich pasji – mówiła
s. Marta Raducha, dyrektorka szkoły. 

Jest to wielkie wydarzenie w życiu
szkoły. Stało się możliwe dzięki dziew-
czynom kochającym taniec i ich zwy-

cięstwu w facebookowym konkursie. A
wizyta telewizyjnych gwiazd, jurorów
programu You Can Dance Nowa Ge-
neracja wzbudziła ogromne zaintere-
sowanie nie tylko w szkole s. Salezjanek.

fot. Facebook



16 KuRIER BIEńczycKI Grudzień 2021 r.

Bezpłatne szczepienia 
na grypę dla osób pełnoletnich
Od 23 listopada wszystkie osoby pełnoletnie mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw gry-
pie. Wystarczy zgłosić się do punktu szczepień. Ważna informacja – przeciwko grypie można się szcze-
pić tuż po szczepieniu na COVID-19.

Specjaliści zaznaczają, że w czasie pan-
demii COVID-19 szczególnie wskazane jest
zapobieganie zachorowaniu na grypę. Se-
zon zachorowań na grypę rozpoczyna się
w październiku, a kończy w kwietniu. Wi-
rusem grypy łatwo się zakazić. Przenosi się
drogą kropelkową, dlatego noszenie ma-
seczek, częste mycie rąk i niedotykanie twa-
rzy, kiedy jesteśmy poza domem, może do-
datkowo ograniczać zakażenia.

Zachorować na grypę może każdy, ale
szczególnie ciężko przechodzą ją m.in.:
osoby powyżej 65. roku życia, dzieci po-

niżej 5. roku życia, kobiety w ciąży, osoby
z nadwagą / otyłością, osoby z prze-
wlekłymi chorobami: serca, płuc, niedo-
borami odporności czy cukrzycą.

Grypa mija zwykle po kilku dniach. Jed-
nak czasami mogą pojawić się powikłania,
które mogą skutkować hospitalizacją lub
nawet śmiercią.

Informujemy więc, że są jeszcze wol-
ne miejsca na szczepienie przeciw grypie
dla osób powyżej 65 roku życia. Szcze-
pienia są realizowane w ramach Miejskiego
Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kra-

ków”. Wystarczy, że osoba uprawiona
zgłosi się w godzinach otwarcia do punktu
szczepień. Nie ma potrzeby przerwy po-
między szczepieniami np. przeciw COVID-
19 i przeciw grypie. 

Na grypę można zaszczepić się bez
względu na datę szczepienia prze-
ciwko koronawirusowi.
� Nie potrzebne jest żadne skierowa-

nie od lekarza.
� Szczepienie przeciwko grypie nie

chroni w 100 proc. przed zachoro-
waniem, ale dzięki niemu, nawet w
przypadku wystąpienia choroby, jej
przebieg będzie łagodniejszy.

� Po podaniu szczepionki odporność
rozwija się w ciągu dwóch–trzech ty-
godni i utrzymuje się 6–12 miesięcy.

� Należy zgłosić się na szczepienie
zdrowym, bez objawów ostrej infek-
cji i wysokiej gorączki. Przed wizytą
zadzwoń do placówki, aby upewnić
się, czy nie skończyły im się szcze-
pionki.

Gdzie można się zaczepić?
� S.C.D.Z. „MEDICINA” ul. Barska 12, informacja telefoniczna: od poniedziałku

do piątku, nr tel. 12 204 10 10 w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godz.
8.00 do 14.00

� S.C.D.Z. „MEDICINA”, ul. Grzegórzecka 67C, informacja telefoniczna: od po-
niedziałku do piątku, nr tel. 12 204 10 10 w godz. od 8.00-20.00 oraz w sobo-
ty w godz. 8.00-14.00

� Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, informacja
telefoniczna: od poniedziałku do piątku nr tel. 12 257 82 38 w godz. 8.00-14.00.

� COR VITA ul. Kościuszki 35, informacja telefoniczna: od poniedziałku do piątku,
nr tel. 12 429 35 35, 12 429 36 63 w godz. 7.00-19.00

fot. pixabay.pl



W październiku i listopadzie
przewodniczący Rady Dzielnicy
XVI Bieńczyce, Zygmunt Biń-
czycki wraz z przewodniczącą
Komisji Spraw Społecznych,
Zdrowia, Profilaktyki i Miesz-
kalnictwa, Izabelą Kochańską,
odwiedzali organizacje zaj-
mujące się pracą na rzecz se-
niorów. 

Oprócz miłego przyjęcia i ciekawych
rozmów na temat zajęć prowadzonych
w tych miejscach, seniorzy otrzymali
środki ochrony osobistej, w postaci ma-
seczek i płynów do dezynfekcji, a także

upominki od rady dzielnicy. Były to
m.in.: bilety do Kina Sfinks, które sfi-
nansowała rada, współpracując w tej
kwestii z Ośrodkiem Kultury Norwida, w
którym mieści się wspomniane kino. 

Radni dotarli z wizytą do trzech
działających w Bieńczycach Centrów Ak-
tywności Seniora tj.: CAS Bieńczyce,
CAS Złota Jesień Hutnika, CAS Cyfro-
we Bieńczyce, jak również do działające-
go na terenie Bieńczyc Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów, a także Miejskiego Dziennego
Domu Pomocy Społecznej, działające-
go przy ul. Okulickiego. 
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Radni u bieńczyckich seniorów

Wykaz instytucji działających
na rzecz seniorów na terenie
Bieńczyc:

CAS Bieńczyce
adres: Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata.
os. Kościuszkowskie 2A,  tel. 575-361-492 
e-mail: jolasybilka@op.pl lub funda-
cja@nowecentrum.org

CAS Złota Jesień Hutnika
adres: ul. Kaczeńcowa 7
tel. 661 526 356; 509 690 123. 691 607 399
e-mail: zlotajesienhutnika@gmail.com

CAS Cyfrowe Centrum Bieńczyce
adres: os. Jagiellońskie 19
tel. 666 580 390
e-mail: bienczyce@fabrykainicjatyw.pl

Miejski Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej
ul. Generała Okulickiego 51/279 Kraków
sekretariat@mddps.krakow.pl
+48 723 170 164

Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Zarząd Rejonowy 
w Krakowie – Nowej Hucie
Osiedle Albertyńskie 16 lok. 3
31-852 Kraków
tel. 12 648 14 70

CAS Złota Jesień Hutnika; fot. facebook

CAS Bieńczyce fot. Jolanta Sybila

CAS Bieńczyce fot. Jolanta Sybila 
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30-lecie samorządowych dzielnic Krakowa

Najbliższe mieszkańcom
W tym roku dzielnice pomocnicze Krakowa obchodzą 30-lecie swojego istnienia. Podział miasta na
18 dzielnic Rada Miasta Krakowa wprowadziła 27 marca 1991 r. Idea utworzenia dzielnic narodziła
się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 jednostek pomocni-
czych przygotował zespół kierowany przez dr. Kazimierza Trafasa – geografa związanego z Uni-
wersytetem Jagiellońskim.

Tworząc nową mapę dzielnic, kiero-
wano się historycznymi podziałami Kra-

kowa na dawne gminy. Starano się
uwzględniać nie tylko stare podziały

katastralne, lecz także aktualne granice
parafii. Zadbano również o dobrą ko-
munikację w granicach nowych jedno-
stek.

– Dzielnice to ważna część samo-
rządu. Radni dzielnicowi są na co dzień
najbliżej mieszkańców oraz ich proble-
mów – podkreśla Dominik Jaśkowiec,
przewodniczący Rady Miasta Krako-
wa, który jest jednocześnie przewod-
niczącym Konwentu Przewodniczących
Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krako-
wa.

Wybory do rad dzielnic są po-
wszechne, równe, bezpośrednie i wol-
ne oraz przeprowadzane w głosowaniu
tajnym. Prawo wyboru ma każdy miesz-
kaniec Krakowa uprawniony do głoso-
wania zgodnie z ordynacją wyborczą do
rad gmin, zamieszkały na stałe na ob-
szarze działania danej rady. Podobne
obostrzenia obowiązują kandydatów do
rad. Dzielnice są jednostkami pomoc-
niczymi samorządu. W praktyce oznacza
to, że do ich zadań należy wybór, pla-
nowanie i ocena wykonania zadań do-
tyczących bezpośrednio obszaru, który
zajmuje dana dzielnica, a także w mia-
rę możliwości zaspokajanie potrzeb by-
towych i infrastrukturalnych mieszkań-
ców. Radni dzielnicowi mogą zwracać
się do Rady Miasta, Prezydenta Miasta
oraz do miejskich jednostek w sprawach
istotnych dla mieszkańców dzielnicy, a
także opiniować na wniosek lub z włas-
nej inicjatywy takie sprawy. Środki fi-
nansowe na wykonywanie zadań dziel-
nic są określane corocznie przez Radę
Miasta Krakowa w budżecie.

- Rady dzielnic to ważny element
życia społecznego Krakowa. Miesz-
kańcy miasta, często zabiegani, nie
mający czasu, wybierają do nich swoich
reprezentantów, którzy w ich imieniu
będą zabiegać nie o te bardzo po-
ważne sprawy, ale te najdrobniejsze, któ-
rych często nie dostrzegają urzędnicy.

1999   
2021

Os. Albertyńskie
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Dziura w chodniku, zniszczony plac za-
baw, niedoświetlone rejony osiedla.
Między innymi takimi sprawami zajmują
się radni dzielnicy. Są przekaźnikiem
między mieszkańcami, a radą i za-
rządem dzielnicy, które następnie starają
się rozwiązać problem. Są też główny-
mi kreatorami zmian w dzielnicach.
Wdrażają w życie pomysły na wygląd i
funkcjonowanie naszego najbliższego
otoczenia. Od trzydziestu lat w Krakowie
funkcjonuje 18 dzielnic pomocniczych.
Można spierać się o ich liczbę, ilość rad-
nych w nich zasiadających, ale nie
można podważać zasadności ich ist-
nienia. Dzięki radom dzielnic na naszych
ulicach, osiedlach wydarzyło się wiele
ważnych, pozytywnych zmian. Nie tylko
w zakresie infrastruktury, ale przede
wszystkim w sferze społecznej, po-
przez inicjatywy, w których mieszkańcy
mogą uczestniczyć osobiście – mówi
Zygmunt Bińczycki, przewodniczący
Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Mieszkańcy często nie wiedzą, że za
remontami szkół, przedszkoli, chodni-
ków, placów zabaw i przyszkolnych bo-
isk, tworzeniem skwerów, dosadzaniem
zieleni, wnioskowaniem i opiniowaniem
w sprawie znaków drogowych, poprawą
bezpieczeństwa, współpracą z lokalny-
mi jednostkami edukacji i kultury, orga-
nizacjami pozarządowymi – stoją dziel-
nice i pracujący w nich radni. Biorą oni
na siebie takie obowiązki, jak m.in.:
wizje w terenie z urzędnikami, spotkania
i uzgodnienia na spotkaniach w urzę-
dach i jednostkach miejskich, organi-
zacja spotkań z mieszkańcami w spra-
wach, w których samorząd może pomóc.
W wielu sprawach są często samo-
rządowcami „pierwszego kontaktu” dla
krakowian.

2000   2021

1999   
2021

Os. Na Lotnisku

Ul. Fatimska (enklawa) 
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Najnowszą innowacją w funkcjono-
waniu dzielnic, która dokonała się w
ostatnim czasie, była zmiana statutów,
co umożliwiło przeprowadzanie sesji
rad dzielnic w formie hybrydowej w cza-
sie pandemii i ograniczeń w liczebnoś-
ci uczestników spotkań. Regularnie od-
bywają się spotkania przewodniczące-
go Rady Miasta Krakowa z przewod-
niczącymi rad i zarządów dzielnic. Takie
spotkania nazywane są Konwentami
Przewodniczących Rad i Zarządów
Dzielnic. Inicjatywa ściślejszej współpra-
cy rad dzielnic z Radą Miasta Krakowa
swój początek miała w 1993 r. i trwa do
dzisiaj, wielokrotnie ułatwiając radom
dzielnic współpracę z Urzędem Miasta
Krakowa i jednostkami miejskimi.

Źródło: 
www.krakow.pl
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Budowa hali sportowej os. Wysokie

Os. Niepodległości- Rondo Kocmyrzowskie

Budowa boiska wielofunkcyjnego os. Kalinowe


