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Zdaniem przewodniczącego

KONTAKT

Rzeczywistość wokół nas potrafi zaskakiwać. Kto

by pomyślał ponad dwa lata temu, że w ciągu dwóch

kolejnych, przeżyjemy pandemię, wojnę bezpośrednio

przy naszej granicy czy wreszcie kilkunastoprocentową
inflację. W tych trudnych okolicznościach, jako
samorządowcy, nadal pracujemy dla społeczności

lokalnej. I ta społeczność pokazuje, że też potrafi

działać bezinteresownie na rzecz potrzebujących. Mieszkańcy Bieńczyc wsparli

uchodźców wojennych z Ukrainy podczas zbiórki darów. Podziękowania należą się
również instytucjom z terenu naszej dzielnicy oraz ich pracownikom za okazane
serce i ciężką pracę. Firmie PUHiT z os. Złotej Jesieni, która przyjęła dużą ilość

osób zza wschodniej granicy, Klubowi Sportowemu Wanda, za stworzenie dla nich

rodzinnej atmosfery w niewielkim klubowym internacie czy wreszcie harcerzom z

ul. Kaczeńcowej, również goszczącym Ukraińców, ale też mocno zaangażowanym

w wolontariat w punktach pomocowych. Dary ofiarowane przez naszych

mieszkańców przekazaliśmy właśnie do tych podmiotów.

W tych warunkach musimy nadal pamiętać o codzienności, a więc dbać o

nasze ulice, chodniki, parkingi, place zabaw czy placówki oświatowe. Wobec

skromnych zasobów finansowych rady dzielnicy nieoceniona jest pomoc radnych

Miasta Krakowa, dzięki którym udaje się pozyskiwać dodatkowe środki na
zadania. Pragnę podziękować i jestem bardzo wdzięczny wszystkim radnym, bez

względu na barwy partyjne, którzy przyczyniają się do realizacji ważnych projektów

dla mieszkańców Bieńczyc. Dzięki owocnej współpracy ze mną, jako

przewodniczącym oraz całym zarządem, Bieńczyce znacznie zyskują. O owocach
tej współpracy możecie Państwo przeczytać wewnątrz Kuriera Bieńczyckiego.

Na koniec pragnę zaprosić mieszkańców naszej dzielnicy na dzielnicowe

święto, czyli Spotkania Bieńczyckie, które, po dwuletniej przerwie, odbędzie się 18
września, na osiedlu Kalinowym 18 i zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

Zygmunt Bińczycki

Uczcili pamięć poległych
fot. Urszula Aksamit

Przy obelisku w osiedlu Niepodległości, jak co roku, 18 maja, odbyła
się uroczystość związana z 78. już rocznicą bitwy o Monte Cassino. Obelisk
upamiętnia wysiłek i męstwo polskich
żołnierzy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W imieniu radnych
Dzielnicy XVI i mieszkańców Bieńczyc,

Lipiec 2022 r.

w asyście pocztu sztandarowego i warty Szczepu ZHP Czerwone Maki im. Bohaterów Monte Cassino, wieniec złożyli:
Zygmunt Bińczycki, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce, zastępca przewodniczącego Robert Adamek i Urszula Aksamit, członek
zarządu.

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

Bieńczycki
KuRIER

– 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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Dzień Otwarty Magistratu w smoczym ekoklimacie

Prezydent w odwiedzinach

otrzymania przywileju lokacyjnego przez
Kraków w 1257 r., mieszkańcy mogli odbierać biało-niebieskie flagi i chorągiewki. Rozdawane były na pl. Wszystkich
Świętych i na Rynku Podgórskim oraz
dostępne w punktach InfoKraków.
Wraz z pracownikami Muzeum Podgórza można było zwiedzić Ratusz Podgórski i salę im. Franciszka Maryewskiego. Wśród atrakcji na Rynku Podgórskim przewidziano ponadto spacery
tematyczne z przewodnikami, gry podwórkowe, animacje dla dzieci, balonowe zwierzaki. Dostępny był także miniserwis rowerowy.

Moc atrakcji czekała na krakowian podczas 20. Dnia Otwartego
Magistratu. Wydarzenie połączyło dwa istotne dla naszego
miasta tematy: obchody jubileuszu 50-lecia rzeźby smoka wawelskiego, autorstwa Bronisława Chromego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. A wszystko to w lekkim, edukacyjnym tonie. W myśl zasady – nauka przez zabawę.
– Zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Zachęcam do zwiedzania pałacu Wielopolskich i dawnego Ratusza Podgórskiego, a także do zapoznania się z
działalnością krakowskiego samorządu
– zachęcał prezydent Jacek Majchrowski, który o godz. 10 przywitał krakowian
na placu Wszystkich Świętych, a chwilę później w Rynku Podgórskim.
Zamysł święta był taki, aby pokazać
krakowianom miejsca, których nie odwiedzają na co dzień oraz przypomnieć
wydarzenia ważne dla miasta. Przewodnikiem w tej wędrówce był właśnie
smok. Po raz kolejny organizatorzy postawili na elementy związane z ochroną
klimatu. Pokazali realne działania, które podejmuje w tej kwestii miasto. Przypomnieli, co każdy z nas może robić, aby
chronić planetę.
Na swoim stoisku w magistracie zaprezentowała się również Dzielnica XVI
Bieńczyce. I tu motywem przewodnim
był krakowski smok. Zaprezentowano
m.in. prace bieńczyckich przedszkolaków, przygotowane w ramach konkursu

plastycznego. Oglądał je sam prezydent
Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który odwiedził stoisko dzielnicy. Ponadto
można było zobaczyć prezentację kilkudziesięciu zdjęć przedstawiających
najciekawsze miejsca w Bieńczycach.
Tegoroczne wydarzenia w ramach
Dnia Otwartego Magistratu odbyły się w
dwóch lokalizacjach: w magistracie na
placu Wszystkich Świętych oraz w Rynku Podgórskim.
Ponieważ od 1 do 5 czerwca obchodzone było także Święto Miasta
Krakowa, ustanowione przez Radę
Miasta Krakowa jako upamiętnienie

W obydwu lokalizacjach rozdawane
były również sadzonki ziół, konkursy z nagrodami, fotobudki, strefy gastronomiczne, degustacje kawy i świeżo tłoczone soki.
Dogodne przemieszczanie się pomiędzy obiema lokalizacjami zapewniala
uruchomiona bezpłatna, zabytkowa linia
tramwajowa pomiędzy placem Wszystkich
Świętych i Rynkiem Podgórskim.
Za www.krakow.pl
Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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W Bibliotece Kraków

Znani za ladą

W maju, w Bibliotece Kraków znane
osoby, wspólnie z bibliotekarzami, pomagały czytelnikom wypożyczać i przyjmować książki. Do akcji zorganizowanej

przez tę instytucję włączyła się również
filia nr 50, znajdująca się w os. Kościuszkowskim. Gościła ona Leszka Wójtowicza, krakowskiego poetę, kompo-

Budżet obywatelski 2022

Walka o ponad milion złotych

Aż 38 mln zł – taką kwotę będą
mieć do dyspozycji autorzy projektów i głosujący w IX edycji
Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa. Aż 80 proc. tej sumy
przypadnie dzielnicom, 20 proc.
zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie.

Zakończył się właśnie etap zgłaszania projektów 2022. W ramach IX edycji
budżetu obywatelskiego
Miasta Krakowa zgłoszono
ich 862, w tym 169 projektów o charakterze ogólnomiejskim oraz 693 projekty
o charakterze dzielnicowym. Teraz wszystkie one
będą weryfikowane.
Kwota przeznaczona na realizację
projektów o charakterze ogólnomiejskim
wynosi 7,6 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 tys.
zł oraz wyższy niż 1,52 mln zł.

W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł. Najwięcej pieniędzy trafi do dzielnic: Dębniki (2,415 mln zł), Nowa
Huta (2,272 mln zł) i Podgórze (2,255 mln
zł). W zależności od dzielnicy maksymalne
kwoty przeznaczone na jeden projekt
będą się różnić.
Do Bieńczyc, w ramach tegorocznej
edycji budżetu, może trafić maksymalnie
1 214 309,46 zł. Jest więc
się o co bić!
Najwięcej projektów
zgłoszono w dzielnicy IV
Prądnik Biały – 66 wniosków, XVIII Nowa Huta –
63, III Prądnik Czerwony –
56 oraz XIII Podgórze – 54.
W tym roku mieszkańcy Bieńczyc
zgłosili aż 38 projektów.
To m.in.: oświetlenie przejść dla pieszych
w dzielnicy (kontynuacja programu), kursy
języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy,

zytora i pieśniarza związanego z Piwnicą
pod Baranami. Jednocześnie mieszkańca Bieńczyc. Czytelnicy, oprócz
możliwości wypożyczenia i zwrotu
książek za pośrednictwem muzyka, chętnie dyskutowali z nim na różne tematy.
W tym o znajdującej się w księgozbiorze
naszej biblioteki książce „Dom na Groblach: Rzecz o Janinie Garyckiej, Piotrze
Skrzyneckim, Piwnicy pod Baranami”.
Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
montaż stojaków rowerowych, wodny plac
zabaw czy remont ulicy wewnątrzosiedlowej.
Aktualnie trwa ich weryfikacja formalna
oraz merytoryczno-prawna.
– Gorąco zachęcam mieszkańców
Bieńczyc do zapoznania się z projektami
i oczywiście wzięcia udziału w głosowaniu. Jak co roku, będziemy informować o
każdym projekcie w Kurierze Bieńczyckim
i na plakatach. Możliwe będzie głosowanie internetowe jak i stacjonarne – wyjaśnia Urszula Aksamit, członek zarządu
i Komisji Budżetu Obywatelskiego.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
– Budżet obywatelski 2022
Publikacja wyników weryfikacji – 8
sierpnia
Składanie protestów wobec wyników
oceny prawnej – 8 – 17 sierpnia
Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu –
do 15 września
Głosowanie – 30 września – 14 października
Ogłoszenie wyników głosowania – 7 listopada
Zatwierdzenie projektów do realizacji –
do 30 listopada
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International Cheerleading Championship – Kraków 2022

Po raz jedenasty!

Za nami pełne sportowych emocji Międzynarodowe Mistrzostwa
Cheerleaders w Krakowie. W dyscyplinie sportowej łączącej w sobie akrobatykę, gimnastykę i taniec zobaczyliśmy pół tysiąca zawodników z całej Polski i z zagranicy. Zawody rozgrywano w hali
widowiskowo-sportowej na Suchych Stawach. Patronat honorowy
nad mistrzostwami objęli: prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa i Ireneusz Raś, Poseł na Sejm RP.

Od razu zaznaczmy, że Dzielnica
XVI Bieńczyce co roku wspiera finansowo zespół cheerleaderek. Tym
razem, w roku jubileuszu zespołu,
wsparcie finansowe zapewniły wszystkie nowohuckie dzielnice. A Zygmunt
Binczycki, przewodniczący szesnastki, wręczył Agnieszce Tarkowskiej,
szefowej i trenerce cheerleaderek i
Monice Modrzejewskiej, dyrektorce
MDK im. Korczaka, listy gratulacyjne
z okazji okrągłego jubileuszu istnienia
zespołu.
W konkursie zawodnicy rywalizowali w trzech dywizjach: Pom Dance Elite,
Pom Dance Premier oraz Performance
Cheer. W ramach Performance Cheer zobaczyliśmy zawodników w kategorii Freestyle Pom, w której używa się charakterystycznych pomponów, Cheer Jazz –
czyli kategorii, w której ważna jest synchronizacja zespołu i interpretacja muzyki
oraz Cheer Hip-Hop. Tu oglądaliśmy

elementy ulicznych stylów tańca oraz wyskoki i tzw. Frezy, czyli zatrzymania.
W zawodach uczestniczyły zarówno
zespoły, jak i duety ze szkół, placówek
oświatowo-kulturalnych i klubów spor-



towych z całej Polski, a także zespoły zagraniczne. W sumie ponad 500 zawodników w wieku od 6 do 20 lat.
Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w
Krakowie po raz jedenasty. Po raz siódmy
mistrzostwa były częścią Grand Prix Polski, które realizuje Polskie Stowarzyszenie
Cheerleaders. Oznacza to, że uczestnicy
zdobywali w Krakowie punkty sumujące się
do rankingu o Puchar Polski.
W tym roku organizatorzy świętowali
również jubileusz 20-lecia powstania pierwszego zespoły Cheerleaders Kraków.
Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków i
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza
Korczaka w Krakowie.
Zdjęcia: Agnieszka Łoś
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Trwa wymiana starych i montaż nowych lamp w Bieńczycach

Jaśniej i bezpieczniej

Powstają kolejne lampy mające na
celu poprawę widoczności i poczucia
bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. Dwa
słupy stanęły pomiędzy blokami 6 i 7 na
os. Strusia, obok Przedszkola nr 120. W
miejscu tym, na wniosek mieszkańców, po-

szerzony został również chodnik. Kolejne
dwa przy poczcie na osiedlu Kalinowym
4, które zastąpiły stare słupy, utrudniające
poruszanie się obok pawilonu. Te zostaną
usunięte jeszcze w tym roku, przy okazji
remontu chodnika przy pawilonie.

Ekologicznie w Przedszkolu nr 117

Rakieta z plastiku
Co roku działania dydaktycznowychowawcze w Samorządowym
Przedszkolu nr. 117 „Pod Jarzębinką” w Krakowie skupiają się
wokół innego, rocznego tematu
przewodniego. W mijającym roku
szkolnym 2021/2022 realizowana
była tematyka: „Dbam o środowisko, jestem eko – przedszkolak
małym ekologiem”.

Z uwagi na ten fakt, w lutym, zorganizowany został wewnątrzprzedszkolny
konkurs plastyczny dla naszych wychowanków oraz ich rodziców pt. „Coś ciekawego z materiału odpadowego”.
Głównym celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności
poprzez wtórne wykorzystanie odpadów
jako tworzywa artystycznego.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Każdego dnia pojawiały się nowe prace, które zaskakiwały
pomysłowością i nieprzeciętnym wykonaniem. Koncepcje były naprawdę różne.

Począwszy od węża z rolek po papierze
toaletowym, poprzez rakietę z butelek
plastikowych, na papierowej makiecie
ekologicznej stacji paliw kończąc.

Komisja w składzie:

Zygmunt Bińczycki – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce
Iwona Aleksandrowska – Dyrektor
Samorządowego Przedszkola nr 99 w
Krakowie
Urszula Taborska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 120 w
Krakowie

Doświetlony również został chodnik
pomiędzy ul. Fatimską, a Placem Bieńczyckim, obok hospicjum. A także na
osiedlu Kazimierzowskim 34. Te dwie
ostatnie lokalizacje, jeszcze ze starymi
oprawami kulowymi, co wynika z opóźnień zamówień na rynku, lecz już wkrótce z nowymi ledowymi.
Warto również przypomnieć o zakończonej wymianie wszystkich lamp na
osiedlach Niepodległości i Albertyńskim.
Zdjęcia:
Zygmunt Bińczycki
Urszula Aksamit – Członek Zarządu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce,
powołana do wyłonienia laureatów
miała naprawdę trudne zadanie, jednak
po długich naradach udało się wybrać
najlepsze prace.

Wyniki konkursu:

1. Miejsce ex-aequo: Hanna Bialik,
Maja Niemiec
2. Miejsce: Kamila Kawa
3. Miejsce: Filip Łapa
Wyróżnienia: Jakub Sroga, Helena oraz Antoni Majewscy
Serdecznie dziękujemy wszystkim
przedszkolakom oraz ich rodzicom za
zaangażowanie i liczny udział w konkursie.

Izabela Wołoch
– współorganizator konkursu oraz
nauczyciel SP 117
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Mistrzostwa Polski dzieci i kadetów w Muaythai

Świetna hala, świetne zawody
W hali III Liceum Ogólnokształcącego, w dniach 4-5 czerwca,
zorganizowano Mistrzostwa Polski
dzieci i kadetów w Muaythai oraz
Festiwal Muaythai „Królowie ringu”. W turnieju uczestniczyło
blisko 200 zawodników w wieku
od 4 do 16 lat. Podczas dwóch dni
zawodów stoczono 56 walk.

Zawody zostały zorganizowane przez
nowohucki klub „MAXIMUS” prowadzony
przez Rafała Ślusarza i Marka Hohenauera. Turniej odbył się na zlecenie i pod
patronatem Polskiego Związku Muaythai. Krakowowi przyznano tytuł Miasta
Gospodarza. Partnerem głównym był Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Wydarzenie było transmitowane na dwóch
kanałach Youtube.
W piątek, 3 czerwca, zawody rozpoczęły się od rejestracji, kontroli medycznej
i ważenia uczestników. Po zamknięciu list
ostatecznie udział w mistrzostwach potwierdziło 84 zawodników i zawodniczek w
kategoriach: dzieci młodsze (10-11 lat),
dzieci starsze (12-13lat), kadeci (14-15 lat).
W sobotę i niedzielę, 4-5 czerwca, zawodnicy i zawodniczki rywalizowali ze
sobą w poszczególnych kategoriach wie-

kowych i wagowych o tytuły mistrza i
mistrzyni Polski. Równolegle odbyły się zawody bezkontaktowe dla dzieci i młodzieży
w wieku 4-15 lat – Festiwal Muaythai „Królowie Ringu”, w których wzięło udział 120
zawodników. Najlepsi zawodnicy stoczyli
pojedynki na niedzielnej gali finałowej. Finałową galę mistrzostw zaszczycili swoją
obecnością Radni Miasta Krakowa: Kazimierz Chrzanowski, Włodzimierz Pietrus,
Sławomir Pietrzyk; Przewodniczący Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce, Zygmunt Bińczycki; Przewodniczący Rady Dzielnicy XV
Mistrzejowice, Marek Hohenauer (organi-

zator wydarzenia); dyrektor III LO w Krakowie, Andrzej Górniak, dyrektor Fundacji Novis Plus Katarzyna Słaboń, właściciele
firmy ARIBO, Anna i Piotr Gąsiorowscy.
– Bardzo się cieszę, że w Bieńczycach
odbyła się kolejna impreza sportowa rangi Mistrzostw Polski, w której byliśmy partnerem. Było to możliwe dzięki wybudowaniu
kilka lat temu wspaniałej hali sportowej, która powstała na osiedlu Wysokim. Rada
Dzielnicy XVI zawsze wspierała sport i
chciałbym to kontynuować w przyszłości –
wyjaśnił Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

fot. archiwum Polskiego
Związku Muaythai

Zarząd Bieńczyc z absolutorium za 2021 rok

Na kwietniowej sesji Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce otrzymał jednogłośne absolutorium za swoją pracę
w 2021 roku. Jednocześnie przedstawił
też sprawozdanie ze swojej ubiegłorocznej pracy na rzecz mieszkańców Bieńczyc.
Od 1 stycznia 2021 roku do 18 maja
2021 roku zarząd pracował w składzie:
przewodniczący Zygmunt Bińczycki, zastępca przewodniczącego Magdalena
Dziedzic, członkowie zarządu: Robert
Adamek, Urszula Aksamit i Marek Wawrzynkiewicz. 18 maja 2021 roku Rada
Dzielnicy XVI Bieńczyce przyjęła rezygnację z członkostwa w zarządzie Marka
Wawrzynkiewicza. Rezygnacja została
złożona na własną prośbę radnego z po-

wodów osobistych. 28 maja 2021 roku
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, na wniosek
przewodniczącego Zygmunta Bińczyckiego, odwołała z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady i Zarządu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Magdalenę Dziedzic.
Podczas tej samej sesji rada wybrała Roberta Adamka na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce. Wybrała też nowych członków zarządu: Stanisławę Jung- Konstanty i Łukasza Wabika.
W roku 2021 zarząd obradował na 53
posiedzeniach. W omawianym okresie
zarząd przygotował 14 sesji. Przedstawił
na nich 47 projektów uchwał. Zarząd
Dzielnicy na swych posiedzeniach w 2021
roku podjął 73 uchwały.

Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI
Bieńczyce uczestniczył w konwentach
przewodniczących organizowanych przez
Urząd Miasta Krakowa.
Rok 2021 był kolejnym rokiem z obowiązującymi przepisami sanitarnymi
związanymi z pandemią koronawirusa. Ze
względu na obowiązujące przepisy epidemiczne nie odbył się więc doroczny festyn rodzinny pn.: ,,Spotkania Bieńczyckie"
oraz inne zaplanowane imprezy i spotkania. Część z nich została zrealizowana w
trybie zdalnym. Jedną ze znaczących imprez sportowych rangi mistrzowskiej w
2021 roku w Bieńczycach były Mistrzostwa
Polski juniorów i kadetów w siatkówce, które odbyły się na przełomie maja i czerwca, w hali III LO w osiedlu Wysokim.
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W Bieńczycach

Nastał czas remontów

os. Strusia

os. Jagiellońskie 21

Trwają remonty bieńczyckich
ulic, parkingów i chodników.
Chociaż te największe dopiero
przed nami, kilka zadań zostało
już zrealizowanych. Wykonane
zostały prace przy następujących chodnikach: w os.
Albertyńskim przy hotelu
Lipsk, w os. Kazimierzowskim
18 przy parkingu, w os. Kazimierzowskim przy „Ludwiku”,
przy ul. Okulickiego (od ul.
Fatimskiej do przystanku) i w
os. Strusia (chodniki przy przystanku obok cukierni). Kolejne
chodniki będą remontowane
na jesieni.
ul. Fatimska

os. Strusia 2,3

Trwa generalna przebudowa ulicy
Fatimskiej (od ul. Kocmyrzowskiej do
ul. Szybkiej). Remontowane są również
parkingi. Zakończony został remontu
parkingu obok bloku nr 21 w os. Jagiellońskim. Wyremontowano również

Lipiec 2022 r.

os. Kazimierzowskie 31

parking i nawierzchnię jezdni oraz
chodnik przy bloku nr 29 w os. Kazimierzowskim. Niewielki parking powstał z kolei przy bloku nr 31 w os. Kazimierzowskim. Prace ruszają również
w innych miejscach Bieńczyc, już na
większą skalę. To remont parkingu
przy ul. Bogusza (os. Strusia), remont
parkingu w os. Strusia 2-3, ul. Pokrzywki od bloku nr 11 do 14 i remont
ulicy Złoczowskiej.
Również w czasie wakacji rozpoczną się prace remontowe ulicy
Spytka z Melsztyna, czyli remont parkingu przed blokiem nr 7 w os. Kazimierzowskim oraz wzdłuż całej ulicy i
wymiana asfaltu. Nową nawierzchnię
zyska także ulica Andegaweńska –
od bloku w os. Kazimierzowskie nr 29
do ul. Łokietkówny. Remontowana będzie również ulica Braci Schindlerów w
os. Kościuszkowskim, a także fragment
ul. Kocmyrzowskiej. A to prawdopodobnie jeszcze nie wszystkie remonty
w bieżącym roku.
– Połączenie środków dzielnicowych i tych z budżetu miasta daje
bardzo dobry efekt. Jest to wynik
współpracy rady dzielnicy z radnymi

KuRIER BIEńczycKI

miasta i miejskimi jednostkami. Można
śmiało powiedzieć, że obecny rok będzie rekordowy pod względem
nakładów finansowych w Bieńczycach

os. Kazimierzowskie 29

9

– cieszy się przewodniczący „szesnastki”, Zygmunt Bińczycki.
Zdjęcia:
Zygmunt Bińczycki
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Radni Miasta Krakowa wybrani głosami mieszkańców
okręgu Bieńczyce-Nowa Huta dla dzielnicy

Bogumiła Drabik –
jedna z radnych
Miasta Krakowa,
która wspiera Dzielnicę XVI Bieńczyce.
Radna klubu Platforma-Koalicja Obywatelska. Dzięki Jej
poprawkom w budżecie miasta, do kwoty
400 tysięcy złotych przeznaczonych na modernizację placów zabaw zarezerwowanych przez radę dzielnicy udało się pozyskać dodatkowe 430 tysięcy złotych. Kolejnym zadaniem zgłoszonym przez przewodniczącego Rady Dzielnicy XVI, jako
ważnego z punktu widzenia mieszkańców,
był remont parkingu i jezdni przed blokiem
nr 29 w osiedlu Kazimierzowskim. Na to zadanie również udało się naszej radnej pozyskać 600 tysięcy złotych. Ponadto angażuje się Ona w pracę z seniorami.
Jedną z inicjatyw na ich rzecz będzie festyn,
dedykowany specjalnie dla nich, który odbędzie się we wrześniu.
Sławomir Pietrzyk
– długoletni radny
Miasta z klubu radnych Przyjazny Kraków, który mocno
dba o naszą dzielnicę i wspiera lokalne inicjatywy. W
tym roku, dzięki Jego poprawkom do
budżetu miasta, uda się wyremontować
parkingi szutrowe przy ul. Pokrzywki od
bloku nr 11 do 14. Powstaje również projekt małego parkingu w osiedlu Na Lotnisku, przy bloku nr 18. Nawet kilka nowych miejsc, w tym ubogim w parkingi rejonie, mieszkańcy z pewnością docenią.
500 tysięcy złotych to kwota w poprawce
radnego na rewitalizację Plant Bieńczyckich. Chociaż potrzeby związane z tym tematem są ogromne, to kwota ta pozwoli
zacząć od remontów nawierzchni asfaltowej alejek. Kolejne 500 tysięcy złotych
zostało zapisane, dzięki radnemu, na
projekt budowy basenu na terenie dzielnicy Bieńczyce. Pomysł ten jednak napotkał na pewne trudności i w przypadku
braku możliwości jego realizacji, kwota ta
zostanie przeznaczona na modernizację
nawierzchni „Orlika” przy Zespole Szkół
Gastronomicznych nr 1.

Na dobrej drodze jest też realizacja zadania remontu chodnika przed pawilonem handlowym na osiedlu Przy Arce 1. Po
podpisaniu porozumienia z wszystkimi
właścicielami terenu będzie można położyć
nową nawierzchnię wraz z nasadzeniami
niskiej zieleni, co z pewnością poprawi estetykę tego miejsca. Dzięki poprawce radnego Pietrzyka, do wykorzystania będzie
tu kwota 250 tysięcy złotych. Jego zasługą
jest też zakończona w tym roku wymiana
oświetlenia na osiedlach Albertyńskim i Niepodległości. Po wprowadzeniu przez radnego uchwały Rady Miasta, procedowana
jest również zmiana w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, dotycząca możliwości remontu parkingów
przed blokami nr 27 i 31 w osiedlu Albertyńskim.
Włodzimierz Pietrus
– przewodniczący
klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Z Jego inicjatywy
zgłoszono wiele projektów dla Bieńczyc,
wprowadzonych do
budżetu miasta. To m.in.:
– rozbudowa systemu monitoringu miejskiego (w tym podłączenie do tego systemu VII komisariatu policji na os. Złotej
Jesieni),
– doświetlenie przejść dla pieszych,
– łączone patrole policji i straży miejskiej,
– dokończenie remontu chodnika na os. Jagiellońskim od bloku 25 do 23,
– zagospodarowanie terenu wokół Stawu
przy ul. Kaczeńcowej polegające na zabezpieczeniu brzegów, które umożliwią
bezpieczne zejście na planowany pomost
oraz nasadzenie roślin wodnych w strefie brzegowej,
– doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim między blokami nr 7, a nr
18,
– kontynuacja remontu alejek na terenie
Przedszkola nr 142 na os. Przy Arce,
– zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 104,
– zakup tablicy interaktywnej i 5 stolików do
Przedszkola nr 115 na os. Albertyńskim,
– nasadzenie punktowe krzewów przy remontowanym chodniku w rej. os. Albertyńskiego 28

– remont parkingu przed blokiem na os.
Strusia nr 6,
– „Program budowy parkingów lokalnych”
– na kwotę 5 mln zł dla całego Krakowa.
PROGRAM BUDOWY PARKINGÓW
LOKALNYCH
Jednym z głównych problemów mieszkańców Krakowa jest brak wystarczającej
ilości miejsc parkingowych. Oprócz oczywistych niedogodności dla właścicieli samochodów osobowych stan ten powoduje także szereg konfliktów społecznych.Sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu w ostatnich latach ze względu
na oddawanie do użytku nowych budynków mieszkalnych bez zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych.
W świetle najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Urzędu Miasta
Krakowa brak wystarczającej ilości miejsc
parkingowych został wskazany przez
mieszkańców jako jeden z dwóch
głównych problemów w Krakowie.Program zakłada znaczące dofinansowanie
80% ze środków miejskich lokalnych inicjatyw mieszkańców dotyczących budowy
parkingów na terenach będących w chwili budowy parkingów własnością Gminy
Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa
będących w zarządzie miejskich jednostek
organizacyjnych.Wnioski mogą składać
mieszkańcy bezpośrednio, np. członkowie
danej wspólnoty mieszkaniowej – minimalna liczba wnioskodawców to 2 osoby,
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej np. mieszkańcy tworzą stowarzyszenie, którego głównym celemjest
realizacja inwestycji, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski składane są na specjalnym formularzu
przygotowanym przez miejską jednostkę
realizującą program.
Wnioskodawcy wnoszą wkład własny
20 % wartości projektu. Może to być:
a) wkład finansowy,
b) wkład rzeczowy np. materiały budowlane, przekazanie własności nieruchomości na rzecz miasta pod budowę parkingu, wykonanie danej usługi na rzecz
budowy parkingu
c) praca społeczna – czynności i roboty
wykonane na rzecz realizacji projektu
samodzielnie przez mieszkańców

Lipiec 2022 r.
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fot. Zygmunt Bińczycki

Akcja „Lato w szkole” powraca po długiej przerwie

Atrakcji nie zabraknie

Po pandemicznej przerwie wraca akcja „Lato w szkole” – czyli
finansowane przez miasto półkolonie skierowane do uczniów
samorządowych szkół podstawowych. Jak co roku, dzieci
będą uczestniczyć w zajęciach i
aktywnościach, które urozmaicą
ich wypoczynek o elementy edukacyjne, twórcze i integracyjne.
W te wakacje z oferty przygotowanej przez 66 samorządowych szkół podstawowych, w
tym cztery specjalne, skorzysta
około 9 tys. dzieci, a miasto
przeznaczy na ten cel 1,6 mln zł.

Głównym celem akcji, która na czas
pandemii musiała zostać zawieszona,
jest zapewnienie uczniom spędzającym
lato w mieście opieki połączonej z ofertą
pożytecznego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego, czy to na terenie szkoły, czy też z wykorzystaniem
atutów miejskiej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.
W ofercie, którą samorządowe
szkoły przygotowały dla uczestników,

przeważają zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizowane m.in. na szkolnych
boiskach, siłowniach zewnętrznych,
basenach, co wpisuje się w drugi rok
miejskiej kampanii „Kraków w formie”.
Na terenie szkół realizowane będą takie zajęcia, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, taneczne,
komputerowe, plastyczno-techniczne,
spotkania ze strażnikiem miejskim oraz
policjantami.
Odbędą się także m.in.: warsztaty
przyrodnicze na Łąkach Nowohuckich,
warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń,
wyjścia do kin, teatrów, muzeów czy krakowskiego zoo. Najmłodsi odwiedzą
też GoKidz, Go Jump, Fabrykę Czekolady, park rozrywki Ampa. Chętni będą
mogli wziąć udział w wycieczkach edukacyjnych i turystycznych do Wiosek
Świata, Zatorlandu, Rabkolandu, Ogrodzieńca, Ojcowskiego Parku Narodowego.
Miasto zapewnia bezpłatną opiekę
dla dzieci, tzn. zabezpiecza środki na wynagrodzenie dla kierownika wypoczynku oraz dla wychowawców lub opieku-

nów. Pozostałe wydatki związane np. z
wyjściem na basen, do kina czy teatru
ponoszą rodzice.
Rodzice chcący zapisać dziecko na
letnie zajęcia zgłaszają się bezpośrednio do organizatora wypoczynku, czyli do
dyrektora danej szkoły biorącej udział w
akcji. W szkołach można też uzyskać
więcej szczegółowych informacji.
Pod tym linkiem można zapoznać
się z ofertą letnich zajęć dla uczniów
w krakowskich szkołach podstawowych:
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zi
d=338558&wer=0&new=t&mode=shw
W Bieńczycach na zajęcia w ramach akcji „Lato w szkole” można
zapisywać się w:
– Szkole Podstawowej nr 82, na
osiedlu Kalinowym 17
– Szkole Podstawowej nr 86, na
osiedlu Jagiellońskim 18
– Szkole Podstawowej nr 101, na
osiedlu Jagiellońskim 9
– Szkole Podstawowej nr 104, na
osiedlu Wysokim
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Urodzinowe szaleństwo nad Zalewem Nowohuckim

Velo Huta ma już rok!

W słoneczną niedzielę, 15 maja, nad Zalewem Nowohuckim, w Dzielnicy XVI Bieńczyce, odbyła się
jedna z najbardziej kolorowych, szalonych i rozśpiewanych imprez urodzinowych w całej Nowej
Hucie – urodziny Velo Huta! Nowohucką trasę rowerową, od początku jej wyznaczenia przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, pokonały i pokochały setki rowerzystów. Velo Huta ma już rok,
a my życzymy jej przynajmniej stu kolejnych!
m.in. drewniane gry wielkoformatowe, w
których uczestniczyli absolutnie wszyscy członkowie rodziny — dziadkowie,
ciocie, wujowie, rodzice, którzy rozgrywali ze sobą partie tryktraka, chińczyka
lub wypełniali sudoku oraz dzieciaki, które próbowały swoich sił w kółko i krzyżyk,
gry logiczne i zręcznościowe. Organizatorzy przygotowali także animacje, tematyczne warsztaty plastyczne (m.in. kolorowanie drewnianych rowerków), puszczanie baniek i malowanie twarzy. Przez
cały czas trwania imprezy w namiocie
promocyjnym Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta można było odebrać mapy
Velo Huta oraz wziąć udział w quizie wiedzy na temat szlaku Velo Huta i wygrać
rowerowe nagrody — w losowaniu, które odbyło się o 18 wyłoniono aż pięcioro zwycięzców.

Bez partnerów ani rusz
fot. Joanna Urbaniec

Jeżeli byliście w tym dniu nad zalewem, to na pewno widzieliście i słyszeliście niecodzienną paradę, która go
okrążyła. Prowadzili ją muzycy z Orkiestry Na Dużym Rowerze, cyrkowcy z
Klubu 303 Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta jadący na nietypowych rowerach oraz część pracowników Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (na hulajnogach, rowerach, rolkach iN rowerku wodnym!). Trasa parady zaczynała się
i kończyła na scenie, która aż do godziny 19 była świadkiem wielu fantastycznych atrakcji.

Ewolucje i pokazy
Uczestnicy imprezy, którzy przybyli na
rodzinny piknik mogli wysłuchać porywającego koncertu Orkiestry na Dużym
Rowerze oraz elektronicznych brzmień
DJa Wake Up, czyli Witka Ryciowskiego.

Byli także świadkami trzymających w
napięciu ewolucji Cyrk-O-Maniaków, czyli utalentowanej, dziecięcej grupy cyrkowej
z Klubu 303 Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta oraz pokazów trialowych
młodych i niesamowicie uzdolnionych zawodników z klubu MKS Trial Ochotnica. Zawodnicy przyjechali do Nowej Huty prosto
z międzynarodowych zawodów (przywieźli z nich kilka medali) i trzeba przyznać, że
to prawdziwi mistrzowie równowagi, którzy
potrafią złapać balans na rowerze w najtrudniejszych warunkach — na wąskiej
ławeczce lub wskakując na jednym kole na
przeszkody. Wielu obserwatorów podziwiało
ich ewolucje z szeroko otwartymi ustami!

Tak huczne świętowanie Pierwszych
Urodzin Velo Huta nie byłoby możliwe

Gry dla wszystkich
Poza występami muzyków, cyrkowców i rowerowych ewolucji, na uczestników czekało wiele innych atrakcji,

fot. Patrycja Psuj
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fot. Joanna Urbaniec

bez partnerów wydarzenia, którymi byli:
Wodociągi Miasta Krakowa, Kraków
Nowa Huta Przyszłości S.A., MPO Kraków, FizjoHuta - Nowoczesna Fizjoterapia, która przygotowała darmowe kon-

sultacje fizjoterapeutyczne oraz Wiatr w
Szprychach - nieformalna grupa rowerowych zapaleńców, z którymi można
było porozmawiać na każdy temat
związany z rowerami i jazdą na nich.

Przedszkolaki zdobyły kopce
Wejściem na Kopiec Józefa
Piłsudskiego zakończyła się wiosenna edycja projektu edukacyjnego „Przedszkolaki szlakiem
kopców krakowskich”, któremu patronuje Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. W projekcie udział
wzięły przedszkolaki z samorządowych przedszkoli nr 142,
os. Przy Arce 4 oraz nr 151, os.
Niepodległości 4.

– Bardzo się cieszę, że zechcieliście
być podróżnikami i turystami w Krakowie,
odkrywając piękno znajdujących się na terenie miasta kopców. Może nie było
łatwo, może wycieczki na kopce były dla
niektórych z Was wyczerpujące. Tym
bardziej to doceniam, że podjęliście to wyzwanie. A Wy z pewnością doceniacie
piękne widoki, które rozciągają się po wejściu na szczyt. Bardzo dziękuję pomysłodawczyniom projektu „Przedszkolaki szlakiem kopców krakowskich” –
Ewie Gubale, Anecie Stachyrze i Anna
Stockiej, że wpadły na ten świetny pomysł
i doprowadziły do jego realizacji. Za nami
wiosenna odsłona projektu, a kolejna jesienna, przed nami. Do zobaczenia na
szlaku na krakowskie kopce! – mówił do
przedszkolaków-zdobywców Rafał Ko-

marewicz, Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa.
Celem nadrzędnym projektu jest rozwijanie u dzieci więzi z najbliższym środowiskiem przez poznawanie bogactwa miejsc,
w których żyją, pielęgnowanie zwyczajów i
obrzędów oraz poznawanie kultury materialnej. Dzieci podczas wycieczek mają
możliwość poznania swoich rówieśników, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego rozwijania zainteresowań związanych z historią i kulturą Krakowa. Program realizowany
jest w dwóch turach – wiosennej i jesiennej,
której początek planowany jest na wrzesień
2022 r. Warto zaznaczyć, że jest to już trzecia edycja projektu, który z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę dzieci przedszkolnych. Wiosenna edycja projektu ruszyła
4 maja, a zakończyła się 31 maja na Kopcu Piłsudskiego.
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Urodziny zaszczycili także swoją obecnością m.in.: Zygmunt Bińczycki - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Bieńczyce oraz Anna Moksa - Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy
XIV Czyżyny.
Tekst i zdjęcia:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Velo Huta to nowohucki szlak rowerowy opracowany przez Ośrodek
Kultury Kraków-Nowa Huta w 2021 z
okazji 30-lecia działalności tej instytucji kultury. Jego trasa składa się z
dwóch pętli i wiedzie przez mało
jeszcze znane tereny Nowej Huty, pozwalając lepiej poznać jej walory
krajobrazowe, historyczne i architektoniczne. Opis szlaku i jego atrakcji, mapę przebiegu i ślady gpx obu
pętli można pobrać ze strony
https://krakownh.pl/velohuta.

– Przedszkolakom sprzyjała piękna
majowa aura, a budząca się do życia przyroda zachęcała do spędzania czasu w zielonych miejskich przestrzeniach. Kopce
niewątpliwie są miejscem, gdzie walory
przyrodnicze łączą się z historią naszego
miasta – mówiła Aneta Stachyra, jedna z
pomysłodawczyń projektu.
Projekt realizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana.
Wszyscy uczestnicy mają zapewniony
przejazd na cztery krakowskie kopce
oraz licencjonowanego przewodnika.
Cztery wycieczki dla każdego z przedszkoli samorządowych biorących udział w
projekcie zostały zwieńczone wystawą
plastycznych prac przestrzennych, które
były podsumowaniem projektu.
Jesienią realizowana będzie druga
tura projektu, w której weźmie udział 16
kolejnych przedszkoli. Partnerem projektu jest Krakowski Odział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
OMEP.
(ŁN)
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Lipiec 2022 r.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka

Dzień Dziecka na sportowo

stępów artystycznych grup z MDK im. J.
Korczaka. Dzieci mogły spotkać się i porozmawiać zarówno z przedstawicielami
policji, jak i Szkoły Aspirantów Panstwowej Straży Pożarnej. Najważniejsze, że
wszyscy świetnie się bawili i już umawiali
się na przyszłoroczny Dzień Dziecka.
Zdjęcia:
Zygmunt Bińczycki

Na terenach zielonych MDK im.
J. Korczaka, na osiedlu Kalinowym 18, zorganizowano tegoroczny Dzień Dziecka. Kulminacyjnym wydarzeniem dziecięcego święta był turniej
piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce, Zygmunta
Bińczyckiego. I sam przewodniczący wręczał puchar zwycięzcom.

Oczywiście, nie zabrakło innych atrakcji – gier i zabaw zręcznościowych dla
wszystkich, innych rozgrywek sportowych, warsztatów integracyjnych i wy-

Lipiec 2022 r.
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W Szkole Podstawowej nr 101

Nowoczesny kompleks
boisk już otwarty

fot. Robert Adamek

W czerwcu uroczyście otwarto zmodernizowane, kosztem 1,2 mln
zł, boiska sportowe Szkoły Podstawowej nr 101 w osiedlu Jagiellońskim. Szkoła zyskała także miasteczko rowerowe o nawierzchni
z kostki brukowej. Wstęgę wraz z dyrektorką szkoły, Anną Serafin-Gruszko, przecinali Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Komarewicz, inspektor Zarządu Infrastruktury Sportowej
Krzysztof Smoleń, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Zygmunt Bińczycki wraz z radnymi i ksiądz proboszcz Jerzy Czerwień. Poświęcił on także nowo wyremontowane obiekty sportowe,
a następnie stanął … w bramce.

fot. Robert Adamek

1
Wszystko to za sprawą realizowanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w imieniu Gminy Miejskiej Kraków
projektu „Boiskowe poruszenie”. Rewitalizacja przyszkolnych, osiedlowych
i klubowych placów gry to jeden z elementów tego miejskiego projektu inwestycji w infrastrukturę rekreacyjnosportową z przeznaczeniem przede
wszystkim dla mieszkańców. W szczególności zaś dla dzieci i młodzieży z krakowskich szkół.
W 2019 roku w ramach projektu oddano do użytku 12 takich kompleksów
boisk. W 2020 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej program rewitalizacji objął 16 obiektów. Rok 2021
przyniósł kolejnych 13 tego typu inwestycji. Ten rok jest już dziewiątym z kolei, kiedy jednostka prowadzi program
rewitalizacji. Realizowanych jest 15 inwestycji tego typu. Łącznie to ponad
100 kompleksów sportowych, w ramach których powstało blisko 300 boisk na których montowane są nowoczesne nawierzchnie poliuretanowe i ze
sztucznej trawy.

fot. Zygmunt Bińczycki
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Przed nami Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej – Kraków 2023

Zaproszenie
na szkolne święto

Otwieramy zapisy i zapraszamy
krakowskie szkoły podstawowe
do udziału w jesiennym Międzyszkolnym Turnieju Piłki
Ręcznej – Kraków 2022! Wydarzenie skierowane jest do
chłopców i dziewcząt z klas

szóstych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych
i możliwości przybicia piątki
uroczej wiewiórce PAX!
Turniej odbędzie się w dniach: 24
września, 8 października oraz 22 października 2022 w hali Sportowej Szkoły

Lipiec 2022 r.
Podstawowej nr 91 w Nowej Hucie. Organizatorami wydarzenia są: Związek
Piłki Ręcznej w Polsce oraz Małopolski Związek Piłki Ręcznej.
Do rozgrywek mogą przystąpić
szkoły podstawowe, zlokalizowane w
Krakowie. W szczególności zapraszamy zespoły ze szkół bieńczyckich.
Aby zgłosić drużynę szkolną należy
wysłać wiadomość zawierającą nazwę
szkoły oraz ilość zawodników/czek, na
adres: dyna@zprp.org.pl. W odpowiedzi, zakwalifikowana szkoła otrzyma wiadomość z dalszą procedurą,
m.in. Formularz Zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września
2022 roku.
Dla najlepszych drużyn szkolnych
przewidziano nagrody sygnowane logotypem Mistrzostw Świata w Piłce
Ręcznej Mężczyzn, a także wiele nagród niespodzianek, w tym dla
najmłodszych uczestników gier i zabaw
z piłką ręczną.
Popularyzacja dyscypliny piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
to jeden z celów Turnieju. Dodatkowo
wydarzenie organizowane jest pod
egidą zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej, w których Kraków
jest Miastem Gospodarzem. To tu, w
Krakowie, od 12 stycznia 2023 roku
będziemy kibicować podczas 28. Mistrzostw Świata Mężczyzn – największej
imprezy w dziejach polskiej piłki ręcznej.
Związek Piłki Ręcznej
w Polsce
Zgłoszenia szkół zawierające ilość
zawodników/zawodniczek w dru żynie należy przesłać na adres
dyna@zprp.org.pl. Zakwalifikowana
szkoła, w odpowiedzi otrzyma Formularz Zgłoszeniowy, który należy
wypełnić, podpisać i przesłać skan
na adres dyna@zprp.org.pl.
Zgłoszenia, w tym wypełnione Formularze Zgłoszeniowe, przyjmowane są do 12.09.2022. Zespół
może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz nauczyciel/opiekun
drużyny. Każdy biorący udział w turnieju zawodnik musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Weryfikacja zawodników odbędzie się
przez zawodami.

