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Zdaniem przewodniczącego
Bądźmy lokalnymi patriotami!

Przed nami VIII edycja budżetu obywatelskiego.
Programu, który ma zaspokajać potrzeby mieszkańców
Krakowa w skali ogólnomiejskiej, jak i lokalnej,
dzielnicowej. Dzięki dotychczasowo zrealizowanym
projektom, zaproponowanym przez mieszkańców, nasza
dzielnica wzbogaciła się o szereg inwestycji o charakterze
infrastrukturalnym i społecznym. Zrealizowano lub w
trakcie realizacji są takie chociażby pomysły, jak: projekt ogrodu nad stawem przy
ul. Kaczeńcowej, siłownie zewnętrzne, montaż lamp poprawiających bezpieczeństwo,
organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, nasadzenia zieleni czy
wreszcie inwestycje w otoczeniu Zalewu Nowohuckiego. 

Regulamin budżetu obywatelskiego promuje aktywność mieszkańców. Oznacza
to, że im więcej projektów zostanie zgłoszonych do programu oraz im więcej osób
zagłosuje, tym większe środki finansowe zostaną przeznaczone dla danej
dzielnicy w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, co przy skromnym budżecie
Rady Dzielnicy XVI, jest ogromnym wsparciem finansowym dla Bieńczyc.
Wsparciem pozwalającym zmieniać nasze otoczenie. Dlatego gorąco zachęcam
Państwa do zapoznania się z projektami, a przede wszystkim do udziału w
głosowaniu. Bądźmy lokalnymi patriotami, zadbajmy o naszą małą ojczyznę!

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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W czwartek, 29 lipca br. na cmentarzu w Grębałowie, pożeg-
naliśmy naszego kolegę, Radnego Dzielnicy XVI Bieńczyce, 

PANA ZDZISŁAWA PAWIŃSKIEGO.  
W uroczystościach pogrzebowych, oprócz rodziny, wzięli

udział najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych Mias-
ta Krakowa wraz z asystą Straży Miejskiej Miasta Krakowa. W
imieniu Prezydenta Miasta Krakowa wiceprezydent Bogusław
Kośmider, w imieniu Rady Miasta Krakowa radny Łukasz Sęk
i radny Włodzimierz Pietrus, przewodniczący Rady Dzielnicy
XVI Bieńczyce Zygmunt Bińczycki oraz radni dzielnicowi. 

Swoje 86-letnie życie w znaczącej część poświęcił działalności społecznej. Spra-
wując mandat przez sześć kadencji, był niezwykle aktywnym i zasłużonym radnym. W
czasie pełnienia tej funkcji był członkiem wielu komisji problemowych: Infrastruktury i
Planowania Przestrzennego, Praworządności i Porządku Publicznego, Mieszkalnictwa,
Rodziny i Spraw Społecznych oraz Budżetu Obywatelskiego, a także przewodniczył Ko-
misji ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Wytrwale pracował na rzecz
mieszkańców, zabiegając o sprawy dla nich ważne. Reprezentował okręg nr 4 Rady Dziel-
nicy XVI Bieńczyce tj. osiedla Albertyńskie i Niepodległości. Z wykształcenia był ma-
gistrem ekonomii, pracownikiem Elektromontażu-2 Nowa Huta na stanowisku kierow-
nika Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych. Po przejściu na emeryturę pracował jako
ławnik i członek Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełnił też funkcję człon-
ka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Victoria, był również jej przewodniczącym. 

Niech spoczywa w pokoju.



Zapraszamy do zapoznania się z wy-
kazem projektów, które zostaną poddane
pod głosowanie mieszkańców w ra-
mach budżetu obywatelskiego 2021.
W szczególności projektów dotyczących
Bieńczyc. Jest ich 24!

Przypominamy, że głosować na pro-
jekty dzielnicowe mogą wyłącznie miesz-
kańcy dzielnicy, której projekt dotyczy.
Aby głos był ważny należy wybrać sześć
projektów – 3 o charakterze ogólno-
miejskim i 3 o charakterze dzielnicowym
oraz przyznać im od 1 do 3 punktów. Po-
niżej link do wszystkich projektów, na
które będzie można w tym roku głoso-
wać.

Wykaz projektów poddanych pod głoso-
wanie w budżecie obywatelskim 2021 –
Budżet obywatelski (budzet.krakow.pl)

– Jak co roku zachęcam wszystkich
mieszkańców naszej dzielnicy do głoso-
wania nad projektami budżetu obywa-
telskiego. Dzięki Państwa głosom zmie-
niamy Bieńczyce, ku zadowoleniu nas
wszystkich. Głosujmy zatem! – namawia
mieszkańców Zygmunt Bieńczycki, prze-
wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Bieńczyce.

Ogłoszenie wyników glosowania na-
stąpi 29 października, zaś 15 listopada
poznamy listę projektów BO 2021 za-
twierdzonych do realizacji.
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Czas na głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim

Głosy zmieniają dzielnicę
Dokonano już weryfikacji projektów zgłoszonych do tegorocznej,
VIII już edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Teraz czas na
głosowanie nad zweryfikowanymi pozytywnie projektami. Odbę-
dzie się ono w dniach 1-10 października.  

Wykaz punktów do
głosowania w budżecie
obywatelskim Miasta

Krakowa 2021

Filia nr 50 Biblioteki Kraków
os. Kościuszkowskie 5
Pn. Śr. Pt.: 12:00-19:00

Wt.: 8:30-15:30 
Czw.: 12:00-15:30 
Sob.: 9:00-14:00

Filia nr 51 Biblioteki Kraków
os. Kalinowe 4

Pn. Wt. Śr. Pt.: 8:30-19:00
Czw.: 12:00-19:00

W tym roku przewidziano 7666 szcze-
pień, z tego miasto zakupiło dotychczas
3514 szczepień, w ramach środków dziel-
nic Krakowa dostępnych było 852 szcze-
pień, a dodatkowo w ramach nowych
podpisywanych umów będzie dostępnych
jeszcze 3300 szczepień.

– Nasza komisja jednogłośnie poparła
pomysł przeznaczenia funduszy na szcze-
pionki dla bieńczyckich seniorów – po-
wiedziała Izabela Kochańska, przewod-
nicząca Komisji Spraw Społecznych, Zdro-
wia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa.

Wszystkie miejsca przewidziane w ra-
mach szczepień zakontraktowanych przez
miasto zostały już wyczerpane, natomiast
zostały jeszcze szczepienia w ramach pro-
gramu dzielnicowego. Dla Dzielnicy XVI
Bieńczyce pozostało jeszcze 66 miejsc. 

Przed szczepieniem należy zareje-
strować się telefonicznie w jednej z pla-
cówek realizujących program. Termin
szczepienia będzie zależny od daty dostaw
szczepionek. Jeżeli podczas rejestracji
nie będzie możliwe jego konkretne usta-
lenie, placówka będzie kontaktować się z

zapisanym pacjentem po otrzymaniu
szczepionek. 

W przypadku programu dzielnicowego
pierwszeństwo mają osoby, które są
mieszkańcami konkretnej dzielnicy. W
dalszej kolejności pozostali mieszkańcy.

– Żyjemy w określonych realiach pan-
demicznych już od długiego czasu. Dlatego
też w trosce o zdrowie naszych seniorów,
w ciężkich czasach epidemii koronawiru-
sa, chcemy także chronić ich przed grypą,
stąd partycypacja finansowa dzielnicy w
programie dotyczącym szczepień prze-
ciwko grypie – wyjaśnia Zygmunt Bińczycki,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Bieńczyce. 

Więcej szczegółów pod numerem Kra-
kowskiego Całodobowego Telefonu Infor-
macji Medycznej i Covidowej: 12 661 22 40.

Bieńczyce szczepią 
swoich seniorów
Jak już informowaliśmy i w tym roku, po raz kolejny, osoby po 65.
roku życia mogą korzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych
przeciw grypie. Od początku października seniorzy mogą się jesz-
cze rejestrować w placówkach realizujących Miejski Programu
Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2019–2021, co wiąże się z wy-
kupieniem dodatkowych szczepień. W tym roku Rada Dzielnicy
XVI Bieńczyce przeznaczyła na ten istotny cel 12 tysięcy złotych.
Jednakże trzeba mieć świadomość, że wolnych miejsc jest już bar-
dzo niewiele, więc nie wszyscy chętni będą się mogli zaszczepić.

Szczepienia dla mieszkańców Bieńczyc
realizuje: Przychodnia rodzinna COR VITA
s.c., ul. Kościuszki 35, czynna od ponie-
działku do piątku w godz. od 7 do 19. Tel.12
429 35 35 oraz 12 429 36 63. Podczas re-
jestracji wyznaczony zostanie dzień i go-
dzina przyjęcia pacjenta. Będą oni przyj-
mowani od poniedziałku do piątku w godz.
od 8 do 18 oraz w soboty od 8 do 12. 
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,,OGRÓD NAD STAWEM -
TWOJE MIEJSCE W BIEŃ-
CZYCACH” przy ul. Kaczeńco-
wej to projekt pozytywnie zwe-
ryfikowany i przegłosowany
przez mieszkańców Bieńczyc w
ramach ubiegłorocznej edycji
budżetu obywatelskiego. Kolej-
ny projekt zmieniający i wzbo-
gacający zarazem naszą prze-
strzeń. Zwłaszcza tę wokół sta-
wu przy ulicy Kaczeńcowej.

– Mnie, jako pomysłodawcy zagos-
podarowania tego terenu, projekt przy-
gotowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej
bardzo się podoba i to tak bardzo, że nie
mogę doczekać się jego realizacji – sko-
mentowała Renata Połomska, autorka po-
mysłu ogrodu nad stawem.

Teren objęty opracowaniem projek-
towym, które za chwilę będzie realizo-
wane, położony jest przy ulicy Kaczeń-

cowej w Krakowie, po jej wschodniej
stronie. Od strony wschodniej ograniczony
potokiem Dłubnia, od strony południowej
sąsiaduje z użytkiem ekologicznym Staw
przy ulicy Kaczeńcowej. Wchodzi w skład
większego kompleksu przyrodniczo-rek-
reacyjnego parku rzecznego Dłubni.

Gatunki roślin dobrano w taki sposób,
aby o każdej porze roku użytkownicy te-
renu mogli cieszyć się walorami przy-

rody. Rośliny dostosowano do pa-
nujących warunków, nasłonecznienia. Są
one w pełni mrozoodporne, o wysokich
walorach estetycznych. 

Założenie projektowe przewiduje na-
sadzenia wielogatunkowe roślin, które
wzbogacą bioróżnorodność miejsca.
Zaprojektowane rośliny zostały wybra-
ne zgodnie z zaleceniami jakościowymi
Polskiego Związku Szkółkarskiego. Nad
stawem pojawią się więc m.in.: róża
okrywowa „The Fairy”, lilak Meyera „Pa-
libin”, dereń biały „Siberian Pearls”, hor-
tensja bukietowa „Living Pinky”, miskant
cukrowy, rozchodnik okazały, piwonia
chińska, rudbekia błyskotliwa. 

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego 2020 przy ulicy Kaczeńcowej

Ogród nad stawem
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W piątek, 18 września, w obecnoś-
ci dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli
Rady Rodziców, przewodniczący Rady
Dzielnicy XVI Bieńczyce, Zygmunt Biń-
czycki, wraz z radnym Marcinem Bursą,
uroczyście przeciął czerwoną wstęgę i
wypowiedział magiczne słowa: – Szaf-
ki w roku szkolnym 2021/22 uważam za
otwarte.  

To oznaczało finał niezwykłej akcji.
Wręczając kluczyki do szafek czwarto-
klasistom, przewodniczący Szesnastki
podkreślił, że jest to wzorcowy przykład
współpracy lokalnej, gdy społeczność
szkolna – dyrekcja, nauczyciele, rodzi-
ce, dzieciaki i radni dzielnicowi wspólnie
dążą do zrealizowania pewnej inicjaty-
wy.

Inicjatywę tę, zapoczątkowaną dwa
lata temu przez ówczesnych siódmo-
klasistów, prężnie działających wów-
czas wraz z panią pedagog w sklepiku

szkolnym, podjęła w ubiegłym roku
Rada Rodziców. To, co stało się później,
przeszło najśmielsze oczekiwania
wszystkich. Założony przez rodziców in-
ternetowy bazarek stojedynkowych ma-
rek, kierowany przez: Ilonę Myszę-No-
wak, Olgę Dorczuk, Katarzynę Doma-

gałę, zawojował nie tylko stronę szkoły
na Facebooku p – #rodzinę101silną, ale
cały Kraków i okolicę.

Aukcja goniła aukcję, co na bieżąco
monitorowane było na szkolnym FB. Tę
wyjątkową działalność rodziców, urze-
czywistniającą marzenia dzieci, w którą
włączali się także nauczyciele, wsparła
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce kwotą 10
tys. zł. 

– Kochani uczniowie, nie przesta-
wajcie marzyć. Jak widać, zawsze znaj-
dzie się sposób, przychylne Wam oso-
by pomogą w realizacji kolejnych z puli
wielu marzeń. Dla nas z pewnością
największą nagrodą jest Wasz uśmiech
– podkreśliła dyrektor Anna Serafin-
Gruszko, zwracając się do dzieci w
trakcie uroczystego odbioru uczniow-
skich szafek.

Wykorzystano informacje z Face-
booka SP nr 101

Zdjęcia: Beata Majewska-Wojtal

Przewodniczący Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Zygmunt Bińczycki
wraz z radnym Marcinem Bursą, przedstawicielami Rady Rodziców
– Olgą Dorczuk i Karoliną Klimczyk, z dyrektor Anną Serafin-
Gruszko, wicedyrektor Małgorzatą Stawarz, pedagog Angelą
Kubalą i Małgorzatą Modzelewską uroczyście otworzyli szafki dla
czwartoklasistów.

W Szkole Podstawowej nr 101 pojawiły się nowe szafki dla uczniów

Marzenia się spełniają
We wrześniu do Szkoły Podstawowej nr 101 w osiedlu Jagielloń-
skim 9 przyjechały ostatnie szafki. Meble tak potrzebne wszystkim
uczniom, których plecaki i tornistry są coraz cięższe. Uczniom,
marzącym o własnej szkolnej szafce. Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce
wsparła ten projekt kwotą 10 tysięcy złotych. 
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Nagrody najlepszym zawodnikom
oraz zespołom wręczyli: Stanisław Mo-
ryc – przewodniczący Komisji Sportu
Rady Miasta Krakowa, Zygmunt Biń-
czycki – przewodniczący Zarządu Dziel-
nicy XVI i Michał Królikowski – prze-

wodniczący Wydziału Szkolenia MZPN,
dyrektor Szkoły Sportowej MZPN  

Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym za pomoc w organizacji tak
dużego wydarzenia. Szczególne po-
dziękowania dla NHRK Kraków za po-

moc i świetnie przygotowany obiekt w
Luboczy.

TURNIEJ ROCZNIKA 2009

MECZE W GRUPIE A:
Akademia Piłkarska Hutnik Kraków –
Akademia Piłkarska Warty Poznań 0-1
Akademia Piłkarska Warty Poznań – FC
Zbrojovka Brno 2-2
FC Zbrojovka Brno – Akademia Piłkars-
ka Hutnik Kraków 0-0
MECZE W GRUPIE B:
RKS Garbarnia Kraków – NAS Wanda
Kraków 2-1
Nowohucka Akademia Sportu Wanda
Kraków – Akademia ŁKS Łódź 0-3
Akademia ŁKS Łódź – RKS Garbarnia
Kraków 0-0

W NAS Wanda Kraków

Świetna wizytówka
młodzieżowego futbolu
We wrześniu Nowohucka Akademia Piłkarska Wanda zorganizowała turnieje piłkarskie roczników
2009 i 2010 w międzynarodowej obsadzie. Było to prawdziwe święto młodzieżowego futbolu. Nie za-
brakło w nim mnóstwa emocji, pięknych bramek, zwrotów boiskowych akcji. A przede wszystkim
piłkarskiego grania na najwyższym poziomie.



MECZ O MIEJSCA 5-6:
Akademia Piłkarska Hutnik Kraków –
NAS Wanda Kraków 3-2
PÓŁFINAŁY:
Akademia Piłkarska Warty Poznań –
RKS Garbarnia Kraków 0-1
Akademia ŁKS Łódź – FC Zbrojovka
Brno 0-2
MECZ O 3. MIEJSCE:
Akademia ŁKS Łódź – Akademia Piłkars-
ka Warty Poznań 0-2
FINAŁ:
FC Zbrojovka Brno – RKS Garbarnia
Kraków 1-0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. FC Zbrojovka Brno
2. RKS Garbarnia Kraków
3. Akademia Piłkarska Warty Poznań
4. Akademia ŁKS Łódź
5. Akademia Piłkarska Hutnik Kraków
6. Nowohucka Akademia Sportu Wanda

Kraków

TURNIEJ ROCZNIKA 2010

GRUPA A:
Akademia Piłkarska Hutnik Kraków –
Akademia Piłkarska Warty Poznań 0-2

Akademia Piłkarska Warty Poznań – FC
Zbrojovka Brno 2-1
FC Zbrojovka Brno – Akademia Piłkars-
ka Hutnik Kraków 2-0
GRUPA B:
MKS Puszcza Niepołomice – NAS Wan-
da Kraków 0-3
NAS Wanda Kraków – Akademia ŁKS
Łódź 0-1
Akademia ŁKS Łódź – MKS Puszcza
Niepołomice 4-0
MECZ O MIEJSCA 5-6:
Akademia Piłkarska Hutnik Kraków –
MKS Puszcza Niepołomice 0-0
(w rzutach karnych wygrał MKS Puszcza
Niepołomice)

PÓŁFINAŁY:
Akademia Piłkarska Warty Poznań –
NAS Wanda Kraków 1-1
(w rzutach karnych wygrała Akademia
Piłkarska Warty Poznań)
Akademia ŁKS Łódź – FC Zbrojovka
Brno 0-2
MECZ O 3. MIEJSCE:
NAS Wanda Kraków – Akademia ŁKS
Łódź 0-2
FINAŁ:
FC Zbrojovka Brno – Akademia Piłkars-
ka Warty Poznań 0-2
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Akademia Piłkarska Warty Poznań
2. FC Zbrojovka Brno
3. Akademia ŁKS Łódź
4. Nowohucka Akademia Sportu Wanda

Kraków
5. MKS Puszcza Niepołomice  
6. Akademia Piłkarska Hutnik Kraków

Zdjęcia: Adam Murzański
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Ubiegłoroczna edycja imprezy na
obiektach KS Wandy okazała się
strzałem w dziesiątkę. Wydarzenie spot-
kało się ze znakomitym odbiorem całego
środowiska siatkarskiego, dlatego wład-
ze Polskiej Ligi Siatkówki SA postano-
wiły, że Kraków będzie w tym roku je-
dynym miastem-gospodarzem męskiej
części turnieju.

W zeszłym sezonie bardzo dobrze
na piasku radzili sobie gracze Jast-
rzębskiego Węgla, którzy przeszli przez
Grand Prix niczym burza, a na koniec se-
zonu halowego okazało się, że są naj-
lepsi także w PlusLidze.

Udział w tegorocznym turnieju wzięło
16 zespołów: 14 drużyn PlusLigi sezo-
nu 2021/2022 oraz dwie drużyny
zgłoszone i spełniające warunki regu-

laminowe z rozgrywek TAURON 1. Ligi
sezonu 2021/2022. 

Pierwsze cztery drużyny ubiegłorocz-
nego, premierowego Grand Prix PLS –
Jastrzębski Węgiel, PGE Skra Bełcha-
tów, GKS Katowice, Indykpol AZS
Olsztyn – zostały rozstawione, a po-
zostałe dolosowane. 

Grand Prix PLS rozgrywane było na
piasku. Na boisku drużyna liczyła cztery oso-
by. Zasady gry były identyczne jak w siat-
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Druga edycja PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki za nami

Męska Bulwarowa
W sierpniu, w kompleksie sportowym Klubu Sportowego Wanda,
przy ul. Bulwarowej 39, odbyła się druga edycja plażowej letniej
PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Zmagania siatkarzy
trwały do 8 sierpnia.



kówce halowej, z tym że każda z czerech
osób mogła atakować. Halowe wymiary
miało także boisko. Gra toczyła się do 25
w każdym secie, do dwóch wygranych par-
tii. Przy remisie w setach, o wyniku spotkania
decydował tie-break do 15 punktów.

Nowością był system gry – tzw. bra-
zylijski, doskonale znany kibicom siat-
kówki plażowej. System tzw. „podwój-
nych eliminacji”, powszechnie uważany
jest za jeden z najbardziej sprawiedli-
wych systemów gry. Pierwsza porażka
nie wykluczała z turnieju. Przegrani
przechodzili na prawą stronę „drabinki”
(diagramu) organizującej system roz-
grywek i zachowywali szanse na koń-
cowy triumf w imprezie. Odpadali z niej
dopiero po drugim niepowodzeniu.

Łączna pula nagród pieniężnych
wynosiła 100 000 zł, a najlepszy za-
wodnik (MVP) turnieju otrzymał czek na
5000 zł.

Wszystkie spotkania były transmito-
wane na żywo na sportowych ante-
nach Polsatu – Polsat Sport i Polsat
Sport Extra.

W trakcie imprezy nie zabrakło do-
datkowych atrakcji przewidzianych dla ki-
biców. Przez cały czas trwania imprezy
kibice i wszyscy chętni mieli również
możliwość darmowego skorzystania z
basenu odkrytego znajdującego się w
kompleksie sportowym przy ul. Bulwa-
rowej 39.

Źródło: 
www.krakow.pl  
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W trakcie imprezy
prowadzona była również
kwesta na rzecz wsparcia
podopiecznych Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki



W sierpniu, dokładnie 11., minęło sto
lat, od czasu, gdy w wyniku rozkazu Mi-
nistra Spraw Wojskowych, rozpoczęto
formowanie 2. Pułku Lotniczego na
terenie lotniska Rakowice, w obec-
nych Czyżynach. Młodzieżowy Dom
Kultury im. J. Korczaka we współpracy
ze Stowarzyszeniem im. J Korczaka
uczci tę rocznicę muralem namalowa-
nym na terenie domu kultury na osied-
lu Kalinowym 18.
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Stulecie 2. Pułku Lotniczego

Korczak uczcił 
jubileusz muralem



Na okazałym muralu utrwalono wi-
zerunek najcenniejszego obiektu znaj-
dującego się w zbiorach Muzeum Lot-
nictwa Polskiego w Krakowie - samolo-
tu PZL P.11c. Samolot ten latał w 121.
Eskadrze 2. Pułku Lotniczego. Obecnie
PZL P.11c jest jedynym zachowanym
polskim samolotem myśliwskim z okre-
su Września 1939 roku. Symbolem sa-
motnych zmagań polskich lotników z po-
tężną niemiecką Luftwaffe.

Uroczystości towarzyszyła wystawa
międzywojennych wydawnictw oraz fo-
tografii pochodzących z archiwum Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
prezentowana w plenerach Młod-
zieżowego Domu Kultury im. Janusza
Korczaka. 

Wykonanie muralu zostało dofinan-
sowane przez Ministerstwo Obrony Na-
rodowej w ramach projektu „Mur,ale
historia Wojska Polskiego”.
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Zdjęcia: arch. MDK im. Janusza Korczaka

Na wystawie obecny 
był także zastępca

przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa Sławomir

Pietrzyk
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Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jorda-
na oraz Czasdzieci.pl i Wojewódzka Bib-
lioteka Publiczna w Krakowie zapraszają
do udziału w konkursie plastycznym z
okazji 400. rocznicy urodzin francuskiego
bajkopisarza Jeana de La Fontaine’a. 

Zadanie konkursowe polega na stwo-
rzeniu ilustracji do wybranej bajki Jeana
de La Fontaine’a. Konkurs skierowany
jest do przedszkolaków oraz uczniów
klas 1-3 szkół podstawowych Krakowa
i powiatu krakowskiego. 

Lew i osioł, Wilk i lis, Kruk i lis i wie-
le, wiele innych – choć napisane wieki
temu, nadal są aktualne. Bajki Jeana de
La Fontaine’a w elokwentny sposób
przedstawiają uniwersalne prawdy o
ludzkich wadach i zaletach. Ich boha-
terami są często zwierzęta. Adresatami
zawsze są ludzie – zarówno ci starsi, jak
i młodsi. 

Termin nadsyłania prac mija 15 paź-
dziernika 2021 r. Udanej wyprawy do
krainy wzruszeń i radości!

Szczegóły na 
www.cmjordan.krakow.pl 
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Konkurs plastyczny inspirowany twórczością Jeana de La Fontaine'a

Wyprawa do krainy 
wzruszeń i radości 



Aż 16 bieńczyckich szkół, przed-
szkoli i żłobków doczekało się tego
lata większych lub mniejszych re-
montów. Wyremontowane sale dy-
daktyczne, korytarze, toalety czy szat-
nie nabrały nowego wyglądu i teraz
służyć będą naszym uczniom i przed-
szkolakom. Łączny koszt wykona-
nych prac to 620 000 złotych.

Ze względu na ograniczone środki fi-
nansowe bieńczyckie placówki oświato-
we dofinansowywane są w cyklu dwu-

letnim, na przemian wykonując tzw. małe
i duże remonty. Na duże remonty Rada
Dzielnicy XVI Bieńczyce przeznaczyła po
60 000 złotych, w przypadku przedszkoli
(nr 97, 113, 116, 120, 142, 143, 151) i po
65 000 złotych dla szkół (nr 82, 86).

W szkołach podstawowych nr: 92,
100, 101, 104, przedszkolach nr: 115,
117 oraz żłobku nr 27 przeprowadzono
remonty bieżące, przeznaczając na ten
cel po 10 000 złotych dla każdej z wy-
mienionych placówek. 

Dzielnica przeznaczyła też 10 000 zł
na doposażenie bazy w Przedszkolu nr
151 w sprzęt rehabilitacyjny i kompu-
terowy do wczesnego wspomagania.
Jednocześnie po 12 000 zł dzielnica wy-
asygnowała na zakup i montaż
urządzeń do zabaw w trzech przed-
szkolnych ogrodach (nr 115, 142 i 151).
Ponadto radni dofinansowali przed-
szkolne i szkolne konkursy, turnieje, im-
prezy, a także drobne zakupy sprzętu
we wszystkich placówkach.

Jak co roku, w dzielnicowych pla-
cówkach oświatowych, wykonano mnó-
stwo prac, poprawiających ich stan-
dard. Tym samym po długiej przerwie
spowodowanej pandemią i nauką
zdalną, uczniowie i przedszkolaki wró-
ciły do odnowionych budynków, ku na-
szej i własnej uciesze – mówi Zygmunt
Bińczycki, przewodniczący Rady i Za-
rządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
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Letnie remonty w bieńczyckich placówkach oświatowych

Ku uciesze uczniów 
i przedszkolaków

Przedszkole 151 - remont ogrodzenia

SP 86 - remont toalet



17KuRIER BIEńczycKIPaździernik 2021 r.

Największe remonty w placówkach oświatowych w Bieńczycach:
Szkoła Podstawowa nr 82 – remont toalet wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnej
i inne prace remontowe – 65 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 86 – remont toalet i inne prace remontowe – 65 000 zł
Przedszkole nr 97 – remont windy kuchennej wraz z przywróceniem szybu ku-
chennego i inne prace remontowe – 60 000 zł
Przedszkole nr 113  – malowanie sal dydaktycznych, remont parkietów i inne pra-
ce remontowe
Przedszkole nr 116 –  malowanie sal, korytarza, wymiana podłogi w szatni głównej
i inne prace remontowe – 60 000 zł
Przedszkole nr 120 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z  malowaniem po-
mieszczeń i inne prace remontowe – 60 000 zł
Przedszkole nr 142 – remont alejek w ogrodzie przedszkolnym i inne prace re-
montowe – 60 000 zł
Przedszkole nr 143 – wymiana drzwi wewnętrznych i inne prace remontowe –
60 000 zł
Przedszkole nr 151 – remont ogrodzenia i inne prace remontowe – 60 000 zł

Przedszkole 113 - malowanie sal,
wymiana drzwi wewnętrznych,

remont parkietów

Przedszkole 116 - malowanie
sal, wymiana drzwi

wewnętrznych

SP nr 82 - remont toalet wraz 
z wymianą instalacji

kanalizacyjnej i inne prace
remontowe

Przedszkole nr 97 - remont
windy kuchennej wraz 
z przywróceniem szybu
kuchennego i inne prace

remontowe

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Przedszkole nr 120 - remont
instalacji elektrycznej,

malowanie sal

Przedszkole nr 142 - remont
alejek w ogrodzie

Urządzenia do zabaw w ogrodzie 
w Przedszkolach nr 115, 142, 151 

Przedszkole nr 143 - wymiana 
drzwi wewnętrznych

Urządzenia do zabaw w ogrodzie 
w Przedszkolach nr 115, 142, 151

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki



Tegoroczne remonty w Bieńczycach
przypadły głównie na koniec roku, a więc
są obecnie realizowane lub wkrótce się
rozpoczną. Na zdjęciach prezentujemy
niektóre z nich. W kolejnym numerze Ku-
riera Bieńczyckiego podsumujemy
wszystkie remonty w naszej dzielnicy. 

Zakończył się zaś remont ul. Fran-
ciszka Ptaka, w osiedlu Przy Arce. Był
on kontynuacją rozpoczętych w 2019
roku prac w ramach programu "Nowa
Huta Dziś", mających na celu naprawę
nawierzchni jezdni, będącej w fatalnym
stanie. – Cieszę się, że mieszkańcy

osiedla mogą wreszcie korzystać z no-
wej, równej jezdni – mówi Łukasz Wa-
bik, członek zarządu Rady Dzielnicy XVI
i jednocześnie mieszkaniec osiedla Przy
Arce. 

W tegorocznej edycji tego programu
dokończony został remont ulicy Urba-
nowicza, w osiedlu Na Lotnisku. – Dzię-
kuję mieszkańcom osiedla za wsparcie
zadania w głosowaniu – mówi Marcin
Bursa, przewodniczący Komisji Infra-
struktury i Planowania Przestrzennego,
będący jednocześnie inicjatorem re-
montu. 
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Przejście dla pieszych przy ulicy
Obrońców Krzyża

Remont parkingu w osiedlu
Jagiellońskim 21

Ul. Ptaka - drugi etap remontu
nawierzchni

Dokończenie remontu ulicy
Urbanowicza

Remont parkingu w osiedlu
Albertyńskim 31-35

Remont chodnika w osiedlu
Jagiellońskim 21

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

Jesienna kumulacja 
remontów w Bieńczycach
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