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Zdaniem przewodniczącego

Spotykamy się w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie.
Pandemia koronawirusa początkowo wyhamowała wiele
działań podejmowanych przez nas w Państwa imieniu i właśnie Państwu służących. Jednak po pierwszym, jakże ciężkim
czasie, kontynuowaliśmy je, na tyle, na ile pozwoliła nam
dynamicznie zmieniająca się sytuacja w mieście.
Dzięki podjętemu wysiłkowi i dobrej współpracy z miejskimi
jednostkami udało się przede wszystkim zrealizować potrzebne
i niezbędne w Bieńczycach remonty. Warto podkreślić, że trwa
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 104 w osiedlu Wysokim, która kończy kilkuletni
program termomodernizacji bieńczyckich budynków szkolnych.
Tradycyjnie już, jak co roku, nie zabrakło remontów dzielnicowych dróg, chodników
i miejsc postojowych. To inwestycje ważne dla nas wszystkich, bo poprawiają dzielnicową
infrastrukturę, komfort życia i bezpieczeństwo jej mieszkańców.
Podchodząc odpowiedzialnie do problemu zagrożenia zdrowotnego, zmuszeni byliśmy
podjąć zdecydowane kroki dotyczące imprez z udziałem większej liczy osób, czy też z grupami
o podwyższonym ryzyku zachorowania. Dlatego odwołane zostało doroczne święto
dzielnicy Spotkania Bieńczyckie, świąteczne imprezy dla seniorów, Quest Bieńczycki dla
uczniów szkół podstawowych i wiele mniejszych imprez. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy już w lepszych nastrojach i nasze życie wróci do normalności.
Nadal konsultujemy korektę zmian na głównych ulicach Bieńczyc – alei Andersa
i ulicy Mikołajczyka, gdzie po niespodziewanej zmianie organizacji ruchu tworzą się
od kilku miesięcy ogromne korki.
Teraz przed nami arcyważne zadanie. Kolejna miejska edycja Budżetu Obywatelskiego.
Projektu, który od kilku lat także pomaga nam zmieniać nasze otoczenie, a jednocześnie
powoduje, że bezpośrednio uczestniczymy w realizacji tegoż projektu, zgłaszając do niego
to, co chcielibyśmy zmienić lub stworzyć w dzielnicy. Głosowanie nad zgłoszonymi
projektami właśnie się zaczyna. Proszę więc Państwa o jak najszerszy w nim udział, bo chociaż
mieszkańcy Bieńczyc poprawili się, jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych projektów, o tyle znacznie
gorzej wygląda nasze uczestnictwo w kolejnych głosowaniach Budżetu Obywatelskiego. Tym
razem zmieńmy to, proszę. Dla nas samych i dla naszej dzielnicy. Głosujmy już od 26 września!
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
– poniedziałek 14-15.
Dyżur członka zarządu – wtorek 11-12.

TELEFONY ALARMOWE
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 – Pogotowie Ciepłownicze
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne
112 – Centrum powiadamiania
ratunkowego
986 – Straż miejska
12 688 22 60 – Straż miejska, Kraków
– Nowa Huta
12 616 75 55 – całodobowy dyżur
interwencyjny ZDMK
12 20 10 242 – Zarząd Zieleni Miejskiej

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

Uprzejmie informujemy, że za sprzątanie
w mieście Krakowie odpowiada Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kraków.
Interwencje w tej sprawie proszę
zgłaszać pod: nr tel. 12 64 62 361
mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl
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Komisariat Policji VII w Krakowie, os. Złotej Jesieni 11c
sekretariat tel. 47 83 53605 fax 53-601, dyżurny 47 83-52-911,
z-ca dyżurnego 47 83-53-630, fax dyżurka 53-319
e-mail: kp7@krakow.policja.gov.pl

– gazetka informacyjna Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Redaktor naczelny: Zygmunt Bińczycki
Redakcja: Jacek Bartlewicz.
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Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c.
Nakład: 8000 egz.
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Zmiana organizacji ruchu w ciągu alei gen. Andersa i ul. Mikołajczyka
nadal budzi kontrowersje mieszkańców dzielnicy i nie tylko ich

Gigantyczne korki,
a będą jeszcze większe!
Nadal nic nie zmienia się, jeśli chodzi o korki tworzące się na głównych arteriach Bieńczyc – alei gen. Andersa
i ulicy Stanisława Mikołajczyka. To efekt majowych, niespodziewanych dla nikogo, zmian organizacji ruchu
w ciągu tych ulic. Teraz, już po wakacjach, problem powrócił ze zdwojoną mocą.

W maju, zaskakując wszystkich zainteresowanych, zmieniono organizację ruchu na
najważniejszych dla Bieńczyc i jej mieszkańców arteriach – alei gen. Władysława Andersa i ulicy Stanisława Mikołajczyka. Efekt
– zdarzające się dni z gigantycznymi korkami w ciągu tych ulic i to w czasie, kiedy ruch
uliczny nie był jeszcze taki, jak przed epidemią, nerwy wszystkich zainteresowanych
i przedłużony do nieskończoności powrót
z pracy do domu. Bez względu na rodzaj
transportu – czy to własnym samochodem
czy też autobusami komunikacji miejskiej.
Tworzące się korki zatrzymały wszystkich.
Zarząd Dróg Miasta Krakowa zrealizował
w ten sposób wytyczne kompleksowego audytu przejść dla pieszych. Idea realizujących
zmianę organizacji ruchu była oczywista
– zwiększenie bezpieczeństwa pieszych,
czyli niechronionych użytkowników dróg
i usprawnienie funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej. Poszatkowany buspas wydaje się jednak rozwiązaniem bardziej
komplikującym niż usprawniającym ruch.

na zabezpieczenie wszystkich uczestników
ruchu oraz jednocześnie na zwiększenie
przepustowości wyżej wymienionych dróg.
Wnosi się o montaż urządzeń informujących
o przekroczeniu prędkości z wyświetlaczem
dynamicznej prędkości na alei gen.
Władysława Andersa i ulicy Stanisława Mikołajczyka...”.
Na Facebooku powstała, blisko 1000-osobowa, grupa pod hasłem: Żądamy cofnięcia

My, mieszkańcy Nowej Huty, zwracamy
się do Was, jako naszych Przedstawicieli,
z prośbą o interwencję w odpowiednich jednostkach Miasta Krakowa, w celu przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu na
Alei Andersa oraz na ul. Mikołajczyka.
Do niedawna Nowa Huta była chyba
ostatnią dzielnicą, w której przemieszczanie
się było – jak na warunki naszego miasta
– względnie komfortowe.

zmian na Andersa, Mikołajczyka i Meissnera zmienionym później na: Żądamy cofnięcia
zwężenia ulic w Nowej Hucie.

Wprowadzone ostatnio zmiany organizacji ruchu, polegające de facto na zwężeniu
dwupasmowych dróg do jednego pasa, poprzez wydzielenie pasów do lewoskrętu i wysepek, są naszym zdaniem szkodliwe i prowadzą do paraliżu komunikacyjnego tych
ważnych ulic w naszej dzielnicy. Odczuliśmy
to już teraz, kiedy natężenie ruchu jest
mniejsze. W przypadku powrotu do normalnego natężenia ruchu sprzed pandemii

Szybka reakcja radnych

Użytkownicy nowohuckich ulic, jednych
z ostatnich, które można było dość spokojnie przemierzać nawet w godzinach szczytu, byli jednoznaczni – sparaliżowano ulice
wielkiej dzielnicy. Zwłaszcza, że ruch zaczął
przenosić się na wszystkie spokojniejszej, do
tej pory, uliczki Bieńczyc. Znacznie wydłużył
się dojazd do okolicznych osiedli. Niestety, nie
tylko w godzinach szczytu.
Już 29 maja Rada Dzielnicy XVI podjęła
więc szybką i jednoznaczną uchwałę w tej
sprawie. Czytamy w niej: „...Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa i Miejskiego Inżyniera Ruchu o zmianę aktualnej organizacji ruchu na alei gen. Andersa i na ulicy Mikołajczyka. W szczególności o likwidację ograniczeń pasów ruchu, likwidację wysp, likwidację buspasów, likwidację pasów wyłącznie do
relacji skrętnych oraz zastąpienie wyżej wymienionych rozwiązań innymi, które pozwolą

Petycja wzburzonych

Petycję w tej sprawie do przewodniczącego Zygmunta Bińczyckiego i radnych dzielnicy napisała w imieniu własnym i mieszkańców dzielnicy, Katarzyna
Barzyk. Oto jej treść:
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drogi te staną się nieprzejezdne, mieszkańcy
utkną w kilkukilometrowych korkach. Oczywiście wzrośnie też ilość spalin, emitowanych
przez stojące w korkach samochody. Warto również uwzględnić fakt, że część kierowców będzie uciekać przed korkami drogami osiedlowymi, a to jest znacznie bardziej
niebezpieczne dla mieszkańców okolicznych osiedli.
Zmiany te wprowadzają utrudnienia nie
tylko dla kierowców, ale też dla użytkowników
komunikacji miejskiej, gdyż autobusy również
będą musiały stać w korkach i czas przejazdu
znacznie się wydłuży. Próby stworzenia bus
pasa na Al. Andersa są tylko maskowaniem
problemu, bus pas urywa się, za kilkanaście
metrów ponownie zaczyna, a najbardziej chyba kuriozalny, kilkunastometrowy odcinek pojawia się w rejonie os. Strusia (wyjazd z ul.
Bogusza w Al. Andersa), by za chwilę zakończyć się w okolicy stacji Orlen. Te odcinkowe bus pasy wprowadzają tylko chaos
komunikacyjny i dezorientują kierowców, co
może zwiększyć liczbę niepotrzebnych kolizji.
Dodatkowym kuriozum jest równoczesne wprowadzenie na przejściach dla pieszych
słupków pomiędzy dwoma pasami ruchu
przy jednoczesnym ustawieniu słupków na
poboczach. W tych miejscach niemożliwe jest
stworzenie „korytarza życia” dla karetek,
a przecież te przejeżdżają tamtędy bardzo
często na SOR w Szpitalu im. Rydygiera.
Przedstawicie jednostek miejskich, odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, argumentują to koniecznością poprawy bezpieczeństwa ww. ulicach. Pragniemy zauważyć,
że ograniczanie przepustowości i zwężanie
dróg nie jest uniwersalnym środkiem zaradczym. Zamiast tego sugerujemy podjęcie innych działań, bardziej zrównoważonych,
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tzn. zwiększających bezpieczeństwo pieszych, ale również zapewniających zmotoryzowanym mieszkańcom bardziej komfortowe poruszanie się. Wśród nich wymienić
można np.: lepsze oświetlenie przejść dla pieszych, światła pulsacyjne, dodatkowe sygnalizacje świetlne w najbardziej niebezpiecznych miejscach (wzbudzane ręcznie lub
automatycznie), ewentualnie progi płytowe
podwyższające przejście dla pieszych. Zwracamy się zatem do Państwa o interwencję w
stosownych organach miejskich, celem przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu
na Alei Andersa i ul. Mikołajczyka.

Bez konsultacji

– Przykre jest to, że realizujący te zmiany nie poinformowali nas, jako dzielnicy, o tym
fakcie i nie konsultowali z nami tych zmian
– mówi Zygmunt Bińczycki, przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
W czerwcu radni miejscy debatowali na
swojej sesji na temat zmian organizacji ruchu
na krakowskich ulicach. Mimo ich krytycznego
spojrzenia, niewiele się w tej kwestii do tej
pory zmieniło. Już wówczas Łukasz Franek,
dyrektor Zarządu Transportu Publicznego, w
rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że nie
wyobraża sobie wycofania się ze zmian poprawiających bezpieczeństwo ruchu na ulicach Andersa i Mikołajczyka w Nowej Hucie.
W lipcu radni dzielnicowi podjęli więc
uchwałę wnioskującą konieczność konsultacji
zmian. W uchwale pisali: J Wnioskuje się do
Prezydenta Miasta Krakowa, Miejskiego
Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miasta Krakowa o każdorazowe konsultowanie planowanych zmian w organizacji ruchu drogowego wprowadzanych na terenie Dzielnicy
XVI Bieńczyce...
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Tymczasem urzędnicy zajmujących się
ruchem drogowym wprowadzają kolejne
zmiany na ulicach. – Po tej uchwale Miejski
Inżynier Ruchu przysłał radnym do zaopiniowania projekt zmian tym razem na Rondzie Hipokratesa, gdzie już sytuacja po
zmianach na Mikołajczyka wyglądała źle. Projekt zakłada kolejne modyfikacje w organizacji
ruchu. Kolejny raz zmiany te budzą nasze
obawy, ze względu na możliwość wystąpienia dalszych utrudnień w ruchu – wyjaśnia
przewodniczący Zygmunt Bińczycki.

Pesymistyczne perspektywy

Czy jego zdaniem jest jeszcze szansa na
powrócenie do poprzednich rozwiązań dotyczących organizacji ruchu na newralgicznych dla Bieńczyc ulicach?
– Niestety, nic na to nie wskazuje, mimo że
w uzasadnieniu do naszej uchwały podkreślaliśmy jak ważny jest aspekt bezpieczeństwa pieszych. Stąd nasza uchwała podjęta kilka miesięcy temu, wnioskująca o doświetlenie przejść
na al. Andersa, na których widoczność pieszych
po wymianie oświetlenia na ledowe, znacznie
się pogorszyła. W jednej z uchwał proponujemy
z kolei inne rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo na głównej arterii Bieńczyc, jak
choćby wyświetlacze dynamicznej prędkości.
Przede wszystkim jednak przeciwstawiamy się
tak radykalnym zmianom, jakie zafundowano
mieszkańcom na – podkreślmy to – drodze krajowej, jaką jest aleja Andersa oraz niczym nieuzasadnione zwężenia ul. Mikołajczyka do jednego pasa, co już kilkukrotnie powodowało blokadę ronda Hipokratesa. A to przecież główne
ulice na terenie naszej dzielnicy. A teraz jeszcze
proponuje się nam zmiany na rondzie Hipokratesa – mówi przewodniczący „szesnastki”.
Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Na Wandę wraca żużel, ale klubowi piłkarze i piłkarki też mają się dobrze!

Co środę czuć metanol
Po roku przerwy znowu słychać ryk żużlowych motocykli i czuć metanol w okolicach stadionu przy ul. Odmogile. Choć ta wiadomość wydaje się nieprawdopodobna, to fakt. Żużel wraca do Klubu Sportowego Wanda. A wszystko to za sprawą porozumienia Młodzieżowego Stowarzyszenia
Śląsk, Zarządu Infrastruktury Sportowej i KS Wanda Kraków.

Wprawdzie żużel powrócił na razie na tor
w wymiarze szkoleniowym, ale samo to i tak
jest wielką niespodzianką, stąd przyglądający
się treningom żużlowców kibice.
Na Wandzie trenuje, co środę, trzech
17-letnich młodzieżowców i 5 adeptów szkółki
żużlowej. Na razie mają doskonalić i podnosić
swoje umiejętności żużlowe, stąd regularne
treningi i wizyty na bieńczyckim torze.
Inicjatorom tego niespodziewanego
przedsięwzięcia zależy najpierw na kwestiach
szkoleniowych, ale w następnej kolejności nie
wykluczają, choć oficjalnie starają się tego nie

mówić, powrotu krakowskiego żużla do rozgrywek ligowych. Zwłaszcza, że nowy podmiot w żaden sposób nie jest powiązany
z ogromnie zadłużonym poprzednikiem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych treningami żużlowymi do zapisywania
się do sekcji żużlowej w każdą środę od godz.
16.
Mocno pracuje w Wandzie sekcja modelarska, której marzeniem jest budowa
specjalnego toru samochodowego. Z kolei za
moment rozgrywki, tym razem w II lidze, rozpoczną siatkarze Hutnika/Wandy.

Na Wandzie świetnie mają się też zespoły
piłkarskie. Praca z dziećmi i młodzieżą we
współpracy z Nowohucką Akademią Sportu
Wanda mocno prze do przodu, a chętnych do
klubowych trykotów nie brakuje.
Z kolei piłkarki nożne Wandy rozpoczęły
rozgrywki nowej II ligi. Rywalizują w niej w grupie wschodniej, co wiąże się ze spotkaniami
rozgrywanymi z kilkoma drużynami mało
piłkarkom znanymi. Przygotowania do rozgrywek ligowych obserwował Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce, który przywiózł do klubu
sporo różnych gadżetów dla zawodniczek.
Sekcja zaprasza wszystkie chętne do gry
w piłkę dziewczyny, aby w dowolnym momencie pojawiły się w klubie. To samo dotyczy chłopców chętnych do biegania za piłką.
Zapraszamy!
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Kolejna edycja budżetu obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę

Bieńczyczanie do głosowania!
Przed nami kolejny etap realizacji tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ostateczna lista projektów ogłoszona została 10 września. Będzie można na nie głosować od 26 września do 5 października. W tym roku złożono
988 wniosków, z czego 807 o charakterze dzielnicowym i 181 o charakterze ogólnomiejskim.

Zweryfikowano pozytywnie i przyjęto pod głosowanie 549 projektów. Negatywną weryfikację otrzymało 263 wniosków. Do 96 wniosków nie dostarczono list poparcia, a 60 propozycji zostało wycofanych przez wnioskodawców. Z kolei 20 projektów połączono z innymi. Dla porównania, w 2019 roku zgłoszono 947 projektów z których odrzucono 386.
– Najczęściej powodem negatywnej oceny był brak ogólnodostępności. Wnioski zgłaszane do realizacji lokowane były też na
działkach nie należących do miasta lub ich autorzy nie mieli zgody zarządcy/administratora budynku lub instytucji, co do współpracy w trakcie ewentualnej realizacji zadania – wylicza Elżbieta KoisŻurek, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu
Miasta Krakowa.
W tym roku do rozdysponowania między obywatelskie projekty są 32 mln zł, w tym 6,4 mln zł na zadania ogólnomiejskie
i 25,6 mln zł na dzielnicowe. O tym, jakie zadanie będzie realizowane w ramach VII edycji BO zdecydują krakowianie. Głosować
– przez Internet i w punktach tradycyjnych, których lista zostanie
udostępniona na stronie budżet.krakow.pl – będzie mógł każdy, kto
mieszka w Krakowie (nawet nie będąc tu zameldowanym), w tym

także dzieci i młodzież. Każdy głosujący wskaże po trzy, jego zdaniem najlepsze, pomysły ogólnomiejskie i dzielnicowe, przypisując
im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. Wszyscy mieszkańcy wybiorą zadania ogólnomiejskie z tej samej listy. Każda z dzielnic będzie mieć
odrębne propozycje zadań, a będzie można na nie głosować tylko będąc mieszkańcem konkretnej dzielnicy.
Do realizacji trafiły te projekty, które uzyskały najwyższą punktację. Utworzyły one kolejno listę zadań do wykonania, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej w tym roku na budżet obywatelski – zarówno w skali całego miasta, jak i dzielnic. Na ostateczny kształt listy projektów do realizacji miała zatem wpływ nie
tylko liczba głosów oddanych na dany pomysł, ale także wartość danego zadania. Mogło się bowiem zdarzyć, że projekt, który
w skali miasta zdobył np. 7. wynik, ostatecznie nie trafił na listę
zwycięzców, ponieważ jego wartość zsumowana z kosztem 6 wyprzedzających go pomysłów przekroczyła limit środków na budżet
obywatelski ogólnomiejski. To dało z kolei szansę propozycjom,
które na liście rankingowej znalazły się niżej, ale były tańsze.
Źródło: Wydział Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Krakowa

Wykaz punktów do głosowania w budżecie obywatelskim 2020

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE ZLOKALIZOWANE W BIEŃCZYCACH

Numer
ewidencyjny
BO.OM.32/20

Tytuł
Szacunkowy
zadania
koszt
Zrzutka na ZALEW NOWOHUCKI 900 000,00
- Koronawirus oddaj nam pieniądze

BO.OM.34/20

NIE POŁAMCIE SOBIE NÓG!
200 000,00
- uwaga na chodnik - Zalew Nowohucki

BO.OM.59/20

Kocmyrzowska - po raz czwarty
Poczuj żużel!

913 000,00

BO.OM.111/20

Krakowiaki na Kajaki

45 500,00

BO.OM.79/20

375 000,00

Charakterystyka

Sytuacja związana ze stanem epidemii wpłynęła negatywnie na finansowanie
II etapu Rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego (nie wystarczy pieniędzy),
zatem tutaj przychodzimy z prośbą i koszykiem PROSZĄC MIESZKAŃCÓW
o oddanie max. głosów na Zalew Nowohucki.
Remont chodnika ważnego dla całej Nowej Huty (5 dzielnic) prowadzący
na Zalew Nowohucki, wzdłuż ul. Bulwarowej woła o remont, zresztą
nie pierwszy raz. Niestety trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i samemu
zdobyć pieniądze na jego odnowienie.
Zadanie stanowi kontynuację remontu nakładkowego ulicy Kocmyrzowskiej,
który jest prowadzony w ramach budżetu obywatelskiego.
Projekt umożliwia bezpłatny wstęp dla wszystkich mieszkańców Krakowa
na spotkania organizowane w ramach rozgrywek ligowych. Oprócz tego,
jeśli tylko będzie taka możliwość, zamierzamy zorganizować profesjonalne
transmisje live z meczów domowych.
Kochasz kajaki? A może chcesz je poznać bliżej? Zagłosuj na projekt oferujący
mieszkańcom Krakowa darmowe spływy kajakowe rzeką Dłubnią
w Nowej Hucie - Niech żyje przygoda!

Doświetlenie chodnika
prowadzącego do Szpitala Rydygiera
Kwitnące Magnolie w Bieńczycach
Książka dla każdego

BO.D16.4/20

Dobry Pan

BO.D16.13/20

BO.D16.38/20

BO.D16.37/20

BO.D16.36/20

BO.D16.35/20

BO.D16.32/20

BO.D16.29/20

BO.D16.28/20

BO.D16.27/20

BO.D16.25/20

BO.D16.24/20

BO.D16.23/20

BO.D16.22/20

BO.D16.21/20

BO.D16.19/20
BO.D16.20/20

Jedź ze smokiem
– szkolimy młodzież!

Wymiana opraw oświetleniowych
na osiedlu Niepodległości
800 darmowych biletów
dla seniorów do Kina „Paradox”
Trampoliny!
Dla chłopaka i dziewczyny!
„Ogród nad Stawem”
- Twoje miejsce w Bieńczycach
Więcej ławek w Bieńczycach

Zielone Aleje w Bieńczycach

Kwiaty i zieleń na Niepodległości

Integracyjny Plac Zabaw
dla dzieci! Równe szanse
Budowa ekologicznych miejsc
postojowych w os. J Strusia
Monitoring miejski

Ogólnodostępny Wielofunkcyjny
Modelarski Tor Wyścigowy!!!
Bezpieczne Bieńczyce

Bezpłatne maseczki i rękawiczki
w dzielnicy Bieńczyce
Ogrody deszczowe w Bieńczycach
Kolorowo i bezpiecznie

Zielone Bieńczyce
Bieńczyckie paprocie i szałwie

BO.D16.14/20
BO.D16.15/20

BO.D16.18/20

Zaczytaj się w Bieńczycach

BO.D16.12/20

BO.D16.11/20

„W zdrowym ciele, zdrowy
duch – świętuj „5” z NAS”
Boisko to nie wszystko

BO.D16.10/20

BO.D16.5/20
BO.D16.6/20

Tytuł
zadania
Bezpieczna droga

505 000,00

50 000,00

450 000,00

400 000,00

10 000,00

500 000,00

100 000,00

200 000,00

180 000,00

400 000,00

505 000,00

100 000,00

250 000,00

35 000,00
370 000,00

135 000,00

80 000,00
16 000,00

30 000,00

56 000,00

56 000,00

28 000,00

15 000,00
34 000,00

70 000,00

Szacunkowy
koszt
90 000,00

Trampoliny na placach zabaw w Bieńczycach. Urządzenia, które wywołały euforię dzieciaków na placu zabaw pomiędzy osiedlami
Wysokim i Na Lotnisku. Atrakcyjna forma zabawy wspierająca aktywność fizyczną dzieci, będąca źródłem niezapomnianych wrażeń.
Utworzenie w magicznym miejscu Bieńczyc, przy Stawie na ul Kaczeńcowej, ogrodu którego niezwykłym walorem będzie bliskość
natury, cisza i pięknie dobrana roślinność. Nasza bieńczycka strefa relaksu.
Mieszkańcy Bieńczyc wskazują na potrzebę montażu ławek w dzielnicy, których nigdy za wiele. Rada Dzielnicy posiada ograniczone
środki dlatego warto wspomóc zakup ławek przy pomocy Budżetu Obywatelskiego.
Projekt umożliwia bezpłatne treningi dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią wymagania naboru i posiadają niezbędne
zaświadczenie lekarskie. Treningi odbywałyby się min. 2 razy w tygodniu (każdy trening ok. 1,5h) w okresie IV-X.2021 r.

Projekt zakłada zakup 800 darmowych biletów dla seniorów do jednego z krakowskich kin studyjnych, kina Paradox.

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia chodnika wzdłuż ul. Obrońców Krzyża na odcinku od skrzyżowania na Plac Bieńczycki ulic
Macieja Wielgusa do końca działki 310 obr.8 Nowa Huta. Obecnie kluczowy dla Bieńczyc chodnik po modernizacji oświetlenia ulicznego
jest ciemny i wręcz niebezpieczny. Zadanie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy.
W Szpitalu Rydygiera oprócz Oddziału Ratunkowego znajduje się również Świąteczna i Nocna Opieka Medyczna, chodnik prowadzący
do szpitala od Ronda Hipokratesa po stronie pętli tramwajowej pozbawiony jest oświetlenia - wskazany jest montaż oświetlenia.
Zadanie polega na nasadzeniu pięknych kwitnących Magnoli na terenie Bieńczyce.
Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, gier planszowych oraz kodów dostępu do platformy e-booków do Filii
nr 50 oraz Filii nr 51 Biblioteki Kraków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy XVI. Organizacja spotkań autorskich.
Plenerowy piknik rodzinny dla mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce. Atrakcje: mecze pn, gry i zabawy ruchowe, konkursy sportowe
i wiedzy o Nowej Hucie, pokazy sprzętu ppoż, pokazy żonglerki piłkarskiej, dmuchańce, catering. Czerwiec,sobota,godz.14.00 – 20.00.
Zakup nowego sprzętu sportowego zwiększy dostępność społeczności lokalnej do sportu, umożliwi promocję zdrowego trybu życia,
zapewni profesjonalizację, bezpieczeństwo imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w NAS,SSPN MZPN,KS Wanda Kraków.
Zaczytaj się w Bieńczycach, to projekt przeznaczony dla tych, którzy lubią czytać. Zasada jest prosta idziesz do najbliższej biblioteki
w swojej dzielnicy, pobierasz kod, wczytujesz go na platformie i przenosisz się do Świata wybranej książki.
Dobry Pan to pan, który sprząta po swoim pupilu. Łatwo o tym zapomnieć i dlatego w Bieńczycach na trawnikach pojawią się
„przypominajki” w postaci tabliczek na drewnianych słupkach z napisem „Posprzątaj po swoim psie. Dziękuję.”
Zazieleńmy naszą Dzielnicę. Projekt zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów według wskazań mieszkańców Dzielnicy.
Szałwie i paprocie w rabatach wokół/obok bieńczyckich siłowni zewnętrznych zachęcą spacerowiczów do aktywności na świeżym powietrzu
i ożywią kolorem zielone Planty Bieńczyckie.
Zadanie polega na zakupie maseczek oraz rękawiczek które będą bezpłatnie rozdawane w biurze rady dzielnicy
XVI Bieńczyce.
Projekt zakłada stworzenie skrzynkowych ogrodów deszczowych na osiedlach wchodzących w skład dzielnicy Bieńczyce.
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi dla dzieci na nowo wyremontowanym placu zabaw
na osiedlu Kalinowym
Przedmiotem zadania jest pierwszy i jedyny w Krakowie pełnowymiarowy modelarski tor wyścigowy. Tor o nawierzchni asfaltowej
i wymiarach 60/40m przeznaczony m.in. modelarstwa sportowego.
Zadanie polega na sfinansowaniu dodatkowych patroli policji na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, z uwzględnieniem terenu Plant
Bieńczyckich, szczególnie popołudniami i wieczorami, kiedy mają miejsce bójki kiboli.
Zadanie polega na dostosowaniu istniejącego nieużytkowanego placu zabaw na Plantach Bieńczyckich, na os. Strusia przy bloku 6
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez wymianę urządzeń i nawierzchni
Wymiana zdewastowanej nawierzchni wykonanej ze zniszczonych płyt chodnikowych w ramach czynu społecznego w latach 80 -tych
XX w. na nawierzchnię ekologiczna o przepuszczalnym podłożu. Dotyczy miejsc postojowych na terenie Plant Bieńczyckich.
Nadzór monitoringu miejskiego. W tym miejscu dochodzi do zakłócania porządku publicznego , ciszy nocnej przez duże grupy osób
przesiadujące na ławkach i spożywające alkohol.
W obrębie i wokół osiedla Niepodległości nasadzenia krzewów ozdobnych, rabatów kwiatowych i tam gdzie pasuje drzew.
Najpierw projekt a potem nasadzenia.
Tlen to zdrowie. Zieleń to piękno. Drzewo przy drodze to pochłaniacz hałasu i zanieczyszczenia. Zadanie polega na posadzeniu
nowych drzew wzdłuż pasów drogowych w Bieńczycach.
Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na lepiej świecące i energooszczędne oświetlenie na osiedlu Niepodległości.

Charakterystyka
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Zalew Nowohucki świeci już pełnym blaskiem

Dawka relaksu dla wszystkich

Najpierw oglądaliśmy kolejne etapy rewitalizacji przestrzeni Zalewu Nowhuckiego, który zmieniał się nie do poznania z roku na rok. Teraz ta wspaniała wiadomość dla wszystkich zainteresowanych i tych, którzy od 2017
roku śledzili budowę pierwszej w Krakowie tężni solankowej. Już jest. Niedawno została oficjalnie otwarta. Tężnia uzupełniła więc budowaną skutecznie przez ostatnie lata w ramach rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w Bieńczycach ogromną strefę rodzinnego relaksu.

lory rekreacyjne naszego zalewu i całej towarzyszącej mu przestrzeni. Nam bardzo zależało na tym, aby doprowadzić to miejsce do
obecnego stanu. Najważniejsze, że się to dokonało. Bardzo się z tego cieszymy – mówi,
nie kryjąc entuzjazmu, Zygmunt Bińczycki,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce.

Pierwsza w Krakowie

Inwestycja dotycząca stricte tężni solankowej kosztowała miasto półtora miliona
złotych. Tężnia jest ogólnodostępna. Jest
także całodobowo monitorowana. To wynik
złych doświadczeń z budowy poprzedniej
tężni, którą, jak wszyscy pamiętają, spalono.

Atrakcji nie brakuje

Oprócz tężni nad zalewem w Bieńczycach funkcjonuje już drewniana strefa relaksu z plażą dla chętnych, dużym, przebudowanym placem zabaw z ciekawymi
urządzeniami dla najmłodszych. Atrakcje
nad zalewem uzupełniają boiska do koszykówki i siatkówki plażowej czy zewnętrzne
siłownie oraz molo.
Powstała także przestrzeń z urządzeniami
dla psów. Dzięki strefie foodtrucków poszerzono znacznie ofertę kulinarną, a dla mieszkańców, którzy systematycznie odwiedzają zalew i przestrzeń wokół niego, organizowane
są także akcje społeczne – oddawania krwi
czy kiermasze charytatywne. Całość dopełnia basen Klubu Sportowego Wanda, który wprawdzie jest nieczynny w tym sezonie ze
względów epidemiologicznych, ale w lipcu rozgrywano na jego obiektach Grand Prix w siatkówce w bardzo mocnej, ligowej obsadzie.

Jeszcze w tym roku, nad zalewem, od
strony alei Solidarności, powstanie boisko,
stanowiące dopełnienie przeprowadzonych
tu w ostatnich latach prac. Te całkowicie zmieniły oblicze zaniedbanego przez długi czas
zalewu. Trudno więc dziwić się tłumom
mieszkańców dzielnicy i nie tylko im, stale pozostającym wokół zalewu.
– Myślę, że wszystkie prace prowadzone nad zalewem w ostatnich latach dały zupełnie nową jakość temu miejscu. Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, każdy podkreśla wa-

Kolejny etap rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego zakładał właśnie m.in. budowę
pierwszej w Krakowie tężni solankowej. I tak
się stało, nim doszło do aktu bezmyślnego
wandalizmu. Konstrukcja tężni, składała
się się z trzech 18-metrowych ramion. Materiałem do budowy było drewno modrzewiowe i gałązki tarniny. W kwietniu 2018 r.,
praktycznie gotowy, obiekt spłonął. Według
wstępnych ustaleń śledczych, do pożaru
tężni doszło w wyniku podpalenia. Niestety, prokuratura umorzyła śledztwo, nie
mogąc wykryć sprawców bandyckiego czynu.
– Budowy tężni domagało się wiele środowisk. Coś takiego jest potrzebne w mieście.
Tężnia przyciągnie mieszkańców i turys-

Wrzesień 2020 r.
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pracujących głosem. Zapraszamy więc
wszystkich zainteresowanych na jodowy
seans. Całkowicie bezpłatny.
Zalew Nowohucki czeka jeszcze na
uruchomienie pływających fontann, które
mają z jednej strony pełnić funkcję estetyczną, ale także mają pomagać w napowietrzaniu wody i poprawiać jej jakość, a których piękny pokaz oglądaliśmy w ubiegłym
roku. Urządzenia dostarczono już do Zarządu Zieleni Miejskiej, ale urzędnicy uzależniają montaż fontann od włączenia
wszystkich pozostałych fontann w mieście,
które jak na razie, z powodu epidemii, są niestety wyłączone.

tów, chcących skorzystać z dobrodziejstwa
solnego mikroklimatu – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, podczas otwarcia bieńczyckiej tężni.
Solanka używana w tężni pochodzi
z Zabłocia koło Pszczyny na Górnym Śląsku.
Z kopalni, która specjalizuje się w tego typu
mieszaninach. Dzięki temu ma największą
zawartość jodu.
Zasada leczniczego działania tężni opiera się na tym, że padająca z góry woda rozbija krople na użytej do budowy tarninie
z Bieszczad. To powoduje, że więcej aerozolu
dociera do korzystających z obiektu i zwiększa to właściwości lecznicze tężni, która jest
obiektem całkowicie bezpłatnym, w pełni
udostępnionym mieszkańcom w godzinach
od 7 do 22.
Warto też wiedzieć, że godzinny spacer
wokół nowohuckiej tężni to dawka jodu, która odpowiada trzem dniom spędzonym nad
morzem.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

W oczekiwaniu na fontanny

Wzbogacone dawką jodu powietrze jest
szczególnie wskazane dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie i dla palaczy. Także dla osób pracujących w dużym
zapyleniu, wysokiej temperaturze i dla ludzi
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Letnie Grand Prix w siatkówce kobiet i mężczyzn na piasku KS Wandy Kraków

Promocja w trudnym czasie

Mimo koronawirusowej pandemii już w lipcu (od 24 do 26) na boiskach KS Wandy przy ulicy Bulwarowej, obok
pięknie zrewitalizowanego Zalewu Nowohuckiego, pojawili się przedstawiciele jednej z najbardziej popularnych w naszym kraju dyscyplin – siatkówki. Na świetnie przygotowanych piaszczystych boiskach rozegrali pierwszy z cyklu turnjejów Letniej Grand Prix.
Zamysł szefów Polskiego Związku Piłki
Siatkowej był jasny – promocja siatkówki wobec skróconej w poprzednim sezonie przez
koronawirus walki o mistrzostwo Polski
i przełożenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio
o rok. Promocji w bardzo trudnym dla polskiego sportu czasie.
Warto dodać, że PreZero Grand Prix, bo
taką nazwę przyjęły te rozgrywki, to zupełnie nowy pomysł, który Polska Liga Siatkówki w ekspresowym tempie wprowadziła,
by pokazać, że ligowa siatkówka potrafi
działać kreatywnie i błyskawicznie, nawet
w najtrudniejszych momentach. Żadna inna
liga sportowa w naszym kraju nie zdecydowała się na stworzenie w tak szybkim tempie tak dużego i śmiałego przedsięwzięcia.
W Krakowie, na obiektach KS Wanda zobaczyliśmy kobiece zespoły: Grot Budowlani Łódź, Volley Wrocław, Energa MKS Kalisz
i SAN-Pajda Jarosław. W gronie zespołów
męskich rywalizowały: ZAKSA KędzierzynKoźle, BBTS Bielsko-Biała, Asseco Resovii
Rzeszów, Jastrzębski Węgiel, Stal Nysa, Aluton Virtu CMC Zawiercie i MKS Będzin.
Kobiety grały w piątek, grupa A mężczyzn w sobotę, a grupa D – w niedzielę.
Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wywalczyły awans do turnieju finałowego w

Gdańsku. Nowością było to, że czteroosobowe zespoły (skład na turniej mógł liczyć
maksymalnie ośmiu zawodników) grały na
piaszczystym boisku, jednak o wymiarach
placu gry w hali. Każdy zawodnik mógł atakować. Mecz wygrywała drużyna, która
pierwsza wygrała dwa sety grane do 25

Chwała bohaterom!

punktów. W przypadku remisu 1:1 o wyniku decydował tie-break do 15.
Z krakowskiego turnieju do finału rozgrywek awansowały ekipy: Jastrzębskiego
Węgla i MKS-u Będzin (u panów) oraz Grot
Budowlanych Łódź i Volley Wrocław (u siatkarek).
Fot. Zygmunt Bińczycki

Tradycyjnie już, 18 maja, przy
obelisku w osiedlu Niepodległości, odbyły się skromne tym razem,
z uwagi na epidemię koronawirusa i związane z tym ostre obostrzenia sanitarne, uroczystości
związane z 76. rocznicą bitwy
o Monte Cassino.

Obelisk upamiętnia wysiłek i męstwo
polskich żołnierzy II Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. W imieniu radnych i mieszkańców Bieńczyc, w asyście pocztu sztandarowego i warty Szczepu ZHP
Czerwone Maki im. Bohaterów Monte Cassino, wieniec złożyła delegacja w osobach:
Zygmunta Bińczyckiego, przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce,
Magdaleny Dziedzic, członkini zarządu dzielnicy, Andrzeja Buczkowskiego, przewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu i Grzegorza Króla, przewodniczącego Komisji
Budżetu Obywatelskiego.
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Dzielnicowe remonty

IZABELA KOCHAŃSKA, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa,
najmłodsza radna w Radzie Dzielnicy XVI Bieńczyce może pochwalić się pierwszym sukcesem w swojej pracy samorządowej- wyremontowany parking obok bloku nr 18 w os. Strusia.

MARCIN BURSA - Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Planowania Przestrzennego: Kiedy zostałem Radnym,
zaczęli się zgłaszać do mnie mieszkańcy os. Na Lotnisku, których reprezentuję w Radzie, przedstawiając swoje
oczekiwania i potrzeby. Jako najważniejszy problem przedstawiali brak oświetlenia parkingu od bl. 6 do bl. 9,
który pełni obecnie również rolę jezdni jednokierunkowej. Dzięki moim staraniom udało się do budżetu dzielnicy
na bieżący rok wpisać zadanie polegające na budowie oświetlenia wzdłuż tego parkingu. Kilka tygodni temu
wyremontowana została nawierzchnia jezdni ulicy Urbanowicza. Dzięki moim staraniom, za kwotę ponad 300
tys. zł została wykonana nakładka na bardzo już zniszczonym fragmencie jezdni oraz parkingu.
fot. Robert Adamek

ROBERT ADAMEK, CZŁONEK ZARZĄDU: Cieszę się, że udało nam się wyremontować nasz osiedlowy parking.
Niech służy mieszkańcom kolejne kilkadziesiąt lat.
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Remont i dobudowa parkingów – os. Kazimierowskie przy blokach 21 i 33.
ZYGMUNT BIŃCZYCKI: Kontynuujemy remonty w os. Kazimierzowskim. W przyszłym roku zaplanowany jest
remont parkingu przed blokiem nr 10.

GRZEGORZ KRÓL, przewodniczący Komisji Budżetu Obywatelskiego: Deszczowa pogoda pozytywnie
przetestowała nowo wyremontowany chodnik pomiędzy osiedlami Niepodległości i Albertyńskim wzdłuż ulicy
Pokrzywki. Cieszę się i dziękuję Zarządowi i Radzie Dzielnicy XVI za poparcie mojej inicjatywy
w tej sprawie.
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Kolejne remonty
na os. Przy Arce
Rada dzielnicy, co wielokrotnie powtarzałem, to najniższy
szczebel samorządu lokalnego. Nie liczą się tu barwy partyjne
tylko zaangażowanie człowieka. Radni dzielnicowi są wybierani w małych okręgach wyborczych, przez najbliższe otoczenie, rodzinę, sąsiadów, znajomych, koleżanki i kolegów,
przez ludzi wśród, których żyją i mieszkają.
Mój okręg wyborczy to osiedle Przy Arce
bloki 2, 5, 9,10, 11, 18 i 19. Choć rada dzielnicy zajmuje się drobnymi sprawami w skali miasta, to dla mieszkańców są one najbardziej istotne, bo dotyczą ich najbliższego

parkingowych, które zostały po remoncie w środku miejsc postojowych i blokowały kilka miejsc.
Teraz, dzięki dobrej współpracy z obecnym przewodniczącym rady i zarządu Zyg-

otoczenia, w którym na co dzień funkcjonują.
Jako radny staram się słuchać głosu mieszkańców, którzy w rozmowach zgłaszają mi
swoje potrzeby.
W ostatnich latach udało mi się dokonać
wielu pozytywnych zmian na osiedlu Przy
Arce. Podam kilka przykładów: po pierwsze
na obszarze całego osiedla, za kwotę blisko
360 tys. zł zostały wymienione lampy na nowe
ledowe, które dają jaśniejsze światło i są tańsze w eksploatacji. W ubiegłym roku, również
dzięki moim staraniom, został wykonany remont jezdni ulicy Franciszka Ptaka od bloku
19 do bloku 15, który kosztował blisko 380 000
zł. Zostały również odnowione alejki między
bl. 17, a 19. Ważnym problemem dla mieszkańców bloków 9 i 10 było wyremontowanie
i poszerzenie parkingów. W 2018 roku został wykonany remont nakładkowy i poszerzenie parkingu przy bloku 9, a w 2019 roku
przy bloku 10. Pozostał jednak problem lamp

muntem Binczyckim udało się w budżecie
dzielnicy na bieżący rok zabezpieczyć środki finansowe i lampy zostały przesunięte na
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trawnik. Oczywiście, są to nowe słupy
i nowe oprawy, które dobrze oświetlają zarówno parking, jak i chodnik. Mieszkańcy
zgłaszali mi również problem słabo oświetlonych schodów przy bloku 9 i 10.
W ubiegłym roku została dostawiona lampa
przy schodach przy bloku 10, a w tym roku
zaplanowano taką lampę przy bloku 9. Podstawą dobrej pracy radnego jest bieżący kontakt z mieszkańcami.
W tym roku, w trakcie prowadzonych
przeze mnie rozmów, mieszkańcy
bloku os. Przy Arce 5 i członkowie
Rady Nadzorczej SM „Jutrzenka” poprosili mnie o budowę
nowych miejsc parkingowych
w pobliżu ich bloku. Mając to
na uwadze zadbałem o wpisanie do budżetu dzielnicy na
przyszły rok zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji
projektowej na budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Szajnowicza Iwanowa
po stronie bloku 5. Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2022.
W planach na przyszły rok jest również remont chodnika przed Sklepem Lewiatan „Baśka” os. Przy Arce 1. Co roku finansujemy remonty w Przedszkolu Samorządowym nr 142
na os. Przy Arce 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 86, do której chodzą dzieci z os. Przy
Arce. Dzięki mojej inicjatywie zostało wymienione na nowe całe ogrodzenie SP 86, a w tym
roku również z mojej inicjatywy będzie wykonany montaż lamp oświetlenia parkowego przy
chodniku między Szkołą nr 86, a Liceum Salezjanek. Kilka lat temu został poszerzony i wyremontowany chodnik między tymi szkołami,
który jest pieszym traktem między innymi do
Kościoła „Arka Pana”. Cieszy mnie, że cały
czas widać zmiany następujące na osiedlu
Przy Arce, dzięki czemu staje się ono coraz
piękniejsze i przyjazne dla mieszkańców.
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Buczkowski
– przewodniczący Komisji
Edukacji i Sportu
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Mapa „Jestem AKTYWNY”,

czyli wspieranie lokalnego biznesu
Gdzie szukać szewca na Podgórzu, a gdzie kwiaciarni na Krowodrzy? Dzięki mapie „Jestem AKTYWNY” łatwo
odnajdziesz usługi i produkty oferowane przez lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników.

Innowacyjne narzędzia,
nowe możliwości

Internetowa mapa „Jestem AKTYWNY”
to intuicyjne narzędzie ułatwiające dostęp do
informacji o lokalnych przedsiębiorcach
działających w poszczególnych dzielnicach
Krakowa. Mapa stanowi część nowej miejskiej inicjatywy, czyli Centrum Wsparcia dla
Biznesu– internetowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące biznesu,
nauki i rewitalizacji w Krakowie. Mapę „Jestem AKTYWNY” można także znaleźć na
stronie www.business.krakow.pl, w zakładce
„Miejskie wsparcie.

Z myślą o przedsiębiorcach
i mieszkańcach

Celem projektu jest nie tylko pomoc lokalnym usługodawcom i producentom w sku-

tecznym dotarciu do klientów, ale także
ułatwienie mieszkańcom korzystania z ich
oferty. Interaktywna forma daje możliwość zawężenia mapy do konkretnego obszaru lub
dzielnicy, filtrowanie przedsiębiorców na podstawie: branży, możliwości zamawiania usług
i produktów online, opcji dostawy lub płatności
za pomocą aplikacji mobilnych i internetu. Za
pomocą tego narzędzia Miasto chce także
uaktywnić lokalne firmy nie korzystające do
tej pory do promocji swojej działalności z internetu, przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców.

Mapa dostępna dla każdego!

Dzięki mapie w jednym miejscu można
znaleźć informacje o firmach działających na
konkretnym obszarze Krakowa bez konieczności wychodzenia z domu. To także for-

ma wsparcia mieszkańców, dająca im szansę na lepsze poznanie swojego otoczenia
i zaznajomienie się z działającymi w sąsiedztwie firmami, o których istnieniu często mogli nie wiedzieć.

Jak zostać AKTYWNYM?

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie
jest prowadzenie działalności na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wypełnienie ankiety dotyczącej szczegółów prowadzonego biznesu, w której należy wskazać m.in. nazwę firmy, branżę, opis działalności, dane teleadresowe, oferowane produkty i usługi. Wypełnienie ankiety zajmuje zaledwie kilka minut. Jest ona dostępna bezterminowo w języku
polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
https://jestem-aktywnyumkrakow.hub.arcgis.com/

1

KuRIER BIEńcZycKI

Wrzesień 2020 r.

W Centrum Administracyjnym UMK przy ul. Kordylewskiego

Sprawy urzędowe można
załatwić w paczkomacie

InPost – lider nowoczesnej logistyki w Polsce – przekazał na potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa trzy specjalistyczne paczkomaty Urząd 24. Pozwolą one mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

Za pośrednictwem urządzenia InPost
z urzędu można odebrać m.in. dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku wymiany
z powodu braku miejsca na wpis dot. badania technicznego, wtórniki karty pojazdu,
prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i dowodu
rejestracyjnego. Rozwiązanie Paczkomat
Urząd 24 to nie tylko odpowiedź na potrzebę usług bezkontaktowych. To także duży
krok w realizacji idei zarządzania miastem
opartym na założeniach „Smart Cities”, które jest projektowane z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców. Planowane są kolejne instalacje maszyn przy urzędach miast
w całej Polsce.
Paczkomaty zostały zamontowane przy
trzech siedzibach Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców – przy al. Powstania Warszawskiego 10, na os. Zgody 2 w Nowej Hucie i przy ul. Wielickiej 28a. Dokumenty można
odebrać w maszynie znajdującej się przy tej
siedzibie urzędu, w której składano wniosek.
Jeśli wniosek został złożony elektronicznie, to
dokumenty można odebrać z paczkomatu przy
al. Powstania Warszawskiego 10.
– Cieszę się, że w Krakowie zaczęła
działać nowa usługa InPost Urząd 24, która

pozwoli mieszkańcom w szybki i bezpieczny
sposób załatwić sprawę urzędową przy pomocy paczkomatu. To odpowiedź na rosnące
obecnie zapotrzebowanie w zakresie bezkontaktowego i wygodnego załatwiania spraw
administracyjnych. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych
urzędników. Wraz ze wzrostem popularności usługi, kolejne urządzenia trafią do innych
wydziałów urzędu miasta i innych jednostek
organizacyjnych – poinformował Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.
– Od lat staramy się, żeby załatwianie
spraw urzędowych było jak najwygodniejsze.
Dlatego najpierw przedłużaliśmy godziny
pracy urzędu, żeby nie trzeba było zwalniać
się z pracy, potem otworzyliśmy punkty w galeriach handlowych, żeby można było załatwiać sprawy przy okazji zakupów, także w sobotę. Teraz zaczęliśmy się zastanawiać, czy
właśnie paczkomaty nie mogą krakowianom ułatwić kontaktu z urzędem. Nie tylko
w tym trudnym czasie epidemii, gdy kontakt
z urzędnikiem był utrudniony, ale też na co
dzień, bo dzięki temu można nawet dokument
odebrać w środku nocy – podkreślił Bogusław

Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa
ds. obsługi mieszkańców.
– Jestem dumny, że Kraków – miasto,
w którym jako InPost rozpoczynaliśmy biznesową drogę – jest pierwszym tak dużym
miastem w Polsce, które będzie korzystało
z naszej najnowszej usługi InPost Urząd 24.
Usługa ta ogranicza konieczność kontaktu
między urzędnikami a mieszkańcami, a zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe
nadal rośnie. Pomaga także w rzeczywistej
realizacji idei zarządzania miastem opartym
na założeniach „Smart Cities”, które jest projektowane z myślą o poprawie standardu
życia mieszkańców. Usługa ta pozwala
zmniejszyć kolejki w urzędach – nasze
urządzenie jest dostępne nie tylko w ich godzinach pracy, ale przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę. Skonfigurowaliśmy nasze maszyny pod potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa, dzięki czemu obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami będzie
przebiegał szybko i sprawnie. Zainteresowanie usługą InPost Urząd 24 jest bardzo
duże – zgłaszają się do nas dziesiątki kolejnych miast zainteresowanych usprawnieniem pracy swoich urzędów za pośrednictwem naszych maszyn. Będziemy im
pomagać – powiedział Rafał Brzoska,
założyciel i prezes InPost.
Składając wniosek w załatwianej przez
siebie sprawie, należy zapytać urzędnika, czy
możliwe jest odebranie dokumentów z paczkomatu. InPost poinformuje przez SMS na
podany numer telefonu, gdy dokumenty
będą czekać na odbiór w skrzynce maszyny. W wiadomości będzie widoczny kod
potrzebny do jej otworzenia oraz maksymalny termin odbioru dokumentów z maszyny. InPost w trakcie pandemii rekomenduje wygodny i bezpieczny odbiór dokumentów zdalnie przy pomocy darmowej
aplikacji InPost Mobile z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App
Store i Google Play), zamiast standardowego
użycia panelu dotykowego. Takie rozwiązanie profilaktycznie zapobiega przenoszeniu
się wirusa.
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Obecnie mieszkańcy przez Paczkomat
Urząd 24 Wydziale Ewidencji Pojazdów
i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa mogą:
– otrzymać dodatkową tablicę rejestracyjną
na bagażnik;
– wymienić dowód rejestracyjny z powodu
braku miejsca na badanie techniczne;
– otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego;
– otrzymać wtórnik karty pojazdu;
– otrzymać wtórnik tablic rejestracyjnych;
– wymienić dowód rejestracyjny, jeśli istnieją zmiany w dowodzie powodujące konieczność jego wymiany;
– otrzymać wtórnik prawa jazdy;
– otrzymać wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem;
– otrzymać profil kandydata na kierowcę;
– otrzymać międzynarodowe prawo jazdy;
– otrzymać wpis kwalifikacji zawodowej (kod
95 – pod warunkiem wcześniejszego zwrotu dotychczasowego prawa jazdy).
Szczegółowe informacje oraz procedury
dotyczące załatwiania spraw w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK można
znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl, oraz pod numerem informacji telefonicznej: 12 616 9109 (czynna w godz. 7.4015.30).
Od początku 2020 roku InPost współpracuje z Miastem Kraków przy projekcie Krakowska Wyprawka. W ramach usług InPost
rodzice nowo narodzonych Krakowian, za-
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meldowanych w mieście, mogą otrzymać
paczki z Krakowską Wyprawką za pośrednictwem kuriera InPost lub paczkomatu.
Usługa jest możliwa po odebraniu SMS-a lub
maila z informacją o przekierowaniu do
wybranego paczkomatu dla wszystkich
osób, które wnioskowały o wyprawkę. Od
początku roku do końca kwietnia w ramach tej współpracy wydano 1587 paczek.

Policyjny projekt realizowany do 31 stycznia 2021 roku

Bezpieczne Bieńczyce
Od początku sierpnia na terenie naszej dzielnicy dzielnicowi Komisariatu VII Policji realizują działania priorytetowe czyli takie, które mają zapobiegać najbardziej uciążliwym – zdaniem mieszkańców – zjawiskom na
bieńczyckich osiedlach i ulicach. Projekt ten realizowany będzie do końca stycznia przyszłego roku. Poniżej zestawienie dzielnicowych i realizowanych przez nich działań:
Sierż. szt. Dawid Dąbrowski (telefon
służbowy (47) 83 53 615, komórkowy: 604 202
237): prowadzi w rejonie sklepu „Happy Market” znajdującego się w osiedlu Albertyńskim
21B działania zmierzające do wyeliminowania
grupowania się osób spożywających napoje alkoholowe w miejscu objętym zakazem.
Mł. asp. Marcin Kańczura (telefon
służbowy (47) 83 53 714, komórkowy: 604
204 229), prowadzi w osiedlu Jagiellońskim
działania zmierzające do eliminacji zjawiska polegającego na gromadzeniu się osób
nadużywających alkohol, zaśmiecających teren i przeciwdziałaniu niszczenia elewacji
budynku NZOZ w osiedlu Jagiellońskim 1
(napisy na ścianach osiedlowych budynków).

Mł. asp. Jakub Sierant (telefon służbowy:
(47) 83 53 751, komórkowy: 604 207 762), prowadzi w rejonie osiedla Niepodległości
działania prewencyjne wobec osób, które
spożywają alkohol, nadużywają środki odurzające, dewastują i zaśmiecają skwer II Korpusu Sił Zbrojnych.
Asp. szt. Szymon Wieloch (telefon służbowy: (47) 83 53 751, komórkowy: 602 220 859),
prowadzi w rejonie osiedla Przy Arce działania
prewencyjne wobec tych, którzy spożywają alkohol, nadużywają środki odurzające, dewastują klatki i zaśmiecają miejsca dostępne publicznie w osiedlu Przy Arce 13-19.
Asp. Piotr Skowron (telefon służbowy:
(47) 83 53 751, komórkowy: 602 839 637), prowadzi w rejonie osiedla Kazimierzowskiego
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Specjalistyczne paczkomaty dostępne są
także przy urzędach miasta i starostwach
w: Nowym Targu, Gorzowie Wielkopolskim,
Wołominie oraz Koszalinie. Usługa jest
w trakcie wdrażania w: Poświętnem, Kaliszu
oraz Urzędzie Pracy w Wołominie. InPost prowadzi rozmowy na temat implementacji InPost Urząd 24 z kolejnymi kilkudziesięcioma
miastami.
działania prewencyjne wobec osób grupujących się w klatkach schodowych, przeszkadzając mieszkańcom poszczególnych
bloków oraz osób grupujących się wokół bloków 7, 18, 29 przy os. Kazimierzowskim, które spożywają alkohol, nadużywają środki
odurzające, dewastują i zaśmiecają powierzchnie klatek.
St. sierż. Jan Kania (telefon służbowy: (47)
83 53 602, komórkowy: 604 219 802), przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w miejscu
publicznym oraz zaśmiecaniu terenu pomiędzy
blokami 17 a19 w rejonie os. Na Lotnisku.
Mł. asp. Grzegorz Szyba (telefon służbowy (47) 83 53 615, komórkowy: 602 864 244),
działania prewencyjne w rejonie os. Strusia 6,
7, 18 w celu niedopuszczenia do gromadzenia
się osób spożywających alkohol w miejscach
objętych zakazem.
Sierż, szt. Michał Fortuna (telefon służbowy: (47) 83 53 602, komórkowy: 604 220 859),
przeciwdziałanie zakłócaniu ładu i porządku
publicznego przez młodzież gromadząca się w
rejonie boisk szkolnych MDK Im. J. Korczaka
oraz SP Nr 82 przy os. Kalinowym 17-18.
Sierż. Szt. Tomasz Małecki (telefon
służbowy: (47) 83 53 670, komórkowy: 604
219 651), działania prewencyjne wobec osób
niestosujących się do zakazu spożywania alkoholu w miejscu zabronionym w rejonie ul. Fatimskiej 10.
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Nowohuccy harcerze w dobie pandemii koronawirusa

Pomocnicy z ulicy Kaczeńcowej
Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Ten punkt harcerskiego prawa okazał się bardzo prawdziwy w czasie pandemii COVID-19.
Pełnoletni Wędrownicy, harcerze z nowohuckiego szczepu, który swą siedzibę ma w Bieńczycach, przy ulicy Kaczeńcowej i ich instruktorzy bardzo szybko zorganizowali się do pomocy różnym osobom. Zwłaszcza, że
w pierwszych miesiącach szkód, jakie wyrządzał koronawirus, pomoc ta
okazała się bezcenna. I trwa do teraz.

Zaczęło się więc od szycia maseczek –
dla krakowskich medyków, dla wolontariuszy,
dla osób potrzebujących, bezdomnych i uzależnionych. Z wielką radością obserwowaliśmy, jak ta oddolna inicjatywa rozlewała się
na inne środowiska harcerskie. Każdy chciał
czuć się potrzebny i zrobić coś dobrego dla
innych.
Potem pojawiła się możliwość kolejnej
służby – pomoc seniorom i osobom niesamodzielnym. Nowohuccy harcerze od razu włączyli się w małopolski system pomocy dla seniorów. Pełnoletni wolontariusze robili zakupy
dla seniorów, załatwiali za nich drobne sprawy
urzędowe (np. pocztowe), rozwozili obiady.
– Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją
Gaudium et Spes. Dwa razy w tygodniu rozwoziliśmy obiady dla starszych, samotnych
osób mieszkających na terenie wszystkich

dzielnic nowohuckich. Każdorazowo odwiedzaliśmy około 50 osób – mówi harcmistrz
Dominika Dąbrowska-Hojnor, komendantka
Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta.
Ci, którzy nie mogli aktywnie pomagać,
dawali dobry przykład, odpowiedzialnie zostając w domu w pierwszych trudnych tygodniach walki z koronawirusem. W tym czasie pracowali nad sobą – ucząc się, czytając,
dbając o swoją kondycję fizyczną, uczestnicząc zdalnie w wielu kulturalnych i edukacyjnych wydarzeniach.
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– W tym trudnym czasie społecznej odpowiedzialności za siebie i innych te spotkania miały niezwykłą moc. Pokazaliśmy, że
jesteśmy razem, że odczuwamy podobne
emocje i wspieramy się wzajemnie, nie poddając się negatywnym myślom. Mimo przeciwności losu, nie zapominamy o naszym rozwoju. Zdobywamy kolejne stopnie i sprawności. Wielu rodziców naszych zuchów i harcerzy włączyło się aktywnie w pomoc w realizowaniu zadań i projektów, bardzo doce-
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niając harcerskie inicjatywy – dodaje komendantka.
Po powrocie do względnej normalności
życia codziennego harcerze wrócili do pracy wychowawczej. Powróciły spotkania z zuchami. Pojawiły się formy akcji letniej, np. jednodniowe wycieczki czy nawet tygodniowe
obozy.
Czas epidemii, zakazów i ograniczeń to
czas bardzo trudny dla wszystkich. Jednak
mimo wszystko harcerzom z Kaczeńcowej

udaje się w takich momentach nie tracić pogody ducha. Z uśmiechem pomagają, trwają
w działaniach i cały czas uczą się nowych rzeczy. Wiele z tego, co przyniosły te tygodnie
izolacji, na pewno harcerzy zahartuje i wyposaży w cenne umiejętności radzenia sobie
w życiu z wieloma przeciwnościami, bo
przecież harcerz jest zawsze pogodny.
Czuwaj!
hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor
Komendantka Hufca
ZHP Kraków-Nowa Huta

Zdjęcia:
archiwum Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta

