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Zdaniem przewodniczącego

Za nami rozstrzygnięcia związane z projektami
zgłoszonymi i pozytywnie zweryfikowanymi
w ramach budżetu obywatelskiego 2020.
Bieńczyce zyskają nie tylko ponad 1,2 miliona
złotych w inwestycjach z budżetem związanych,
ale zyskają także coraz piękniejszą dzielnicową
przestrzeń. Także dzięki projektowi miejskiemu
związanemu z kolejnym etapem rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, tak
chętnie odwiedzanego nie tylko przez naszych mieszkańców.

Z kolei w związku z realizacją ubiegłorocznych projektów budżetu
obywatelskiego bezpieczniej zrobiło się na przejściach dla pieszych
w ciągu ulicy Obrońców Krzyża. Działają już bowiem lampy doświetlające
te przejścia. Istotne jest to zwłaszcza w obecnym czasie jesienno-zimowej
rzeczywistości.

W umiarkowany sposób, ale cieszę się także z informacji
napływających z hutniczego kombinatu, w którym szefostwo huty
porozumiało się ostatecznie z przedstawicielami związków zawodowych,
co do kwestii odejść z tego ważnego nie tylko dla Nowej Huty zakładu,
ale także co do odpraw dla zwalnianych i odchodzących z pracy hutników.

Na koniec życzę wszystkim Państwu zdrowia i zachęcam do lektury
naszej gazetki, w której zwłaszcza osoby starsze, ale nie tylko one, znajdą
sporo ważnych w tym trudnym czasie informacji.
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

Bieńczycki
KuRIER

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
od dnia 19 października 2020 r. do odwołania
zawieszone zostają wszystkie dyżury radnych
oraz przyjmowanie stron przez Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (12) 641 45 67
oraz przesyłanie korespondencji
na adres e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl lub wrzucanie do skrzynki
przy wejściu do biura rady.

– gazetka informacyjna Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Redaktor naczelny: Zygmunt Bińczycki
Redakcja: Jacek Bartlewicz.
Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce: przewodniczący
– Zygmunt Bińczycki, zastępca przewodniczącego
– Magdalena Dziedzic, członkowie zarządu: Robert
Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.
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-Drukarnia Ekodruk s.c.
Nakład: 8000 egz.
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Poznaliśmy wyniki głosowania projektów w budżecie obywatelskim 2020

Dla każdego coś fajnego!

Z 26 projektów dzielnicowych zgłoszonych w Bieńczycach, wybrano 10 o łącznej wartości 1 258 000
zł. Jeden z wybranych projektów miejskich zlokalizowany jest także w Bieńczycach. To Zalew Nowohucki i jego kolejny etap rewitalizacji o wartości 900 tys. zł. Do realizacji trafi 195 propozycji –
10 ogólnomiejskich i 185 dzielnicowych. Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców Krakowa w siódmej edycji budżetu obywatelskiego. O tym, na co zostanie wydanych 32 mln zł, zdecydowało tym
razem ponad 44 tysiące osób, które oddały ważne głosy.

Więcej kobiet

Głosowanie mieszkańców trwało od
26 września do 5 października. Do
głosowania trafiły 574 zweryfikowane
wcześniej zadania – 97 ogólnomiejskie
i 477 dzielnicowe. W głosowaniu wzięło
udział 44 800 osób, w tym 30 351 elektronicznie (9665 osób ostatniego dnia
głosowania!), 14 449 wybrało głosowanie tradycyjne w jednym z 85 przygotowanych punktów stacjonarnych. 6 proc.
głosów okazało się nieważnych.
Frekwencja w tegorocznym BO
wyniosła 5,96 proc. i była niższa niż
przed rokiem, ale o ponad 9 tys.
głosujących wyższa niż dwa lata
temu.
Wśród głosujących kobiety stanowiły
55 proc., a najaktywniejsi okazali się krakowianie z grupy wiekowej 26-35 lat (stanowili 31 proc. głosujących). Dalej uplasowali się głosujący w wieku 36-45 lat (26
proc.) i 16-25 (11 proc.). Papierową formę głosowania wybierali chętniej
najmłodsi krakowianie – w wieku do 15
lat oraz ci powyżej 66 roku życia.

Aktywniejsi bieńczyczanie

Największą aktywnością wykazali
się mieszkańcy Podgórza – oddali
5248 głosów. Na drugim miejscu znaleźli się nowohucianie i ich 4133 głosy
w BO. Oni też mieli największy wybór propozycji – w Dzielnicy XVIII pod głosowanie trafiło aż 51 projektów dzielnicowych. Pierwszą trójkę dopełnili głosujący
z Dębnik. Jeśli zestawić liczbę oddanych
głosów z liczbą mieszkańców danej
dzielnicy to okaże się, że najwyższa
frekwencja była w Dzielnicy XIII i sięgnęła
blisko 14 proc.
Najwięcej zwycięskich projektów dotyczy zieleni i ochrony środowiska – 34
proc., kultury – 18 proc. oraz infrastruktury i sportu i infrastruktury sportowej – po 14 proc.

fot. Zygmunt Bińczycki
Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne (oczyszczania
z namułów i śmieci terenów uznanych za ekologiczne) w ramach
BO 2019.
Przypomnijmy tylko, że w I edycji
budżetu obywatelskiego na realizację
wybranych projektów przeznaczono
4,5 mln zł. Obecna kwota jest więc ponad 7,5 razy większa. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono z niej 6,6 mln
zł, na projekty dzielnicowe – 25,6 mln zł.
Frekwencja w tegorocznym głosowaniu w budżecie obywatelskim 2020
wyniosła 5,96 procent.
Bieńczyczanie złożyli 37 projektów dzielnicowych, z których pod

głosowanie trafiło 26. Zdecydowanie,
bo aż 97 projektów (51 z nich było głosowanych), zgłoszono w Dzielnicy XVIII,
najmniej – 19, w Dzielnicy XI Podgórze
Duchackie (12 z nich poddano głosowaniu).
Najwięcej głosów – 5248 (13,66
proc. głosujących), oddano w Dzielnicy
XIII Podgórze, najmniej – 1258 (2,43
proc.), w Dzielnicy XV Mistrzejowice. W
Bieńczycach głosowało 1458 osób, co
stanowi 3,59 procent głosujących.

KOMENTARZ

– Mogę się tylko cieszyć, ponieważ pomimo spadku udziału głosujących w skali całego Krakowa, w Bieńczycach odnotowaliśmy znaczący wzrost frekwencji w porównaniu do roku poprzedniego. Warto też podkreślić większą liczbę złożonych projektów, bo aż 37, kiedy w poprzednim roku było ich 20. Ostatecznie zrealizowanych
zostanie 10 wybranych w głosowaniu zadań. Założone przez zarząd dzielnicy działania
przyniosły efekt. Promocja projektów w Kurierze Bieńczyckim, lokalnej prasie czy w
Internecie zwiększyła, słabą zazwyczaj, aktywność mieszkańców Bieńczyc. – komentuje Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Projekt ogólnomiejski, wybrany w głosowaniu na Budżet Obywatelski
2020, zlokalizowany w Bieńczycach:
ZRZUTKA NA ZALEW NOWOHUCKI – KORONAWIRUS ODDAJ NAM PIENIĄDZE – wartość projektu 900 000 zł
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fot. Zygmunt Bińczycki
Sytuacja związana ze stanem epidemii wpłynęła negatywnie na finansowanie II etapu rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, na którą nie wystarczy
pieniędzy, zatem tutaj przychodzimy z
prośbą i koszykiem, prosząc mieszkańców o oddanie maksimum głosów na
Zalew Nowohucki.
Projekty Dzielnicy Bieńczyce wybrane w tegorocznym głosowaniu:
1. BOISKO TO NIE WSZYSTKO – wartość projektu 56 000 zł
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.
2. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
– ŚWIĘTUJ „5” Z NAS – 28 000 zł
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.
3. „OGRÓD NAD STAWEM – TWOJE
MIEJSCE W BIEŃCZYCACH –
450 000 zł
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.
4. DOŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO DO SZPITALA RYDYGIERA – 70 000 zł

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, więc wskazany jest jego
montaż.
5. OGÓLNODOSTĘPNY
WIELOFUNKCYJNY MODELARSKI TOR
WYŚCIGOWY – 250 000 zł
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.
6. KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO – 34 000
zł
Zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, gier plan-
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szowych 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.
7. BEZPIECZNA DROGA NA PLAC
BIEŃCZYCKI – 90 000 zł
Zadanie obejmuje budowę oświetlenia
chodnika wzdłuż ul. Obrońców Krzyża
na odcinku od skrzyżowania 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.
8. ZIELONE ALEJE W BIEŃCZYCACH
– 100 000 zł
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.
9. ZIELONE BIEŃCZYCE – 80 000 zł
Zazieleńmy naszą dzielnicę. Projekt
zakłada przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
według wskazań mieszkańców Dzielnicy.
10. BEZPIECZNE BIEŃCZYCE –
100 000 zł
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.

fot. Zygmunt Bińczycki
Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa
Strusia w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego 2019
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Po niespełna roku od wygaszenia wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal Polska

Spełnił się najgorszy
scenariusz

Wszystko jest już jasne. Szefowie ArcelorMittal ogłosili oficjalnie demontaż instalacji wielkiego pieca w krakowskim oddziale hutniczego giganta. To efekt malejącego popytu na stal z Europy i kosztów energii w Polsce, wyższych niż w innych krajach naszego kontynentu. I chociaż związkowcy
mieli długi czas cichą nadzieję na ponowne uruchomienie części surowcowej krakowskiego oddziału,
to od początku sceptycznie podchodzili do działań menedżerów spod znaku AMP. Niestety, nie pomylili się. Oznacza to ni mniej, ni więcej, utratę pracy dla wielu osób ze stalowej branży i pogorszenie jakości życia dla wielu krakowskich rodzin.
Oczywiście, tu szacunki są różne, w
zależności od tego, która strona sporu
o wielki piec w Krakowie je podaje. Zdaniem AMP, pracę w krakowskim oddziale
może stracić 650 osób. Zdaniem strony
związkowej, nawet 2 tysiące osób, bo
trzeba wziąć pod uwagę nie tylko zatrudnionych bezpośrednio przy wielkim
piecu, ale także zatrudnionych w
spółkach hutniczych współpracujących
z częścią surowcową krakowskiego oddziału stalowego giganta.

Raś, który już to zadeklarował. Jeszcze
w październiku doszło do kolejnego spotkania w tej arcyważnej sprawie, na którym o sytuacji krakowskiego oddziału z
przedstawicielami ArcelorMittal Polska
rozmawiał Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa. Niestety, do żadnych
konkretów nie doszło. Na razie nie doszło
też do porozumienia związkowców, którzy, co oczywiste, chcą ochronić przed
zwolnieniami jak największą grupę hutników, z szefostwem AMP.

Bieńczyce reagują,
hutnicy strajkują

Koniec polskiego hutnictwa,
porażka Europy

W minionym tygodniu doszło do wideospotkania w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale AMP, zorganizowanego przez posła Ireneusza Rasia, w
którym uczestniczyli m.in. przewodniczący nowohuckich dzielnic, hutniczy
związkowcy i wiceprezydent Krakowa,
Bogusław Kośmider.
Trzy dni później, 16 października,
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce podjęła
uchwałę w tej sprawie. Wnioskuje w
niej o podjęcie stosownych działań
przez prezydenta Jacka Majchrowskiego i Radę Miasta Krakowa w
kwestii złagodzenia społecznych
skutków zamknięcia instalacji wielkiego pieca i stalowni w krakowskim
oddziale ArcelorMittal Polska.
W poniedziałek, 19 października,
związkowcy NSZZ Pracowników AMP
S.A. Zakładu Wielkie Piece i Stalownia
rozpoczęli strajk okupacyjny, który trwa do
dziś. Pomocą, np. w kwestiach mediacyjnych, służyć im będzie poseł Ireneusz

Związkowcy nie mają już żadnych
złudzeń. Twierdzą, że tak właśnie rea-

lizowany jest od dawna scenariusz wygaszania hutnictwa w Polsce, przed którym ostrzegali m.in. rządzących. Bezskutecznie. Spodziewaliśmy się tej decyzji, bo dziś nie ma warunków, by produkcja stali była tu opłacalna – mówią teraz związkowcy.
Jeszcze cztery lata temu planowano,
że wielki piec w Nowej Hucie będzie pracować co najmniej przez kolejne 20 lat.
Zwłaszcza, że w tym kontekście wyremontowano go kosztem 175 mln zł. Wygaszony został jednak jesienią ubiegłego
roku z powodu spadku popytu na stal.
Szefowie AMP twierdzili wówczas, że
wielki piec ruszy ponownie w marcu
2020 r. Zamrożenie gospodarki związa-

Fot. Piotr Opiłka

Wideokonferencja zorganizowana przez posła Ireneusza Rasia
w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal Polska.
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Fot. Krystyna Lenczowska
ne z pandemią koronawirusa pokrzyżowało te plany. Teraz zapadła
ostateczna decyzja o rozbiórce. Przedstawiciel AMP zapowiedział, że proces
zamykania na stałe instalacji wielkiego
pieca i stalowni w krakowskiej hucie rozpocznie się w październiku i potrwa kilka tygodni.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Europa przegrywa z tańszymi wyrobami
stalowymi ze Wschodu. Z kolei wewnątrz Unii Europejskiej Polska, za
sprawą droższej energii elektrycznej, nie
ma szans z Niemcami, Belgami czy nawet Czechami. To z kolei skutek tego,
że prąd powstaje u nas głównie z
węgla, co wiąże się z kosztami zanieczyszczenia środowiska. Owszem, firmy
z branży energochłonnej otrzymały
ostatnio rekompensaty pośrednich kosztów emisji CO2, ale w Unii Europejskiej
tego rodzaju rozwiązania funkcjonują od
wielu lat. Niebawem wejdzie też w życie
tzw. rynek mocy, co według szacunków,
dla branż energochłonnych, jak hutnictwo, będzie się wiązało z dodatkowym
kosztem ok. 35-40 zł za MWh mocy. Dochodzi do tego brak mechanizmów
ochronnych ze strony Unii Europejskiej

dla swoich rynków produkcji stali. Można
się więc spodziewać wzrostu importu surowej stali z Ukrainy, Rosji czy Iranu.
W wygaszanej części surowcowej
krakowskiego kombinatu pracowało 1,2
tys. osób. Od momentu zatrzymania produkcji część pracowników znalazła zatrudnienie w należącej do AMP Hucie
Katowice. Część przeszła na emeryturę. Decyzja dotyczy jednak nadal 650
osób. Jak podkreślił Sanjay Samaddar,
prezes i dyrektor generalny AMP, priorytetem dla zarządu spółki będzie wypracowanie rozwiązań ochronnych dla
pracowników części surowcowej krakowskiej huty. Chodzi głównie o odprawy dla pracowników odchodzących z
krakowskiego kombinatu.

Oszukani

Jednocześnie prezes zapowiedział,
że ArcelorMittal Poland podjął decyzję o
skoncentrowaniu produkcji surówki żelaza w dwóch wielkich piecach w oddziale w Dąbrowie Górniczej, co pozwoli
zwiększyć firmie konkurencyjność kosztową. Dodał, że pozostałe oddziały krakowski huty, takie jak koksownia oraz
część przetwórcza – dwie walcownie, li-

nia ocynkowania i malowania blach, w
którą AMP w ostatnich pięciu latach zainwestował 500 mln zł, będą funkcjonowały nadal. Podkreślił także, że firma
zobowiązuje się wypracować w porozumieniu z partnerami społecznymi
możliwie najlepsze rozwiązania dla swoich pracowników.
Związkowcy czują się oszukani nie
tylko przez pracodawcę. Także przez
polski rząd, który, ich zdaniem, niewiele
w tej kwestii zrobił. Twierdzą, że nikomu już nie zależy na produkcji polskiej
stali. Zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę
statystyki, że na jedno miejsce w hutnictwie przypada siedem miejsc poza
hutą, to ogromny problem ze wzrostem
bezrobocia w dobie pandemii koronawirusa będzie mieć Kraków, któremu innych problemów ekonomicznych już i
tak nie brakuje.
– Z punktu widzenia nowohuckich
dzielnic, ważne jest, aby społeczne
skutki tej decyzji były jak najmniejsze.
Masowe bezrobocie rodzi niebezpieczeństwo powstawania problemów
społecznych takich jak ubóstwo, wzrost
przestępczości czy alkoholizm. Dlatego
uznaliśmy za konieczne zabranie głosu
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i zaapelowanie do władz Krakowa o podjęcie działań mających zapobiec takim
zjawiskom – mówi Zygmunt Bińczycki,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Komunikat Zarządu Spółki AMP S.A.

Europejskie hutnictwo bardzo ucierpiało w związku z pandemią. Praktycznie wszystkie branże stalochłonne ograniczyły swoją działalność; niektóre z nich
podjęły decyzje o tymczasowym zamknięciu zakładów. Dane makroekonomiczne wskazują, że prawdopodobieństwo szybkiego odbicia popytu na
stal jest bardzo małe. ArcelorMittal Poland musiał podjąć trwałe działania,
aby dostosować się do niższego popytu” – napisano w komunikacie. “Pandemia COVID-19 ma ogromne konsekwencje dla europejskiego hutnictwa.
Mimo, że od kilku tygodni obserwujemy
niewielki wzrost popytu, spowodowany
głównie uzupełnianiem zapasów, to zapotrzebowanie na stal jest wciąż
znacząco niższe niż przed pandemią. A
to oznacza, że musimy podjąć trudne decyzje – w tym przypadku niestety decyzję
o trwałym zamknięciu wielkiego pieca i
stalowni w Krakowie” – powiedział, cytowany w komunikacie, Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny Ar-

Fot. Krystyna Lenczowska
celorMittal Poland. Jak podała spółka,
poza pandemią, kilka innych kwestii
strukturalnych sprawiło, że działalność
firmy stała się nierentowna. Te czynniki to: brak skutecznych środków ochrony europejskiego rynku i niedawna decyzja Komisji Europejskiej o kolejnym
zwiększeniu kontyngentów bezcłowych
na import wyrobów stalowych spoza UE
w czasie, gdy zapotrzebowanie na stal

w Europie gwałtownie spadło; wysokie
koszty energii i wprowadzenie dodatkowych opłat w ramach rynku mocy, który wejdzie w życie w styczniu 2021 roku;
brak równowagi pomiędzy europejskimi
producentami stali i producentami z
krajów trzecich, którzy, w przeciwieństwie
do hutnictwa w UE, nie ponoszą kosztów związanych z EU ETS (europejski
system handlu uprawnieniami do emis-

Fot. Krystyna Lenczowska
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Fot. Krystyna Lenczowska
ji CO2). Łączny efekt tych czynników to
– jak podał ArcelorMittal – ucieczka
emisji, czyli przenoszenie produkcji
poza Europę, do krajów, w których nie
obowiązuje ETS. “Biorąc pod uwagę te
czynniki, podjęliśmy decyzję o skoncentrowaniu produkcji surówki żelaza w
dwóch wielkich piecach w naszym oddziale w Dąbrowie Górniczej. To pozwoli
nam zwiększyć naszą konkurencyjność
kosztową. Chcemy nadal produkować
stal w Polsce i kontynuować dostawy na
rzecz naszych klientów w oparciu o

Komentarz związkowy

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma
skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut – w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 13 tys. ludzi. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, największego
na świecie producenta stali.

schemat, który zakłada funkcjonowanie
części surowcowej tylko w jednej lokalizacji. Będziemy blisko współpracować
z naszymi partnerami społecznymi, aby

Pracownicy Zakładu Wielkie Piece i Stalownia oraz pozostałych z części surowcowej krakowskiej huty, bo ten problem ich też dotyczy, czują się oszukani i zawiedzeni. Przez
blisko rok, kosztem wielu wyrzeczeń, a przede wszystkim życia
rodzinnego, dojeżdżali do pracy w Dąbrowie Górniczej,
często wstając do pracy od 2 w nocy, by zdążyć na autobus
odjeżdżający spod bramy głównej huty o godzinie 4, bo wierzyli, że WP w Krakowie zostanie uruchomiony. Cały czas nas
zwodzono, zarówno po stronie rządowej, jak i właścicielskiej.
Jesteśmy rozgoryczeni i większość ma poczucie osamotnienia
w tej walce o istnienie części surowcowej w Krakowie. Niewiele osób, takich jak chociażby poseł Raś, czy senator Fedorowicz, pochyliło się nad tym problemem. Niestety to nie
ta opcja polityczna ma władzę w Polsce i to nie od niej zależy być albo nie być krakowskiej huty. W trakcie okrągłego
stołu, w styczniu tego roku, słyszeliśmy różne obietnice składane przez byłą wicepremier Emilewicz, czy obecnego wicepremiera Gowina. Skończyło się na obietnicach pomocy. UE
i nasi europarlamentarzyści też dołożyli swoje trzy grosze, nic

wypracować możliwie najlepsze rozwiązania dla pracowników, których dotyka ta decyzja” – powiedział prezes
Sanjay Samaddar.

nie robiąc w sprawie hutnictwa europejskiego, w tym oczywiście polskiego. W efekcie końcowym podejrzewam, że podobnie jak z polskim węglem, za chwilę będziemy sprowadzać rosyjską stal do produkcji np. polskich czołgów. Na całym
świecie hutnictwo jest tą gałęzią przemysłu, która jest ściśle
powiązana z przemysłem obronnym, samochodowym, metalowym, węglowym, maszynowym, energetycznym, czy w
końcu kolejowym. Obawiam się, że na zasadzie domina, gdzie
jedna kostka upada, pociągniemy całe polskie hutnictwo i inne
pokrewne branże, bo firma AMP S.A. to jest 70 procent udziału
w tej branży. Znamienne są przy tym słowa polskiego premiera,
który w ubiegłym roku komentując sytuację z WP w Krakowie powiedział, w wywiadzie dla radia RMF FM, między innymi: ? „ jest to firma prywatna, którą rząd SLD sprzedał i
gdyby to była firma państwowa, to sytuacja mogłaby być zupełnie inna.K..”. Nic dodać, nic ująć, bo tak właśnie wygląda
zainteresowanie rządu naszą sytuacją.
Krzysztof Bąk
Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP S.A.
Zakładu Wielkie Piece i Stalownia
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JEST POROZUMIENIE

ArcelorMittal Poland informuje, że podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych trwałym zamknięciem części surowcowej.
– Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za naszą załogę. Tak jest i
teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Dziękujemy stronie społecznej za otwartość i dialog, dzięki któremu udało nam się dojść
do kompromisu w stosunkowo krótkim czasie – dodaje.
Jak ArcelorMittal Poland informował wcześniej, z grupy
1200 pracowników części surowcowej w Krakowie do tej pory
ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki,
przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób.
Szczegóły uzgodnionych rozwiązań:
• Część pracowników świadczy pracę również w innych
zakładach poza wielkim piecem i stalownią. Zakładamy, że
wielu z nich będzie kontynuowało obecne zadania.
• Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się pracami, które krakowska huta
wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.
• Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę.

• Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy.
• Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w
zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych
w Krakowie (np. w Kolpremie czy ArcelorMittal Refractories).
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym
przez naszych pracowników miejscem pracy jest Kraków,
ale prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w województwie śląskim i tam również będziemy im proponowali
zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy dojeżdżający do naszych zakładów w województwie
śląskim będą mieli w nich pierwszeństwo – wyjaśnia prezes
Sanjay Samaddar. – Wiemy, że czas potrzebny na dojazd
oznacza dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek,
a także zapewnimy transport – podkreśla.
• Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym
zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji,
ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie.

Wykaz numerów telefonów Dzielnicowych Komisariatu Policji VII w Krakowie. Dzielnica XVI

lp. Rejon służbowy
1. Kierownik

2. os. Jagiellońskie

3. os. Kościuszkowskie
os. Niepodległości
4. os. Albertyńskie
ul. M. Dąbrowskiej 17
5. os. Strusia
6. os. Na Lotnisku
os. Wysokie
7. os. Kazimierzowskie
8. os. Kalinowe

9. os. Przy Arce

10. os. Bieńczyce
Makuszyńskiego nr nieparzyste
Kocmyrzowska – do wysokości
rz. Dłubnia, os. Złota Jesień

Dzielnicowy
asp. szt. Mariusz Morawski
mł. asp. Marcin Kańczura
mł. asp. Jakub Sierant

sierż. szt. Dawid Dąbrowski
mł. asp. Grzegorz Szyba
p.o. st. sierż. Jan Kania
asp. Piotr Skowron

st. sierż. Michał Fortuna

asp.szt. Szymon Wieloch

p.o. sierż. szt. Tomasz Małecki

Telefon 47 83 -H
53 – 669
tel. sł. 696 030 390
53 – 714
tel. sł. 604 204 229
53 – 751
tel. sł. 604 207 762
53 – 615
tel. sł. 604 202 237
53 – 615
tel. sł. 602 864 244
53 – 602
tel. sł. 604 219 802
53 – 751
tel. sł. 602 839 637
53 – 602
tel. sł. 604 220 859
53 – 751
tel. sł. 602 806 395
53 – 670
tel. sł. 604 219 651

Nr pokoju
207
208

208

208
211
211

208
211

208

201

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
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Bieńczyckie spacery z historią i ciekawostkami w tle

Siedem wejść jak siedem
sakramentów

Za nami trzy spacery po dzielnicy. Najpierw były informacje dla mieszkańców podawane w dzielnicy, plakaty w szkołach i przedszkolach. Wszystko to za sprawą miejskiego projektu „Bądź turystą
w swoim mieście – zwiedzaj Kraków. Poznaj swoją dzielnicę” realizowanego m.in. przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
Pierwszy spacer, nazwany historycznym, zaczął się przy Arce Pana i
przez pomnik Bogdana Włosika w osiedlu Przy Arce, ucznia i pracownika Huty
im. Lenina, zamordowanego przez milicję podczas antykomunistycznej demonstracji w Nowej Hucie, wiódł na Planty Bieńczyckie.
Dwa kolejne spacery, tzw. wodne, zaczynały się przy stawie na ulicy Kaczeńcowej i przez Młyn Lelitów przy ulicy Kocmyrzowskiej, wiodły aż nad Zalew
Nowohucki przy ulicy Bulwarowej.
Przewodniczka, pani Ania, bardzo
szybko nawiązywała kontakt z prowadzoną przez siebie grupą spacerowiczów. Wśród nich zarówno osoby star-

sze, jak i dzieci. Każdy mógł dowiedzieć
się czegoś nowego, ciekawego, zaska-

kującego. Jednocześnie mógł poznać
historię i teraźniejszość swojej dzielnicy.

Listopad 2020 r.

Chyba mało kto wie, że do Kościoła
Arka Pana prowadzi siedem wejść,
symbolizujących siedem sakramentów, a w kościelnym tabernakulum
znaleźć można kamień księżycowy?
Kto wie, że w stawie przy ulicy Kaczeńcowej żyje ślimakK długowłosy?
Te i wiele innych ciekawostek z Bieńczyc przekazywała uczestnikom spaceru przewodniczka. Istotne było także
dokładne wskazanie w ramach spacerów granic Dzielnicy Bieńczyce, bo
nawet niektórzy uczestnicy sami przyznawali, że mieli z tym wcześniej problem. Dzielnicowi radni z kolei nie
ukrywali, że mieli trochę obaw, co do
frekwencji i zainteresowania samym

KuRIER BIEńczycKI

pomysłem, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa.
A wszystko to profesjonalnie przygotowane, w obowiązujących regułach
reżimu sanitarnego, w odpowiedniej
odległości między spacerowiczami i z
wykorzystaniem systemu multimedialnego. Każdy z uczestników miał na
szyi zawieszony własny odbiornik i
słuchawkę w uchu, aby dobrze słyszeć
przekaz przewodniczki.
Dzielnica XVI Bieńczyce zgłosiła już
organizatorom projektu „Poznaj swoją
dzielnicę” akces do wiosennej kontynuacji spacerów. Czeka też na zgłoszenia spacerowych pomysłów mieszkańców, którzy mogą je przesyłać na adres

11

mailowy: rada@dzielnica16.krakow.pl
w temacie wpisując – Spacer po dzielnicy.

12

KuRIER BIEńczycKI

Listopad 2020 r.

W czasie pandemii koronawirusa to ważne informacje dla osób potrzebujących pomocy

Zakupy dla seniora wracają

Powróciła realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc dla najbardziej jej obecnie potrzebujących. To znana już usługa „Zakupy dla Seniora”, adresowaną do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub
ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Od razu bardzo ważna uwaga – ze
względu na ograniczone możliwości
transportowe MOPS prosi, aby do ośrodka zgłaszały się wyłącznie osoby, które pozostają w domach i nie mogą liczyć
na pomoc w zakupach ze strony rodziny, sąsiadów, znajomych. Jednocześnie
osoba chcąca skorzystać z oferowanej
usługi może zgłosić konieczność dokonania zakupów tylko raz w tygodniu. Ona
też pokrywa koszt zakupu potrzebnych
jej produktów.
Aby przedstawiciele MOPS-u dotarli ze swoją usługą do jak największej
liczby osób, ważne jest, aby kwota
zgłaszanych zakupów nie była wyższa
niż 100 zł, bo to oznacza właśnie możliwość dokonania zakupów dla większej
liczby osób naprawdę takiej usługi potrzebujących.
W ramach tych działań pracownicy
ośrodka będą dokonywać zakupów
wyłącznie podstawowych artykułów
spożywczych, środków czystości i hi-

gienicznych w wybranym hipermarkecie
z szerokim asortyment takich artykułów
w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osoby zamawiającej taką pomoc. Zakupy będą dostarczane w następnym dniu roboczym
po zgłoszeniu.
Zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać
pod numerem telefonu 695 802 255 od
poniedziałku do piątku w godz. 8-13
lub do wyczerpania możliwości organizacji dowozu.
– Nie ma wątpliwości, że to bardzo
ważna inicjatywa MOPS-u w tak trudnym
czasie. Zwłaszcza dla starszych mieszkańców naszej dzielnicy, którym taka akcja ułatwi nieco życie w tak trudnym i niebezpiecznym zdrowotnie czasie – twierdzi
Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.
Podczas rozmowy z pracownikiem
MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponad-

fot. pixabay.com

to osoba zostanie poproszona o podanie numeru PESEL – w celu weryfikacji
wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków
rodziny.
Pomoc oferowana przez MOPS dotyczy również osób przebywających w
kwarantannie na terenie Krakowa, a wymagających wsparcia w formie żywności. Osoby takie mogą zgłaszać się do ośrodka telefonicznie pod numerem 887
202 946 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. W soboty, niedziele
i święta w godzinach od 10 do 12 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@mops.krakow.pl od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8-14.30.
Przypomnijmy tylko, że w pierwszych miesiącach tego roku, w trakcie
pierwszej fazy koronawirusowej pandemii, starszym mieszkańcom dzielnicy
pomocą służyli harcerze z nowohuckiego
szczepu, który ma siedzibę przy ulicy Kaczeńcowej.
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Urząd Miasta Krakowa zamknięty
dla bezpośredniej obsługi klienta

Od 14 października budynki Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców
w galeriach handlowych są dostępne wyłącznie
dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw
urzędowych odłożyć w czasie.
Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu
Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie, za
pośrednictwem Poczty Polskiej, usług Paczkomat Urząd 24 lub wrzucając specjalną kopertę
do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w
pobliżu wejścia do urzędu w 15 poniższych lokalizacjach:
1. al. Powstania Warszawskiego 10
2. os. Zgody 2
3. pl. Wszystkich Świętych 3-4
4. Rynek Podgórski 1
5. ul. Biskupia 18
6. ul. Dekerta 24
7. ul. Grunwaldzka 8
8. ul. Kasprowicza 29
9. ul. Lubelska 27
10. ul. Lubelska 29
11. ul. Mogilska 41
12. ul. Nowohucka 1
13. ul. Sarego 4
14. ul. Stachowicza 18
15. ul. Wielicka 28a.
Usługi dotyczące aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz pojazdów i kierowców:
G w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
– składanie dokumentów i wniosków odbywa się
w powyższy sposób (przede wszystkim wydawanie odpisów, zaświadczeń, transkrypcji),
z wyjątkiem spraw dotyczących rejestracji
bieżącej zgonów, sporządzania aktów zgonów,
zawierania małżeństw i składania oświadczeń
w ramach prowadzonych rejestrów przez
USC (w tych sprawach pracownicy USC
obsługują interesantów w sposób bezpośredni,
w dwóch lokalizacjach: ul. Lubelska 29 oraz os.
Zgody 2)
– zawieszony zostaje internetowy kalendarz
przyjęć, z wyjątkiem zakresu usług, których
kontynuacja jest niezbędna dla obsługi ludności
– interesanci w zakresie rejestracji bieżącej
zgonów będą przyjmowani bezpośrednio,
bez wcześniejszego umówienia,
– dla spraw dotyczących zawarcia związku
małżeńskiego i składania oświadczeń (uznanie ojcostwa, powrót do nazwiska noszone-

go przed ślubem po rozwodzie) należy umawiać wizyty w USC poprzez internetową
elektroniczną rejestrację kolejki (bip.krakow.pl), mailowo lub telefonicznie (oświadczenia muszą być składane osobiście, a dotyczą uznania ojcostwa czy powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem po uzyskaniu rozwodu).
G w zakresie Wydziału Spraw Administracyjnych
składanie dokumentów i wniosków odbywa się
w powyższy sposób, z zastrzeżeniem, że odbiór dowodu osobistego będzie możliwy
wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki
oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
a dostarczanie przesyłek realizowane mogą
być za pośrednictwem usługi Paczkomat
Urząd 24.
G w zakresie Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców składanie dokumentów i wniosków odbywa się w powyższy sposób, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach
możliwa jest obsługa bezpośrednia, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę przy użyciu
komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, a
dostarczanie poniższych przesyłek realizowana
może być za pośrednictwem usługi Paczkomatu Urząd 24, tj.:
– odbiór dowodu rejestracyjnego wydanego w
związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy
dotyczące terminu badania technicznego oraz
wydanego w związku ze zmianą danych w nim
zamieszczonych
– odbiór wtórników prawa jazdy, karty pojazdu,
dowodu rejestracyjnego
– odbiór wtórnika tablicy rejestracyjnej, dodatkowej tablicy na bagażnik lub tablic o nowym
wyróżniku wydanych w skutek ich utraty bądź
zniszczenia
– wydanie zaświadczeń, za wyjątkiem postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, na
które służy zażalenie.
Wszystkie umówione wcześniej i niezrealizowane dotychczas wizyty w Urzędzie Miasta
Krakowa oraz wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione sprawy w UMK, zachowują swoją
ważność i podlegają obsłudze przez właściwe
komórki organizacyjne urzędu w zwyczajowy
sposób.
Usługi Paczkomat Urząd 24:
1. odbiór przesyłek odbywa się w jednym z trzech
paczkomatów zlokalizowanych przy budyn-

kach UMK: na al. Powstania Warszawskiego
10, ul. Wielickiej 28a oraz os. Zgody 2
2. nadawanie przez interesantów przesyłek do
UMK odbywa się poprzez stronę internetową
urzad24.inpost.pl, wypełnienie formularza,
wniesienie opłaty oraz użycie paczkomatu.
Informacje na temat zmian w organizacji pracy Urzędu Miasta Krakowa będą niezwłocznie
publikowane na stronie internetowej bip.krakow.pl oraz wywieszane przy wejściach do budynków urzędu.
Apelujemy, by z urzędnikami kontaktować się
za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominając o aktualnym stanie zagrożenia – w związku
z obowiązującym stanem epidemii i licznymi przypadkami zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Jednocześnie przypominamy, że Urząd
Miasta Krakowa uruchomił realizację spraw w ramach e-urzędu. Przez Internet można w ten sposób załatwić 159 usług publicznych – 82 z nich
załatwimy w pełni elektronicznie, resztę zainicjujemy. Wynika to z aktualnie obowiązującego
prawa, które uniemożliwia na razie w pełni
elektroniczną interakcję urzędnik–klient. Osobiste
stawienie się w urzędzie jest np. potrzebne gdy
trzeba zweryfikować tożsamość osoby odbierającej dokument lub inny produkt np. tablice rejestracyjne.
Aby skorzystać z e-urzędu, należy uzyskać
profil zaufany, który jest podpisem elektronicznym
pozwalającym na załatwianie spraw urzędowych przez Internet i służy potwierdzeniu naszej
tożsamości. Katalog spraw realizowanych przez
poszczególne wydziały i jednostki UMK w całości lub w części elektronicznie znajduje się na stronie internetowej bip.krakow.pl, w zakładce e-urząd.
Urząd – jak każdy pracodawca, mając na
uwadze niezbędne środki ostrożności – musi się
liczyć z nieobecnością pracowników, wynikającą czy to ze wspomnianego stanu zagrożenia, czy też funkcjonowania pracowników
w trybie pracy zdalnej.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2579/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta – na podstawie art. 33 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758)
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Mikropożyczki dla przedsiębiorców w Grodzkim Urzędzie Pracy

Tylko do końca grudnia!

Obecnie wszyscy przedsiębiorcy wyczekują uruchomienia kolejnej Tarczy Antykryzysowej, ale właśnie w tym czasie chcemy zachęcić wszystkich ludzi, którym los krakowskich firm leży na sercu, do
włączenia się w szeroką koalicję na rzecz aktywizacji przedsiębiorców i samozatrudnionych,
działających w naszym mieście.

Jedną z wciąż dostępnych i prostych
form pomocy jest bezzwrotna mikropożyczka w wysokości 5000 zł, udzielana w ramach działań tarczy i oferowana przez Grodzki Urząd Pracy w
Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym, jak
i właścicielom firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS,
czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie
niezbędne do pracy w nowo zaistniałych
warunkach.
Jedynym kryterium dla uzyskania
pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia
2020 r. oraz w dniu składania wniosku. Najistotniejsze dla przedsiębiorców – mikropożyczka jest całkowicie
i bez dodatkowych dokumentów umarzana. Jedyny warunek – utrzymanie
działalności przez 3 miesiące od
otrzymania wsparcia.
Dodatkowo – kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przed-

siębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.
Niestety, czasu pozostało niewiele,
bo mikropożyczka udzielana jest tylko do
końca grudnia 2020 r., a jak wskazują
dostępne dane statystyczne, ponad 40
tysięcy krakowskich podmiotów uprawnionych do takiej formy pomocy, nie
złożyło dotąd wymaganego wniosku.
Warto także zaznaczyć, iż od początku pandemii do tej pory Grodzki
Urząd Pracy w Krakowie rozpatrzył rekordową liczbę 65 019 wniosków o
udzielenie mikropożyczki i w ramach oferowanej pomocy wypłacił przedsiębiorcom 281,6 mln zł.
Jednakże analizy wskazują, jedną
z największych grup branżowych,
która nie skorzystała dotąd z tej formy są osoby prowadzące działalność transportową, brokerską i handel
właśnie w Nowej Hucie.

Świąteczna propozycja dla przedsiębiorców i mieszkańców

Zamawiamy online

Zapraszamy krakowskie i okoliczne firmy do przygotowania i
prezentacji za pośrednictwem
interaktywnej mapy oferty
świątecznej. Mapa zostanie uruchomiona jeszcze w listopadzie,
a jej zakres może być naprawdę
bardzo szeroki, poczynając od
produktów gastronomicznych,
poprzez produkty regionalne,
rzemiosło, na upominkach
świątecznych kończąc.

Aby znaleźć się na mapie wystarczy
wypełnić ankietę na stronie: https://survey123.arcgis.com/share/610adde452
3d47588c892dd61ddd92c0 i określić

jaki asortyment oferuje przedsiębiorca.
Na podstawie podanych informacji, firma zlokalizowana zostanie na mapie, a
mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli skorzystać z oferty.
Miasto Kraków chce w
trudnym czasie pandemii pomóc klientom w dotarciu do
firm, które borykają się z ograniczeniami w bezpośredniej
sprzedaży. Ta najnowsza, tym
razem świąteczna inicjatywa,
jest naturalnym następstwem
już działających i dobrze prosperujących map miejskich: Jestem Aktywny czy in-

Mamy więc nadzieję, że informacja
ta skutecznie dotrze do przedsiębiorców.
Tym samym kwota blisko 200 mln zł zasili krakowskie biznesy. Pamiętajmy – po
31 grudnia 2020 roku jednorazowa pomoc w wysokości 5 000 zł będzie już niedostępna.
Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy o mikropożyczkę można składać online, co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie; Urząd uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną, która
działa codziennie od poniedziałku
do piątku, w godzinach 7.45-14.45.
Konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli małych firm w uzupełnianiu dokumentów dyżurują pod numerami
telefonów:
12 68 68 168
508 695 161
510 384 976
691 944 564
502 762 479

ternetowej krakowskiej mapie gastronomii.
Chcemy, aby te z dedykowane rozwiązania zachęcały mieszkańców do
wspierania lokalnych firm i skorzystania
z przygotowanej przez nie oferty
świątecznej.
Pamiętajmy – w te święta zamawiamy online!
Żródło: Urząd Miasta Krakowa
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Realizacja projektu w ramach ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego

Bezpieczniej na przejściach
dla pieszych
Na ulicy Obrońców Krzyża
działają już lampy doświetlające
przejścia dla pieszych. Jest to
realizacja projektu zgłoszonego
przez mieszkańców dzielnicy w
ramach budżetu obywatelskiego
w roku 2019.

Projekt, chociaż nieco okrojony, gdyż
pierwotnie zakładał doświetlenie przejść
dla pieszych również na innych bieńczyckich ulicach, pozwala poczuć się
bezpiecznie w trakcie przechodzenia
przez jezdnię. Istotne jest to zwłaszcza
teraz, w okresie jesienno-zimowym. Pomysł na to zadanie dobrze wpisuje się
w realizowaną od lat, systematyczną poprawę oświetlenia dzielnicy i pokazuje
zaangażowanie mieszkańców Bieńczyc
zgłaszających ciekawe projekty nie tylko w kontekście corocznego budżetu
obywatelskiego.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Nowy parking na osiedlu Przy Arce 5

Miejsca na wagę złota

W ostatnim numerze Kuriera Bieńczyckiego napisałem o planach budowy nowego parkingu, na pasie zieleni, wzdłuż ulicy Szajnowicza-Iwanowa, na wysokości bloku os. Przy Arce 5.

Chodnik naprawiony

Mieszkańcy osiedla Przy Arce 5,
szczególnie osoby starsze
zgłaszały mi zły stan techniczny
chodnika-przedeptu, prowadzącego od bloku w kierunku
ulicy Szajnowicza Iwanowa.
Na moją prośbę zadanie to zostało wpisane do budżetu dzielnicy na rok bieżący i w ostatnich
dniach remont został wykonany.
Obecnie jest nowy, równy chodnik ułożony z kostki brukowej.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców tym tematem, którzy
po przeczytaniu artykułu, chcieli ode
mnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie, pragnę wyjaśnić
kilka istotnych szczegółów dotyczących
tej inwestycji. W budżecie Dzielnicy XVI
na rok 2021, dzięki moim staraniom, zapisano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Udało mi się również zapewnić dalsze finansowanie inwestycji i zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok
2022, gdzie zapisano kwotę 196 000 zł
na wykonanie tego parkingu.
W przyszłym roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jako jednostka miejska
realizująca to zadanie, ogłosi przetarg,
który wyłoni projektanta. Projektant po
uzyskaniu opinii i wytycznych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz innych wydziałów
ZDMK, oceni jakie są możliwości realizacji tego zadania. Wtedy okaże się też,
czy jest możliwe przesunięcie lamp oświetleniowych w głąb pasa zieleni, aby
można było wykonać jak największą liczbę miejsc.

Przypomnę, iż rada dzielnicy przeznacza własne środki na realizację zadań, które radni i mieszkańcy chcieliby,
aby zostały wykonane. Natomiast to projektant i ZDMK jako realizator podejmują
ostateczną decyzję i proponują możliwe
do wykonania rozwiązania. Ja w dalszym ciągu będą zabiegał o wykonanie
miejsc parkingowych do prostopadłego
bądź skośnego parkowania, gdyż wiem,
że przy bloku z taką dużą liczbą mieszkań, każde miejsce postojowe jest na
wagę złota. W przyszłym roku zostaną
nam przedstawione konkretne rozwiązania i możliwości. Jako radny, którego Państwo po raz kolejny obdarzyliście swoim zaufaniem, oddając na
mnie swój głos, staram się na bieżąco
reagować na Państwa potrzeby, które mi
zgłaszacie. W Bieńczycach, najmniejszej
powierzchniowo dzielnicy Krakowa, jest
duży deficyt miejsc parkingowych i trzeba wykorzystywać każdy skrawek ziemi,
aby stworzyć nowe miejsca postojowe.
Dobrze wie o tym również przewodniczący szesnastki, Zygmunt Bińczycki,
który wspiera zawsze moje działania.
Teksty i zdjęcia:
Andrzej Buczkowski
przewodniczący Komisji
Edukacji i Sportu
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Mieszkańcy Bieńczyc mogą cieszyć się kolejnym doświetlonym miejscem na terenie dzielnicy. Dzięki
przygotowanemu jeszcze przez poprzedni zarząd zadaniu, możemy bezpiecznie przejść pomiędzy
Szkołą Podstawową 86 a Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek na osiedlu Jagiellońskim.
Oświetlenie chodnika realizowane było w cyklu dwuletnim, w ubiegłym roku wykonany został projekt,
a w obecnym budowa słupów z lampami ledowymi.

Zawieszenie działalności stacjonarnej
Szanowni Państwo,
W związku z drugą falą pandemii COVID-19, Rządowy
Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym
zamknięciu dla publiczności instytucji kultury, filharmonii, oper,
operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek i
galerii sztuki.
Zgodnie z powyższym informujemy, że od 7 listopada
2020 r. zostaje zawieszona stacjonarna działalność Ośrodka
Kultury im. C. K. Norwida, w tym:

– ARTzony (os. Górali 4),
– Kina Studyjnego Sfinks (os. Górali 5),
– Galerii Huta Sztuki (os. Górali 5),
– Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (os. Górali 5),
– Biblioteki Ośrodka Kultury Norwida (os. Górali 5),
– Klubu Kuźnia (os. Złotego Wieku 14),
– Biblioteki Klubu Kuźnia (os. Złotego Wieku 14).
Zapraszamy do śledzenia naszej działalności w sieci.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel.
12 644 27 65 lub mailowo: sekretariat@okn.edu.pl.
Życzymy zdrowia i rozwagi.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Kultury
im. C. K. Norwida w Krakowie
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Nowa publikacja Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Nowa Huta od natury strony
Zakończył się kilkumiesięczny projekt „Nowa Huta od NATURY strony”, organizowany przez Pracownię Animacji Ekologicznej działającą w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miasta Krakowa. Był to czas spędzony na weekendowych rodzinnych spacerach po różnych typach zieleni w Nowej Hucie, a także na pracy nad publikacja elektroniczną.

Podczas projektu, który realizowany
był w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w wybrane niedziele od lipca do października 2020 r.,
odbyły się cztery spacery tematyczne po
Łąkach Nowohuckich oraz siedem wypraw szlakami przyrodniczymi dzielnicy,
podczas których prezentowane były
wszystkie formy zieleni miejskiej (użytki ekologiczne, nieużytki, zieleń parkowa i forteczna, ogródki działkowe, zieleń
podwórek i osiedli, zieleń ciągów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te
miały wymiar edukacyjny, jednak nie tylko prezentowały wartości każdego z wymienionych obszarów, ale także pokazywały, w jaki sposób odpowiedzialnie z
nich korzystać dla dobra przyrody i
człowieka. Zwieńczeniem projektu jest

wydanie elektronicznej publikacji podsumowującej.
Publikacja „Nowa Huta od NATURY
strony” pod redakcją Elżbiety UrbańskiejKłapy i Jarosława Klasia jest próbą holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest przez zespół
autorów w różnych swoich formach na
obszarze pięciu tzw. nowohuckich dzielnic Miasta Krakowa. Książka ukazuje
tym samym ogromną różnorodność
przyrodniczą Nowej Huty.
Krzysztof Wielgus opisuje nowohuckie parki i ich genezę w szerokim ujęciu krajobrazowym. Katarzyna Fabijanowska koncentruje się na opisie zieleni nowohuckich podwórek na wybranych
przykładach. Idee ogrodów działkowych
na przykładzie Rodzinnego Ogrodu

Działkowego „Hutnik” analizuje Magdalena Zych. Poprzez nowohuckie nieużytki w okolicach zalewu w Zesławicach
prowadzi Kasper Jakubowski. Miejskie
lasy, a szczególnie Las Mogilski, jest tematem tekstu Przemysława Szwałki.
Marcin Pawlik charakteryzuje zieleń
ciągów rzecznych w odniesieniu do jurajskiej Dłubni.
W tematykę użytków ekologicznych
wprowadza Jakub Kałużny, a wątek w
odniesieniu do Łąk Nowohuckich
będących także Obszarem Natura 2000
rozwijają Maciej Kozak (w ujęciu botanicznym) i Joanna Kajzer-Bonk (w ujęciu ornitologicznym). Każdy rozdział posiada streszczenie w języku angielskim
i jest zilustrowany fotografiami Katarzyny Ładny i Elżbiety Urbańskiej-Kłapy oraz
Kamila Sorockiego, który wykonał je z
drona. Książkę zamyka aktualny wykaz
ważnych elementów zieleni w Nowej Hucie oraz wybór pozycji bibliograficznych
pozwalających zgłębić temat.
Książka, póki co, dostępna jest jedynie w wersji elektronicznej do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida: www.nhlab.okn.edu.pl.
Szczegółowe informacje:
Nowohuckie Laboratorium
Dziedzictwa
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. +48 12 644 27 65 w. 47, 21,
nhlab@okn.edu.pl
www.nhlab.okn.edu.pl
www.facebook.com/NHlabOKN
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Nowa Huta. Dlaczego Nie?! znów zagrała. Po raz 62.

O nadziei u Cystersów

Słowa nadziei i otuchy – ubrane w poetyckie strofy i wyśpiewane przez krakowskich artystów –
popłynęły z duchowego centrum Nowej Huty – Opactwa Cystersów w Mogile, w stronę tych, którzy każdego dnia mierzą się z problemami wywołanymi przez pandemię COVID’19. Wrześniowy koncert 62. edycji cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! dedykowany był pracownikom służby zdrowia i innych służb, zaangażowanych w walkę z koronawirusem, ale jego przesłanie odnosiło się także do
chorych i seniorów oraz ich opiekunów. Do osób, które utraciły źródło dochodów. Do każdego, w
mniejszym lub większym stopniu, dotkniętego skutkami szerzenia się wirusa.

Był to najbardziej kameralny koncert
w historii cyklu – w zabytkowych
krużgankach Opactwa obejrzało go na
żywo około 70 osób, wśród nich gospodarz tego wyjątkowego miejsca –
opat o. dr Piotr Chojnacki OCist oraz pomysłodawca i koordynator cyklu – poseł
na Sejm RP Ireneusz Raś. Tym, którzy
mimo chęci nie mogli być z artystami w
Mogile, z pomocą przyszła jednak technologia – za sprawą Internetu i transmisji
wydarzenia w portalu Facebook, koncert
obejrzało kilkuset widzów.
Wystąpili dla nich krakowscy – niekoniecznie z urodzenia, ale zawsze z wyboru – artyści. Koncert tradycyjnie poprowadziła Lidia Jazgar, dyrektor artystyczna cyklu.
Jako pierwsza na scenie pojawiła się
Agata Rymarowicz, która przy akompaniamencie syna Emiliana zaśpiewała
między innymi o iskierkach nadziei w
utworze „Bo ja Wam jeszcze pokażę”. Po
niej przed widzami wystąpiła Agata Ślazyk, której towarzyszył Tomasz Kmiecik.
Za sprawą tego duetu pod zabytkowymi, kunsztownie zdobionymi przed wiekami sklepieniami krużganków popłynęła
traktująca o budowie huty pieśń „Pejzaż
horyzontalny” do słów autorstwa
Wiesława Dymnego.
O nadziei, którą niesie z sobą miłość,
wzruszająco opowiadała Basia StępniakWilk, wspierana instrumentalnie przez Jaśka Kuska. Związana z nowohuckim Teatrem Ludowym Marta Bizoń zaprosiła
słuchaczy na krakowski Kazimierz, śpiewając na klezmerską nutę o łzach, uśmiechu i szczęściu w piosence „Gdy jedna łza”
do słów Jacka Cygana, a następnie – do
słonecznych i radosnych Włoch skoczną,
autorską interpretacją „O sole mio”.
O tym, że „Niebo do wynajęcia” na
Ziemi człowiek może tworzyć sam, za-

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
śpiewał Robert Kasprzycki, a towarzyszył mu – na gitarze basowej – Krzysztof Wyrwa. Koncert zakończył występ Lidii Jazgar i Ryszarda Brączka. Artystka
zaśpiewała utwory z repertuaru zespołu
Galicja, którego jest liderką. Poetycko
opowiedziała o tym „co było i będzie i
jest”, o „radości prawdziwej” i o tym, że
człowiek nigdy nie jest sam.
Tradycyjnie już podczas koncertu z
cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! prowadzona była zbiórka funduszy na rzecz
nowohuckiego Hospicjum św. Łazarza,
które z powodu pandemii ma poważne
problemy finansowe. Datki na rzecz
podopiecznych placówki zbierali do puszek wolontariusze hospicjum, a dla
oglądających koncert internautów dostępna była kwesta internetowa za pośrednictwem portalu pomagam.pl.
Cykl Nowa Huta. Dlaczego Nie?! powrócił po kilkumiesięcznej przerwie,
spowodowanej pandemią koronawirusa – pomimo utrudnień i na przekór

przeciwnościom. Z dobrą energią także
dla tych wszystkich, którzy przegapili
wydarzenie. Wciąż mogą bowiem spędzić wspaniałe dwie godziny z artystami, których twórczość niesie zawsze nadzieję w najtrudniejszych nawet czasach i utwierdza w przekonaniu, że to
co złe – zawsze przemija. Nagranie
koncertu jest dostępne na facebookowej stronie Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta.
Organizatorami wydarzenia było Porozumienie Dzielnic Nowohuckich –
Dzielnice: XIV Czyżyny, XVI Bieńczyce,
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta i
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.
Koncert odbył się przy wsparciu Miasta
Kraków, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Głos. Tygodnik Nowohucki, Radio PLUS, TVP Kraków,
Dziennik Polski oraz Dwutygodnik Kraków.pl. Partnerem cyklu jest Agencja Art.
Blue.
Źródło: www.nhdn.pl
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Tylko razem możemy zatroszczyć się, o tych, którzy odchodzą przed nami.
Hospicjum św. Łazarza potrzebuje pomocy, aby pomagać chorym

Dramatyczny apel

Tylko razem będziemy mogli nadal zapewnić poczucie bezpieczeństwa i profesjonalną opiekę w tygodniach i dniach odchodzenia
naszych bliskich.

Ruch hospicyjnej powstał w 1981
roku w Krakowie z sprzeciwu lekarzy i
pielęgniarek oraz ludzi innych zawodów
i wobec braku odpowiedniej opieki dla
chorego na raka, cierpiącego nieuśmierzony ból i inne objawy, bezradności
rodziny oraz często samotnej śmierci
bez towarzyszenia przyjaznego
człowieka.
Od czterdziestu lat zespoły Hospicjum św. Łazarza obejmują chorego
całościową opieką: medyczną, duchową, socjalną oraz zapewniają pomoc i wsparcie ich bliskim. W dobie
pandemii koronawirusa hospicjum ma
bardzo małe możliwości pozyskania dodatkowych środków, dlatego też prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone. Potrzebna jest pomoc każdego z nas, członków
społeczeństwa.
Pomimo tych trudnych warunków
trwamy, ale bardzo potrzebujemy finansowego wsparcia dla profesjonalnej hospicyjnej opieki. Hospicjum Stacjonarne, choć z wielkimi rygorami sanitarnymi, przyjmuje chorych. Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i reha-

bilitanci oraz opiekunowie medyczni
niosą potrzebną profesjonalną pomoc.
Ksiądz Kapelan codziennie odprawia
mszę św. w kaplicy hospicyjnej i odwiedza chorych, przynosząc Pana Jezusa i udzielając sakramenty. Trwa
bez przeszkód praca kuchni, która
każdego dnia przygotowuje dla pacjentów 5 posiłków. Pion administra-
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cyjno-gospodarczy i zarząd stara się,
aby do opieki nad chorym nie zabrakło
niczego, co jest konieczne do jej realizacji. Zespoły Hospicjum Domowego
i Poradni Medycyny Paliatywnej są w
stałym kontakcie, nie tylko telefonicznym z chorymi, odbywając w miarę potrzeb wizyty w ich rodzinnych domach.
Bez pomocy nie pozostali, także przewlekle chorzy. Zarówno personel medyczny jak i wolontariusze starają się,
aby nie odczuwali osamotnienia.
Obecnie w świecie borykającym
się ze skutkami COVID-19 specjalistyczna opieka na koniec życia jest
ważniejsza niż kiedykolwiek. Wszystkich przyjaciół Hospicjum św. Łazarza
prosimy o wsparcie.
Ta służba człowiekowi w ostatnich
tygodniach i dniach życia może być
kontynuowana w sytuacji pandemii tylko dzięki Ludziom Dobrej Woli, którzy
swoim wsparciem finansowym czynią
tak wiele dla Hospicjum św. Łazarza,
że może ono trwać. Za nieocenioną pomoc cała społeczność Hospicjum św.
Łazarza z całego serca pięknie dziękuje. Dziękujemy nie tylko za pamięć
o chorych, ale za to też, że jesteście
Państwo z nami. Ta obecność daje nam
siłę i wiarę, że hospicjum przetrwa ten
trudny czas i będzie mogło zawsze
służyć tym, którzy potrzebują jego
opieki.
Pomóżcie nam, abyśmy mogli
nadal pomagać.

Jolanta Stokłosa
prezes Towarzystwa

Jak można wspomóc Hospicjum św. Łazarza?

1. przekazanie darowizny poprzez
– wpłatę na konto bankowe TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”:
Alior Bank nr 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688 lub
Bank Pekao S.A. nr 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744
– wpłaty on-line na stronach
www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/
www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum/
2. organizując zbiórkę wśród swoich znajomych, na ślubie, na pogrzebie czy uroczystości rodzinnej.
3. organizując w swojej firmie, urzędzie, szkole lub organizacji dzień hospicjum
ze zbiórką funduszy wśród współpracowników, uczniów, członków, lub przyjaciół.
4. poprzez wysłanie do rodziny i znajomych prośby o pomoc dla Hospicjum św.
Łazarza
5. udział w świątecznym wyzwaniu „Kolęda dla Hospicjum”

