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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem

oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy

Rada i Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce
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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

– 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,
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Druk: Drukarnia Romapol Stefan Pałka

ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
Nakład: 8000 egz.
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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.

W świątecznym numerze Kuriera Bieńczyckiego:
Zamiast zdania przewodniczącego, z którym w długiej rozmowie w dalszej częś-

ci Kuriera Bieńczyckiego podsumowujemy mijający, jakże trudny dla wszystkich
rok, zapraszamy do lektury naszego świątecznego wydania.

Informujemy w nim o działaniach rady dzielnicy w różnych aspektach jej funk-
cjonowania. Przedstawiamy zrealizowane w tym roku dzielnicowe inwestycje – nowe
chodniki, miejsca postojowe, remonty w bieńczyckich placówkach oświatowych,
z dużą inwestycją termomodernizacyjną Szkoły Podstawowej nr 104. Przekazu-
jemy istotne, zwłaszcza w pandemicznym czasie, informacje.

Prosimy też wszystkich przyjaciół o wsparcie i pomoc Hospicjum św. Łazarza.
Miejsca nierozerwalnie wpisanego nie tylko w bieńczycki krajobraz.

A przede wszystkich życzymy Państwo wszelkiej radości i pomyślności
w nadchodzącym roku oraz rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia. REDAKCJA

Wystawa szopek krakowskich

Tym razem on-line
Wprawdzie w związku z sytuacją epidemiczną od 7 grudnia 2020 w krakow-

skim Celestacie przy ul. Lubicz nie można oglądać pokonkursowej wystawy szo-
pek krakowskich, która nie będzie dostępna dla publiczności do 27 grudnia 2020,
ale w tym czasie zapraszamy chętnych do odwiedzenia strony internetowej Mu-
zeum Krakowa www.muzeumkrakowa.pl/wystawy/wystawa-szopek

Właśnie na niej będzie można obejrzeć wszystkie szopki nagrodzone w tego-
rocznym konkursie. Mamy nadzieję, że jeszcze pod koniec tego roku muzea zo-
staną udostępnione zwiedzającym, a my będziemy mogli spotkać się z zaintere-
sowanymi na wystawie szopek w Celestacie. Pokonkursowa wystawa szopek kra-
kowskich czynna będzie do 28 lutego 2021 r.

78. Konkurs Szopek Krakowskich oraz pokonkursowa wystawa „Szopki w Ce-
lestacie” uzyskały honorowy patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Pro-
jekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Jak co roku, tak i tym razem, mimo pandemii i wielu
ograniczeń w niedzielę, 6 grudnia, miastem zawładnęli mo-
toMikołaje. Zebrali się w punkcie startowym wyznaczono
nad Zalewem Nowohuckim przy ul. Bulwarowej w ogrom-
nej liczbie. Przejazdy przez miasto kończyli wspólnie przy
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu.

Tam, wprawdzie tylko przez okna, ale witali się z dziećmi
i personelem szpitala, wręczając prezenty i książki do od-

działowych bibliotek ku uciesze najmłodszych pacjentów szpi-
tala, zebrane wcześniej od darczyńców. Takim okazała się
także Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Praktycznie przez cały mikołajkowy dzień trwała też
zbiórka krwi. W RCKiK przy ul. Wielickiej 265, w Szpitalu Dzie-
cięcym, otwarto specjalny punkt pobrań, gdzie można było od-
dawać zarówno krew, jak i osocze od ozdrowieńców, którzy
przebyli już koronawirusa.

Rada Dzielnicy Bieńczyce z motoMikołajami

Podarunki dla najmłodszych
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Jaki w Pana ocenie był to rok,
biorąc pod uwagę, że po raz pierwszy
wszyscy zetknęliśmy się ze stanem
pandemii spowodowanej koronawi-
rusem? Jaki miało to wpływ na
działania rady i zaplanowane na ten
rok inwestycje?

Rzeczywiście, dziwny to był rok ze
względu na epidemię. Mimo to zapla-
nowane na ten rok remonty chodników
i parkingów w większości zostały zrea-
lizowane zgodnie z planem, chociaż mu-
szę przyznać, że nie na wszystkie in-
westycje z wiadomych względów wy-
starczyło pieniędzy. Potrzeby są oczy-
wiście dużo większe, a środki przezna-
czane dla dzielnic są nie wiedzieć cze-
mu, mimo wzrostu wartości budżetu
Miasta, relatywnie coraz mniejsze. Dla
mnie najważniejsze jest to, że najwięk-
sze tegoroczne zadanie remontowe –
parking w osiedlu Strusia 12 został
zrealizowany. Jednakże trzy inne zada-
nia, istotne dla mieszkańców Bieńczyc,
które miały być realizowane z budżetu
Miasta Krakowa nie zostały, niestety, wy-
konane.

Czy może Pan je wymienić?
To przebudowa ulicy Fatimskiej od

strony ulicy Kocmyrzowskiej, parking
przy ul. Bogusza w osiedlu Strusia i doś-
wietlenie przejść dla pieszych przy alei
Andersa.

Co było tego przyczyną? Czy tyl-
ko kwestie finansowe?

W mojej ocenie ulica Fatimska jakoś
nie ma szczęścia w kontekście inwe-
stycyjnym. W poprzednim roku w
budżecie miasta zaplanowano niewy-
starczającą kwotę na realizację tego za-
dania. W tym roku, ze względu na
kłopoty finansowe w mieście, nie udało
się znaleźć finansowania dla tego re-
montu. Wraz z grupą mieszkańców kil-
kukrotnie odwiedzałem zastępcę pre-
zydenta Andrzeja Kuliga, odpowie-
dzialnego za inwestycje, który obiecał
nam wsparcie. W efekcie w przedsta-
wionych planach budżetowych na przy-
szły rok inwestycja ta została uwzględ-

niona. Zaplanowano ją w cyklu dwulet-
nim. Całkowity koszt przebudowy to
mnie więcej cztery miliony złotych. Tak
wysokie nakłady wynikają z konieczności
wykonania kanalizacji, której w tym
miejscu brakuje.

Wspomniał Pan także o niezreali-
zowaniu innego zadania z pieniędzy
miejskich – doświetleniu przejść dla
pieszych w alei Andersa. Jakże istot-
nego w kontekście zmian organizacji
ruchu w tej arterii, a tym samym w
kontekście bezpieczeństwa pieszych?

Konieczność poprawy oświetlenia
przy tej ulicy wskazała Rada Dzielnicy
XVI w przyjętej uchwale. Potwierdzone
to zostało stosownym audytem i rozpo-
częto przygotowania do realizacji jakże
istotnego, w naszej ocenie, zadania.
Jednakże i w tym wypadku ze względu
na cięcia finansowe w budżecie miasta,
spowodowane mniejszymi wpływami z
powodu epidemii, do realizacji nie doszło.
Z kolei w przypadku parkingu przy ulicy
Bogusza na przeszkodzie stanęły wzglę-
dy formalne i brak porozumienia z Tau-
ronem.

Z drugiej jednak strony, oprócz
wielu planowo zrealizowanych inwe-
stycji może się Pan cieszyć z zakoń-
czenia kolejnego etapu rewitalizacji
rekreacyjnej wizytówki dzielnicy –
Zalewu Nowohuckiego między ulicą
Bulwarową a aleją Solidarności.

Myślę, że wszystkie prace prowa-
dzone nad zalewem w ostatnich latach
dały zupełnie nową jakość temu miejscu.

Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, każdy
podkreśla walory rekreacyjne naszego
zalewu i całej towarzyszącej mu prze-
strzeni. Nam bardzo zależało na tym, aby
doprowadzić to miejsce do obecnego sta-
nu. Najważniejsze, że się to dokonało.
Bardzo się z tego cieszymy.

Nad zalewem pojawiła się tężnia
solankowa. Oprócz tężni nad zalewem
funkcjonuje drewniana strefa relaksu z
plażą dla chętnych. Dużym, przebudo-
wanym placem zabaw z ciekawymi
urządzeniami dla najmłodszych. Atrakcje
nad zalewem uzupełniają boiska do ko-
szykówki i siatkówki plażowej czy ze-
wnętrzne siłownie oraz molo. Właśnie po-
wstaje scena plenerowa. Na montaż
czekają fontanny. Wszystkie te prace
całkowicie zmieniły oblicze zaniedbanego
przez długi czas zalewu. Trudno więc dzi-
wić się tłumom mieszkańców dzielnicy i
nie tylko im, stale pozostającym wokół za-
lewu.

Czy i w tym roku realizowaliście
działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w dzielnicy?

To jeden z naszych priorytetów. Fi-
nansujemy zakup sprzętu dla służb po-
rządkowych oraz działania profilaktycz-
ne. Kontynuujemy doświetlanie dzielni-
cy. Nowe lampy działają już w osiedlach:
Na Lotnisku, Przy Arce, Jagiellońskim.
Wymieniliśmy oprawy na ledowe w
osiedlu Wysokim. Warto też zwrócić
uwagę na poprawę oświetlenia na prze-
jściach dla pieszych na ulicy Obrońców
Krzyża. Zadanie to zostało zrealizowa-
ne w ramach budżetu obywatelskiego.

Pozostając przy kwestiach bez-
pieczeństwa – wiele kontrowersji
wzbudziły zmiany organizacji ruchu
na ulicy Mikołajczyka i alei Andersa.
Jak odniósłby się Pan do tych zmian?

Przede wszystkim chciałbym pod-
kreślić, że wszystkie te zmiany wpro-
wadzono bez konsultacji z Radą Dziel-
nicy Bieńczyce. W efekcie czego roz-
wiązania te spowodowały utrudnienia
w komunikacji samochodowej w całej
dzielnicy. Szczególnie zmiany na ulicy

Inwestycji nie brakowało
Rozmowa z ZYGMUNTEM BIŃCZYCKIM, przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
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Mikołajczyka wydają się niezrozumiałe,
skutkujące blokowaniem ruchu w dziel-
nicy w godzinach szczytu. Z kolei
wprowadzone na alei Andersa buspa-
sy, często bardzo krótkie, wymuszają
zmianę pasa ruchu na niewielkim od-
cinku, po czym się kończą. Powoduje
to występowanie niebezpiecznych sy-
tuacji. Dochodzi też do wielu kolizji. W
związku z tym Rada Dzielnicy XVI wy-
stąpiła do Miejskiego Inżyniera Ruchu,
czyli instytucji odpowiedzialnej za wpro-
wadzone zmiany, o konsultowanie tego
typu zamierzeń. Odbyło się spotkanie
w tej sprawie i padła ze strony MIR taka
deklaracja oraz zapowiedź korekty
niektórych wprowadzonych już roz-
wiązań.

Znaczącą część budżetu Rady
Dzielnicy pochłania dofinansowywa-
nie placówek oświatowych, z którymi
rada ściśle współpracuje. Czy i w
tym roku, mimo wielu obiektywnych
trudności, udało się przeprowadzić w
tych placówkach wiele potrzebnych
im remontów?

I w tym roku wiele udało się zrobić w
naszych szkołach i przedszkolach dzię-
ki dobrej współpracy z miejskimi jed-
nostkami. Współpracujemy w tych spra-
wach przede wszystkim z Miejskim Cen-
trum Obsługi Oświaty, które skutecznie
zrealizowało w placówkach oświato-
wych prace remontowe za około pół mi-
liona złotych.

Warto podkreślić wykonanie z fun-
duszy rządowych za blisko półtora mi-
liona złotych w Szkole Podstawowej nr
104, która doczekała się całkowitej ter-
momodernizacji, jak również nowych
boisk ze sztuczną nawierzchnią do siat-
kówki i koszykówki. Jako ciekawostkę
pragnę podać fakt, że termomoderniza-
cja Szkoły Podstawowej nr 104 w osied-
lu Wysokim zakończyła kilkuletni program
termomodernizacji bieńczyckich placó-
wek szkolnych.

Pomagacie także klubom sporto-
wym funkcjonującym w Bieńczycach?

Oczywiście. Współpracujemy i wspo-
magamy finansowo Klub Sportowy Wan-
da, m.in. sfinansowaliśmy klubowy mo-
nitoring. Współpracujemy także z No-
wohucką Akademią Sportu Wanda. W lip-
cu rozgrywano na obiektach Wandy
Grand Prix w siatkówce w bardzo moc-
nej, ligowej obsadzie.

To kolejny rok, gdy Bieńczyce
zyskują dzięki projektom zgłasza-
nym do corocznego budżetu oby-
watelskiego.

Cieszę się, że zwiększyła się liczba
projektów złożonych do tegorocznego
budżetu obywatelskiego. Poprawiła się
też frekwencja w głosowaniu. Z 26 pro-
jektów dzielnicowych zgłoszonych w
Bieńczycach, wybrano 10 o łącznej
wartości 1 258 000 zł. Jeden z wybra-
nych projektów miejskich zlokalizowany
jest także w Bieńczycach. To Zalew
Nowohucki i jego kolejny etap rewitali-
zacji o wartości 900 tys. zł. Dzięki rea-
lizowanym projektom nasza dzielnica z
każdym rokiem zmienia swoje oblicze.

A kwestie społeczne?
Najwięcej zmian musieliśmy wpro-

wadzić właśnie w tak zwanych zada-
niach miękkich. Sfera spraw społecznych

to jedna z dziedzin, gdzie nie dało się wy-
konać większości projektów ze względu
na obostrzenia związane z epidemią ko-
ronawirusa. Odwołane zostały trady-
cyjne świąteczne spotkania z seniorami,
realizowane w Zespole Szkół Gastro-
nomicznych nr 1. Po raz pierwszy, od
1999 roku, nie odbyły się również Spot-
kania Bieńczyckie, dzielnicowe święto
kulturalne. Wiele projektów kulturalno-
oświatowych również nie doszło w tym
roku do skutku. Mam nadzieję na wy-
gasanie w przyszłym roku zagrożenia
koronawirusem oraz na powrót do nor-
malnego funkcjonowania, czego wszyst-
kim życzę.

Chciałbym również przekazać na-
szym mieszkańcom życzenia zdrowia i
spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślnoś-
ci w Nowym Roku.

Rozmawiał: Jacek Bartlewicz

Rada Dzielnicy XVI wsparła Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego, dofinansowując zakup potrzebnej szpitalowi aparatury
w postaci ssaków medycznych. W ten sposób, w trudnym czasie pan-
demii bieńczyccy radni włączyli się w pomoc służbie zdrowia.
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Bieńczyckie chodniki w coraz lepszym stanie, przybywa wyremontowanych miejsc postojowych

Ze wskazań mieszkańców
W kończącym się roku, podobnie jak w poprzednich, rada dzielnicy skoncentrowała się przede wszyst-
kim na poprawianiu infrastruktury drogowej. W szczególności dotyczyło to osiedlowych chodni-
ków i ścieżek. Mimo pandemii koronawirusa, która dość skutecznie, zwłaszcza w pierwszych mie-
siącach roku, sparaliżowała wiele prac budowlanych, te mocno od jesieni przyśpieszyły.

Efektem tych prac jest sporo wyre-
montowanych osiedlowych traktów.
Mieszkańcom Bieńczyc łatwiej będzie je
teraz pokonywać, zwłaszcza w zimowym.

– I tym razem, mimo bardzo trud-
nego dla wszystkich czasu pandemii,
udało się nam sporo zrobić dla popra-
wy infrastruktury osiedlowej, w szcze-

gólności dotyczy to miejsc postojowych
i chodników. Staramy się reagować na
wskazania naszych mieszkańców do-
tyczące remontów dróg, parkingów, ale

Chodnik i parking os. Kazimierzowskie

Parking os. Strusia
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w szczególności właśnie chodników, po
których poruszają się przede wszystkim
ludzie starsi. Zwłaszcza teraz, zimą, bę-
dzie im łatwiej je pokonywać. Oczywiś-
cie, nie zapominamy także o remontach
miejsc postojowych i sporo tego typu
prac także udało się w tym roku wyko-
nać – wyjaśnia Zygmunt Bińczycki,

przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XVI Bieńczyce.

W ostatnim czasie udało się więc wy-
remontować chodniki w osiedlach: Ja-
giellońskim 27, Strusia 6 przy Plantach
Bieńczyckich, Albertyńskim 21, czy
Przy Arce 11, przy parkingu. Dodatko-
wo w osiedlu Strusia 12 także wyre-

montowano już parking. Nawierzchnia
parkingu została wykonana z kostki
betonowej.

Zmodernizowano miejsca postojowe
w osiedlach: Kazimierzowskim, Na Lot-
nisku i Jagiellońskim.

Zdjęcia:
Zygmunt Bińczycki

Parking os. Kazimierzowskie 21

Parking os. Na Lotnisku

Parking os. Jagiellońskie 21
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Chodnik os. Kazimierzowskie 21

Chodnik pomiędzuy osiedlami
Albertyńskim i Niepodległości
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Chodnik os. Przy Arce 2

Chodnik przy bl. 22 os. Albertyńskie

Chodnik przy bloku 21 os. Albertyńskie
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Chodnik os. Strusia 6

Chodnik os. Strusia 7

Chodnik os. Wysokie 11 Chodnik os. Wysokie 17
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Chodnik os. Kazimierzowskie 19

Chodnik Przy Arce 11

Chodniki pomiędzy blokami 27 i 28 os. Jagiellońskie
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Elegancka, szaro-zielona, nienach-
lana elewacja, doskonale komponująca
się z elewacją sąsiadującego z pod-
stawówką III Liceum Ogólnoksz-
tałcącego.

– Właśnie na takim efekcie mi za-
leżało. Wyszło bardzo elegancko, a zie-
lony kolor elewacji jest na tyle delikatny,
że nie przytłacza szarości. Cieszę się
bardzo. Zarówno z inwestycji termo
modernizacyjnej, która już daje szkole
efektywne oszczędności związane z
kosztami ogrzewania dużych przecież
powierzchni. Widać to w rachunkach –
mówi Magdalena Hyła, dyrektorka
Szkoły Podstawowej nr 104.

Szkoła zyskała też nowe boiska ze
sztuczną nawierzchnią do koszykówki i
siatkówki z piłkochwytami i ławkami
wokół boisk.

Obie inwestycje na terenie szkoły
realizowane były od lipca do końca lis-
topada. Dzięki dobrej komunikacji kie-
rowników robót uniknięto większych

Szkoła Podstawowa nr 104 w osiedlu Wysokim zyskała nowe oblicze

Elegancko i oszczędnie
Ponad 1,4 mln złotych kosztowały inwestycje zrealizowane w tym roku w Szkole Podstawowej nr
104. To prace termodernizacyjne, które sprawiły, że budynek zyskał elegancki wygląd. Jednocześ-
nie trwała modernizacja szkolnych boisk. Prace przebiegały przez większość czasu równolegle, ale
ekipom budowlanym praktycznie to nie przeszkadzało. Efekt robi wrażenie!



kolizji, a prace wykonywane były we
właściwym tempie. Jednocześnie udało
się także wymienić przestarzałe ka-
mery na sprzęt nowoczesny, jedno-
cześnie rozszerzając szkolną sieć mo-
nitoringu.

– Mam nadzieję, że w ten sposób od-
straszymy potencjalnych graficiarzy i ki-
boli bazgrzących po naszych murach –
dodaje dyr. Magdalena Hyła.

Wiosną przyszłego roku już zreali-
zowane inwestycje uzupełnione będą o
prace zieleniarskie, głównie nasadzenia
traw. Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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W tym roku Miejskie Centrum
Obsługi Oświaty w Krakowie zreali-
zowało w Dzielnicy XVI Bieńczyce
następujące prace remontowe i in-
westycyjne:
• Samorządowe Przedszkole nr 97 –

montaż bezpiecznej nawierzchni w
ogrodzie przedszkolnym,

• Samorządowe Przedszkole nr 115 –
wymiana grzejników spiralnych,
czyszczenie instalacji c.o., montaż za-
worów,

• Samorządowe Przedszkole nr 116 –
remont posadzek w piwnicy, malo-
wanie schodów,

• Samorządowe Przedszkole nr 117 –
malowanie sal na I piętrze z wy-
mianą drzwi,

• Samorządowe Przedszkole nr 120 –
wymiana instalacji elektrycznej wraz
z malowaniem,

• Samorządowe Przedszkole nr 142 –
malowanie sal zabaw dla dzieci,

• Samorządowe Przedszkole nr 143 –
remont sali, wymiana drzwi, zakup i
montaż urządzeń do zabaw w ogro-
dzie,

• Samorządowe Przedszkole nr 151 –
remont sekretariatu i gabinetu, remont
chodników w ogrodzie przedszkol-
nym,

• Szkoła Podstawowa nr 86 – wymia-
na wykładziny, zakup i montaż kli-
matyzatora,

• Szkoła Podstawowa nr 100 – malo-
wanie pomieszczeń,

• Szkoła Podstawowa nr 101 – wy-
miana instalacji elektrycznej,

• Szkoła Podstawowa nr 104 – termo-
modernizacja oraz remont kapitalny
sanitariatów, wykonanie zabezpie-
czeń ornitologicznych.

Koszt tegorocznych prac
remontowych
zrealizowanych
w Bieńczycach przez
MCOO wyniósł 472 730 zł,
a termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
nr 104 – 1 401 127 zł.
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Najmłodsi piłkarze z Mikołajem
Po raz kolejny w hali pneumatycznej OSiR Wan-
dzianka przy ul. Bulwarowej 39 Nowohucka Aka-
demia Sportu Wanda Kraków zorganizowała w
grudniu mikołajkowy turniej piłkarski dla
najmłodszych.

I tym razem turniej okazał się być wspaniałą zabawą dla
najmłodszych adeptów sztuki piłkarskiej. Tych z kategorii żaków.

Dla najlepszych zawodników i zespołów przygotowano
ogrom nagród w postaci sprzętu sportowego, medali i pu-
charów. Wręczono m.in. Puchar Fair Play Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce i Puchar Prze-
wodniczącego Komisji Edukacji i Sportu dla najmłodszej
drużyny.

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki
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Centrum pierwszej pomocy psychologicznej
dla ludzi w kryzysie

Informujemy, że oferujemy bezpłatne konsultacje z terapeutami w czterech stacjonarnych
punktach pomocy i on-line dla mieszkańców Krakowa znajdujących się w kryzysie

psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku
pandemii COVID -19 np.:

• przemoc w rodzinie i konflikty rodzinne
• izolacja dzieci i młodzieży, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczanie zdalne

• uzależnienie, choroba, strata bliskiej osoby
• osamotnienie, izolacja, utrata pracy, przeciążenie psychofizyczne, itp.

ZAPISY:
• przez formularz dostępny na stronie cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow

• telefonicznie pod numerem 572-882-200
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 )

ADRESY STACJONARNYCH PUNKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:
• ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)

• ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
• al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)

• ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)
Harmonogramy dyżurów terapeutów i więcej informacji na stronie kkr.krakow.pl i cppp.org.pl
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Celem przedsięwzięcia jest upo-
wszechnianie i promowanie dziedzictwa
kulturowego, popularyzowanie wartoś-
ciowej współczesnej literatury i wydaw-
nictw o wysokich walorach artystycz-
nych, rozwijanie wrażliwości i empatii po-
przez głośne czytanie literatury.

Na kanale YouTube Biblioteki Kraków
(https://tiny.pl/7n1g8) i Facebooku można
obejrzeć serię filmów, w których znani
aktorzy czytają fragmenty książek na-
grodzonych i nominowanych w konkur-
sie literackim Żółtej Ciżemki.

Nagroda jest przyznawana co roku
przez Bibliotekę Kraków autorom naj-
piękniejszej i najbardziej wartościowej
książki dla dzieci i młodzieży.

Wyprodukowany przez nas cykl fil-
mowy powstawał w kilku filiach Biblio-
teki Kraków. W nagraniach uczestni-
czyli aktorzy: Anna Polony, Dorota
Segda, Radosław Krzyżowski, Kata-
rzyna Zawiślak-Dolny i Paweł Kumię-
ga. Filmy są dostosowane do potrzeb

osób niesłyszących, dzięki tłumaczeniu
na polski język migowy.

Przygotowana została również elek-
troniczna wystawa prezentująca do-
tychczasowe cztery edycje nagrody
Żółtej Ciżemki – jej laureatów, pisarzy
oraz ilustratorów, a także nominowane
książki.

Zachęcam do zapoznania się z tymi
materiałami oraz promocję filmów wśród
mieszkańców wszystkich dzielnic Kra-
kowa.

Paulina Knapik-Lizak
Kierownik Działu Metodycznego i

Projektów Biblioteki Kraków

Od Biblioteki Kraków

Seria filmów dla wszystkich
Biblioteka Kraków, w ramach projektu „Ciżemkowe czytanki - słuchaj on-line z Biblioteką Kraków”,
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sie-
ci” przygotowała serię filmów. Adresatami projektu są dzieci, młodzież, rodzice, bibliotekarze, nau-
czyciele, animatorzy, pracownicy naukowi, studenci.

Wspólnie z pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej działającymi w
ramach Programu Aktywnoś-
ci Lokalnej Złota Jesień prze-
wodniczący Rady Dzielnicy
XVI Bieńczyce, Zygmunt Biń-
czycki oraz przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych,
Zdrowia, Profilaktyki i Miesz-
kalnictwa, Izabela Kochańska
odwiedzili mieszkańców blo-
ków 11a i 11b w osiedlu Złotej
Jesieni, gdzie program ten
jest realizowany. Zamiast co-
rocznego spotkania, które nie
mogło się odbyć ze względu
na stan epidemii, tym razem
przekazali ozdoby świąteczne
w formie stroików wraz z
życzeniami świątecznymi.
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Projekt polega na produkcji, promocji
i emisji specjalnych materiałów filmowych
dedykowanych seniorom. Są to m.in.:
– porady (np. jak wykonać przyłbicę w

dwie minuty),
– wywiady i wykłady ze specjalistami i

ekspertami (np. geriatra, kardiolog
czy Rzecznik Praw Pacjenta),

– filmy edukacyjne z naszymi ambasa-
dorami (np. ćwiczenia w domu),

– programy rozrywkowe (np. #hot16chal-
lenge),

– filmy przedstawiające nasze akcje
(np. przekaż nam wózek inwalidzki).

W tym roku stowarzyszenie wypro-
dukowało ponad 60 pro-seniorskich pro-
gramów (edukacyjno-aktywizacyjno-
poradniczych), które przez media
społecznościowe producenta progra-
mów dotarły już do ponad 500 tysięcy
seniorów.

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia naszego kanału oraz przekaza-
nia informacji dalej!

Najpopularniejsze filmy na kanale
Głos Seniora TV –

https://www.youtube.com/user/Glo
sSenioraTV/videos:

Spot promocyjny – kampania
społeczna „Solidarni z Seniorami – Ra-
zem Damy Radę!”

https://www.youtube.com/watch?v
=pkeb8rsrsyo

Jak wykonać przyłbicę w dwie mi-
nuty?

https://www.youtube.com/watch?v
=IA7KSyHRr0E

Wywiad z geriatrą dr Krzysztofem
Czarnobilskim

https://www.youtube.com/watch?v
=4kcWxSh5iUw

Ćwiczenia mistrza Polski 60+, dr
Marka Pilcha

https://www.youtube.com/watch?v
=ID_vqL0ZRac

Jak wykonać maseczkę w dwie mi-
nuty?

https://www.youtube.com/watch?v
=bJFUSjXjFy0

Wywiad z Rzecznikiem Praw Pa-
cjenta

https://www.youtube.com/watch?v
=8rPMWEKAEZI

Bo wirus to test – Łukasz Salwa-
rowski, Głos Seniora #hot16challenge2

https://www.youtube.com/watch?v
=X8sWi-baQBo

Seniorze, nie bój się lekarza! – wy-
wiad z dr Piotrem Pucem

https://www.youtube.com/watch?v
=7s90MoWZWlI

Aktywizujmy Seniorów! Program
Ogólnopolska Karta Seniora – Gmina
Przyjazna Seniorom

https://www.youtube.com/watch?v
=y-12SG85ojI

WITAMINOWY SHOT z kurkumą i
imbirem! Wzmocnij odporność!

https://www.youtube.com/watch?v
=Gz44X9gZZjc

Głos Seniora TV – telewizja internetowa dedykowana seniorom

Warto obejrzeć!
W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę! prowa-
dzonej od marca 2020 roku przez Stowarzyszenie MANKO – wydawcę magazynu Ogólnopolski Głos
Seniora oraz twórcę programów Ogólnopolska Karta Seniora i Gmina Przyjazna Seniorom, realizo-
wany jest projekt telewizji internetowej Głos Seniora TV.
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Bieńczyccy radni zaśpiewali kolędy dla podopiecznych Hospicjum św. Łazarza przy okazji ostatniej
sesji Rady Dzielnicy XVI. W ten sposób zachęcali do wsparcia tej placówki, jednocześnie wsparli
konto akcji "kolęda dla hospicjum".

Wigilijny 63. koncert
Nowa Huta. Dlaczego Nie!?
W wigilijny wieczór o godzinie 20.00 organizatorzy 63. Koncertu Nowa Huta Dlaczego Nie!? zapraszają
na transmisje online z Kościoła Św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Szkaplerznej w Krzesławicach gdzie
odbędzie się koncert „Kolęda dla Hospicjum. Kolęda Nadziei”. Podczas uroczystego wieczoru kolę-
dować będą Przemysław Branny, Ewa Lendowska, Anna Branny, Andrzej Róg, Adam Niedzielin, Ste-
fan Błaszczyński, Grzegorz Piętak oraz Polek Dyyak. Koncert będzie transmitowany na profilu face-
bookowym Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta. Serdecznie zapraszamy!

Do Zarządu Dróg Miasta Krakowa
wpłynął w połowie roku wniosek od jed-
nego z mieszkańców enklawy przy ulicy
Fatimskiej przy budynkach 172-176, 188,
190, 192, w sprawie konieczności utwo-
rzenia „strefy ruchu” w miejsce istniejącej
obecnie drogi wewnętrznej. W uzasad-
nieniu napisał on, że parkujące na chod-
niku samochody uniemożliwiają przejście
chodnikiem np. z wózkiem dziecięcym.

Utworzenie „strefy ruchu” spowodo-
wałoby całkowity zakaz zatrzymywania i
postoju, co z kolei doprowadziłoby do
znacznego uszczuplenia miejsc postojo-
wych w tym miejscu.Aby uniknąć tak dra-
stycznego rozwiązania Rada Dzielnicy
XVI zorganizowała spotkanie z przed-
stawicielami ZDMK. Ze strony rady w
spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący
Zygmunt Bińczycki i przewodniczący Ko-

misji Praworządności i Porządku Pub-
licznego Sławomir Góra. Zaproponowa-
li oni rozwiązanie kompromisowe – na-
malowanie linii wskazujących sposób
parkowania. Taka organizacja ruchu po-

zwala zachować drożność chodnika,
mimo braku 1,5-metrowego przejścia
(takie rozwiązanie jest dopuszczalne na
drogach wewnętrznych). Rozstrzygnięcie
mające formę testu okazało się trafione.
Kierowcy stosują się do zasad parkowa-
nia, chodnik jest drożny, a miejsc posto-
jowych nie ubyło.

Kompromis przy Fatimskiej

fot. Zygmunt Bińczycki
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Kolęda dla hospicjum
– nasze świąteczne wyzwanie
Okres świąteczny, to zawsze w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie czas szczególny. Personel stara
się stworzyć na oddziałach namiastkę rodzinnego domu, ciepłą, pełną życzliwości atmosferę, a blis-
cy towarzyszyć chorym w tych wyjątkowych dniach.

W tym roku, w wyniku pandemii
zmieniło się wiele, wolontariusze nie
mogą posługiwać chorym, rodzina może
towarzyszyć im w bardzo ograniczonym
zakresie, a hospicjum znalazło się w
trudnej sytuacji finansowej. Nie zmieniło
się jedno, chorzy nadal potrzebują spe-
cjalistycznej opieki oraz zwykłej, ludzkiej
troski, a hospicjum wsparcia społeczeń-
stwa, aby pełnić swoją misję - dlatego
kolędujemy dla hospicjum.

Wspólnie możemy pomóc hospi-
cjum, w ten przedświąteczny czas za-
praszamy wszystkich mieszkańców
Nowej Hutu do wzięcia udziału, w
wyjątkowym wydarzeniu, akcji. #Kole-
daDlaHospicjum, która łączy wciąż
żywe w Polsce tradycje kolędnicze z po-
mocą dla pierwszego polskiego hospi-

cjum. To internetowa akcja powszech-
nego kolędowania, wystarczy zaśpie-
wać kolędę lub piosenkę świąteczną -
nagrać wykonanie i udostępnić film
w mediach społecznościowych (FB,
www, YouTube i inne), złożyć kolędowy
datek na rzecz Hospicjum na:
https://pomagam.pl/KoledaDlaHos-
picjum poprosić o to innych oraz no-
minować do zadania trzech kolejnych
kolędników. Do kolędowania zapra-
szamy osoby, rodziny, grupy przyjaciół,
firmy, instytucje, szkoły, organizacje,
urzędy, dzielnice.

Hospicjum można wspierać za po-
średnictwem zbiórki na www.poma-
gam.pl/KoledaDlaHospicjum lub do-
konując tradycyjnej wpłaty na konto

bankowe TPCh „Hospicjum im. św.
Łazarza”:

Alior Bank nr 92 2490 0005 0000
4530 9034 8688 z dopiskiem ”Kolęda
Dla Hospicjum”.

Wszelkie informacje o akcji #Kolę-
daDlaHospicjum można znaleźć na
stronie https://pomagam.pl/KoledaD-
laHospicjum oraz na profilu FB Hospi-
cjum św. Łazarza w Krakowie.

Niech nasze głosy złączą się i
popłynie Kolęda Dla Hospicjum, aby w
te szczególne święta nikt nie pozostał
sam. To dzięki zaangażowaniu każdego
z nas i płynącym z serca, prostym ges-
tom życzliwości mogą dziać się małe,
świąteczne cuda.

fot. Renata Połomska
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