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KONTAKT

Rada Dzielnicy XVI BIEŃCZYCE
os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
tel: 12 641 4567
fax: 12 641 4567
Godziny przyjęć stron:
poniedziałek: 10:00 – 14:00
wtorek: 10:00 – 14:00
środa: bez przyjęć stron
czwartek: 10:00 – 14:00
piątek: 10:00 – 12:00
rada@dzielnica16.krakow.pl
www.dzielnica16.krakow.pl

Dyżur przewodniczącego
– po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym
Dyżur członków zarządu
– po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznym

TELEFONY ALARMOWE

Od 1 lipca Klub Sportowy Wanda zaprasza do korzystania
z basenu Wandzianka przy ul Bulwarowej 39. Obiekt czynny jest
w godzinach 10-18.

DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ

Pracujesz, mieszkasz w Krakowie i chcesz otrzymać
dofinansowanie do szkoleń informatycznych, językowych,
zawodowych oraz kursów prawa jazdy?
Oglądaj webinar na
https://www.youtube.com/watch?v=I-tKqM1StYI
Link dostępny również na stronie Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce
www.dzielnica16.krakow.pl

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

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 82 na os.
Kalinowym wymieniono parkiet. To jeden z wielu tegorocznych
remontów w bieńczyckich placówkach oświatowych.
Fot. Zygmunt Bińczycki

– gazetka informacyjna Rady
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Mimo pandemii koronawirusa i wielu obiektywnych trudności

Zarząd Bieńczyc
z absolutorium za 2020 rok

Na kwietniowej sesji rady dzielnicy zarząd przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w 2020 roku. Oczywiście, sprawozdanie zarządu zostało przegłosowane i jednogłośnie przyjęte przez radnych.
A najistotniejsze jest to, że mimo pandemii koronawirusa i wielu
wynikających z tego faktu trudności realizacyjnych, budżet dzielnicy udało się wykonać w blisko 100 procentach.
Mimo pandemicznej rzeczywistości i związanych z tym poważnych ograniczeń sanitarnych, przedstawiciele zarządu dzielnicy uczestniczyli, w miarę
możliwości, w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub na zaproszenie z miejskimi jednostkami, wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, strażą
miejską i policją. Głównym celem tych
spotkań była realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w Bieńczycach. Miniony rok był naprawdę trudny
dla nas wszystkich.
W roku 2020 zarząd dzielnicy obradował łącznie na 53 posiedzeniach.

Podjął na swych posiedzeniach 79
uchwał.
– Najważniejsze, że pieniądze, którymi dysponowaliśmy w 2020 roku na
realizację naszych zadań, zostały przez
nas efektywnie wykorzystane. Tym samym cieszę się niezmiernie, że udało się
nam zrealizować to, co sobie założyliśmy i że radni docenili nasze wysiłki.
Sądzę więc, na podstawie udzielonego
nam absolutorium, że dobrze, a co
ważne skutecznie pracujemy na rzecz
dzielnicy i jej mieszkańców – mówi Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Wśród zrealizowanych zadań w 2020 roku znalazł się
m.in. parking na osiedlu Kazimierzowskim. Fot. Zygmunt Bińczycki

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2020 roku przez Zarząd
Dzielnicy XVI Bieńczyce:
Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz
żłobków – 522 281 zł.
Roboty budowlane w zakresie dróg
wewnętrznych oraz dróg gminnych
klasy dojazdowej – 1 380 025 zł
Dzielnicowy program wspierania osób
niepełnosprawnych – 172 179 zł
Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu,
pomocy społecznej i zdrowia – 227
164 zł
Łącznie na wszystkie prace
w dzielnicy wydatkowano 2 441 533
zł.
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Nasz priorytet to stabilna
praca dla mieszkańców

Rozmowa z ZYGMUNTEM BIŃCZYCKIM, przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce
– W połowie kadencji doszło do istotnych zmian personalnych w kierowanej przez Pana radzie dzielnicy.
Zmienił się m.in. skład zarządu. Jakie
były tego przyczyny, bo przecież nie
była to decyzja podjęta z dnia na
dzień?
– Oczywiście, że nie była to szybka
decyzja. Wręcz przeciwnie. Dojrzewała
we mnie i u części radnych od jakiegoś
czasu. Najpoważniejszą przyczyną tych
zmian była potrzeba stabilnej pracy
rady dzielnicy na rzecz naszych mieszkańców. Pracy spokojnej, systemowej i
efektywnej. Bez niepotrzebnych tarć i
ciągłych nieporozumień między radnymi. Takie sytuacje nie mogą negatywnie
wpływać na naszą pracę i na jej odbiór
przez mieszkańców. Ponadto działania
niektórych radnych prowadzone przeciwko zarządowi dzielnicy nie sprzyjały
dobrej współpracy, stąd konieczność

przeprowadzonych zmian. W efekcie
radni odwołali, na mój wniosek, zastępcę przewodniczącego rady oraz
powierzyli funkcję przewodniczącego
ważnej komisji jaką jest Komisja Edukacji
nowemu przewodniczącemu, Markowi
Wawrzynkiewiczowi.

– Jakiś konkretny przykład, który
wskazał na dokonane już zmiany?
– Było ich wiele. Pierwszy z brzegu
– zwołanie nadzwyczajnej sesji rady
dzielnicy przez część radnych, którzy później nie raczyli się na zwołanej przez
siebie sesji pojawić. Ponadto, mieszanie
do pracy samorządowej spraw prywatnych czy wręcz obyczajowych. To niedopuszczalne. Takie działania nie sprzyjają stabilnej i efektywnej pracy rady. To
z kolei przekłada się na nasz odbiór
przez mieszkańców. Te zmiany to, mam
nadzieję, koniec takiego stanu rzeczy.

Zresztą zdecydowana większość radnych, co potwierdza nasze decyzje,
zgodziła się z przedstawionymi przez
nas argumentami za konkretnymi zmianami.

– Nieco wcześniej radni jednogłośnie udzieli zarządowi absolutorium za miniony, jakże trudny, bo
naznaczony pandemią koronawirusa
rok.
– Rzeczywiście. Absolutorium przyjęto jednogłośnie. To jednoznaczne
wskazanie na jakość i efektywność naszej pracy. Cieszę się niezmiernie, bo to
pokazuje dobrą drogę, którą idziemy w
pracy dla mieszkańców.
– Przejdźmy w takim razie do
tego, co dzieje się w Bieńczycach. Od
niedawna wiadomo, że przy ulicy Fatimskiej, zamiast kontrowersyjnej i

Zmiany personalne w Radzie i Zarządzie Dzielnicy XVI Bieńczyce

Nowy zastępca przewodniczącego

We władzach dzielnicy doszło ostatnio do istotnych zmian
personalnych. Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 18
maja, rozwiązana została Komisja Edukacji i Sportu pod przewodnictwem Andrzeja Buczkowskiego. Ze względu na obowiązki zawodowe rezygnację z członkostwa w zarządzie
złożył Marek Wawrzynkiewicz.
Z kolei na sesji 28 maja, na wniosek przewodniczącego
Rady Dzielnicy XVI Zygmunta Bińczyckiego, odwołana została z funkcji zastępcy przewodniczącego Magdalena Dziedzic. Nowym zastępcą przewodniczącego został Robert Adamek, pełniący dotychczas funkcję członka zarządu.
Nowymi członkami zarządu zostali Stanisława JungKonstanty i Łukasz Wabik. Rada Dzielnicy XVI postanowiła również powierzyć sprawowanie funkcji przewodniczących nowo powstałych komisji: Markowi Wawrzynkiewiczowi – Komisji Edukacji, Agnieszce Łoś – Komis-

ji Promocji i Łączności z Mieszkańcami, zaś Grzegorzowi
Jeżowskiemu – Komisji Kultury i Sportu.

Stoją od lewej: Robert Adamek i Łukasz Wabik.
Poniżej od lewej: Urszula Aksamit, Zygmunt
Bińczycki i Stanisława Jung-Konstanty.
Fot. Izabela Kochańska
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stety, rada dzielnicy nie ma jednak mocy
sprawczej. Decyzje w tej kwestii należą
do prezydenta Jacka Majchrowskiego,
jego urzędników i Miejskiego Inżyniera
Ruchu. Chciałbym, aby wreszcie wzięli
oni nasze stanowisko pod uwagę. Obecnie ta sytuacja to jeden z naszych największych dzielnicowych problemów.

Na alei Andersa trudno w godzinach szczytu przejechać bez
korków. Zwłaszcza, że do jazdy przeznaczony jest tylko jeden pas
ruchu. Drugi przeznaczono dla autobusów. Fot. Zygmunt Bińczycki

– Czy i w tym roku mieszkańcy
mogą liczyć na inwestycje remontowe w dzielnicy?
– Oczywiście. Jak co roku, czekają
nas remonty dzielnicowych chodników
i remonty nakładkowe realizowane z
budżetu miasta. Nie zapominamy o
remontach miejsc i zatok postojowych.
Remontowane są miejsca postojowe
między blokami nr 31-35 na osiedlu Albertyńskim. Kontynuowany będzie remont parkingu na osiedlu Jagiellońskim
21. Remontowany będzie parking na
osiedlu Kazimierzowskim 10. Ponadto
liczymy na rozpoczęcie wreszcie remontu ulicy Fatimskiej od strony ul. Kocmyrzowskiej. Rada dzielnicy przeznaczyła część środków finansowych na
modernizację czterech placów zabaw.
Z tych środków można by wyremontować dokładnie jeden z nich, ale udało
się, m.in. dzięki radnej miejskiej Bogumile Drabik wraz z prezydentem Jackiem Majchrowskim pozyskać na ten cel
środki z budżetu miasta oraz przychyllaności Zarządu Zieleni Miejskiej. Pozwoli nam to na zrealizowanie naszych
zamierzeń i zmodernizowanie tych
czterech placów zabaw dla dzieci – na

oprotestowanej przez mieszkańców
ogrzewalni dla bezdomnych, powstanie nowa siedziba straży miejskiej, dla projektu której Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg.
Jaka była Pana reakcja na tę istotną
zmianę przeznaczenia nieruchomości przy Fatimskiej?

ciągu alei Andersa i ulicy Mikołajczyka, wprowadzonych przez Miejskiego Inżyniera Ruchu? Czy doszło
do jakiegoś przełomu w tej sprawie,
zwłaszcza że od początku byliście do
tych zmian nastawieni negatywnie i
zwracaliście uwagę na gigantyczne
korki, które te zmiany spowodowały?

– A co z równie kontrowersyjną
kwestią zmian w organizacji ruchu w

Lawendowe Bieńczyce to jeden ze zrealizowanych już projektów w
ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Fot. Zygmunt
Bińczycki

– Cieszę się, że w tym miejscu powstanie nowa siedziba straży miejskiej. Prawdą jest, że poprzednia decyzja o powstaniu w tym miejscu
ogrzewalni była bardzo kontrowersyjna i przez wielu mieszkańców została
źle przyjęta. I żeby wszystko w tej
kwestii było jasne. Absolutnie jesteśmy za pomocą potrzebującym i bezdomnym. Jednakże uważamy, że pomoc ta nie powinna koncentrować
się w jednym obszarze miasta. Przypomnę tylko, że przy ulicy Makuszyńskiego, właśnie w naszej dzielnicy, funkcjonuje już noclegownia dla
bezdomnych i potrzebujących. Przy
okazji decyzji o lokalizacji nowej siedziby straży miejskiej chcę powiedzieć, że jestem już po rozmowach z
Jerzym Mądrzykiem, komendantem
straży, który obiecał mi wydzielenie w
nowej siedzibie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, na przykład
dla Centrum Aktywności Seniorów.
Już trzy takie centra funkcjonują w
Bieńczycach i cieszę się, że nasi seniorzy mogą spędzać czas wolny w kolejnych lokalizacjach.

– Byliśmy przeciwni i ten sprzeciw
podtrzymujemy. Nie chcemy takich rozwiązań. Zwłaszcza, że nikt dokładnie ich
z nami nie konsultował. A negatywny
efekt widzimy, niestety, codziennie. To generowanie korków, których wcześniej w
ciągach tych ulic nie było. Na pewno nie
takich. Na sesji rady 24 czerwca uchwałą
podtrzymaliśmy nasze negatywne stanowisko w tej sprawie sprzed roku. Nie-
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osiedlach: Kazimierzowskim 26, Na
Lotnisku 6, Albertyńskim 13 i 30.
Wprawdzie place, na przestrzeni lat,
były przez radę dzielnicy modernizowane, ale elementy drewniane i metalowe zużywają się i trzeba je wymieniać
systematycznie. Poza tym pojawiają się
nowe urządzenia, nowe materiały, potrzeba atestów dla urządzeń. To generuje duże koszty, a podstawą dla nas
jest bezpieczeństwo dzieci korzystających z placów zabaw. Liczymy na
to, że właśnie radni miasta będą wspierać nasze inicjatywy, bo potrzeby dzielnicowe są ogromne, a środki finansowe dla dzielnic ciągle niewielkie. Zresztą
każdorazowo na konwentach przewodniczących podkreślamy konieczność zwiększenia środków finansowych dla dzielnic. Poza wymienioną
radną najbardziej aktywni w pozyskiwaniu środków dla Bieńczyc miejscy
radni z tego okręgu wyborczego to

wiceprzewodniczący Sławomir Pietrzyk i radny Włodzimierz Pietrus.

– A krakowskie dzielnice, przypomnijmy, obchodzą właśnie trzydziestolecie swojego istnienia.
– To święto dzielnic Krakowa, dumy
naszego miasta, wzoru naśladowanego
od 1991 roku przez wiele samorządów.
Ich powstanie pokazało jak skutecznie
zajmować się problemami bliskimi
mieszkańcom, których często nie dostrzegają urzędnicy. Radny dzielnicy,
będący równocześnie naszym sąsiadem, do którego można podejść na ulicy i zgłosić problem taki, jak dziura w
chodniku czy zepsuta huśtawka, to najskuteczniejszy sposób załatwienia takiej
pozornie błahej sprawy. Ta rocznica to
okazja do podsumowania dzielnicowych dokonań i wyróżnienia za służonych samorządowców lokalnych.
Okolicznościowy konkurs fotograficzny

Bogumiła Drabik,
radna miejska z Klubu
Platforma. Nowoczesna
Koalicja Obywatelska:

Jestem od niedawna radną miejska, ale od zawsze staram się patrzeć
i pomagać nowohuckim dzielnicom,
stąd m.in. moja pomoc dla Bieńczyc w
kontekście remontu i modernizacji czterech kolejnych
ogródków jordanowskich w tej dzielnicy i załatwienie
środków w kwocie ponad 400 tysięcy złotych na te inwestycje dzięki pomocy prezydenta Majchrowskiego. Z kolei dzięki rozmowom i pomocy wiceprezydenta Andrzeja
Kuliga zaplanowane zostały środki finansowe na remonty drogowe w osiedlu Kazimierzowskim, przy ulicy Andegaweńskiej.
W sierpniu realizuję Senioralia dla wszystkich dzielnic Nowej Huty, z wieloma konkursami i koncertami zarówno
gwiazd, jak i amatorów. We wrześniu z kolei organizuję, przesunięty z maja z uwagi na koronawirus, koncert dla mam
osób niepełnosprawnych z Nowej Huty.

Sławomir Pietrzyk,
radny miejski z klubu
Przyjazny Kraków:

Najistotniejsze i kosztowne zadanie, zresztą już realizowane, to kompleksowa wymiana oświetlenia w
osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim. Zresztą
w dwóch pierwszych już realizowane. To wymiana lamp na
energooszczędne ledowe, słupów i całej instalacji. Poważna i duża inwestycja w Bieńczycach, którą udało się
wprowadzić do budżetu miasta.
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ogłoszony na 30-lecie istnienia dzielnic
Krakowa też z pewnością pokaże zachodzące w nich zmiany.

– A takim zmianom sprzyja także
aktywność mieszkańców zgłaszających i głosujących na kolejne projekty dzielnicowe w kolejnych
budżetach obywatelskich. Przed nami
kolejna edycja tegoż budżetu.
– Jak co roku, gorąco apeluję i namawiam mieszkańców Bieńczyc do
wzięcia udziału w tegorocznej edycji
budżetu obywatelskiego. Przegłosowane skutecznie projekty w kolejnych edycjach zmieniają pozytywnie naszą dzielnicę. Dodają jej blasku i pokazują jej
piękno. Dlatego warto głosować i sięgać
po pieniądze przeznaczane na realizację pomysłów mieszkańców Bieńczyc.
Rozmawiał:
Jacek Bartlewicz

Mam też swój udział w termomodernizacji przychodni w
osiedlu Niepodległości i w kontynuacji remontu ulicy Pokrzywki. Są już chodniki, ale na pewno trzeba poprawić nawierzchnię jezdni na tej ulicy.
W tym roku remontowany będzie także parking w osiedlu Albertyńskim, na tyłach Szkoły Podstawowej nr 100.

Włodzimierz Pietrus,
radny miejski z klubu Prawa
i Sprawiedliwości:

Aby umożliwić kolejną próbę reaktywacji żużla w Krakowie – na wniosek
Klubu Motorowego Wiraż Kraków –
ulokowałem w tegorocznych wydatkach miasta „dostosowanie toru żużlowego na stadionie KS Wanda Kraków celem odnowienia
licencji toru zgodnie z wymogami Polskiego Związku Motorowego i Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Zadanie to
obejmuje m.in. dosypanie 500 ton nawierzchni granitowej
i 50 ton glinki, naprawę 12 elementów bandy pneumatycznej
i 20 szt. stałej, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji.
Dużą realizacją jest też wykonanie kolejnej nakładki asfaltowej w Bieńczycach, tym razem na ul. Celakówny. Zaproponowałem również wykonanie pomostu na stawie przy
ul. Kaczeńcowej, a także umieszczenie rodzinnych stołów
piknikowych nad Zalewem Nowohuckim. Pozostałe nowe zadania w tegorocznym budżecie miasta to: budowa chodnika prowadzącego od bloku nr 6 na os. Strusia, naprawa
uszkodzeń jezdni przy ul. Braci Schindlerów i ul. Uniwersału
Połanieckiego, doświetlenie placu zabaw na os. Kazimierzowskim nr 7- 18, remont chodnika w os. Jagiellońskim przy
bl. 26, zakup komputerów dla SP nr 104, altana dla seniorów os. Przy Arce w rejonie bl. nr 13, remont chodnika przy
bloku 28 na os. Albertyńskim.
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Fot. archiwum Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

Wizualizacja nowej siedziby Straży Miejskiej w Krakowie.

Zamiast noclegowni dla bezdomnych

Nowa siedziba
straży miejskiej

Do 18 czerwca można było składać oferty w przetargu na dokumentację projektową dla siedziby Straży Miejskiej w Nowej Hucie. Placówka będzie się mieścić przy ul. Fatimskiej 8. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu zgody na realizację
i zabezpieczeniu środków w dokumentach finansowych miasta, będzie można ogłosić przetarg na roboty budowlane.
Przypomnijmy, że dwa lata temu
miasto poinformowało, że w byłej siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty przy ul. Fatimskiej powstanie
noclegownia dla bezdomnych. Oburzeni mieszkańcy zorganizowali protest, po którym miasto wycofało się z
takich planów. Ostatecznie zdecydowano, że zamiast noclegowni po-

wstanie tu nowa siedziba straży miejskiej.
Zgodnie z przygotowanym wcześniej programem funkcjonalno-użytkowym, na działce będącej w trwałym zarządzie Straży Miejskiej Miasta Krakowa, przy Fatimskiej 8, planuje się obecnie realizację budynku administracyjnobiurowego o dwóch kondygnacjach

nadziemnych, z podziemnym garażem
wielostanowiskowym.
Na kondygnacjach nadziemnych
będzie zlokalizowany centralnie usytuowany korytarz komunikacyjny, z którego dostępne będą pomieszczenia
użytkowe zlokalizowane po jego stronie
wschodniej i zachodniej. Komunikacja
pionowa będzie odbywała się za pośrednictwem dwóch klatek schodowych oraz dwóch wind osobowych.
Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
W ramach zadania ma też zostać
wykonane zagospodarowanie terenu,
w tym dojścia dla pieszych i dojazdy
dla samochodów, miejsca postojowe,
w tym dla osób z niepełnosprawnościami, schody zewnętrzne wraz z platformą dla niepełnosprawnych, zieleń i
elementy małej architektury. Ostateczne rozwiązania techniczne dla nowej placówki straży miejskiej zostaną
ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym.
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Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Po raz 64.

Dla Pól Nadziei

W przedostatnim dniu maja, w plenerowej scenerii – nad stawem
przy ul. Kaczeńcowej, w Dzielnicy XVI Bieńczyce, odbył się kolejny koncert cyklu „Nowa Huta. Dlaczego nie?!”. Pierwszy po
dwóch latach przerwy. Artystyczne wydarzenie dedykowane
było, jak zawsze wiosną, Polom Nadziei. Akcji zbierania funduszy
na rzecz polskich hospicjów, która została zainicjowana w Polsce
przez krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, prowadzące
w Nowej Hucie Hospicjum św. Łazarza.

Lipiec 2021 r.
rzyszącym jej pianistą i kompozytorem
– Markiem Stefankiewiczem, wystąpiły
dwie młode solistki – Blanka i Estera
Wierzbińskie – laureatki Konkursu Piosenki Żonkilowy Song.
Mały Elf, Papierowy księżyc, Serca
gwiazd, Bądź gotowy do drogi – to tylko kilka z piosenek, które uczestnicy koncertu mieli okazję wysłuchać, a w wielu przypadkach – zanucić wspólnie z Haliną Frąckowiak – gwiazdą koncertu dla
Pól Nadziei.
Wydarzenie przy Kaczeńcowej poprowadziła, tradycyjnie już, Lidia Jazgar.
Koordynatorem całego cyklu jest Ireneusz Raś – poseł na Sejm RP.
Źródło:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa
Huta
Zdjęcia: Paweł Kalina

PODZIĘKOWANIA
OD ORGANIZATORÓW

Tym razem gwiazdą koncertu była
Halina Frąckowiak. Wcześniej wystąpili laureaci konkursu piosenki „Żonkilowy Song”. Nie zabrakło największych przebojów Haliny Frąckowiak,
takich jak Mały Elf i wielu innych.
Mimo obaw organizatorów o pogodę,
koncert udał się znakomicie, a publiczność, jak zwykle, dopisała. Żal tylko, że

z powodów limitów, więcej osób nie
mogło uczestniczyć w tym pięknym wiosennym wydarzeniu. Trzeba jednak
mieć nadzieję, że przed nami jeszcze
wiele koncertów tego cyklu i pięknych
wydarzeń dla wielu pokoleń krakowian,
a zwłaszcza nowohucian.
Zanim jednak na scenie pojawiła
się Halina Frąckowiak wraz z towa-

Organizatorzy koncertu i całego cyklu
Nowa Huta. Dlaczego Nie?!: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich – Dzielnice: XIV Czyżyny, XVI Bieńczyce,
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta,
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
oraz Hospicjum im. Św. Łazarza
składają serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy wsparli to wydarzenie – zarówno finansowo: Miasto Kraków i PPU „FARES” Sp. z o.o. jak i medialnie: Głos. Tygodnik Nowohucki,
Radio PLUS, TVP Kraków, Kraków.pl
Szczególnie serdeczne podziękowania
skierowane są także do Komendy Hufca Kraków-Nowa Huta im. Mariusza Zaruskiego – za goszczenie artystów i organizatorów w pięknej harcówce na Kaczeńcowej 7.
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Bieńczycka „Stojedynka” najlepsza!
Poznaliśmy wyniki konkursu
„Promujemy Szkolny Budżet
Obywatelski 2021!”. Z ponad 30
zgłoszonych do konkursu prac
jury za najlepszą uznało projekt
Szkoły Podstawowej nr 101 z os.
Jagiellońskiego. Nagrany przez
uczniów film, który można obejrzeć na facebookowym fanpage’u szkoły, jest dynamiczny,
melodyjny i bardzo spójny w
przekazie. Gratulujemy.

Prace aż z 34 krakowskich podstawowych szkół samorządowych oceniało
jury w konkursie na najlepsze pomysły
dotyczące promocji idei Szkolnego
Budżetu Obywatelskiego. Projekty konkursowe przygotowali uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców. Do wygrania były trzy wyjazdy do Centrum Wypoczynku JORDANOVA k. Starego
Sącza oraz szansa na zrealizowanie wymarzonych projektów na rzecz zwycięskich placówek. Miejsce 1. zajęła SP nr
101 im. H. Ch. Andersena z os. Jagiellońskiego 9, miejsce 2. – SP nr 106 (ul.
ul. Litewska 34), a miejsce 3. – SP z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich
Olimpijczyków (al. Kijowska 8).
Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet
Obywatelski 2021” miał na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej
w krakowskich szkołach podstawowych
samorządowych, a także zachęcenie
uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w
życiu szkoły i miasta.
Do konkursu przyjmowane były
różnorodne formy prac konkursowych:
graficzne, filmowe, muzyczne, tekstowe,
itd. Regulamin dopuszczał np. projekty
materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, banerów, billboardów, itp.), spoty i filmy reklamowe (np. nakręcone telefonem
komórkowym) bądź scenariusze na nie,
pomysły na niekonwencjonalne działania
marketingowe (np. memy, virale, teledyski, itp.), aż po koncepcje kompleksowych strategii promocji idei Szkolnego
Budżetu Obywatelskiego.
– Zgłoszenia konkursowe ocenialiśmy wedle kryteriów zawartych w regulaminie: innowacyjności i kreatywności,
pracochłonności i złożoności koncepcji
oraz walorów estetycznych i artystycz-

nych. Zwycięska praca od razu zwróciła
naszą uwagę, idealnie wpisując się w kryteria konkursowe – mówi Łukasz Wantuch, radny Miasta Krakowa, członek komisji konkursowej.
Opiekunem i koordynatorem działań
w Szkole Podstawowej nr 101 była pedagog Andżelika Kubala, która tak komentuje zwycięstwo: – Wygrana w konkursie na promocję Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego pozwoliła nam uwierzyć w to, że gdy wspólnie poweźmiemy
cel, to jest on realny do zdobycia. Może
Państwu zdradzimy przepis na wygraną:
wystarczy tylko spotkać się z osobami,
które mają już dość covidowego marazmu i chcą coś zmieniać, działać, następnie należy usiąść przy herbatce w
naszej kawiarni „101 kalorii”. Zaprasza-

fot. Radosław Omieciński

my. Nie tylko rodzice, nauczyciele ale
przede wszystkim nasi uczniowie, którzy
maja niesamowite pomysły bo jak mówi
Janusza Korczak „Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi
hieroglifami, których część tylko zdołasz
odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub
tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.”
Trzy pierwsze szkoły z największą
liczbą punktów na liście rankingowej
otrzymały równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd na „zieloną
szkołę” do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza.
– Gratulujemy zwycięzcom konkursu,
bo rywalizacja była bardzo zacięta. Jednak wielkie wyrazy uznania należy skierować w stronę wszystkich uczestników – prace nadesłane na konkurs pokazują ogromną aktywność i zaan-

gażowanie wszystkich uczniów oraz
kadry szkolnej – komentuje Bartłomiej
Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży im.
dr. H. Jordana oraz przewodniczący komisji konkursowej.
Opisana wyżej lista rankingowa szkół
jest również podstawą do przyznania
szkołom przez Gminę Miejską Kraków
środków w ramach Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego 2021, który jest rozszerzeniem puli programów partycypacji społecznej w Gminie Miejskiej Kraków.
Adresatami tego programu są uczniowie
samorządowych szkół podstawowych.
Ostatecznie pula 350 000 zł zostanie rozdzielona na 13 szkół z największą liczbą
punktów na liście rankingowej.
– Jesteśmy dumni, że uczniowie z
naszej dziennicy okazali się najlepsi w

Krakowie. Dobrze by idea Budżetu Obywatelskiego była rozpowszechniana wśród dzieci i młodzieży, przecież to oni za
parę lat będą mogli włączać się w BO
Miasta Krakowa. Zeszłoroczna frekwencja w głosowaniu na poziomie ok. 6
procent pokazuje, ze w kwestii zaangażowania mieszkańców wiele jest jeszcze do zrobienia. Może pomysły takie,
jak ten, wpłyną na zaangażowanie
mieszkańców w przyszłych latach?
Społeczność szkolna „Stojedynki” pokazała, ze nawet w tym trudnym, covidowym czasie można się zmobilizować i zrobić coś wyjątkowego. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom – zwłaszcza, że na przygotowanie konkursowego zgłoszenia było mało czasu – podkreśla Zygmunt Bińczycki przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce.
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Finały mistrzostw Polski po 50 latach przerwy!

Siatkarskie święto

Przełom maja i czerwca to czas wielkiej siatkówki, która wróciła do Nowej Huty. Konkretnie do Bieńczyc. W pięknej hali sportowej III Liceum Ogólnokształcącego, na osiedlu Wysokim, rozegrano aż
dwa finały Mistrzostwa Polski – juniorów i kadetów w siatkówce. W każdym z nich rywalizowało
po osiem najlepszych krajowych ekip. Wśród juniorów najlepsi okazali się siatkarze BKS Chemika
Bydgoszcz. Najlepsi kadeci to ekipa KS Lechii Tomaszów Mazowiecki.
Warto od razu zaznaczyć, że turnieje
w Bieńczycach, których Dzielnica XVI
była partnerem, a organizowane przez
KS Hutnik Kraków, były pierwszymi tej

rangi wydarzeniami siatkarskimi w Krakowie od 50 lat! Dzielnica XVI Bieńczyce ma więc powody do ogromnej radości.

Zmagania juniorów toczyły się przy
wielkim zainteresowaniu kibiców, głównie
rodziców młodych siatkarzy, którzy zjechali do Bieńczyc z całej Polski. Oczywiście, wszystko odbywało się w odpowiednim reżimie sanitarnym. Z dezynfekowaniem całej hali po każdym meczu,
jej wietrzeniem, sprawdzaniem temperatury kibicom i dezynfekcją rąk przy wejściu do hali.
Wyniki turnieju finałowego Mistrzostw Polski juniorów 2021:
Mecz o 1. miejsce: BKS Chemik Bydgoszcz – Jastrzębski Węgiel 3-1 (18:25,
25:19, 25:19, 25:14)
Mecz o 3. miejsce: Trefl Gdańsk –
Eco-Team AZS 2020 Stoelzle Częstochowa 3-0 (25:22, 25:16, 25:20)
Mecz o 5. miejsce: Gwardia Wrocław
Academy – KS Metro Warszawa 2:3
(18:25, 28:26, 21:25, 25:20, 13:15)
Mecz o 7. miejsce: AKS V LO Rzeszów – MOS Wola Warszawa 3:1
(21:25, 25:19, 25:21, 25:23)
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sportową tej rangi. Bez wahania więc
podjęliśmy się roli partnera mistrzowskiego turnieju – tuż po finałowym pojedynku mówił Zygmunt Bińczycki, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI Bieńczyce, która wsparła organizatorów obu finałów.

Najbardziej emocjonujący był pierwszy mecz półfinałowy, w którym siatkarze BKS Chemika Bydgoszcz przegrywali już 0-2 z AZS-em Częstochowa i
bliscy byli porażki w trzecim secie, ale
ostatecznie wygrali to spotkanie, po
niezwykle dramatycznym boju, 3-2. W
drugim półfinale ekipa ubiegłorocznych
wicemistrzów Polski, Jastrzębski Węgiel
pokonał 3-0 rywali z Trefla Sopot.
Mistrzowski tytuł zdobyli młodzi
siatkarze z Bydgoszczy, którzy w finale, po bardzo zaciętym i emocjonującym pojedynku w trzech pierwszych setach meczu, pokonali
ubiegłorocznych wicemistrzów Polski, siatkarzy Jastrzębskiego Węgla
3-1.
Najwartościowszym zawodnikiem
finału został atakujący Chemika Bydgoszcz, reprezentant Polski, mierzący
212 cm, Dawid Dulski. Finałowe zma-

gania młodych siatkarzy, pokazywane
i komentowane na żywo w Internecie
obserwowało blisko 1000 widzów!
– Ogromnie cieszymy się z faktu, że
mogliśmy gościć w dzielnicy imprezę

Nagrody indywidualne Mistrzostw
Polski juniorów 2021:
MVP turnieju: Dawid Dulski (BKS Chemik Bydgoszcz)
Najlepszy rozgrywający: Igor Gniecki
(ECO Team AZS Stoelzle Częstochowa)
Najlepszy przyjmujący: Filip Jarosiński
(Jastrzębski Węgiel)
Najlepszy atakujący: Mateusz Borkowski (ECO Team AZS Stoelzle Częstochowa)
Najlepszy blokujący: Jordan Zaleszczyk (Trefl Gdańsk)
Najlepszy libero: Kuba Hawryluk
(Jastrzębski Węgiel)
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Najlepszy rozgrywający: Dawid Suski
(KS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki)
Najlepszy przyjmujący: Jan Lizyńczyk
(UMKS MOS Wola Warszawa)
Najlepszy atakujący: Alan Okoń (Enea
Energetyk Poznań)
Najlepszy środkowy: Jakub Nowak (KS
Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki)
Najlepszy libero: Maksymilian Granieczny (Jastrzębski Węgiel)

fot. arch. PLS
Po dniu przerwy do rywalizacji o mistrzowski tytuł najlepszej polskiej ekipy
przystąpili kadeci. I tym razem ogromnych
emocji nie brakowało. Jednakże od początku turnieju od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyli kadeci KS Lechii Tomaszów Mazowiecki. W finale wyraźnie, 3-0,
pokonali kadetów Jastrzębskiego Węgla.
– Kraków na siatkarskiej mapie Polski ma bardzo ważne miejsce. Nie tylko
jako perfekcyjny organizator mistrzostw
świata siatkarzy czy corocznego Memoriału im. Huberta Wagnera, ale także
jako bardzo sprawny organizator mistrzowskich turniejów niezwykle ważnych
dla przyszłości polskiej siatkówki, jak te
rozegrane właśnie w Nowej Hucie, w
Bieńczycach – mistrzostwa Polski juniorów i kadetów. Ta perfekcyjna organizacja obu turniejów niech będzie imWyniki turnieju finałowego Mistrzostw Polski kadetów 2021:
Mecz o 1. miejsce: KS Lechia Tomaszów Mazowiecki – Jastrzębski Węgiel
3-0 (25:13, 25:16, 25:16)
Mecz o 3. miejsce: Enea Energetyk
Poznań – UMKS MOS Wola Warszawa 3-2 (20:25, 20:25, 25:18, 27:25,
15:13)
Mecz o 5. miejsce: KS Metro Warszawa – Trefl Gdańsk 3:2 (20:25,
25:20, 16:25, 26:24, 15:13)
Mecz o 7. miejsce: AKS V LO Rzeszów – KS Wifama Łódź 3:1 (31:29,
19:25, 25:22, 25:11)

pulsem dla krakowskiego środowiska
siatkarskiego, aby powrócić do tej wielkiej tradycji Hutnika Kraków, który kiedyś
rozdawał karty w polskiej siatkówce –
mówił tuż po finałowym meczu kadetów
europoseł Ryszard Czarnecki, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który towarzyszył młodym siatkarzom przez większość czasu, dekorował
najlepszych i zakończył ich zmagania.
– Perfekcyjnie zorganizowane mistrzostwa uważam za zamknięte – podsumował Ryszard Czarnecki, a wszystko to w obecności setek kibiców z całej
Polski. Oczywiście, głównie rodziców
młodych siatkarzy.
Nagrody indywidualne Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych – Kraków
2021:
MVP turnieju: Marcel Hendzelewski (KS
Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki)

Fot. Zygmunt Bińczycki

Zmagania młodych siatkarzy
oglądał Michał Winiarski,
trener zespołu Plus Ligi, Trefla
Gdańsk, siatkarski mistrz świata
z 2014 roku, który rozegrał w
reprezentacji Polski 240 spotkań.
Fot. Zygmunt Bińczycki
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Mistrzostwa Polski Muaythai IFMA 2021 w Bieńczycach

Świetna promocja dzielnicy

Mistrzostwa Polski rozegrano w następujących kategoriach:
Dzieci 10-11 lat – bez uderzeń na
głowę,
Dzieci starsze 12-13 lat – z uderzeniami i kopnięciami na głowę (bez kolan
i łokci na głowę),
Kadeci 14-15 lat – pełne zasady
muaythai.
Juniorzy 16-17 lat – pełne zasady
muaythai,
Seniorki (bez podziału na klasy) 1840 lat – pełne zasady muaythai,

Od lewej: Włodzimierz Pietrus, radny miejski, Chettaphan
Maksamphan, ambasador Tajlandii, Zygmunt Bińczycki,
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce i
Kazimierz Chrzanowski, radny miejski. Fot.: Katarzyna Komenda

W ostatni weekend czerwca w
hali widowiskowo-sportowej III
Liceum Ogólnokształcącego na
osiedlu Wysokim odbyły się
Mistrzostwa Polski Muaythai
IFMA 2021 we wszystkich kategoriach wiekowych. Mistrzostwom Polski towarzyszył Festiwal Muaythai przeciwko narkotykom. To kolejna, po dwóch turniejach Mistrzostw Polski juniorów i kadetów w siatkówce, poważna
impreza
sportowa
goszcząca w tym roku w Bieńczycach. I kolejna promocja
dzielnicy poprzez sport na najwyższym poziomie.

Uroczystą Galę Otwarcia Mistrzostw
Polski Muaythai IFMA 2021 swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych
gości. Wśród nich m.in.: Ambasador
Królestwa Tajlandii, Jego Ekscelencja Chettaphan Maksamphan, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal,
radni Miasta Krakowa i radni dzielnicowi.
Wśród gości pojawiła się także nowohucianka Nikola Błąkała, aktualna
wicemistrzyni świata w muaythai, absol-

wentka Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata.
Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w drodze wyjątku w tym roku dopuszczono możliwość udziału w MP
także zawodników i zawodniczek z klubów niezrzeszonych w Polskim Związku
Muaythai. Impreza oficjalnie rozpoczęła
kwalifikacje dla wszystkich zawodników
i zawodniczek do szerokiej kadry na
grudniowe mistrzostw świata Muaythai
IFMA 2021 oraz długofalowo na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023.
– To kolejne poważne wydarzenie
sportowe, goszczące w tym roku w naszej dzielnicy. Oczywiście, cieszymy się
z tego powodu, bo to doskonała promocja dla Bieńczyc – podsumował Zygmunt
Bińczycki, przewodniczący szesnastki.

Wicemistrzyni świata w
muaythai, nowohucianka Nikola
Błąkała. Fot. Zygmunt Bińczycki

Seniorzy (A i B klasa) 18-40 lat –
pełne zasady muaythai.
Partnerami Mistrzostw Polski Muaythai IFMA 2021 byli m.in: Kraków – Miasto Gospodarz, Partner Główny I dnia zawodów – Wydział Sportu Urzędu Miasta
Krakowa i Partner Główny II dnia zawodów – Zarząd Infrastruktury Sportowej w
Krakowie.

Fot. z archiwum Polskiego
Związku Muathai
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Piknik rodzinny
NAS Wanda Kraków

Na obiektach Klubu Sportowego
Wanda Kraków, przy ul. Odmogile, bawiono się w licznych konkursach i zawodach sportowych w ramach Pikniku
rodzinnego Z Nowohucką Akademią

Sportu Wanda Kraków. Na imprezie pod
hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy
duch. Świętuj „5” z NAS”, radośnie obchodzono m.in. 5-lecie istnienia akademii.

Lipiec 2021 r.
Piknik był jednym z projektów realizowanych w ramach poprzedniego
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Przygotowano na nim wiele atrakcji dla wszystkich uczestników. Począwszy od dzieciaków, na ich rodzicach
i dorosłych kończąc. Każdy więc znalazł
coś atrakcyjnego dla siebie. – To taka
wielopokoleniowa integracja. Czas
wspólnej zabawy, zwłaszcza że za nami
trudny, ze względu na pandemię koronawirusa, rok szkolny – mówił Grzegorz
Kmita, menedżer NAS Wanda Kraków.
Zdjęcia: Adam Murzański
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Kolejna nagroda dla zasłużonego trenera i menedżera NAS Wanda

Grzegorz Kmita
Filantropem Krakowa
Trener Grzegorz Kmita, menedżer Nowohuckiej Akademii
Sportu Wanda Kraków, otrzymał prestiżowy tytuł Filantropa
Miasta Krakowa AD 2020. Przyjął
także z rąk prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta
Krakowa, kopię Berła Królowej
Jadwigi – pierwszego Filantropa Miasta Krakowa. Uroczystość
odbyła się w Pałacu Krzysztofory, w Rynku Głównym.

Grzegorz Kmita od ponad 40 lat bezinteresownie realizuje swoją misję niesienia „kaganka edukacji, wychowania,
sportu”. I nie ma znaczenia, czy wykonuje obowiązki zawodowe czy są
to działania w charakterze wolontariusza.
Realizuje się na wielu płaszczyznach i
wielu aspektach działalności wolontariusza i społecznika, członka wielu organizacji społecznych. Swoje doświadczenie życiowe, innowacyjność w
działaniu i wolny czas poświęca dla realizacji przyświecających mu szczytnych
i społecznych celów zawartych np. w dokumentach pt. „Misja i polityka Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków”. Motto i cele strategiczne w nich zawarte w pełni oddają cechy kandydata:
– Zawodnik Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków ma być w przyszłości nie tylko dobrym piłkarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, a
może trenerem-wychowawcą dzieci i
młodzieży, wiernym kibicem, partnerem, sponsorem lub właścicielem akademii. Grzegorz Kmita swoje obowiązki
wykonuje z pasją, oddaniem i zaangażowaniem. Jego entuzjazm udziela się
innym. Jest inicjatorem, organizatorem
i koordynatorem wielu inwestycji, wydarzeń oraz imprez sportowych i charytatywnych. Wieloaspektowość działalności tego trenera i społecznika budzi
uznanie.
- Jestem zaskoczony, ale jednocześnie i zaszczycony tym tytułem. Cieszę się, że ktoś docenia moją pracę, w

szczególności z dziećmi i młodzieżą. Ten
zaszczyt to dla mnie także dodatkowa
porcja nowej energii do działania.
Zwłaszcza w Nowohuckiej Akademii
Sportu Wanda Kraków, bo to moje
oczko w głowie. Póki jest siła, nadal chcę
pracować na wielu płaszczyznach, choć
jako emeryt mógłbym już wreszcie odpocząć – mówi Grzegorz Kmita, laureat
zaszczytnego wyróżnienia.
Mówi też o tym, że przygotowany był
na lot do Sewilli na grupowy mecz Polaków ze Szwedami w Mistrzostwach
Europy. Gdy dowiedział się o nagrodzie,
zrezygnował z wylotu. Także z szacunku dla prezydenta Krakowa. – Mistrzostwa są co cztery lata, a nagrodę Filantropa Krakowa dostaje się raz w

Grzegorz Kmita
fot. Zygmunt Bińczycki

1
życiu. Poza tym, nie lecąc do Sewilli, zaoszczędziłem sporo nerwów – śmieje się
Grzegorz Kmita. Konkurs, w ramach którego przyznawane są tytuły Filantropów
Krakowa, to sposób na uhonorowanie
tych osób i instytucji, które społecznie i
bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym. Wyróżnienie pozwala wydobywać z cienia różne wartościowe i
szlachetne działania, a także eksponować warte naśladowania postawy osób
i instytucji bezinteresownie oddającym
innym swój czas, talenty, siły i energię. Tytuł Filantropa Krakowa został
ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. W konkursie wyłaniani są laureaci w dwóch kategoriach: najciekawsza forma i efektywność filantropii oraz wkład finansowy w pomoc
udzielaną osobom lub instytucjom. Tytuł przyznaje prezydent Krakowa na
wniosek komisji Bractwa Filantropii.
Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec miasta, firma czy
organizacja, przy czym zgłaszający nie
może być jednocześnie kandydatem.
Źródło:
www.naswanda.com
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Harcerski Piknik Rodzinny
przy ul. Kaczeńcowej

W końcu czerwca, nad stawem
przy ulicy Kaczeńcowej, harcerze z Hufca ZHP Nowa Huta zorganizowali plenerową imprezę
dla mieszkańców Bieńczyc i siebie samych. W trakcie pikniku
nastąpiło oficjalne Zakończenie Roku Harcerskiego.

W programie imprezy znalazły się
m.in..: warsztaty stolarskie, kreatywne EKOwarsztaty, sportowe konkurencje z nagrodami, zdrowy trening dla ciała
i duszy oraz strefa relaksu i gastronomii.
Wszystkie zajęcia, a było ich
ogrom, zorganizowano zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi

z COVID-19. Zwłaszcza, że harcerzom
towarzyszyło wielu uczestników pikniku.
Kilka tygodni wcześniej, na gali w Nowohuckim Centrum Kultury Zygmuntowi Bińczyckiemu, przewodniczącemu
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce i radzie dzielnicy harcerze przyznali
tytuł „Najlepszy partner” wraz ze statuetką Tadka.
Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

Bieńczyckie „Lato w szkole”
Tegoroczna odsłona akcji „Lato w
szkole” wpisuje się w założenia miejskiej
kampanii „Kraków w formie”. W letniej
ofercie szkół przeważają zajęcia sportowo-rekreacyjne: na boisku szkolnym,
marszobiegi terenowe, siłownie na
świeżym powietrzu, nauka jazdy na
wrotkach, zajęcia ruchowe w parku Jordana, warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń, w parku rozrywki „Ampa”. W akcji uczestniczą także szkoły podstawowe z terenu Bieńczyc.
Zajęcia przyrodnicze na terenie Lasu
Wolskiego. Planowane są wyjścia do kin,
teatrów, muzeów, Laserparku, Parku
Trampolin, Parku Linowego, Ogrodu
Botanicznego, GoKidz, Go Jump, Fabryki Czekolady, na kopce Krakusa, Kościuszki i Wandy, na baseny, ścianki
wspinaczkowe, do podziemi w krakowskich Sukiennicach. To wszystko czeka
na uczestników letnich zajęć.

Będą też organizowane spacery po
Krakowie, wycieczki edukacyjne i turystyczne do wiosek świata, wioski indiańskiej, Jaskini Wierzchowskiej, Parku Miniatur, Gospodarstwa Agroturystycznego, Rogatego Rancza w Zabierzowie, Ojcowskiego Parku Narodowego, tężni w Wieliczce, ZOO.
Ofertę uzupełnią zajęcia organizowane na terenie szkół, takie jak: gry i zabawy integracyjne, rozgrywki szachowe,
piłkarskie, turnieje gier planszowych, zajęcia muzyczno-ruchowe, plastycznotechniczne, kreatywne „Mała modnisia”, zajęcia z pantomimy, zajęcia z
elementami sztuk walki i samoobrony,
zajęcia ze strażnikiem miejskim oraz policjantem.
Organizatorem akcji jest dyrektor
szkoły, który tworzy grupy uczestników
wypoczynku pozostających pod opieką
jednego wychowawcy. Liczba pod-

opiecznych nie może przekraczać 15
osób w przypadku dzieci do 10. roku
życia oraz grupy mieszanej, a 20 osób
w przypadku dzieci starszych. Zajęcia
będą odbywać się przez 6-8 godzin
dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Termin
realizacji akcji: od 28 czerwca do 31
sierpnia.
Wykaz szkół z terenu Bieńczyc
biorących udział w akcji:
Szkoła Podstawowa nr 82 os. Kalinowe 17, w okresie 28.06- 16.07, w
godz. 07:00-15:00
Szkoła Podstawowa nr 86 os. Jagiellońskie 18, w okresie 28.06- 16.07,
w godz. 07:30-15:30
Szkoła Podstawowa nr 101 os.
Jagiellońskie 9, w okresie 28.0609.07, w godz. 07:30-15:30
Szkoła Podstawowa nr 104 os.
Wysokie 7, w okresie 28.06- 09.07, w
godz. 08:00-16:00
Wykaz wszystkich krakowskich
szkół organizujących akcję „Lato w
szkole na sportowo” w 2021 roku na
stronie www.krakow.pl
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W Bieńczycach

Trwają remonty chodników,
dróg i parkingów

Niedawno zakończono remont chodnika u zbiegu ulic Fatimskiej i Cienistej. Teraz czas na budowę
miejsc postojowych w ciągu ulicy Pokrzywki, wzdłuż bloków nr 31-35 na osiedlu Albertyńskim.

Nowy chodnik na skrzyżowaniu ulic: Fatimskiej
i Cienistej. Fot. Zygmunt Bińczycki

Rozpoczyna się remont parkingów na os. Albertyńskim wzdłuż bloków nr 31-35. Fot. Zygmunt Bińczycki

Policyjne patrole rowerowe
W ramach programu „Bezpieczny Kraków” Komenda Miejska
Policji w Krakowie dostała od
miasta kolejne rowery. Dzięki
nim funkcjonariusze wjadą tam,
gdzie często radiowóz z wjazdem
sobie nie poradzi. Rowerowe patrole są też bardziej ekologiczne.

Z nowego sprzętu korzystają już
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Rowery służą im do patrolowania ulic
i miejsc trudno dostępnych dla radiowozów. Rowerowe patrole można zauważyć także w Bieńczycach.
Przypomnijmy, że program „Bezpieczny Kraków” realizowany jest już od
1999 r. Gdy powstał, był jednym z
pierwszych tego typu programów profilaktycznych w Polsce.
Realizując ten program, już w 2019
roku Gmina Miejska Kraków doposażyła

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Krakowie w sześć rowerów, które wykorzystywane są głównie do patrolowania I obwodnicy miasta. Biorąc pod uwagę sku-

teczność takich patroli oraz fakt, że są one
ekologiczne, miasto zdecydowało się
dokupić w tym roku kolejne rowery typu
MTB – informuje Urząd Miasta Krakowa.
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Konkurs Fotograficzny
z okazji 30-lecia Rad Dzielnic
Miasta Krakowa
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób
amatorsko zajmujących się
fotografią, zarówno pełnoletnich, jak i dzieci oraz młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Konkurs został zorganizowany z
okazji 30. rocznicy ustanowienia nowego podziału terytorialnego Krakowa dokonanego przez Radę Miasta
Krakowa 27 marca 1991r., a następnie powołania 18 Rad Dzielnic Miasta Krakowa.
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy
al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków
i Rady Dzielnic Miasta Krakowa.

Osoby, które nie ukończyły 18.
roku życia, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zgoda oznacza
akceptację postanowień regulaminu.

Fotografie zgłaszane na konkurs
muszą być wykonane na terenie jednej z dzielnic miasta Krakowa.

REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
http://www2.dzielnica16.krakow.pl/wpcontent/uploads/2021/06/Regulaminkonkursu-fotograficznego-30-lecieRad-Dzielnic.doc

Karta Zgłoszenia
Uczestnika Konkursu
http://www2.dzielnica17.krakow.pl/wpcontent/uploads/2021/06/Zgloszeniedo-konkursu-fotograficznego-30lecie-Rad-Dzielnic.doc
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Nad Zalewem Nowohuckim coraz piękniej

Stacja monitoringu
i pływające fontanny
Na wodach Zalewu Nowohuckiego, przy ulicy Bulwarowej, najpierw pojawiły się długo oczekiwane fontanny wodne. Od pewnego momentu jest na nich także zdalna stacja monitoringowa, wyposażona w moduł GPRS. Odpowiada on za zdalne przesyłanie danych do serwera. Z kolei panel fotowoltaiczny zapewnia autonomię zasilania stacji. Urządzenie umożliwia pomiar takich parametrów jak m.in.: pH, przewodnictwo elektryczne, temperatura,
zmętnienie czy zawartość chlorofilu.
Pomiary dokonywane są przez stację co pół godziny. Trafiają następnie na
zewnętrzny serwer. Po to, aby możliwe
było bieżące monitorowanie i obserwowanie tego, co dzieje się w wodach zalewu. Np. czy do zbiornika nie wpływają
niepożądane substancje.
To kolejne prace związane z monitorowaniem sytuacji w zbiorniku. W
ubiegłym roku do zalewu, w ramach biomanipulacji, wpuszczono około ośmiu tysięcy szczupaków, których obecność zapobiegać ma przeżyźnianiu, a w efekcie
zamieraniu środowiska wodnego.
Wieczory to z kolei czas na podziwianie pływających fontann, których zadaniem jest m.in napowietrzanie wody. Wcześniejsza prezentacja z 2019 roku kolorowych fontann
zachwyciła wszystkich widzów tego
widowiska, Zwłaszcza wobec stworzonej wówczas gry świateł i wody.

Obecnie osiem takich obiektów zamontowano na wodach Zalewu Nowohuckiego. Możliwy jest też odsłuch
muzyki fontann dzięki specjalnej aplikacji.
Fontanny spełniać będą nie tylko
funkcję dekoracyjną, wpływając na atrakcyjność i estetykę otoczenia zalewu,
ale jednocześnie są aeratorem napowietrzającym wodę. Zmniejszy to zamulenie dna, przyspieszając rozkład

Zdjęcia: Zygmunt Bińczycki

1

osadów organicznych. Zwiększają również aktywność biologiczną, nadając
tym samym wodzie przejrzystość i ograniczając rozwój sinic.

Pływające, podświetlane wieczorami
fontanny, to kolejny element realizowanej od wielu lat rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego i jego otoczenia. Nowe
alejki, ławki, plaża, tężnia, oświetlony
plac zabaw, nowe boiska, a teraz jeszcze atrakcyjne fontanny wodne sprawiają, że zalew i jego infrastruktura to
wyjątkowe miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko mieszkańców Bieńczyc,
ale wszystkich krakowian.

Wieczorny pokaz fontann na Zalewie Nowohuckim.
fot. Zygmunt Bińczycki

