B ienczycki
Magazyn

,

Nr 11 (234) Rok XXI

Kolumna informacyjna Rady Dzielnicy XVI

13 listopada 2020 r.

Nowa publikacja Orodka Kultury im. C.K. Norwida

Nowa Huta od natury strony
Zakoñczy³ siê kilkumiesiêczny projekt Nowa Huta od NATURY strony,
organizowany przez Pracowniê Animacji Ekologicznej dzia³aj¹c¹ w Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa Orodka Kultury im. C.K. Norwida dziêki dofinansowaniu ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Miasta Krakowa. By³ to czas
spêdzony na weekendowych rodzinnych spacerach po ró¿nych typach zieleni w Nowej Hucie, a tak¿e na pracy nad publikacja elektroniczn¹.
Podczas projektu, który realizowany
by³ w trudnym czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w wybrane niedziele od lipca do padziernika 2020 r.,
odby³y siê cztery spacery tematyczne

po £¹kach Nowohuckich oraz siedem
wypraw szlakami przyrodniczymi
dzielnicy, podczas których prezentowane by³y wszystkie formy zieleni miejskiej (u¿ytki ekologiczne, nieu¿ytki,
zieleñ parkowa i forteczna, ogródki
dzia³kowe, zieleñ podwórek i osiedli,
zieleñ ci¹gów rzecznych, lasy miejskie). Wydarzenia te mia³y wymiar
edukacyjny, jednak nie tylko prezentowa³y wartoci ka¿dego z wymienionych obszarów, ale tak¿e pokazywa³y,
w jaki sposób odpowiedzialnie z nich
korzystaæ dla dobra przyrody i cz³owieka. Zwieñczeniem projektu jest wydanie elektronicznej publikacji podsumowuj¹cej.
Publikacja Nowa Huta od NATURY
strony pod redakcj¹ El¿biety Urbañskiej-K³apy i Jaros³awa Klasia jest prób¹ holistycznego spojrzenia na fenomen zieleni, która analizowana jest
przez zespó³ autorów w ró¿nych swoich formach na obszarze piêciu tzw.
nowohuckich dzielnic Miasta Krakowa.
Ksi¹¿ka ukazuje tym samym ogromn¹
ró¿norodnoæ przyrodnicz¹ Nowej
Huty.
Krzysztof Wielgus opisuje nowohuckie parki i ich genezê w szerokim ujêciu krajobrazowym. Katarzyna Fabijanowska koncentruje siê na opisie zieleni nowohuckich podwórek na wybranych przyk³adach. Idee ogrodów dzia³-

kowych na przyk³adzie Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego Hutnik analizuje Magdalena Zych. Poprzez nowohuckie nieu¿ytki w okolicach zalewu w
Zes³awicach prowadzi Kasper Jakubowski. Miejskie lasy, a szczególnie
Las Mogilski, jest tematem tekstu Przemys³awa Szwa³ki. Marcin Pawlik charakteryzuje zieleñ ci¹gów rzecznych w
odniesieniu do jurajskiej D³ubni.
W tematykê u¿ytków ekologicznych
wprowadza Jakub Ka³u¿ny, a w¹tek w
odniesieniu do £¹k Nowohuckich bêd¹cych tak¿e Obszarem Natura 2000
rozwijaj¹ Maciej Kozak (w ujêciu botanicznym) i Joanna Kajzer-Bonk (w
ujêciu ornitologicznym). Ka¿dy rozdzia³ posiada streszczenie w jêzyku
angielskim i jest zilustrowany fotografiami Katarzyny £adny i El¿biety
Urbañskiej-K³apy oraz Kamila Sorockiego, który wykona³ je z drona. Ksi¹¿kê zamyka aktualny wykaz wa¿nych
elementów zieleni w Nowej Hucie oraz
wybór pozycji bibliograficznych pozwalaj¹cych zg³êbiæ temat.
Ksi¹¿ka, póki co, dostêpna jest jedynie w wersji elektronicznej do bezp³atnego pobrania ze strony internetowej
Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa Orodka Kultury im. C.K. Norwida: www.nhlab.okn.edu.pl.
Szczegó³owe informacje:
Nowohuckie Laboratorium
Dziedzictwa
Orodek 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
Fot. archiwum OK im. C.K. Norwida

Szanowni Pañstwo
Uprzejmie informujemy,
i¿ w zwi¹zku z obecn¹ sytuacj¹ epidemiologiczn¹
od dnia 19 padziernika 2020 r. do odwo³ania
zawieszone zostaj¹ wszystkie dy¿ury radnych
oraz przyjmowanie stron
przez Biuro Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (12) 641 45 67
oraz przesy³anie korespondencji
na adres email: rada@dzielnica16.krakow.pl
lub wrzucanie do skrzynki przy wejciu do biura rady.

Fot. Zygmunt Biñczycki

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Godziny przyjêæ stron: dy¿ury zawieszone (patrz komunikat powy¿ej). Przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du: Magdalena Dziedzic. Cz³onkowie Zarz¹du: Robert Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.
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