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

oraz pomyślności w Nowym Roku 
życzy Mieszkańcom 

Rada i Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce  

NOWA MURAWA NA ORLIKU
Dobiega końca wymiana nawierzchni bieńczyckiego Orlika przy Zespole Szkół Gastronomicznych na osiedlu 

Złotej Jesieni. Po dwunastu latach użytkowania murawa uległa znacznemu zużyciu. Dzięki życzliwości dyrektora 
Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztofa Kowala oraz poparciu tej inicjatywy przez posła Ireneusza Rasia, 
wnioskowana przez radę dzielnicy renowacja jest właśnie realizowana. Koszt inwestycji to 550 tys. złotych.

MIKOŁAJ PRZYJECHAŁ 
DO BIEŃCZYC

Ogromne emocje towarzyszyły dzieciom obecnym na imprezie mikołajo-
wej, która odbyła się 6 grudnia, w Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza 
Korczaka na osiedlu Kalinowym. Wstępem do wizyty najbardziej oczeki-
wanego tego dnia gościa były występy artystyczne uczestników zajęć wo-
kalnych i tanecznych domu kultury. Potem dźwięk dzwonka oznajmił, że to 
już. Że przybył. Radości z jego pojawienia się było co niemiara. Zaproszo-
ne dzieciaki, jedne uśmiechnięte, inne stremowane, otrzymały od Mikołaja 
paczki z prezentami.

Inicjatorem i fundatorem imprezy była Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce. 
Wsparcia fi nansowego udzieliło również Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej S. A. w Krakowie, a w organizacji wydarzenia uczestni-
czyły – MDK im. J. Korczaka oraz fi lia nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie. fot. Z. Bińczycki

POROZUMIENIE NA GRANICY
Doczekaliśmy się remontu chod-

nika prowadzącego nad Zalew No-
wohucki. Ten zniszczony już zębem 
czasu odcinek formalnie należy do 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta, gdyż 
granica przebiega tuż za chodni-
kiem. Tak więc ul. Bulwarowa i 
chodnik to „osiemnastka”, a zalew 
i basen „Wandzianka” to już teren 
Bieńczyc. W związku z tym bień-
czycka rada dzielnicy nie mogła 
sfi nansować remontu zniszczone-
go chodnika, który wydawałoby 
się należy do Bieńczyc. Z prośbą 
o uwzględnienie w swoich planach 
remontowych wystąpił w ubiegłym 
roku do przewodniczącego dzielni-
cy Nowa Huta, Stanisława Moryca 
przewodniczący Bieńczyc, Zyg-
munt Bińczycki. 

Przewodniczący Moryc, mając 
ograniczone środki na remonty, 
obiecał wystąpić o sfi nansowanie 
tych prac z budżetu Miasta Kra-
kowa. Po interwencji u prezydenta 

Andrzeja Kuliga udało się wpisać 
zadanie na listę remontów. Teraz 
prace dobiegają końca, a nad Za-

lew Nowohucki będzie można już 
dotrzeć w bardziej komfortowych 
warunkach.


