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Urodzinowe szaleñstwo Velo Huta nad Zalewem

Fot. Joanna Urbaniec

Fot. Joanna Urbaniec

cy z Klubu 303 Orodka Kultury Kraków-Nowa Huta jad¹cy na nietypowych rowerach oraz czêæ Pracowników Orodka Kultury Kraków-Nowa
Huta (na hulajnogach, rowerach, rolkach i... rowerku wodnym!). Trasa parady zaczyna³a siê i koñczy³a na scenie,
która a¿ do godziny 19.00 by³a wiadkiem wielu fantastycznych atrakcji.
Uczestnicy imprezy, którzy przybyli
na rodzinny piknik mogli wys³uchaæ

dzieciaki, które próbowa³y swoich si³ w
kó³ko i krzy¿yk, gry logiczne i zrêcznociowe. Organizatorzy przygotowali
tak¿e animacje, tematyczne warsztaty
plastyczne (m.in. kolorowanie drewnianych rowerków), puszczanie baniek i
malowanie twarzy. Przez ca³y czas
trwania imprezy w namiocie promocyjnym Orodka Kultury Kraków-Nowa
Huta mo¿na by³o odebraæ mapy Velo
Huta oraz wzi¹æ udzia³ w quizie wiedzy na temat szlaku Velo Huta i wygraæ rowerowe nagrody  w losowaniu,
które odby³o siê o 18.00 wy³oniono a¿
piêcioro zwyciêzców.
Tak huczne wiêtowanie Pierwszych
Urodzin Velo Huta nie by³oby mo¿liwe
bez Partnerów wydarzenia, którymi
byli: Wodoci¹gi Miasta Krakowa, Kraków Nowa Huta Przysz³oci S.A.,
MPO Kraków, FizjoHuta  Nowoczesna Fizjoterapia, która przygotowa³a
darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne oraz Wiatr w Szprychach  nieformalna grupa rowerowych zapaleñców,
z którymi mo¿na by³o porozmawiaæ na
ka¿dy temat zwi¹zany z rowerami i jazd¹ na nich. Urodziny zaszczycili tak¿e
swoj¹ obecnoci¹ m.in.: Zygmunt Biñczycki  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce, Anna
Moksa  Przewodnicz¹ca Rady i Zarz¹du Dzielnicy XIV Czy¿yny.
Velo Huta to nowohucki szlak rowerowy opracowany przez Orodek Kultury Kraków-Nowa Huta w 2021 z
okazji 30-lecia dzia³alnoci tej instytucji kultury. Jego trasa sk³ada siê z
dwóch pêtli i wiedzie przez ma³o jeszcze znane tereny Nowej Huty, pozwalaj¹c lepiej poznaæ jej walory krajobrazowe, historyczne i architektoniczne.
Opis szlaku i jego atrakcji, mapê przebiegu i lady gpx obu pêtli mo¿na pobraæ ze strony https://krakownh.pl/velohuta.

Fot. Joanna Urbaniec

porywaj¹cego koncertu Orkiestry na
Du¿ym Rowerze oraz elektronicznych
brzmieñ DJa Wake Up, czyli Witka Ryciowskiego. Byli tak¿e wiadkami trzymaj¹cych w napiêciu ewolucji Cyrk-OManiaków, czyli
utalentowanej, dzieciêcej grupy cyrkowej z Klubu 303
Orodka Kultury
Kraków-Nowa Huta
oraz pokazów trialowych m³odych i
niesamowicie
uzdolnionych zawodników z klubu
MKS Trial Ochotnica.
Zawodnicy
przyjechali do Nowej Huty prosto z
miêdzynarodowych
zawodów (przywieli z nich kilka
medali) i trzeba
przyznaæ, ¿e to
prawdziwi mistrzowie równowagi,
którzy potrafi¹ z³apaæ balans na rowerze w najtrudniejszych warunkach 
na w¹skiej ³aweczce
lub wskakuj¹c na
jednym kole na
przeszkody. Wielu
obserwatorów podziwia³o ich ewolucje z szeroko otwartymi ustami!
Poza wystêpami muzyków, cyrkowców i rowerowych ewolucji, na uczestników czeka³o wiele innych atrakcji,
m.in. drewniane gry wielkoformatowe,
w których uczestniczyli absolutnie
wszyscy cz³onkowie rodziny  dziadkowie, ciocie, wujowie, rodzice, którzy
rozgrywali ze sob¹ partie tryktraka,
chiñczyka lub wype³niali sudoku oraz
Fot. Patrycja Psuj

Je¿eli w niedzielê o 15.00 bylicie
nad Zalewem, to na pewno widzielicie
i s³yszelicie niecodzienn¹ paradê, która go okr¹¿y³a. Prowadzili j¹ muzycy z
Orkiestry Na Du¿ym Rowerze, cyrkow-
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W s³oneczn¹ niedzielê, 15 maja nad Zalewem Nowohuckim, w Dzielnicy
XVI Bieñczyce, odby³a siê jedna z najbardziej kolorowych, szalonych i rozpiewanych imprez urodzinowych w ca³ej Nowej Hucie  urodziny Velo
Huta! Nowohuck¹ trasê rowerow¹ od pocz¹tku jej wyznaczenia przez Orodek Kultury Kraków-Nowa Huta pokona³y i pokocha³y setki rowerzystów.
Velo Huta ma ju¿ rok, a my ¿yczymy jej przynajmniej stu kolejnych!

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du:
Robert Adamek. Cz³onkowie Zarz¹du: Urszula Aksamit, Stanis³awa Jung-Konstanty, £ukasz Wabik.
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