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Fina³y mistrzostw Polski w siatkówce

Bieñczyce partnerem
Po fina³owym turnieju juniorów i dniu przerwy do rywalizacji o mistrzowski tytu³ najlepszej polskiej ekipy przyst¹pili siatkarscy kadeci. Miejsce ich
zmagañ to piêkna hala sportowa III Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
na osiedlu Wysokim I tym razem ogromnych emocji nie brakowa³o. Jednak¿e
od pocz¹tku turnieju od zwyciêstwa do zwyciêstwa kroczyli kadeci KS
Lechii Tomaszów Mazowiecki. W finale wyranie, 3-0, pokonali kadetów
Jastrzêbskiego Wêgla. Partnerem mistrzowskich zmagañ by³a Dzielnica XVI
Bieñczyce.
 Kraków na siatkarskiej mapie
Polski ma bardzo wa¿ne miejsce. Nie
tylko jako perfekcyjny organizator

polskiej siatkówce  mówi³ tu¿ po
fina³owym meczu kadetów europose³
Ryszard Czarnecki, wiceprezes Pol-

skiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, który towarzyszy³ m³odym siatkarzom
przez wiêkszoæ czasu, dekorowa³
najlepszych i zakoñczy³ ich zmagania.
Zmagania juniorów toczy³y siê przy
wielkim zainteresowaniu kibiców,
oczywicie, g³ównie rodziców m³odych siatkarzy, którzy zjechali do
Bieñczyc z ca³ej Polski. Oczywicie,
wszystko odbywa³o siê w restrykcyjnie przestrzeganym odpowiednim re¿imie sanitarnym. Z dezynfekowaniem ca³ej hali po ka¿dym meczu, jej
wietrzeniem, sprawdzaniem temperatury kibicom i dezynfekcj¹ r¹k przy
wejciu do hali.
- Ogromnie cieszymy siê z faktu,
¿e moglimy gociæ w dzielnicy imprezê sportow¹ tej rangi. Bez wahania wiêc podjêlimy siê roli partnera
mistrzowskich turniejów  tu¿ po fina³owym pojedynku kadetów mówi³
Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce, która wspar³a organizatorów
obu fina³ów.
 Perfekcyjnie zorganizowane mistrzostwa uwa¿am za zamkniête 
podsumowa³ Ryszard Czarnecki, a
wszystko to w obecnoci setek kibiców z ca³ej Polski, przedstawicieli
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej i
trenerów kadr m³odzie¿owych.

25 czerwca 2021 r.

W minion¹ niedzielê, nad stawem przy ulicy Kaczeñcowej, harcerze z Hufca
ZHP Nowa Huta zorganizowali plenerow¹ imprezê dla mieszkañców Bieñczyc i siebie samych. W trakcie pikniku nast¹pi³o oficjalne Zakoñczenie Roku Harcerskiego.

Harcerski Piknik Rodzinny

W programie imprezy znalaz³y siê
m.in.: warsztaty stolarskie, kreatywne EKOwarsztaty, sportowe konkurencje z nagrodami, zdrowy trening dla
cia³a i duszy oraz strefa relaksu i gastronomii.
Wszystkie zajêcia, a by³o ich
ogrom, zorganizowano zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa zwi¹zanymi

z COVID-19. Zw³aszcza, ¿e harcerzom
towarzyszy³o wielu uczestników pikniku.
Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce, odebra³ od harcerzy, przyznan¹
dzielnicy jako Najlepszemu Partnerowi,
statuetkê Tadka.
Fot.: Zygmunt Biñczycki

Fot.: Zygmunt Biñczycki
mistrzostw wiata siatkarzy czy corocznego Memoria³u im. Huberta
Wagnera, ale tak¿e jako bardzo
sprawny organizator mistrzowskich
turniejów niezwykle wa¿nych dla
przysz³oci polskiej siatkówki, jak te
rozegrane w³anie w Nowej Hucie, w
Bieñczycach  mistrzostwa Polski
juniorów i kadetów. Ta perfekcyjna
organizacja obu turniejów niech bêdzie impulsem dla krakowskiego rodowiska siatkarskiego, aby powróciæ
do tej wielkiej tradycji Hutnika Kraków, który kiedy rozdawa³ karty w

Wyniki turnieju fina³owego
Mistrzostw Polski kadetów 2021:
Mecz o 1. miejsce: KS Lechia Tomaszów Mazowiecki  Jastrzêbski
Wêgiel 3-0 (25:13, 25:16, 25:16)
Mecz o 3. miejsce: Enea Energetyk Poznañ  UMKS MOS Wola
Warszawa 3-2 (20:25, 20:25, 25:18, 27:25, 15:13)
Mecz o 5. miejsce: KS Metro Warszawa  Trefl Gdañsk 3:2 (20:25, 25:20,
16:25, 26:24, 15:13)
Mecz o 7. miejsce: AKS V LO Rzeszów  KS Wifama £ód 3:1 (31:29,
19:25, 25:22, 25:11)

Remonty chodników, dróg i parkingów

Niedawno zakoñczono remont chodnika u zbiegu ulic Fatimskiej i Cienistej. Teraz czas na budowê miejsc postojowych w ci¹gu ulicy Pokrzywki, wzd³u¿ bloków nr 31035 na
osiedlu Albertyñskim.
Nazdjêciu nowy chodnik na skrzy¿owaniu ulic: Fatimskiej
i Cienistej.
Fot. Zygmunt Biñczycki

W sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 82 na os.
Kalinowym wymieniono parkiet. To jeden z wielu tegorocznych remontów w bieñczyckich placówkach owiatowych.
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: Robert Adamek. Cz³onkowie Zarz¹du: Urszula Aksamit, Stanis³awa Jung-Konstanty, £ukasz Wabik.
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