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Po raz kolejny przy ulicy Bulwarowej...

GRAND PRIX W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN
W kompleksie sportowym Klubu Sportowego „Wanda” przy ulicy Bulwa-

rowej po raz kolejny rozegrano turniej Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki 
mężczyzn. W wielkim fi nale zespołów 4-osobowych ligowi siatkarze z Lublina 
pewnie pokonali zawodników z PSG Stali Nysa 2:0. Bardziej zacięty był mecz 
o brązowe medale, w którym po tie-breaku siatkarze Cuprum Lubin zwycię-
żyli z rywalami z Projektu Warszawa 2:1. Warto podkreślić, że była to już 
trzecia edycja tych rozgrywek.

Warto dodać, że zwycięzcy z LUK 
Lublin zagrali w Bieńczycach z kra-
kowianinem Marcinem Komendą 
w składzie, który niejednokrotnie 
występował już w reprezentacji 
Polski. Srebrne medale wywalczyli 
siatkarze PSG Stali Nysa, a brązo-
we Cuprum Lubin. Za wygraną w 
turnieju drużyna LUK Lublin otrzy-
mała czek na 70 tysięcy złotych. 

Drugie miejsce premiowane było 
20 tysiącami, a trzecie – 10 tysią-
cami. Najlepszy zawodnik otrzymał 
dodatkowo 5 tysięcy złotych. MVP 
turnieju przy ulicy Bulwarowej zo-
stał przyjmujący zwycięskiego ze-
społu – Wojciech Włodarczyk. W 
imieniu Miasta Krakowa, gospo-
darza turnieju, nagrody najlepszej 
drużynie i najlepszym zawodnikom 

wręczał Krzysztof Kowal, dyrektor 
Zarządu Infrastruktury Sportowej w 
Krakowie. Dyrektor Kowal odebrał 
też specjalną statuetkę z podzięko-
waniami dla Krakowa. Wręczył mu 
ją Artur Popko, prezes Polskiej Ligi 
Siatkówki SA.

Zawody w towarzystwie Zyg-
munta Binczyckiego, gospodarza 
Dzielnicy XVI Bieńczyce oglądali 
niespodziewani, acz mili goście – 
wyśmienici piłkarze, wielokrotni 
reprezentanci Polski – Jakub Błasz-
czykowski i Marcin Wasilewski. 

WYNIKI GRAND PRIX 

Ćwierćfi nały:
Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:1 (25:14, 19:25, 15:13)
Cuprum Lubin - Ślepsk Malow Suwałki 2:1 (22:25, 25:22, 15:11)
Półfi nały:
LUK Lublin - Projekt Warszawa 2:1 (17:25, 34:32, 15:12)
PSG Stal Nysa - Cuprum Lubin 2:0 (29:27, 25:22)
Mecz o 3. miejsce: Projekt Warszawa - Cuprum Lubin 1:2 (21:25, 26:24, 15:12),
MVP: Paweł Pietraszko
Mecz o 1. miejsce: LUK Lublin - PSG Stal Nysa 2:0 (25:19, 25:11), MVP: Wojciech
Włodarczyk

Klasyfi kacja końcowa turnieju:
1. LUK Lublin
2. PSG Stal Nysa
3. Cuprum Lubin
4. Projekt Warszawa

REMONTOWA OFENSYWA W BIEŃCZYCACH
Obecnie kontynuowane są lub 

już zakończyły się liczne w tym 
roku remonty drogowe w Bień-
czycach. Mowa zarówno o remon-
tach ze środków rady dzielnicy, 
jak i o tych, o które dzielnica za-
biegała w kontekście wpisania ich 
do budżetu miasta.

Trwają remonty: ulicy Złoczow-
skiej w osiedlu Wysokim i ulicy 
Spytka z Melsztyna w osiedlu Ka-
zimierzowskim. W obu wypadkach 
poprawiony będzie stan jezdni po-
przez położenie nakładki asfalto-
wej. Wyremontowane będą miejsca 
postojowe na obu ulicach. Przy uli-
cy Złoczowskiej remontowany jest 
także chodnik.

Finiszuje generalna przebudowa 
ulicy Fatimskiej od strony Kocmy-
rzowskiej. Remontowana jest ulica 
Kocmyrzowska wraz z torowiskiem 
tramwajowym. Rozpoczęły się też 
przygotowania do remontu parkin-
gu przy ulicy Bogusza w osiedlu 

Strusia.
Z kolei zakończyły się już remon-

ty ulicy Andegaweńskiej w osiedlu 
Kazimierzowskim (na odcinku od 
ulicy Łokietkówny), gdzie na jezd-
ni pojawiła się nakładka asfaltowa. 
W osiedlu Niepodległości, przy 
ulicy Pokrzywki wyremontowano 
miejsca postojowe, tak potrzebne 
mieszkańcom. - Tam, gdzie był par-
king z kamieni, teraz mamy nowe, 
ładne miejsca postojowe. Dziękuję 
przewodniczącemu Rady Dzielnicy 
XVI Bieńczyce, Zygmuntowi Biń-
czyckiemu i radnemu Miasta Kra-
kowa, Sławomirowi Pietrzykowi, 
którzy zabiegali o wpisanie tego za-
dania do budżetu Miasta Krakowa. 
Teraz kolej na nową nawierzchnię 
asfaltową ulicy Pokrzywki – mówi 
Grzegorz Król, radny z osiedla Nie-
podległości.
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