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REMONTY W BIEÑCZYCACH
Trwaj¹ remonty bieñczyckich
ulic, parkingów i chodników. Chocia¿ te najwiêksze dopiero przed

nami, kilka zadañ zosta³o ju¿ zrealizowanych. Wykonane zosta³y
prace przy nastêpuj¹cych chodni-

kach: w os. Albertyñskim przy hotelu Lipsk, w os. Kazimierzowskim
18 przy parkingu, w os. Kazimierzowskim przy Ludwiku, przy
ul. Okulickiego (od ul. Fatimskiej
do przystanku) i w os. Strusia
(chodniki przy przystanku obok
cukierni). Kolejne chodniki bêd¹
remontowane na jesieni.
HHH
Trwa generalna przebudowa ulicy
Fatimskiej (od ul. Kocmyrzowskiej
do ul. Szybkiej). Remontowane s¹
równie¿ parkingi. Zakoñczony zosta³
remont parkingu obok bloku nr 21 w
os. Jagielloñskim. Wyremontowano
równie¿ parking i nawierzchniê jezdni oraz chodnik przy bloku nr 29 w
os. Kazimierzowskim. Niewielki parking powsta³ z kolei przy bloku nr
31 w os. Kazimierzowskim. Prace
ruszaj¹ równie¿ w innych miejscach
Bieñczyc, ju¿ na wiêksz¹ skalê. To
remont parkingu przy ul. Bogusza
(os. Strusia), remont parkingu w os.
Strusia 2-3, ul. Pokrzywki od bloku
nr 11 do 14 i remont ulicy Z³oczowskiej.
Równie¿ w czasie wakacji rozpoczn¹ siê prace remontowe ulicy Spytka
z Melsztyna, czyli remont parkingu
przed blokiem nr 7 w os. Kazimierzowskim oraz wzd³u¿ ca³ej ulicy i
wymiana asfaltu. Now¹ nawierzchniê
zyska tak¿e ulica Andegaweñska 
od bloku w os. Kazimierzowskie nr
29 do ul. £okietkówny. Remontowana bêdzie równie¿ ulica Braci Schindlerów w os. Kociuszkowskim, a
tak¿e fragment ul. Kocmyrzowskiej.
A to prawdopodobnie jeszcze nie
wszystkie remonty w bie¿¹cym roku.
 Po³¹czenie rodków dzielnicowych i tych z bud¿etu miasta daje
bardzo dobry efekt. Jest to wynik
wspó³pracy rady dzielnicy z radnymi
Miasta i miejskimi jednostkami.
Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e obecny
rok bêdzie rekordowy pod wzglêdem
nak³adów finansowych w Bieñczycach  cieszy siê przewodnicz¹cy
szesnastki, Zygmunt Biñczycki.

Osiedle Strusia 2, 3.

Rondo Hipokratesa.

Zdjêcia: Zygmunt Biñczycki

Osiedle Jagielloñskie 21.

Osiedle Kazimierzowskie 29.

Ulica Fatimska.

W Szkole Podstawowej nr 101

KOMPLEKS BOISK JU¯ OTWARTY
W czerwcu uroczycie otwarto
zmodernizowane, kosztem 1,2 mln
z³, boiska sportowe Szko³y Podstawowej nr 101 w osiedlu Jagielloñskim. Szko³a zyska³a tak¿e miasteczko rowerowe o nawierzchni z
kostki brukowej. Wstêgê wraz z
dyrektork¹ szko³y, Ann¹ Serafin-Gruszko, przecinali Przewodnicz¹cy Rady Miasta Krakowa, Rafa³
Komarewicz, inspektor Zarz¹du

Infrastruktury Sportowej Krzysztof Smoleñ, Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy XVI Zygmunt Biñczycki
wraz z radnymi oraz ksi¹dz proboszcz Jerzy Czerwieñ. Powiêci³
on tak¿e nowo wyremontowane
obiekty sportowe, a nastêpnie stan¹³... w bramce.
Wszystko to za spraw¹ realizowanego przez Zarz¹d Infrastruktury Sportowej w imieniu Gminy Miejskiej

Kraków projektu Boiskowe poruszenie. Rewitalizacja przyszkolnych,
osiedlowych i klubowych placów gry
to jeden z elementów tego miejskiego projektu inwestycji w infrastrukturê rekreacyjno-sportow¹ z przeznaczeniem przede wszystkim dla mieszkañców. W szczególnoci za dla
dzieci i m³odzie¿y z krakowskich
szkó³.
Fot. Robert Adamek

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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