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Na bieñczyckich przejciach dla pieszych i w osiedlach

JANIEJ I BEZPIECZNIEJ
W tym roku realizowany jest w dzielnicy jeden z priorytetów tej kadencji Rady Dzielnicy
XVI Bieñczyce. Mowa o poprawie bezpieczeñstwa pieszych na pasach. W szczególnoci
wzd³u¿ g³ównej arterii Bieñczyc  alei gen.
W³adys³awa Andersa. Teraz inwestycjê tê zrealizowano.

Wprawdzie rada dzielnicy ju¿ w lutym 2020
roku podjê³a uchwa³ê o dowietleniu przejæ dla
pieszych w ci¹gu alei gen. Andersa, ale pandemia
koronawirusa nie pozwoli³a wówczas na realizacjê tej inwestycji. Tak potrzebnej z punktu widzenia bezpieczeñstwa pieszych w dzielnicy. Zw³aszcza w tym wypadku, po zmianach w organizacji
ruchu, która spiêtrzy³a i tak potê¿ny ruch samochodowy w tym rejonie.
W uchwale rada dzielnicy wnioskowa³a do Zarz¹du Dróg Miasta Krakowa o pilne dowietlenie
przejæ dla pieszych w alei gen. W³adys³awa Andersa w obu kierunkach: na wysokoci budynku
nr 1 w os. Przy Arce; na wysokoci budynku nr
11 w os. Kazimierzowskim; na wysokoci DH
Wanda; na wysokoci budynku nr 1 w os. Strusia; na wysokoci budynku nr 12 w os. Strusia;
na wysokoci budynku nr 13 w os. Strusia.
 To by³ jeden z priorytetów naszych dzia³añ,
st¹d uchwa³a w tej sprawie i monitorowanie mo¿liwoci zrealizowania inwestycji poprawiaj¹cej
bezpieczeñstwo pieszych w naszej dzielnicy. Cieszymy siê, ze wreszcie uda³o siê tê inwestycjê
zrealizowaæ. Wszystkie wykonywane obecnie zadania wpisuj¹ siê w rozpoczêty jeszcze w 1998
roku program modernizacji owietlenia w Bieñczycach, a co za tym idzie zwiêkszenie poczucia
bezpieczeñstwa mieszkañców  mówi Zygmunt
Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce.
W miêdzyczasie, w ramach zadañ bud¿etu obywatelskiego, wykonano dowietlenie chodnika od
ronda Hipokratesa do Szpitala Rydygiera, przy
pêtli tramwajowej oraz chodnika przy ul. Obroñców Krzy¿a od komisu samochodowego do placu Bieñczyckiego. Wkrótce dowietlone te¿ zostan¹ kolejne przejcia dla pieszych, tym razem przy
rondzie Hipokratesa.
Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e Zarz¹d Dróg
Miasta Krakowa realizuje obecnie w Bieñczycach
du¿e inwestycje owietleniowe. Na osiedlach:
Albertyñskim i Niepodleg³oci wymieniane s¹ stare s³upy owietleniowe i oprawy wietle na nich
zamontowane. Lampy sodowe zastêpowane s¹
energooszczêdnymi oprawami LED-owymi z systemem sterowania. Prace maj¹ finiszowaæ do koñca tego roku.
Wa¿ny dla Bieñczyc, w kontekcie poprawy
bezpieczeñstwa, projekt zainicjowa³ nie¿yj¹cy ju¿
radny dzielnicowy, Zdzis³aw Pawiñski. Do bud¿etu miejskiego wprowadzi³ go z kolei radny miejski, S³awomir Pietrzyk.
 To kompleksowa wymiana owietlenia w osiedlach: Albertyñskim, Niepodleg³oci i Kociuszkowskim. Zreszt¹ w dwóch pierwszych ju¿ realizowana. To wymiana lamp na energooszczêdne
ledowe, s³upów i ca³ej instalacji. Powa¿na i du¿a
inwestycja w Bieñczycach, któr¹ uda³o siê wprowadziæ do bud¿etu miasta  wyjania radny Pietrzyk.
Zdjêcia: Zygmunt Biñczycki

Al. Andersa

Owietlenie chodnika przy ul. Obroñców Krzy¿a.
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