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FINISZUJ¥ REMONTY
W BIEÑCZYCACH

Tegoroczne remonty w Bieñczycach przypad³y g³ównie na lato i jesieñ. Czêæ z nich ju¿ zakoñczono.
Inne s¹ obecnie realizowane. Rada dzielnicy przeznaczy³a ze swojego bud¿etu na remonty dróg
i chodników  realizowane przez Zarz¹d Dróg Miasta Krakowa  a¿ 654 000 z³otych. Wszystkie prace
remontowe w Bieñczycach finansowane s¹ z rodków dzielnicy oraz z bud¿etu miejskiego.
Zrealizowano remont miejsc postojowych w osiedlu Albertyñskim 24
i 29, remonty chodników przy ulicy
Andegaweñskiej w osiedlu Kazimierzowskim. Wyremontowany zosta³
parking w osiedlu Kazimierzowskim
przy bloku nr 10 i chodniki w osiedlu Jagielloñskim, przy bloku nr 26
i 29-30.
Finiszuj¹: remont ulicy Królowej
Bony w osiedlu Jagielloñskim w okolicach bloku nr 21 i remont ulicy Celakówny wraz z parkingiem przy bloku nr 6 w osiedlu Strusia.
Wczeniej, o czym informowalimy,
zakoñczy³ siê ju¿ remont ul. Francisz-

ka Ptaka, w osiedlu Przy Arce. By³
on kontynuacj¹ rozpoczêtych w 2019
roku prac w ramach programu
Nowa Huta Dzi, maj¹cych na celu
naprawê nawierzchni jezdni, bêd¹cej
w fatalnym stanie. W tegorocznej
edycji tego programu dokoñczony
zosta³ te¿ remont ulicy Urbanowicza,
w osiedlu Na Lotnisku. Wykonano
tak¿e remont parkingów w osiedlu
Albertyñskim 31-35 przy ul. Pokrzywki.
Oprócz remontów wykonywanych
przez ZDMK, remonty w Bieñczycach prowadzi tak¿e Zarz¹d Zieleni
Miejskiej na terenach zielonych.

W tym roku w bud¿ecie dzielnicy
przeznaczono na ten cel ponad 252
tys. Zadania chodniki: ul. Andegaweñska obok sklepu Ludwik,
os. Albertyñskie bl. 28, os. Strusia
pomiêdzy blokami 6 i 7, od bloku
nr 6 w os. Strusia w kierunku ul. Dunikowskiego, chodnik przy placu zabaw na Plantach Bieñczyckich pomiêdzy osiedlami Wysokim i Na Lotnisku, os. Kazimierzowskie pomiêdzy
blokami 18 i 27, chodniki przy altanach mietnikowych: os. Wysokie 15,
16; os. Kalinowe 14.
Zdjêcia: Zygmunt Biñczycki

Wyremontowane miejsca postojowe w osiedlu Albertyñskim 24 i 29.
Wyremontowany chodnik w os. Kazimierzowskim, pomiêdzy blokami 18 i 27.

Remont ulicy Królowej Bony w osiedlu Jagielloñskim w okolicach bloku nr 21.

Wyremontowany parking w os. Kazimierzowskim przy bloku nr 10.

Fot.na str. 1 Glosu: remont ulicy Celakówny wraz z parkingiem przy bloku nr 6 w osiedlu
Strusia.

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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