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KOLEJNY PLAC ZABAW W PRZEBUDOWIE
W ubieg³ym roku Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce wskaza³a do przebudowy cztery place zabaw:
w os. Kazimierzowskim 24, Na Lotnisku 6, Albertyñskim 13 oraz remontowany w³anie przy
bloku 30 w os. Albertyñskim. Ze wzglêdu na trudnoci z dostawami urz¹dzeñ prace s¹ wykonywane z opónieniem, w roku bie¿¹cym. Na przebudowanych placach zabaw wymieniona zosta³a
równie¿ nawierzchnia, w zwi¹zku z czym nie s¹
one jeszcze dopuszczone do u¿ytkowania. Ju¿
wkrótce pierwsze wiosenne dni pozwol¹ na
wzrost trawy i place zabaw bêd¹ mog³y w pe³ni
s³u¿yæ mieszkañcom. Koszt ostatniego remontowanego ogródka wyniós³ 248 157 z³. W bie¿¹cym
roku Rada Dzielnicy XVI planuje remonty kolejnych placów zabaw.
Ogród nad Stawem coraz bli¿ej
Trwaj¹ prace nad realizacj¹ jednego z zadañ
bud¿etu obywatelskiego 2020 w Bieñczycach.
Ogród nad Stawem to projekt maj¹cy na celu zagospodarowanie i uporz¹dkowanie terenu przylegaj¹cego do stawu przy ul. Kaczeñcowej. Przedsiêwziêcie zapowiada siê imponuj¹co, a to co nas

tam czeka w pe³ni oddaje opis projektu autorstwa
radnej naszej dzielnicy Renaty Po³omskiej:
Ogród nad Stawem  to ogród dobrego nastroju, miejsce bliskie naturze, gdzie w piêkn¹ scenerie ju¿ istniej¹cego ekosystemu zostan¹ wprowadzone subtelne dodatki w postaci dobranych gatunków kwiatów, krzewów i drzew. Poród nich
kwietna ³¹ka i fiñska cie¿ka wykonana z drewna i trocin, po której bêdzie mo¿na spacerowaæ i
koiæ oczy widokiem i zapachem lilaków, jaminowców, ró¿, magnolii, czeremchy, lipy i innych
gatunków maj¹cych dobroczynny wp³yw na nastrój. Drewniane ³awki nad brzegiem stawu pozwol¹ na odpoczynek i obserwowanie przyrody.
Miejsce gdzie znajdziemy ciszê, spokój, odzyskamy harmoniê. Bêdzie tak piêknie, ¿e sesja zdjêciowa w Ogrodzie nad Stawem bêdzie marzeniem ka¿dego mieszkañca dzielnicy i tak cichym,
¿e idealnym do uprawiania Jogi i innych æwiczeñ
relaksacyjnych. Do Ogrodu nad stawem najlepiej bêdzie przyjæ pieszo i bez telefonu. Odetchn¹æ, ws³uchaæ siê w przyrodê i siebie.
Fot. Zygmunt Biñczycki

Ogród nad Stawem.
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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