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REMONTOWA KOŃCÓWKA ROKU
Trwają intensywne prace budowlane na poszczególnych ulicach i 

bieńczyckich osiedlach. Ich efekty są bardzo widoczne. Pozytywnie 
odczuwają je już zarówno piesi, jak i kierowcy.

Konkrety? Do końca grudnia poja-
wi się nowa nakładka na ulicy Braci 
Schindlerów w osiedlu Kościusz-
kowskim. Skończono już remonty 
nakładkowe na ulicach: Nowolipki 
i Kocmyrzowskiej. W tym drugim 
wypadku nakładka na obu stronach 
ulicy generującej ogromne natęże-
nie ruchu pojawiła się od ulicy Bul-
warowej aż do ronda Kocmyrzow-
skiego. Jednocześnie wymieniane 
jest nadal torowisko w ciągu ulicy 
Kocmyrzowskiej. Wszystkie te pra-
ce prowadzi Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa. Na końcowy odbiór prac 
doczekała się też po remoncie ulica 
Fatimska.

Z budżetu dzielnicy wyremonto-
wano lub wybudowano chodniki 
na wielu osiedlach. Nowy wygląd 
zyskały więc te w osiedlach: Strusia 
7, Kalinowym 4 (obok poczty), Al-
bertyńskim 27, Kazimierzowskim 
29, schody obok pawilonu os. Ka-
zimierzowskie 22.  Zupełnie nowe 
trakty piesze powstały w osiedlach 
Kazimierzowskim nr 13, 14 i Wyso-
kim nr 11.

Wykonana została nowa na-
wierzchnia alejek na Plantach 
Bieńczyckich pomiędzy osiedlami 
Jagiellońskim i Kazimierzowskim. 
Podkreślmy, że o pieniądze w bu-
dżecie miasta na rewitalizację Plant 
Bieńczyckich zabiegał u radnego 
miejskiego, Sławomira Pietrzyka, 
przewodniczący rady dzielnicy.

- Cieszymy się i dziękujemy za 
wsparcie przez Pana radnego idei 
rewitalizacji Plant Bieńczyckich. 
Jednak jak wielkich nakładów po-
trzeba na wykonanie remontu ca-
łego parku pokazuje stosunkowo 
niewielki zakres prac, jaki udało 
się wykonać za pozyskane pół mi-
liona złotych. Wskazaliśmy jedynie 
najbardziej zniszczone odcinki. Na 
realizację remontu całych alejek po-
trzeba znacznie więcej pieniędzy – 
wyjaśnia Zygmunt Bińczycki, prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XVI 
Bieńczyce. 

Zdjęcia; Zygmunt Bińczycki 
Fot:. Na górze: Nowy chodnik, os. Wysokie; na dole: Planty Bieńczyckie
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