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Bieñczyce na Dniach Magistratu
5 czerwca krakowski magistrat otworzy³ swoje drzwi dla mieszkañców
Krakowa. O godz. 10.30 prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
oraz przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogus³aw Komider powitali zwiedzaj¹cych. Dzieñ ten by³ równie¿ wiêtem
krakowskich dzielnic, które prezentowa³y siê na przygotowanych wczeniej
stanowiskach. Mieszkañcy mogli poznaæ osi¹gniêcia i sukcesy dzielnic, a
tak¿e otrzymaæ pami¹tkowe d³ugopisy,
kubki oraz inne gad¿ety z logo danej
dzielnicy. Wszystkie stoiska by³y kolorowe, ale nasze bieñczyckie szczególnie przyci¹ga³o wzrok. Kolorowe cukierki, balony i kredki zwraca³y uwagê najm³odszych, a pami¹tkowe puchary, piêkne kwiaty i czaruj¹cy umiech
przewodnicz¹cego zachêca³y starszych
do zatrzymania siê i rozmowy. Radni

naszej dzielnicy z przewodnicz¹cym
Andrzejem Buczkowskim na czele
przez ca³y dzieñ pe³nili dy¿ury, byli
chêtni do rozmowy i odpowiedzi na
pytania mieszkañców.
 Takie inicjatywy s¹ niezwykle potrzebne i cenne. Na co dzieñ ludzie
ma³o interesuj¹ siê prac¹ rad dzielnic,
a takie spotkania daj¹ mo¿liwoæ bli¿szego poznania dzielnicy, swoich reprezentantów i rozmowy z nimi. Dla
nas to kolejna okazja do poznania
problemów i potrzeb mieszkañców
oraz udzielenia im odpowiedzi na zadawane pytania. Mi³e okolicznoci
oraz pami¹tkowe upominki sprawiaj¹,
¿e mieszkañcy ciep³o wspominaj¹ takie
spotkania  mówi Andrzej Buczkowski przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Ka¿dy, kto przyszed³ tego dnia do

magistratu, móg³ równie¿ obejrzeæ wystawê zdjêæ zrealizowanych ju¿ projektów Bud¿etu Obywatelskiego z jego
pierwszej i drugiej edycji, podziwiaæ
ekspozycjê portretów i dokumentów
zwi¹zanych z 150. rocznic¹ odrodzonego krakowskiego samorz¹du wystawion¹ w Holu Kamiennym, a tak¿e
zobaczyæ gabinet Prezydenta Krakowa
czy zasi¹æ w fotelu przewodnicz¹cego Rady Miasta.
Cieszy to, ¿e wiêto magistratu, jak
co roku, spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem krakowian, a szczególnie
mi³e by³y s³owa kilkuletniej dziewczynki, która wychodz¹c, powiedzia³a,
¿e na pewno przyjdzie tutaj za rok.
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ZAG£OSUJMY
NA BUD¯ET OBYWATELSKI
Andrzej Buczkowski  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce oraz Marcin Permus  Zastêpca Przewodnicz¹cego zachêcaj¹ mieszkañców
Bieñczyc do oddania swoich g³osów na projekty zg³oszone do Bud¿etu Obywatelskiego w 2016 r.
My ju¿ zag³osowalimy na:
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE:
3 punkty dla Nowa Huta przysz³oci  rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego  nr projektu 55,
2 punkty dla Kocmyrzowska  Wykonanie Nak³adki Asfaltowej  nr projektu 93,
1 punkt dla Chod poæwiczyæ nad zalewem 
nr projektu 16
ZADANIA DZIELNICOWE  BIEÑCZYCE
3 punkty dla Si³ownie zewnêtrzne  Planty
Bieñczyckie  aktywne Bieñczyce  nr projektu 3
2 punkty dla Si³ownie zewnêtrzne  Planty Bieñczyckie  bezp. nawierzchnia  nr projektu 6
1 punkt dla Zakup nowoci wydawniczych dla
bibliotek publicznych  nr projektu 4
Zapraszamy Pañstwa do wziêcia udzia³u w internetowym g³osowaniu przez stronê: www.budzet.dialoguj.pl.

ZAPROSZENIE
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce Andrzej Buczkowski oraz przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du Dzielnicy XIV Czy¿yny Marek Ziemiañski
serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców Dzielnicy Bieñczyce i Dzielnicy Czy¿yny na spotkanie informacyjne na
temat zmian organizacji ruchu i transportu podczas
wiatowych Dni M³odzie¿y w 2016 r. w Krakowie.
Spotkanie odbêdzie siê 28 czerwca 2016 r.
(wtorek) o godz. 18.00 w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 14 na os. Dywizjonu 303 nr 66.
W spotkaniu wezm¹ udzia³ przedstawiciele ZIKiT,
Policji i Stra¿y Miejskiej, którzy bêd¹ odpowiadaæ na
Pañstwa pytania dotycz¹ce organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.
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