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Ruszy³y pierwsze remonty w Bieñczycach
Mimo, i¿ wiosna nas nie rozpieszcza,
a promienie s³oñca rzadko siê pojawiaj¹ rozpocz¹³ siê czas remontów w Bieñczycach. Pierwsze prace prowadzi Krakowski Zarz¹d Zieleni Miejskiej na
Plantach Bieñczyckich na osiedlu Przy
Arce. Alejki prowadz¹ce od bloku 2 do
bloku 9 s¹ bardzo uczêszczane i by³y
mocno zniszczone. O ich remont wnioskowa³em ju¿ w poprzedniej kadencji,
lecz nigdy nie wystarczy³o na to rodków w skromnym bud¿ecie Dzielnicy.
Dla mnie by³a to sprawa wa¿na, dlatego konsekwentnie zg³asza³em to zadanie
 komentuje Wies³aw Szczurek radny z
tego rejonu. Faktycznie remontowane
obecnie odcinki by³y w bardzo z³ym stanie technicznym, popêkane, nierówne, a
jest to droga, któr¹ mieszkañcy bloków
2 oraz 20 do 25 os. Przy Arce chodz¹
do kocio³a Arka Pana. Szczególnie zagro¿enie stwarza³y p³yty chodnikowe
stanowi¹ce dojcie do znajduj¹cej siê

tam studni. Nie by³y zwi¹zane z gruntem
przez co by³y np. podnoszone przez bawi¹ce siê dzieci. To cud, ¿e nie dosz³o
tam do nieszczêliwego wypadku. My
jako Rada staramy siê w pierwszej kolejnoci remontowaæ miejsca, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu, dlatego te¿ to miejsce wymaga³o natychmiastowej reakcji.
Stara nawierzchnia zosta³a usuniêta,
pod³o¿e utwardzone i wylana nowa,
równa masa asfaltowa. Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o siê to wykonaæ mimo, i¿
pogoda nie sprzyja. Tu szczególne podziêkowania nale¿¹ siê radnemu z tego
miejsca Wies³awowi Szczurkowi, który
nie tylko zg³osi³ to zadanie, ale równie¿
nadzorowa³ jego wykonanie. Mnie równie¿ bardzo zale¿a³o na tym zadaniu,
dlatego co dzieñ by³em na miejscu, by
obserwowaæ postêpy  mówi Andrzej
Buczkowski Przewodnicz¹cy Rady i
Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Magdalena Dziedzic

Bieñczyce wiêtowa³y 226. rocznicê
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
S³uchaæ Polaków, zmieniaæ Polskê
To moje has³o, z którym
sz³am do wyborów w Radzie Dzielnicy XVI  Bieñczyce. Zobowi¹za³am siê
wtedy, ¿e zablokujê budowê bloku wielorodzinnego
lub budynku us³ugowo 
handlowego na boisku
obok Banku PKO. Bardzo
cieszê siê, ¿e przy pomocy
bardzo wielu ludzi dobrej woli uda³o
mi siê wype³niæ to zobowi¹zanie i
dzia³ka ta w uchwalonym niedawno
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zosta³a przeznaczona na
teren zieleni urz¹dzonej. Ten sukces zosta³ osi¹gniêty tak¿e dziêki mieszkañcom os. Kociuszkowskiego, którzy z
pewnoci¹ marz¹, by ten zaniedbany
teren przekszta³ci³ siê w zielon¹ enklawê wypoczynku i s¹siedzkich spotkañ.
W mojej ocenie mog³oby tam powstaæ
boisko oraz si³ownia na wolnym powietrzu.
Pamiêtajmy równie¿, ¿e na os. Kociuszkowskim mamy piêknie wyremontowan¹ bibliotekê publiczn¹, która
mo¿e staæ siê miejscem spotkañ mieszkañców chc¹cych rozwijaæ swoje zainteresowania oraz rozmawiaæ o wa¿nych

dla osiedla sprawach. Ze
swojej strony zabiegam o
zorganizowanie w bibliotece kursów obs³ugi komputera dla zainteresowanych
emerytów i rencistów. Staram siê te¿ o rozszerzenie
wykazu gazet i czasopism
dostêpnych w bibliotece o
tytu³y takie jak Nasz
Dziennik, G³os - Tygodnik Nowohucki, Warszawska Gazeta, WPiS
- Wiara, Patriotyzm i Sztuka oraz w
Sieci.
Moj¹ najnowsz¹ inicjatyw¹ jest budowa tzw. wyniesionego przejcia dla pieszych na ul. Uniwersa³u Po³anieckiego
przy pawilonie nr 5. Do koñca obecnej
kadencji zamierzam wspieraæ mieszkañców bloku nr 6 na os. Kociuszkowskim w d¹¿eniu do wykupienia
gruntu pod swoim blokiem. Liczê, ¿e
uda siê za³o¿yæ Klub Integracyjny przy
S.M. Victoria. Wkrótce ze rodków
Dzielnicy Bieñczyce zostan¹ wyremontowane dwa kolejne chodniki znajduj¹ce siê przy gara¿ach: prostopad³y do
Al. Andersa i skony.
Alina Nowicka  cz³onek Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce

Wiwat, Maj, piêkny Maj  to s³owa
pieni autorstwa Rajnolda Suchodolskiego, które nieli na ustach uczestnicy marszu, który przeszed³ ulicami Krakowa w dniu 3 maja br. Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja rozpoczê³a Msza wiêta, której
przewodniczy³ Metropolita Krakowski
arcybiskup Marek Jêdraszewski, nastêpnie zgromadzeni przeszli ulicami
Krakowa ze Wzgórza Wawelskiego na
Plac Matejki. W przemarszu uczestni-

czyli równie¿ radni Dzielnicy XVI
Bieñczyce z Przewodnicz¹cym Andrzejem Buczkowskim na czele. Za du¿o
powiedzieæ, ¿e pogoda dopisa³a, ale
przynajmniej nie pada³o. Powiewa³y
bia³o  czerwone chor¹giewki, rozbrzmiewa³y patriotyczne pieni, a
uczestnicy byli bacznie obserwowani
przez turystów, którzy z ciekawoci¹
przygl¹dali siê wiêtowaniu Polaków.
Cieszy, ¿e frekwencja dopisa³a, by³o
du¿o m³odych osób, a nawet ca³e rodzi-

ny. Gospodarzem uroczystoci na Pl.
Matejki przy Pomniku Nieznanego
¯o³nierza by³ Wojewoda Ma³opolski
Józef Pilch, który wrêczy³ przyznane
przez Prezydenta Andrzeja Dudê odznaczenia pañstwowe. Przedstawiciele
w³adz lokalnych, zwi¹zków zawodowych oraz mieszkañcy z³o¿yli kwiaty
pod Pomnikiem, a nastêpnie bylimy
wiadkami uroczystej parady wojskowej i pokazu sprzêtu wojskowego.
Magdalena Dziedzic
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