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Pierwsze remonty wykonane

Ruszy³y pierwsze remonty w Bieñczycach realizowane z tegorocznego
Bud¿etu Dzielnicy. Zosta³ wyremontowany chodnik na osiedlu Jagielloñskim
pomiêdzy Szko³¹ Podstawow¹ nr 86, a
Liceum Sióstr Salezjanek. Miejsce to
jest bardzo czêsto uczêszczan¹ drog¹,
szczególnie przez wiernych parafii
Arka Pana. Uda³o siê wymieniæ stare
p³ytki chodnikowe na nowe i poszerzyæ
chodnik. Now¹ nawierzchniê zyska³y
te¿ chodniki na osiedlu Strusia przy budynkach 1 i 12 oraz chodnik na osiedlu Kalinowym prowadz¹cy wzd³u¿
ogrodzenia Przedszkola nr 97, który
jest g³ównym traktem dla rodziców
przyprowadzaj¹cych dzieci do Przedszkola. Ju¿ wkrótce rozpocznie siê
kompleksowy remont prawej czêci
parkingu przy Przychodni na osiedlu
Jagielloñskim 1. Natomiast w ramach
programu Nowa Huta Dzi! na osiedlu
Przy Arce zostanie wymienione 98
opraw starych lamp parkowych na
nowe ledowe. W³anie to zadanie zosta³o wybrane do realizacji, gdy¿ jest
ono kontynuacj¹ rozpoczêtej w ubieg³ym roku wymiany lamp na Plantach
Bieñczyckich. W myl stosowanej przez
Zarz¹d Dzielnicy zasady zrównowa¿onego rozwoju teraz kolej by realizowaæ
zadanie w tamtej czêci Bieñczyc  wyjania Andrzej Buczkowski, Przewodnicz¹cy Szesnastki.
Magdalena Dziedzic

29 czerwca 2018 r.

25 czerwca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce na osiedlu
Kalinowym 4 odby³y siê konsultacje spo³eczne w zwi¹zku z opracowan¹
koncepcj¹ projektow¹ pn. Rozbudowa ul. Genera³a Leopolda Okulickiego wraz z budow¹ po³¹czenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudow¹ Ronda Piastowskiego.

Rozbudowa ul. Okulickiego

Os. Kalinowe 7  nowe miejsca parkingowe.

Os. Jagielloñskie 17  remont chodnika.

Spotkanie poprowadzi³a Martyna Lewandowska z Miejskiego Centrum Dialogu. Prezentacji koncepcji dokonali
projektanci Joanna Garpiel i Szczepan
Garpiel z firmy ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp. z o.o. W
spotkaniu udzia³ wziêli równie¿ Micha³
Skrzypiec z ZIKiT, a tak¿e Andrzej
Buczkowski  Przewodnicz¹cy Rady i
Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce,
Marcin Permus  Zastêpca Przewodnicz¹cego oraz radni: Alina Nowicka,
Antoni Konstanty, Zdzis³aw Pawiñski,
Robert Adamek i S³awomir Góra. Licznie przybyli mieszkañcy, szczególnie z
osiedla Kalinowego zapoznali siê z
dwoma przygotowanymi koncepcjami.
Obie przedstawione propozycje maj¹
na celu poprawê przepustowoci ulicy
Okulickiego i ulicy Miko³ajczyka i

po³¹czenie tych dróg. Pierwsza zak³ada
rozbudowê istniej¹cej drogi z wykorzystaniem terenów osiedla Kalinowego
tzn. czêciow¹ likwidacjê istniej¹cego
placu Kalinex, natomiast w drugiej inwestycja omija osiedle Kalinowe. Po
zapoznaniu siê z oboma koncepcjami,
rozpoczê³a siê dyskusja, w trakcie której mieszkañcy zadawali pytania, zg³osili swoje uwagi, przedstawili swoje
sugestie i opinie. Teraz wszystkie zaproponowane rozwi¹zania zostan¹
przeanalizowane przez projektantów i
ZIKiT. Takie spotkania s¹ wa¿ne, gdy¿
mieszkañcy maj¹ szansê przedstawiæ
swoje spostrze¿enia ju¿ na etapie koncepcji. Mog¹ wyartyku³owaæ swoje
oczekiwania i obawy  podsumowuje
Andrzej Buczkowski.
Magdalena Dziedzic

G³osowanie BO trwa

Os. Kalinowe 21  remont chodnika.

Os. Kalinowe 7  remont chodnika.

Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce przeznaczy³a w tym roku 100 000 z³ na
Dzielnicowy Bud¿et Obywatelski. Minimalna wartoæ zg³oszonego projektu
to 2500 z³, a maksymalna to 80 000 z³.
Zg³oszonych zosta³o 17 projektów z
czego 11 zg³osili radni Szesnastki,
którzy oczywicie s¹ mieszkañcami,
wiêc mieli takie prawo. Po weryfikacji
do g³osowania zakwalifikowanych zosta³o 13 projektów. Od 16 do 30
czerwca mo¿emy g³osowaæ na nastêpuj¹ce projekty:
l Bezpieczna nawierzchnia na si³owniach zewnêtrznych
l BEZPIECZEÑSTWO NAJWA¯NIEJSZE  rozbudowa monitoringu
l Pitna woda nad Zalewem  poide³ko dla ludzi i zwierz¹t
l Poskaczmy razem !!!  kolejne
TRAMPOLINY

l Zielone Bieñczyce
l Lawendowe Planty Bieñczyckie

 miejsce relaksu i zabawy
l Mali Ratownicy
l Wakacyjne kino w parku
l Oaza na Z³otej
l Prosta droga
l Zaczytaj siê w Bieñczycach
l Owietlenie Parku Rzecznego
D³ubni  I etap
l Profesjonalne zajêcia biegowo-ruchowe dla mieszkañców.
Mo¿na zag³osowaæ na 3 projekty
przyznaj¹c od 1 do 3 punktów. Mo¿na oddaæ swój g³os przez Internet na
stronie https://budzet.krakow.pl lub papierowo w siedzibie Rady Dzielnicy
XVI Bieñczyce na osiedlu Kalinowy 4,
w Filiach Biblioteki Kraków lub w siedzibie PAL na Placu Bieñczyckim.
Przy ul. Obroñców Krzy¿a.
Magdalena Dziedzic
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