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JAK DOJÆ DO KAUFLANDA?
To pytanie zadaj¹ sobie zarówno
mieszkañcy Bieñczyc, jak i radni naszej dzielnicy. Problem ten istnieje od
kilku lat i szczególnie dotyka mieszkañców osiedla Strusia, którzy maj¹
najbli¿ej, i którzy bardzo chêtnie korzystaj¹ z mieszcz¹cego siê na osiedlu
Kombatantów taniego sklepu. Aby do
niego dotrzeæ, przechodz¹ najkrótsz¹
drog¹, czyli na wprost od Lidla do
Kaulfanda przez bardzo ruchliw¹ jezdniê ulicy Okulickiego, na której obowi¹zuje ograniczenie prêdkoci do 40
km/h. W miejscu tym nie ma oznakowanego przejcia dla pieszych, a sytuacja ta jest dobrze znana policji. Nie
wiadomo, dlaczego policjanci upatrzyli
sobie to miejsce, aby wypisywaæ tam
mandaty. Jestemy tak¹ postaw¹ stró¿ów prawa oburzeni szczególnie dlatego, ¿e nie maj¹ litoci nawet dla skar¿¹cych siê nam schorowanych osiemdziesiêciolatków, którzy maj¹ problemy z poruszaniem siê i skracaj¹ sobie

w ten sposób drogê. Kilkadziesi¹t
metrów dalej jest oznakowane przejcie dla pieszych, lecz korzystaj¹c z
niego, równie¿ trzeba z³amaæ prawo,
by dojæ do sklepu Kaufland po zieleñcu wydeptan¹ ju¿ cie¿k¹, a w czasie deszczu po b³ocie, gdy¿ nie ma w
tym miejscu u³o¿onego chodnika.
Oczywicie mo¿na iæ zgodnie z przepisami i schodz¹c ze wspomnianego
przejcia, pójæ dalej prosto chodnikiem ul. Czaplickiego, póniej skrêciæ
w prawo na chodnik przy ul. Wilickiej, po czym znów skrêciæ w prawo
w kierunku wejcia do Kauflanda, pokonuj¹c w ten sposób oko³o pó³ kilometra. Teren ten nale¿y do Dzielnicy
XV Mistrzejowice, wiêc wykonanie
brakuj¹cego chodnika le¿y w gestii
piêtnastki. Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce z³o¿y³a wniosek do Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie o wyznaczenie przejcia
dla pieszych w³anie w tym miejscu,
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MECZ NA WYREMONTOWANYM STADIONIE

gdzie mieszkañcy najczêciej przekraczaj¹ ulicê Okulickiego. Niestety dostalimy odmown¹ odpowied, ze
wzglêdu na bliskoæ innego ma³o
uczêszczanego przejcia, które prowadzi g³ównie do stacji benzynowej i
warsztatu samochodowego. Nie zosta³o uwzglêdnione to, ¿e owo miejsce,
gdzie chcielimy oznaczyæ przejcie
dla pieszych, jest bardzo czêsto wykorzystywane przez mieszkañców, którzy
id¹ do Kauflanda na zakupy. Nie wziêto równie¿ pod uwagê ewentualnego
przesuniêcia przejcia, z którego praktycznie nikt nie korzysta, w miejsce,
gdzie by³oby ono czêsto wykorzystywane. Podjêlimy w tej sprawie równie¿ wspó³pracê z Dzielnic¹ XV Mistrzejowice i mamy wstêpn¹ deklaracjê
przewodnicz¹cej piêtnastki pani Gra¿yny Janawy, i¿ w 2016 roku powstanie
brakuj¹cy chodnik. Ale czy to za³atwi
sprawê?
Andrzej Buczkowski

17 padziernika br. w samo po³udnie,
dyrektor M³odzie¿owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie
na os. Kalinowym 18 pani Monika
Modrzejewska uroczycie otwar³a
boisko pi³karskie, na którym zakoñczy³
siê w³anie 2 etap kapitalnego remontu. Oprócz wymiany nawierzchni,
obiekt zyska³ nowe ogrodzenie, nowe
owietlenie oraz trybuny, na których
zosta³y postawione ³awki. Po krótkiej
czêci oficjalnej rozpocz¹³ siê pierwszy
mecz na wyremontowanym boisku.
Dru¿yna radnych Dzielnicy XIV Czy¿yny i XVI Bieñczyce zmierzy³a siê z
dru¿yn¹ pracowników TVP Kraków.
Pogoda niestety nie dopisa³a, s³oñce nie
zawieci³o zawodnikom, ale zagrzewa³
ich do boju zespó³ cheerleaders MDK
Korczak oraz zgromadzeni kibice, a
wród nich: radna Miasta Krakowa
Teresa Kwiatkowska oraz przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce Andrzej Buczkowski wraz z
radnymi szesnastki Magdalen¹ Dziedzic i Robertem Adamkiem. Pierwszego gola na wyremontowanym obiekcie
strzeli³ napastnik dru¿yny radnych Zygmunt Biñczycki, otwieraj¹c tym samym

wynik meczu. Oprócz niego w podstawowym sk³adzie zespo³u znaleli siê
równie¿ kapitan dru¿yny pose³ na Sejm
RP Ireneusz Ra oraz S³awomir Góra,
radny szesnastki. Aura nie sprzyja³a,
zacz¹³ padaæ deszcz, a murawa zrobi³a
siê liska, mimo to ka¿dy z zawodników gra³ z pe³nym zaanga¿owaniem,
czego dowodem by³a kontuzja bramkarza dru¿yny radnych. Z minuty na minutê przybywa³o te¿ kibiców, którzy
chcieli obejrzeæ wyremontowane boisko i g³onymi okrzykami zagrzewali
pi³karzy do walki. Pogoda nie zepsu³a
wiêta, mimo deszczu i ch³odu atmosfera by³a gor¹ca. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:1 dla dru¿yny
radnych. Po wzajemnych podziêkowaniach i wykonaniu pami¹tkowych fotografii zwyciêzcy otrzymali puchar, który z r¹k pani dyrektor Moniki Modrzejewskiej odebra³ kapitan i obroñca dru¿yny pose³ Ireneusz Ra. Mecz po³¹czony by³ ze zbiórk¹ pieniêdzy na
rzecz dzieci chorych na mukowiscydozê. Zebrane datki wspar³y Fundacjê
Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozê MATIO.
Magdalena Dziedzic
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