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Z dzielnicowej sesji rady

SPRAWOZDANIE BUD¯ETOWE PRZYJÊTE
Po d³u¿szej przerwie, spowodowanej epidemi¹ koronawirusa, bieñczyccy
radni spotkali siê w koñcu kwietnia na sesji rady dzielnicy. Spotkanie, z
uwagi na wymogi zdrowotne, przeniesiono do sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 104.
Dwie najistotniejsze kwestie podjête na
ostatniej sesji, 30 kwietnia, to sprawozdanie zarz¹du dzielnicy z realizacji bud¿etu w 2019 roku i dyskusja dotycz¹ca zapowiedzianej likwidacji M³odzie¿owego Domu Kultury im. J. Korczaka i
wcielenia go, jako filii, do Nowohuckiego Centrum Kultury.
Bud¿et na miniony rok zrealizowano
na poziomie 99,45 procent. Oczywicie,
sprawozdanie zarz¹du zosta³o przyjête
i pozytywnie przeg³osowane przez
radnych.
Sporo emocji wród radnych, a wczeniej wród mieszkañców Bieñczyc,
wzbudzi³y informacje o planowanej w

miecie reorganizacji placówek kultury.
Doniesienia te wskazuj¹ na to, ¿e MDK
im. Korczaka mo¿e straciæ swoj¹ suwerennoæ i staæ siê fili¹ Nowohuckiego
Centrum Kultury.
 Odebralimy mnóstwo opinii od
naszych mieszkañców, protestuj¹cych
przeciwko takiemu rozwi¹zaniu. Nam ten
projekt te¿ siê nie podoba, co wyrazilimy w uchwale podjêtej przez zarz¹d
dzielnicy. Wnioskujemy w niej do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta
Krakowa o odst¹pienie od planów likwidacji tej jednostki bud¿etowej. Nasze
stanowisko w tej sprawie jest wiêc, przed
obradami RMK, jednoznacznie negatyw-

ne  mówi Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy szesnastki.
W uzasadnieniu podjêtej uchwa³y
wskazano cz³onkowie zarz¹du dzielnicy,
wskazali, ¿e MDK im. J. Korczaka to
najstarsza placówka kultury w Nowej
Hucie, obchodz¹ca w minionym roku
swoje 65-lecie. To tak¿e jedna z najstarszych tego typu placówek w Krakowie.
Wskazano tak¿e na ogromny potencja³
placówki, jej nowoczesn¹ bazê, dowiadczon¹ kadrê i doskona³y, od lat, odbiór
spo³eczny, dzielnicowy, ale i ogólnokrakowski, oferty kulturalnej, edukacyjnej
i sportowej proponowanej przez MDK.
Przekszta³cenie jego dzia³alnoci i sprowadzenie jej do roli filii NCK spowoduje
ca³kowit¹ utratê unikalnego charakteru
placówki korczakowskiej, od tylu lat
dzia³aj¹cej z sukcesami w zakresie edukacji i kultury w Krakowie.
(jb)

CHWA£A BOHATEROM!

Na terenie dzielnicy rozpoczê³y siê ju¿ zaplanowane na ten rok remonty
dróg, parkingów i chodników. Wprawdzie wiele wskazuje na to, ¿e epidemia koronawirusa, a w konsekwencji finanse miasta mocno zweryfikuj¹ bogaty wachlarz dzielnicowych remontów, ale póki co trwaj¹ ju¿ pierwsze
prace remontowe.

Na razie zgodnie z planem

REMONTY W BIEÑCZYCACH

Trwaj¹ prace remontowe przy ulicy Andegaweñskiej. Fot. Zygmunt Biñczycki
W ci¹gu ulicy Andegaweñskiej, w
osiedlu Kazimierzowskim, przy blokach nr 21 i 33, trwaj¹ obecnie prace
zwi¹zane z napraw¹ chodnika i jak¿e
potrzebnych w dzielnicy miejsc postojowych.
Podobne prace prowadzone s¹ w
osiedlu Strusia, przy numerach 12 i
18. Tu tak¿e chodnik i parking zyskaj¹
nowe oblicze. Wiêksze remonty planowane s¹ równie¿ przy ul. Pokrzywki i
Urszulki oraz w os. Jagielloñskim.
Z kolei w osiedlu Wysokim realizowana bêdzie wymiana dotychczasowych lamp z oprawami okr¹g³ymi na
owietlenie ledowe. Wymiana 9 starych kloszy na efektywniejsze ledy
pozwoli dzielnicy sfinalizowaæ trwaj¹cy trzeci¹ ju¿ kadencjê program wymiany opraw owietleniowych na
Plantach Bieñczyckich i w osiedlach
do plant przylegaj¹cych.

Tradycyjnie ju¿, 18 maja, przy obelisku w osiedlu Niepodleg³oci, odby³y
siê skromne tym razem, z uwagi na
epidemiê koronawirusa, uroczystoci
zwi¹zane z 76. rocznic¹ bitwy o Monte Cassino. Obelisk upamiêtnia wysi³ek
i mêstwo polskich ¿o³nierzy II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. W imieniu radnych i mieszkañców Bieñczyc, w asycie pocztu sztandarowego i warty Szczepu ZHP Czerwone Maki im. Bohaterów Monte Cassino, wieniec z³o¿y³a delegacja w osobach: Zygmunta Biñczyckiego, przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce,
Magdaleny Dziedzic, cz³onkini zarz¹du dzielnicy, Andrzeja Buczkowskiego,
przewodnicz¹cego Komisji Edukacji
i Sportu i Grzegorza Króla, przewodnicz¹cego Komisji Bud¿etu Obywatelskiego.
(jb)
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Rada dzielnicy, w trakcie ostatniej
sesji, zdecydowa³a o przeznaczeniu na
ten cel 12 tysiêcy z³otych. Pozwoli to
zakoñczyæ istotn¹ ze wzglêdów bezpieczeñstwa i efektywnoci owietlenia inwestycjê.
Nie s¹ równie¿ zagro¿one inne planowane inwestycje owietleniowe.
W os. Przy Arce 9 i 10 przestawione zostan¹ s³upy co pozwoli na wygodniejsze manewrowanie samochodami na przyblokowych parkingach. W
os. Jagielloñskim pomiêdzy Szko³¹
Podstawow¹ nr 86 i liceum stan¹
nowe lampy, a parking w os. Na Lotnisku przy blokach 6-9 zyska nowe
owietlenie, co jest istotne ze wzglêdu na ostatni¹ zmianê organizacji ruchu w tym rejonie i koniecznoæ jazdy w jednym kierunku w³anie przez
ten parking.
(jb)

Pulsoksymetr zmierzy saturacjê krwi

BIEÑCZYCE POMOG¥ SZPITALOWI IM. ¯EROMSKIEGO
Jedn¹ z wa¿niejszych decyzji podjêtych przez bieñczyckich radnych na ostatniej sesji rady dzielnicy by³a rezygnacja z tegorocznych Spotkañ Bieñczyckich. Tradycyjne radosne i t³umne spotkanie, coroczne do tej pory, z uwagi na epidemiê koronawirusa odbêdzie siê dopiero w przysz³ym roku.
Dziêki przyjêtym zmianom w uchwale bud¿etowej czêæ
rodków przeznaczonych pierwotnie na plenerow¹ imprezê
dzielnicow¹, trafi do nowohuckiego Szpitala im. Stefana ¯eromskiego. To kwota 19 950 z³.
Pieni¹dze te, za wskazaniem dyrektora medycznej placówki, przeznaczone zosta³y na zakup pulsoksymetrów stacjonarnych. Urz¹dzenie to bada poziom nasycenia krwi tlenem.
Badanie pulsoksymetrem wykonuje siê u osób zagro¿onych
niskim cinieniem cz¹stkowym tlenu we krwi, czyli przede

wszystkim u tych z chorobami uk³adu oddechowego, np.
astm¹ czy obturacyjn¹ chorob¹ p³uc.
 W ten sposób i nasza dzielnica, w tak trudnym dla nas
wszystkich czasie epidemii, w³¹czy³a siê w pomoc placówkom medycznym, w doposa¿anie ich w niezbêdny sprzêt,
który s³u¿yæ bêdzie przecie¿ tak¿e mieszkañcom Bieñczyc,
potencjalnym pacjentom Szpitala im. ¯eromskiego  wyjania Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce.
(jb)

Niebawem zakoñczy siê wymiana dotychczasowych opraw owietleniowych
na Plantach Bieñczyckich i w osiedlach do nich przylegaj¹cych na bardziej
efektywne oprawy ledowe.
Fot. Zygmunt Biñczycki
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