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Mimo pandemii koronawirusa i wielu obiektywnych trudnoci

ZARZ¥D BIEÑCZYC Z ABSOLUTORIUM ZA 2020 ROK
Na kwietniowej sesji Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce Zarz¹d Dzielnicy
przedstawi³ sprawozdanie z realizacji zadañ w 2020 roku. Sprawozdanie
zarz¹du zosta³o przeg³osowane i jednog³onie przyjête przez radnych.
A najistotniejsze jest to, ¿e mimo pandemii koronawirusa i wielu wynikaj¹cych z tego faktu trudnoci realizacyjnych, bud¿et dzielnicy uda³o siê
wykonaæ w blisko 100 procentach.

W roku 2020 zarz¹d dzielnicy
obradowa³ ³¹cznie na 53 posiedzeniach. Podj¹³ na nich 79 uchwa³.

Mimo koronawirusowej rzeczywistoci i zwi¹zanych z tym ograniczeñ
sanitarnych przedstawiciele Zarz¹du

Dzielnicy uczestniczyli, w miarê
mo¿liwoci, w spotkaniach organizowanych z w³asnej inicjatywy lub
na zaproszenie z miejskimi jednostkami, wydzia³ami Urzêdu Miasta
Krakowa, stra¿¹ miejsk¹ i policj¹. G³ównym celem tych spotkañ

by³a realizacja zadañ remontowych i
inwestycyjnych w Bieñczycach. Miniony rok by³ naprawdê trudny dla
nas wszystkich.
 Tym samym cieszê siê niezmiernie, ¿e uda³o siê nam zrealizowaæ to,
co sobie za³o¿ylimy i ¿e radni doce-

nili nasze wysi³ki. Najwa¿niejsze, ¿e
pieni¹dze, którymi dysponowalimy
w 2020 roku na realizacjê naszych
zadañ, zosta³y przez nas efektywnie
wykorzystane  mówi Zygmun
Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.

Najwa¿niejsze zadania zrealizowane w 2020 roku
przez Zarz¹d Dzielnicy XVI Bieñczyce
l Prace remontowe szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz ¿³obków  522 281 z³.
l Roboty budowlane w zakresie dróg wewnêtrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej
 1 380 025 z³
l Dzielnicowy program wspierania osób niepe³nosprawnych  172 179 z³
l Dzielnicowy program wspierania dzia³alnoci miejskich szkó³ i placówek owiatowych,
kultury, sportu, pomocy spo³ecznej i zdrowia  227 164 z³

Wród zrealizowanych w 2020 roku zadañ znalaz³ siê m.in. parking na osiedlu Kazimierzowskim. Fot. Zygmunt Biñczycki

£¹cznie na wszystkie prace w dzielnicy wydatkowano 2 441 533 z³.

Nad Zalewem Nowohuckim

NAJPIERW STACJA MONITORINGU, TERAZ P£YWAJ¥CE FONTANNY
Na wodach Zalewu Nowohuckiego przy ul. Bulwarowej pojawi³a siê zdalna stacja monitoringowa. Jest wyposa¿ona w modu³ GPRS. Odpowiada on
za zdalne przesy³anie danych do serwera. Z kolei panel fotowoltaiczny
zapewnia autonomiê zasilania stacji. Urz¹dzenie umo¿liwia pomiar takich
parametrów jak m.in.: pH, przewodnictwo elektryczne, temperatura, zmêtnienie czy zawartoæ chlorofilu.

Pomiary dokonywane s¹ przez stacjê
co pó³ godziny. Trafiaj¹ nastêpnie ba
zewnêtrzny serwer. Po to, aby mo¿liwe
by³o bie¿¹ce monitorowanie i obserwowanie tego, co dzieje siê w wodach
zalewu. Np. czy do zbiornika nie wp³ywaj¹ niepo¿¹dane substancje.

To kolejne prace zwi¹zane z monitorowaniem sytuacji w zbiorniku. W ubieg³ym roku do zalewu, w ramach biomanipulacji, wpuszczono oko³o omiu tysiêcy szczupaków, których obecnoæ zapobiegaæ ma prze¿ynianiu, a w efekcie
zamieraniu rodowiska wodnego.

Teraz z kolei czas na podziwianie
p³ywaj¹cych fontann, których zadaniem jest m.in napowietrzanie wody. Wczeniejsza prezentacja z 2019
roku kolorowych fontann zachwyci³a
wszystkich widzów tego widowiska,
Zw³aszcza wobec stworzonej wówczas gry wiate³ i wody. Obecnie
osiem takich obiektów zamontowano
na wodach Zalewu Nowohuckiego w
minionym tygodniu. Fontanny spe³niaæ bêd¹ nie tylko funkcjê dekoracyjn¹, wp³ywaj¹c na atrakcyjnoæ i estetykê otoczenia zalewu, ale jednoczenie s¹ aeratorem napowietrzaj¹cym
wodê, który zmniejszy zamulenie dna,
przyspieszaj¹c rozk³ad osadów organicznych. Zwiêkszaj¹ równie¿ aktywnoæ biologiczn¹, nadaj¹c tym samym
wodzie przejrzystoæ i ograniczaj¹c
rozwój sinic.
P³ywaj¹ce, podwietlane wieczorami
fontanny to kolejny element realizowanej od wielu lat rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego i jego otoczenia.
Nowe alejki, ³awki, pla¿a, tê¿nia,
owietlony plac zabaw, nowe boiska, a
teraz jeszcze atrakcyjne fontanny wodne sprawiaj¹, ¿e zalew i jego infrastruktura to wyj¹tkowe miejsce rekreacji i
wypoczynku wszystkich krakowian.
Fot. Zygmunt Biñczycki

W 77. ROCZNICÊ BITWY O MONTE CASSINO

Jak co roku, 18 maja, przy obelisku w osiedlu Niepodleg³oci, odby³y siê
skromne, z uwagi na epidemiê koronawirusa, uroczystoci zwi¹zane z 77. ju¿
rocznic¹ bitwy o Monte Cassino. Obelisk upamiêtnia wysi³ek i mêstwo polskich
¿o³nierzy II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. W imieniu radnych
Dzielnicy XVI i mieszkañców Bieñczyc, w asycie pocztu sztandarowego i warty
Szczepu ZHP Czerwone Maki im. Bohaterów Monte Cassino, wieniec z³o¿yli:
Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce
i radny Grzegorz Król.
Fot. Katarzyna Stok³osa

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Godziny przyjêæ stron: dy¿ury zawieszone (patrz komunikat powy¿ej). Przewodnicz¹cy Rady
i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du: Magdalena Dziedzic. Cz³onkowie Zarz¹du: Robert Adamek, Urszula Aksamit, Marek Wawrzynkiewicz.

10

21 maja 2021 r., nr 21 (1572)

