B ienczycki
Magazyn

,

Nr 2 (252) Rok XXIII

Kolumna informacyjna Rady Dzielnicy XVI

Remonty, remonty...

Os. Kazimierzowskie 31, fot. Zygmunt Biñczycki.

Os. Strusia, fot. Zygmunt Biñczycki.

Na dobre ruszy³y tegoroczne remonty na bieñczyckich ulicach.
Chocia¿ te najwiêksze dopiero
przed nami, kilka zadañ zosta³o
ju¿ zrealizowanych.
Wykonane zosta³y prace przy nastêpuj¹cych chodnikach:
 os. Albertyñskie przy hotelu
Lipsk,
 os. Kazimierzowskie 18 przy
parkingu,
 os. Kazimierzowskie przy Ludwiku
 ul. Okulickiego (od ul. Fatimskiej do przystanku)
 os. Strusia (chodniki przy przystanku obok cukierni).
Trwa generalna przebudowa ulicy
Fatimskiej (od ul. Kocmyrzowskiej
do ul. Szybkiej). Remontowane s¹
równie¿ parkingi. W trakcie ukoñczenia jest ostatni etap remontu
parkingu obok bloku nr 21 w os.
Jagielloñskim, polegaj¹cy na wymianie nawierzchni asfaltowej.
Niewielki parking powstaje z kolei
przy bloku nr 31 w os. Kazimierzowskim. Wkrótce prace rusz¹
równie¿ w innych miejscach Bieñczyc, ju¿ na wiêksz¹ skalê.  Mo¿na mia³o powiedzieæ, ¿e obecny
rok bêdzie rekordowy pod wzglêdem nak³adów finansowych w naszej dzielnicy  cieszy siê przewodnicz¹cy szesnastki Zygmunt
Biñczycki.
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ELEKTROBRYGADA W AKCJI

Wspólnie z Rad¹ Dzielnicy XVI Bieñczyce pracownicy Elektrobrygady MPO
zbierali w poniedzia³ek zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny. Mieszkañcy
Bieñczyc dopisali, a samochód przeznaczony do zbiórki doæ szybko zape³nia³ siê
telewizorami radiami, telefonami, ekspresami czy suszarkami. Stanowisko odwiedzi³o kilkadziesi¹t osób, a w zamian za graty otrzyma³y one prezenty od MPO
i rady dzielnicy. Na co dzieñ superbohaterowie z Elektrobrygady s¹ dostêpni pod
numerem telefonu 801 084 084 i bezp³atnie odbior¹ niepotrzebny sprzêt, w umówionym terminie.
Fot. Zygmunt Biñczycki

EKOLOGICZNIE W PRZEDSZKOLU NR 117
Co roku dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze w Samorz¹dowym Przedszkolu nr 117 Pod Jarzêbink¹ w Krakowie skupiaj¹ siê wokó³ innego, rocznego tematu przewodniego. W roku
szkolnym 2021/2022 realizowana jest
tematyka: Dbam o rodowisko, jestem eko  przedszkolak ma³ym ekologiem. Z uwagi na ten fakt, w miesi¹cu lutym, zorganizowany zosta³ wewn¹trzprzedszkolny konkurs plastyczny
pt. Co ciekawego z materia³u odpadowego dla naszych wychowanków
oraz ich rodziców. G³ównym celem
konkursu by³o pobudzenie aktywnoci
twórczej oraz kreatywnoci poprzez
wtórne wykorzystanie odpadów jako
tworzywa artystycznego.
Wydarzenie cieszy³o siê ogromnym
zainteresowaniem. Ka¿dego dnia pojawia³y siê nowe prace, które zaskakiwa³y pomys³owoci¹ i nieprzeciêtnym
wykonaniem. Koncepcje by³y naprawdê ró¿ne. Pocz¹wszy od wê¿a z rolek
po papierze toaletowym, poprzez rakietê z butelek plastikowych, koñcz¹c na
papierowej makiecie ekologicznej stacji paliw.

Komisja w sk³adzie:
1. Zygmunt Biñczycki  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI
Bieñczyce
2. Iwona Aleksandrowska  Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola nr. 99
w Krakowie
3. Urszula Taborska  Dyrektor
Samorz¹dowego Przedszkola nr 120 w
Krakowie
4. Urszula Aksamit  Cz³onek Zarz¹du Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce,
powo³ana do wy³onienia laureatów
mia³a trudne zadanie. Po d³ugich naradach uda³o siê wybraæ najlepsze prace.
Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Miejsce ex aequo: Hanna Bialik,
Maja Niemiec
2. Miejsce: Kamila Kawa
3. Miejsce: Filip £apa
Wyró¿nienia: Jakub Sroga, Helena
oraz Antoni Majewscy
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
przedszkolakom oraz ich rodzicom za zaanga¿owanie i liczny udzia³ w konkursie.
Izabela Wo³och, nauczyciel SP 117
wspó³organizatorka konkursu

Rada Dzielnicy XVI BIEÑCZYCE: os. Kalinowe 4, 31-812 Kraków, tel.: 12 641 4567, fax: 12 641 4567, e-mail: rada@dzielnica16.krakow.pl. Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du: Zygmunt Biñczycki. Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du:
Robert Adamek. Cz³onkowie Zarz¹du: Urszula Aksamit, Stanis³awa Jung-Konstanty, £ukasz Wabik.
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