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W Szkole Podstawowej nr 101 pojawi³y siê nowe szafki dla uczniów

MARZENIA SIÊ SPE£NIAJ¥
Wystarczy tylko bardzo chcieæ i mieæ oddanych przyjació³. Tak w³anie
marzenia uczniów o w³asnej szafce w szkole, odci¹¿aj¹cej ich plecaki, sta³y
siê rzeczywistoci¹! W ubieg³ym tygodniu do Szko³y Podstawowej nr 101
w osiedlu Jagielloñskim 9 przyjecha³y ostatnie szafki.
W pi¹tek, w obecnoci dyrekcji szko³y oraz przedstawicieli Rady Rodziców,
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce, Zygmunt Biñczycki, wraz z
radnym Marcinem Burs¹, uroczycie
przeci¹³ czerwon¹ wstêgê i wypowiedzia³ magiczne s³owa: Szafki w roku
szkolnym 2021/22 uwa¿am za otwarte.

To oznacza³o fina³ niezwyk³ej akcji. Wrêczaj¹c kluczyki do szafek
czwartoklasistom, przewodnicz¹cy
Szesnastki podkreli³, ¿e jest to
wzorcowy przyk³ad wspó³pracy lokalnej, gdy spo³ecznoæ szkolna 
dyrekcja, nauczyciele, rodzice, dzieciaki i radni dzielnicowi wspólnie

d¹¿¹ do zrealizowania pewnej inicjatywy.
Inicjatywê tê, zapocz¹tkowan¹ dwa
lata temu przez ówczesnych siódmoklasistów, prê¿nie dzia³aj¹cych wówczas
wraz z pani¹ pedagog w sklepiku
szkolnym, podjê³a w ubieg³ym roku
Rada Rodziców. To, co sta³o siê póniej, przesz³o najmielsze oczekiwania
wszystkich. Za³o¿ony przez rodziców
internetowy bazarek stojedynkowych
marek, kierowany przez Wielk¹ Trójcê:
Ilonê Myszê-Nowak, Olgê Dorczuk,

Katarzynê Domaga³ê, zawojowa³ nie
tylko nasz¹ #rodzinê101siln¹, ale i ca³y
Kraków oraz okolicê.
Talenty rodziców, ich pomys³owoæ,
nakrêcanie siê wzajemne na coraz to
wiêksze cuda, pokaza³y, ¿e nie ma dla
nich rzeczy niemo¿liwych. Aukcja goni³a aukcjê, co na bie¿¹co monitorowalimy na naszym FB. Tê wyj¹tkow¹
dzia³alnoæ rodziców, urzeczywistniaj¹c¹ marzenia dzieci, w któr¹ w³¹czali siê
tak¿e nauczyciele, wspar³a Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce kwot¹ 10 tys. z³.

Jak podkreli³a dyrektor Anna Serafin-Gruszko, zwracaj¹c siê do dzieci:
Kochani uczniowie, nie przestawajcie
marzyæ. Jak widaæ, zawsze znajdzie siê
sposób, przychylne Wam osoby pomog¹ w realizacji kolejnych z puli wielu
marzeñ. Dla nas z pewnoci¹ najwiêksz¹ nagrod¹ jest Wasz umiech.
MM
Wykorzystano informacje z Facebooka SP nr 101.
Zdjêcia: Beata Majewska-Wojtal

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI Bieñczyce Zygmunt Biñczycki wraz z radnym Marcinem Burs¹, przedstawicielami Rady Rodziców  Olg¹ Dorczuk i Karolin¹ Klimczyk, z dyrektor Ann¹ Serafin-Gruszko, wicedyrektor Ma³gorzat¹
Stawarz, pedagog Angel¹ Kubal¹ oraz pani¹ Ma³gorzat¹ Modzelewsk¹, uroczycie otworzyli szafki dla czwartoklasistów.

DEBATA O BEZPIECZEÑSTWIE W BIEÑCZYCACH

Komisariat VII w Krakowie zaprasza naszych
mieszkañców do udzia³u w debacie spo³ecznej.
Jej tematem bêdzie bezpieczeñstwo w rejonie
Plant Bieñczyckich ze szczególnym uwzglêdnieniem wszelkich zagro¿eñ. Takich, jak akty wan-

dalizmu w postaci nanoszonych napisów na elewacje budynków, spo¿ywanie alkoholu w miejscach objêtych zakazem oraz zak³ócanie spoczynku nocnego przez grupy osób gromadz¹cych
siê w tym rejonie.

Debata odbêdzie siê w dniu 24 wrzenia 2021
roku, o godz. 17, w M³odzie¿owym Domu Kultury w Krakowie, os. Kalinowe 18. Serdecznie
zapraszamy do wziêcia w niej udzia³u. Przyjd
i wyra swoj¹ opiniê!

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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