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Bieñczyckie place zabaw coraz piêkniejsze

BEZPIECZNIE I NOWOCZENIE

W czterech lokalizacjach w Bieñczycach trwaj¹ remonty i modernizacje ogródków jordanowskich. I chocia¿ Rada Dzielnicy XVI przeznaczy³a na ten cel 400 tysiêcy z³otych, a ich
ca³kowity koszt wyniesie a¿ 1,15 mln z³otych, to jednak uda siê wszystkie zaplanowane prace
wykonaæ. Jak wiêc to mo¿liwe?
Nasze podziêkowania nale¿¹ siê w pierwszej
kolejnoci Pani radnej Bogumile Drabik, bo od
pocz¹tku tego projektu zabiega³a o dodatkowe
rodki z bud¿etu miasta i Zarz¹dowi Zieleni
Miejskiej. W szczególnoci Panom  zastêpcy dyrektora Jaros³awowi Taborowi i inspektorowi Bogus³awowi Jurczakowi.  Przeznaczylimy na ten
cel tyle, ile moglimy z bud¿etu dzielnicy, ale
wiedzielimy, ¿e to stanowczo za ma³o, aby z
takim rozmachem wykonaæ wszystkie prace. Jednak uda³o siê pozyskaæ pieni¹dze z bud¿etu miasta, które pozwoli³y nam wykonaæ wszystkie remonty  z zadowoleniem mówi Zygmunt Biñczycki, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce.
W ten sposób zmodernizowane i wyremontowa-

ne bêd¹ ogródki jordanowskie: os. Na Lotnisku
6 (koszt projektu i remontu to prawie 324 tys. z³)
oraz w dwóch miejscach osiedla Albertyñskiego
 nr 13 (koszt to prawie 238 tys. z³) i nr 30 (249
tys. z³).
W osiedlu Kazimierzowskim 24 zakoñczono ju¿
modernizacjê ogródka jordanowskiego (koszt projektu i wykonania to blisko 330 tys. z³),
W przysz³ym roku Rada Dzielnicy XVI kontynuowaæ bêdzie prace zwi¹zane z modernizacj¹ i
remontami placów zabaw dla dzieci, d¹¿¹c do zakoñczenia wymiany urz¹dzeñ we wszystkich
ogródkach do koñca kadencji. Tak, aby by³y bezpieczne i dysponowa³y nowoczesnymi przyrz¹dami do zabawy.
Zdjêcia: Zygmunt Biñczycki

Jurorzy You Can Dance Nowa Generacja w szkole s. Salezjanek

DZIEWCZYNY Z BIEÑCZYC NAJLEPSZE
Dziewczêta z Publicznej Szko³y Podstawowej Sióstr Salezjanek im. b³.
Laury Vicuna okaza³y siê najlepsze w wielkim konkursie realizowanym przez
twórców programu telewizyjnego You Can Dance Nowa Generacja. Wród
ponad 300 filmików tanecznych ze szkó³ ca³ej Polski umieszczonych na facebooku to w³anie ich taniec i film zyska³y najwiêcej lajków. Tak¿e g³ówn¹ nagrodê  25 tysiêcy z³otych i wizytê jurorów programu w bieñczyckiej
szkole!
I tak oto Ida Nowakowska-Herndon,
Roksana Wêgiel i Agustin Egurolla
zjawili siê w szkole sióstr Salezjanek,
by og³osiæ i nagrodziæ zwyciêskie
dziewczyny.
 Kiedy us³ysza³am o konkursie You
Can Dance uzna³am, ¿e muszê reaktywowaæ kó³ko taneczne. Wybra³am naj-

lepsze tancerki  mówi Agnieszka Musia³, szkolna nauczycielka przyrody,
biologii i chemii.
Nie mog³o siê nie udaæ!
 Dziewczêta w³o¿y³y w przygotowanie do programu ca³e swoje serce. Widaæ, ¿e by³a to dla nich wielka przygoda
 mówi³ Agustin Egurolla, juror YCD.

 To dla nas wielkie wyró¿nienie, a
przede wszystkim odkrycie tych naszych tanecznych talentów, naszych
nauczycieli i odkrycie ich pasji  mówi³a s. Marta Raducha, dyrektorka
szko³y.
Jest to wielkie wydarzenie w ¿yciu
szko³y.
Sta³o siê mo¿liwe dziêki dziewczynom kochaj¹cym taniec i ich zwyciêstwu w facebookowym konkursie.
A wizyta telewizyjnych gwiazd, jurorów programu You Can Dance Nowa
Generacja wzbudzi³a ogromne zainteresowanie nie tylko w szkole
s. Salezjanek.

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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