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Projekt inwestycji z³o¿ony w ubieg³ym roku jako projekt do Bud¿etu Obywatelskiego doczeka³ siê realizacji! Kilkanacie dni temu nad Zalewem pojawi³o siê osiem stanowisk do æwiczeñ. Mieszkañcy nie kryj¹ zadowolenia!

W krainie bajek Si³ownia nad Zalewem
Aby przybli¿yæ dzieciom wiat wartoci uniwersalnych takich jak: mi³oæ,
przyjañ, dobro, postanowi³ymy przenieæ siê do krainy bajki i bani.
30.09.16 r. odby³ siê w naszym przedszkolu Dzieñ Wychowania Przedszkolnego. Ka¿da grupa starannie przygotowa³a siê do obchodów tego dnia. Dzieci przebra³y siê za bajkowe postacie lub

przynios³y rekwizyty do zabawy zwi¹zane z ulubionymi opowieciami. W
grupach rozpoznawano bajkowe postacie, by³y zagadki dotycz¹ce wiata wyobrani. Dzieci bawi³y siê przy muzyce, naladuj¹c królewny, wró¿ki, rycerzy, zwierz¹tka oraz mieszne postacie
z krainy fantazji. Tego dnia ka¿dy mia³
okazjê zaprezentowaæ swoje ulubione

bajki, banie lub opowiadania, a tak¿e
niezwyk³ych bohaterów.
Z nowoczesnych form pracy z dzieæmi w naszym przedszkolu odby³a siê
prezentacja multimedialna pod has³em:
,,Bajka ró¿ne ma imiona. Dzieci by³y
bardzo zainteresowane, chêtnie uczestniczy³y we wszystkich zaproponowanych im formach zabawy. Jedn¹ z ciekawszych by³ ,,Alfabet bajek, gdzie
dzieci na podan¹ literkê podawa³y nazwê bajki.
W naszym przedszkolu do tradycji
ju¿ nale¿y coroczne organizowanie
wiêta Przedszkolaka. Jest to wiêto
wszystkich przedszkolaków! W tym
dniu dzieci prezentuj¹ nazwy swoich
grup oraz przygotowany specjalnie na
tê okazjê program artystyczny.
Do tego wiêta przygotowujemy siê
ju¿ we wrzeniu poprzez wybór nazw
grup i ozdobienie sal logo grup. Nazwy
grup wybierane s¹ przez same dzieci, a
nastêpnie z pomoc¹ pañ nauczycielek
ucz¹ siê piosenek, wierszy i tañców
zwi¹zanych z wybran¹ nazw¹. W tym
dniu wszystkie dzieci s¹ piêknie poprzebierane, co stanowi dodatkow¹
atrakcjê tego wiêta. W bie¿¹cym roku
szkolnym nazwy grup wi¹¿¹ siê ze
wiatem bajek, który dzieciom jest bardzo bliski i przez nie lubiany. Nasze
maluszki, czyli grupa I, to Bajkoludki grupa II to Krasnale, grupa III to
Mali bohaterowie ksi¹¿ek, grupa IV
zamieni³a siê w ,,Przyjació³ Kubusia
Puchatka, a grupa V w Smerfy.
27 X 2016 r. wszystkie dzieci wygl¹da³y jak prawdziwe postacie z bajek.
Na nasz¹ uroczystoæ zawsze zapraszamy dzieci i panie z pobliskiego ¿³obka
i tak by³o i w tym roku szkolnym.
Przedszkolaki bardzo lubi¹ to wiêto,
dobrze siê na nim bawi¹, poznaj¹ siê
wzajemnie i wzajemnie siê oklaskuj¹.
Umiechy nie schodz¹ im z twarzy.
Weso³ym akcentem w tym dniu s¹ zabawy przy muzyce, w których dzieci
doskonale siê integruj¹. Dzieci, które
po raz pierwszy przysz³y do przedszkola, zosta³y przyjête do grona prawdziwych przedszkolaków. Odby³o siê to
tak, ¿e pani dyrektor po wys³uchaniu
przyrzeczenia, które powtarza³y dzieci
za pomoc¹ dotyku ,,czarodziejskim
o³ówkiem, pasowa³a je na dzielnych
przedszkolaków. Dzieci otrzyma³y dyplomy oraz s³odk¹ przek¹skê. Zakoñczeniem tej piêknej uroczystoci by³a
wspólna dyskoteka.
Ten szczególny dzieñ dostarczy³
wszystkim wiele pozytywnych wra¿eñ,
z pewnoci¹ te¿ na d³ugo pozostanie on
w pamiêci przedszkolaków. Namawiam
do wiêtowania i propagowania tego
dnia we wszystkich przedszkolach.
Poka¿my, jak wa¿ny jest to dzieñ w
¿yciu dziecka jako przedszkolaka.

Nowohucki Zalew jest miejscem niezwykle urokliwym. Ten piêkny pod
wzglêdem przyrodniczym teren przyci¹ga wielu spacerowiczów i sportowców. Od niedawna mog¹ oni skorzystaæ
z Si³owni nad Zalewem. Inwestycja,
której ca³kowity koszt wyniós³ 40 tysiêcy z³otych, zrealizowana zosta³a jako
projekt z Bud¿etu Obywatelskiego. Inicjatywê zg³osi³a radna naszej dzielnicy
Agnieszka £o.  Pomys³ by³ nie tylko
mój, choæ podpisuje siê pod nim dwoma rêkami  mówi z umiechem.  O
tak¹ inwestycjê prosi³o mnie wiele
osób. Ja po prostu, znaj¹c potrzeby
mieszkañców, z³o¿y³am projekt do BO.
G³osami mieszkañców projekt zosta³
zakwalifikowany do realizacji. Dzi
spaceruj¹cy nad Zalewem mog¹ na
chwilê przystan¹æ, aby poæwiczyæ na
wiolarzu, pajacyku czy stepperze. 
Taka inwestycja by³a tu od dawna potrzebna! Dooko³a Zalewu biega i spaceruje mnóstwo osób. Ja jestem tu prawie codziennie i bardzo siê cieszê, ¿e
teraz bêdê mog³a poæwiczyæ  mówi
mieszkanka naszej dzielnicy. Warto
przy tej okazji wspomnieæ, ¿e to kolejny projekt zwi¹zany z si³owni¹ zewnêtrzn¹, który w Bieñczycach wygrywa Bud¿et Obywatelski. W pierwszej
edycji BO zwyciê¿y³ projekt Aktywne Bieñczyce, dziêki któremu urz¹dzenia do æwiczeñ pojawi³y siê na Plan-

tach Bieñczyckich, na os. Kazimierzowskim i os. Wysokim. One równie¿
s¹ wykorzystywane w 100%.  Widzimy ogromn¹ potrzebê tego typu inwestycji. Na tych, które stoj¹ w osiedlach,
æwicz¹ zarówno osoby m³odsze, jak i
seniorzy. Ci drudzy raczej nie trafi¹ do
tradycyjnej si³owni  tworzenie tych na
wie¿ym powietrzu daje im mo¿liwoæ
aktywnego spêdzania wolnego czasu. 
zauwa¿a Andrzej Buczkowski, przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVI Bieñczyce i deklaruje:  Dzielnica bêdzie oczywicie w miarê mo¿liwoci tworzyæ kolejne tego typu miejsca.
Widaæ, ¿e ludzie tego potrzebuj¹, a my
jestemy przecie¿ dla ludzi. Pewnie
znajda siê i tacy, którzy powiedz¹, ¿e
nowo powsta³a Si³ownia nad Zalewem jest skromna, ¿e przyda³oby siê
ten teren bardziej doinwestowaæ. Z t¹
opini¹ zgadzaj¹ siê równie¿ radni. 
Teraz przy sk³adaniu takiego projektu
na pewno wnioskowa³abym o du¿o
wiêksz¹ kwotê! Nad Zalewem, gdzie
æwiczy bardzo du¿o osób, przyda³oby
siê dwa, a nawet trzy razy tyle urz¹dzeñ. Ale wszystko w swoim czasie, dzi
cieszê siê, ¿e uda³o siê zakoñczyæ realizacjê Si³owni nad Zalewem i bardzo
dziêkujê wszystkim, którzy g³osowali na
ten projekt.  mówi Agnieszka £o.
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