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W Szkole Podstawowej nr 82

Posiedzenie Zespołu „Bezpieczny Kraków” Innowacje pedagogiczne
Kolejne już spotkanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”odbyło się 29 września w biurze Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4. Na
zaproszenie przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy
XVI, a zarazem przewodniczącego tego zespołu Andrzeja
Buczkowskiego udział w posiedzeniu wzięli: podinsp. Sławomir Chochół – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VII wraz z kierownikiem asp. szt. Mariuszem Ceremugą,
Janusz Jędrzejewski – Kierownik III Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa, bryg. Andrzej Kufta – przedstawiciel
Szkoły Aspirantów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej,
nowy członek zespołu Jerzy Dydaś – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, radni Dzielnicy XVI, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i mieszkańcy.

Fot. RD XVI

Komendant Sławomir Chochół, przedstawił wyniki
pracy jego komisariatu, mówił o sukcesach oraz przedstawił
zadania, jakie czekają policję w nadchodzącym czasie. Podkreślił, że w stosunku do roku poprzedniego w Bieńczycach
nastąpił wyraźny spadek ilości przestępstw. Z kolei Janusz
Jędrzejewski ze Straży Miejskiej poinformował między innymi, że w Bieńczycach udało się w bieżącym roku usunąć
41 nieużytkowanych pojazdów, co sprawiło, że mieszkańcy
odzyskali w ten sposób kilkadziesiąt miejsc postojowych.
Swoimi spostrzeżeniami odnośnie bezpieczeństwa
w Dzielnicy XVI podzielił się również Prezes SM „Victoria”
Jerzy Dydaś. Zauważył, że od jakiegoś czasu występuje tendencja do rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego, a z jego
doświadczenia wynika, iż pomimo zarejestrowania na kamerach spółdzielni 26 przypadków wandalizmu nie udało się
wykryć ani jednego sprawcy. Niestety sprawcy działają pod
osłoną nocy, ubrani w kapturach, a nawet jak jest zarejestrowana twarz sprawcy to brak jest możliwości ustalenia jego
tożsamości.
W trakcie spotkania zespołu zostały omówione sprawy
zgłaszane przez mieszkańców, m.in.
wniosek w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych na ul. Dunikowskiego, na wysokości
Przedszkola nr 117.
Członkowie zespołu wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych posiedzeniach. O potrzebie takich spotkań świadczyć
może duża frekwencja osób w niej uczestniczących, jak i poruszane tematy.
Magdalena Dziedzic

Remont Ronda Kocmyrzowskiego

Trwa postępowanie przetargowe
nolegle odnawiana będzie również
podstacja trakcyjna Bieńczyce.
Remont potrwa około pół roku,
a największe utrudnienia będą miały
miejsce przez 3-4 miesiące. Dokładna data ponownego udostępnienia
wszystkich relacji na rondzie będzie
zależeć warunków atmosferycznych.
- Harmonogram prac będzie pomyślany w taki sposób, by nie wyłączać
ruchu tramwajowego na całym rondzie
jednocześnie - mówiła we wrześniu
Iwona Król, zastępca dyrektora ZIKiT ds. inwestycji. - Remont będzie
podzielony na etapy. Dokładny zakres

Na początku września Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poinformował, że
jesienią rozpocznie się remont Ronda Kocmyrzowskiego, jednego z najważniejszych węzłów tramwajowych
w Nowej Hucie. Ogłoszony został
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę inwestycji.
Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku. Planowo powinny się
zakończyć wiosną 2017 roku. Podczas
prac wymieniony zostanie cały układ
torowy, sieć trakcyjna wraz ze słupami
trakcyjnymi oraz oświetlenie. Rów-

utrudnień w poszczególnych etapach będzie znany dopiero po wyłonieniu wykonawcy i ustaleniu z nim szczegółów
realizacyjnych.
Pomimo, że mamy już początek
grudnia, jak na razie prace remontowe nie zostały rozpoczęte. Jednak
Michał Pyclik z ZIKiT zapewnia, że
nie ma powodów do obaw, że inwestycja nie zostanie zrealizowana. Trwa
postępowanie przetargowe, wybrano
najkorzystniejszą ofertę i jeżeli nie
będzie odwołań podpisana zostanie
umowa.
(UMK, red)

Być może jeszcze w tym roku

Więcej miejsc postojowych
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu chce wybudować 33
nowe miejsca postojowe przy ul. Pokrzywki, na terenie dzielnicy XVI
Bieńczyce. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.
O uporządkowanie terenu wnioskowała Rada Dzielnicy. Obecnie
wzdłuż ogrodzenia Tomexu parkują
samochody, ale miejsce jest zaniedba-

ne i brakuje chodnika, który poprawi
bezpieczeństwo i komfort pieszych.
Miejsca postojowe powstaną z myślą o mieszkańcach sąsiednich osiedli
nowohuckich, np. osiedla Albertyńskiego. Gotowy jest już projekt, który zakłada budowę 30 miejsc postojowych prostopadłych i 3 równoległych.
Będą też wyznaczone dwa miejsca dla
osób niepełnosprawnych.

Wykonawca wyłoniony w przetargu ma również zabezpieczyć podziemną infrastrukturę techniczną (np.
kable sieci energetycznej, teletechnicznej, oświetlenia). Zadanie pod
względem finansowania rozłożone
jest na 2016 i 2017 rok, trwają jednak
starania, aby całość wykonać jeszcze
w tym roku.
(UMK)

Fot. SP nr 82

Szkoła Podstawowa nr 82 na os. Kalinowym wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną o innowacje pedagogiczne w zakresie
języka angielskiego oraz zajęć szachowych.
„Przez kulturę do codzienności” to
tytuł innowacji pedagogicznej z języka
angielskiego opracowanej przez nauczycielki języka angielskiego tutejszej szkoły:
Katarzynę Gałek-Żmudzką i Marię Kaptur. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów
klas III, IV i V z podziałem na grupy. Celem innowacji jest szersze zainteresowanie uczniów językiem angielskim, lepsze
poznanie kultury anglosaskiej, a przez to
przekonanie ich, jak ważna jest znajomość i świadomość języka we współczesnym świecie.
W ramach zajęć uczniowie spotkali się już z wolontariuszami z organizacji
AIESEC– studentami z Tajwanu i Nowej
Zelandii, zapoznając dzieci ze swoją kulturą, obyczajami i tradycjami. Dzieci wraz

z nauczycielkami przystąpiły też do projektu „Postcrossing”, który polega pisaniu
i wymianie kartek pocztowych w języku
angielskim z osobami z całego świata. Na
zajęciach innowacyjnych w sposób barwny i często bardzo ekscytujący przedstawiane są tradycje świąt anglosaskich (znanych i mniej znanych), takich jak „Dzień
Naleśnika”.
Drugą nowością jest innowacja pedagogiczna „Edukacja przez Szachy w Szkole”, stworzona w oparciu o projekt Polskiego Związku Szachowego i prowadzona
przez Bożenę Gołdyn. Zajęcia szachowe
odbywają się w klasach I i II, a ich celem
jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz
kształtowanie ważnych cech osobowości,
takich jak odpowiedzialność, koncentracja,
intuicja.
Katarzyna Gałek-Żmudzka

Dyżury radcy i mediatora

Bezpłatne porady prawne
W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4 można
uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela radca prawny Piotr Dominik,
członek Zarządu Dzielnicy XVI. Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00
Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał także kontakt z Kancelarią Mediacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu od listopada br. można skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez zawodowego mediatora sądowego i pozasądowego.
Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym bądź
telefonicznym (tel. 12 641 45 67).
RD XVI

Na osiedlu Złotej Jesieni

Centrum Aktywności Seniora
Centrum Aktywności Seniora
w Bieńczycach zaprasza wszystkich zainteresowanych Seniorów 60+ na wybrane
zajęcia: kurs języka angielskiego, - gimnastyka /fitness, ćwiczenia rozciągające/,
Nordic walking, warsztaty zdrowego żywienia, kurs komputerowy i nowe technologie, kurs języka niemieckiego, gry
planszowe, stolikowe, zajęcia artystyczne.

Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt telefoniczny (tel. 575 361 492)
lub osobisty - Zespół Szkół Gastronomicznych, os. Złotej Jesieni 16 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00.
Działalność Centrum Aktywności
Seniora w Bieńczycach dofinansowana
jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
RD XVI

