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Tak się bawią Bieńczyce ...
11 września br. odbyły się osiemnaste
już Spotkania Bieńczyckie. Mieszkańców, podobnie jak rok temu, gościł
MDK im. J. Korczaka na os. Kalinowym. Opromienieni blaskiem słońca:
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI
Bieńczyce oraz Monika Modrzejewska
– Dyrektor MDK powitali licznie zgromadzonych
gości,
rozpoczynając
wspólne świętowanie. Scenę opanowały dzieci, najpierw byli to mali artyści
reprezentujący bieńczyckie szkoły,
a później wychowankowie MDK im.
J. Korczaka. Rada Dzielnicy XVI
Bieńczyce jako główny organizator
imprezy zapewniła w tym roku szereg
bezpłatnych atrakcji. Każde dziecko
mogło skorzystać za darmo z wesołego
miasteczka, pobawić się na dmuchanym zamku, czy poskakać na trampolinie. Na zgłodniałych czekał poczęstu-

nek bigosem, który specjalnie dla
mieszkańców Bieńczyc przygotował
ZSG nr 1 w Krakowie. Wspaniałą pamiątką festynu były zdjęcia z fotobudki. Na stoisku Rady Dzielnicy można
było odebrać bezpłatny los i wygrać
pamiątkowy gadżet, a nawet rower czy
tablet. O godz. 16.30 rozpoczęliśmy
drugą część Spotkań Bieńczyckich.
Młody, utalentowany mieszkaniec
Bieńczyc Szymon Konstanty odegrał
hejnał krakowski, po czym na scenie
pojawił się ogromny, 20 kilogramowy,
czekoladowy tort, wykonany i ufundowany przez cukiernię Kalinka, która
od niedawna ma nowych właścicieli
Anię i Michała. Jak przystało na gospodarzy, pierwszy kawałek ukroili
Andrzej Buczkowski – Przewodniczący ”Szesnastki” wraz z panią Moniką
Modrzejewską – Dyrektorem MDK,
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Ciąg dalszy na stronie 4
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Moja Mała Ojczyzna
Gdzie Bieńczyce z tamtych lat…?
Codziennie wychodzimy na ulice naszej
Dzielnicy i najczęściej nie rzucają nam
się w oczy jakieś wielkie zmiany. Czasem gdzieś zrobią remont albo zbudują
nowy budynek – takie zmiany widzimy
w perspektywie kilku tygodni czy miesięcy. Można by więc ulec złudzeniu, że
Bieńczyce niewiele się zmieniły przez
długi okres czasu, ale byłoby to właśnie
złudzenie.

stare zdjęcia zrobione dwadzieścia,
trzydzieści albo jeszcze więcej lat temu.
Najczęściej zamiarem fotografującego
wcale nie było dokumentowanie pejzażu, lecz pojawia się on na zdjęciu rodzinnym w tle niejako przy okazji. Tego
rodzaju fotografie, na których widać
krajobraz naszej Dzielnicy sprzed lat,
wielu z nas ma w swoich domowych
albumach.

Ludzka pamięć jest ulotna, a poza tym
przyzwyczajamy się do zmian i po jakimś czasie wydaje się nam, że tak było
od zawsze, a to przecież nieprawda.
Wyraźne zmiany w wyglądzie naszej
Dzielnicy możemy dostrzec, oglądając

Drodzy Mieszkańcy, jeżeli posiadacie
takie zdjęcia i chcielibyście pomóc
w przypomnieniu „Bieńczyc z tamtych
lat”, to możecie przynieść swoje fotografie do siedziby Rady Dzielnicy XVI
na osiedlu Kalinowym 4.

Chodzi przede wszystkim o zdjęcia,
na których wyraźnie widoczne są części
naszej Dzielnicy, które przez lata zmieniły swój wygląd. Przyniesione fotografie zostaną zeskanowane i oczywiście
zwrócone właścicielowi. Najciekawsze
zdjęcia zamieścimy na stronie internetowej naszej Dzielnicy pod adresem
www.dzielnica16.krakow.pl. Zachęcamy
Was do przejrzenia domowych zbiorów
zdjęć i podzielenia się nimi z innymi
Mieszkańcami, bo w ten sposób utrwalamy historię naszego miasta i chronimy
ją przed zapomnieniem.
Piotr Dominik

Bezpłatne porady
W biurze Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce na os. Kalinowym 4
można uzyskać bezpłatne porady prawne, których udziela
mgr Piotr Dominik - radca prawny, członek Zarządu Dzielnicy XVI.
Dyżur radcy prawnego w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00.
Zarząd Dzielnicy XVI Bieńczyce nawiązał kontakt z Kancelarią Mediacyjną Ewa W. Sobel. Dzięki temu
od miesiąca listopada br. będzie można skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez zawodowego
mediatora sadowego i pozasądowego.
Porady będą udzielane w biurze Rady Dzielnicy na os. Kalinowym 4 w każdy poniedziałek
w godz. 13.00 – 14.00, po wcześnie uzgodnieniu osobistym bądź telefonicznym, tel.: 12 641 4567.
KONTAKT Z ZARZĄDEM DZIELNICY XVI
Przewodniczący Zarządu: Andrzej Buczkowski, e-mail: polbucz.ab@gmail.com
Dyżur w biurze Rady: poniedziałek w godz. 16:30 – 17:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Tel. 12 641 45 67
Zastępca Przewodniczącego Zarządu: Marcin Permus, e-mail: mpermus@wp.pl
Członkowie Zarządu:
– Piotr Dominik, e-mail: piotr.dominik.rada@gmail.com
– Magdalena Dziedzic, e-mail: dziedzic.m@outlook.com
– Alina Nowicka, e-mail: a.n.alinanowicka@wp.pl
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Zdaniem Przewodniczącego
Nie jestem Dyrektorem !

Fot. M. Dziedzic
W lipcu minął rok odkąd zostałem wybrany Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce. Z tej okazji przychodzi mi na myśl kilka refleksji, którymi chcę się z Państwem podzielić. Był to dla mnie czas ciekawych
doświadczeń i zarazem ciężkiej pracy.
Mimo, iż radnym jestem już drugą kadencję, to dopiero teraz będąc Przewodniczącym Zarządu tak naprawdę
poznałem tajniki pracy w Radzie. Przekonałem się, że nawet wykonanie remontu parkingu może nie być prostą
sprawą, gdyż nie zawsze udaje się zachować dotychczasową ilość miejsc
postojowych, co nie wynika ze złej woli
tylko z przepisów prawa, a co czasem
spotyka się z niezadowoleniem niektórych mieszkańców. Zdarza się również,
że trudno jest przekonać urzędników do
wycięcia jakiegoś drzewa, choćby suchego. Tymczasem wciąż ktoś przychodzi do biura Rady i prosi lub wręcz żąda, aby jego wniosek dotyczący np.
postawienia ławki, wycięcia drzewa lub
postawienia słupków ograniczających
wjazd na teren zielony czy też dotyczący jakichś innych zadań do realizacji
w ramach kompetencji Dzielnicy był
zaraz spełniony. Mieszkańcy przychodzą z wieloma swoimi problemami
i nierzadko mają do mnie pretensje, że
nie chcę natychmiast spełnić ich oczekiwań, ponieważ uważają, że ich realizaFot. A. Buczkowski
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cja zależy wyłącznie ode mnie. Dlatego
chcę w tym miejscu wyjaśnić na czym
polega rola Przewodniczącego Rady
i Zarządu Dzielnicy. Zacznę od początku. Nasza Dzielnica podzielona jest na
21 okręgów, a z każdego z nich wybierany jest jeden radny na czteroletnią
kadencję. Każdy członek Rady ma tak
samo silny mandat, dlatego, aby praca
przebiegała sprawnie radni spośród siebie większością głosów wybierają Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę
i trzech członków Zarządu. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz
oraz kieruje pracą Rady, a także prowadzi obrady Zarządu jak i sesje czyli posiedzenia całej 21 osobowej Rady.
Nie jest on jednak dyrektorem, nie zatrudnia pracowników, którym może
zlecić wykonanie określonych prac, nie
podejmuje też jednoosobowo decyzji.
Decyzje podejmowane są większością
głosów na posiedzeniach Zarządu bądź
na sesjach. Podjęte decyzje Przewodniczący Zarządu przekazuje w formie
ustnej czy też pisemnej zainteresowanym prywatnym osobom bądź instytucjom. Dlatego każdą zgłoszoną mi
sprawę przedstawiam na posiedzeniu
Zarządu, by poznać zdanie pozostałych
członków Zarządu i wypracować wspólne stanowisko. Decyzje Zarządu przedstawiam również w formie projektów
uchwał na sesjach Rady Dzielnicy
Kurier Bieńczycki

wszystkim członkom Rady i dopiero
wtedy kolegialnie całą Radą podejmujemy wiążące uchwały. Mając to na
względzie mieszkańcy spotykając się ze
mną jako Przewodniczącym Zarządu
nie powinni oczekiwać, że ja sam mogę
podjąć decyzję i że sprawa zostanie
załatwiona od ręki. Radni wybierają
Przewodniczącego większością głosów
i w każdej chwili również większością
głosów mogą go odwołać. Tak właśnie
stało się z moim poprzednikiem radnym
Janem Jaroszem, który nie chciał słuchać radnych i sam próbował podejmować decyzje niekorzystne dla funkcjonowania Dzielnicy, dlatego piastował to
stanowisko tylko przez pół roku. Niezadowoleni z rządów Jana Jarosza radni
złożyli wniosek o jego odwołanie, lecz
radny Jarosz uprzedził to głosowanie
i sam złożył rezygnację z zajmowanego
stanowiska, która została przyjęta. Nikt
z radnych nie zagłosował przeciw jego
rezygnacji. Taki los spotka każdego
przewodniczącego, który nie będzie
słuchał głosu radnych próbując bez konsultacji samodzielnie podejmować decyzje. My jako członkowie Rady wyznaczamy kierunki rozwoju i działania
w Dzielnicy, ale to urzędnicy są odpowiedzialni za wykonanie zleconych
zadań. Ja spotykając się z mieszkańcami
zapisuję każdą zgłaszaną sprawę i po
konsultacji z Zarządem, bądź całą Radą
przekazuję dalej urzędnikom, ale niestety nie mam bezpośredniego wpływu na
czas realizacji zgłaszanego wniosku.
Mogę jedynie prosić o wykonanie w jak
najkrótszym terminie i to robię.
Nie jestem przełożonym dyrektorów
ZZM, ZIKIT czy innych jednostek
miejskich i nie mam możliwości wymuszenia na nich podjęcia określonych
działań, gdyż podlegają oni bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa
i jego zastępcom.
Andrzej Buczkowski
– Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVI Bieńczyce
Fot. M. Dziedzic
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cd. ...Tak się bawią Bieńczyce
a później każdy mógł skosztować pysznego wypieku. Gospodarz imprezy zaś
powitał zaproszonych gości: Adama
Greleckiego - Radnego Miasta Krakowa, Jerzego Dydasia - Prezesa Zarządu
SM Victoria, Ryszarda Stabacha- inspektora ZIKIT, Andrzeja Ptasznika Wicedyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1, Barbarę Spyrkę – Przewodniczącą Rady Nadzorczej SM Jutrzenka oraz jej zastępcę Stefana Goncarza, a także panią Ewę Wiśniewską –
Sobel, właściciela Kancelarii Mediacyjnej
Fot.- Ewa
A. ŁośW. Sobel.
Następnie na scenę zostali zaproszeni
młodzi sportowcy – zwycięzcy Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej, którzy odebrali
z rąk Przewodniczącego puchary, pamiątkowe medale i dyplomy. Część
artystyczną rozpoczął występ radnej
Marii Teresy Zaremby – Piwowarskiej.

Pogoda dopisała, było ciepło, słonecznie. Na terenie zielonym MDK trwały
rodzinne rozgrywki sportowe, najmłodsi
uczestnicy mogli obejrzeć z bliska wóz
strażacki, przymierzyć hełm, bądź
wziąć udział w konkursie rysunkowym
organizowanym przez policję. Starsi
mogli sprawdzić swoją znajomość
dzielnicy, biorąc udział w konkursie
pytań dotyczącym Szesnastki. Kolejno
na scenie zaprezentował się zespół
Związek Chemiczny Eter, w którym
występują dwaj młodzi utalentowani
mieszkańcy Bieńczyc: Szymon Konstanty i Stanisław Konstanty. Chętnych
do tańca i wspólnej zabawy przybywało. Zespół Eter rozgrzał atmosferę,
a występujący później Zespól COVER
jeszcze podniósł temperaturę panującą
na Spotkaniach Bieńczyckich. Wszyscy
oczekiwali na losowanie nagród

głównych, a mianowicie zegarków, aparatu fotograficznego, tabletów i tej największej czyli roweru. O godzinie 21 na
scenie pojawili się: Włodzimierz Pietrus
– Radny Miasta Krakowa oraz Andrzej
Buczkowski - Przewodniczący Zarządu
„Szesnastki” i stało się jasne, że zbliża
się najważniejsze losowanie. Ktoś za
chwilę będzie szczęśliwym posiadaczem roweru, a ktoś inny pójdzie na
romantyczną kolacje do Hotelu Santorini. Radość zwycięzców była ogromna.
Gospodarz imprezy Andrzej Buczkowski podziękował wszystkim uczestnikom imprezy i zaprosił na kolejne Spotkania Bieńczyckie za rok. Żal było się
żegnać, uśmiech i radość na ustach
mieszkańców świadczył o tym, że
wszyscy dobrze się bawili.
Magdalena Dziedzic

Serdecznie dziękujemy firmom:
Allianz, ArcelorMittal, A&A Decor Design, Cukierni Kalinka, firmie MPEC oraz hotelowi Santorini
za wsparcie w organizacji Spotkań Bieńczyckich.

Fot. A. Łoś
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Spotkania Bieńczyckie 2016
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50 lat minęło…

W tym roku w naszej dzielnicy Przedszkole Samorządowe nr 117 na osiedlu
Na Lotnisku obchodziło jubileusz 50lecia działalności. Przedszkole zostało
wybudowane w kolejnym etapie rozbudowy osiedli mieszkaniowych Nowej
Huty. W planach osiedla Bieńczyce
Nowe przewidywano, że na
1000
mieszkańców przypadnie 10 miejsc
w żłobkach, 51 w przedszkolach, 142 –
w szkołach podstawowych,
48 –
w szkołach średnich.
W pierwszej połowie lat 60-tych XX w.
w Nowej Hucie 19 % mieszkańców
stanowiły dzieci. Wyróżniało to nasza
dzielnicę na tle innych dzielnic Krakowa. Szczególnie na nowych osiedlach
brakowało szkół, przedszkoli, żłobków.
W tych latach działały w Nowej Hucie
22 przedszkola. Wszystkie placówki
były przepełnione. W przedszkolach, w
których były 4 grupy przebywało 150
dzieci, zamiast 120. W 1962 w Nowej
Hucie ok. 1500 dzieci nie zostało przyjętych do przedszkoli z powodu braku
miejsc. Rozwiązaniem miało być wybudowanie 12 nowych przedszkoli i 3
żłobków . Władze centralne naciskały
w latach 60 –tych na tworzenie przedszkoli przyzakładowych. Jednak zakłady pracy, w zdecydowanej większości,
nie podjęły tej inicjatywy.

nie osiedli z centrum dzielnicy, gdzie
doważono dzieci do innych przepełnionych placówek. Dopiero w grudniu
1966 r. przedłużono linię tramwajową
do Bieńczyc Nowych, gdzie mieszkało
już 16 tys. osób. W tej sytuacji budowa
przedszkoli była palącym problemem,
chociaż wciąż priorytetem pozostawało
oddawanie nowych bloków i mieszkań.
Pierwsze przedszkole w Bieńczycach
Nowych zaczęło służyć dzieciom
1 września 1965 r. było to dzisiejsze
Przedszkole Samorządowe 113, na dzisiejszym os. Jagiellońskim (wówczas
oznaczane jako G-2 lub os. Fantazyjne). Następny rok był wyjątkowy udany
jeśli chodzi o budowę przedszkoli
w naszych osiedlach. Otwarto kolejne
trzy przedszkola: drugie na dzisiejszym

Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców Bieńczyc Nowych w pierwszych latach było słabe skomunikowaPaździernik 2016 r.

os. Jagiellońskim (wówczas pod roboczą G-2), os. XX – lecia PRL dziś
os. Albertyńskie oraz na dzisiejszym
os. Na Lotnisku (wówczas pod roboczymi nazwami H, os. Wysokie). Placówki
wg. „Głosu Nowej Huty” miały przyjąć
ok. 450 dzieci. W 1966 roku w dzielnicy Nowa Huta było 29 przedszkoli, korzystało z nich ok. 4 tys. dzieci. Budowę przedszkoli prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Nowa Huta. W grudniu 1968 r. oddano
do użytku dzisiejsze Samorządowe
Przedszkole nr 97 na os. Kalinowym,
w styczniu 1969 Samorządowe Przedszkole nr 120 na os. J. Strusia. Pozostałe
przedszkola otwierano w naszej dzielnicy w latach 70-tych, przy okazji budowy osiedla Kościuszkowskiego, os. Niepodległości, os. Dąbrowszczaków (dziś
os. Przy Arce).
Plany budowy placówek przedszkolnych nie zostały zrealizowane zgodnie
z zapowiedziami z lat 60 - tych.
Z planowanych 3 żłobków został zbudowany i oddany do użytku w listopadzie
1977 r. tylko żłobek na os. Kazimierzowskim 28.
Przedszkola w naszej dzielnicy pomimo
zbliżania się do „wieku emerytalnego”
są przystosowane się do współczesnych
potrzeb dzieci, ładnie urządzone,
remontowane. Dużym ich atutem są
obszerne ogrody wypełnione sprzętem
do zabaw, budynki na ogół są położne
w środku osiedli, otoczone zielenią.
Grzegorz Jeżowski

Fot. Grzegorz Jeżowski
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Wybrane remonty i inwestycje

Fot. A. Łoś

Remont chodnika os. Jagiellońskie 17

Remont i poszerzenie parkingów os. Kalinowe 14 -16

Remont chodnika ulica Fatimska 21 a- c
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Wybrane remonty i inwestycje

Wykonanie schodów ul. Okulickiego

Wykonanie wjazdu do SP Sióstr Salezjanek, ul. Braci Schindlerów

Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Pokrzywki
Fot. A. Buczkowski, str. 8-9
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Nadchodzi Jubileusz
Bieżący rok szkolny jest jubileuszowym rokiem 50- lecia
Samorządowego Przedszkola nr 116 w Krakowie na os. Jagiellońskim 16. Takich placówek wrośniętych w pejzaż
nowohucki nie jest wiele. Trzeba wspomnieć początki i historię tej placówki oświatowej , w której podstawy dobrego
wychowania uzyskało wielu obecnie dorosłych mieszkańców
Krakowa. Dzisiaj przedszkole posiada ugruntowaną pozycję
wychowawczą. Warto oddać satysfakcję tym ludziom, którzy
tworzą tą placówkę. 1 września 2016 roku minęło dokładnie 50 lat od kiedy Dostojny Jubilat rozpoczął swoją działalność .

cząca Komitetu Obchodów 50-lecia Samorządowego Przedszkola 116 zwracam się z prośbą do Absolwentów i ich Rodziców o nawiązanie kontaktów z naszym przedszkolem.
Poszukujemy ciekawych osób – a dla nas każdy, kto uczęszczał do przedszkola 116 jest wyjątkowy i niepowtarzalny różnych pamiątek z historii naszego przedszkola, wspomnień i relacji, w myśl motta, które nam przyświeca:
,,Trzeba dzieciom dać cerce , piękno i uśmiech , aby uczyły
się kochać ludzi i wszystko , co je otacza.”
Na pewno każdemu osobiście odpowiemy!
Elżbieta Pańszczyk

Działania przedszkola wynikają z przekonania zawartego w
misji ,, Każde dziecko jest zdolne a rolą dorosłego jest te
zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać”. Jako przewodni-

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 116

Termomodernizacja SP 86 zakończona
We wrześniu br. została zakończona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 86 na osiedlu
Jagiellońskim 18.

Fot. M.Permus

Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy XVI, Dyrektor SP 86 Elżbiety Grzybek i wsparciu Radnych
Miasta Krakowa, którzy wpisali
tę inwestycję do budżetu Miasta
Krakowa udało się ocieplić budynek, odnowić elewację szkoły,
wymienić wszystkie okna i drzwi
na nowe szczelne, co da szkole
znaczne oszczędności w opłatach
za
centralne
ogrzewanie.
Całość inwestycji kosztowała
550 000 tys zł.
Magdalena Dziedzic

Fot. M. Permus
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Drugie życie mostka na Młynówce!
Rozpadający się mostek na strumieniu
wodnym Młynówka w Krakowie na
ul. Wojciechowskiego łączący Dzielnicę
XVI Bieńczyce z Dzielnicą XVII
Wzgórza Krzesławickie został w końcu
wyremontowany. „O fatalnym, mogącym zagrozić bezpieczeństwu przechodniów, stanie mostka na Młynówce
w listopadzie ubiegłego roku zostałem
poinformowany przez mieszkańca ulicy
Bulwarowej. Gdy przyszedłem na miejsce i zobaczyłem jak to wygląda to się
oburzyłem. Skorodowane i rozpadające

się barierki i rozsuwające się na boki
betonowe płyty, z których zrobiony jest
mostek straszyły mieszkańców. Rozpocząłem walkę o remont mostka, początkowo interweniowałem u właściciela
czyli firmy ArcelorMittal, ale otrzymałem odpowiedź negatywną. Wystąpiłem
więc z wnioskiem o remont mostka do
ZIKiT, informując o zagrożeniu jakie
stanowi dalsza eksploatacja mostka bez
wykonania koniecznych napraw i w końcu się udało. Barierki zostały wymienione na nowe i przyspawane do konstruk-

cji mostka, a nawierzchnia wybetonowana, tak,
że można bezpiecznie
przejść” – opowiada Andrzej Buczkowski Przewodniczący Szesnastki. „Choć
sprawa nie była łatwa, bo trudno było
znaleźć odpowiedzialnego za to miejsce,
to najważniejsze, że się udało. Można
bezpiecznie przejść czy przejechać rowerem po mostku na Młynówce i to
mnie bardzo cieszy, to niewątpliwy
sukces” – dodaje Andrzej Buczkowski.
Magdalena Dziedzic

Fot. A. Buczkowski

Fot. A. Buczkowski
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Nasze piękne boisko wielofunkcyjne już otwarte i poświęcone!
Dzień 2 września zapisze się w historii Publicznej Szkoły
Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie na os. Kościuszkowskim 7 wyjątkowo. Podczas pięknej
uroczystości nastąpiło otwarcie – przecięcie wstęgi – a następnie poświęcenie nowego boiska szkolnego.
Znamienitych gości powitała Siostra Dyrektor Halina Koćwin,
następnie przemówiła Siostra Inspektorka Lidia Strzelczyk,
a tuż po niej Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,
który przywiózł dla nas prezent – piłki oraz kolorowe kamizelki do gier zespołowych. Krótką historię naszego boiska
przedstawił Wojciech Dziedzic, dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców. Podkreślił, iż modernizacja boiska
była wielkim marzeniem s. Doroty Oświecińskiej, dyrektor
szkoły w latach 2011 -2016. To Ona zainspirowała rodziców,
nauczycieli i uczniów do działania i samodzielnego zbierania
funduszy. Były więc kiermasze, sprzedaż baranków wielkanocnych, listy do sponsorów. Dzięki zebranym środkom udało
się wyremontować boisko do piłki nożnej. Następnie dzięki
ogromnemu wsparciu finansowemu, które otrzymaliśmy
z Gminy Kraków zostało zmodernizowane pod nadzorem
Zarządu Infrastruktury Sportowej boisko do gry w siatkówkę
i koszykówkę. Powstała również bieżnia i skocznia do skoku
w dal.
Tego dnia dziękowaliśmy również tym, którzy przyczynili się
do budowy wjazdu do szkoły, przede wszystkim Radzie

Dzielnicy XVI za przekazane środki i wykonanie robót.
Wreszcie nadszedł moment przecięcia wstęgi przez naszych
gości – posła na sejm RP Ireneusza Rasia, Prezydenta Miasta
Krakowa Jacka Majchrowskiego, siostrę inspektorkę Lidię
Strzelczyk, dyrektor naszej szkoły s. Halinę Koćwin, księdza
prałata Jana Bielańskiego, wiceprzewodniczącego Rady
Dzielnicy XVI Marcina Permusa, Wojciecha Dziedzica, przewodniczącego rady rodziców w latach 2012-2016 oraz przedstawicieli uczniów Emilkę Wysowską i Piotrusia Rostka.
Po tym fakcie nastąpiło poświęcenie boiska.
W części artystycznej wszyscy mogli podziwiać talenty taneczne i gimnastyczne uczniów z klasy trzeciej, piątej i szóstej.
Na koniec konferansjerzy – cytując Świętego Jana Bosko,
który mówił, że „żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od
dobrego przykładu” – poprosili wspaniałych gości o to, by
dali przykład zdrowej, boiskowej zabawy i strzelili kilka goli
do nowych bramek. Pogoda dopisała, radości było co niemiara! Oby takich pozytywnych emocji było w tym nowym roku
szkolnym jak najwięcej.
Agnieszka Zielowska,
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury
Vicuna w Krakowie

W żłobku się uczymy, jak bezpiecznie się bawimy

Podczas pobytu dzieci w Żłobku Samorządowym nr 27 omawiamy zagadnienia dotyczące ich bezpieczeństwa. Tematy te
realizujemy podczas zajęć dydaktycznych oraz różnego rodzaju zabaw. Dzieci najwięcej wiadomości przyswajają i utrwalają właśnie poprzez zabawę. Aby zainteresować podopiecznych tymi trudnymi tematami i uatrakcyjnić ich formę zapraszamy do naszego żłobka „profesjonalistów”: policjantów,
strażaków oraz strażników miejskich. Podczas takich zajęć
str. 12

zaproszeni goście zapoznają dzieci z bezpieczeństwem urozmaicając je ciekawymi pokazami, przez co dzieci lepiej zapamiętują tę tematykę. Ciekawą formą zajęć organizowanych
dla naszych podopiecznych są teatrzyki, w trakcie których
również przekazywane są treści dotyczące bezpieczeństwa
dzieci. W okresie wakacji nasi wychowankowie uczestniczyli
w realizacji projektu „Bezpieczne wakacje”. W ramach zajęć
dydaktycznych dowiedziały się na co uważać w czasie wakacji oraz w trakcie codziennych zabaw. Dzieci utrwaliły wiedzę, jak należy dbać o siebie podczas słonecznych dni (czapka
na głowę, okulary przeciwsłoneczne, pijemy dużo wody mineralnej, używamy kremu z filtrem), co jest potrzebne do poruszania się na rowerze (kask), a co do pływania. Wspólnie
z dziećmi omówiliśmy sytuacje niebezpieczne, w których
mogą się znaleźć, takie jak: spotkanie z nieznajomymi osobami, zagubienie czy spotkanie z obcymi zwierzętami oraz jak
należy w takich sytuacjach postępować. Działania, które będą
uświadamiać dzieciom grożące niebezpieczeństwa trzeba podejmować jak najwcześniej. Dlatego naszym zadaniem jako
wychowawców jest wdrażanie właściwych nawyków i zachowań u dzieci już od najmłodszych, żłobkowych lat.

Kurier Bieńczycki

Beata Chrzan
Żłobek Samorządowy 27
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Jubileusz Samorządowego Przedszkola nr 117 (1966-2016)
W tym roku Samorządowe Przedszkole
nr 117 obchodzi 50-lecie swojej działalności. Główne uroczystości odbyły się
11 czerwca br. i połączone były z nadaniem przedszkolu imienia ,,Pod Jarzębinką”. Uświetnili je swoją obecnością
przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, który reprezentowały dyrektor Wydziału Edukacji Anna Korfel-Jasińska
oraz inspektor Anna Salwińska-Skiba,
przedstawiciel Kuratorium Oświaty
wizytator Ewa Kowar-Pogoń, przedstawiciele Rady Dzielnicy XVI - przewodniczący Andrzej Buczkowski i radna
Magdalena Dziedzic. Licznie przybyli
goście: dawni pracownicy, wychowankowie, rodziny i rodzice naszych wychowanków oraz dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele
parafialnym na osiedlu Kalinowym pod
wezwaniem Świętego Józefa, której
przewodniczył i słowo Boże wygłosił
ksiądz proboszcz Adam Podbiera. Dzięki jego uprzejmości dalsza część uroczystości odbyła się w parafialnej,
przestronnej
sali
teatralnowidowiskowej, którą na tę okazję specjalnie przygotowali pracownicy przed-
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szkola, a dzieci zaprezentowały przygotowany spektakl artystyczny pt. Jarzębinka. Dzieci biorące udział w przedstawieniu w rolach: obłoczków, zwierząt,
kwiatów, pomagają babci Helenie, w
którą wcieliła się nauczycielka Stanisława Grodowska, odnaleźć dwie wnuczki
Jarzębinki porwane przez złą czarownicę, też nauczycielkę naszego przedszkola Annę Karbownik. Oprawę muzyczną uroczystości w czasie mszy
świętej i przedstawienia uatrakcyjniła
swoim wspaniałym głosem pani Aleksandra Opała-Wójcik, która razem
z panią Katarzyną Opoczką była narratorem przedstawienia. Obie panie to
mamy
naszych
wychowanków.
Po szczęśliwym zakończeniu bajki nastąpiło uroczyste nadanie imienia i odsłonięcie logo przedszkola przez rodziców i zwycięzcę projektu Rafała Gozdka. Przedszkole przyjęło nazwę Samorządowe Przedszkole nr 117 ,,Pod Jarzębinką”. Na zakończenie tej części
wszystkie dzieci zaśpiewały hymn
przedszkola specjalnie skomponowany
przez panią rytmiczkę Bożenę Formę:
W przedszkolu jarzębinek.

Kurier Bieńczycki

Z nowym logo przedszkola wszyscy
goście przeszli do budynku, gdzie odbyło się dalsze świętowanie: poczęstunek pysznymi smakołykami przygotowanymi przez mamusie przedszkolaków, zabawy w ogrodzie, loteria fantowa przygotowana przez rodziców, tańce. W holu można było obejrzeć wystawkę zdjęć z całego okresu pracy
przedszkola, kroniki przedszkolne prowadzone przez wiele lat oraz wpisać się
do pamiątkowej księgi gości.
Uroczystość dla dzieci była wspaniałą
zabawą, a dla gości i pracowników
chwilą miłych spotkań, wspomnień
i zadumy nad szybkim upływem czasu
i zmianami, jakie zaszły w przedszkolu.
Jak powiedziała w czasie uroczystości
pani dyrektor Agnieszka Knapik, od 11
czerwca br. rozpoczynamy nową kartę
w historii Samorządowego Przedszkola
nr 117, które przyjęło nazwę ,,Pod Jarzębinką”.
Nauczycielki Samorządowego
Przedszkola nr 117
Pod Jarzębinką
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5 lat minęło… w Przedszkolu „Niedźwiadka Gruchatki”
Rok szkolny 2016/2017 otwiera kolejny, szósty już rok istnienia Prywatnego
Przedszkola Niedźwiadka Gruchatki na
mapie edukacyjno – wychowawczej
miasta Krakowa. Nasze małe przedszkole mieści się przy ulicy Kaczeńcowej 4
– Dzielnica XVI Bieńczyce. Na przestrzeni tych kilku lat zmieniło się u nas
bardzo wiele.
Jak wspomina Pani Dyrektor – Teresa
Juszczyk, na początku liczebność grupy
przedszkolnej pozostawiała wiele do
życzenia. Zaczynaliśmy edukację dzieci
od 5 osób w grupie, natomiast obecnie,
nadal jesteśmy małym i kameralnym
przedszkolem, jednak możemy pochwalić się funkcjonowaniem dwóch oddziałów : dla dzieci starszych oraz młodszych. Nabór przedszkolaków kończy
się wiosną, ale i tak zdecydowana większość pojawia się u nas z polecenia innych osób. Jest to bardzo miłe, gdy słyszy się, że tylu rodziców jest zadowolonych z naszych działań i pracy do tego
stopnia, aby polecić nas innym, by i oni
powierzyli dzieci pod naszą opiekę.
W tym roku wielką dumą są także nasi
absolwenci, którzy po kilku latach edukacji i zabawy u Niedźwiadka Gruchatki, rozpoczęli swoją przygodę ze szkołą.
To, jak rodzinna i domowa atmosfera
panuje w Naszym Przedszkolu można
zaobserwować chociażby podczas wakacji. Dzieci będące w tym czasie na
różnorodnych wycieczkach i wyjazdach
rodzinnych tęsknią za nami, przysyłają
także kartki z pozdrowieniami i z wielką
radością wracają do nas by móc podzielić się swoimi wspomnieniami i znów
miło spędzać czas.
Wakacje, to z pewnością trudny czas dla
rodziców pracujących zawodowo, którzy nie zawsze mają komu powierzyć w
opiekę swoją pociechę. Z pomocą przychodzimy MY! A to dlatego, że pracujemy cały rok, zarówno w ferie jak i wakacje. Wtedy też w naszej grupie pojawiają się dzieci z okolicznych przedszkoli, które chętnie spędzają letni czas
w Naszym Przedszkolu. Jest to także
moment, w którym dominują zajęcia
i zabawy na świeżym powietrzu. Wtedy
też nasz przedszkolny plac zabaw
str. 14

sprawdza się idealnie. Oprócz samego
przedszkola, na przestrzeni tych kilku
lat zmieniło się także jego otoczenie.
Plac zabaw nabrał zupełnie nowego
charakteru. Dostosowany jest do wieku
oraz możliwości naszych milusińskich.
Przedszkolaki mogą skorzystać z wielu
różnorodnych sprzętów niezbędnych do
dziecięcych zabaw. Zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawki, drewniany autobus
– to tylko nieliczne atrakcje czekające w
ogrodzie.
Prywatne Przedszkole Niedźwiadka
Gruchatki jest przedszkolem otwartym
na potrzeby dzieci i rodziców, zapewniającym całościowy, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, a także
przygotowującym do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nad poprawną realizacją
wszelkich założeń i planów czuwa przede wszystkim nasza Pani Dyrektor –
Teresa Juszczyk. Natomiast zgrana
kadra pedagogiczna dokłada wszelkich
starań aby wszystko co teoretyczne
zamienić w praktykę i stworzyć dla
dzieci ciekawe zajęcia, które mają na
celu wszechstronny rozwój dziecka.
Nasza kameralna atmosfera wyróżnia
nas spośród innych indywidualnym
podejściem do dziecka. Dzięki temu, że
nasze grupy nie są liczne, możemy
poświecić więcej czasu każdej małej
istocie, ale także rodzicowi, który zawsze chce usłyszeć jak najwięcej informacji dotyczących swojego dziecka.
Kolejnym atutem jest nasza baza dydaktyczna, która przez te 5 lat również
mocno się przeobraziła. Oczywiście
wszystkie zmiany mają pozytywny charakter. Od początku bazujemy na podręcznikach jednego wydawnictwa. Dodatkowo każda z nauczycielek przygotowuje autorskie programy dydaktyczno
– wychowawcze, które prowadzone są
w obu grupach wiekowych. Na stałe w
harmonogram wpisały się już Zajęcia
Plastyczne oraz Zajęcia Ruchowe z elementami ZUMBY. W tym roku dodatkowo są to: zajęcia podróżniczo – odkrywcze, zajęcia teatralno – muzyczne
oraz programy – „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”,
a także „Czytam, liczę poznaję świat –
Kurier Bieńczycki

edukacja matematyczna z edukacją
przyrodniczą”. Warto wspomnieć także
o współpracy, którą podejmujemy
z wszelkimi instytucjami, jednostkami
oraz osobami. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez sprawdzone firmy,
a reprezentujące je osoby charakteryzują
się pełnym profesjonalizem. Od kilku
lat współdziałamy także z tutejszą Parafią. To właśnie dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza możemy prowadzić
w Naszym Przedszkolu zajęcia z Religi.
Wyróżnić tutaj także można firmę cateringową, z którą współpracujemy już
kolejny rok. Pyszne, domowe obiady
smakują nawet najbardziej wymagającym – dziecięcym podniebieniom.
Naszą wizytówką z pewnością są wszelkie wydarzenia oraz imprezy odbywające się cyklicznie w Przedszkolu. Co
roku, we wrześniu rodzice mają możliwość zapoznania się z kalendarium,
w którym pojawiają się takie dni jak
chociażby Święto Dyni, Dzień Strażaka
czy Dzień Artysty. Jednak największą
sympatią wśród dzieci i ich bliskich
cieszą się dni, w których do przedszkola
zjeżdżają się całe rodziny by móc świętować ważne chwile. Te dni to: PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA,
w którym biorą udział zarówno nowo
przybyłe dzieci, jak i te, które są z nami
już dłuższy czas; WSPÓLNE KOLĘDOWANIE – czyli magiczne chwile w
świątecznym nastroju; DZIEŃ BABCI
I DZIADKA – występy i zabawy z najstarszym pokoleniem z rodziny; DZIEŃ
RODZINY – czyli wielki piknik rodzinny oraz UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, kiedy to
podsumowujemy naszą całoroczną pracę. Prywatne Przedszkole Niedźwiadka
Gruchatki to miejsce, gdzie dzieci
w miłej, przyjaznej i pełnej zrozumienia
atmosferze mogą rozwijać się w każdej
dziedzinie życia. Jednak swoje przedszkole najlepiej podsumowują główni
zainteresowani - czyli po prostu dzieci.
„Nasze Przedszkole jest jak drugi dom”
– mawiają. I to, z pewnością jest dla nas
najlepszą nagrodą!
Patrycja Rożdżyńska
– nauczyciel wychowawca
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Krakowskie dzielnice świętują ćwierćwiecze
1 października na Rynku Głównym
w Krakowie świętowaliśmy 25 lecie
powstania 18 dzielnic Krakowa.
Uroczystości rozpoczęły się od pochodu, który w południe wyruszył spod
Smoka Wawelskiego na Rynek Główny,
a w którym brała udział młodzież z krakowskich szkół wraz z radnymi dzielnic. Bieńczyce reprezentowały Szkoły
Podstawowe nr 82, 86, 92 oraz Gimnazjum nr 42. Na czele delegacji z Bieńczyc stanął Przewodniczący Rady i Zarządu Andrzej Buczkowski. Przemarsz
zakończył się wspólnym zdjęciem
wszystkich uczestników wykonanym
z Wieży Ratuszowej. O godzinie 14

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Marek Lasota wraz z Wojewodą
Małopolskim Józefem Pilchem oraz
Przewodniczącymi krakowskich dzielnic powitali uroczyście wszystkich licznie przybyłych Krakowian i turystów.
Następnie mogliśmy podziwiać występy
artystyczne
przedstawicieli
każdej
z dzielnic. Bieńczyce reprezentowała
radna Maria Teresa Zaremba - Piwowarska, która wykonała kilka utworów
własnego autorstwa. Pogoda dopisywała
i wciąż przybywało chętnych do wspólnej zabawy i świętowania. Każda
z dzielnic, w rozstawionych na płycie
Rynku namiotach prezentowała swoją
historię poprzez pamiątkowe wydawnic-

twa, bądź upominkowe gadżety. U nas
można było zapoznać się z działalnością PAL – Programu Aktywności
Lokalnej Aktywna Złota, otrzymać
pamiątkowy długopis, opaskę odblaskową, magnes czy poczęstować się cukierkiem.
Dzieci
mogły skorzystać
z bezpłatnego malowania twarzy,
by upodobnić się do ulubionego bohatera. Gdy zapadł zmrok na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru krakowski
zespół KROKE. Całość uroczystości
zakończył
kilkuminutowy
pokaz
laserowy.
Magdalena Dziedzic

Fot. M. Dziedzic

Fot. A. Buczkowski
str. 16

Kurier Bieńczycki

Październik 2016 r.

