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JUBILEUSZ 110 LAT III LO
III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego
świętuje w tym roku Jubileusz
110 lecia. Głównym
dniem obchodów Jubileuszu
był Dzień Edukacji Narodowej
14 października. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Rady Dzielnicy XVI
w osobach Przewodniczącego
Rady i Zarządu Andrzeja
Buczkowskiego i członka Zarządu Magdaleny Dziedzic.
Świętowanie rozpoczęło się
uroczystą Mszą Świętą.
Ciąg dalszy — str. 7

Nakład 6 000

Egzemplarz bezpłatny

Moja Mała Ojczyzna
JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ
I dlatego musimy brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania innych członków tej wspólnoty, czyli pozostałych
mieszkańców Dzielnicy XVI Bieńczyce. Oczywistym jest,
że im liczniejsza jest konkretna wspólnota, tym większa
jest szansa na to, że poszczególni jej członkowie będą
się różnić poglądami na te same sprawy. Nie chodzi mi
tu o żadne wielkie zagadnienia filozoficzne, światopogląd czy politykę. Z perspektywy rady dzielnicy najwyraźniej widać różnice zdań pomiędzy mieszkańcami na
sprawy drobne, codzienne, co nie znaczy, że nieważne
czy też nieuciążliwe. Jeśli bowiem konkretna osoba
zgłasza jakiś problem dotyczący naszej Dzielnicy, to znaczy, że jest to dla niej sprawa istotna i oczekuje jej załatwienia. Nie zawsze jednak sygnalizowany przez mieszkańca problem może być rozwiązany zgodnie z jego
oczekiwaniami i nie chodzi wcale o to, że rada dzielnicy
nie chce, nie może albo też nie potrafi spełnić życzenia
mieszkańca. Często chodzi właśnie o to, że dzielnica jest
wspólnotą i dlatego radni dzielnicowi powinni starać się
wziąć pod uwagę potrzeby różnych grup mieszkańców.
Trzeba więc mieć świadomość tego, że w naszej wspólnocie dzielnicowej istnieją tak zwane „kontrowersyjne
tematy”, czyli w dużym uproszczeniu zagadnienia, co
do których różni ludzie mają odmienne stanowiska.
Typowymi przykładami „tematów kontrowersyjnych”
są ławki. Są w Bieńczycach gorący zwolennicy montowania nowych ławek oraz równie zaangażowani przeciwnicy takich działań. Każda z tych grup ma swoje argumenty, bo przecież przyjemnie jest odpocząć na ławce, a z drugiej strony ławka umieszczona w nieprzemyślanym miejscu może służyć jakie miejsce gromadzenia

Zwracamy się z prośbą o wsparcie dla funkcjonariusza Straży Miejskiej w Krakowie Mariusza Zabagły, który w lutym
2016 r. zachorował na ostre zapalenie trzustki, przeżył tą
śmiertelną chorobę dzięki determinacji, ogromnej walce
i chęci życia. W przebiegu choroby doszło do zatrzymania
krążenia, a obecnie jest on w śpiączce. Wymaga też intensywnej, długotrwałej i kosztownej rehabilitacji, której koszt
sięga do 20.000 zł miesięcznie. Dotychczasowy 9 miesięczny
pobyt w szpitalu wyczerpał oszczędności rodziny. Przed chorobą Mariusz Zabagło pracował na terenie Nowej Huty, zapewniając bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom. Sprawował też funkcję kuratora społecznego, wspierając w ten sposób dzieci znajdujące się w potrzebie. Okrutny los sprawił,
że potrzebuje dzisiaj pomocy innych ludzi dlatego w Jego
imieniu zwracamy się z prośbą o pomoc. Każdy, kto przeżył
chorobę najbliższej osoby, wie, jak choroba potrafi upokorzyć i sprawić, że jest się bezsilnym. Dlatego warto okazać
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się osób uciążliwych dla okolicznych mieszkańców. Podobny spór dotyczy drzew, gdzie twardzi obrońcy przyrody ścierają się z tymi, których drzewa rosnące blisko
okien pozbawiają dostępu do światła słonecznego.
Z kolei w dziedzinie organizacji ruchu drogowego mamy
zwolenników progów zwalniających jako urządzeń
zmniejszających prędkość przejeżdżających pojazdów
i kierowców narzekających na nadmierne utrudnienia
na osiedlowych uliczkach. Korzystający z przejść dla
pieszych są bardziej skłonni do montowania tam sygnalizacji świetlnych, a kierowcy wskazują na negatywny
wpływ sygnalizacji świetlnej na płynność ruchu. Właściciele psów dążący do zbudowania wybiegu ścierają się
z mieszkańcami bloków sąsiadujących z planowanym
wybiegiem.
Takich miejsc zapalnych można by wskazać jeszcze więcej i wcale nie chodzi o to, by je wyeliminować, byłby to
zresztą postulat całkowicie niemożliwy do zrealizowania. Istotnym jest, by zdawać sobie sprawę, że takie
konflikty interesów istnieją i są czymś normalnym w tak
dużej, bo liczącej przecież kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, wspólnocie jak Dzielnica Bieńczyce. Najważniejsze jest, by do rozwiązywania tych sporów podchodzić w duchu wspólnotowym, czyli nie tylko wypowiedzieć swoje racje i czekać na całkowite zrealizowanie
własnych postulatów, ale posłuchać ze zrozumieniem
także argumentów drugiej strony. Nie usunie to wszystkich sporów, ale na pewno choć trochę zmniejszy poziom emocji i być może będziemy przez to choć odrobinę zdrowsi. Czego sobie i Państwu życzę.
Piotr Dominik
serce i wyciągnąć pomocną dłoń, by pomóc rodzinie chorego. Na Mariusza Zabagłę w domu czeka 12-letnia Natalka,
2-letnia Julcia i żona. Wszystkich, którzy zechcą udzielić
wsparcia prosimy o wejście na strony internetowe:
https://www.facebook.com/mariuszzabagło
https://zrzutka.pl/szansa-na-wybudzenie-zbieramy-narehabilitacje-dla-mariusza
na których istnieje możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją rodziny. Wpłaty można dokonać również na konto:
Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”: Bank BZ WBK 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 i jako
tytuł przelewu wpisać „643 pomoc dla Mariusza Zabagło”
Każda, choćby najmniejsza pomoc, ma ogromne znaczenie,
za którą z całego serca dziękujemy.
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XIV MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
29 - 30 października 2016 roku w auli Kościoła pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy odbył się XIV Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, Akcję Katolicką oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Honorowy Patronat
nad konkursem objęli: Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz Józef Pilch – Wojewoda Małopolski. W przeglądzie wystąpili soliści, chóry, a także zespoły.
Każdy zgłoszony uczestnik przygotował 5 pieśni, z czego jury wybrało 2, które musiał wykonać. Dzielnicę XVI Bieńczyce reprezentowała solistka Radna Maria Teresa Zaremba - Piwowarska.
Redakcja

ZAGROŻENIA DIETY ZAWIERAJĄCEJ GENETYCZNIE
MODYFIKOWANE ORGANIZMY (GMO)
Około osiemdziesiąt procent konsumentów w Europie jest przeciwnych temu, by żywność genetycznie modyfikowana trafiała na
półki ich sklepów. Podkreślić trzeba, że taka żywność, zgodnie
z prawem, powinna być oznakowana tak, by nabywca był świadomy, że zawiera ona GMO. Doktor Zbigniew Hałat, lekarz epidemiolog, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, uważa, że żywność zawierająca genetycznie modyfikowane organizmy zwiększa ryzyko alergii, raka oraz wpływa na odporność na antybiotyki. W wyniku modyfikacji genetycznej mogą bowiem powstać nowe białka nieznanych alergenów i toksyn Zbigniew Hałat wskazuje, że
wiele negatywnych działań GMO jest skrzętnie ukrywanych. Istotnym jest, że zmodyfikowanych genów, które
wprowadzone zostały do środowiska, nie da się już z niego usunąć, a rośliny z GMO wytwarzają truciznę i dlatego
są niebezpieczne dla pożytecznych owadów, np. pszczół. Ponadto rośliny w wyniku krzyżowania się z gatunkami
zawierającymi GMO mogą stawać się odporne na środki zwalczające chwasty. Alergia może pojawić się po spożyciu żywności zawierającej GMO lub wdychaniu pyłków takich roślin. U szczurów i myszy karmionych kukurydzą z
GMO stwierdzono anomalia zdrowotne, np. guzy, wzrost poziomu cukru we krwi, zaburzenia pracy nerek, podwyższenie ilości białych krwinek oraz odporność na antybiotyki. Dlatego istotnym jest, by kupować produkty żywnościowe niezawierające GMO. Podkreślić trzeba, że zgodnie zobowiązującym prawem żywność pochodząca z Polski
nie może zwierać organizmów genetycznie modyfikowanych.
Maria Teresa Zaremba - Piwowarska

ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW
Jako radna Dzielnicy XVI Bieńczyce od wielu lat zabiegałam, aby mieszkańcy Krakowa, którzy wykupili mieszkania od Gminy, stali się również właścicielami części ziemi, na której stoi budynek. Zbierałam tysiące podpisów
mieszkańców domagających się przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego na prawdziwą własność. Prosiłam także Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz
kolejnych Prezydentów Miasta Krakowa o poparcie tej
inicjatywy, ale niestety bez rezultatu i odpowiedzi.

który był obecny na spotkaniu z mieszkańcami Krakowa.
Spotkanie to odbyło się 15 listopada 2016 r. w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wtedy to
zapewniono, że poruszana przeze mnie od wielu lat
kwestia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów pod budynkami wielorodzinnymi w pełną własność zostanie uregulowana ustawowo w 2017 roku.
Miejmy nadzieję, że załatwienie tej ważnej dla wielu
Polaków sprawy nie napotka już żadnych przeszkód.

Dopiero teraz otrzymałam pozytywną odpowiedź.
O aktualności poruszanego przeze mnie problemu zapewnili mnie Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Jego Zastępca Kazimierz Smoliński,

Maria Teresa Zaremba – Piwowarska
Przewodnicząca Komisji Mieszkalnictwa
i Spraw Społecznych
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ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEGO
Wywiad z Andrzejem Buczkowskim
– Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Fot. A. Łoś

Fot. M. Dziedzic
Minął
kolejny rok pracy, kolejny
rok działalności Rady pod Pana
przewodnictwem, co udało się zrobić, co uważa Pan za największy
sukces?

Mijający rok był rokiem pełnym wyzwań, rokiem Jubileuszu 25 lecia
dzielnic Krakowa, które świętowały
z tej okazji na Krakowskim Rynku
1 października. Każda z Dzielnic mogła uczcić ten dzień występem artystycznym swojego przedstawiciela
na scenie, a także zaprezentować
swój dorobek w specjalnie na tę
okazję przygotowanych namiotach.
Bieńczyce reprezentowała radna
Maria Teresa Zaremba-Piwowarska,
która zaśpiewała kilka utworów
własnego autorstwa. W zakresie
infrastruktury udało się nam wykonać wiele remontów chodników,
remontów jezdni, powstały nowe
miejsca parkingowe choćby na ulicy
Lawendowej czy Pokrzywki. Najtrudniejszym zadaniem, jakie udało
się nam zrealizować, był częściowy
remont chodnika obok Gimnazjum
Sióstr Salezjanek na osiedlu Jagiellońskim. Ów chodnik to ważny dla
mieszkańców trak komunikacyjny
do kościoła Arka Pana. Chodnik był
w złym stanie technicznym, a rozpadające
Fot. A. Łoś
się, strome schody były
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szczególnie niebezpieczne dla osób
starszych oraz małych dzieci. Stanowiły barierę architektoniczna nie do
pokonania dla matki z wózkiem lub
osoby niepełnosprawnej na wózku.
Zadanie to było bardzo trudne do
wykonania dlatego w poprzedniej
kadencji zrezygnowano z niego.
Nasz Zarząd podjął się jego wykonania i w końcu udało się go sfinalizować. Sporym wyzwaniem było też
wykonanie wjazdu do Szkoły Podstawowej Siostr Salezjanek na osiedlu Kościuszkowskim. Budynek
szkoły, w której na co dzień przebywa kilkaset uczniów nie miał żadnej
drogi ewakuacyjnej, nie było możliwości dojazdu służb ratunkowych
straży pożarnej czy karetki pogotowia. Dzięki staraniom Dyrektorów
szkół, Radnych Miasta Krakowa oraz
Zarządu Dzielnicy XVI udało się pozyskać środki na remont trzech boisk szkolnych tj.: III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa 92,
która do tej pory nie miała żadnego
własnego boiska z bezpieczną nawierzchnią oraz Szkoła Podstawowa
100. Wspólnymi siłami udało nam
się również doprowadzić do termomodernizacji Szkoły Podstawowej
nr 86, która zyskała nie tylko piękny
wygląd, ale równie cieplejsze wnętrze. Był to rok, który obfitował
również w jubileusze: 110 lecie
świętowało III Liceum Ogólnokształcące z os. Wysokiego, a jubileusze
50 ciu lat działalności obchodziły:
Przedszkole 117 z os. Na Lotnisku
oraz Przedszkole 115 z os. Albertyńskiego. W ogrodach przedszkolnych
jubilatów udało się wykonać nowe
bezpieczne chodniki dla dzieci. Możemy się też pochwalić wykonaniem
remontu parkingu oraz chodników
na terenie Żłobka nr 27 z os. Kazimierzowskiego. Od początku roku
dostawaliśmy wiele próśb zarówno
od pani Dyrektor Agnieszki Och-

niowskiej, jak i rodziców dzieci tam
uczęszczających, którzy skarżyli się,
że parking ten jest niebezpieczny,
gdyż zapada się jego popękana nawierzchnia. Zarządowi Dzielnicy
udało się wygospodarować środki
na wykonanie tego remontu jeszcze
w tym roku. Uchwała w sprawie
przekazania środków dla żłobka została przyjęta prawie jednogłośnie.
Jako jedyny przeciwko remontowi
tego zapadającego się parkingu zagłosował radny Jan Jarosz, nauczyciel z wykształcenia. Taka postawa
radnego Jarosza mnie bardzo zbulwersowała, dlatego jeszcze na tej
samej sesji, po głosowaniu, poinformowałem radnego Jana Jarosza,
iż o tym, że zagłosował jako jedyny
przeciwko przekazaniu środków
finansowych żłobkowi poinformuję
panią Dyrektor Agnieszkę Ochniowską oraz mieszkańców Bieńczyc,
co też w tym miejscu czynię.
Bieńczyce to dzielnica, gdzie znaczna cześć mieszkańców to osoby
starsze. Co udało się zrobić dla
osób starszych?
To prawda w Bieńczycach mieszka
dużo osób powyżej 65 roku. Osoby
starsze zgłaszały się do mnie na
dyżur i prosiły o miejsce, w którym
mogłyby się spotykać, aby wypić
kawę, herbatę, porozmawiać, ale
również wziąć udział w zajęciach
zorganizowanych np. w kursie komputerowym czy lekcjach języka obcego. Widząc potrzeby seniorów
utworzyliśmy Komisję ds. Seniorów,
której zadaniem było zorganizowanie takiego pomieszczenia. Szukaliśmy różnych rozwiązań. W krakowskich dzielnicach powstają Centra
Aktywności Seniora, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Chcieliśmy mieć również CAS
w Bieńczycach.
Fot. A. Łoś
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Z uwagi na to nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Nowe Centrum,
która ma doświadczenie w prowadzeniu CAS-ów, gdyż prowadzi już
taką działalność choćby w Dzielnicy
XVIII. Dzięki tej współpracy powstał
CAS w Bieńczycach. Początkowo
mieścił się on na terenie Gimnazjum
im. B. Jańskiego na os. Niepodległości. Aktualnie działalność ta znalazła
nową lokalizację w Zespole Szkół
Gastronomicznych nr 1 na os. Złotej
Jesieni. Dzięki uprzejmości pani
Dyrektor Barbary Brewczyńskiej
seniorzy mają tam swoje odrębne
pomieszczenie, które z pieniędzy
Rady Dzielnicy chcemy wyremontować w 2017 roku. Na razie na ten
cel przeznaczyliśmy 10 000 zł.
Na pewno w dalszym ciągu będziemy wspierać tę ważną inicjatywę.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom
seniorów w naszej Dzielnicy powstała już kolejna siłownia zewnętrzna tym razem Nad Zalewem
Nowohuckim. Służy ona głównie
osobom starszym, gdyż jak pokazuje
doświadczenie młodzież woli obiekty zamknięte. W przyszłym roku
zamierzamy utworzyć kolejną siłownię zewnętrzną tym razem na
os. Przy Arce, na wysokości bloku
nr 5. Na terenie Dzielnicy działają
też cztery koła emerytów i rencistów, których działalność wspieramy przekazując własne środki finan-

sowe na spotkania wigilijne, wielkanocne oraz na działalność bieżącą.
Każdy chętny może się do takiego
koła zapisać.
A jakie zadania stawia sobie Pan na
przyszły rok?
Oczywiście będziemy kontynuować
remonty chodników i parkingów.
W przyszłym roku zostanie wyremontowany parking na osiedlu Niepodległości przy ogrodzeniu placu
targowego Tomex. Chcemy, aby ten
teren został w końcu uporządkowany. W budżecie na rok 2017 przeznaczyliśmy kwotę 100 000 tysięcy
złotych na doposażenie ogródków
jordanowskich. Stare, drewniane
urządzenia spróchniały i są niebezpieczne dla dzieci, dlatego będziemy je systematycznie wymieniać na
nowe. Nie zapominamy również
o potrzebach szkół, przedszkoli
i o żłobku. W planach mamy dalszy
rozwój sieci monitoringu, ale chodzi
mi nie tylko o montaż nowych kamer. We współpracy z Prezesem
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jutrzenka” Mariuszem Antkiewiczem narodził się pomysł utworzenia centrum dozoru, w którym docelowo 3 pracowników obserwowałoby online obraz ze wszystkich kamer zainstalowanych w zasobach
Jutrzenki i kamer dzielnicowych.
Sądzę, że poprawiłoby to z pewno-

ścią wykrywalność przestępstw
i wykroczeń, gdyż pracownicy
po zauważeniu jakiegoś zdarzenia
informowaliby natychmiast o tym
dyżurnego policji lub straży miejskiej, a ten we wskazane miejsce
wysłałby swój patrol, aby złapać
sprawcę na gorącym uczynku. Liczymy na to, że wyeliminuje to w krótkim czasie akty wandalizmu, które
są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. Prezes Antkiewicz zaproponował udostępnienie potrzebnego
pomieszczenia. Mamy w tym celu w
znacznym stopniu przygotowaną
infrastrukturę. Chcemy do współpracy w tej materii zaprosić również
wspólnoty mieszkaniowe, które mają na swoich budynkach zainstalowane urządzenia dozoru wizyjnego.
Realizacja tego pomysłu wymaga
jednak dopracowania, dopełnienia
wielu procedur formalnoprawnych.
Liczymy, że uda się nam to zakończyć w roku 2018.
Kończąc, chciałbym z okazji zbliżających się Święta Bożego Narodzenia
złożyć wszystkim mieszkańcom
Bieńczyc najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych, pogodnych
oraz rodzinnych Świąt Narodzenia
Pańskiego, a w nadchodzącym 2017
roku spełnienia wszystkich nawet
tych najskrytszych marzeń.
Rozmawiała: Magdalena Dziedzic

Parking po remoncie—Żłobek nr 27
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„BEZPIECZNY KRAKÓW” W BIEŃCZYCACH
28 września w biurze Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce
na os. Kalinowym 4 odbyło się kolejne już spotkanie
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny
Kraków”. 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.
Jako pierwszemu Przewodniczący Buczkowski udzielił
głosu komendantowi Chochołowi, który przedstawił
wyniki pracy jego komisariatu, poinformował o sukcesach, szczególnie podkreślił, iż nastąpił wyraźny spadek
ilości przestępstw w Bieńczycach w stosunku do roku
poprzedniego. Powiedział również o najważniejszych
zadaniach jakie czekają policję w nadchodzącym czasie.
Od kierownika Jędrzejewskiego dowiedzieliśmy się między innymi, że w Bieńczycach udało się w bieżącym roku
usunąć 41 nieużytkowanych pojazdów z miejsc parkingowych, co jest niewątpliwym sukcesem, gdyż mieszkańcy odzyskali w ten sposób kilkadziesiąt miejsc posto-
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jowych. Swoimi spostrzeżeniami odnośnie bezpieczeństwa w naszej Dzielnicy podzielił się również Prezes
Jerzy Dydaś. Zauważył, że od jakiegoś czasu jest tendencja do rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego, a z jego
doświadczenia wynika, iż pomimo zarejestrowania
na kamerach spółdzielni 26 przepadków 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. Jedną z nich był wniosek mieszkańca os. Na Lotnisku aby zamontować sygnalizację świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dunikowskiego, na
wysokości Przedszkola nr 117. Pomimo, iż w tym roku
przejście to zostało dodatkowo oznakowane tzw. agatką
to wciąż u tego pana istnieje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa jego dziecka na tym przejściu. Członkowie
zespołu wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych posiedzeniach zespołu. O potrzebie takich spotkań świadczyć
może duża frekwencja osób w niej uczestniczących jak
i poruszane tematy. Na koniec Przewodniczący Andrzej
Buczkowski oraz członkowie zespołu podziękowali
Policji i Straży Miejskiej za ich pracę, oraz za dobrą
współpracę.
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CHEERLEADRES - BIEŃCZYCE 2016
19 listopada w Hali Widowiskowo - Sportowej III-ego
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na osiedlu Wysokim 6 odbyły się kolejne Otwarte Mistrzostwa Zespołów Cheerleadres w ramach Grand Prix Polski Kraków
2016 organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury im.
J. Korczaka. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym
projektu jest pani Agnieszka Horosin. Po raz pierwszy
była to edycja międzynarodowa. Wśród 700 uczestników wystąpiły zespoły z Węgier oraz Niemiec. Patronat
Honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. O godzinie 14 pani Ewa Żółty zastępca Dyrektora MDK im. Korczaka oficjalnie otwarła
imprezę. Powitała uczestników oraz zaproszonych
gości: Andrzeja Buczkowskiego – Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce oraz Włodzimierza

Pietrusa – Radnego Miasta Krakowa, który reprezentował Wojewodę Małopolskiego, a także podziękowała
sponsorom imprezy. Cheerleading do tej pory kojarzony
z kibicowaniem zespołom sportowym w czasie meczów,
teraz stał się również odrębną dyscypliną sportu.
Na Otwartych Mistrzostwach można było zobaczyć w
energicznych układach zespoły, w których najmłodsi
uczestnicy mieli kilka lat, zaś najstarsi przekroczyli czterdziestkę. Myślę, że ta impreza wpisała się już na stałe w
kalendarz imprez sportowych w Bieńczycach. My jako
Rada Dzielnicy chętnie dofinansowujemy przedsięwzięcia, które przyciągają taka liczbę młodych ludzi. Ciągle
rosnąca ilość uczestników świadczy o potrzebie organizacji takich imprez – podsumowuje Andrzej Buczkowski
– Przewodniczący „Szesnastki”.
Magdalena Dziedzic

cd. — JUBILEUSZ 110 LAT III LO
Głowna część uroczystości odbyła się w hali sportowej,
która co warto przypomnieć powstała dzięki staraniom
Rady Dzielnicy XVI. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Mucha, w przeszłości wicedyrektor III LO,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir
Pietrzyk, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza Witold Śmiałek, Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy XVI Andrzej Buczkowski oraz przedstawiciele
krakowskich uczelni wyższych (m.in. Uniwersytetu
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Pedagogicznego). Na uroczystości oprócz obecnych
uczniów i absolwentów nie zabrakło emerytowanych
nauczycieli i dyrektorów placówki. Zebrani obejrzeli
spektakl teatralny pt. „Dotąd doszliśmy” przygotowany
przez niemal 80 uczniów.
Raz jeszcze gratulujemy całej społeczności szkolnej
i składamy na ręce pani Dyrektor najserdeczniejsze
życzenia.
Agnieszka Łoś
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W BIEŃCZYCACH
15 października 2016 r. kolejny rok akademicki uroczyście zainaugurowała Małopolska Wyższa Szkoła im.
Józefa Dietla, która mieści się w Dzielnicy XVI Bieńczyce
na osiedlu Kościuszkowskim. Uroczystość rozpoczęła się
od wysłuchania pieśni Gaude Mater Polonia wykonanej
przez Chór Nowodworski pod przewodnictwem dyrygenta Ryszarda Źróbka. Następnie Alina Chełmińska,
prorektor ds. dydaktycznych skierowała kilka słów do
studentów i powitała władze uczelni w osobach rektora
dr. hab. med., prof. MWS., Marka Stępniewskiego,
kanclerza szkoły Annę Gibowską Sikora, senat i wykładowców uczelni oraz zaproszonego gościa przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce Andrzej
Buczkowskiego. Pani prorektor przedstawiła krótko historie szkoły oraz poinformowała o kierunkach kształcenia uczelni. Następnie głos zabrał profesor Marek Stęp-

niewski, który odczytał list Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosława Gowina, skierowany do obecnych
na uroczystości. Studenci pierwszego roku, w obecności
władz uczelni złożyli uroczyste ślubowanie, a wybrani
odebrali swoje indeksy osobiście z rąk rektora.
Fot.NastępA. Łoś
nie przewodnicząca Samorządu Studenckiego skierowała do nich kilka słów, informując o kierunkach kształcenia i perspektywach pracy jakie daje ukończenie Małopolskiej Wyższej Szkoły. Na koniec Chór Nowodworski
zaśpiewał utwór Gaudeamus Igitur. Po części oficjalnej
głos zabrał profesor Jerzy Vetulani, który wspomniał
swojego zmarłego przyjaciela Andrzeja Wajdę i wygłosił
wykład inauguracyjny pt. „Medyczna marihuana:
nie taki diabeł straszny, jak go malują.”
Magdalena Dziedzic

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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SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NAD ZALEWEM!
Inwestycja złożona w ubiegłym roku jako projekt do
Budżetu Obywatelskiego, doczekała się realizacji! Kilkanaście dni temu nad Zalewem pojawiło się osiem stanowisk do ćwiczeń. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia!
Nowohucki Zalew jest miejscem niezwykle urokliwym.
Ten piękny pod względem przyrodniczym teren przyciąga wielu spacerowiczów i sportowców. Od niedawna
mogą oni skorzystać z „Siłowni nad Zalewem”. Koszt
inwestycji całkowicie sfinansowany przez Radę Dzielnicy
XVI Bieńczyce wyniósł 40 tysięcy złotych, i to zadanie
było zrealizowane jako projekt Dzielnicowego Budżetu
Obywatelskiego. Inicjatywę zgłosiła radna naszej dzielnicy Agnieszka Łoś. – Pomysł był nie tylko mój, choć podpisuje się pod nim dwoma rękami – mówi z uśmiechem
– o taką inwestycję prosiło mnie wiele osób. Ja po prostu wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców złożyłam projekt do BO. Głosami mieszkańców projekt został zakwalifikowany do realizacji. Dziś spacerujący nad
Zalewem mogą na chwile przystanąć, aby poćwiczyć na
wioślarzu, pajacyku czy steperze. – Taka inwestycja była
tu od dawna potrzebna! Dookoła Zalewu biega i spaceruje mnóstwo osób. Ja jestem tu prawie codziennie
i bardzo się cieszę, że teraz będę mogła poćwiczyć – mówi mieszkanka naszej dzielnicy. Warto przy tej okazji
wspomnieć, że to kolejny projekt związany z siłownią
zewnętrzną, który w Bieńczycach wygrywa Budżet Obywatelski. W pierwszej edycji BO zwyciężył projekt
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„Aktywne Bieńczyce”, dzięki któremu urządzenia
do ćwiczeń pojawiły się na Plantach Bieńczyckich,
na os. Kazimierzowskim i os. Wysokim. One również są
wykorzystywane w 100%. – Widzimy ogromna potrzebę
tego typu inwestycji. Na tych, które stoją w osiedlach
ćwiczą zarówno osoby młodsze jak i seniorzy. Ci drudzy
raczej nie trafią do tradycyjnej siłowni – tworzenie tych
na świeżym powietrzu daje im możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu. – zauważa Andrzej Buczkowski przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce i deklaruje – dzielnica będzie oczywiście w miarę
możliwości tworzyć kolejne tego typu miejsca. Widać,
że ludzie tego potrzebują, a my jesteśmy przecież dla
ludzi. Pewnie znajda się maruderzy i powiedzą, że nowopowstała „Siłownia nad Zalewem” jest skromna,
że przydałoby się ten teren bardziej doinwestować.
Z tą opinią zgadzają się również radni. - Teraz przy składaniu takiego projektu na pewno wnioskowałabym
o dużo większą kwotę! Nad Zalewem gdzie ćwiczy
bardzo dużo osób przydałoby się dwa, a nawet trzy razy
tyle urządzeń. Ale wszystko w swoim czasie, dziś cieszę
się, że udało się zakończyć realizację „Siłowni nad Zalewem” i bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali
na ten projekt. – mówi Agnieszka Łoś.
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PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W SP 92
nych, które na stałe zagościły w naszej placówce.
W tym roku wzięło w nich udział blisko pół tysiąca
dzieci!
W listopadzie nauczyciele SP 92 zorganizowali spotkania
z pieśnią patriotyczną, jeden dla uczniów klas I-III, drugi
dla wychowanków okolicznych przedszkoli. Młodzi wykonawcy pieśnią świętowali Niepodległość. Wszyscy
wiemy, że w tych słowach i nutach zaklęta jest opowieść
o Ojczyźnie. O sile tych utworów pamiętali nasi przodkowie, nie możemy o niej zapominać i my, w XXI wieku.
Śpiewając, w pewien sposób dzielimy radości i smutki
tych wszystkich, których łączyła i łączy Polska.

Jednym z zadań szkoły jest wychowywać uczniów w duchu patriotyzmu, to znaczy podejmować takie kroki,
które skutecznie i w sposób naturalny uczą miłości do
ojczyzny. Kształtować postawy szacunku wobec rodziny,
najbliższych, narodu, języka, tradycji, symboli narodowych. W Szkole Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte na os. Kalinowym staramy się tak planować
pracę, aby wychowanie do patriotyzmu było procesem
naturalnym, by nie ograniczało się tylko do górnolotnych deklaracji i sloganów. Jednym z wielu podejmowanych w tym celu działań są przeglądy pieśni patriotycz-
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Do już IV Międzyprzedszkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych zgłosiło się 15 grup dzieci w wieku od 4
do 6 lat. Przy dźwiękach "Legionów", "Pierwszej kadrowej", "Płynie Wisła, płynie", "Nasz dom, nasz kraj" i wielu innych, w odświętnych strojach, dzieci poznawały
historię swego kraju. Bardzo dziękujemy nauczycielom
Przedszkoli nr: 97, 116, 117, 120, 133, 144, 148, 177
i 187 za wspaniałe przygotowanie podopiecznych,
wspólne śpiewanie i udział w tej wzruszającej lekcji. Już
dziś zapraszamy na V Przegląd Pieśni Patriotycznych
za rok.
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KULTURALNY TYDZIEŃ U SALEZJANEK
W dniach od 8 do 16 listopada
w Publicznej Szkole Podstawowej
Sióstr Salezjanek odbył się XI
Tydzień Kultury Języka Polskiego.
W tym roku honorowym patronatem objął to przedsięwzięcie Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Również Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, rozpoczynający nasz Tydzień, swoją opieką otoczył biskup Grzegorz Ryś. W czasie
tych kilku dni w różnej formie pamiętaliśmy o naszym ojczystym
języku. Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości uświadomił
nam tragiczną sytuację Polaków pod
zaborami, którzy nie mogli posługiwać się rodzimym językiem i choć
groziły za to srogie kary, nie dopuścili, by zanikła polska tradycja i kultura. Wieczór Pieśni Patriotycznych,
w którym wzięli udział uczniowie
wraz z rodzinami, przyczynił się
do kultywowania polskich obyczajów i pielęgnowania pamięci o ważnych wydarzeniach w naszej Ojczyźnie. W ciągu Tygodnia poprzez
różne konkursy sprawdzaliśmy,
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czy uczniowie potrafią prawidłowo
posługiwać się polską mową, pisać
zgodnie z zasadami ortograficznymi
i poprawnie wymawiać trudne
„łamańce językowe”. W konkursowe szranki stanęli również rodzice
uczniów, pisząc dyktando oraz nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy
musieli się wykazać znajomością
przysłów. Ważnym elementem
naszego przedsięwzięcia było zorganizowanie warsztatów, które miały
poszerzyć znajomość języka polskiego bądź popatrzeć na niego z innej
strony. Stąd pomysł na poznanie
języka filmu przez klasy V, warsztaty
kaligraficzne dla klas IV i ciekawe
spotkanie klas VI z dziennikarzem
Radia Kraków, Markiem Soleckim
poprowadzone przez dyrektora
Gimnazjum 42, Łukasza Pająka.
Kilkoro dzieci mogło się osobiście
przekonać, jak ważna jest dobra
znajomość języka i sprawność w
posługiwaniu się nim, tworząc na
warsztatach dziennikarskich gazetkę
szkolną. Pamiętając o propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci, przez
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cały czas naszego przedsięwzięcia
trwała akcja „Cała Szkoła czyta”,
co wiązało się z oddawaniem się
wybranej dla konkretnych klas lekturze na fragmentach lekcji. W zachęceniu do wzięcia dzieła literackiego do ręki pomógł także nietypowy konkurs „Fotografia z książką” –
sleeveface, w którym trzeba było
wykazać się pomysłem i wyobraźnią, tworząc przedłużenie okładki
wybranej pozycji. Klasy 4–6 otrzymały także zadanie napisania baśni,
koniecznie z motywem książki!
Intensywny Tydzień zakończył się
uroczystą galą połączoną z rozdaniem nagród za konkursy i wyczekiwanym
spektaklem
szkolnego
teatru „Boska Trupa” pt. „Sen
o książkach”. Pełen wrażeń XI Tydzień Kultury Języka Polskiego już za
nami. Dziękujemy wszystkim organizatorom, zaproszonym gościom
i sponsorom za zaangażowanie
i kreatywność. Przed nami zadanie
wykorzystania tego, czego się właśnie w ciągu Tygodnia nauczyliśmy.
Izabela Błaszczyk
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,,MÓJ ZNACZEK ODBLASKOWY”
Pod takim tytułem odbył się tegoroczny konkurs plastyczny
dla dzieci 5, 6-letnich zorganizowany przez Samorządowe
Przedszkole nr 115 na os. Albertyńskim 23 w Krakowie przy
współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Straży
Miejskiej miasta Krakowa. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło
w dniu 25.XI.2016r.Celem konkursu była popularyzacja noszenia odblasków od najmłodszych lat oraz kształtowanie
dobrych nawyków i zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze.
Komisja konkursowa w składzie:
nadkom. Izabela Ciarka - funkcjonariusz KWP
sierż. szt. Beata Wcisło - funkcjonariusz KWP
st. sierż. Monika Kołodziejczyk-Knapik –funkcjonariusz KWP
st. strażnik Jacek Gronowski – funkcjonariusz Straży Miejskiej
wyłoniła i nagrodziła 8 prac postanawiając przyznać 3 miejsca punktowane i 5 wyróżnień.
PRACE NAGRODZONE:
I MIEJSCE – Bartek Pardała
II MIEJSCE – Ewa Filarska
III MIEJSCE – Igor Krupa

Samorządowe P-le nr 5 Kraków
Przedszkole Miejskie nr 1 z OI Stargard
Miejskie P-le nr 3 Ustka

Grono pedagogiczne Samorządowego Przedszkola nr 115 oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej od wielu już
lat propagują wśród najmłodszych idee noszenia odblasków. Mają również nadzieję, że wszelkie działania mające
na celu podnoszenia świadomości dzieci w kwestii dbania o bezpieczeństwo własne i innych w przyszłości sprawi,
że na naszych drogach będzie mniej wypadków z udziałem pieszych.
Małgorzata Wysmułek i Anna Baran

„CZY WY WIECIE, CZY NIE WIECIE, KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE”

Kontakt z książką wpływa na zaspokajanie potrzeb
emocjonalnych u dzieci. Wspiera rozwój psychiczny,
intelektualny i społeczny. Czytając dzieciom poszerzamy
ich wiedzę o świecie, wzbogacamy słownictwo, rozwijamy wyobraźnię. Słuchając bajek dziecko ćwiczy pamięć.
Wybierając im książki pamiętamy, aby były odpowiednie
dla ich wieku, przyjazne czyli dostosowane do ich wrażlistr. 12

wości (nie wzbudzające lęku i niepokoju), a ilustracje
były pogodne i kolorowe. Mając na uwadze jak dużo
korzyści przynosi dzieciom czytanie przeprowadzamy
w Żłobku Samorządowym nr 27 na os. Kazimierzowskim
różnorodne działania czytelnicze. Uczestniczymy w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, którą realizujemy poprzez codzienne czytanie bajek i wierszyków. Każda
grupa ma biblioteczkę i specjalne miejsce w sali tzw.
„kącik książek” z którego dzieci mogą korzystać w każdej
chwili. Nam opiekunom największą radość sprawia, gdy
nasz wychowanek weźmie książkę i powie „Ciociu pocytas”, po czym siada na kolanach i wspólnie czytamy…
Do naszego żłobka zapraszamy także gości, którzy
wspierają nasze akcje czytelnicze. Jedną z takich osób,
która przyjęła zaproszenie to pani Agnieszka Bubka –
Sagan koordynator województwa małopolskiego akcji
"Cała Polska Czyta Dzieciom", która czytała dzieciom
bajki z najstarszej grupy.
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Beata Chrzan
Żłobek Samorządowy Nr 27
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ŚLUBOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW
27 października br. Przedszkole Samorządowe Nr 97 im.
Jana Brzechwy na os. Kalinowym 11 przyjęło do grona
przedszkolaków dzieci, które w tym roku rozpoczęły
edukację. Licznie zgromadzeni rodzice, rodzeństwo i
dziadkowie zobaczyli pierwszy w życiu występ swoich
pociech. Na twarzach części zgromadzonych pojawił się
uśmiech, inni nie mogli powstrzymać łez wzruszenia.

Pani Dyrektor Lila Marchewka dotknięciem czarodziejskiego ołówka pasowała maluszki na prawdziwych
przedszkolaków. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
i książeczki. Na stołach czekała słodka niespodzianka.
Była to pierwsza ważna uroczystość w życiu maluszków.
Magdalena Dziedzic

11 LISTOPADA - DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU NR 97
Na początku listopada, jak co roku w naszym przedszkolu, odbyła się uroczysta akademia z okazji "11 listopada
- Narodowego Dnia Niepodległości", na którą zostali
zaproszeni rodzice dzieci. Kierującą wydarzeniem oraz
gospodarzem była nauczycielka mgr Ewa Swatowska.
Dzieci ze wszystkich grup, ubrane na galowo, zaśpiewały hymn Polski oraz przedstawiły przygotowany program artystyczny. Przedszkolaki recytowały wiersze
i śpiewały pieśni patriotyczne ilustrując je gestami, tańcami, a także wzbogacając grą na instrumentach.
Grudzień 2016 r.

W atmosferze powagi uczciły to ważne dla Polaków
święto, przypominając o historii naszego kraju i jego
symbolach narodowych podczas występów oraz krótkiego konkursu z dziedziny wiedzy patriotycznej. Mamy
nadzieję, że tak obchodzone Święto Odzyskania Niepodległości na długo zapamiętają zarówno nasi wychowankowie jak i ich rodzice.
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BO TO BARDZO WAŻNA RZECZ, ŻEBY SWOJE HOBBY MIEĆ!
Rozwijanie zainteresowań u dziecka jest bardzo ważnym
i odpowiedzialnym zadaniem. Sprzyja ono bowiem
kształtowaniu osobowości oraz wszechstronnemu rozwojowi. Już od wieku przedszkolnego u dzieci występują zainteresowania oraz wielka ciekawość świata. Należy
zatem wyjść naprzeciw małemu człowiekowi i stworzyć
mu bogatą a zarazem interesującą bazę dydaktyczną,
dzięki której będzie mógł rozwijać swoje mocne strony
i kształtować swoją indywidualność.
Jak potwierdza pani Dyrektor – Teresa Juszczyk, ankiety
przeprowadzone wśród rodziców i dzieci oraz codzienne
obserwacje pokazują, że przedszkolaki z Przedszkola
Niedźwiadka Gruchatki są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych.
Dzieci najchętniej biorą udział w zajęciach ruchowych
a także w zajęciach, które ćwiczą zdolności manualne
oraz umiejętność logicznego myślenia.
Oferta zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu jest
bardzo bogata. Począwszy od zajęć dodatkowych prowadzonych przez grono pedagogiczne, po wszelkie zajęcia, które prowadzą osoby spoza przedszkola. Warto
także podkreślić, że współpracujemy z zaufanymi
i sprawdzonymi firmami, a osoby prowadzące zajęcia
wykazują się pełnym profesjonalizem w kontaktach
z dziećmi.
Wśród zajęć oferowanych przez firmy współpracujące
z przedszkolem możemy znaleźć między innymi zajęcia
z robotyki, które cieszą się największą popularnością,
i to nie tylko wśród chłopców! Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie kreatywności, wyobraźni i logicznego
myślenia. Zestawy, które otrzymują uczestnicy pozwalają budować i programować proste modele. Całość jest
podłączana do komputera, a następnie stworzony przez
dzieci model zostaje „ożywiony”. Dzieje się tak dzięki
specjalnemu oprogramowaniu. Każde zajęcia mają inny
temat przewodni, od którego uzależnione są budowle
dzieci.
Kolejnym przykładem zajęć bardzo lubianych przez dzieci są zajęcia szachowe. Zajęcia te łączą naukę gry w szachy z elementami gier logicznych. Są one przeznaczone
głównie dla dzieci starszych. Kształtują umiejętność logicznego myślenia, kreatywność a także uczą cierpliwości. Mali szachiści nabywają szacunku dla przeciwnika

oraz zyskują wiedzę, że w grach nie liczy się tylko zwycięstwo. Czas na tych zajęciach, to czas pełen dobrej
zabawy i nauki.
Zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna czy rytmika
to kolejna propozycja zajęć dodatkowych dla dzieci.
Dzieci uwielbiają wszelkie zajęcia związane z ruchem.
Ćwiczenia dostosowane są do grup wiekowych uczestników. Zajęcia nie tylko zaspokajają zapotrzebowanie
przedszkolaków na ruch, ale także zapobiegają wszelkim
wadom i deformacjom w postawie ciała. Warto także
wspomnieć, że zajęcia taneczne prowadzone są przez
jedną z krakowskich szkół tańca, a co za tym idzie dzieci
uczęszczające na te zajęcia mają możliwość uczestniczenia w prawdziwych turniejach tańca na terenie naszego
miasta. Mogą tam zaprezentować umiejętności taneczne, które zdobyły podczas zajęć w przedszkolu.
W ramach zajęć przedszkolaki biorą udział w różnych
konkursach plastycznych i odnoszą małe i duże sukcesy.
Ostatnim i zarazem największym sukcesem jest zajęcie
I miejsca w konkursie „Pokoloruj świat. Zostań ilustratorem bajki”. Zadaniem dzieci było stworzenie ilustracji do
fragmentu bajki Pawła Zaborskiego i Anny Machacz
„Opowieści Czarodzieja Profilaktikusa”. Przedszkolaki
otrzymały wspaniałe nagrody, jednak chyba największą
z nich jest publikacja ich pracy w książce pt. „Opowieści
Czarodzieja Profilaktikusa”. W ramach zajęć teatralnych
przygotowywane są właśnie Jasełka, które wystawione
zostaną podczas tradycyjnego spotkania świątecznego
zwanego też WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM. Dzieci uczą
się wierszyków, wcielają się w nowe role, śpiewają
pastorałki i kolędy.
Dzieci mogą interesować się wieloma dziedzinami. Ważne jest, aby pamiętać by nie przytłoczyć dziecka i dopasować zajęcia do jego zdolności i zainteresowań. Jednak
na etapie wychowania przedszkolnego kluczową sprawą
jest bazowanie na podstawowej formie działalności
i aktywności dziecka, czyli ZABAWIE. Wiadomo bowiem,
że zabawa uczy, wychowuje ale przede wszystkim jest
źródłem wielu przeżyć i radości. A co zapadnie nam
w pamięć bardziej niż to, co jest dla nas największą
radością?!
Patrycja Rożdżyńska – nauczyciel wychowawca

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości.
Odpoczynku od codziennych trosk.
Świąt niosących nadzieję na jeszcze lepszy Nowy Rok
życzy Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Niedźwiadka Gruchatki
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82
W ramach innowacji do tej pory uczniowie spotkali się
już z wolontariuszami z organizacji AIESEC– studentami
z Tajwanu i Nowej Zelandii, którzy gościli w murach
szkoły przez dwa tygodnie, 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”.

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 realizowane są w wymiarze jednej dodatkowej godziny tygodniowo 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.
Dzięki zastosowaniu różnych form i metod pracy, uczniowie mają szansę na wszechstronne rozwijanie swoich umiejętności językowych oraz czerpanie przyjemności i satysfakcji ze swoich osiągnięć.

Drugą nowością w Szkole Podstawowej nr 82 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.

Celem prowadzonej innowacji 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. Dzięki grze w szachy uczniowie mogą
zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, rozwinąć zmysł
twórczy, pamięć, kształtować umiejętności logicznego
myślenia i podejmowania decyzji, uczyć się determinacji, motywacji oraz sportowego zachowania.
Mamy nadzieję, że dzięki innowacjom nasi uczniowie
staną się mądrymi obywatelami Europy i świata posiadającymi umiejętności językowe i logiczne tak bardzo
poszukiwane w obecnych czasach.
Katarzyna Gałek - Żmudzka
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Z PRACY ZARZĄDU

Najważniejszym zadaniem jakie postawiłem przed sobą
i moim Zarządem tuż po objęciu funkcji Przewodniczącego była rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego. Chcę,
aby Zalew ożył, odzyskał dawną świetność, by był miejscem atrakcyjnym do spędzania wolnego czasu. Zależy
mi na tym, bo tego oczekują Państwo - mieszkańcy
Bieńczyc, o czym świadczy fakt, że chcą Państwo utworzenia plaży nad Zalewem, bo taki projekt został wybrany do realizacji w ramach Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. Aby utworzenie plaży miało
sens trzeba ustalić źródło zanieczyszczania Zalewu oraz
oczyścić i odmulić wodę, bo nie będzie przyjemne opalanie się na plaży i patrzenie na śmieci pływające w Zalewie bądź śnięte ryby. Koszt oczyszczenia wody należy
liczyć w milionach złotych i budżet Dzielnicy nie jest w
stanie udźwignąć takiego zadania, dlatego szukamy pomocy w wielu instytucjach. Poprosiliśmy również o pomoc I Wicewojewodę Małopolskiego Józefa Gawrona,
który na naszą prośbę w listopadzie zorganizował spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele ZIKIT,
Straży Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa, ArcelorMittal oraz innych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Wszystkie
te podmioty zadeklarowały chęć pomocy przy oczyszczeniu Zalewu. Naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej
Miasta Krakowa Andrzej Dadał oświadczył, iż podległe
mu służby będą częściej dokonywały kontroli w tym
terenie. Liczymy, że pozwoli to ujawnić ewentualne niestr. 16

legalne wpuszczanie ścieków do rzeki Dłubni i Młynówki. Przyjmujemy i na bieżąco przekazujemy służbom porządkowym każde zgłoszenie o ewentualnym zanieczyszczaniu wód. Musimy wyeliminować potencjalne
źródła zanieczyszczeń, a następnie oczyścimy wodę. W
tym roku nad Zalewem Nowohuckim z inicjatywy radnej
Agnieszki Łoś oraz dzięki pomocy Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Sławomira Pietrzyka udało się,
ze środków Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, utworzyć
siłownię zewnętrzną, która zachęca do aktywnego spędzania czasu w tym miejscu. W roku 2017 planujemy
remont zniszczonych alejek spacerowych. Przeznaczyliśmy na ten cel w budżecie Dzielnicy kwotę 100 000 zł.
Chcemy, aby teren nad Zalewem był piękny i uporządkowany, dlatego po zgłoszeniach mieszkańców skarżących się na bałagan wokół Grilla maNHattan BBQ, prowadziliśmy trudne rozmowy z właścicielem Piotrem
Rondudą, który w końcu na moje ręce złożył przeprosiny dla radnych oraz mieszkańców za bałagan jaki panował przy jego grillu. Pan Piotr zadeklarował, że uzyska
wszystkie potrzebne zgody na prowadzenie działalności
i uporządkuje ten teren. Liczę na to, że w ciągu 2 – 3
najbliższych lat czysty i piękny Zalew stanie się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców.
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Andrzej Buczkowski
– Przewodniczący Rady i Zarządu
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