NASZA NOWA HUTA

EKOPIKNIK W PRZEDSZKOLU
NA OSIEDLU OGRODOWYM

Jesieñ Samorz¹dowe Przedszkole 104 im.Ma³ego Ksiêcia na os. Hutniczym
przywita³o Ekopiknikiem, na którym bawi³y siê dzieci, rodzice oraz zaproszeni gocie. W organizacjê pikniku w³¹czy³a siê radna Dzielnicy XVIII  pani
Bogumila Drabik, nieoceniona Rada Rodziców w ska³adzie: Iwona Suszczyk,
Sylwia Sekunda, Katarzyna Kopciuch, Dorota Jaranowska, Beata Lipiñska,
Angelina Bartunek, Rafa³ Mastek, Andrzej Mysza i Urszula Tomasikiewicz,
oraz ca³y personel przedszkola.
W trakcie pikniku dzieci malowa³y
osiedle swoich marzeñ, dowiadcza³y
wiata przyrody poprzez zabawê przyrz¹dami optycznymi, wykazywa³y siê
swoj¹ aktywnoci¹ fizyczn¹ i pomys³owoci¹ plastyczn¹.
Stanowisko archeologiczne w przedszkolnej piaskownicy cieszy³o siê wielkim powodzeniem wród dzieci i rodziców. Zdrowe ekologiczne pysznoci we
wszystkich kolorach jesieni przyci¹ga³y mocniej ni¿ magnesy z k¹cika dowiadczalnego. Wspólne zabawy, gry i
tañce wywo³ywa³y szerokie umiechy,
których nie zatar³ nawet zapadaj¹cy
zmrok. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a Cyganka, która wszystkim chêtnym przewidywa³a przysz³oæ. Pani dyrektor
wywró¿y³a... du¿o pieniêdzy dla przedszkola. Piknik ten odby³ siê dziêki rodkom uzyskanym przez przedszkole z
projektu ekologicznego WFO I GW w
Krakowie, którego koordynatorem by³y
nauczycielki Urszula Rzepecka i Anna
Serafin. Za uzyskane rodki przedszkole zakupi³o dla dzieci wiele pomocy do
dzia³añ i zabaw ekologicznych.  Cenimy takie inicjatywy, dziêki którym rodzice mog¹ zobaczyæ swoje pociechy
wród kolegów, mog¹ spotkaæ siê z nauczycielami przedszkolnymi, mog¹ równie¿ spotkaæ siê ze sob¹ nawzajem i po
prostu porozmawiaæ. Jako radni staramy siê braæ udzia³ w takich imprezach,
dla nas to równie¿ okazja do wielu cen-

nych rozmów  mówi Ma³gorzata B¹k,
cz³onkini zarz¹du Rady Dzielnicy
XVIII.
Obecni na pikniku doroli mogli dodatkowo wzi¹æ udzia³ w ciekawej inicjatywie podjêtej przez radn¹ Dzielnicy XVIII Bogumi³ê Drabik. Na specjalnie na tê okazjê przygotowanym
wielkoformatowym zdjêciu  mapie
osiedla mogli oni oznaczaæ miejsca, w
których chcieliby co zmieniæ.
 Celem spotkania by³a chêæ skonsultowania inicjatyw, które moglibymy
podj¹æ na naszym terenie, aby stworzyæ
przemylane projekty dotycz¹ce popra-

wiania i upiêkszania miejsc zielonych.
Aby mój plan spotkania z mieszkañcami móg³ siê powieæ, chcia³am chocia¿
w ma³ym stopniu uczestniczyæ w kosztach tego przedsiêwziêcia, jakim by³
piknik przedszkolny, i tutaj z pomoc¹
przysz³a mi pani europose³ Ró¿a Thun,
której serdecznie dziêkujê. Z podziêkowaniami zwracam siê do Biura Inicjatyw Spo³ecznych do pañ reprezentuj¹cych BIS Anny Pasieka  prezes Ma³gorzaty Koprowskiej, Justyny Koch, które nie tylko mnie wspar³y materia³ami
pomocniczymi w postaci mapy oraz
nagrodami konkursowymi dla dzieci, ale
równie¿ osobicie pomaga³y w komunikacji z mieszkañcami, konsultuj¹c zg³oszone przeze mnie inicjatywy odnonie
do wskazanych miejsc. Na ka¿de wskazane miejsce wp³ynê³o po kilka propozycji od mieszkañców. Bardzo cieszy
mnie takie zaanga¿owanie moich wyborców  mówi Bogumi³a Drabik.

Nauka przez zabawê.

UPIÊKSZALI OGRODOWE
Mieszkañcy i sympatycy osiedla Ogrodowego 10 padziernika wspólnie sadzili kwiaty. Z inicjatywy radnej Dzielnicy XVIII Moniki Fio³ek stworzono
trzy nowe miniogródki: przed Przedszkolem 94, przed blokiem 5 w s¹siedztwie ogródka jordanowskiego oraz obok klubu Wersalik.
W akcji udzia³ wziê³o oko³o 30 osób.
Przysz³y ca³e rodziny. Nawet dzieci
pomaga³y w pracach ogrodniczych. Po
wysi³ku na uczestników czeka³ poczêstunek (domowe ciasto z kaw¹ lub her-

bat¹), a na dzieci gry i zabawy (malowanie buziek, baloniki, warsztaty koralikowe, k¹cik malucha, puszczanie baniek), które zorganizowa³ klub Wersalik.

Dumni ze swojego dzie³a.

 Cieszê siê, ¿e mieszkañcy tak aktywnie w³¹czyli siê w akcjê upiêkszania osiedla  powiedzia³a Monika Fio³ek.  Dziêki programowi dla radnych,
w którym uczestniczy³am, uda³o mi siê
pozyskaæ pieni¹dze na zrealizowanie
projektu wspólnie z mieszkañcami.
Pomys³ stworzenia Ogrodów na Ogrodowym od razu spowodowa³ pozytywny odzew. Uda³o mi siê uzyskaæ
stosowne zezwolenia i dziêki zaanga¿owaniu wielu osób sprawnie przeprowadziæ ca³¹ akcjê.
Projekt realizowany by³ w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG przy
wsparciu Fundacji Biuro Inicjatyw
Spo³ecznych. Oprócz mieszkañców
osiedla Ogrodowego uczestniczy³ w
nim Orodek Kultury im. C. K. Norwida, Orodek Kultury Kraków Nowa
Huta Klub Wersalik, Rodzinny
Ogród Dzia³kowy Wis³a, Przedszkole nr 94 im. Janka Muzykanta oraz
Rada Dzielnicy XVIII.
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Pod koniec wrzenia w Samorz¹dowym Przedszkolu nr 99 odby³ siê, jak co
roku, Festyn Jesienny dla dzieci i rodziców. Festyn mia³ na celu zacienianie wiêzi rodzin z przedszkolem oraz dostarczenie dzieciom mi³ych wra¿eñ i
prze¿yæ w ró¿nych sferach dzia³alnoci muzycznej, ruchowej i s³ownej.

JESIENNY FESTYN RODZINNY

Wystêpy przedszkolaków.
Licznie przybyli gocie, wród których
nie zabrak³o przedstawicieli Rady Dzielnicy  przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
XVIII Stanis³aw Moryc, cz³onek zarz¹du Mariusz Woda, przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji Dzielnicy XVIII
Monika Fio³ek  przedstawicieli Stra¿y Miejskiej oraz Policji z pobliskiego
VIII Komisariatu, mogli podziwiaæ wystêpy przedszkolaków z poszczególnych
grup, które wyst¹pi³y z programem artystycznym. Wystêpy ze wzglêdu na
pogodê odby³y siê wewn¹trz przedszkola. Dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoci, recytuj¹c, piewaj¹c i tañcz¹c.
Mo¿na by³o us³yszeæ piêkne wiersze o
tematyce jesiennej Jesienny poci¹g,
Listki, Cz³owiek ze z³otym parasolem, a tak¿e wiele weso³ych piosenek,
takich jak Jesienna orkiestra, Krasnal Radu, Jesieñ. Jak co roku nie
zabrak³o równie¿ tañców z panem Piotrem, za które dzieci wraz z wyró¿niaj¹cymi siê tanecznie rodzicami zosta³y nagrodzone lizakami. Na szczêcie dla
wszystkich po wystêpach wyjrza³o s³oñce i nic ju¿ nie stanê³o na przeszkodzie,
¿eby dzieci mog³y siê wietnie bawiæ w
przedszkolnym ogrodzie.
W czasie festynu przedstawiciele Stra¿y Miejskiej dali pokaz Interwencji w
sytuacjach kryzysowych, a tak¿e zachêcali rodziców do kursów samoobrony
organizowanych przez Stra¿ Miejsk¹.
Na festynie byli równie¿ przedstawiciele fundacji Trasa dla Bobasa, którzy
rozdawali rodzicom mapy Krakowa z
miejscami przyjaznymi maluchom.
Po oficjalnej czêci rozpoczê³a siê
wspólna zabawa. Dzieci malowa³y sobie twarze i paznokcie w k¹ciku piêknoci, jedzi³y na karuzeli, skaka³y na
dmuchanym zamku i zajada³y pyszne

ciasta upieczone przez mamy, a tak¿e
popcorn, który przygotowa³a kolejny raz
jedna z mam z gr. III, i inne smako³yki przygotowane przez panie kucharki.
Bardzo du¿ym zainteresowaniem wród
dzieci cieszy³y siê: suchy basen z kulkami, ogromna nadmuchana g¹sienica,
a tak¿e wielki Telewizor, w którym
dzieci mog³y sobie robiæ mieszne zdjêcia z ró¿nymi rekwizytami. Dzieci wziê³y równie¿ czynny udzia³ w pokazie
dru¿yny pi³karskiej z Akademii Sportu
Progres.
 Imprezy tego typu s¹ niezwykle potrzebne. To okazja dla rodziców, aby
poznaæ przedszkole od podszewki, porozmawiaæ z wychowawc¹ w³asnego
dziecka. Staram siê uczestniczyæ w festynach przedszkolnych na terenie
osiemnastki, ten na os. Stalowym, w
moim okrêgu wyborczym, to dla mnie
impreza obowi¹zkowa. Mogê spotkaæ
siê z rodzicami dzieci, z kadr¹ przedszkola i w przyjaznej atmosferze porozmawiaæ o planach, pomys³ach, problemach. Spotkania twarz¹ w twarz i szczere rozmowy s¹ dla mnie najcenniejszym
ród³em informacji o potrzebach i problemach moich wyborców  mówi radny Mariusz Woda.
Dochód z Jesiennego Festynu Rodzinnego w Przedszkolu nr 99 przeznaczony zosta³ na dofinansowanie wycieczki dla grupy III i IV do Wioski Indiañskiej. Nad ca³oci¹ uroczystoci czuwa³y organizatorki nauczycielki: mgr
Ma³gorzata Lewiñska, mgr Anna
Wójczyk i p. Marzena Ba³uk.
Festyn przebiega³ w mi³ej i serdecznej atmosferze, s³u¿y³ integracji, bli¿szemu poznaniu siê i wietnej zabawie w
rodzinnym gronie. Na kolejny festyn
serdecznie zapraszamy w maju.

Wszyscy dobrze siê bawili.
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