NASZA NOWA HUTA
Mariusz Woda  Cz³onek Zarz¹du Rady Dzielnicy
XVIII, odpowiedzialny za edukacjê. To jego druga kadencja, od pocz¹tku pracy samorz¹dowej zajmowa³ siê
problematyk¹ placówek owiatowych w dzielnicy. 
Bêd¹c w Zarz¹dzie staram siê walczyæ o sprawy edukacji. Jak chodzi o dzieci i m³odzie¿ nie mo¿e byæ kompromisów. Choæ dzielnica ma ograniczone rodki staramy siê nie oszczêdzaæ na placówkach owiatowych. Co
roku dofinansowujemy remonty w ka¿dej z naszych placówek a trzeba zaznaczyæ, ¿e mamy ich rzeczywicie
sporo bo prawie 30! Rozmawiamy z dyrektorami wspólnie ustalaj¹c hierarchiê potrzeb. Wiadomo, ¿e nie jestemy w stanie zaspokoiæ wszystkich. Jednak edukacja na
wysokim poziomie by³a, jest i bêdzie jednym z najwa¿niejszych celów jakie sobie stawiamy. To inwestycja w
nasz¹ przysz³oæ.

Magazyn Informacyjny Rady Dzielnicy XVIII
Nr 7/2015 (501)

18 wrzenia 2015 r.

Monika Fio³ek  Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji Rady
Dzielnicy XVIII. To jej pierwsza kadencja, z wykszta³cenia
jest filologiem polskim ze specjalizacj¹ pedagogiczn¹. Do
swojej funkcji podesz³a bardzo odpowiedzialnie.  Pozna³am dyrektorów wszystkich przedszkoli i szkó³ w dzielnicy
odwiedzaj¹c je kolejno, znam te¿ potrzeby remontowe placówek. Wiêkszoæ z nich powsta³a 50-60 lat temu i wymagaj¹ kompleksowego remontu elewacji, osuszania, renowacji gzymsów, tarasów czy wymiany instalacji elektrycznej
lub wodoci¹gowej. To s¹ olbrzymie koszty, zwa¿ywszy na
du¿¹ liczbê placówek w naszej dzielnicy. Chcia³abym, ¿eby
dzieci i rodzice byli zadowoleni nie tylko z dostêpnoci i
bliskoci przedszkoli oraz szkó³ w Nowej Hucie, ale tak¿e
z ich jakoci i poziomu nauczania i o to bêdê siê staraæ.
Sprawy edukacji s¹ mi bliskie tak¿e ze wzglêdów osobistych. Mam syna w III klasie szko³y muzycznej.

EDUKACJA  ODNOWIONA PO WAKACJACH
Podstawowym zadaniem Dzielnicy jest zaspokajanie potrzeb mieszkañców
w najistotniejszych obszarach ¿ycia. Jedn¹ z tych dziedzin s¹, wymienione
w statucie na pierwszym miejscu, prace remontowe szkó³ podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz ¿³obków. Rada Dzielnicy XVII przyk³ada du¿¹ wagê
do realizacji tego zadania.
Na tegoroczne remonty placówek
owiatowych, w bud¿ecie osiemnastki,
przeznaczone zosta³o prawie 900 tys.
z³otych. Zadanie realizowane by³o
g³ównie z czasie wakacji.  Inwestycje
zaplanowane s¹ tak aby nie utrudniaæ
pracy szko³y. Dziêki temu we wrzeniu
dzieci i m³odzie¿ mog¹ rozpoczynaæ
naukê w odnowionych budynkach.
Ka¿da placówka otrzymuje od dzielnicy pewn¹ pulê pieniêdzy na potrzeby
remontowe. Jej wysokoæ zale¿y od
tego, jakie prace trzeba najpilniej wykonaæ.  mówi Mariusz Woda. Warto
zaznaczyæ, ¿e nie ka¿dy remont widaæ go³ym okiem. Zdarza siê, ¿e
dzieci, czy te¿ ich rodzice, nie wiedz¹
o tym, ¿e w ich szkole czy przedszkolu zosta³o co zmienione. Do tego
typu inwestycji zaliczyæ mo¿na wymianê instalacji elektrycznej, w tym
roku tego typu prace wykonano w 5
placówkach, oraz remonty takich pomieszczeñ jak kuchnia, pralnia czy
kot³ownia  7 placówek. Warto podkreliæ, ¿e tego typu prace choæ nie
rzucaj¹ siê w oczy znacznie poprawiaj¹ funkcjonowanie placówki i s¹ naprawdê niezbêdne.  Niestety nie jestemy w stanie zrealizowaæ wszystkich remontów, jakie wymagaj¹ placówki. Gdybymy chcieli w ka¿dej
szkole i przedszkolu wykonaæ po trzy
najwa¿niejsze zadania w danym
roku, zabrak³oby na ten cel rocznego
bud¿etu ca³ej dzielnicy. mówi Monika Fio³ek. Do remontów najbardziej
oczekiwanych przez dzieci i rodziców
zaliczyæ trzeba remonty sal i sanitariatów, oraz doposa¿enia przedszkolnych
i szkolnych placów zabaw.
Oto niektóre inwestycje wykonane
w bie¿¹cy roku z bud¿etu dzielnicy.
HHH
W tym roku, z bud¿etu dzielnicy zakupione zosta³y urz¹dzenia zabawowe
na plac zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 9, ul. Prawocheñskiego.
 Pierwszego wrzenia 2015 roku w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
rozpoczêlimy nowy rok szkolny w
mocno odmienionej scenerii. Najbardziej rzuca³y siê w oczy zmiany dotycz¹ce placu (a w³aciwie placów) za-

baw. Zmiany te by³y zreszt¹ bardzo
wyczekiwane, jako ¿e od grudnia, kiedy to zmodernizowano w ramach rz¹dowego projektu Radosna szko³a
nawierzchniê naszego starego placu
zabaw, wygl¹dalimy nowych zabawek, które mia³y zast¹piæ dotychczasowe. Te urz¹dzenia, które by³y wczeniej zamontowane, nie uzyska³y
wstêpnie aprobaty do zamontowania na
nowym placu zabaw, ale po odnowieniu ekspert zgodzi³ siê wystawiæ pozytywne orzeczenie i zabawki mog³y zostaæ zamontowane z drugiej strony
budynku. Z nowym placem zabaw
by³o trochê perturbacji i urzêdniczych
polizgów czasowych, ale ostatecznie
dziêki pozytywnemu nastawieniu (za
które bardzo dziêkujemy) Rady Dzielnicy XVIII i przeznaczeniu rodków, w
sierpniu uda³o siê plac zabaw dokoñczyæ i ogrodziæ. Tym sposobem, chocia¿ nie oby³o siê bez niecierpliwego
wyczekiwania, dysponujemy obecnie
dwoma piêknymi placami zabaw. Wydaje siê to jednak konieczne przy prawie piêædziesi¹tce dzieci w klasach I
III i piêciu oddzia³ach przedszkolnych,
do których uczêszcza 125 dzieci.
Dziêki finansom, które Dzielnica
XVIII przeznacza na potrzeby remontowe naszej placówki uda³o siê równie¿ doæ spektakularnie rozpocz¹æ
nowy rok szkolny, bo odby³o siê to na
piêknie wycyklinowanej i trzykrotnie
polakierowanej pod³odze sali gimnastycznej. Nie da³o siê równie¿ nie zauwa¿yæ odmalowanego korytarza przy
sali gimnastycznej, a kto by³ ciekawy,
móg³ zajrzeæ do toalet, umywalni i
szatni przy sali gimnastycznej. Wszystkie te pomieszczenia (wraz z kantorkiem/magazynem sprzêtu nauczyciela
WF) zosta³y efektownie odmalowane.
Uczniowie i rodzice dzieci bior¹cych
udzia³ w zajêciach szkolnych (Szko³y
Podstawowej nr 140 im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 9) równie¿ doczekali
siê du¿ych nowoci. Dwie sale zosta³y ca³kowicie odmalowane i wyposa¿one w nowe meble.
Bylimy dobrze przygotowani na
pierwszy dzwonek!
Dyrektor ZS-P nr 9
Miros³aw Rutkowski

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Przedszkole nr 99  szatnie po remoncie.

Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 6  sala po remoncie.

HHH
W Przedszkolu nr 99 odremontowano m.in. kuchniê oraz szatnie.
 Dziêki wsparciu finansowemu
udzielanemu przez Radê Dzielnicy
Nowa Huta w przedszkolu uda³o siê
przeprowadziæ szereg inwestycji.
G³ówn¹ z nich jest remont kuchni
przedszkolnej dziêki któremu uda³o siê
poszerzyæ przedszkolne menu, a posi³ki s¹ jeszcze bardziej smaczne i zdrowe i wykonywane w piêknie odnowionym pomieszczeniu. Nie da siê nie zauwa¿yæ wymienionej posadzki w szatni oraz coraz bardziej kolorowych i ciekawie wyposa¿onych sal, pe³nych zabawek, materia³ów edukacyjnych i k¹cików tematycznych.  mówi zadowolony tata przedszkolaka.
 Wspó³praca z Zarz¹dem oraz Rad¹
Dzielnicy XVIII pozwala na realizowanie wiele wa¿nych inwestycji dla placówek znajduj¹cych siê na terenie naszej dzielnicy. Remont kuchni, szatni i
pomieszczeñ administracyjnych w naszym przedszkolu poprawi³ w znacznym stopniu komfort opieki nad dzieæmi a nam u³atwi³ pracê. Bud¿et placówki uniemo¿liwia nam dokonywanie
prac remontowych na du¿¹ skalê  dlatego tak wa¿ne dla nas jest wsparcie ze
strony Dzielnicy XVIII  mówi Iwona
Aleksandrowska-Wojtas dyrektor
Przedszkola nr 99.
HHH
W Zespole Szkó³ Specjalnych nr 6 na
ul. Ptaszyckiego wyremontowano sale
lekcyjne.
Szczególne wyrazy podziêkowania
dla Rady Dzielnicy XVIII kierujê za
przekazanie szkole w bie¿¹cym roku 40
tysiêcy z³otych  kwota ta przeznaczona zosta³a na remont wietlicy szkolnej
w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz adaptacjê sali dla
uczniów z autyzmem. Bez w¹tpienia
przyczyni siê to do poprawy poziomu
bezpieczeñstwa oraz jakoci pracy z
dzieæmi z wielorakimi niepe³nosprawnociami. Potrzeby szko³y s¹ du¿e
budynek jest stary, wymaga ci¹g³ych
remontów. Po zakoñczeniu bie¿¹cej inwestycji piln¹ potrzeb¹ jest wykonanie
drogi wjazdowej do szko³y, rewitalizacja boiska szkolnego oraz utworzenie
ogrodu sensorycznego dla uczniów.
Przyznajê, ¿e ¿yczliwa pomoc Rady
Dzielnicy XVIII jest dla nas nieoceniona. Bêdê szczególnie wdziêczny za
wsparcie i monitorowanie procesu rozbudowy szko³y o pion rehabilitacyjno
rewalidacyjny, której pocz¹tek planowany jest jeszcze na rok 2015  Marek
Roszczynialski dyrektor ZSS nr 6.
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