NASZA NOWA HUTA

Odciêci od wiata?!
Problem, o którym mowa dotyczy m.in. mieszkañców osiedli Ruszcza, Kocielniki, Wadów Wyci¹¿e oraz okolic ul. Igo³omskiej i pobliskich. Od lat
walcz¹ oni o wyd³u¿enie linii autobusowej nr 110. Rada Dzielnicy wspiera ich
w tym d¹¿eniu. W obecnej sytuacji czêæ mieszkañców nie ma ¿adnego po³¹czenia komunikacj¹ miejsk¹ z placówkami publicznymi w naszej dzielnicy.
Obecnie autobus linii 110 kursuje na
trasie Aleja Przyjani  Wêgrzynowice
oraz Aleja Przyjani  Wadów Tunel.
Mieszkañcy chc¹ aby jego trasa zosta³a
wyd³u¿ona w kierunku do ul. Igo³omskiej
i dalej do ul. Brzeskiej. Niestety problemem nie do przeskoczenia jest znajduj¹cy siê na wspomnianej trasie tunel.

komunikacyjnej tego rejonu, równie¿
rozk³ady jazdy linii 117 i 242. Wszelkie
zmiany rozk³adów jazdy linii autobusowych winny uwzglêdniaæ równie¿ wnioski
i potrzeby komunikacyjne mieszkañców
z pozosta³ych rejonów, aby wyeliminowaæ
sytuacjê, kiedy wprowadzana korekta rozk³adu jazdy jednej linii autobusowej, jest

Przejazd tunelem w Ruszczy.
 Jezdnia o szerokoci 3,0 m w tunelu
uniemo¿liwia miniêcie siê dwóch samochodów, w zwi¹zku z powy¿szym w tunelu nale¿y przewidzieæ wykonanie sygnalizacji wietlnej, która umo¿liwi bezpieczny przejazd. Tak¿e nale¿y zmieniæ
oznakowanie w tunelu. Koszt budowy
przedmiotowej sygnalizacji bêdzie kszta³towa³ siê na poziomie 95 tys. z³. Nale¿y
równie¿ nadmieniæ, i¿ obecnie znak B16 wskazuje, ¿e wysokoæ wiaduktu wynosi 2,60 i nie pozwala kierowcy na
wjazd wy¿szych pojazdów. Tak¿e stan
techniczny powy¿szego wiaduktu budzi
nasze zastrze¿enia, szczególnie w okresie zimowym, gdy przesi¹kaj¹ca woda i
niska temperatura powoduje, ¿e od stropu
do jezdni tworz¹ siê s³upy lodowe uniemo¿liwiaj¹c przejazd. Trzeba zaznaczyæ,
¿e wyd³u¿enie linii 110 spowoduje koniecznoæ zmiany rozk³adu jazdy nie tylko
tej linii, ale z uwagi na specyfikê obs³ugi

nastêpnie oprotestowana przez pozosta³ych pasa¿erów (co mia³o ju¿ miejsce).
Obecna oferta przewozowa zapewnia w
podstawowym zakresie potrzeby komunikacyjne mieszkañców Ruszczy i nie
odbiega znacznie od standardów obs³ugi
innych osiedli peryferyjnych, które charakteryzuj¹ siê rozproszon¹ i niedu¿¹ zabudow¹ mieszkaniow¹. Nadmieniamy
równie¿, ¿e od padziernika 2010 r. na
wniosek mieszkañców zosta³a uruchomiona linia 417 z £uczanowic do Ruszczy, która w kwietniu 2011 r. zosta³a zlikwidowana z uwagi na brak pasa¿erów.
 informuje Micha³ Pyclik z ZIKiT-u.
Takie wyjanienia nie satysfakcjonuj¹
mieszkañców! Nie godz¹ siê oni na to,
aby ich bezpieczeñstwo i komfort ¿ycia
przeliczaæ na z³otówki. Obecnie mieszkañcy okolic ul. Igo³omskiej, Brzeskiej
i Jeziorko maj¹ utrudniony dojazd do
kocio³a czy szko³y. Mieszkañcy C³a nie

maj¹ bezporedniego po³¹czenia komunikacj¹ miejsk¹ z ¿adn¹ z placówek
publicznych w dzielnicy, ani z przychodni¹, ani ze szko³¹, ani z kocio³em!
Mieszkañcy osiedli £uczanowice i Wadów nie maj¹ po³¹czenia ze swoim kocio³em parafialnym przy ul. Jeziorko,
gdzie odbywaj¹ siê ró¿ne zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y.
Chc¹c dostaæ siê na drug¹ stronê tunelu czyli w stronê osiedla Wadów
mieszkañcy Ruszczy musz¹ pokonaæ
jedynie 1600 metrów, trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e ta droga nie ma chodnika,
a bezpieczeñstwo pieszych wewn¹trz tunelu to sprawa wielce dyskusyjna. Tê
drogê musz¹ pokonaæ dzieci uczêszczaj¹ce do szko³y podstawowej, przedszkola,
mieszkañcy doje¿d¿aj¹cy do sklepów
przy osiedlu kolejowym, do przychodni z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na cmentarz w Grêba³owie tak¿e osoby chc¹ce dojechaæ autobusem do
os. Na Stoku ze sklepami wielkopowierzchniowymi, poczt¹ i wêz³em ³¹cz¹cym z pozosta³ymi miejscami, czyli Placem w Bieñczycach, TOMEKSEM.
Wszystkie te osoby, aby dostaæ siê do
autobusu musz¹ dojæ do przystanku.
Rada Dzielnicy wspiera mieszkañców
w staraniach o zmianê trasy autobusu. 
Interweniowalimy w tej sprawie u wojewody Józefa Pilcha, który jeszcze przed
objêciem stanowiska  jako radny Miasta
Krakowa, podczas posiedzenia Komisji
Infrastruktury RM, które mia³o miejsce
w siedzibie Rady dzielnicy, wyranie
owiadczy³, ¿e niewa¿ne czy autobusem
linii 110 jedziæ bêdzie 20 czy 100 osób,
sygnalizacja przy tunelu jest potrzebna,
gdy¿ s³u¿yæ bêdzie spo³ecznoci lokalnej,
która ma prawo domagaæ siê skomunikowania z miejscami u¿ytecznoci publicznej jak szko³y, przedszkola, przychodnie  mówi Józef Szuba zastêpca przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy XVIII.
Radni, którzy s¹ jak zawsze blisko
mieszkañców i ich spraw, nie czekaj¹
z za³o¿onymi rêkami na rozwój wypadków. 18 maja w siedzibie Rady Dzielnicy Centrum B6 zorganizowane zosta³o kolejne spotkanie, na którym obecni
byli przedstawiciele ZIKiT-u oraz mieszkañcy.

Roztañczone przedszkolaki

Dnia 26 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Krakowie, odby³ siê dla dzieci Miêdzyprzedszkolny Konkurs Taneczny pt. Roztañczone przedszkolaki. W Konkursie uczestniczy³o piêæ przedszkoli, znajduj¹cych
siê na terenie Dzielnicy Nowa Huta: Przedszkole Samorz¹dowe
nr 46, os. Na Skarpie, Przedszkole Samorz¹dowe nr 104, os.
Hutnicze, Przedszkole Samorz¹dowe nr 105 os. Spó³dzielcze,
Przedszkole Samorz¹dowe nr 151, os. Niepodleg³oci oraz organizatorzy, Przedszkole Samorz¹dowe nr 19, os. Wyci¹¿e.
Dzieci przedstawia³y zarówno przed jury konkursu jak równie¿ Dyrekcj¹ Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 9 i przedstawicielami przyby³ych przedszkoli oraz licznie zgromadzon¹ publicznoci¹  przygotowane przez siebie uk³ady taneczne.
Prezentowa³y siê w kategorii: taniec dowolny, maj¹c mo¿liwoci dowolnego wyboru muzyki. W jury konkursu zaszczyci³y
nas swoj¹ obecnoci¹ takie osobistoci jak: Jerzy Daniec 
radny Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Marek Kurzyd³o  radny Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Mi³osz Konarski  wykwalifikowany muzyk, nauczyciel zajêæ rytmiki oraz Jakub Pinkus  tancerz, przez wiele lat zwi¹zany z klubem tañca sportowego Styl. Rywalizacja Konkursu przebiega³a w bardzo
mi³ej atmosferze. Przedszkola wzajemnie dopingowa³y siê, g³ono bij¹c brawo i wydaj¹c ¿wawo mobilizuj¹ce okrzyki. Po
burzliwych obradach jury konkursu podjê³o koñcow¹ decyzjê. Przewodnicz¹cy komisji og³osi³ wyniki przyznaj¹c:
 IV miejsce dla Przedszkola Samorz¹dowego nr 104
 III miejsce dla Przedszkola Samorz¹dowego nr 151
 II miejsce dla Przedszkola Samorz¹dowego nr 105
 I miejsce dla Przedszkola Samorz¹dowego nr 46

 I miejsce z wyró¿nieniem dla Przedszkola Samorz¹dowego
nr 19.
Organizatorzy Miêdzyprzedszkolnego Konkursu Tanecznego pt. Roztañczone przedszkolaki, maj¹ ogromn¹ nadziejê,
¿e dziêki deklarowanej pomocy ze strony Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta, konkurs ten na sta³e wpisze siê w wydarzenia
kulturalno-rozrywkowe i bêdzie co rok organizowany dla dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkoli w Nowej Hucie.
Dyrekcja ZSP 9 sk³ada serdeczne podziêkowania: Radzie
Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Dyrekcji Samorz¹dowych Przedszkoli nr 104 oraz 151 w Krakowie, Radzie Szko³y, Restauracji Joanna Niepo³omice, oraz wszystkim uczestnikom
konkursu.
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W zwi¹zku z wymian¹ dowiadczeñ z dziedziny edukacji miedzy miastem
Krakowem a zaprzyjanionymi miastami zagranicznymi, w ostatnim czasie
Przedszkole Samorz¹dowe nr 104 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ma³ego
Ksiêcia odwiedzili przedstawiciele placówek owiatowych z Estonii. Wczeniej przedszkole goci³o delegacje z Litwy i Niemiec.

Miêdzynarodowe spotkania
w nowohuckim przedszkolu

W kwietniu tego roku nowohuckie
Przedszkole nr 104 z os. Hutniczego
odwiedzi³a delegacja z Estonii. Delegacja sk³ada³a siê z przedstawicieli Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miasta Tartu
oraz dyrektorów przedszkoli masowych
i specjalnych. Tartu to drugie co do
wielkoci miasto Estonii, po³o¿one w
rodkowej czêci kraju nad ³¹cz¹c¹ dwa
najwiêksze w Estonii jeziora rzek¹
Emajogi. Wspó³praca miêdzy Krakowem i Tartu w zakresie wymiany dowiadczeñ w dziedzinach typowych dla
obu miast takich jak turystyka, kultura

w poprzednich) z delegacj¹ z Estonii
dzieci z najstarszych grup: Misie i Zuchy wykona³y i wrêczy³y gociom pami¹tkowe obrazki z zabytkami Krakowa, a gocie odwdziêczyli siê pami¹tkami pochodz¹cymi z ich rodzinnego
miasta i s³odyczami dla przedszkolaków.
Przedszkole nr 104 z os. Hutniczego
od lat w³¹cza siê w miêdzynarodow¹
wspó³pracê. W poprzednich latach
dziêki tej wspó³pracy gocilimy w
Nowej Hucie przedstawicieli placówek
owiatowych z Litwy i Niemiec.

Dzieci z przedszkola nr 104 na os. Hutniczym.
i edukacja trwa od 2006 roku. Goci z
Estonii wspiera³ Konsulat Honorowy
Republiki Estonii w Krakowie w osobie Asystentki Biura Konsulatu Republiki Estonii Ma³gorzaty Maziarz.
W organizacjê wizyt w³¹cza³ siê ca³y
personel placówki. Dyrektor przedszkola Celina Piwowarczyk przedstawia³a gociom sposób organizacji tego
typu placówki w Polsce oraz specyfikê
pracy w grupach integracyjnych. Prezentacjê multimedialn¹ dla goci, pokazuj¹c¹ ró¿ne formy pracy z dzieæmi w
naszym przedszkolu przygotowa³y Beata Skucha-Skrzyñska i Ma³gorzata
Drewnik. Zagraniczni gocie zwiedzili ca³y budynek, zapoznali siê ze sposobem organizacji pracy w Samorz¹dowym Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi, poznali nasze metody pracy z dzieæmi (Pedagogika Zabawy 
Klanza, Logorytmika, Arteterapia, Biblioterapia, Aktywne S³uchanie Muzyki, metoda C. Orffa, metoda M. Montessori, Kinezjologia Edukacyjna P.
Dennisona, Edukacja przez Ruch, Integracja Sensomotoryczna, Metoda Ruchu Rozwijaj¹cego, Metoda Dobrego
Startu M. Bogdanowicz, Edukacja matematyczna E. Gruszczyk-Kolczyñskiej,
funkcjonowanie gabinetu logopedycznego).
Na ostatnim spotkaniu (podobnie jak

W dniu 2015 roku przedszkole goci³o pedagogów z Niemiec. By³ to cykl
wizyt w Krakowie w ró¿nych placówkach zajmuj¹cych siê edukacj¹ oraz
opiek¹ dzieci i osób niepe³nosprawnych.
Natomiast w 2014 roku przedszkole
goci³o psychologów i pedagogów z
Litwy. Cykl wizyt w Krakowie zosta³
zorganizowany dla nich przez Centrum
Pedagogiki Specjalnej i Psychologii z
Wilna. Instytucja ta podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki i zajmuje siê
wparciem merytorycznym nauczycieli,
psychologów i pedagogów, opracowywaniem i wdra¿aniem programów
szkoleniowych, opiniowaniem aktów
prawnych, zapewnia doradztwo i superwizjê dla psychologów, logopedów i
pedagogów specjalnych.
 Takie dzia³ania nowohuckich placówek owiatowych idealnie pokazuj¹ ich
wszechstronn¹ pracê wychowawcz¹,
która jest realizowana na najwy¿szym
poziomie. Przedszkole z osiedla Hutniczego nr 104 ma wiele takich osi¹gniêæ. Dodatkowo oczywicie jest to
promocja Nowej Huty, w tym przypadku poza granicami kraju. Tak budujemy pozytywny wizerunek naszej dzielnicy  mówi Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
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