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wała wszystkim obecnym i byłyrn pra
cownikom za ich codzienny trud i serce
zostawiane tuta] każdego dnia. Słowa
podziękowania zostały równiez skiei.o-
wane do wszystkich osób i instytucji, które
współpracr,lją na cc dzień z przedszkolem,
odczytany żostał list gratu]acyjny od Pre
zyclenta Miasta Krakowa prol Jacka Maj,
chrowskiego.
Po licznych gratulacjach, podziękowaniach
i zyczeniach przyszedł czas na,,promyczki
przedszkola, Piosenki tal,]ce, wierśze
wprowadziły wszystkich w radosny, sło-
neczny nastrój. Na finał 200 przedszkola
ków zaśpiewalo hynrn przedszkola, pod-
czas którego na scenę wjechał urodzinowy
tort. Nie mogło zabraknac tradycyjneqo
,,sto lat",
W piatek 1 5 czerwca odbył się rodzinny Pik,
nik dla wszystkich cjzieci, rodzicóvl, absc]
wentó\^i i zaproszonych gości. pogoda
dopisała i wszyscy mogli UCzestniczyc

w radosnej zabawie na terenie ogrodU
przedszkolnego dalej świętując jubileusz,
lrz.drzkoIe Z lokLl nd :ok t,ą9'e się zmie
nia, staje się coraz piękniejsze i coraz bar-
dziej nowoczesne choć cią9le 1est jeszcze
wiele do zrobienia,

30 lat,,Słoneczka"
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Samorządowe Przedszkoie N| 1 85,,5ło-
neczko" obchodzi w tym roku swoje
30 te Urodziny.
Obchody 1ubiieuszu rozpoczęła uroczy
stość z udziałem zaproszonych gości,
5woją obecności ą zaszczycili przeclszkole
przedsiawiciele Wydziału Edukacji Miasta
Krakowa, Ksiąclz Prałat Jan Bielański, Radni
Miasta Krakowa, Zarząd i Rada Dzielnicy
X|Y ,,Czyżyny". Nie zabrakło również dyrek
torów zaprzyj:rźnionych szkół, przedszkoli
oraz żłobka dzjalających ul lokalnym środo

wisku jak równleż grona osób wspomaga
jących pracę przedszkoia oraz przedstawi
cieli Rady Rcdzicóur,
L.|roczystojt rozpoczeła 5lę oo wspomnien
pierwszego dyrektora przedszkola parli
A|iny Ołdak dotyczących powstawania
przedszkola. Jak wszyscy pamietamy była
to zupełnie inna rzeczvwistość i każdą
rzecz zdob}iwało 5ię z ogromnym ti.udem,
Zgromadzeni goście brawami podzieko-
wali rowniez za wieloletni wkład pracy
kolejnej pałri dyrektor Kryst,vnie Paszyń
skiej (niestety nieobecnej na Uroczystości).
Dyrektor Przedszkola Anna Bień dzięko-

Szkoła w Łęgu
doczeka się w końcu remontu

Łęg na terenie Dzielnicy XlY Czyżyny,
podobnie jak inne obszary Krakowa,
podlegał w ostatniCh latach intensyw-
nej zabudowie mieszkaniowej. Nowe
budynki vlielorodzinne powstały,
powstają lub sa planowane do budowy
szczególnie przy ulicach: Centralnej,
Sołtysowskiej i Galicyjskiej. Niestety
btldowie nowych bloków nie towarzy-
szył rozwój niezbędnej infrastruktury
społecznej. Jedyna działają(a w tym
rejonie szkoła podstawowa (Szkoła
Podstawowa nr '} 56 przy ul. Centrałnej)
nie jest w stanie pomi€ś(ić wszystkich
dzieci z tego obszaru.
Dlatego wspóinie z dyrekcją SP 156
i radnymi z Łę9u postanowiliśmy pod
jąć działania zmierzające do rozbudowy
budynku szkoiy o 4 sale dydaktyczne.
Złożylem stosowne wnioski do budzetu
miasta. W efekcie w 20'l6 roku Rada Mia
sta Krakowa wprowadziła do Wie|olet
niego Planu Finansowego zadanie pn,
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156,

zabezpieczając na ten cel W |atach 20] 7-
20'l8 kwotę 1,7 mln zł.lnwesty.ja miała
częściowo zaspokoic rosnące potrzeby
edukacyjne te_j cześci Krakowa. Niestety,
po szczegółowej analizie, okazało się, że
zadanie pochłonie znacznie większe niz
zapIanowano (rodki hnansowe a jego
wykonaInost może nalrdfic na poważne
utrudnienia techniczne. Ponadto bucjynek
szkoły musiałby zostaę wyłączony z uż,lt
kowania na okres ok, -i roku, W związku
z tym zreżygnovvano z rozbudowy szkoły,
a zabezpieczone środki finansowe trafią
na konieczne prace remontowe placówki.
Ma;a onc Zo5tac prleDro\Ą Jd;one ;es;rze
w lym roku. Obejmą nr.in.: wzmo(nlen,e
konstrukcji drewnianej więzby dachowej,
remont kominó\\J w(az Z otynkoulantem
i maIowaniem, wykonanie nowych iaw
kominiarskich, a także vvymianę: pokrycia
dachowego, obróbek blacharskich, rvnien
i rur spustowych oraz il}stalacji odgromo-
wej, To niezwykie ważna I oczekiwana od
lat inWestycja, Naiezy bowiem pamiętać, że
w zeszłym roku Szkoła Podstawowa nr 1 56
obc hodziła jubiieu<., 'l 40,1e( ic :wo jego
i5tn ienia,

Nowohu*i Przeg!ąd
Twó rczości Artystycn ej Dzi eci Przed szko l nyeh

,,.__].,,'''..._'_ "''..]..,,].

W dniu 2l ma]a 20'l8r w saii kina studvj
nego ,, Sfinks" , Domu Kultury irn. C.K,
Norwida w Krakowie os. GóraIi 5 odbył się
XiIl Noulohucki Przeg|acl -lwórczości Arty-
stycznej DZieci Przedszkolnych po hasłem
,,Polska Moja Ojczyzna"
Do uczczenia 100 rocznicy odzyskania
niepodleqłości wtączyły się równieź przed-
szkoIaki z nowohuckich dzielnic, Przygoto
tłały rlvspó|nie ze swoimi nauczycielkarni
piekne artystyczne Występy Z patriotycż
nyrni oiesni.rmi i regionalnymi Idńcdmi,
Dzielnicę XlY Czyżyny reprezentowały
dzieci z Przedszkola nr l 82, Przedszkola 'l 85
oraz ń|ja P,;ed:zkola ] l O mieś/(?4cd się
przy AWĘ natomiaSt koordynatorem tych
działań była dyrektor Przedszkola nr ] 82

ivlał9orzata Ka pI i ńska, \r'/iclown ię za peln i io
wielu gości l dzieciaków z nowohuckich
przedszkoli. Występy rnałych ariystów
oklaskiwała PrzewoCniczaca Dziełnicy XlV
Czyżyny -Anna lt,4oksa, Czlonek Zarządu
,Regina Zadęcka oraz Przewodniczacy
Komisji Pr3worządności Dzielnicy -Zbi
gniew Ulmaniec, a oklaskom i wiwato,,n
nie było końca, Artyści zostaii nagrodzeni
Za swoje Występy wspaniałymi nagrodami.
,, Poiska to moja kochana a)czyzna,toira
dycja i piqkne zwyczaje. U każdego Polaka
na Zawsże W sercu Zostaje"taką sentencję
przo\azolv nam czyżyn<l ie dziec i,

W imieniu Rady i Zarządu DzieInicy XłV
składamy setdeczne podziękowania dyrek
torom tych przedszkoli oraz nauczycielom,
którzy te dzieci tak pięknie przygotowali
do występów.

ECHO CZYŻYN


