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Śladami wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

Nowy przedszkolny amfiteatr

Nowy amfiteatr otwarł Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. Dyrektor Przedszkola nr 14 Danuta Piekara
podziękowała zaangażowanym w życie placówki i przyznała tytuły honorowe „Przyjaciela Przedszkola”, a pierwszą sztuką wystawioną
w nowym miejscu była bajka „Morskie opowieści”. Fot. Przedszkole nr 14
Tradycją i wielkim świętem Samorządowego Przedszkola nr 14 przy ul. Młyńskiej
Bocznej są coroczne Pikniki Rodzinne. Tegoroczny odbył się we wtorek 30 maja i miał
dla nas wszystkich szczególne znaczenie,
gdyż połączony był z otwarciem amfiteatru,
który powstał dzięki środkom z budżetu
obywatelskiego Rady Dzielnicy III.
W ogrodzie przedszkolnym pojawili się
rodzice, dzieci oraz specjalnie zaproszeni goście, w tym m.in. wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, Barbara
Kurowska z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego, dyrektorzy sąsiednich szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele ZEO w Krakowie.
Dyrektor naszej placówki Danuta Piekara, dziękując za otwarte serce, codzienny
trud i bezinteresowną pomoc w kreowaniu
pozytywnych przemian naszego przedszkola, przyznała honorowy tytuł „Przyjaciela
Przedszkola” i wręczyła dyplomy, które
otrzymali m.in. wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz

wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy III
Prądnik Czerwony Mateusz Drożdż.
Uroczystego otwarcia amfiteatru dokonali reprezentant samorządu krakowskiego
Dominik Jaśkowiec, autor projektu architektonicznego Arkadiusz Mania oraz inspektor
nadzoru budowlanego ZEO Mieczysław Betlej. Amfiteatr będzie służył przede wszystkim dzieciom, ale będą z niego też mogli
korzystać młodzież i dorośli, co – zgodnie
z projektem złożonym do budżetu obywatelskiego – nie tylko pozwoli na rozwijanie
umiejętności artystycznych, ale i posłuży do
integracji społeczności lokalnej.
W nowootwartym amfiteatrze przedstawiono przy okazji Pikniku Rodzinnego
bajkę „Morskie opowieści”, której pomysłodawczyniami i koordynatorkami były:
Barbara Ciastoń i Dorota Olajossy. Grupę
teatralną stanowili rodzice, nauczyciele
i dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola.
Piknik trwał, a nasi goście mogli skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji,

którymi były dmuchany zamek, loteria fantowa, fantastyczne zwierzęta ze skręcanych
balonów, malowanie buzi według wybranych przez dzieci wzorów, konkursy i coś
smacznego do zjedzenia: lody lub grillowane kiełbaski.
Cieszymy się, że mogliśmy okazać sobie
życzliwość i radość z bycia razem. Jeśli udało nam się wywołać uśmiech na twarzach
i wzruszenie w sercach, to osiągnęliśmy swój
kolejny cel. Przy dobrej zabawie czas szybko
minął i już dziś odliczamy dni do następnego
spotkania, dziękując wszystkim za cały trud
włożony w wychowanie i edukację małego
dziecka, za dobrą radę, wsparcie, opiekę i pomoc, za te radosne chwile spędzone razem.
Barbara Ciastoń
Przedszkole nr 14

Od 22 września 2017 r. w Domu Zwierzynieckim przy ul. Królowej
Jadwigi 41 będzie można oglądać wystawę Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa poświęconą dawnym Rakowicom.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, chcąc przypomnieć, gdzie tak
naprawdę znajdują się Rakowice, organizuje wystawę pokazującą historię tej wsi. Wszystkie osoby czujące się Rakowiczanami, mające jakieś
pamiątki (zdjęcia, narzędzia, dawne stroje, sprzęty domowe itp.), lub
chcące się podzielić opowieściami, informacjami dotyczącymi Rakowic
tak dawnych jak i współczesnych proszone są o kontakt z kuratorem wystawy Mateuszem Niemcem z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
– mail m.niemiec@mhk.pl, tel. 12 619-23-39
Mateusz Niemiec
Kurator wystawy o Rakowicach
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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Pierwszy budynek portu lotniczego Kraków-Rakowice.
Fot. Archiwum Agencji Fotograficznej „Światowid”

