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W związku z Uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia

Pierwsza na świecie placówka dla młodzieży zlokalizowana wewnątrz

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

galerii handlowej, na dodatek sﬁnansowana przez inwestora centrum,

obszaru „Nowa Sławka – Północ”, który ma umożliwić ewentualną

funkcjonuje od kwietnia w Bonarka City Center. 17 maja odbyło się jej uro-

budowę arterii komunikacyjnej o nazwie „Nowa Sławka”, działając

czyste otwarcie z udziałem ks. kard. Franciszka Macharskiego, Prezydenta

w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, deklaruję

Krakowa Jacka Majchrowskiego, głównego sponsora Sándora Demjána

wsparcie dla mieszkańców protestujących przeciwko tej inwestycji.

i założyciela Stowarzyszenia „Siemacha” (gospodarza placówki) ks. An-

Nie możemy zgodzić się na budowę dużej arterii komunikacyjnej prze-

drzeja Augustyńskiego.

cinającej znaczącą część Woli Duchackiej i Piasków Wielkich, przebiegającą

Przed laty dzieci bawiły się na podwórkach. Dziś często spędzają czas

przez tereny zabudowy jednorodzinnej i zieleni. Warto także zwrócić

w galeriach handlowych. Badania przeprowadzone przez socjologów z UJ

uwagę, że wspomniana inwestycja godzi w ideę utworzenia Parku

pokazały, że czynnikiem skłaniającym młodzież do częstego odwiedzania

Duchackiego, o co samorząd Dzielnicy XI, wspierany przez część radnych

galerii jest obecność tam rówieśników. Stąd właśnie pomysł, by Mło-

miejskich, zabiega od kilku lat.

dzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego (taka jest oﬁcjalna nazwa pla-

Planowana trasa nie znajduje także racjonalnego uzasadnienia

cówki) ulokować w Bonarce. – Galeria handlowa to dziś namiastka ulicy,

w świetle obecnych potrzeb komunikacyjnych naszej części miasta.

na której są sklepy, placówki kulturalne i rekreacyjne. Nasz ośrodek z kolei,

Bardzo podobną rolę pełni istniejący ciąg ulic Walerego Sławka, Trybuny
Ludów, Łużycka. Zamiast straszyć mieszkańców Dzielnicy XI nieracjonalnymi planami, Rada Miasta Krakowa obecnej kadencji powinna przeznaczyć środki na, od dawna już wnioskowany przez Radę Dzielnicy XI,
Fot. Archiwum MORS Bonarka

remont ulicy Łużyckiej.
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Otwarty magistrat
Jak co roku, na początku czerwca Urząd Miasta Krakowa szeroko otworzył swe podwoje dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć, gdzie zapadają
najważniejsze dla miasta decyzje. Dzień Otwarty Magistratu był też okazją

Ks. Andrzej Augustyński wręcza symboliczną kostkę z podwórka

do prezentacji dorobku dzielnic (w tym roku motywem przewodnim był

Sándorowi Demjánowi.

sport, aktywność ﬁzyczna) oraz podsumowania VI edycji Projektu Edukacyjnego „Uczeń – Obywatel”.
Założeniem programu jest pokazanie młodzieży szkół średnich zasad

to współczesne podwórko, które jest potrzebne do rozwoju społecznego,

działania samorządu, problemów miasta, mechanizmów podejmowania

jak rodzina i szkoła. „Podwórko”, na którym obowiązują zasady, wartości,

najważniejszych decyzji. Wszystko po to, by młodzi ludzie poznali reguły

tworzą się więzi rówieśnicze – mówił ks. Augustyński. Z kolei Sándor

działalności społecznej, zastanowili się nad swoją aktywnością. Organiza-

Demján (węgierski przedsiębiorca i ﬁlantrop, główny inwestor Bonarki)

torzy – Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego z ul. Beskidzkiej

wyraził nadzieję, że „Siemacha” będzie wzorcem, który skłoni innych do

i Urząd Miasta Krakowa, mają nadzieję, że spośród uczestników programu

tworzenia podobnych placówek i życzył młodym jak najlepszego wyko-

wyrosną przyszli aktywni działacze samorządowi.

rzystania możliwości jakie stwarza to miejsca.
cd. na str. 5

cd. na str. 8
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Krzysztof Sułowski – Przewodniczący Rady
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Przedstawiamy Komisje (3)
Kontynuujemy prezentację tematyki prac i zakresu działania Komisji
Rady Dzielnicy XI.

i Zarządu Dzielnicy XI

Wtorek w godz. 17.30 – 18.30

chackie. Mnogość tych osób i ich ciekawych ini-

Piątek w godz. 12.00 – 13.00

cjatyw legła u podstaw pomysłu przyznawania
Nagród w Dziedzinie Kultury, których fundato-

Janusz Kostrz – Wiceprzewodniczący Rady

rem jest Rada Dzielnicy XI. Z każdym rokiem zyskują one coraz większy prestiż i na pewno będą

i Zarządu Dzielnicy XI

Czwartek w godz. 17.00 – 19.00

Szeroko rozumiana kultura
„Kultura niejedno ma imię”. Dlatego kiero-

Potencjalnych kandydatów do nagród pew-

Stanisław Jaworski – Członek Zarządu Dzielnicy XI

wana przeze mnie Komisja Kultury zajmuje się

nie przybędzie, wraz z pojawieniem się na mapie

Środa w godz. 10.00 – 12.00

nie tylko patronatami i uczestnictwem w wyda-

naszej dzielnicy kolejnej placówki – klubu „Pia-

rzeniach kulturalnych, ale i opieką nad

skownica” na osiedlu Piaski Nowe. W czerwcu

Jarosław Kajdański – Członek Zarządu Dzielnicy XI

działającymi na terenie naszej dzielnicy pla-

obiekt został przekazany po remoncie do zago-

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

cówkami kultury, współpracą z nimi przy usta-

spodarowania przez Dom Kultury „Podgórze”.

wspierane przez lokalny samorząd.

laniu potrzeb w zakresie remontów i dopo-

Rada Dzielnicy XI wsparła swoimi środkami wy-

Jerzy Wolak – Członek Zarządu Dzielnicy XI

sażenia

Ważnym

posażenie klubu i z pewnością będzie się w przy-

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

elementem naszej działalności jest wybór zajęć

szłości nim opiekowała. Niezwykle ważne jest

pozalekcyjnych realizowanych w placówkach

bowiem, by i ta część dzielnicy miała swoją pla-

BIURO DZIELNICY XI

w

niezbędny

sprzęt.

oświatowych i domach kultury w ramach zada-

cówkę kulturalną, by mieli do niej blisko nie tylko

Ul. Wysłouchów 34, 30-611 Kraków

nia priorytetowego „doﬁnansowanie zajęć po-

dzieci i młodzież, ale i seniorzy. Z biegiem lat

tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33

zalekcyjnych prowadzonych dla dzieci” oraz

okolica powoli się „starzeje” i warto myśleć także

www.dzielnica11.krakow.pl

uczestnictwo w komisjach konkursowych

o tej grupie wiekowej.

e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

wyłaniających dyrektorów placówek kultury.

Od lat Rada Dzielnicy wiele uwagi poświęca

W ten sposób Rada Dzielnicy XI aktywnie

bibliotekom znajdującym się na terenie naszej

Sekretariat Rady i Zarządu Dzielnicy XI czynny:

uczestniczy w kształtowaniu oferty kulturalnej

dzielnicy. Corocznie doposażamy je w nowe

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

dla mieszkańców.

książki, w miarę możliwości staramy się także

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

Patrząc na dokonania minionych lat, na to,

zabezpieczyć inne ich potrzeby.

co już funkcjonuje w naszej społeczności, mogę

Niezwykle cenną inicjatywą dla integracji

Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI

powiedzieć, że na pewno będziemy aktywnie

naszej społeczności jest pomysł wydania mo-

w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00

wspierali osiedlowe imprezy kulturalne, w tym

nograﬁi przydrożnych kapliczek, ich renowacji

Festiwal Szkół Dzielnicy XI. Imprezy te stały się

i oświetlenia. Trzeba dołożyć wszelkich starań,

już tradycją, wiele osób na nie czeka jako na lo-

by ocalić te „pomniki przeszłości”, zachować je

KURIER DZIELNICY XI

kalne święto. Dlatego mają one wymiar nie

dla przyszłych pokoleń i opisać ich historię. Ko-

www.dzielnica11.krakow.pl

tylko kulturalny, ale również integracyjny.

misja Kultury na pewno będzie wspierała reali-

30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 34

Często są też bodźcem pobudzającym aktyw-

zację tej inicjatywy zgłoszonej przez radnego

tel. 12 654 57 74, 12 359 31 91, tel./fax 12 654 89 33

ność społeczną.

Jarosława Kajdańskiego.

Redakcja: Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl
Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo Drukarnia
EKODRUK s.c., www.ekodruk.eu, tel. 12 267 36 60,

Organizowanie wspomnianych imprez,
wspieranie placówek kulturalnych na naszym

Krzysztof Stanek

terenie, pokazało, jak wielu twórców i animato-

Przewodniczący Komisji Kultury

rów żyje na terenie Dzielnicy XI Podgórze Du-

Rady Dzielnicy XI

Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

Wkrótce wakacje

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej

Organizujesz na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie zajęcia dla dzieci

prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany

spędzających wakacje w mieście? Wiesz o ciekawych propozycjach na dobrą i złą

tytułów oraz innych poprawek w nadsyłanych arty-

pogodę? Daj znać, podziel się swoją wiedzą z innymi!

kułach. Nie zamówionych tekstów nie odsyłamy.

W następnym numerze (ukaże się ok. 20 lipca) zamieścimy informacje o tym,

Materiały do kolejnego numeru przyjmujemy do 8 lipca.

gdzie i jak można spędzić ciekawie wakacje nie wyjeżdżając z Krakowa.
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Z obrad Rady Dzielnicy
Różne opinie

Kłopotliwy śmietnik

To efekt porozumienia między Radą Dziel-

Komisja Infrastruktury i Inwestycji zapropo-

Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności

nicy XI, ZIKiT-em i Spółdzielnią Mieszkaniową

nowała radnym pozytywne zaopiniowanie za-

zajęła się problemem śmietnika przy ul. Wysłou-

„Krakus”. Jego istotą jest wykonanie za jednym

mierzenia inwestycyjnego przy ul. Malwowej.

chów 46. Korzystają z niego okoliczne sklepy, ale

podejściem remontu tej „ślepej” ulicy na całej

Polega ono na rozbudowie i przebudowie bu-

nikt nie pilnuje, by był on zamykany. W efekcie

długości (ok. 100 m), a nie tylko do połowy.

dynku jednorodzinnego na budynek usługowo-

śmietnik służy za wc amatorom piwa i tanich

Wspólnie uznano, że to najrozsądniejsze zada-

mieszkalny wielorodzinny z garażem podziem-

trunków, raczących się nimi przy pobliskich skle-

nie, że remont końcówki tej niewielkiej uliczki

nym oraz budowie podobnego obiektu na kilku

pach i przysparza nieprzyjemnych zapachów

w późniejszym terminie oznaczałby dewastację

działkach. Zważywszy na fakt, że budynki mają

okolicznym mieszkańcom. Po ustaleniu zarządcy

dopiero co odnowionego początku.

nawiązywać swym charakterem do zabudowy

śmietnika, będzie do niego skierowane pismo

okolicy, radni przychylili się do tej opinii.

z prośbą o zadbanie o jego zamykanie. Na pro-

Natomiast negatywną opinię Komisji zyskał

blem zwrócono także uwagę straży miejskiej.

bowiem za wysoki (w okolicy są budynki czteropiętrowe).

Oświatowe problemy

Na posiedzeniach zebrały się także i inne
komisje.

pomysł postawienia 10-piętrowego bloku
u zbiegu ulic Turniejowej i Witosa. Obiekt byłby

Pieniądze, mieszkanie, oferty

Dzikie wysypiska

Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopi-

Na terenie naszej dzielnicy wciąż wiele jest

niowała wniosek o przedłużenie umowy najmu

dzikich wysypisk. Komisja Zieleni i Ochrony Śro-

lokalu socjalnego przy ul. Sempołowskiej z jego

dowiska postanowiła sporządzić ich wykaz,

dotychczasowym najemcą.

który zostanie przekazany do Zarządu Infra-

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej zapo-

Komisja Edukacji poinformowała radnych

struktury Komunalnej i Transportu z prośbą o ich

znała się z ofertami letniego wypoczynku dla

o spotkaniu z dyrektorami placówek oświato-

usunięcie. Zaśmiecone miejsca można zgłaszać

najuboższych dzieci z terenu naszej dzielnicy

wych z terenu naszej dzielnicy i nadesłanych

w Biurze Rady Dzielnicy XI lub do członków

i rozpoczęła akcję informacyjną skierowaną do

pismach. Zarówno podczas spotkania, jak

Komisji Zieleni.

ich rodziców.

i w pismach, mowa była o wielu bolączkach,
kłopotach, prośbach o wsparcie ﬁnansowe.

Komisja Kultury oraz Komisja Sportu i Rek-

Dodatkowe zadanie

reacji zapoznały się ze skierowanymi do nich

Wobec braku środków do dyspozycji w 2011 r.,

Lista rankingowa zadań powierzonych w za-

pismami, zawierającymi prośby o wsparcie

problemy zostały zaprotokołowane a związane

kresie „prac remontowych dróg, chodników i oś-

różnych przedsięwzięć. Wobec braku środków

z nimi potrzeby ﬁnansowe odłożone do rozpa-

wietlenia w 2011 roku” została rozszerzona

zostały one odłożone do rozpatrzenia przy

trzenia przy tworzeniu listy zadań na rok 2012.

o nowe zadanie – remont ul. Kordiana – boczna.

planowaniu zadań na rok 2012.

Mecz międzydzielnicowy
W ostatni weekend maja swoje święto

W składzie naszej drużyny (na zdjęciu) zna-

częła przygotowania do pojedynku tydzień

obchodziła Dzielnica IX Łagiewniki – Borek

leźli się radni (Krzysztof Wrona i Ksawery Sar-

przed meczem. Poznanie się zawodników, usta-

Fałęcki. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji

necki), oldboje klubów „Armatura” (z prezesem

lenia taktyczne i zajęcia piłkarskie odbyły się na

dla młodszych i starszych. Jedną z nich był mecz

Janem Iżewskim na czele) i „Orzeł” Piaski Wielkie

stadionie „Armatury”.

reprezentacji Dzielnicy IX z drużyną Dzielnicy XI.

oraz mieszkańcy. Nasza reprezentacja rozpo-

Podczas meczu toczyła się twarda, ale dżentelmeńska walka pilnie obserwowana przez Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnicy IX –
Krzysztofa Muchę, i XI – Krzysztofa Sułowskiego.
W naszej bramce doskonale sobie radził, liczący
75 lat Ryszard Kacysz, a napastnicy stwarzali wiele
sytuacji, których jednak nie potraﬁli zamienić na

Fot. Renata Grotowska

bramki. Zresztą, nie bardzo im wypadało strzelać
gole, bo przegrana mogłaby zepsuć święto gospodarzom, którzy ostatecznie wygrali 6:2.
Wspólne świętowanie podgórskich dzielnic, to
początek ich ściślejszej współpracy przy rozwiązywaniu problemów prawobrzeżnej części miasta.
DUL
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Dzielnicowy kalejdoskop
Nowi kapłani

wiącym fragment zachodniej granicy naszej

stanowiła wystąpić do ZIKiT-u z ponagleniem,

Bardzo bogatą oprawę miała uroczystość

dzielnicy. Trwa naprawa gwarancyjna dylatacji

zwracając uwagę na możliwe uszkodzenia

święceń kapłańskich, która odbyła się w maju

tego obiektu. W miarę postępu prac będzie się

jezdni związane z nadmiernymi drganiami.

w parafii Zmartwychwstania Pańskiego (Wola

zmieniała organizacja ruchu.

Zlewnia musi istnieć

Duchacka). Czterech diakonów – Piotr Gastoł,
Marcin Ćwiek, Krzysztof Szkubera i Mikołaj Liptak – godność kapłańską otrzymało z rąk Pry-

„O laur Jubilata”

W poprzednim numerze informowaliśmy, że

30 młodych poetów z Krakowa i okolicy

Rada Dzielnicy XI wystąpiła do Miejskiego

spotkało się w Młodzieżowym Domu Kultury

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Najważniejszymi momentami była Litania

im. K. I. Gałczyńskiego, by rywalizować w Tur-

z prośbą o rozważenie przyspieszenia likwida-

do Wszystkich Świętych (w jej trakcie diakoni

nieju Jednego Wiersza „O laur Jubilata”. Po

cji stacji zlewu ścieków przy Ul. Podmokłej. Emi-

leżą krzyżem na posadzce), czyli ostatni mo-

wysłuchaniu szalenie różnorodnych utworów –

towany przez nią odór dokucza mieszkańcom

ment, kiedy można jeszcze zrezygnować z przy-

od zabawnej wierszowanej bajki, po długi, dra-

naszej dzielnicy.

jęcia święceń, namaszczenie dłoni nowych

matyczny poemat – jury obradowało nad wer-

MPWiK odpisało, że zlewnia musi jeszcze ist-

kapłanów przez arcybiskupa i nałożenie dłoni

dyktem. Ostatecznie „Laur Jubilata” otrzymał

nieć przez kilka miesięcy, gdyż podobne stacje,

na ich głowy przez innych kapłanów.

Kamil Ostafi z VIII LO w Krakowie.

przy oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy,

masa Polski, abp. Józefa Kowalczyka.

nie są w stanie przyjąć dodatkowej liczby sa-

Zgodnie ze zwyczajem, pierwsza msza św.
nowego kapłana powinna mieć szczególną

Dzień Pracy

mochodów asenizacyjnych. Zlewnię przy ul.

oprawę i być odprawiona w rodzinnej parafii.

Na jeden majowy dzień Osiedlowym Klu-

Podmokłej można będzie zlikwidować dopiero

Dla pochodzących z Woli Duchackiej Piotra Gas-

bem Kultury Wola Duchacka Wschód zawładnęli

po rozbudowie obiektu przy oczyszczalni

toła i Marcina Ćwieka, oznaczało to nieco

pracodawcy, doradcy zawodowi, przedstawi-

Płaszów co ma nastąpić do końca 2012 r.

„kłopotów”, gdyż nie mogli zbytnio rzucać się

ciele agencji pracy oraz licznie przybyli poten-

Wodociągi poinformowały także, że dla

w oczy przed swymi prymicjami.

cjalni pracownicy. Największy ruch panował tuż

ograniczenia uciążliwości zapachowej obecnej

po otwarciu klubu i tuż przed zakończeniem

zlewni, pod koniec kwietnia została tam za-

imprezy.

montowana specjalna instalacja dezodoryza-

Decyzją przełożonych, ks. Piotr po wakacjach
rozpocznie pracę w Bytomiu, a ks. Marcin w Sulisławicach.

Nagrody

Najatrakcyjniejsze oferty pracy zniknęły

cyjna, składająca się z zestawu płytek żelowych.

błyskawicznie. Przy wyborze innych zwracano

Ponadto, cały wybetonowany teren stacji jest

uwagę na wynagrodzenie, odległość siedziby

kilkakrotnie w ciągu dnia spłukiwany wodą i polewany specjalnym płynem.

Kapituła Nagrody w Dziedzinie Kultury Rady

pracodawcy i wymagania stawiane przez firmy.

Dzielnicy XI uzgodniła werdykt i wybrała lau-

Stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cie-

reatów. Nagrodę Specjalną w kategorii „Najcie-

szyło się stoisko Wojskowej Komendy Uzu-

kawsze wydarzenie kulturalne” zdobył „Przegląd

pełnień, choć wojsko to solidny pracodawca.

Mieszkańcy ul. Tuchowskiej protestują

Twórczości Dzieci i Młodzieży „TRIADA” z okazji

Pewną przeszkodą może być jednak wymóg od-

przeciwko pomysłowi wzniesienia tam cztero-

jubileuszu 20–lecia” (zorganizowany przez

powiedniej sprawności fizycznej i konieczność

piętrowych bloków. Argumentują, że w okolicy

Młodzieżowy Dom Kultury im. K I. Gałczyń-

przejścia testów psychologicznych. Tym, którzy

są tylko domki jednorodzinne, że ulica nie jest

skiego), a „zwykłą” nagrodę przyznano w tej ka-

spełnią te warunki, armia ma do zaoferowania

przystosowana do wzrostu natężenia ruchu.

tegorii wydarzeniu „Taneczne portrety mistrzów

pracę kierowcy, zatrudnienie w zawodach

Podkreślają przy tym, że działki przewidziane

– Fryderyk Chopin” (także zorganizowane przez

związanych z elektrycznością i medycyną. Na-

pod inwestycję są terenem źródliskowym po-

MDK). W kategorii „Twórca” uhonorowano An-

tomiast maturzyści mogą podjąć naukę na

toku Drwinka. Na poparcie swych słów przyta-

drzeja Talkowskiego, a najlepszym „Animatorem

uczelniach wojskowych.

czają opinie naukowców, którzy wskazują na
możliwe zakłócenie stosunków wodnych

Kultury” uznano Irenę Chudzik. Nagrody Specjalne w tych kategoriach przyznano, odpo-

Protest przy Tuchowskiej

Studzienki raz jeszcze

w okolicy.

wiednio, chórowi „Kanon” działającemu przy pa-

W poprzednim numerze przytoczyliśmy

Ze zdaniem mieszkańców zgadza się też lo-

rafii Matki Bożej Różańcowej na os. Piaski Nowe

tłumaczenie Zarządu Infrastruktury Komunal-

kalny samorząd. Rada Dzielnicy XI negatywnie

i Jerzemu Palowi.

nej i Transportu dotyczące zaniżonych studzie-

zaopiniowała pomysł wznoszenia w okolicy blo-

Relację z wręczenia nagród i bliższe przedsta-

nek po położeniu nowej warstwy asfaltu na uli-

ków. Urzędnicy, zasłaniając się przepisami,

wienie sylwetek laureatów zamieścimy w lipco-

cach Trybuny Ludów i Łużyckiej. Wynikało

mówią, że nie mogą zakazać inwestorowi bu-

wym numerze.

z niego, że przyczyną takiego stanu rzeczy był

dowy jeśli tylko spełni warunki przewidziane

krótki czas jaki drogowcy mieli na remont, ale

w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania

wkrótce mieli dokonać niezbędnych korekt.

Terenu (dla tej okolicy nie został uchwalony miej-

Do końca sierpnia potrwają utrudnienia na

Tygodnie mijają i nic się nie dzieje w tej sprawie.

scowy plan zagospodarowania przestrzennego).

wiadukcie w ciągu ulicy Turowicza, stano-

Dlatego Komisja Infrastruktury i Inwestycji po-

Opr. KD

Remont na granicy
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Otwarty magistrat
cd. ze str. 1
Elementem programu jest Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Krakowa. Tegoroczną edycję wygrała Zuzanna Ziaja z IV LO. Na miejscach VII i VIII
uplasowały się Justyna Marczyk i Aleksandra
Ochal z XXIX LO przy ul. Cechowej. Uhonorowano
też nauczycieli, którzy aktywnie włączali się
w przygotowanie swoich podopiecznych, w tym
Honoratę Liszkę z XXIX LO. Nagrody wręczali laureatom Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos, którzy później

Przemawia Aleksandra Ochal

Wystąpienie Alicji Tomczyk

z zainteresowaniem przysłuchiwali się obradom
Młodzieżowej Rady Miasta.

Tomczyk zaproponowała organizowanie w szko-

Młodzi radni zgłosili szereg pomysłów, któ-

łach 30 maja zbiórek zabawek, książek, artykułów

rych realizacji domagali się od władz miasta.

szkolnych, które to rzeczy byłyby przekazywane

Była mowa m.in. o budowie skate parku, hali

1 czerwca do domów dziecka. Z kolei Justyna

widowiskowo-sportowej, wywieszeniu na

Marczyk przygotowała uchwałę, zobowiązującą

stałe flagi państwowej na Wawelu i urucho-

władze miasta do zorganizowania specjalnych

mieniu nocnej komunikacji miejskiej do pod-

zajęć poświęconych osobie i dorobkowi papieża

krakowskich miejscowości, by młodzi ludzie

Jana Pawła II, które odbywałyby się w paździer-

mogli bezpiecznie wrócić do domów po

niku. Ten pomysł nie zyskał akceptacji młodych

kończących się późno spektaklach teatralnych,

radnych. Przepadł też zgłoszony niespodziewanie

seansach kinowych czy innych imprezach.

postulat ustanowienia w lipcu Dnia Błękitu i Tęczy.

W imieniu młodzieży Krakowa wystąpiły też

Odwiedzający stoisko Dzielnicy XI z zaintere-

uczennice XXIX LO. Aleksandra Ochal poddała

sowaniem słuchali o staraniach Rady Dzielnicy

pod głosowanie uchwałę wprowadzającą

o utworzenie Parku Duchackiego. Kilkadziesiąt

bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla

osób podpisało się pod petycją o jego powstanie.

uczniów w pierwszy i ostatni dzień nauki. Alicja

Tekst i zdjęcia Krzysztof Duliński

Ojczyznę trzeba kochać i szanować…

Lekcje pływania
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zaprasza dzieci i młodzież
w wieku od 7 do 14 lat na bezpłatne
zajęcia nauki pływania.
Będą się one odbywały od 27
czerwca do 15 lipca w Ośrodku
Sportowo-Rekreacyjnym Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 34A
o godz. 10.00, 11.00 i 12.00
Bliższe informacje: Iwona Winiarska, tel. 880 345 089 (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 –
16.00)

nienia żołnierza baonu AK „Zośka”” z dedykacją
i podpisami uczestników Powstania Warszawskiego oraz ﬁlm „Oni szli Szarymi Szeregami”.

Dla społeczności Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98 wiosna
to ważny czas ze względu na rocznicę śmierci patrona szkoły Henryka
Dobrzańskiego „Hubala” i obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.

Podczas wizyty w Warszawie, młodzież zwiedziła też budynek Sejmu, gdzie o działalności
parlamentu opowiadał naszym uczniom poseł
Dariusz Seliga, a o pracy centrum prasowego

„Hubal” – legendarny, szalony major, nie

„Katyń – ocalić od zapomnienia”, którego celem

złożył broni po klęsce wrześniowej i zginął,

jest uczczenie poległych i zagwarantowanie im

walcząc z okupantem niemieckim, w 1940 roku

pokoleniowej pamięci.

jego pracownik Tomasz Nowocień.
Ważnym wydarzeniem przypominającym
bohaterów walk o wolność i niepodległość były

pod Anielinem. Druga szczególna postać, która

W obchody tych wydarzeń wpisała się nie-

tegoroczne obchody Święta Szkoły, które miały

od niedawna związana jest z historią naszej

zwykła lekcja historii i patriotyzmu, jaką mieli

szczególnie uroczysty charakter. 29 kwietnia,

szkoły, to major Józef Wątor. Krakowianin, dok-

okazję przeżyć uczniowie klas III naszego gim-

w katedrze na Wawelu, została odprawiona msza

tor prawa, wybitny oﬁcer, odznaczony Krzyżem

nazjum. 20 kwietnia trzecioklasiści, wraz ze

święta, której przewodniczył ksiądz Szczepan

Walecznych za postawę w wojnie polsko-bol-

swoimi wychowawcami, odwiedzili Warszawę.

Matuła, wikariusz paraﬁi Zmartwychwstania

szewickiej, został zamordowany w Katyniu

Najważniejszym punktem wizyty było zwiedza-

Pańskiego. Zebrani modlili się w intencji patrona

przez NKWD. To właśnie jego osobie został

nie Muzeum Powstania Warszawskiego i spotka-

szkoły i majora Józefa Wątora. W uroczystościach

poświęcony „Dąb Pamięci” posadzony przed

nie z uczestnikami walk. Jednym z nich był

wzięli udział zaproszeni goście: rodzina majora

budynkiem naszej szkoły w maju 2009 r. Upa-

profesor Tytus Karlikowski – przewodniczący śro-

Wątora, kpt. Włodzimierz Wolny – jeden z naj-

miętnienie jednej z oﬁar mordu katyńskiego

dowiska „Zośkowców”. Cenną pamiątką z tego

starszych absolwentów naszej szkoły, Beata

było realizacją ogólnopolskiego programu

spotkania są oﬁarowane naszej szkole „Wspom-

cd. na str. 6
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Ojczyznę…
cd. ze str. 5
Symołon i Marta Przegon – przedstawicielki Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, Kinga
Czyżewicz – przewodnicząca Rady Rodziców oraz
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum. Młodzież zaprezentowała część artystyczną opartą na poezji Jana Lechonia i Kazimierza
Wierzyńskiego, przygotowaną pod opieką Agaty
Wojtyło (nauczycielka języka polskiego). Swój
wkład w program i godny przebieg uroczystości
wniosły też Maria Gniadek (katechetka) i Małgorzata

Płaczkowska

(nauczycielka

historii).

O oprawę muzyczną zadbała Monika Idziak.

Nagrody za aktywność społeczną wręczył dyrektor placówki Artur Józef Ławrowski

Fot. Archiwum Gimnazjum nr 27

Święto szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integra-

szych. Zwolennicy prac manualnych mogli two-

cyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej obchodził

rzyć własną biżuterię, a amatorzy ruchu poka-

swoje święto bardzo uroczyście i radośnie.

zać swe umiejętności w skate parku. Dla miło-

Najpierw szkolne boisko opanowali naj-

śników mocniejszych wrażeń przygotowano

młodsi, by sprawdzić swe siły i umiejętności

cięcie ziemniaka wielkim mieczem oraz możli-

w różnych konkursach. Potem przyszedł czas

wość pojedynku na miecze (gumowe) z adep-

na zabawę starszych.

tami Szkoły Fechtunku „Aramis”. Do tego jeszcze

Święto Szkoły obchodzono po raz trzeci.

„Poszukiwanie Księżniczki” przez uczniów klas

Wprowadzono je do szkolnego kalendarza na pa-

IV – VI, koncert laureatów XV Festiwalu „Roz-

miątka nadania szkole imienia Polskich

śpiewana Wola” i bicie rekordu w liczbie osób

Kawalerów Maltańskich. Co roku jest to okazja do

uczestniczących w tańcu belgijskim.

podsumowania licznych konkursów odbywających się w szkole, przedstawienia osiągnięć
uczniów, a przede wszystkim doskonałej zabawy.
Uhonorowano m. in. tych, którzy aktywnie
W słowie skierowanym do zebranych ksiądz

włączali się w różne akcje organizowane w szkole,

Szczepan poruszył problem rozumienia patrio-

laureatów konkursu o Polskich Kawalerach Mal-

tyzmu przez współczesnych Polaków. Zwrócił

tańskich i najlepszych w rywalizacji sportowej.

uwagę na jego związek z czwartym przykaza-

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji,

niem dekalogu, traktując ojczyznę jak matkę,

które przygotowano na ten szczególny dzień.

którą należy kochać i szanować, gdyż wiele jej za-

Była loteria fantowa i kawiarenka z przepysz-

wdzięczamy. Młodym ludziom przypomniał, że

nymi ciastami, miasteczko ruchu drogowego

w czasach pokoju postawa patriotyczna wyraża

dla najmłodszych i przeciąganie liny dla star-

się także w rzetelnym wypełnianiu swoich obowiązków i w poszanowaniu wspólnego dobra.
Po mszy świętej młodzież złożyła kwiaty
w Krypcie Srebrnych Dzwonów przy sarkofagu
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Mniej oﬁcjalne obchody tego świątecznego
dnia obejmowały spacer po Krakowie, któremu
sprzyjała wyjątkowo piękna pogoda.
Joanna Majerska
Małgorzata Płaczkowska

Tekst i zdjęcia DUL
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Piknik Europejski

Bułgaria

Węgry

Belgia

Goście z maﬁi

Dania

Obecność na Pikniku Europejskim zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 27 przy ul. Podedworze oznaczała nie tylko doskonałą
zabawę, okazję do spróbowania smakołyków z różnych zakątków
Unii Europejskiej, ale i była szansą na uzupełnienie swojej wiedzy
nt. Wspólnoty.

Komisja konkursowa miała duży dylemat, by
wybrać najpiękniejsze stoiska. Po trudnych obradach dyrektor szkoły Alicja Kostrz ogłosiła wyniki:
wygrała klasa II A prezentująca Bułgarię. (Wielką
atrakcją tego stoiska była plaża „Złote Piaski”,
wielki stół zastawiony bułgarskimi daniami oraz

Zadaniem każdej klasy było przygotowanie

śpiewający w języku francuskim, niemieckim, hisz-

rozdająca foldery Wiktoria, ubrana w ludowy strój

prezentacji wylosowanego wcześniej państwa

pańskim i ﬁńskim, przygotowani przez Dorotę

bułgarski). Kolejne miejsca zajęły klasy: I B

należącego do Unii Europejskiej. W działania

Garścię. Interesująco zabrzmiały deklamowane

(Węgry), I A (Belgia) i III C (Finlandia).

uczniów i nauczycieli rewelacyjnie włączyli się

wierszyki, zabawna scenka z żabą i ślimakiem wy-

Gościom pikniku podobała się też wystawa

rodzice, którzy w sobotę od wczesnych godzin

wołała salwę śmiechu. Podobnie parodia Jozina

zdjęć prezentująca wszystkie państwa człon-

rannych budowali i urządzali na szkolnym bo-

z Bażin. A do tego jeszcze mnóstwo ciekawostek

kowskie Unii Europejskiej, przygotowana przez

isku stoiska. Wyniki ich pracy przeszły najśmiel-

o historii, kulturze omawianych państw.

Martę Szafran i Teresę Opuszyńską. Z kolei

sze oczekiwania organizatorów.

Po przedstawieniu wszyscy ruszyli na boisko

w udekorowanie sali gimnastycznej włączyły się

Zanim przystąpiono do podziwiania przygo-

szkolne, by podziwiać fantastyczne stoiska. Były na

Katarzyna Pawłowska i Anna Śmiałowska-

towanych prezentacji, uczniowie przedstawili

nich ciekawostki z poszczególnych państw oraz

Płaneta, a o nagłośnienie koncertu galowego

w sali gimnastycznej programem przybliżający 27

narodowe smakołyki przygotowane i serwowane

zadbał Adam Berski.

państw członkowskich UE. Scenariusz programu

przez rodziców i uczniów. Szwedzi kusili loterią,

Piknik Europejski zorganizowano dzięki funduszom przekazanym szkole przez Radę Dzielnicy XI.

napisały i uczniów przygotowały do występu

w której można było wygrać Volvo (konkretnie fol-

Teresa Opuszyńska i Marta Szafran. Owacje wi-

der tej marki). Anglicy zapraszali na herbatkę,

dzów zebrali tańczący walca wiedeńskiego, taniec

Litwini na pierogi, a Czesi na knedliki. Na imprezę

Teresa Opuszyńska

irlandzki i „Greka Zorbę” (opiekowała się nimi Anna

przybyli słowaccy zbójnicy oraz włoscy maﬁosi, ale

Marta Szafran

Suchan). Znakomicie zaprezentowali się wokaliści

nie odnotowano żadnych ekscesów.

Zdjęcia Krzysztof Duliński
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Unikatowy MORS
cd. ze str. 1
Młodzież od 13 roku wzwyż może tu uzyskać
Fot. Krzysztof Duliński

pomoc w nauce i poszerzaniu swoich zainteresowań, np. plastycznych, muzycznych, sportowych. Ambicją Jacka Wądzyńskiego, dyrektora
MORS-u w Bonarce, jest, by młodzi ludzie rozwijali swoje pasje i zdobywali umiejętności, które
mogą być im przydatne w przyszłości na rynku
pracy (np. umiejętność przygotowania prezentacji, montaż ﬁlmów i muzyki, odpowiedzialność
i samodyscyplina).
KD

Z ap raszamy

W dni robocze MORS czynny jest od godz.
14.00 do 21.00. Weekendy zarezerwowane są na

Od 27 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach

wyjazdy „we własnym gronie”. Wszyscy chętni

10.00 – 17.00, w MORS-ie prowadzona będzie

do korzystania z oferty winni szukać kierunko-

akcja letnia.

wskazów na poziomie +1, naprzeciw strefy ga-

• Kuchnie świata – warsztaty kulinarne
• Letnie plenery – warsztaty plastyczne
• Zawód reporter – warsztaty dziennikarskie
• Funky dla Franki – warsztaty muzyczne
• Biegnij Forest! – kwaliﬁkowane zajęcia sportowe

stronomicznej. W razie kłopotów z traﬁeniem,

W poniedziałki, środy i piątki zajęcia będą się

można zadzwonić – 12 298 63 75 – i „Siema-

odbywały na miejscu, zaś w lipcowe wtorki

chowcy” wyjdą naprzeciw.

i czwartki w gościnnych progach Com Com

Ponadto Stowarzyszenie „Siemacha” zapra-

Zone (basen, hala sportowa, boiska, ścianka

sza na wycieczkę w Beskid Niski „Szlakiem Pus-

wspinaczkowa) w Nowej Hucie.

telniczym” (28 – 30 czerwca) oraz na obozy

Stowarzyszenie obecne jest w pięciu woje-

wędrowne: Łeba – Krynica (19 lipca – 2 sierp-

wództwach, gdzie działają 24 placówki odwiedzane każdego dnia przez ok. dwa tysiące dzieci.

W programie m.in.

nia) i Dukla – Szczawnica (3 – 9 sierpnia).

Od kilku miesięcy funkcjonuje punkt przy galerii

•
• Bez prądu – letnia szkoła przetrwania
• Letnia Szkoła Aple – twórcze możliwości apli-

nach pracy MORS osobiście lub pod numerem

handlowej w Tarnowie. Planowane jest uruchomienie ogólnopolskiej sieci placówek zlokalizowanych w centrach handlowych.

LATO CZEKA

Klub Szwendacza – turystyka, krajoznawstwo

kacji Aple

Bliższe informacje można uzyskać w godzitelefonu: 12 298 63 75

Uwaga niepełnosprawni!
Serdecznie zapraszamy osoby niepełno -

KONTAKT:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gał-

sprawne z terenu Podgórza do skorzystania

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecz-

czyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 zaprasza

z BEZPŁATNYCH porad prawnych oraz socjal-

nych (MOWIS), Os. Centrum C 10, pok. 4, Kraków

dzieci w wieku 8 – 12 lat na wakacyjne zaję-

nych a także wsparcia psychologicznego.

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

cia. Będą one prowadzone w godzinach od

wtorek w godz.16.00 – 19.00 – pomoc prawna

10.00 do 14.00 od 27 czerwca do 12 sierpnia.

Porady obejmują ustną analizę sytuacji za-

W programie: wyjścia na basen i do kina,

interesowanej osoby, a w razie potrzeby pomoc

Rada Dzielnicy XIII

warsztaty w krakowskich muzeach, warsz-

w przygotowaniu odpowiedniego pisma do

Rynek Podgórski 1, Kraków

taty plastyczne, gry i zabawy sportowe oraz

sądu lub urzędu.

czwartek w godz. 9.00 – 12.00 - pomoc prawna

inne atrakcje.
Sprawę każdej zgłaszającej się osoby traktu-

Pomoc jest świadczona w ramach projektu

Cena tygodniowego karnetu wynosi 25,00 zł

jemy indywidualnie, a równocześnie staramy się

Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób

Zapisy w godz. 9.00 - 18.00

pomóc w sposób jak najbardziej kompleksowy.

Niepełnosprawnych w Podgórzu (DCK) realizowanego dzięki międzynarodowemu partner-

Szczegółowe informacje pod numerem
tel. 12 655 07 19
SERDECZNIE ZAPRASZMY

prosimy

stwu organizacji pozarządowych: Krakowskiego

o kontakt telefoniczny celem umówienia

Forum Organizacji Społecznych (KraFOS) i der

indywidualnego spotkania ze specjalistą – tel.

Paritätische Thüringen. Wsparcie ﬁnansowe dla

12 616 78 29.

projektu jest udzielane przez Akcję Człowiek.

Wszystkich

zainteresowanych
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Festiwal talentów
Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal
Szkół Dzielnicy XI. Impreza jest doskonałą

III Zespół z klasy IV A, SP 162

Konkurs poetycki

Wyróżnienie: Alicja Kowalczyk (III C, SP 162)

I Maria Sołtys (V A, SP 164)
II Marta Bomba (VI A, SP 164)

zież swoimi talentami, umiejętnościami czy

Konkurs tańca (zespoły)

zainteresowaniami, które często wykraczają

I Zespół z klasy II C, SP 162

poza szkolne ramy.

II Zespół z klasy III B, SP 162

odbył się pod hasłem „Co mi w duszy gra”, była

II Zespół z klasy V C, SP 90

III Aleksandra Korta (III A, SP 27)

okazją do wykazania się przez dzieci i młod-

Zwieńczeniem tegorocznego konkursu, który

9

III Jakub Łodziński (VI H, SP 162)

Laureaci wśród gimnazjalistów

III Zespól z klasy III B, SP 90
Wyróżnienie zespół z klasy IF, SP 162

Konkurs plastyczny

gala laureatów zorganizowana w Szkole Podsta-

I Michał Miłowski (II B, G 75)

wowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego. Ci, którzy

II Karolina Filcek (III A, G 75)

wystąpili przed publicznością lub zaprezento-

III Maria Wójtowicz (II B, G „Nazaret”)

wali swoje prace na okolicznościowej wystawie,

Wyróżnienie: Iwona Stojek (II D, G 28)

oczarowali widzów swymi umiejętnościami.

Konkurs piosenki (soliści)

Krzysztof Sułowski, Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XI, która patronuje Festiwa-

I Karolina Niewiadomska (II D, G 75)

lowi i przekazuje pieniądze na jego organizację,

II Małgorzata Kucała (II D, G 75)

gratulował laureatom, dziękował nauczycielom

III Kinga Grodzka (II B, G „Nazaret”)

za pomoc podopiecznym w rozwijaniu talentów
i zapewnił, że Rada Dzielnicy XI bardzo ceni sobie

Nagrodzeni z klas IV - VI

Konkurs piosenki
(zespoły wokalne)

Konkurs plastyczny

I Zespół z klasy I A i II A (G „Nazaret”)

I Antonina Chmielewska (VI A, SP 164)

II Szymon Grabowski i Maciej Zając (II D, G 28)

II Agnieszka Sierżęga (VI F, SP 162)

III Aleksandra Pakuła i Mateusz Orliński (III C, G 28)

Festiwal, że będzie wspierała jego organizację
w następnych latach.
Tekst i zdjęcia KD

III Zuzanna Tworzydło (VI C, SP 90)

Laureaci z klas I – III

Wyróżnienie Gabriela Kozłowska (V A, SP 164)

Konkurs plastyczny

Konkurs piosenki (soliści)

II Patrycja Pudek (G 75)

I Dorota Janowska (II B, SP 164)

I Natalia Małek (V C, SP 162)

III Alicja Markocka (G „ Nazaret”)

II Marta Mrowicka (III D, SP 90)

II Zuzanna Radek (V A, SP 164)

Wyróżnienia: Anna Ćwiaro (G „Nazaret”), Mag-

III Natalia Stefańska (I C, SP 90)

III Wiktoria Krawczyk (IV A, SP 162) i Jakub Lalik

dalena Kaim (G 27) i Paulina Klimczak (G 27)

Wyróżnienie: Weronika Sikora (I C, SP 27)

(V A, SP 27)

Konkurs piosenki (soliści)
I Aleksandra Ciężkowska (III B, SP 27)

Konkurs piosenki
(zespoły wokalne)

II Wiktoria Sieracka (II C, SP 162)

I Zespół z klasy VI A, SP 164

III Aleksandra Grabowska (I C, SP 90)

II Zespół z klasy V A, SP 164

Konkurs tańca (zespoły)

III Zespół z klasy V A, SP 27

I Zespół z klasy III A, G 27

Konkurs recytatorski
I Anna Zięba (G 75)

Konkurs tańca (soliści)

Konkurs piosenki (zespoły)

I Dominika Bednarczyk (III A, G 28)
II Laura Paderewska (I A, G 75)

II Zespół z klasy II C, G 75

I Leon i Dawid Branieccy (II D, SP 90)

Konkurs recytatorski

III Zespół z G 28 i Zespół z klasy I A, G 75

II Zespół z klasy II D, SP 164

I Katarzyna Tomczuk (VI B, SP 27)

Wyróżnienie: Zespół z klasy I D, G 75

III Zespół z klasy I A, SP 162

II Piotr Zięba (IV C, SP 90)
III Sebastian Tyralski (VI A, SP 90)

Konkurs recytatorski

Konkurs satyryczny
Przyznano tylko jedną nagrodę. Otrzymali ją

I Aleksandra Ciężkowska (III B, SP 27)

Konkurs tańca (soliści)

II Karolina Duda (II C, SP 162)

I Wiktoria Gałczyńska (V A, SP 164)

III Igor Wypiór (II B, SP 164)

II Wiktoria Krawczyk (IV A, SP 162)

Konkurs fotograﬁczny

III Martyna Błażewicz (IV C, SP 90)

I Anna Ćwiaro (II A, G „Nazaret”)

Konkurs tańca (soliści)

Dominik Kędzia i Jędrzej Kubala (G „ Nazaret”)

II Anna Zięba (II C, G75)

I Paulina Rosiek (III D, SP 90)

Konkurs tańca (zespoły)

III Kamil Dzido (III E, G 28)

II Justyna Lipa (III B, SP 27)

I Zespół z klasy V A, SP 164

Wyróżnienie: Aleksandra Pietruszka (II C, G 75)

10

Nr 4 (36), czerwiec 2011

KURIER DZIELNICY XI

Mnóstwo „skarbów”
Miłośnicy Parku Duchackiego w maju już po raz drugi w tym roku
przystąpili do jego sprzątania. Podobnie jak w kwietniu, wystarczyły
niespełna dwie godziny, by zapełnić papierami, puszkami, butelkami
i szmatami i innymi drobniejszymi śmieciami ok. 20 worków. Ich
zawartość skłania do ciekawych obserwacji socjologicznych.

gatunkowy” miały cztery worki wypełnione gruzem po remoncie mieszkania. Wyciągnięcie
każdego z nich spośród drzew na obrzeża parku
wymagało wielkiego wysiłku dwóch osób.
Tym, którzy zastanawiają się dlaczego
sprzątać teren, który dopiero w przyszłości ma

Na apel członków Stowarzyszenia Miłośni-

stać się parkiem, przytoczę słowa Jarosława

ków Woli Duchackiej o przyłączenie się do akcji

Gawlika, miłośnika Woli Duchackiej: Parku Du-

odpowiedziało kilkanaście osób – społeczni-

chackiego oﬁcjalnie jeszcze nie ma, ale to nie-

ków, radnych czy po prostu mieszkańców. Radę

prawda. On jest w nas, w tych nielicznych, którzy

Dzielnicy XI reprezentowali Jarosław Kajdański

w jego istnienie uwierzyli i w to, że nadejdzie czas,

(członek Zarządu) i Krzysztof Wrona (Przewod-

gdy będziemy rzeczywiście chodzić po jego

niczący Komisji Sportu i Rekreacji). Do pomocy

dróżkach, siadać na ławeczkach. Już chodzimy po

zaproszono także panów, którzy w cieniu drzew

dróżkach i pielęgnujemy w sobie te rośliny,

spożywali trunki. Ci jednak grzecznie odmówili,

drzewa, rozmawiamy ze zwierzętami, planujemy

zapewniając przy tym, że oni nie śmiecą, że

co gdzie będzie: tu rzeźba pani Bemowej, a tam

wszystkie butelki i inne śmieci związane z ich

Fot. Krzysztof Duliński

kącik pana Wolnego, gdzie indziej mała za-

spotkaniami zabierają ze sobą. Ich koledzy z in-

wych. Nie chcąc się narażać na zarzut dewasta-

mknięta altana: palarnia tytoniu Stefana Bema,

nych grup towarzyskich najwyraźniej nie są tak

cji i jakąkolwiek kontuzję (zakątek znajduje się

grządki Duchaków, staw im. Wielkiej Miłości ku

drobiazgowi, bo w parku znaleziono mnóstwo

w miejscu bardzo trudno dostępnym), „świąty-

czci Tej Na Łódce z Pamiętnej Fotograﬁi, mała

„piersiówek” po szlachetnych trunkach. Można

nię dumania” pozostawiono w takim stanie,

muszla koncertowa z miejscem na fortepian,

z tego wnioskować, że park odwiedzają nie po-

w jakim została odkryta.

gdzie indziej zielnik i Miejsce Które Kochają Mo-

spolite lumpy, ale smakosze. O upodobaniach

Z ciekawszych znalezisk warto wymienić ok.

tyle. Czego najbardziej brak na Woli? Właśnie tego

gości parku świadczy też zakątek nazwany

10 opon, zagłówek samochodowy, połamane

Parku. Nie pracy, pieniędzy, przedszkoli, szkół,

przez sprzątających „świątynią dumania”. Pod

plastikowe krzesło ogrodowe, zatopiony w błocie

sklepów, infrastruktury sportowej, prężnych

urokliwie rozłożonym drzewem bywalcy tego

jednej ze ścieżek chodak (czyżby jakiś uciekający

zakładów pracy, nowych bloków, nie. Najbardziej

miejsca urządzili sobie najwyraźniej krąg dys-

Kopciuszek tędy przebiegał?), dwie plastikowe sa-

brak Parku Duchackiego…

kusyjny, rozstawiając kilka kanap samochodo-

mochodowe listwy ochronne. Największy „ciężar

Przeciw przemocy

KD

Oblicza wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 8, infor-

Obecny rok został ogłoszony Rokiem Wolontariatu. Będąc peda-

muje, że funkcjonujący do tej pory w siedzibie Filii Punkt Informacji,

gogiem obserwuję aktywność wolontariackią młodzieży, która

Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, został

angażuje się w wiele, bardzo różnorodnych działań oraz poszukuje

przeniesiony do Filii nr 3 MOPS przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

form najwłaściwszych dla swoich możliwości i predyspozycji. Z kolei
podczas rozmów z samorządowcami dotyczących społeczeństwa oby-

Dyżury w Punkcie Informacji są pełnione codziennie wg poniższego

watelskiego, zrodził się pomysł propagowania idei wolontariatu,

harmonogramu:

poprzez prezentowanie na łamach gazet dzielnicowych działań realizowanych w lokalnych społecznościach przez szkoły, fundacje,

Poniedziałek: godz. 14.00 – 18.00 dyżur pracownika socjalnego

stowarzyszenia czy osoby indywidualne, by choć w ten sposób

Wtorek: godz. 14.00 – 18.00 dyżur pracownika socjalnego

podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie, ale również

Środa: godz. 14.00 – 18.00 dyżur psychologa

zaprezentować różnorodność form tej aktywności.

Czwartek: godz. 14.00 – 18.00 dyżur prawnika
Piątek: godz. 10.00 – 14.00 dyżur pracownika socjalnego

Leszek Siwiec, Wychowawca Internatu ZSE nr 1,
nauczyciel i opiekun koła PCK w XXVIII LO

Osoby szukające pomocy mogą skorzystać z porady prawnej,

Redakcja „Kuriera” przyłącza się do tego pomysłu. Zachęcamy do

psychologicznej, socjalnej, wsparcia oraz uzyskać informacje na temat

pokazywania na łamach naszej wspólnej gazety działań wolontariackich,

instytucji i osób pomagających osobom uwikłanym w przemoc.

młodych ludzi działających dla wspólnego dobra bezinteresownie.

Nr 4 (36), czerwiec 2011
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Twórczy tydzień
Geniusz matematyczny może być przydatny do wygrania rywalizacji
sportowej, jajko można „nauczyć” pływać a nawet możliwa jest erupcja
wulkanu w szkolnej pracowni. Brzmi nieprawdopodobnie, ale podczas
Tygodnia Pracy Twórczej organizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego
dla swoich uczniów, nie takie rzeczy już się działy.
Impreza organizowana jest od 1997 r. Początkowo zajęcia odbywały się w ciągu jednego

o Wielkiej Brytanii i USA oraz konkursie matematyczno-przyrodniczym.

dnia, a w miarę, jak ich przybywało, rozrosła się

Ten ostatni wymagał zgodnego współ-

do całego tygodnia. W tym roku przygotowano

działania wszystkich członków rywalizujących ze-

dziesięć propozycji zajęć. Szalenie różnych, by

społów klasowych. Potrzebne były bowiem bar-

każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

dzo różnorodne umiejętności i zdolności, a klucz

Były więc warsztaty polonistyczno-historyczne

do sukcesu leżał w połączeniu sprawności szarych

tych, którzy uważali na lekcjach przyrody. Więk-

„Jan Paweł II – nie tylko papież”, zajęcia recyta-

komórek i tężyzny ﬁzycznej. Każda klasa wysta-

sze zdumienie wywoływała obserwacja, że jajko

torsko-teatralne, dziennikarskie i literackie, ale

wiła sześcioosobowe drużyny (trzech chłopców

zanurzone w słodkiej wodzie tonie, a w osolo-

i warsztaty plastyczne o origami. Zwolennicy ry-

i tyleż dziewczynek), które musiały się zmierzyć

nej wodzie pływa. Z kolei fascynacją należy

walizacji mogli wziąć udział w turnieju wiedzy

m.in. z łamigłówkami, stworzyć ﬁgury wg dostar-

określić reakcję uczestników warsztatów na za-

czonych wzorów, ułożyć magiczne sześciany czy

inscenizowany w pracowni wybuch wulkanu

zbudować określone budowle. Z elementów

czy palące się pięknym płomieniem opiłki mag-

sportowych były m.in. strzały na bramkę, rzuty do

nezu. – Dzieci lubią zaskakujące, widowiskowe

kosza, podciąganie się na drążku, unihokej i ringo.

efekty, a my przy okazji tłumaczymy im różne zja-

Jak co roku, bardzo liczne grono uczniów

wiska, z którymi stykają się na co dzień – mówią

stawiło się na warsztaty przyrodnicze – najbardziej widowiskowe i niekiedy zaskakujące. To, że
powietrze w strzykawce można nieco ścisnąć,

panie prowadzące zajęcia.
Za rok kolejny Tydzień Pracy Twórczej. Czym
tym razem nauczyciele zaskoczą uczniów?

a wodę niestety nie, nie było zaskoczeniem dla

Tekst i zdjęcia DUL

Niepokoje gimnazjalistów
Najbliższe dni będą bardzo nerwowe dla
uczniów kończących w tym roku gimnazjum

ok. 9.000 absolwentów gimnazjów, w tym

listy kandydatów zakwaliﬁkowanych do od-

około 2.500 uczniów spoza Krakowa.

działów klasy pierwszej.

i ich rodziców. Na przełomie czerwca i lipca

W roku szkolnym 2011/2012 nie ustalono dol-

30 czerwca, godz. 14.00 – ostateczny termin

zakończy się rekrutacja do szkół ponadgim-

nej granicy limitu punktowego dla kandydatów

potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej

nazjalnych, wywieszoną zostaną listy przyję-

starających się o przyjęcie do oddziałów klas

szkole przez kandydatów umieszczonych na lis-

tych. Na wszelki wypadek przypominamy naj-

pierwszych przygotowujących do egzaminu ma-

tach zakwaliﬁkowanych do przyjęcia. Dowodem

ważniejsze daty związane z rekrutacją.

turalnego. Do 15 czerwca szkoły przyjmowały

takiej woli będzie dostarczenie oryginałów

i wprowadzały do systemu podania kandydatów.

świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświad-

20 – 22 czerwca – wprowadzanie wyników

czenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

W Krakowie nabór jest prowadzony do 105
szkół ponadgimnazjalnych. Do dyspozycji
obecnych gimnazjalistów jest blisko dziewięć
tysięcy miejsc w 324 oddziałach. W liceach
ogólnokształcących przygotowano ok. 3.220

ze świadectw we wszystkich typach szkół.
24 czerwca – symulacja naboru, wykona ją
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

oraz karty informacyjnej.
1 lipca, godz. 12.00 – najpóźniej o tej godzinie szkoły muszą ogłosić listy przyjętych.

miejsc w 115 oddziałach, w liceach proﬁlowa-

27 czerwca, godz. 15.00 – upływa termin

Ci, którzy się na nich nie znajdą, będą mogli

nych blisko 400 miejsc w 14 oddziałach, w tech-

dostarczenia do wybranych szkół kopii świa-

do 4 lipca, do godz. 10.00, składać oryginały

nikach ok. 3.550 miejsc w 127 oddziałach, w za-

dectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu

swoich dokumentów do szkół, które będą dys-

sadniczych szkołach zawodowych ok. 1.750

gimnazjalnego (z wyjątkiem szkół będących

ponowały wolnymi miejscami. W rezultacie, do

miejsc w 68 oddziałach. Według wstępnych

w systemie rekrutacji elektronicznej).

godz. 13.00 tego dnia, powstaną ostateczne

szacunków, o przyjęcie do pierwszych klas

29 czerwca, godz. 13.00 – ogłoszenie przez

szkół ponadgimnazjalnych ubiegać się będzie

szkolne komisje rekrutacyjno-kwaliﬁkacyjne

listy przyjętych do każdej ze szkół.
Opr. na podstawie www.krakow.pl
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Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni

prezentował bogaty program artystyczny.

i Tańca „Krakowiak” istnieje już 25 lat. Podczas

Suity taneczne, prezentacje wokalne i instru-

uroczystych obchodów jubileuszu zespół za-

mentalne, przeplatane były reportażami z mi-

Fot. Andrzej Chmielowski

Jubileusz „Krakowiaka”

nionych lat, przedstawiającymi historię oraz
aktualną działalność.
Srebrny Jubileusz świętowano podczas specjalnego występu, który podziwiało ok. 500 widzów. Koncert odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Fot. Paweł Kleszcz

Majchrowskiego oraz Małopolskiego Kuratora
Oświaty Aleksandra Palczewskiego. Listy gratulacyjne i życzenia dalszych sukcesów, dalszej
owocnej działalności, napłynęły od wielu osób
i instytucji.
Marta Graca

Mama
i ja

Dzień Matki jest co roku okazją do wyrażenia swoich uczuć przez wszystkie dzieci. W świetlicy dla sześciolatków
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej, dzieci malowały okolicznościowe
laurki. Oprócz kwiatów i portretów mam, znalazły się na nich także autoportrety twórców.
Beata Kajdańska

Iza

Weronika

Przedszkolaki z Akademii Lolka i Bolka prowadzonej przez MDK
im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej, także przygotowały
prezenty i program artystyczny dla swoich Mam. Fot. Maria Smoleń

Natalka

