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Szanowni Mieszkańcy
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy Wam radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego, jak najwięcej wiary, nadziei i miłości.
Niech otacza Was ludzka życzliwość, a świąteczny czas upłynie w spokojnej,
rodzinnej atmosferze
Rada i Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
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Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Wtorek w godz. 17.30 – 18.30
Piątek w godz. 12.00 – 13.00

Janusz Kostrz
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Stanisław Jaworski
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Zbliżające się Święta

Po ubiegłorocznych decyzjach można powie-

Wielkanocne, a także

dzieć, że rewitalizacja Parku Duchackiego w rejo-

początek wiosny skła-

nie ulic Estońskiej, Macedońskiej i Malborskiej jest

niają do nieco bardziej

już przesądzona.

pozytywnego spojrze-

Według statystyk policyjnych, w rejonie Dziel-

nia na otaczający nas świat. Myślę, że tę prawi-

nicy XI w okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpił

dłowość można odnieść także do oceny naszej

bardzo znaczący spadek przestępczości. W tej

dzielnicowej codzienności.

dziedzinie niewątpliwie jeszcze dużo pozosta-

Niewątpliwie, pomimo różnych bolączek,

je do zrobienia, a na poczucie bezpieczeństwa

Członek Zarządu Dzielnicy XI

niedogodności i zapóźnień w rozwoju infra-

mieszkańców negatywnie wpływa zaostrzająca

Środa w godz. 10.00 – 12.00

struktury, Podgórze Duchackie staje się coraz

się walka tzw. pseudokibiców i niewystarczająca

Jarosław Kajdański

bardziej atrakcyjnym miejscem na mapie Krako-

liczba pieszych patroli policji i straży miejskiej.

Członek Zarządu Dzielnicy XI

wa. Świadczy o tym wzrost liczby mieszkańców,

Doskonale zdaję sobie sprawę, że pomimo

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

ciągle powstające nowe bloki, zwiększający się

przeprowadzenia w ramach zadań dzielnicowych

popyt na mieszkania a także ich najem. Na pew-

(powierzonych i priorytetowych) licznych remon-

no jednym z decydujących czynników wzrostu

tów ulic i chodników (zwłaszcza tych mniejszych

atrakcyjności naszej dzielnicy jest z jednej stro-

ze względu na możliwości finansowe dzielnicy)

ny dobre skomunikowanie z centrum, zarów-

wiele traktów wymaga remontów. Podstawo-

no siecią drogową, jak i komunikację miejską

wymi, nierozwiązanymi do tej pory, problemami

(stosunkowo duża liczba linii tramwajowych),

związanymi z infrastrukturą drogową pozostaje

a z drugiej strony, położenie na południu Kra-

fatalny stan nawierzchni arterii Witosa – No-

kowa bardzo ułatwia mieszkańcom korzystanie

wosądecka oraz ulic Łużycka i Cechowa, a także

z terenów rekreacyjnych, takich jak uzdrowisko

brak połączenia ulicy Kordiana z Bojki, co ozna-

Swoszowice, Rajsko. Nie bez znaczenia jest także

cza brak wyjazdu z tej części osiedla Kurdwanów

bliskość autostrady A4.

w kierunku skrzyżowania Witosa – Nowosądecka

Jerzy Wolak
Członek Zarządu Dzielnicy XI

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

..........................
Biuro Dzielnicy XI
ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków
tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33
www.dzielnica11.krakow.pl
e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

..........................
Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:
Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

Dużym plusem Podgórza Duchackiego jest

– Łużycka. W sprawie tych niedogodności, Rada

dobra infrastruktura sportowa. Warto w tym

Dzielnicy XI od lat interweniuje u władz miasta,

kontekście wspomnieć pełnowymiarowy basen

gdyż ich rozwiązanie przekracza znacznie możli-

przy ul. Wysłouchów, a także boisko Orlik przy

wości finansowe dzielnicy.

Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI

ul. Bujaka. Na terenie klubu sportowego „Orzeł”

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku, w ra-

w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00

Piaski Wielkie trwa budowa największej w Pod-

mach tzw. programu nakładkowego, zostanie

górzu nowoczesnej hali sportowej, z której będą

gruntownie wyremontowana znacząca część

mogły korzystać dzieci i młodzież z okolicznych

ulicy Witosa a także ulica Beskidzka. Na jednej

osiedli.

z ostatnich sesji, Rada Dzielnicy wprowadziła na

Zwiększyła się także ilość zieleńców, skwerów,

listę potrzeb remont ulicy Klonowica, co miejmy

ogródków jordanowskich, m.in. przy ul. Cechowej

nadzieję, przyczyni się do tego, że jeszcze w tym

(Stary Kurdwanów), rejon ul. Heila (Wola Duchac-

roku ciąg ulic Beskidzka – Klonowica, istotny

tel. 12 654 5774, 12 359 3191,

ka). Najważniejszy dla Kurdwanowa ogródek

także dla działania komunikacji miejskiej, będzie

tel./fax 12 654 89 33

jordanowski w Parku Kurdwanowskim jest ciągle

miał dobrą nawierzchnię.

KURIER DZIELNICY XI
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Redakcja:
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Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
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650 lat Woli Duchackiej
Rozpoczęły się uroczyste obchody 650-lecia

Drugim akordem była uroczysta sesja Rady

Woli Duchackiej. Zainaugurowała je uroczysta

Miasta Krakowa, podczas której odczytano

masz św. w kościele pw. Zmartwychwstania

fragment aktu lokacyjnego i odśpiewano hymn

poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie

Pańskiego koncelebrowana przez Księdza Pro-

Woli Duchackiej. Sesji towarzyszyło otwarcie

zamówionych tekstów nie odsyłamy.

wincjała Zakonu Zmartwychwstanców Wiesła-

wystawy „Wola Duchacka 650 lat” oraz występ

wa Śpiewaka CR.

zespołu Cracovia Danza.

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych
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Debata o bezpieczeństwie
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ale jednocześnie wymagamy konkretnych efektów, realnych działań ze strony służb. Cieszy nas
poprawa efektywności działania służb. Jako Rada

Jest lepiej niż było, ale do ideału jeszcze da-

Komendant VI Komisariatu Policji w Bieżano-

Dzielnicy XI wspieramy sport, przedsięwzięcia

leko. Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców

wie, któremu podlega nasza dzielnica, z dumą

kulturalne, które stanowią doskonałą formę pre-

są akty wandalizmu i wybryki chuligańskie – to

mówił, że w okolicy jest najniższy wskaźnik

wencji, odciągania młodzieży od „dziwnych” po-

podstawowe wnioski jakie płyną z debaty nt.

stwierdzonych przestępstw i wszczętych po-

mysłów – mówił Przewodniczący Sułowski.

bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy XI Podgó-

stępowań przygotowawczych. Wynosi on 20

Bolączki mieszkańców

rze Duchackie, jaka odbyła się w marcu.

przypadków na jeden tysiąc mieszkańców. Przez

Problemy zgłoszone przez obecnych na spotka-

Spotkanie w naszej dzielnicy zakończyło cykl

ostatnie 10 lat wskaźnik przestępczości obniżył

niu były bardzo różnorodne. Od bardzo indywidual-

debat zorganizowanych w każdej z 18 dzielnic

się o 40 proc. przy rosnącej wykrywalności, która

nej sprawy uciążliwego sąsiedztwa pana urządzają-

Krakowa. „Inspiracją” do nich były głośne wyda-

obecnie wynosi ok. 51 proc.

cego ciągle libacje i awantury, z którym nie potrafi

rzenia z 2013, gdy przy ul. Żywieckiej został za-

Podsumowując ubiegły rok, strażacy z Jed-

sobie poradzić policja, aż po problem przybywają-

bity jeden z pseudokibiców, a na ul. Grodzkiej

nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Ćwikliń-

cych z zaskakującą intensywnością punktów z gra-

pchnięty nożem chłopak, który stanął w obro-

skiej podkreślali, że był on wyjątkowo spokojny.

mi hazardowymi oraz liczby i usytuowania punk-

nie dziewczyny. Debaty wpisują się w działania

Zanotowano jedynie 1068 wyjazdów, a w latach

tów z napojami alkoholowymi i związanymi z tym

Miasta, zmierzające do identyfikacji problemów,

wcześniejszych było ich ok. 1500. Niestety, wciąż

zagrożeniami. Wywołało to dyskusję nt. wolności

tworzenia siatki zagrożeń (m.in. porozumienie

wielkim problemem jest wiosenne wypalanie

gospodarczej, możliwości ingerowania władz mia-

między Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersyte-

traw oraz kłopoty z dojazdem w pobliże budyn-

sta w przedsiębiorczość mieszkańców.

tem Jagiellońskim, badania opinii publicznej).

ków po wąskich osiedlowych uliczkach.

Rozmawiano też o problemie ruchu pojazdów

Przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Za-

Przedstawiciele wszystkich służb serdecznie

na ul. Wysłouchów. Jedna kwestia to poranne

rządzania Kryzysowego UMK, Straży Miejskiej Mia-

dziękowali Radzie Dzielnicy XI za przekazywane

korki przy wyjeździe na ul. Halszki (propozycja

sta Krakowa, Policji i Państwowej Straży Pożarnej

przez samorząd pieniądze na doposażenie ich

zbudowania tam świateł, od lat jest oprotestowy-

przedstawiali podczas debat swoją ocenę bezpie-

jednostek. Dzięki temu policjanci mają dodatko-

wana przez MPK, które uważa, że utrudni to w zi-

czeństwa, informowali o liczbie podjętych interwen-

we radiowozy, strażacy nowoczesny skokochron

mie podjeżdżanie pod górę autobusów jadących

cji i największych, w ich opinii, zagrożeniach. Z kolei

(można na niego skakać aż z 25 metrów), a straż-

od ul. Stojałowskiego, a przedłużenie ul. Bojki do

mieszkańcy przedstawiali swój punkt widzenia.

nicy miejscy korzystają ze zmodernizowanego

Kordiana napotyka na problemy własnościowe

Zgłoszone uwagi, postulaty i zastrzeżenia mają być

stanowiska oglądu monitoringu wizyjnego.

terenu), a druga to nocne wyścigi. Zdaniem poli-

szczegółowo analizowane, by stać się podstawą do

Pomagać i wymagać

cjantów, prowadzone przez dwa ostatnie miesią-

działań poprawiających bezpieczeństwo w mieście.
Nieco statystyki

Krzysztof Sułowski, Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XI podkreślał, że sprawy bez-

ce obserwacje nie potwierdziły, by działo się coś
niepokojącego w nocy na ul. Wysłouchów.

W 2013 r. strażnicy miejscy przyjęli z terenu

pieczeństwa są traktowane priorytetowo przez

Przedstawiciele policji i straży miejskiej dzię-

Podgórza Duchackiego 3600 zgłoszeń. Ok. 30

radę. Stąd pieniądze nie tylko na sprzęt dla służb

kowali za wszystkie uwagi, sugestie i podpowie-

proc. z nich dotyczyło nieprawidłowego parko-

porządkowych, ale i finansowanie dodatkowych

dzi. Zachęcali też do jeszcze większej współpracy

wania, a 16 proc. było związanych z alkoholem

patroli w godzinach nadliczbowych czy współ-

na co dzień, bo bez współpracy z mieszkańcami,

– spożywaniem go w miejscach publicznych,

działanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Piaski

bez zaufania z ich strony, nie są stanie w pełni re-

związanymi z tym hałasami. 150 interwencji do-

Nowe” na rzecz stworzenia sieci monitoringu wi-

alizować swoich zadań.

tyczyło bezdomnych.

zyjnego na tym osiedlu. – Przekazujemy środki,

Krzysztof Duliński

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie
Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na zaję-

- dokumenty potwierdzające wysokość do-

cia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

chodów wszystkich członków gospodarstwa

ZUS lub inny uprawniony do tego organ

dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

domowego uzyskanych w okresie trzech peł-

- dochód nie przekraczający 200 proc. netto

Składanie wniosków

nych miesięcy kalendarzowych poprzedzają-

kryterium ustawy o pomocy społecznej, tj.

cych datę złożenia wniosku

912 zł netto na osobę w rodzinie, a w przy-

Wnioski (do pobrania w siedzibie Rady
Dzielnicy XI lub na stronie www.dzielnica11.krakow.pl ) należy składać do dnia 30

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI

Kryteria kwalifikacji

przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy

- zameldowanie na pobyt stały na terenie Dziel-

dołączyć:
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

nicy XI
- posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Ze-

spół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

padku osób samotnych 1084 zł netto
Wyniki kwalifikacji
Lista osób zakwalifikowanych na basen
(zawierająca numery wniosków nadane
podczas ich złożenia) zostanie wywieszona
w dniu 26 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.
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Z obrad Rady Dzielnicy
Oświetlenie ul. Łamanej
W związku z nieuregulowanym stanem prawnym drogi stanowiącej ul. Łamaną, nie będzie
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Komisja Sportu
Kolejną z komisji, która przedstawiła Radzie
Dzielnicy XI do akceptacji swój plan pracy na

zarządcami terenów na temat maksymalnego

rok 2014, była Komisja Sportu i Rekreacji. Obej-

udrożnienia dojazdu do placówek oświato-

muje on:

wych.

1. Nawiązywanie współpracy z placówkami

możliwe zakończenie w tym roku budowy tam

Dyskutowano też o postawie Zarządu Eko-

oświetlenia. W związku z tym, Rada Dzielnicy XI

nomiki Oświaty, który większość odpowiedzial-

zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa

ności za przystosowanie placówek do wymo-

o wprowadzenie tego zadania do Wieloletniej

gów przeciwpożarowych stara się przerzucić na

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu In-

dzielnice. Jako przykład podano Samorządowe

3. Współpraca z innymi Komisjami dotycząca:

westycyjnego. W 2014 r. zostałaby opracowana

Przedszkole nr 6 przy ul. Bujaka. Lista zaleceń

a) remontów obiektów sportowo-rekreacyj-

dokumentacja, a właściwe prace zostałyby wy-

pokontrolnych spisanych przez strażaków jest

konane w roku przyszłym.

dość długa. Dzielnica XI zdecydowała się prze-

b) akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”,

Kłopoty oświatowe

znaczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych na wymia-

c) organizowania lokalnych wydarzeń sporto-

oświatowymi oraz klubami sportowymi w obrębie Dzielnicy XI.
2. Inicjowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

nych,

wo-kulturalnych.

Sprawozdanie z bieżącej działalności Komi-

nę szafek na ubrania na wykonane z materiałów

sji Edukacji zostało zdominowane przez sprawy

trudnopalnych. Dla zrealizowania wszystkich

4. Udział w wydarzeniach sportowych organi-

dotyczące bezpieczeństwa pożarowego placó-

zaleceń potrzeba jeszcze 85.000 zł. Tymczasem

zowanych przez placówki oświatowe i kluby

wek oświatowych na terenie naszej dzielnicy.

ZEO twierdzi, że nie ma pieniędzy i odsyła dy-

Nie jest z tym najlepiej, bo do wielu szkół czy

rekcję placówki po nie do Rady Dzielnicy XI.

przedszkoli dojazd prowadzi wąskimi osie-

Radni denerwowali się, że to dość nieodpo-

dlowymi uliczkami, zastawionymi na dodatek

wiedzialne działania, bo urzędnicy doskonale

zaparkowanymi samochodami mieszkańców.

wiedzą, że dzielnica nie dysponuje tak wielkimi

Uznano, że należy zwrócić uwagę na ten pro-

środkami, które mogłaby przeznaczyć dla jed-

blem władzom miasta, by te podjęły rozmowy

nej placówki, i to w środku roku, gdy zadania na

ze spółdzielniami mieszkaniowymi czy innymi

najbliższe miesiące są od dawna rozpisane.

sportowe na terenie Dzielnicy XI.
5. Współpraca z Komisjami Sportu sąsiednich
Dzielnic.
6. Współpraca z odpowiednią komisją Rady
Miasta Krakowa.
7. Opracowywanie materiałów do „Kuriera” z zakresu pracy Komisji.
Opr. DUL

Mieszkańcy mają głos
Pomysłów na zagospodarowanie Parku Duchackiego i budynku starego dworu jest bardzo wiele. Dlatego uznano, że celowe jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, które wskażą najlepsze, najbardziej potrzebne dla lokalnej społeczności rozwiązania. O tym, jak zorganizować dyskusję społeczną, rozmawiano podczas marcowego spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, w którym wzięli udział przedstawiciele
Wydziału Rozwoju Miasta, Rady Dzielnicy XI oraz reprezentant firmy Gajda, która ma przygotować koncepcję zagospodarowania parku.
Uzgodniono, że I etapem konsultacji będzie

niu propozycji rozwiązań przestrzennych i funk-

dotyczące projektu. Można je będzie zgłaszać

gromadzenie propozycji i postulatów miesz-

cjonalnych dla tego obszaru. Warsztaty odbędą

na adres mailowy i pocztowy podany przy I eta-

kańców dotyczących sposobu zagospodarowa-

się 26 kwietnia (sobota) o godz. 10.00 w Osie-

pie konsultacji.

nia parku. Należy je przesyłać drogą mailową na

dlowym Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód

adres: dialoguj@um.krakow.pl oraz biuro@

przy ul. Malborskiej.

gajda-ak.pl z dopiskiem „Konsultacje Parku

Kolejny krok, to szerokie spotkanie kon-

Duchackiego” lub dostarczyć drogą pocztową

sultacyjne z udziałem mieszkańców, podczas

lub osobiście do siedziby firmy Gajda Architek-

którego zostanie zaprezentowany przez firmę

tura Krajobrazu mieszczącej się przy ul. Juliusza

Gajda Architektura Krajobrazu pomysł

Lea 116, 30-133 Kraków. Sugestie mieszkańców

powstały po zebraniu materiałów od

będą zbierane do 22 kwietnia.

mieszkańców i sugestii wypracowa-

W drugiej fazie konsultacji odbędą się

nych w ramach warsztatów. Debatę

warsztaty z udziałem 24 osób (zaangażowa-

zaplanowano na 24 lipca (czwar-

nych mieszkańców, przedstawicieli lokalnego

tek), na godzinę 17.00. Odbędzie się

samorządu, studentów kierunków związa-

w Młodzieżowym Domu Kultury przy

nych przedmiotowo z zadaniem, specjalistów

ul. Beskidzkiej 30. Po niej przez kilka

w dziedzinach architektury krajobrazu, ochro-

dni gromadzone będą uzupełniające

ny przyrody etc.). Będą one służyły wypracowa-

propozycje i sugestie mieszkańców

Ostatnim etapem będzie opracowanie raportu (do 5 września br.) uwzględniającego
przebieg wszystkich trzech faz konsultacji oraz
zawierającego płynące z nich wnioski.
JK
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kowie, m.in. wizję i koncepcję igrzysk, a także za-

batach organizowanych przez stronę społeczną.

warto informacje o obiektach sportowych, trans-

Spotkania z mieszkańcami zaplanowano w każ-

porcie oraz o wsparciu rządowym i ze środków

dej z dużych („starych”) dzielnic miasta.

publicznych.
Konsultacje społeczne

Mieszkańcy Podgórze zaproszeni są na
debatę otwartą z prezentacją koncepcji 24

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych zo-

kwietnia (czwartek) do Hali „Korony” przy ul.

stały zamieszczone w prasie lokalnej, dostępne

Kalwaryjskiej 9. Początek spotkania o godz.

są na stronach: www.krakow.pl i www.bip.

18:00.

Kraków kontynuuje działania związane ze

krakow.pl oraz na stronach miejskich jedno-

Referendum

staraniami o organizację Zimowych Igrzysk

stek organizacyjnych, wiszą także na tablicach

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa,

Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. Zło-

ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa

referendum dotyczące organizacji Zimowych

żony został wniosek aplikacyjny, rozpoczęły

i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie

się konsultacje społeczne z mieszkańcami,

Niezależnie od tego, zostały przekazane

oraz trzech innych spraw ważnych dla miasta,

organizacjami ekologicznymi i turystycznymi,

m.in. do organizacji zrzeszających przedsiębior-

odbędzie się 25 maja (niedziela), niejako „przy

wybrano logo. Zapadła też decyzja o przepro-

ców, kupców, rzemieślników; do Rad i Zarzą-

okazji” wyborów do europarlamentu.

wadzeniu referendum w tej sprawie.

dów Dzielnic Miasta Krakowa; do Małopolskiej

Odpowiadać będziemy na następujące pytania

Od połowy marca w serwisie Dialogu Spo-

Organizacji Turystycznej, organizacji z branży

1. Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i prze-

łecznego UMK (www.dialoguj.pl) istnieje

turystycznej, organizacji ekologicznych; do

prowadzeniem przez Kraków Zimowych

zakładka dotycząca konsultacji społecznych

klubów, związków i zrzeszeń związków sporto-

w sprawie koncepcji organizacji zimowej olim-

wych; domów kultury; szkół; uczelni wyższych;

2. Czy jest Pani/Pan za budową metra w Krakowie?

piady w Krakowie. Można tam poznać wniosek

do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Pu-

3. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie

aplikacyjny Krakowa (tzw. „bid book”) oraz har-

blicznego i organizacji pozarządowych; a także

systemu monitoringu wizyjnego, którego celem

monogram i zasady konsultacji społecznych,

do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Minister-

sposoby składania opinii i uwag dotyczących

stwa Sportu i Turystyki oraz do Urzędu Marszał-

koncepcji organizacyjnej.

kowskiego Województwa Małopolskiego.

Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku?

byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście?
4. Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno
się budować więcej ścieżek rowerowych?

We wniosku opisano szczegółowo jedenaście

Przedstawiciele Komitetu Konkursowego Kra-

Aby referendum było ważne musi wziąć

zakresów tematycznych dotyczących organizacji

ków 2022 deklarują, że w miarę wolnego czasu

w nim udział 30 proc. osób uprawnionych do

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. w Kra-

będą się starali uczestniczyć w spotkaniach, de-

głosowania.

„Kocham przyrodę – dbam o wodę”

Przegląd
Twórczości Patriotycznej

Pod takim hasłem organizowana jest IV

nych, aż po jej oszczędzanie w domu i rolę

edycja konkursu EDUeko dla krakowskich

w ekosystemach. Chcemy zwrócić uwagę

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jor-

przedszkoli.

m.in. na problem, jakim jest globalny niedo-

dana oraz Małopolskie Centrum Edukacji

Celem EDUeko jest wyróżnienie i nagro-

bór wody. Może on w niedalekiej przyszłości

„MEC” zapraszają uczniów małopolskich

dzenie przedszkoli, które najaktywniej propa-

dotknąć również te tereny, na których obecnie

szkół do wzięcia udziału w jubileuszowym

gują działania na rzecz środowiska i angażują

nie występuje - tłumaczy Agata Czachórska,

X Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Mło-

się w edukację ekologiczną najmłodszych.

koordynator ds. zrównoważonego rozwoju

dzieży Województwa Małopolskiego.

Przedszkola, które chcą wziąć udział w kon-

w IKEA Kraków, która to firma jest organiza-

kursie, powinny nie tylko udokumentować

torem konkursu.

Przegląd będzie składał się z konkursu
literackiego, plastycznego, fotograficzne-

już zrealizowane inicjatywy, ale też przepro-

Zwycięskie przedszkole otrzyma tytuł

go oraz przeglądu filmowego, w którym za

wadzić z dziećmi zajęcia związane z hasłem

najbardziej ekologicznego w Krakowie oraz

pomocą nowoczesnych technik młodzież

przewodnim tegorocznej edycji: „Kocham

bon zakupowy o wartości 3 tys. zł. Kolejne

może wypowiedzieć się na temat pojęcia

przyrodę – dbam o wodę”, podczas których

dwie wyróżnione placówki odbiorą bony

patriotyzmu, pokazać swoje rozumienie

przedszkolaki z pomocą opiekunów przygo-

po 1 tys. zł. Ponadto grupy przedszkolaków

tego pojęcia.

tują plakat tematycznie nawiązujący do tego

z nagrodzonych przedszkoli wezmą udział

Szczególnym kryterium wyboru prac,

właśnie hasła. Z kolei zadaniem nauczycieli

w przygotowanych specjalnie dla nich zaję-

które zostaną nagrodzone będzie obecność

jest opracowanie konspektu zajęć, które prze-

ciach ekologicznych.

wątku krakowskiego oraz forma i zawartość

prowadzą ze swoimi podopiecznymi.

Szczegóły konkursu oraz regulamin z for-

- W tym roku tematem konkursu EDUeko

mularzem zgłoszeniowym dostępne są na:

jest woda i wszystko to, co się z nią wiąże - po-

www.IKEA.pl/Krakow Termin nadsyłania

cząwszy od zanieczyszczenia akwenów wod-

zgłoszeń upływa 25 kwietnia br.

pozwalająca na przetworzenie ich na format plakatu.
Szczegółowy regulamin konkursu na
stronie www.patriotycznykrakow.pl
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Bąbelkowe Laboratorium
Klub Młodego Odkrywcy „Bąbelkowe Laboratorium” to miejsce, gdzie każdy może rozwijać cechy prawdziwego badacza - nie przyjmować
niczego na wiarę, sprawdzać, kwestionować, nie bać się porażki. Od września taki klub, pod egidą Koła Naukowego Kopernik w Warszawie,
działa w Samorządowym Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej.
Ideą Klubów Młodego Odkrywcy jest maksy-

dotknąć, wszystko sprawdzić i przetestować.

ma Konfucjusza Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż,

Dzieci inspirowane przez opiekuna przeprowa-

a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem.

dzają badania naukowe, obserwują przyrodę

Każdy lubi eksperymentować i duży i mały. Z za-

i zjawiska w niej zachodzące. Zajęcia prowokują

łożenia eksperymenty są działalnością naukową,

do samodzielnego odkrywania, bez podawania

ale stanowią także dobrą zabawę dla badawcze-

gotowych odpowiedzi, bo rozwiązania należy

go umysłu dziecka. „Bąbelkowe Laboratorium”

szukać metodą prób i błędów. Podczas spotkań,

stwarza przestrzeń do samodzielnych doświad-

dzieci są również konstruktorami, wykonują

czeń. Pod opieką nauczyciela młodzi odkrywcy

samodzielnie modele dydaktyczne za pomocą

wiedzy w codziennym życiu, edukacja techniczna

prowadzą eksperymenty - wszystkiego mogą

których mogą w przystępny sposób zrozumieć

oraz rozwijanie zainteresowania przedmiotami

i wytłumaczyć to, co często

przyrodniczymi. Udział w zajęciach sprawia, że

wydaje się tajemnicą i zagadką

nasi wychowankowie potrafią planować czynno-

przyrodniczą.

ści i precyzyjnie je wykonywać, nabywają również

Przeprowadzane doświad-

przeświadczenia, że sukces w przeprowadzeniu

czenia mają za zadanie rozbudzić

doświadczenia można osiągnąć tylko poprzez

w klubowiczach ciekawość po-

dokładne wykonanie instrukcji. Dzięki zabawom

znawczą i kreatywność, zachęcić

w ramach „Bąbelkowego Laboratorium” nasi wy-

ich do konstruktywnej współpra-

chowankowie rozwijają gotowość do poznawa-

cy i komunikacji. Celem zajęć jest

nia i odkrywania świata.

również kształtowanie świado-

Alicja Wywrocka, Elżbieta Skalska

mości praktycznej przydatności

Zdjęcie z archiwum Samorządowego Przedszkola nr 33

Mini play back
show
12 przedszkolaków zechciało wcielić się
w rolę znanego piosenkarza bądź piosenkarki w konkursie Mini Play Back Show, który odbył się w Niepublicznym Przedszkolu
„Smerfy” przy ul. Łużyckiej.
Oceniano nie tylko umiejętności wokalne.
Uczestnicy musieli naśladować wygląd i gestykulację, zachowanie prawdziwych artystów,
tak, by widzowie słuchający puszczanego z taśmy utworu mieli złudzenie, że oglądają występ
oryginalny. Publiczność miała dużą frajdę, gdyż

Wiele osób lubi parodiować innych, a poza tym miło jest poczuć się choć na moment gwiazdą.

występujący oraz ich rodzice, którzy przygo-

Wszyscy zachwycili jury i publiczność ciekawą

Nagrody otrzymali:

towali stroje, byli bardzo pomysłowi. Dzieci

choreografią, pomysłowymi strojami, szałowym

I miejsce Dominika Dąbrowska

wcieliły się m.in. w Marylę Rodowicz, Seweryna

makijażem oraz przygotowanymi rekwizytami.

II miejsce Paweł Polowiec

Krajewskiego, Majkę Jeżowską i innych bardzo

Wysoki poziom występów stworzył dla jury

znanych artystów.
Zachęcani brawami na scenie pojawiali się
kolejni młodzi artyści prezentujący swój utwór.

nie lada problem z wyłonieniem najlepszych.
Po burzliwych obradach udało się wybrać zwycięzców.

III miejsce Martynka Lis
Pozostali uczestnicy zakończyli konkurs
z dyplomami oraz nagrodami pocieszenia.
Magdalena Choma
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opieką Magdaleny Żmudy oraz „Carpe Diem”
pod przewodnictwem Kingi Garlickiej. Przez
ponad godzinę kalejdoskopowo zmieniające się
atrakcje bawiły zgromadzoną publiczność.

Pod takim hasłem odbyła się kolejna prezen-

BP

tacje zespołów artystycznych Młodzieżowego
Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul.
Beskidzkiej. Zespół teatralny „Evviva L’Arte” zaprosił do współpracy starsze grupy uczestników
zajęć w tej placówce, tym razem przywołując
jako motto słowa Jacka Kaczmarskiego: „Zima

Elżbiety Łuszczakiewicz, „TaW” z opiekunką Ju-

dzieli istnienia na czarne i białe”.

styną Dmytrzak, młodszą grupę teatralną prowa-

Czarno-biała, roztańczona i rozśpiewana Re-

dzoną przez Paulinę Sobkowiak, „Młodą Akade-

wia zgromadziła zespoły: „Domino” pod opieką

mię Tańca” Agnieszki Jastrzewskiej, „Releve” pod

Przyjaciel dzieci – papież Jan Paweł II
Pamiętając o tradycji i historii naszego kraju,

szkola nr 6 przy ul. Bujaka w pierwszym tygo-

wały biografię papieża oglądając filmy animo-

nie możemy zapomnieć o wielkim Polaku - Ja-

dniu kwietnia uczciły pamięć Jana Pawła II. W

wane o Ojcu Św., słuchając opowiadań, wierszy,

nie Pawle II. Dzieci z Samorządowego Przed-

ramach Przedszkolnych Dni Papieskich pozna-

anegdot związanych z osobą Karola Wojtyły.
Grupy 5 i 6-letnie brały udział w konkursie
plastycznym „Portret Jana Pawła II”. Najciekawsze prace zostały zaprezentowane w holu
przedszkola. Przygotowano także wystawę „Jan
Paweł II wśród dzieci”, która ukazała, jak bliskie
sercu Papieża było najmłodsze pokolenie.
Podsumowaniem Tygodnia Papieskiego był
koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, na
który 6-latki zaprosiły swoich młodszych kolegów. W tym dniu wszystkie dzieci wystąpiły
w barwach papieskich i obejrzały prezentację
o życiu i działalności papieża. Starsze grupy
zaśpiewały znane i lubiane piosenki związane
z osobą Ojca Św., np. „Wadowice”, „Telefon”, „Wakacje cały rok”, „Święty uśmiechnięty”, „Na drugi
brzeg”.
Na zakończenie każdej grupie podarowano
zestaw kolorowanek o Papieżu, a każde dziecko
otrzymało jedno z ważnych przesłań Jana Pawła II:
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie
wymagali.” (Jan Paweł II)
Ewa Marchut i Małgorzata Wiercioch
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Kultura miłosierdzia
Od kilku lat w życiu parafii Matki Bożej
Różańcowej na os. Piaski Nowe aktywnie
uczestniczą siostry ze Zgromadzenia św.
Jana Chrzciciela, czyli baptystynki, które na
co dzień prowadzą rodzinny dom dziecka,
można je także spotkać podczas mszy św.
Zakonnice mają swój dom przy ul. Szpakowej 6. Jego przełożoną jest siostra Anna Dorota
Przechrzta CSGB. Siostra Anna Kuczyńska CSGB
zajmuje się kierownictwem wychowawczym
dzieci i młodzieży. Od 2013 roku pracuje z nimi
jako opiekunka siostra Martine Razafinravelonandro CSGB z Madagaskaru, która nauczyła się
już wielu słów po polsku, choć to dla niej bardzo trudny język. Trzy siostry prowadzą piękny, zastępczy dom rodzinny, oficjalnie będący

Siostry baptystynki podczas opłatka parafialnego w auli bł. Jana Pawła II w domu parafialnym przy kościele
pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie (styczeń 2014). Od prawej: s. Martine Razafinravelonandro CSGB,
s. Anna Kuczyńska CSGB, s. Anna Dorota Przechrzta CSGB

socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wycho-

Duchowość sióstr baptystynek wzoruje się

Baptystynki zawarły umowę z Miejskim

wawczą. Jego dwie wychowanki obecnie już

na postaci św. Jana Chrzciciela (łac. baptismus

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie

studiują, pozostałe dzieci uczęszczają do szkół

– chrzest). Zakonnice, podobnie jak ich patron,

i przyjmują każde dziecko skierowane do nich

podstawowych lub średnich.

„przygotowują drogę Panu”, ułatwiają przyjęcie

decyzją sądu i MOPS-u. Część z nich trafia do

Działalność zgromadzenia

Słowa Bożego człowiekowi, naśladują Jezusa

domu w Pasierbcu a część do na Piaski. Przy-

Zgromadzenie powstało w 1878 r. we Wło-

Nazarejczyka w czynieniu dobra, zwłaszcza

jęcie poprzedzone jest badaniami w poradni

szech. Założycielami byli bł. Alfonso Maria Fusco

najbardziej potrzebującym. Patronami zgro-

pedagogiczno-psychologicznej. Wyniki badań

oraz matka Magdalena Caputo. Obecnie na ca-

madzenia, oprócz św. Jana Chrzciciela, są: Naj-

diagnostycznych na ogół wskazują, jak wiele

łym świecie jest 831 sióstr (dane z 2012 r.), w tym

świętsza Maryja Panna (czczona jako Niepoka-

trudnych chwil dzieci przeżyły w swoim życiu,

27 Polek; z których. 10 pracuje w Polsce. Dom Ge-

lanie Poczęta oraz jako Matka Boża Bolesna),

jak wiele mają do nadrobienia. Środowisko za-

neralny Zgromadzenia znajduje się we Włoszech,

nadto św. Józef, Opiekun małego Jezusa i jego

stępcze, jakie stanowi rodzinny dom dziecka,

w Rzymie. Siostry pracują w szkołach, żłobkach,

pierwszy wychowawca.

umożliwia dzieciom z zagrożonych rodzin wyj-

sierocińcach, parafiach, szpitalach, opiekują się

Dom przy Szpakowej

ście z trudnych sytuacji życiowych. Wytrwała

dziećmi i starszymi, niepełnosprawnymi.

Ufność w Bożą Opatrzność i gorliwość w ra-

działalność opiekuńczo-wychowawcza bapty-

Zgromadzenie ma swoje domy na pięciu kon-

dosnym poświęceniu się dla ubogich stanowią

stynek przynosi wymierne efekty. Wiele dzieci

tynentach - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Po-

cechę duchowości sióstr. Przykładem działania

przynosi nawet świadectwa „z paskiem”.

łudniowej i Północnej. Siostry baptystynki można

Opatrzności jest niespodziewane przejęcie bu-

Chrześcijańska kultura miłosierdzia, praca

spotkać w Argentynie, Brazylii, Chile, na Filipinach,

dynku przy ul. Szpakowej 6. Początkowo miał

z najbardziej potrzebującymi sprawdza się do-

Madagaskarze, w Indiach, Kanadzie, Korei Połu-

być on hostelem, a następnie - wobec zmiany

skonale. Kościół Rzymskokatolicki poprzez swo-

dniowej, Malawi, Meksyku, Mołdawii, Republice

planów – miał zostać rozebrany przez inwestora.

je zakony wchodzi w świat pełen zagrożeń złem

Południowej Afryki, USA, Zambii i oczywiście

Ks. Franciszek Czaja, sercanin, namówił Andrzeja

i wyprowadza go ku dobru.

w Polsce. Do Polski siostry przyjechały z Włoch

Dudę, właściciela firmy Polbau, do zmiany decy-

Młode kobiety, które czują powołanie zakon-

w latach 90. XX wieku. W naszym kraju Baptystyn-

zji. Zgromadzenie kupiło budynek i zaadapto-

ne do pracy z dziećmi i młodzieżą, na chwałę

ki pracują w Pasierbcu koło Limanowej w diecezji

wało go na rodzinny dom dziecka. Przeniesienie

Bożą, które są obdarzone pogodą ducha i miło-

tarnowskiej (w 2004 r. powstał tam rodzinny dom

wychowanków rodzinnego domu dziecka z Pa-

ścią bliźniego, a mają co najmniej maturę, są za-

dziecka), w Lublinie oraz Krakowie.

sierbca do Krakowa (w 2009 r.) nastąpiło w bar-

wsze z radością oczekiwane w tym niezwykłym

Strój zakonny baptystynek łatwo odróżnić od

dzo dobrym momencie, gdy tamtejsi podopiecz-

zakonie. Panuje w nim bardzo rodzinna i pogod-

habitów innych zgromadzeń. Składa się z białej

ni nieco już podrośli. Przeprowadzka do Krakowa

na atmosfera. W internecie łatwo można znaleźć

bluzki, czarnej kamizelki i czarnej spódnicy. Na

oznaczała znacznie większe możliwości dalszej

strony poświęcone zgromadzeniu, wystarczy

głowie siostry noszą prosty, czarny welon z białą

edukacji niż w Pasierbcu.

wpisać w wyszukiwarkę „Baptystynki w Polsce”.

wypustką, a na piersi – krzyż. Jeśli kiedyś na ulicy,

Andrzej Duda, filantrop, dobrodziej zgroma-

w kościele, w sklepie lub autobusie spotkamy tak

dzenia, wspiera siostry materialnie w sprawach

ubraną siostrę – to na pewno będzie to siostra

małych i wielkich. Wsparcia charytatywnego

Tekst i zdjęcie Marek Mariusz Tytko,

baptystynka (przykład na zdjęciu).

udziela też Parafia Matki Bożej Różańcowej.

marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Można też skontaktować się mailowo, pisząc
na adres: annacsgb@poczta.onet.pl
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Sukces i świętowanie

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego i XXIX
LO im. Krzysztofa Kieślowskiego już drugi rok szkolny dzielą budynek przy
ul. Cechowej 57. Placówki wspólnie cieszą się sukcesami swoich uczniów,
wspólnie świętują dni związane ze swoimi patronami.
„Mała Pętelka”
W marcu w Zespole Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Poznaniu
odbył się 20. Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby. Młodzi projektanci z 14 szkół z całej Polski rywalizowali o „Małą
Pętelkę” w dwóch kategoriach - „Coco Chanel powraca” i „Ubiór z niespo-

Prezentacja poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu

dzianką”. Naszą szkołę reprezentowali Bernadetta Jaworska i Patryk Kulka

Festiwal Zawodów

z klasy IV Technikum Odzieżowego. Z dumą donoszę, że I miejsce zdobył

W marcu wzięliśmy udział w Targach Edukacyjnych – Festiwal Zawo-

Patryk Kulka, którego kolekcję „Reflexion” uznano za najlepszą spośród 30

dów organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Na

zaprezentowanych jury i nagrodzono główną nagrodą!

stoisku o powierzchni 40 m. kw. pokazywaliśmy kolejne działania od projektu do pokazu mody. Było więc projektowanie modelu (rysunki modelowe oraz opracowywanie form i szablonów z wykorzystaniem programu
komputerowego Colour Matters), opracowanie form odzieży, szycie modeli i ich prezentacja podczas pokazu mody.
Równolegle do pokazów i prezentacji realizowana była część interaktywna, w której brali udział gimnazjaliści, np. kompozycje barwne na sylwetkach, malowanie na tkaninie, nauka szycia na maszynie.
Mamy nadzieję, że nasz udział w tym przedsięwzięciu pozwolił zapoznać młodzież gimnazjalną z pięknym, twórczym a zarazem wymagającym ogromnego zaangażowania i cierpliwości zawodem.

Patryk Kulka z modelkami prezentującymi jego kolekcję

Ważne rocznice
13 marca minęła kolejna rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego.
Reżyser, scenarzysta, który zmarł w 1996 r., swym talentem na trwałe zapisał się w historii kinematografii. Z tej okazji młodzież XXIX Liceum Ogólnokształcącego przygotowała okolicznościową gazetkę.
16 marca 1901 roku odbyła się premiera „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, patrona ZSO nr 1. Uczennice klasy III S, pod kierunkiem prof. Ra-

Dzień Francuski

fała Gatnego oraz Artura Zienko, przygotowały audycję oraz wystawę pt.

Ucząc się języków obcych dobrze jest też poznawać kulturę i tradycję

„Przyjdź Chochole, na wesele…”. Bohater wystawy – Chochoł, osoba dra-

danego kraju. Wychodząc z tego założenia, Dorota Saniocka, nauczycielka

matu –to aktualny do dziś symbol niedojrzałości społeczeństwa polskiego.

języka francuskiego, zorganizowała Dzień Francuski. W programie zaprezentowano skecze, taniec i piosenki francuskie przygotowane przez klasy:
I L, II L, III L, IV L, III S. Dodatkową atrakcją był pokaz kolekcji przygotowanych przez Bernadettę Jaworską i Patryka Kulkę, które były prezentowane
podczas konkursu „Mała Pętelka”.
M.P.
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Aktywne przedszkolaki
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przedstawienie przygotowane specjalnie dla
nich przez ukochane wnuki.
Jeszcze więcej radości i wzruszeń było, gdy dzieci

przedszkolne kucharki. Była też loteria fantowa,

wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygoto-

przy ul. Bujaka nie mogą narzekać na rutynę

w której do wygrania było wiele zabawek.

wane upominki. Przy słodkim poczęstunku można

codziennych zajęć. Wciąż coś robią, wciąż do

Przedstawienie dla seniorów

się było dzielić wrażeniami z występu, wspominać

Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 6

różne wydarzenia rodzinne. Na zakończenie spotka-

czegoś się przygotowują. Co ważne, w wiele

Kilka dni później w poszczególnych gru-

tych działań zaangażowani są ich rodzice, co

pach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci

nia wszyscy zatańczyli specjalny taniec.

doskonale wzmacnia więzi rodzinne.

i Dnia Dziadka. Przedszkolaki wystąpiły przed

Marzanny

Bal karnawałowy

swymi ukochanymi gośćmi z programem ar-

Jak stary zwyczaj nakazuje, 21 marca, witając

Styczeń przyniósł bal karnawałowy. Na tę

tystycznym. Zaprezentowały jasełka oraz wier-

wiosnę topi się Marzannę - symbol odchodzą-

okazję sala została przystrojona kolorowymi

sze i piosenki o babciach i dziadkach. W swoje

cej zimy. Natomiast w Samorządowym Przed-

balonami, niebiesko-białymi girlandami z bi-

występy dzieci włożyły wiele serce, z zaanga-

szkolu nr 6 kukły, przedstawiające srogą zimę
stoją wystawione w holu. Każda

buły i postaciami bałwanków w czarnych kapeluszach. Równie uroczyście wyglądały dzieci

z grup przedszkolnych wykona-

poprzebierane w stroje swoich ulubionych

ła na konkurs swoją Marzannę.

bohaterów z bajek i filmów. Królewny, motylki,

Powstały Marzanny bardzo duże

wróżki, rycerze, królowie, piraci, zwierzątka i inne

i całkiem małe. Ubrane w koloro-

postaci tańczyły w rytm dyskotekowych prze-

we stroje, przystrojone wstążka-

bojów i migających wesoło kolorowych świateł.

mi i paskami z bibuły. Wszystkie

Wokoło fruwały tęczowe bańki mydlane.

wzbudzają zachwyt. Są tak kolorowe i piękne, że szkoda byłoby

Doskonale bawiły się nie tylko dzieci. Także i wie-

je zniszczyć i dlatego, zamiast po-

lu rodziców przywdziało na bal specjalne stroje.

płynąć do morza, ozdabiają nasze przedszkole.

Po intensywnym wysiłku trzeba się było

żowaniem recytowały wiersze i śpiewały pio-

oczywiście nieco posilić. Można było skosz-

senki, których się nauczyły. Trudno się dziwić,

Anna Pitala

tować pysznego ciasta upieczonego przez

że babcie i dziadkowie ze wzruszeniem oglądali

Zdjęcia Anna Pitala i Joanna Grela

Wiosna!

gramu było spalenie
Marzanny. Zaraz potem do ogrodu przed-

Przedszkolaki z Samorządowego Przed-

szkolnego wkroczyła

szkola nr 33 przy ul. Rżąckiej co roku uroczyście

piękna, uśmiechnięta

witają wiosnę i żegnają zimę. Również i w tym

Pani Wiosna, która

roku, choć zima nie dała nam się bardzo we zna-

ku radości wszyst-

ki, dzieci stęsknione za ciepłymi dniami i ziele-

kich przedszkolaków

nią w otoczeniu, postanowiły odnaleźć Panią

oświadczyła, że pozo-

Wiosnę.

stanie wśród nas na

W promieniach słońca szukały oznak wiosny
w trakcie zabaw inscenizacyjnych, odgadując

dłuższy czas.
Przedszkolaki za-

zagadki, prezentując przygotowane przez grupy

dowolone powróciły do swoich codziennych za-

o ogromnym podobieństwie Pani Wiosny do ich

okrzyki na pożegnanie zimy, śpiewając piosenkę

baw lecz do końca dnia dały się słyszeć rozmowy

kochanej Pani Reni...

o Pani Wiośnie. Kulminacyjnym punktem pro-

nt. przedpołudniowych wydarzeń oraz dyskusje

Anna Krasowska, Zdjęcia Agata Jelonek
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Wiosna w „Krakowiaku”

11
charytatywnej „Kapele Serc”, którą „Krakowiak”
zainicjował w naszym mieście sześć lat temu. Dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc

Kino Kijów Centrum, Teatr Współczesny

ty Gryf”, gdzie odnieśli zwycięstwo! W drodze

w Krakowie i Miejski Ośrodek Kultury w Dę-

osobom zmagającym się ze stwardnieniem roz-

powrotnej artyści zwiedzili Osadę Słowiańską w

bicy to miejsca, które na początku wiosny

sianym.

Stobiernej.

odwiedzili członkowie Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”.

Równie pracowity będzie kwiecień. Bę-

Zapraszamy na Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych „SMOK 2014”.

dziemy uczestniczyli m.in. w ogólnopolskiej akcji

MP

W kinie wystąpiliśmy z koncertem w ramach ogólnopolskiej akcji „Mam 6 lat”. W Teatrze Współczesnym rodziny zaprzyjaźnione
z „Krakowiakiem” obejrzały spektakl „Cudowna
lampa Aladyna”. Wydarzenie to odbyło się w ramach organizowanego przez nas cyklu Rodzinny Weekend z MLZPiT „Krakowiak”. Natomiast
w ostatnią niedziele marca
nasi podopieczni uczestniczyli w Dębicy w VI Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Tanecznych „Zło-

Odpady do lamusowni!
Wiosenna pogoda zachęca nie tylko do spa-

Gdzie zawieźć?

dzinnej odpady będą odbierane w czerwcu
i w październiku. Z budynków zarządzanych
przez spółdzielnie mieszkaniowe odpady są za-

cerów. Tradycyjnie wiele osób zabiera się też

Najbardziej znana wśród mieszkańców jest

bierane dwa razy w miesiącu. Dokładny harmo-

za porządkowanie swoich domów i mieszkań.

Lamusownia przy ulicy Nowohuckiej 1. Obiekt

nogram dostępny jest na stronie www.mpo.

Warto wiedzieć, że zbędne nietypowe odpady

zlokalizowany przy bazie MPO został oddany

krakow.pl.

można bezpłatnie oddać do krakowskich cen-

do użytku w czerwcu 2011 roku. Lamusownia

Odbiór odpadów odbywa się na podsta-

trów recyklingu.

działa w od poniedziałku do piątku w godzi-

wie zgłoszenia, które należy kierować dro-

Od początku roku w Krakowie zlikwidowano

nach od 10.00 do 18.00, w soboty od 7.30 do

gą elektroniczną na adres usługi@mpo.

już ponad 300 tzw. dzikich wysypisk śmieci. Jak

15.30. Informacje na temat funkcjonowania

krakow.pl lub telefonicznie pod numerem

zauważają pracownicy MPO, bardzo często śmie-

punktu można uzyskać pod numerem telefonu

12 64 62 393/395. Zgłoszenia należy dokonać

ci podrzucane są w te same miejsca. Tak, jakby

12 646 23 70.

w ostatnim tygodniu poprzedzającym wyzna-

mieszkańcy traktowali je jako lokalny pojemnik

Kłopotliwe odpady można przywozić nie

na odpady. Zwolennikom takiego postępowania

tylko do Lamusowni. Punkt gromadzenia od-

przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykro-

padów wielkogabarytowych działa też w hali

Od początku marca MPO Kraków prowadzi

czeń, wyrzucanie odpadów w miejscach do tego

magazynowej sortowni Barycz przy ulicy Krze-

akcję pozimowego sprzątania Krakowa. Po-

nieprzeznaczonych podlega grzywnie w wysoko-

mienieckiej 40. Dogodny dojazd mają do niego

nieważ zanieczyszczenia mocno przylegają do

ści do 500 złotych. Sprawa może też trafić do sądu,

szczególnie mieszkańcy południowych dzielnic

powierzchni, prace są czasochłonne, wymagają

a wtedy kara jest o wiele bardziej dotkliwa.

Krakowa – w tym Woli Duchackiej, Piasków oraz

wielokrotnego przejazdu maszyn czyszczących.

czony termin w harmonogramie.
Sprzątanie Krakowa

Wyrzucanie odpadów, z którymi nie wiadomo

Kurdwanowa. Informacji o tym centrum, a także

Nierzadko niezbędne jest również doczyszcza-

co zrobić do rowów, lasków i w inne miejsca nie

o odpadach, jakie można tam przywieźć, udzie-

nie ręczne, szczególnie w miejscach, gdzie par-

tylko szpeci nasze otoczenia, ale i oznacza znacz-

lają pracownicy MPO pod numerami telefonów

kujące pojazdy uniemożliwiają pracę sprzętu.

ne wydatki z miejskiego budżetu. Zaoszczędzo-

12 278 30 81, 12 288 22 16, 12 288 22 17.

W nowym modelu oczyszczania miasta,

ne pieniądze można by przeznaczyć na znacznie

Jeśli nie mamy odpowiedniego pojazdu do

w 2014 roku wyznaczono tzw. mini centra, czyli

pożyteczniejsze rzeczy, choćby na dokładniejsze

przetransportowania odpadów do krakowskich

rejony o istotnym znaczeniu dla ogólnej oceny

i częstsze sprzątanie ulic. Postępowanie bałaga-

centrów recyklingu, można zamówić usługę

stanu czystości, na mapie całego Krakowa. Miej-

niarzy jest tym bardziej niezrozumiałe, że w Kra-

wywozu.

sca te będą oczyszczane codziennie (opróżnianie

kowie można pozbyć się nietypowych rzeczy

Akcja „Wystawka”

koszy na śmieci, zbieranie odpadów komunal-

w cywilizowany sposób. W naszym mieście dzia-

W tym roku prowadzona jest także znana

łają bowiem już dwa centra recyklingu, w których

z ubiegłych lat akcja „Wystawka”. Na terenie

można za darmo zostawić zbędne odpady.

Dzielnicy XI w rejonach zabudowy jednoro-

nych, zamiatanie i zmywanie chodników i ulic).
Więcej informacji o zasadach sprzątania
znajduje się na stronie www.mpo.krakow.pl.
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Cześć Dzieciaki!
Czujecie wiosnę? Ja bardzo, codziennie rano słonko
budzi mnie łaskocząc promykami mój nos. W ogródku Ola Bólad kl. II B ZSOI nr 7
pojawiły się pierwsze kwiatki, a mój Kocurek coraz rzadziej zagląda do domu. O nich, to znaczy o kotkach, chciałem dzisiaj trochę napisać.
Wiosną na drzewach pojawiają się kotki, na świat przychodzą małe kocięta, a zimą (17 lutego) obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Wielkie święto wszystkich kotów i ich opiekunów. Ja
też chciałem narysować laurkę mojemu przyjacielowi. Bardzo się namęczyłem, aż przyszła mi
z pomocą Pani Matematyka.
Co? Nie wierzysz? Sam
spróbuj. Weź kartkę, ołówek
i narysuj po kolei: najpierw
na środku kartki narysuj kółko (to będzie brzuch kotka),
na jego szczycie dorysuj drugie - mniejsze kółko (głowa),
na szczycie mniejszego kółka narysuj dwa małe trójkąty
z prawej i lewej strony (uszy),
na środku, mniejszego kółka
narysuj mały trójkącik (nos).
Teraz tylko dorysuj oczka,
ogonek i kotek gotowy!
Przypomniał mi się
wierszyk Pani Danuty Wawiłow pt.: „Trójkątna bajka”.
Bardzo go lubię. Jest w nim mowa o bardzo dziwnym królestwie, w bardzo dziwnej krainie,
z bardzo dziwnym królem i bardzo pomysłowymi dworzanami. Wszystko w tym królestwie było
trójkątne: skały, pałac, tron, korona króla, rycerze. „…Aż kiedyś raz dworacy na szczerozłotej
tacy przynieśli mu śniadanie wykwintne niesłychanie - a było to nieduże zwyczajne jajko kurze,
bardzo dziwne, OKRĄGŁE!...” Król oszalał z zachwytu i „ …dworacy – nieboracy zabrali się do
pracy i w ciągu jednej chwili jak kazał, tak zrobili… Odtąd wszędzie OKRĄGŁYM wszystko będzie!...”
I tak od kotów przez matematykę dochodzimy do zbliżających się świąt. Dobrze, że ci dworzanie znaleźli jajko. Możecie wyobrazić sobie trójkątne jajko?
Życzę wszystkim dzieciom Wesołych Świąt Wielkanocnych! Dużo okrągłych, czekoladowych
jajek i wspaniałego czasu z rodziną.
Mam nadzieję, że wiosna rozgości się u nas na dobre i Śmigus Dyngus
. .
nie skończy się katarem! Polecam Wam inne wiersze Pani Danuty Wawiłow.
Wasz Kurier Mały

