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Egz. bezpłatny

Tuchowska w centrum uwagi

przed zabudową oraz protestujący przeciw „wciskaniu” bloków wielorodzinnych w zabudowę
jednorodzinną w innych częściach naszej dziel-

Wąska, pozbawiona pobocza ul. Tuchowska znalazła się w ostatnich miesiącach w centrum

nicy (m.in. przy ul. Skowroniej) zjednoczyli siły

uwagi. I to aż z dwóch powodów – budowy bloku wielorodzinnego, przeciw której protestują

i postanowili wykrzyczeć swój sprzeciw przed

okoliczni mieszkańcy oraz nowej organizacji ruchu wprowadzonej przez Zarząd Infrastruktu-

Urzędem Miasta Krakowa.
Kilkadziesiąt osób, wyposażonych w transpa-

ry Komunalnej i Transportu.

renty z hasłami i zdjęciami, powiedziało stanowNiedobry ruch

nowe zasady poruszania się w okolicy, tak,

cze NIE polityce urbanistycznej władz miasta.

ZIKiT twierdzi, że nowe zasady poruszania się

by nie utrudniały one życia większości. Tym

Wskazywali, że urzędnicy, miast szukać sposobu,

w okolicy wprowadził na wniosek części mieszkań-

bardziej, że wiele osób wskazywało, iż przed

by uchronić tereny zielone przed zabudową, za-

ców. Skarżyli się oni na duży ruch na ul. Tuchow-

zmianami ruch na ul. Tuchowskiej wcale nie był

słaniają się brakiem planów zagospodarowania

skiej, gdyż wielu kierowców wykorzystywało ją, by

wyjątkowo intensywny, że od masowego poru-

przestrzennego i lekką ręką wydają dewelope-

skrócić sobie drogę od ul. Łużyckiej do Cechowej.

szania się tą ulicą wielu kierowców „odstraszały”

rom kolejne pozwolenia na budowę. Podkre-

W efekcie zmuszono wielu okolicznych mieszkań-

znajdujące się na niej progi zwalniające.

ślali, że wiele działań urzędników wręcz jawnie

ców do kluczenia innymi wąskimi ulicami, by do-

NIE dla deweloperów

sprzyja deweloperom, że nie są uwzględniane

trzeć do domu w zgodzie z przepisami.

Rejon ulicy Tuchowskiej to jeden z obszarów

sprzeciwy rady dzielnicy, że przy wydawaniu

Na dodatek, do nadkładania ponad kilome-

źródliskowych rzeki Drwinki. Dlatego przez wiele

warunków zabudowy i zagospodarowania tere-

tra oraz poruszania się osiedlowymi uliczkami

lat mieszkańcy i Rada Dzielnicy XI sprzeciwiali się

nu nie przestrzega się wytycznych Rady Miasta

zmuszeni byli też rodzice dowożący uczniów

pomysłom, by na pustych działkach wybudować

Krakowa dotyczących konieczności zapewnienia

do pobliskiej szkoły, mającej status placówki

bloki wielorodzinne. Wskazywano, że inwestycja,

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

integracyjnej, w której uczy się kilkanaścioro

podobnie jak i inne planowane na kolejnych tere-

Jako negatywne przykłady wskazywano

uczniów z niepełnosprawnością.

nach źródliskowych potoku, może zakłócić stosun-

m.in. wielką inwestycję przy ul. Skowroniej,

Już w pierwszych dniach obowiązywania

ki wodne, a w skrajnym przypadku doprowadzić

gdzie powstaje kilkanaście niewielkich blo-

nowych zasad, ZIKiT i Rada Dzielnicy zostali do-

do wyschnięcia Drwinki, co oznaczałoby koniec

ków, choć nie dokonano przebudowy sieci

słownie zasypani korespondencją z protestami.

marzeń o Parku Rzecznym Drwinka.

wodno-kanalizacyjnej czy układu drogowe-

Piszący wskazywali na absurdalność przyjętych

Inwestor dostał jednak prawomocne pozwo-

go, które powstały przed laty dla obsłużenia

rozwiązań, ogromne uciążliwości dla wielu osób

lenie na budowę i rozpoczął inwestycję. Robił to

osiedla domków jednorodzinnych oraz wła-

i niepotrzebne generowanie ruchu na okolicz-

jednak z naruszeniem przepisów ruchu drogowe-

śnie inwestycję przy ul. Tuchowskiej.

nych uliczkach. Urzędnicy bronili się, że działali

go, czym wywołał kolejne protesty mieszkańców.

Do protestujących wyszli radni miejscy, któ-

na wniosek grupy mieszkańców.

Natura też chyba postanowiła sama się bronić, bo

rzy przekonywali, że podzielają niezadowolenie

wykop pod fundamenty zamienił się pewnego

mieszkańców, że będą naciskali na prezydenta

dnia w wielki basen.

Jacka Majchrowskiego i podległych mu urzędni-

W końcu dali się przekonać radnym i protestującym, że trzeba raz jeszcze przeanalizować

Przypadek in-

ków, by w większym stopniu patrzyli na interes

przy

i argumenty mieszkańców i nie ulegali naciskom

ul.

Tuchowskiej

lobby deweloperów. Koniec uciążliwości zwią-

był

westycji

przysłowio-

zanych z budową nie oznacza bowiem końca

wą kroplą, która

kłopotów. Wręcz przeciwnie, dopiero wówczas

przepełniła czarę

zaczynają się waśnie sąsiedzkie o miejsca parkin-

goryczy. Zwolen-

gowe, swobodę poruszania się po okolicy (pro-

nicy uchronienia

blem grodzenia każdej nowej inwestycji), itp.

źródlisk

Drwinki
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Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Piątek w godz. 12.00 – 14.00

Kazimierz Bożek

Marzec to miesiąc,

miast, w których realizowana jest procedura budżetu

w którym mieszkańcy

partycypacyjnego. Oprócz głosowania przez internet

składają wnioski, pro-

pozostawiono tam także głosowanie tradycyjne.

jekty zadań w ramach

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców,

procedury budżetu oby-

zwłaszcza płynącymi ze środowisk seniorów, Rada

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI

watelskiego. Jest to także czas, kiedy Rada Dzielnicy

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie zwróciła się do Pre-

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

organizuje spotkania konsultacyjne w tym zakresie.

zydenta Miasta Krakowa w specjalnej uchwale o do-

Od dwóch lat w naszej dzielnicy można zaob-

puszczenie tradycyjnego sposobu głosowania jako

serwować bardzo znaczący wzrost zainteresowa-

drugiej, równoprawnej formy głosowania, oprócz

nia tematyką budżetu obywatelskiego, zarówno

głosowania przez internet. Znacząca część miesz-

Jarosław Kajdański
Członek Zarządu Dzielnicy XI
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

w wymiarze dzielnicowym, jak i całego miasta.

kańców Dzielnicy XI odbiera pozostawienie jedynie

Janusz Kostrz

Dobitnie świadczy o tym liczba składanych pro-

elektronicznej formy składania propozycji zadań

Członek Zarządu Dzielnicy XI

jektów, jak i frekwencja podczas głosowania.

i głosowania w ramach procedury budżetu oby-

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Miłosz Mleczek
Członek Zarządu Dzielnicy XI
Środa w godz. 18.30 – 20.00

..........................
Biuro Dzielnicy XI

Idea budżetu partycypacyjnego, w Krakowie

watelskiego w 2016 r., jako przejaw dyskryminacji

nazywanego obywatelskim, ma przede wszyst-

i uniemożliwienie im korzystania z pełni przysługu-

kim zwiększyć wpływ mieszkańców na proces

jących im praw. W światle obowiązującego prawa,

podejmowania decyzji odnośnie wydatkowania

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie mają bo-

środków miejskich i dzielnicowych, czyli zwięk-

wiem obowiązku posiadania adresu e-mail. Niewąt-

szyć zakres podmiotowości mieszkańców.

pliwie dla części mieszkańców pewnym problemem

W tym kontekście zupełnie niezrozumiała wy-

jest dostęp do sieci internetowej. Znaczącej części

ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków

daje się decyzja władz naszego miasta o rezygna-

emerytów i rencistów nie stać na zakup nowocze-

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

cji podczas tegorocznej procedury budżetu oby-

snego sprzętu komputerowego.

www.dzielnica11.krakow.pl

watelskiego z dostępnej dotychczas możliwości

Środowisko seniorów w Podgórzu Duchackim jest

e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

składania projektów obywatelskich w tradycyjnej

bardzo aktywne, czynnie włącza się w życie dzielnicy.

formie papierowej, a także z tradycyjnego sposo-

Seniorzy chętnie przychodzą na spotkania organizo-

Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

bu głosowania przy pomocy kart papierowych.

wane przez Radę Dzielnicy, na dyżury członków Za-

Pozostawiono jedynie formę składania wniosków

rządu zgłaszają dużo inicjatyw, wniosków. Uważam,

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

i głosowania w formie elektronicznej.

że byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta grupa społecz-

..........................

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00
Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI
w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00

KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl
30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
tel. 12 654 5774, 12 359 3191,

Niewątpliwie celowym jest pozostawienie samym
mieszkańcom możliwości wyboru dogodnej dla

na, a przynajmniej jej istotna część, nie wzięła udziału
w tegorocznej procedurze budżetu obywatelskiego.

nich formy składania projektów i głosowania. Warto

Krzysztof Sułowski

także zwrócić uwagę, że takie stanowisko przyjęły

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

samorządy prawie wszystkich największych polskich

Podgórze Duchackie

Wola Duchacka

Nowa organizacja ruchu
Z inicjatywy Rady Dzielnicy XI Podgórze

Zdecydowana

większość

mieszkańców

tel./fax 12 654 89 33

Duchackie 17 marca br. w budynku Gimna-

obecnych na spotkaniu opowiedziała się za

Redakcja:

zjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98 odbyło się

wprowadzeniem na obszarze pomiędzy ulicami

Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,

drugie spotkanie z mieszkańcami poświęcone

Kamieńskiego, Malborską a Mochnackiego strefy

e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl

kwestii organizacji ruchu drogowego w rejo-

ograniczonego postoju poprzez ustawienie zna-

Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio

nie ulic Pańskiej, Gryglewskiego, Łabędziej,

ków B-39„strefa ograniczonego postoju”z tablicz-

Mochnackiego, Poprzecznej i Skowroniej.

kami od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.

www.digitalartstudio.pl
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, miesz-

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysłu-

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, w tym jej

kańcy ww. rejonu osiedla Wola Duchacka,

gujące jej prawa, w tym do skracania, adiusta-

Przewodniczący, Dominika Gawin-Sitek, na-

którzy nie uczestniczyli w spotkaniu mogą

cji tekstów, zmiany tytułów oraz innych

czelnik Oddziału IV Straży Miejskiej Miasta Kra-

składać swoje uwagi, wnioski, opinie odno-

poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie

kowa oraz przedstawiciel Zarządu Infrastruktu-

śnie proponowanego rozwiązania w for-

zamówionych tekstów nie odsyłamy.

ry Komunalnej i Transportu w Krakowie.

cd. na str. 5
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Gdzie złożyć wniosek o 500 zł?
1 kwietnia Urząd Miasta Krakowa rozpoczął przyjmowanie wnio-

czeń w obydwu krajach, więc zagraniczny urząd,

sków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu

w którym złożono wniosek o świadczenie rodzin-

„Rodzina 500 plus”. Wg urzędowych danych, w Krakowie o to świad-

ne, poinformuje o tym marszałka województwa,

czenie może się ubiegać ok. 38 tys. rodzin dla blisko 50 tys. dzieci.

a ten przekaże informację do właściwej gminy.

Urząd Miasta Krakowa przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego w 6 lokalizacjach:

Wypłaty
Pieniądze będą wypłacane przelewem na

- ul. Stachowicza 18,

wskazane konto lub gotówką. W tym drugim przypadku będzie mogła je

- os. Zgody 2,

odebrać tylko osoba starająca się o świadczenie.

- ul. Wielicka 28a,

Nie ma potrzeby, by się spieszyć ze złożeniem wniosku. Dostarcze-

- al. Powstania Warszawskiego 10,

nie dokumentów w ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania

- pl. Wszystkich Świętych 3-4,

programu (czyli do końca czerwca) uprawnia do otrzymania pieniędzy

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Bonarka” ul. Ka-

„wstecz”, czyli od 1 kwietnia.

mieńskiego 11, I piętro lokal G 26.
Pracownicy tych punktów udzielają także szczegółowych informacji.
Ponadto wnioski są także przyjmowane w filiach MOPS: os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37, os. Szkolne 34.

Nowe świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy. Wyjątkiem jest pierwszy okres, kiedy to świadczenie będzie realizowane od
kwietnia 2016 roku do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu
trzeba będzie złożyć nowy wniosek.
Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Wnioski można również składać w wersji elektronicznej. Warunkiem

Państwo nie zamierza ingerować w sposób wydatkowania przez rodzi-

jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu na ePU-

ny otrzymanych pieniędzy. Zarezerwowało sobie jednak taką możliwość,

AP-ie. Chcąc uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod

gdy okaże się, że środki są marnotrawione, wydawane niezgodnie z prze-

adresem www.epuap.gov.pl

znaczeniem, np. na alkohol. Wówczas pracownicy socjalni przeprowadzą

Dobrym i prostym pomysłem na złożenie wniosku jest skorzysta-

wywiad środowiskowy, rozpoznają sytuację w rodzinie i mogą zdecydo-

nie ze swojej bankowości elektronicznej. Taką możliwość oferuje kilka-

wać, że zamiast pieniędzy rodzina będzie otrzymywała pomoc rzeczową,

naście banków. Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie ok. 10 minut.

np. jedzenie, ubrania, lekarstwa.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę
świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków są dostępne na

Infolinia 500+
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia Ministerstwa

stronie www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat programu „Rodzina 500 plus”.

Komu przysługuje świadczenie

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00

Przypomnijmy, rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolej-

do 17.00. Mogą z niej skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani

ne dziecko. Te, w których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł netto

świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Wszelkie informacje

(1.200 zł netto w przypadku niepełnosprawnego dziecka) dostaną pienią-

można uzyskać pod numerami:

dze również na pierwsze dziecko.

12 392 15 83 – informacje dla rodziców i opiekunów,

Świadczenia z tego tytułu nie są wliczane do dochodu (nie trzeba

12 392 15 85 – informacje dla pracowników jednostek samorządu tery-

ich będzie wykazywać w rocznym zeznaniu PIT) i nie podlegają opodat-

torialnego.

kowaniu. Może je otrzymać każda polska rodzina. Oznacza to, że 500 zł

Dodatkowy kontakt: rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl

otrzymają zarówno rodzice biologiczni jak i opiekunowie prawni i faktyczni dziecka oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Świad-

Na wdrożenie programu Gmina Miejska Kraków otrzymała od woje-

czenie należy się także osobom żyjącym w związkach nieformalnych,

wody małopolskiego 781.564,04 zł. Pieniądze są przeznaczone m.in. na

rodzinom niepełnym i rodzicom rozwiedzionym. W przypadku tych ostat-

przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, gdzie będzie odbywała się

nich, świadczenie otrzyma ten z rodziców, który faktycznie opiekuje się

obsługa programu, przygotowanie infrastruktury informatycznej, druki

dzieckiem. Ustawa przewiduje nawet sytuację, że po rozwodzie rodzice

wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami, materiały biurowe, wy-

opiekują się dzieckiem na zmianę. W takiej sytuacji, każde z nich otrzy-

nagrodzenia pracowników. Do realizacji zadania konieczne było zatrud-

ma kwotę uzależnioną od liczby dni, w których opiekuje się dzieckiem.

nienie 60 osób, w tym stażystów z Grodzkiego Urzędu Pracy.

Pomoc przeznaczona jest również dla rodzin, w których wychowują się

Szacuje się, że w 2016 roku na świadczenie wychowawcze wydane

dzieci rodziców z ich poprzednich związków i co najmniej jedno wspólne.

zostanie 229.591.836 zł, w tym: 225.000.000 zł na wypłatę świadczeń

I jeszcze ważna informacja dla rodzin, które mieszkają poza granicami

i 4.591.836 zł na obsługę tego zadania.

Polski w jednym z państw Unii Europejskiej lub mieszka tam jeden z ro-

Weryfikacji będzie podlegało ok. 38 tys. wniosków, czasochłonność

dziców. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie rodzinne w jednym

obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzin-

z państw Unii, obowiązuje praktyka koordynacji systemów zabezpiecze-

nych.

nia społecznego. Mówi ona, że nie wolno jednocześnie pobierać świad-
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Z obrad Rady Dzielnicy
Od czasu ukazania się ostatniego numeru

czyć na wspomniane wyżej inwestycje. Równo-

skiej w Krakowie prawa trwałego zarządu na

„Kuriera” intensywnie pracowały wszystkie ko-

cześnie radni podjęli uchwałę wnioskującą do

nieruchomościach stanowiących Park Duchacki.

misje merytoryczne, odbyło się kilka sesji Rady

Prezydenta Miasta Krakowa, by w Wieloletnim

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, na których

Planie Inwestycyjnym na rok 2017 ująć dokoń-

podjęto wiele uchwał.

czenie budowy oświetlenia przy ul. Sadka.
Dyrekcja Gimnazjum nr 27 przy ul. Malbor-

naszej dzielnicy uzyskały negatywną opinię rad-

Organizacja ruchu na Tuchowskiej

skiej poprosiła o zastąpienie zadania „Kontynuacja

nych. Tym razem sprzeciwiono się wznoszeniu

Negatywne opinie
Kolejne zamierzenia inwestycyjne na terenie

Radni krytycznie wypowiedzieli się o orga-

wymiany stolarki okiennej” na „Wymianę instalacji

budynków wielorodzinnych z garażem podziem-

nizacji ruchu wprowadzonej przez Zarząd Infra-

wodnej (I etap), wraz z drobnymi robotami re-

nym przy ul. Wysłouchów i przy ul. Szpakowej.

struktury Komunalnej i Transportu 18 grudnia

montowymi”. Z kolei dyrekcja Żłobka nr 32 przy

Po raz kolejny argumenty przeciw obu inwe-

ub.r. w rejonie ul. Tuchowskiej.

ul. Wysłouchów zawnioskowała o wprowadzenie

stycjom dotyczyły niewielkiej liczby miejsc par-

W podjętej uchwale zaznaczono, że przyjęte

zadania „Dostosowanie do wymogów p.poż – wy-

kingowych pod budynkami i wokół nich. Inwesto-

rozwiązania spotkały się z ogromnym protestem

miana okien” zamiast ogólnego zadania „Bieżące

rzy bardzo ogólnikowo określili liczbę mieszkań

mieszkańców tego rejonu Krakowa m.in. miesz-

remonty”. Radni przychylili się do obu próśb.

i miejsc parkingowych. Radni po raz kolejny przy-

kańców ul. Tuchowskiej, os. Kurdwanów, Piasków

Wobec faktu, że jeszcze w 2015 r. udało się

pomnieli Wydziałowi Architektury i Urbanistyki

Wielkich, wyrażonym poprzez pisma wysyłane za-

postawić część ławek zaplanowanych do kupie-

Urzędu Miasta Krakowa, że uchwała Rady Miasta

równo do Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie jak

nia w 2016 r., postanowiono zmniejszyć odpo-

Krakowa z 29 sierpnia 2012 r. określiła „Program

i bezpośrednio do ZIKiT-u. Radni wskazali, że miesz-

wiednią pozycję w planie wydatków Dzielnicy XI

obsługi parkingowej dla miasta Krakowa” i zapisa-

kańcy skarżą się m.in. na utrudniony dojazd do

i zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na moder-

no w niej, że w naszej okolicy powinien być zacho-

własnych posesji, szkoły i firm funkcjonujących w tej

nizację ogródka przy Przedszkolu Samorządo-

wany współczynnik 1,2 miejsca parkingowego na

okolicy, na ryzyko zwiększenia ilości wypadków na

wym nr 32 wchodzącym w skład Zespołu Szkół

mieszkanie oraz 30 miejsc parkingowych na 1.000

skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z Cechową (konieczność

Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy

m. kw. powierzchni użytkowej.

wykonania ostrego skrętu w prawo na bardzo ru-

ul. Czarnogórskiej oraz zwiększyć wydatki na ist-

chliwej ulicy). Obecna organizacja ruchu powoduje

niejące już zadania: budowa, modernizacja, prace

generowanie dodatkowego ruchu na głównych uli-

remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców

Ustalono harmonogram tegorocznych sesji

cach tego rejonu (tj. ul. Łużyckiej i Cechowej).

i skwerów (dodatkowe pieniądze będą wydane

Rady Dzielnicy XI. Zawsze będą się one odby-

Harmonogram sesji

W uchwale napisano także, że w celu uspraw-

na ogródki jordanowskie przy ul. Heila, Gromady

wały o godz. 18.00 w siedzibie Rady przy ul. Wy-

nienia organizacji ruchu drogowego w tym rejo-

Grudziąż, Cechowej i w Parku Kurdwanów) oraz

słouchów 34.

nie Krakowa, Rada Dzielnicy XI Podgórze Du-

remont muszli koncertowej w Parku Kurdwanów

23 maja

chackie od lat wnioskuje o udrożnienie wyjazdu

(chodzi o jej dostosowanie do wymogów związa-

27 czerwca

z Osiedla Kurdwanów Nowy poprzez ul. Kordiana.

nych z organizacją imprez kulturalnych).

18 lipca
29 sierpnia

Przesunięcia środków

Pozytywnie o Parku Duchackim

26 września

Bardzo często po rozstrzygnięciu przetar-

Radni pozytywnie zaopiniowali koncepcję

gów okazuje się, że na dane zadanie przezna-

zagospodarowania Parku Duchackiego. Obej-

21 listopada

czono za mało lub za dużo środków. Bywa, że

muje ona projekt zagospodarowania budynku

19 grudnia

zmieniają się też priorytety gospodarza obiektu

starego dworu, przebudowę i nadbudowę ruin

i chce on zmienić zakres prac remontowych.

dawnego spichlerza, rewitalizację istniejącego

W takich sytuacjach radni dokonują korekt swo-

stawu i odtworzenie drugiego, remont i prze-

W grudniu odbyło się spotkanie najmłod-

ich wcześniejszych decyzji. W ostatnich miesią-

budowę ul. Estońskiej oraz budowę parkingu

szych mieszkańców Dzielnicy XI z Mikołajem

cach było kilka takich zmian.

przy ul. Macedońskiej.

oraz zorganizowano Wigilię dla osób samot-

24 października

Świąteczna pomoc

Wobec informacji z Zarządu Infrastruktu-

Konsekwencją tej uchwały była kolejna de-

nych. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

ry Komunalnej i Transportu, że zwiększyły się

cyzja, czyli pozytywna opinia o zamierzeniu

poinformowała, że podczas swego dyżuru

koszty realizacji zadań „Budowa oświetlenia uli-

inwestycyjnym o wspomnianym wyżej zakre-

w siedzibie Rady Dzielnicy XI Mikołaj rozdał 430

cy Tuchowskiej” i „Budowa chodnika łączącego

sie. Zgodnie z założeniami, budynki będą prze-

paczek. Na spotkaniu wigilijnym przekazano

ul. Podedworze z ul. Bochenka” postanowiono

znaczone na siedzibę Zarządu Zieleni Miejskiej,

osobom samotnym 110 paczek. Jeszcze wcze-

ograniczyć w 2016 r. środki na zadanie wielolet-

prowadzenie działalności kulturalnej i usługo-

śniej do najuboższych rodzin trafiły świąteczne

nie „Budowa oświetlenia ulicy Sadka” (wybrano

wej, cele gospodarcze i toalety publiczne.

paczki żywnościowe.

je, gdyż jest najsłabiej przygotowane do reali-

Radni wypowiedzieli się też pozytywnie

zacji) i uzyskane w ten sposób środki przezna-

o ustanowieniu na rzecz Zarządu Zieleni Miej-

Wszystkie prezenty zostały zakupione ze
środków Rady Dzielnicy XI.
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Zbieraj deszczówkę

nowskiego – Powstańców Śląskich – Powstańców

Zbieranie wody deszczowej, popularnie

Nacisk społeczny na przyspieszenie budo-

Wielkopolskich. Część pasów ruchu będzie czaso-

zwanej„deszczówką”, jest ważnym składnikiem

wy Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czar-

wo zamykana, przewidywane są zwężenia i zmia-

tzw. małej retencji, czyli zapobiegania powo-

nogórskiej przynosi efekty. Siła kilku tysięcy

na organizacji ruchu.

dziom na wczesnym etapie. Władze Krakowa

podpisów zwolenników tej inwestycji i liczne

Udając się w ten rejon lepiej sprawdzić na stronie

zachęcają mieszkańców miasta do zbierania

rozmowy z gospodarzami miasta skłoniły Pre-

internetowej www.zikit.krakow.pl aktualną sytuację.

„deszczówki”, poprzez przyznawanie dotacji do

zydenta Jacka Majchrowskiego do złożenia

Dzięki nowym torom pociągi jadące z Krako-

autopoprawki do Budżetu Miasta Krakowa na

wa do Oświęcimia czy Zakopanego będą mogły

Zgromadzona woda deszczowa może słu-

2016 r. przewidującej przeznaczenie na wspo-

omijać dworzec Kraków Płaszów. Czas przejaz-

żyć do podlewania trawnika, ogrodu, mycia sa-

mnianą inwestycję 150 tys. zł. Kwota ta pozwoli

du do Zakopanego skróci się o ok. 15 minut.

mochodu, a także do spłukiwania sanitariatów,
prania czy sprzątania. W ten sposób można

na poprawienie projektu (dostosowanie go do
aktualnych wymogów i przepisów), złożenie

zakupu i montażu specjalnych instalacji.

Wymień piec… na zakupach

ograniczyć zużycie wody oraz ograniczyć ryzyko podtopień w czasie obfitych opadów.

wniosku o pozwolenie na budowę i uzgodnie-

Od 1 grudnia ub.r. w Punktach Obsługi Miesz-

nie warunków dostawy mediów. Rada Miasta

kańców Urzędu Miasta Krakowa w Galerii Brono-

„Krakowski program małej retencji wód

wice i Galerii Bonarka City Center można składać

opadowych” został przyjęty uchwałą Rady Mia-

Kolejny krok, to aktualizacja Wieloletniego

wnioski o dotację na wymianę pieców węglowych.

sta Krakowa z połowy 2013 roku. O finansowe

Planu Inwestycyjnego, zapisanie w nim budo-

Wnioski o dotację na wymianę pieców są

wsparcie na budowę lub modernizację instala-

przyjmowane na stanowiskach Oddziału Ob-

cji i montaż zbiorników do gromadzenia desz-

sługi Przedsiębiorcy w POM Bronowice (ul. Sta-

czówki mogą się ubiegać osoby dysponujące

wowa 61) oraz POM Bonarka (ul. Kamieńskiego

tytułem własności, wynikającym np. z prawa

11), od poniedziałku do soboty w godzinach od

własności, czy użytkowania wieczystego dla

10.00 do 18.00.

nieruchomości położonych na terenie Krakowa.

Krakowa uwzględniła wniosek Prezydenta.

wy CKiR na lata wcześniejsze.

Utrudnienia na Wielickiej
W listopadzie ub.r. rozpoczęła się budowa
łącznicy kolejowej między przystankami kolejo-

W obu Punktach krakowianie mogą również

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 proc.

pierwsze tygodnie porządkowano infrastrukturę

załatwiać sprawy związane z meldunkiem i do-

poniesionych kosztów na realizację zadania objęte-

podziemną, prowadzone prace przygotowawcze.

wodem osobistym, a także te dotyczące prawa

go programem, nie więcej niż 5 tys. zł.

Z nadejściem wiosny prace ruszyły pełną parą, co

jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji

wiąże się z koniecznością wprowadzania licznych

i prowadzenia działalności gospodarczej.

wymi Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki. Przez

sad udzielania dofinansowania można uzyK

ograniczeń na skrzyżowaniu ulic Wielicka – Lima-

Szczegółowe informacje dotyczące zaskać w Wydziale Kształtowania Środowiska
na os. Zgody 2 lub pod numerem telefonu:
12 616 88 90 lub na stronie internetowej

Szkoła oknem na świat
– okna na świat w szkole

www.bip.krakow.pl/?dok_id=73558

Po feriach zimowych, choć wcale nie na-

estetycznym do wystroju wnętrza. Zapewniają

deszła jeszcze wiosna, w Szkole Podstawowej

ciepło, tłumią hałasy - te z zewnątrz i te z wnę-

nr 55 przy ul. Dobczyckiej, zrobiło się jaśniej

trza budynku. A pierwsze cieplejsze promienie

i cieplej. To efekty przeprowadzonego podczas

słońca już tańczą na czystych, przezroczystych

zimowej przerwy remontu. W ciągu kilkuna-

szybach.

stu dni, kiedy mury szkolne nieco opustoszały,

Wymiana okien była konieczna od dawna.

(choć niezupełnie, gdyż po raz kolejny grupy

Szczególnie pilne było to na klatce schodowej

najmłodszych uczniów pilnie uczęszczały na za-

prowadzącej do świetlicy. Tamtejsze luksfery

jęcia w ramach akcji Zima w szkole), w głównym

były nieszczelne i mało estetyczne. Dzięki zgro-

szkolnym pawilonie zakończony został rozpo-

madzonym różnymi sposobami funduszom

częty latem remont.

oraz w dużej mierze wypracowanym środkom

Do świeżo odmalowanych korytarzy z po-

własnym, udało się wreszcie przeprowadzić tak

szerzonymi przejściami i nową wykładziną do-

długo oczekiwany remont. Dzięki zmianom, na-

łączyły wymienione okna. Teraz nasz hol głów-

sza szkoła otwiera swe okna na świat zarówno

ny prezentuje się okazale i w szkole zrobiło się

dosłownie, jak i w przenośni.

przytulniej. Nowe okna nie są tylko dodatkiem

eSKa

Nowa organizacja ruchu
cd. ze str. 2
mie pisemnej do dnia 9 maja br. na adres
biura Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, ul. Wysłouchów 34, a także na adres
e-mail: rada@dzielnica11.krakow.pl
Po upływie tego terminu Rada lub Zarząd
Dzielnicy podejmą stosowną uchwalę zgodną z oczekiwaniami większości mieszkańców,
a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przygotuje projekt organizacji ruchu drogowego.
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Krzysztof Sułowski
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Migawki z „Siemachy”
Siemacha Spot Bonarka tętni życiem, wydarzenie goni wydarze-

Programy telewizyjne mogą być inspiracją do tworzenia własnych

nie. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje talenty i wciąż poszukują no-

konkursów. Podczas jednej ze społeczności, Grupa Liderska zorganizowa-

wych pomysłów na ciekawe spędzanie czasu. Wszystko to owocuje

ła dla wszystkich zabawę „Postaw na cukierki” wzorowaną na programie

sukcesami i interesującymi wydarzeniami.

„Postaw na milion”. Grupy Smerfów, Gumisi, Krasnoludków i Trolli rywa-

Zespół muzyczny YOUNG BEATS z Siemacha Spot Bonarka znalazł się

lizowały ze sobą odpowiadając na przygotowane pytania. Zwyciężyła

gronie uczestników 11. edycji Must Be The Music - Tylko Muzyka. Po wy-

grupa Krasnoludków poprawnie odpowiadając na arcytrudne ostatnie

granej w precastingach i pokonaniu ponad 100 uczestników z południa

pytanie.

Polski muzycy wystąpili w programie głównym. Gratulujemy!

Wesoło było także podczas Walentynek. Siemachowcy zabawili się
z przymrużeniem oka w swatkę, nie zabrakło miłosnych piosenek i słodkości. Spotkanie poprzedziły warsztaty, podczas których wszyscy przygoW trakcie ferii w placówce był realizowany program „Bon-Ton”. Uczest-

towywali okolicznościowe dekoracje.

nicy zajęć uczyli się zasad dobrego zachowania. Zdobytą wiedzę można
było sprawdzić podczas wspólnego posiłku przy przepięknie ozdobionych stołach. Po uroczystym obiedzie odbył się pokaz talentów wychowanków.

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Siemachy. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Od ponad 20 lat pomagamy dzieciom i młodzieży. W naszych
placówkach młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami i pokonują
trudności życiowe. Na co dzień korzystają z nieodpłatnych zajęć, zdobywają nowe umiejętności, rozwijają pasje i talenty.

Bliżej do Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego, wychodząc naprze-

Można tu złożyć wniosek o odpis aktu stanu

Pracownicy przyjmują mieszkańców i udzie-

ciw oczekiwaniom mieszkańców Podgórza, uru-

cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym,

lają informacji od poniedziałku do piątku w go-

chomił punkt obsługi w budynku Urzędu Miasta

jak również przynieść inne podania kierowane do

dzinach od 7.40 do 18.00. Telefon kontaktowy do

Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.

USC.

nowego punktu: 12 61 65 693 lub 12 61 65 633.
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„Orzeł” rozwija skrzydła
Otwarcie wielofunkcyjnej hali sportowej

podkreślał znaczenie sportu dla rozwoju mło-

na terenie Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski

dego pokolenia, „odciągania” młodzieży od róż-

Wielkie dało temu klubowi nowy impuls do

nych zagrożeń.

rozwoju. Dziś można już śmiało mówić, że

Wspomniany turniej był ukoronowaniem

„Orzeł” jest „piątą siłą” (po Cracovii, Wiśle, Gar-

roku funkcjonowania hali. Wcześniej odbyło się

barni i Hutniku) na sportowej mapie Krakowie.

w obiekcie wiele imprez sportowych dla spor-

Powstanie hali sportowej było marzeniem

towców z różnych kategorii wiekowych. Uczest-

wielu działaczy „Orła”. To oni naciskali na stwo-

niczyły w nich liczne zespoły z Krakowa i nie tyl-

rzenie dokumentacji, przygotowanie terenu

ko. – Wszyscy są pod wrażeniem naszej hali, jej

i rozpoczęcie prac. Kiedy wydawało się, że inwe-

funkcjonalności i zaplecza. Wiele klubów nam

stycja rozpocznie się, nadszedł kryzys finansowy

jej zazdrości – mówi z dumą Józef Wajda, prezes

i załamanie miejskiego budżetu. Na kilka lat trze-

KS „Orzeł” Piaski Wielkie.

ba było „zapomnieć” o budowie hali. Kiedy tylko

Hala tętni życiem nie tylko przy okazji tur-

sytuacja się poprawiła, działacze przypomnieli

niejów, ale i na co dzień. Do godziny 20 trenują

o inwestycji radnym dzielnicowym i miejskim.

głównie dzieci i młodzież. Potem przycho-

Rada Dzielnicy XI przekazywała środki na dosto-

dzi czas na seniorów, którzy często goszczą

sowanie dokumentacji projektowej i prace przy-

na hali do godziny 22. Trenują tu zawodnicy

gotowawcze, Przewodniczący Rady i Zarządu

„Prokocimia”, „Armatury”, ale i amatorzy. Halę

Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski „pukał” do wielu

wynajmują dla swoich pracowników zakłady

drzwi w Magistracie, by przekonać gospodarzy

pracy, albo po prostu grupki przyjaciół. – Mamy

miasta o znaczeniu tej hali. Nie tylko dla Pod-

znaczne obłożenie, ale są jeszcze wolne termi-

górza Duchackiego, ale i dla całej południowo-

ny. Zachęcam do odwiedzenia specjalnej stro-

-wschodniej części Krakowa. W końcu się udało

ny internetowej http://hala-orzelpw.pl gdzie

i prace ruszyły. Prowadzono je tak sprawnie, że

są podane wymiary hali, cennik wynajmu, jest

inwestycja zakończyła się prawie pół roku przed

możliwość zgłaszania zapytań o wynajęcie

terminem. W grudniu 2014 r. odbyło się uroczy-

obiektu. Można u nas trenować bardzo wiele

ste przekazanie hali do użytku.

dyscyplin, jesteśmy otwarci na różne propozy-

Hala dla każdego

cje – mówi prezes Wajda.

Z okazji pierwszej rocznicy istnienia hali

Super murawa

odbył się okolicznościowy turniej piłki nożnej

Podczas projektowania hali pomyślano

chłopców z rocznika 2005 o Puchar Przewodni-

o tym, jak zagospodarować duże ilości desz-

czącego Rady Dzielnicy XI. Wzięło w nim udział

czówki spływające z dachu obiektu i położo-

dziesięć zespołów ze Śląska, Małopolski i Pod-

nego przy nim parkingu, by być w zgodzie

karpacia. Wręczając nagrody, Przewodniczący

z obowiązującymi przepisami. Otóż, stworzono

Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski

system podziemnych zbiorników, gdzie woda

Oprócz nagród dla zwycięskich drużyn były też wyróżnienia dla najlepszych zawodników

jest gromadzona i w razie potrzeby wykorzystywana do nawadniania boiska piłkarskiego.
Zraszacze są rozmieszczone wokół boiska
i na jego środku. W razie potrzeby sterowany
komputerowo system wysuwa potrzebne w danej chwili urządzenia, decyduje o zakresie i częstotliwości pracy zraszaczy. Zapas zgromadzony w zbiornikach pozwala na dziesięciokrotne
zraszanie murawy. W ten sposób, nawet w największe upały, murawa „Orła” jest soczyście zielona i sprzyja osiąganiu dobrych wyników.
Najwyraźniej mobilizuje to piłkarzy pierwszej drużyny seniorów, którzy rundę wiosenną
zaczęli w czołówce tabeli IV ligi. Czy są zakusy
na III ligę…? – Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. III liga to duże wyzwanie organizacyjne,
np. wyjazdy na mecze poza Małopolskę, ale
na pewno nie będziemy zabraniali piłkarzom
awansu – deklaruje Józef Wajda.
Dodajmy, że w różnych grupach wiekowych w klubie trenuje obecnie ponad 300 zawodników. Prężnie działa Klub Kibica, którego
członkowie wspierają klub co miesiąc datkami
finansowymi. Z kolei firma Practic, należąca do
wiceprezesa „Orła” Mieczysława Kociołka, funduje pierwszej drużynie seniorów stroje sportowe.
W 2015 r. przeprowadzono ze środków
Rady Dzielnicy XI remont kapitalny dachu klubowego obiektu. Na ten rok radni przeznaczyli
20.000 zł na remont sanitariatów. Wszystkie
prace realizowane są sprawnie i terminowo,
m.in. dzięki dobrej współpracy z Zarządem Infrastruktury Sportowej z dyrektorem Krzysztofem Kowalem na czele.

Podczas grudniowego turnieju nagrody wręczali Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski
oraz Prezes Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie Józef Wajda (z lewej)

DUL
Zdjęcia z archiwum KS „Orzeł” Piaski Wielkie

KURIER DZIELNICY XI

8

Masowa likwidacja piecyków
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” pod-

znikną łazienkowe piecyki gazowe. Jak na tak

pisała w styczniu umowę z dostawcą ciepła –

dużą inwestycję, spółdzielnia przyjęła bardzo am-

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepl-

bitny plan prowadzenia prac. Mają być one zreali-

nej S.A. w Krakowie oraz producentem ciepła

zowane do końca 2019 roku. - Na szybkie tempo

– EDF Polska, Oddział nr 1 w Krakowie na włą-

modernizacji możemy pozwolić sobie dzięki do-

czenie 86 budynków (w sumie ok. 5.000 miesz-

brej kondycji finansowej spółdzielni. Choć będzie

kań) do system ogrzewania wody użytkowej

to z pewnością wielkie wyzwanie logistyczne,

ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej (CWU).

spodziewamy się pozytywnego odbioru tej inno-

Dzięki tej umowie zwiększy się bezpieczeństwo ponad 10 tysięcy osób, gdyż z ich mieszkań

wacji przez naszych mieszkańców – mówi Maria
Santura, prezes SM „Podgórze”.

Nr 1, Marzec-Kwiecień 2016
Obecnie przyłączenia budynków do centralnej wody użytkowej realizowane są w pięciu
krakowskich spółdzielniach mieszkaniowych.
To ponad 240 budynków, które w najbliższych
latach przejdą modernizację, co korzystnie odbije się na wartości tych nieruchomości, gdyż
obecność CWU jest traktowana jako atut wśród
kupujących mieszkania. Nieruchomości z CWU
są bowiem bezpieczniejsze, nie ma w nich ryzyka zatrucia tlenkiem węgla (całe zaplecze
techniczne służące do podgrzania wody, znajduje się poza mieszkaniem odbiorcy), bardziej
komfortowe (CWU ma stałą temperaturę, nie
trzeba regulować piecyka) i bardziej ekologiczne (ciepło sieciowe ma wyższą efektywność
energetyczną niż piecyk gazowy).
Program Ciepła Woda Użytkowa realizowany jest przez partnerów marki Ciepło dla Krakowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A. oraz
EDF Polska S.A. Oddział nr. 1 w Krakowie. Ponad
10 lat pracy zaowocowało likwidacją przeszło

Moment podpisania umowy. Od lewej: Maria Santura (Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”),
Grzegorz Żebrowski (Dyrektor Departamentu Handlu EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie), Jan Sady
(Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MPEC S.A. w Krakowie), Witold Warzecha (Członek Zarządu, Dyrektor
ds. Rozwoju MPEC S.A. w Krakowie)

Rodzice 6-latków decydują
W styczniu rząd przyjął nowelizację ustawy
o systemie oświaty, która zlikwidowała obowią-

16.000 piecyków gazowych w mieszkaniach,
instytucjach i prywatnych przedsiębiorstwach.
Opr. K

jak najlepszy. Będący do dyspozycji specjaliści
podpowiadają jak popatrzeć na swoje dziecko,
żeby wiedzieć, czy jest ono już gotowe do pój-

kacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji,

ścia do szkoły, czy jeszcze nie.

Kuratorium Oświaty, Sanepid.

Sześciolinia

zek szkolny dla sześciolatków. W związku z tym

Działania i ich pozytywne skutki obecnie są

W marcu odbył się Dzień Otwarty we wszyst-

samorządy stanęły w obliczu konieczności za-

umacniane i rozwijane. Z roku na rok szkoły kra-

kich szkołach podstawowych. Placówki pokazy-

pewnienia miejsc w przedszkolach dla większej

kowskie zdobywają coraz większe doświadcze-

wały rodzicom, jakimi warunkami dysponują,

liczby dzieci. Władze Krakowa zdecydowały się

nie pozwalające na ulepszanie bazy lokalowej,

jaką ofertę deklarują i jak pracują z małymi

przeprowadzić kampanię informacyjną skiero-

doskonalenie metodyki nauczania i wychowa-

dziećmi. Porad udzielali też specjaliści z porad-

waną do rodziców dzieci sześcioletnich, mającą

nia młodszych dzieci.

ni psychologiczno-pedagogicznych. Niektóre

ułatwić im podjęcie odpowiedzialnej decyzji:

Kampania informacyjna

szkoły zdecydowały się na zorganizowanie spo-

czy posłać swoją pociechę do pierwszej klasy,

Respektując przepisy, które dają rodzicom

tkań rodziców, którzy posłali swoje dzieci do

czy też, jeszcze przez rok, być rodzicem przed-

sześciolatków możliwość wyboru dotyczące-

szkoły w wieku sześciu lat z tymi, którzy stoją

szkolaka.

go przyszłości ich dziecka i szanując autono-

dopiero przed tą decyzją.

W Krakowie sześciolatki pojawiły się w szko-

mię tego wyboru, Kraków zdecydował się na

Uruchomiono także tzw. Sześciolinię – ro-

łach wcześniej, zanim jeszcze rozpoczęto dys-

kampanię informacyjną. Zamiast namawiać

dzaj telefonu zaufania, konsultacji na telefon

kusję na temat obniżenia wieku szkolnego.

rodziców, by posłali swoje sześcioletnie dzieci

dla rodziców dzieci sześcioletnich, którą obsłu-

Przez ostatnie kilka lat miasto inwestowało nie

do szkół, głównym celem działań Miasta jest

giwali pracownicy poradni psychologiczno–pe-

tylko w szkoły, ale też w doskonalenie nauczy-

wsparcie rodziców w uzyskaniu wiedzy, dia-

dagogicznych.

cieli, zarówno w klasach I-III, jak i na dalszych

gnostyki, informacji o dobrych praktykach po-

Wspomniane działania miały ułatwić rodzi-

etapach edukacyjnych. Służył temu cykl szko-

zwalających na odpowiedzialne podjęcie decy-

com podjęcie decyzji. Władze miasta zdecy-

leniowy „Uwaga! Młodsze Dziecko w Szkole”.

zji.

dowały, że po ich przeprowadzeniu urzędnicy

Przygotowanie krakowskich szkół na przyjęcie

Głównym miejscem wsparcia są przedszko-

młodszych dzieci było wysoko oceniane przez

la, a nie szkoły podstawowe, by dostęp rodzi-

instytucje zewnętrzne, m.in. Ministerstwo Edu-

ców do niezbędnej wiedzy i diagnostyki był

usuną się w cień, by rodzice w spokoju podjęli
samodzielnie decyzję.
Opr. K
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Szlachetna akcja
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i ich współpracowników w miejscach pracy rodziców naszych wychowanków. Przedszkolaki
komentowały zgromadzone w koszach przed-

Z akcją pomocy, jaką jest „Szlachetna pacz-

mioty opowiadając, kto, co ofiarował. Efektem

ka” pierwszy raz zetknęłam się w szkole mojego

zbiórki były 22 kartonowe pudła (!) a w nich

syna. Podziwiałam zaangażowanie nauczycieli

żywność, słodycze, kosmetyki, chemia domo-

i rodziców w stworzenie w krótkim czasie „pacz-

wa, artykuły szkolne i plastyczne. Nie zabrakło

ki” pomocy materialnej dla wybranej rodziny.

także pościeli, ręczników, kołdry i poduszek.

Spodobało mi się, że Szlachetna Paczka jest

Chłopcy z „naszej rodziny” otrzymali ubrania

projektem pomocy bezpośredniej, w którym

i obuwie, a także zabawki i krzesło obrotowe do

darczyńcy przygotowują paczki dla konkretnej

biurka. Ich mama dostała żelazko, które musiała

rodziny, wybierając ją spośród tych znalezio-

dotąd pożyczać. Zgromadziliśmy także 626,01

nych przez wolontariuszy, którzy działają bar-

zł ma opał.
Radość podczas pakowania była ogromna.

dzo lokalnie, docierają do naprawdę najbar-

Panie woźne sprawnie i z uśmiechem pomaga-

dziej potrzebujących wsparcia.
Rozważałam zaproszenie innych osób do

rodzinę a koordynatorka ze „Szlachetnej Paczki”

ły segregować, pakować w kartony i ozdabiać

tego przedsięwzięcia. Obawiałam się, czy po-

pomogła mi jak najlepiej przygotować się do

przygotowywane paczki. 11 grudnia zawio-

dołam, bo potrzeby rodzin są różnorodne, czas

pomocy. Jej wskazówki wpłynęły na sprawne

złam całość do magazynu przy ul. Reymonta.

na przygotowanie paczki krótki, a decyzja musi

działania w przedszkolu. Poprosiłam o pomoc

Wspaniałą nagrodą za nasze działanie był sms,

być odpowiedzialna, by nie zawieść tych, któ-

rodziców moich wychowanków, pracowni-

który otrzymałam od koordynatorki akcji wy-

rzy oczekują pomocy. To również niełatwa sy-

ków przedszkola i… maszyna ruszyła ! W holu

słany w imieniu rodziny, której pomogliśmy:

tuacja, kiedy trzeba sięgnąć do portfeli innych

przedszkola stanęła tablica, na której opisałam

„Kochane przedszkolaki, wielkość człowieka, nie

ludzi, wyciągnąć rękę i prosić o pomoc dla osób,

„naszą rodzinę”, jej traumatyczną historię i listę

jest mierzona wzrostem, ale tym, co może uczynić

których nie znają. Nasze człowieczeństwo mie-

potrzeb. Poniżej umieściliśmy świąteczne kosze,

dla drugiego człowieka. Jesteście wspaniali”.

rzone jest naszym postępowaniem. Dzieci, jak

które zapełniały się każdego dnia.

lustra odbijają to, co pokazuje im dom, rodzice,

Wierzę, że i w tym roku Samorządowe

Odzew był natychmiastowy i ogromny! Pusz-

Przedszkole nr 51 znów będzie darczyńcą w tej

ka na datki „na opał” także nie stało długo pusta.

szlachetnej akcji. Ogromnie dziękuję wszystkim

W listopadzie, po konsultacji z Gronem

Dziesięć dni zbiórki obfitowało w dary płyną-

osobom, które podjęły wyzwanie, które przed

Pedagogicznym naszego przedszkola i przy

ce z serc rodziców, nauczycieli i pracowników

nimi postawiłam.

aplauzie dyrektor Anny Łuczak, zgłosiłam nasze

przedszkola, ale nie tylko, bo - jak dowiedziałam

Katarzyna Wójcik-Bożetka

przedszkole do bazy darczyńców. Wybrałam

się później - mobilizacja objęła także znajomych

Nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu nr 51

czy najbliższe im otoczenie, np. przedszkole.

Gwiazdka dla zwierzaka
Kilkanaście przedszkoli, szkół podstawo-

Wszystkim Ofiarodawcom wyrażam szczere

wych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjal-

podziękowania oraz serdecznie zachęcam do

nych z terenu Krakowa i okolic wzięło udział

wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji za rok!

w akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka” organizowa-

Agata Selecka

nej przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad

Nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 33

Zwierzętami oraz Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Dzięki hojności i dobrym
sercom ofiarodawców, na rzecz
czworonożnych podopiecznych
schroniska udało się zebrać blisko 22 tony karmy dla zwierząt!
Miło mi poinformować, że
wśród wyróżnionych 15 placówek znalazło się Samorządowe
Przedszkole nr 33 przy ulicy
Rżąckiej 1. Zdobyliśmy zacne III
miejsce w kategorii przedszkoli.

Przekaż 1 %
podatku
Od kilku lat, składając roczne zeznanie
podatkowe (popularny PIT) można przekazać 1 procent należnego podatku na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego.
Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej http://opp.ms.gov.pl . Wystarczy
w odpowiedniej rubryce druku PIT wpisać
numer KRS takiej organizacji i określić wysokość kwoty, którą chcemy przekazać.
Nasze pieniądze nie rozpływają się
w budżecie państwa, ale są przeznaczane
na konkretny cel, który sami wybraliśmy
wskazując daną organizację jako beneficjenta.
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Pokonaj złodzieja
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nie”, zamknąć komuś drzwi przed nosem, niż
wpuścić na klatkę schodową złodzieja, który

Statystyki policyjne wskazują, że w ostat-

pamiętać jej wygląd, by zniechęcić ewentualnego

nich miesiącach rośnie liczba włamań do

złodzieja do dalszych przygotowań do włamania.

mieszkań na terenie Dzielnicy XI. Problem ten

Bezwzględnie trzeba też pamiętać o poniż-

szczególnie dotyka osiedli na terenie Woli Du-

szych zasadach:

rowy, rtv czy inne cenne rzeczy, których nie

chackiej. Przypominamy więc kilka rad, które

- nie otwierać „bezmyślnie” drzwi, gdy tylko

kojarzymy jako mieszkańców bloku, nie od

mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.

okradnie kogoś z sąsiadów, a może i nas samych;
- widząc osoby wynoszące sprzęt kompute-

usłyszymy dzwonek domofonu. Przeczy to

rzeczy będzie zapytanie ich skąd mają te rze-

Policjanci przyznają, że problem wzrostu prze-

celowi, dla którego zamontowano domofon

czy czy choćby tylko dokładne zapamiętanie,

stępczości dotyczy głównie rejonów, gdzie nie

– kontroli tego, kto i po co wchodzi na klatkę

ma monitoringu wizyjnego. Stąd apel funkcjona-

schodową;

wręcz zapisanie rysopisu;
- pamiętajmy, że pracownicy urzędów, orga-

riuszy do mieszkańców, by obserwowali uważnie,

- jeśli ktoś prosi o wpuszczenie na klatkę

co się dzieje w ich okolicy i reagowali, gdy zauwa-

schodową, zapytajmy go po co chce wejść,

żą podejrzany samochód z jedną lub kilkoma oso-

sprawdźmy czy faktycznie robi to, co dekla-

- utrzymujmy kontakty ze swoimi sąsiadami,

bami stojący przez wiele godzin na osiedlowym

rował, np. rozkłada ulotki, sprawdza liczni-

informujmy o dłuższych wyjazdach i prośmy

parkingu. Wyjątkową czujność winny wywołać

ki. Bywa, że przestępcy celowo dzwonią do

o zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie. Wciąż

pojazdy zaparkowane w nietypowy sposób, np.

mieszkań na najwyższych piętrach, by mogli

aktualne i przydatne są rady, by zostawić jed-

umożliwiający obserwację budynku, śledzenie

bezkarnie działać na niższych kondygnacjach.

nemu z sąsiadów klucze do mieszkania z proś-

kto i kiedy wychodzi/wchodzi do bloku.

Mieszkając wysoko lepiej nikomu nie otwie-

bą, by ten zmienił położenie zasłon i firanek,

rać, poprosić by dzwoniący zwrócił się o po-

zapalił wieczorową porą na jakiś czas światło;

Należy również reagować na nieznane osoby
zachowujące się „niepewnie” na klatce schodo-

moc do lokatorów z niższych pięter;

nizacji „pomocowych” itp., najczęściej telefonicznie zapowiadają swoją wizytę;

- umieśćmy w mieszkaniu „pod ręką” numery

wej. Wystarczy zwolnić, pozwolić tej osobie za-

- wychodząc z bloku nie wpuszczajmy niezna-

uważyć, że dokładnie się jej przyglądamy, by za-

nych osób. Lepiej zachować się „niegrzecz-

telefonów alarmowych, z których skorzystamy w sytuacji zagrożenia.

Wigilia w pałacu
Za oknami wiosna, powoli czas myśleć
o wakacjach, ale nie sposób pominąć milczeniem wspaniałego przedstawienia jasełkowego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej.
Występy dla całej szkolnej społeczności –
uczniów, rodziców, grona pedagogicznego – są
już w naszej szkole tradycją. Przygotowują je
uczniowie wybranej klasy pod kierunkiem katechetki Katarzyny Wojnowskiej. W tym roku
szkolnym występowali uczniowie klasy 5A.
Przedstawienie podbiło serca wszystkich widzów. Wspaniała oprawa muzyczna, idealnie

ta Rodzina, anioł Gabriel, pasterze i Mędrcy ze

dobrane: Maryją była Wiktoria Chrzan, Józefem

dobrane stroje, przepiękna dekoracja były dzie-

Wschodu. Wyśmienita, czasem żartobliwa, gra

- Wojciech Piechocki z klasy 5B, mędrców zagra-

łem nie tylko uczniów i pani prowadzącej, ale

aktorska młodego zespołu przypomniała nam

li: Bartosz Adamowski, Jakub Rzepecki i Kamil

również mocno zaangażowanych rodziców.

o misji, jaką powierza nam Nowonarodzony Je-

Jugowiec, natomiast pastuszków - Igor Świer-

zus.

czyński, Kacper Korzeniowski oraz Krzysztof

Była to opowieść o Jezusie, który przyszedł
do wszystkich ludzi na ziemi, bez żadnych wy-

W

rolach

głównych

wystąpili:

Nikola

Dębowski. Oprawą muzyczną i oświetleniem

jątków. Małe Dzieciątko potrzebuje jednak na-

Gwizdowska-Zajdel jako hrabina, Aleksander

szej pomocy, byśmy zanieśli Go tym, których

Wyrwa jako anioł Gariel, malarzem był Jakub

Wszyscy zasługują na „Oskara” za cudowną

serca pogrążyły się w mroku, a z twarzy zniknął

Socha, kucharką - Nadia Kowalska; biedną ko-

grę aktorską, wielkie zaangażowanie i poświę-

uśmiech. Na scenie pojawiła się hrabina, służba,

bietę zagrała Martyna Calik a służącymi były:

cenie związane z przygotowaniem trudnego

malarz, kucharka oraz kobieta prosząca o po-

Ewelina Mrozińska, Nikola Franczak i Weroni-

przedstawienia.

moc. Nie zabrakło tradycyjnych postaci – Świę-

ka Wilk. Role biblijne również zostały świetnie

operował Marcin Świerczyński.

Wioleta Żółtak-Wyrwa
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„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas.
Wszystko, rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas…”

Rodzinne święta
Okres Świąt Wielkanocnych w Samorządo-

rodziców. Staramy się wówczas zachęcić doro-

wym Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej to wy-

słych do choćby krótkiego „zatrzymania się”, zna-

jątkowy okres, w trakcie którego nauczycielki

lezienia w tym okresie czasu dla osób dla nich

na różne sposoby starają się przekazać dzie-

najważniejszych na świecie – dla ich dzieci. Zbyt

ciom wielkanocne tradycje i obyczaje. Jest to

często zapominamy o tym, że dla każdego dziec-

też czas poznawania polskich tradycji, tworze-

ka miłość rodziców wyraża się poświęconym mu

nia dekoracji świątecznych, czas radości z okazji

czasem i uwagą. Żadne słowa czy prezenty nie są

zbliżającej się wiosny i budzącego się życia.

w stanie zastąpić uważnego, prawdziwego bycia

Kultywowanie tradycji spełnia ważną rolę

razem i wspólnego działania.

w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Świę-

I właśnie takie działanie z dzieckiem propo-

ta i związane z nimi zwyczaje są źródłem rado-

nujemy rodzicom podczas spotkań przedświą-

przedszkolaki ze wszystkich grup, ich panie

ści, przeżyć oraz więzi rodzinnych i międzypo-

tecznych. Wspólne stworzenie ozdoby wielka-

oraz zaproszeni goście. Program artystyczny

koleniowych.

nocnego stołu, uplecenie palmy wielkanocnej,

w wykonaniu jednej z grup, życzenia świątecz-

Przywiązanie do tradycji nie rodzi się z dnia

czy wymalowanie pisanek ma dużo większą

ne, dzielenie się jajkiem, opowieść siostry lub

na dzień. Potrzeba na to długich lat wspólnych

wartość niż umyte okna czy wytrzepany dywan.

księdza corocznie biorących udział w naszych

przeżyć i działań. Czasami są to drobiazgi, po-

Chwile te pozostaną z dzieckiem do końca życia.

przedszkolnych świętach i wreszcie wspólne

zornie mało istotne, ale niezbędne dla wytwo-

Cieszymy się, gdy w organizowanych przez

celebrowanie posiłku, przyczyniają się do pod-

rzenia więzi z domem, regionem, kręgiem kul-

nas rodzinnych konkursach plastycznych bie-

trzymywania świątecznych rytuałów.

turowym. Te tradycje przenosić będą dorosłe

rze udział duża część naszych przedszkolaków

Spotkanie przy stole wielkanocnym pozwala

już dzieci do swoich własnych domów. Obok

i ich rodzin. Cieszymy się także z odświętnych

pielęgnować świąteczne tradycje i przekazy-

rodziny ważną funkcję w kultywowaniu trady-

strojów dzieci podczas uroczystego śniadania

wać je z pokolenia na pokolenie po to, by świę-

cji spełnia przedszkole. To tutaj dziecko spędza

wielkanocnego.

ta były świętami, a piękne tradycje niezmienne

sporą część dnia.

Spotkanie

przy

wielkanocnym

posiłku

pozostały.

Tradycją naszego przedszkola jest organizo-

to ważny dzień dla wszystkich społeczności

Agata Jelonek

wanie spotkań przedświątecznych dla dzieci i ich

przedszkola. Przy wspólnym stole zasiadają

Samorządowe Przedszkole nr 33
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Jubileusz „Krakowiaka”
Grudzień minionego roku był miesiącem kulminacji obchodów jubileuszu Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”.
Minęło bowiem 30 lat, od chwili powstania zespołu.

11 grudnia w Nowohuckim Centrum Kultu-

na Oddział Kraków, Wyrób Świec Sacra s.c. Du-

szących Mistrzostwom Europy w Piłce Ręcznej

ry odbyły się obchody rocznicowe z udziałem

bik, Drukarnia Unidruk, FOLKSTAR.PL, Bonarka

Mężczyzn Polska 2016 i wystąpiliśmy w Woje-

rodzin naszych podopiecznych. Natomiast ty-

City Center, Kaskada Catering, Bartek Candles

wódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwi-

dzień później w Centrum Kongresowym ICE od-

Małgorzata i Janusz Bryłkowscy Spółka Jawna,

ka Rydygiera. W styczniu nasi członkowie udali

był się koncert galowy. Zaproszone zostały na

Instytut Muzyki i Tańca.

się również na obóz artystyczno-wypoczynkowy do Zakopanego.

niego władze samorządowe Miasta Krakowa,

Podziękowania składamy również patronom

przedstawiciele władz państwowych, środo-

medialnym, czyli rozgłośni Radio Plus, a także

W lutym nasi najmłodsi wychowankowie

wisk kulturalnych i artystycznych związanych

portalom MiastoDzieci.pl, Wrota Małopolski,

pożegnali karnawał podczas balu Piraci „Kra-

z Zespołem, a także przyjaciele i sympatycy

CzasDzieci.pl, Fundacja Promocji Kultury, Kra-

kowiaka”. Natomiast Reprezentacja Turniejowa

„Krakowiaka”. Podczas obydwu wydarzeń pu-

ków Zaprasza, Miasto Pociech. Wszyscy oni

wróciła z I Ogólnopolskiego Turnieju Tańców

bliczność zobaczyła pełnię dokonań artystycz-

przyczynili się do tego, iż informacja o obcho-

Polskich „O Serce Beskidów” z pięknymi wynika-

nych naszych członków. Była to również okazja,

dach jubileuszowych była szeroko promowana

mi. Oto lista laureatów:

by na scenie podziwiać absolwentów MLZPiT

wśród potencjalnych gości.

III miejsce (kat. II D) - Oliwia Jędrszczyk i Mikołaj

„Krakowiak”.

Dziękujemy również współorganizatorowi -

Pasionek

Gminie Miejskiej Kraków, a także partnerowi -

Półfinał – miejsce 8-10 (kat. II D) - Aleksandra

Centrum Kongresowemu ICE.

Żywicka i Paweł Szostak

Obchody jubileuszowe stanowiły dla nas nie
tylko duże wyzwanie artystyczne, ale również

III miejsce (kat. III D) - Maja Badzińska i Mateusz

finansowe. Korzystając z okazji pragniemy po-

Patronat honorowy nad koncertem galo-

dziękować naszym sponsorom i darczyńcom,

wym objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek

Romowicz

bez których nie bylibyśmy w stanie zorgani-

Majchrowski i Małopolski Kurator Oświaty Alek-

III miejsce (kat. III C) - Julia Pater i Mikołaj Sza-

zować ww. obchodów. W gronie filantropów

sander Palczewski.

franiec
IV miejsce (kat. II C) - Aleksandra Klimek i Do-

znalazła się Rada Dzielnicy XI, Rada Rodziców

Pierwszy miesiąc roku 2016 upłynął nam

MLZPiT „Krakowiak”, Urząd Miasta Krakowa, Ar-

bardzo pracowicie. Uczestniczyliśmy w 24. Fi-

mar s.c., InPost S.A., Consonni, Lajkonik Snacks

nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Małgorzata Pałka

Sp. z o.o., Stowarzyszenie Malta Służba Medycz-

daliśmy koncert w ramach wydarzeń towarzy-

Specjalista ds. promocji MLZPiT „Krakowiak”

minik Bigaj.

