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Jubileuszowy festiwal
Festiwal Kultury Szkół Dzielnicy XI odbył się w tym roku szkolnym już po raz piętnasty. I po
raz kolejny dzieci i młodzież zaskoczyły jurorów różnorodnością swoich talentów, zachwyciły
kunsztem i profesjonalnym podejściem do występów. Raz jeszcze okazało się, że zawołanie
„Młodości, dodaj mi skrzydeł” nie jest pustym sloganem, ale wezwaniem, które faktycznie
uskrzydla młodych twórców i wykonawców.

Egz. bezpłatny

Budżet
obywatelski
Od 18 do 30 czerwca trwa głosowanie
na projekty zgłoszone w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Rada

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem

Dzielnicy XI przeznaczyła na projekty na

Młodość. Było to nawiązanie do nadchodzących

swoim terenie 100.000 zł.

Światowych Dni Młodzieży, które pod koniec lipca odbędą się w Krakowie. Prowadzący finałową

Budżet obywatelski to nic innego jak for-

galę - Monika Widulińska, Agnieszka Klupa oraz

ma konsultacji społecznych mających na celu

Maciej Lalik - zwrócili uwagę, że młodość to ma-

umożliwienie współdecydowania mieszkań-

rzenia, siła, piękno, odwaga, wolność i radość.

com Krakowa na co należy wydać pieniądze

Wszystkie te cechy widać było w prezentacjach

z budżetu miasta. Dzięki możliwości składa-

laureatów. Każdy z nich, niezależnie od wieku

nia projektów, dyskusji o potrzebach miesz-

i rodzaju prezentowanych umiejętności, poka-

kańców oraz głosowaniu, każdy z nas może

zał osobowość artystyczną, włożył cząstkę siebie

mieć wpływ na rozwój naszego miasta.

w swój występ.

Cieszy coraz większe zaangażowanie miesz-

Publiczność nagradzała każdy występ grom-

kańców, którzy coraz liczniej przychodzą na

kimi brawami, a zaproszeni goście kiwali głowa-

spotkania informacyjne, składają więcej i lepiej

mi z podziwu. Byli wśród nich Przewodniczący

przygotowanych projektów. Smuci, że jak do-

Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski

tąd nie zakończono na naszym terenie żadne-

(Rada Dzielnicy XI jest głównym sponsorem fe-

go ze zwycięskich projektów inwestycyjnych

stiwalu) oraz dyrektorzy szkół biorących udział
w festiwalu i liczna rzesza rodziców.
cd. na str. 4

Praca Daniela Pawłowskiego z Gimnazjum nr 75,
który zdobył I miejsce w konkursie plastycznym

z dwóch poprzednich edycji budżetu obywatelskiego (na przeszkodzie stoją formalności).
W tym roku głosowanie odbywa się w formie elektronicznej na specjalnej platformie
internetowej. Z inicjatywy Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztofa Sułowskiego kilka rad dzielnic (w tym Rada Dzielnicy
XI) przyjęło uchwały wnioskujące o dopuszczenie głosowania papierowego. Petycję do
Prezydenta Krakowa w tej sprawie podpisało
ponad 30 radnych z Podgórza. Wskazywano,
że ludzie starsi, którzy często najlepiej znają
potrzeby swojej okolicy i mając więcej czasu niż osoby pracujące, chętnie angażują się
w działalność społeczną, praktycznie zostali

Zespół z klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 27, laureaci I miejsca w dziedzinie Małe formy teatralne

c.d. na str. 2
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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
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

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

zdolnościami i zainteresowaniami wykraczający-

Dzielnicy XI wpisał się już na

mi poza program szkolny, którzy mogą poszczy-

stałe w kalendarz przedsię-

cić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi,

wzięć artystycznych Dzielni-

artystycznymi i społecznymi. Nagroda ma także

cy XI Miasta Krakowa.

wymiar finansowy.

Tak jak co roku podczas uroczystej gali lau-

Oprócz tych działań, adresowanych do uzdol-

reaci (uczniowie szkół podstawowych i gimna-

nionych dzieci i młodzieży szkolnej, Dzielnica XI,

zjów) mieli okazję zaprezentowania publiczności

chcąc promować osoby i instytucje działające na

swoich talentów i pasji wokalnych, recytatorskich

rzecz kultury w naszej okolicy, funduje od 8 lat

oraz tanecznych. Koncertowi towarzyszyły wysta-

Nagrody w Dziedzinie Kultury. Rozdawane są one

wy nagrodzonych prac plastycznych i fotograficz-

w trzech kategoriach: Najciekawsze Wydarzenie

Janusz Kostrz

nych. Podczas koncertu laureaci otrzymali nagro-

Artystyczne Roku w Dzielnicy XI, Osobowość Roku

Członek Zarządu Dzielnicy XI

dy ufundowane przez Radę Dzielnicy XI.

w Dziedzinie Kultury – Twórca i Osobowość Roku

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Warto zwrócić uwagę, że festiwal nie jest je-

Aktywnie Działająca na Rzecz Kultury – Animator.

dyną formą promocji i wsparcia uzdolnionych

Wszystkie te działania mają rozwijać życie

dzieci i młodzieży szkolnej na naszym terenie.

artystyczne i kulturalne, promować i wspierać

W tym roku Rada Dzielnicy XI ustanowiła Nagro-

najmłodsze i nieco starsze talenty. Inicjatywy te są

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

dę Edukacyjną im. Stanisławy i Edwarda Heilów

realizowane tylko na terenie Dzielnicy XI i dotyczą

dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI Podgórze

jej mieszkańców.

Biuro Dzielnicy XI

Duchackie. Jest ona indywidualnym wyróżnie-

Krzysztof Sułowski

ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków

niem uczniów wykazujących się szczególnymi

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

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

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

Budżet obywatelski

głosowanie elektroniczne sprzyja wykluczeniu

c.d. ze str. 1

z udziału w życiu miasta wielu osób.

wykluczeni z głosowania, bo wielu z nich nie

Prezydent nie wydał jednak zarządzenia

posiada dostępu do internetu, nie potrafi obsłu-

określającego, że można także głosować w for-

giwać komputera. Problemem zainteresowano

mie papierowej.

dziennikarzy mediów regionalnych.
Podczas specjalnej konferencji prasowej

Można więc głosować tylko elektronicznie samodzielnie odwiedzając platformę www. budzet.

Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI

argumenty

papierowym

dialoguj.pl lub przychodząc do poniższych punk-

w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00

przedstawiali Przewodniczący Rady Dzielnicy

tów, w których pomocą w głosowaniu służyć będą

IX i Rady Dzielnicy XI, wypowiadali się przedsta-

urzędnicy. Pełny wykaz punktów głosowania jest

wiciele środowiska seniorów. Wskazywano, że

na stronie www.krakow.pl/budzet.

KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl
30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
tel. 12 654 5774, 12 359 3191,
tel./fax 12 654 89 33
Redakcja:

za

głosowaniem

ul. Kamieńskiego 11

18-30 czerwca,
godz. 12.00-20.00

Podgórska Biblioteka Publiczna

ul. W. Sławka 10

pn, śr, pt: 11.00-18.00
wt, czw: 10.00-15.00

Podgórska Biblioteka Publiczna

ul. Halszki 1/1

pn, wt, śr, pt: 9.0019.00 czw: 10.00-15.00

Podgórska Biblioteka Publiczna

ul. Gołaśka 13/1

pn, śr, pt: 12.00-19.00
wt, czw: 10.00-15.00

Podgórska Biblioteka Publiczna

ul. Łużycka 55

pn, śr, pt: 10.00-18.00
wt, czw: 10.00-15.00

Dom Kultury Podgórze Klub Kultury Piaskownica

ul. Łużycka 55

pn-pt: 12.00-20.00

ul. Walerego Sławka 27

pn-pt: 10.00-14.00

Punkt Obywatelski Bonarka City Center

Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl
Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio
www.digitalartstudio.pl
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

Centrum Aktywności Seniora CAS Stowarzyszenia
Dobrej Nadziei

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysłu-

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10

pn-pt: 8.00-16.00

gujące jej prawa, w tym do skracania, adiusta-

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego

ul. Beskidzka 30

27.06. 17.00-20.00

cji tekstów, zmiany tytułów oraz innych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

ul. Czarnogórska 14

29.06. 10.00-13.00

poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie
zamówionych tekstów nie odsyłamy.

Szkoła Podstawowa nr 27

ul. Podedworze 16

30.06. 17.00-20.00

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

ul. Wysłouchów 34

28.06. 10.00-13.00
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Dzielnice
w Magistracie

KURIER DZIELNICY XI
w ramach budżetu obywatelskiego. Budowa

Goście naszego stoiska często pytali o stan prac

„smoczego skweru” w Parku Kurdwanowskim

nad stworzeniem Parku Duchackiego i szanse na

czy stworzenie skweru w centrum Piasków

ochronienie źródliska potoku Drwinka przed zabu-

Wielkich wciąż czekają na realizację.

dową, powstanie Parku Rzecznego Drwinka.

Tegoroczne Święto Miasta trwało kilka

górze Duchackie skupiała
się na pokazaniu efektów

rada Smoków i oczywiście Dni Otwarte Ma-

priorytetowego traktowa-

gistratu, podczas których każdy mógł zoba-

nia przez naszych radnych

czyć gdzie zapadają najważniejsze decyzje

dzielnicowych oświaty (in-

dotyczące Krakowa.

formacje o wymianie młodzieży, wygrana w kon-

tu towarzyszyły prezentacje samorządowych

kursie

dzielnic pomocniczych. W tym roku tematem

Szkolny Sklepik w Krako-

przewodnim miał być budżet obywatelski, pro-

wie), sportu (hala sporto-

mocja dokonań minionych lat. Część dzielnic

wa KS „Orzeł” Piaski Wiel-

prezentowała zdjęcia i opisy zrealizowanych

kie) oraz inicjatywach na

inicjatyw. Inne, w tym i nasza, niestety nie miało

rzecz upiększenia okolicy

czym się chwalić, bo z powodu biurokratycz-

(np. Konkurs „Pamiętajcie

nych procedur niewiele zrobiono na ich terenie

o Ogrodach”).

na

Najzdrowszy

Z obrad Rady Dzielnicy
Zadania na 2017 r.
Rada Dzielnicy XI dokonała wstępnego podziału środków na zadania, które planowane

DUL

W tej sytuacji prezentacja Dzielnicy XI Pod-

dni. Były koncerty, festyny, tradycyjna Pa-

Tradycyjnie już, Dniom Otwartym Magistra-

3

a wnioski z komisji merytorycznych opiewały
na kwotę wyższą o 1,8 mln zł.
Lokal socjalny

występuje głównie w ciągu dnia, gdy na ulicy
parkują odwiedzający chorych w szpitalu i pacjenci przybywający do poradni przyszpitalnych.
Niejako przy okazji zwrócono uwagę, że
problem zbyt małej liczby miejsc parkingowych

są do realizacji w 2017 r. Dominują projekty

Po wizji lokalowej oraz wobec braku ne-

może się nasilić po wybudowaniu w pobliżu ko-

realizowane od wielu lat, m.in. wyjazd dla osób

gatywnych informacji o najemcy, Komisja

lejnych bloków. Deweloperzy wznoszą bowiem

niepełnosprawnych z programem usprawniają-

Mieszkaniowa zaproponowała, by pozytywnie

swoje inwestycje z niewielką liczbą miejsc par-

cym, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

zaopiniować umowę najmu lokalu socjalnego

kingowych. Dlatego radni zamierzają popierać

w okresie letnim, organizacja imprez i pikników

w budynku przy ul. Sempołowskiej 6 z dotych-

działania okolicznych mieszkańców, którzy

lokalnych, wsparcie policji, Państwowej Straży

czasowym najemcą. Radni podzielili opinię Ko-

przedstawiają różne propozycje stworzenia

Pożarnej i Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

misji i przyjęli stosowną uchwałę.

w okolicy dodatkowych miejsc parkingowych.
Sprawy różne

Tradycyjnie znaczne środki przeznaczone są

Na rozpatrzenie czeka podobny wniosek

wstępnie także na budowę, modernizację i re-

dot. lokalu w budynku przy ul. Czarnogórskiej.

Radny Jerzy Wolak zwrócił uwagę na ko-

monty miejskiej infrastruktury drogowej oraz

Wobec sygnałów o interwencjach policji, Ko-

nieczność oczyszczenia przydrożnych rowów

ogródków jordanowskich oraz prace remonto-

misja Mieszkaniowa poprosiła funkcjonariuszy

wzdłuż ulic Obronnej, Rżąckiej i Kosocickiej.

we w placówkach oświatowych. Na ten ostatni

o przedstawienie analizy zdarzeń, wydanie opi-

cel planuje się przeznaczyć ponad 100 tys. zł

nii o najemcach tegoż lokalu.

Środowiska Adam Zabdyr poinformował, że

więcej niż w roku bieżącym. To przejaw doce-

Zakaz postoju

na terenie Dzielnicy XI ustawionych zostanie

Przewodniczący Komisji Zieleni i Ochrony

nienia przez radnych coraz wyższego poziomu

Radni pozytywnie zaopiniowali pomysł

17 nowych ławek. Staną one m.in. przy ul. Bojki,

nauczania w szkołach na terenie naszej dziel-

ustawienia znaku postoju na ul. Bochenka, od

Cechowej, Wysłouchów, Stojałowskiego i przy

nicy, rezultatów osiąganych przez uczniów

ulicy Łużyckiej do wjazdu na teren Szpitala św.

kapliczce domkowej przy ul. Malborskiej.

w konkursach naukowych i artystycznych, za-

Rafała. Parkujące tu obecnie samochody utrud-

Rozmawiano też o pomyśle upamiętnie-

wodach sportowych. Dlatego radni uznali, że

niają ruch na ulicy, co jest szczególnie niebez-

nia dzieci bestialsko zamordowanych podczas

warto wspierać w szkoły w modernizacji ich

pieczne dla karetek jadących na sygnale z po-

II wojny światowej na terenie obozu koncentra-

bazy lokalowej, w podejmowanych przez nie

szkodowanymi.

cyjnego w Płaszowie (KL Plaszow). W tej sprawie

inicjatywach.

Podczas krótkiej dyskusji uznano, że bez-

ma się odbyć spotkanie z dyrekcją Muzeum Hi-

O skali potrzeb, jakie występują na tere-

pieczny dojazd karetek jest priorytetem, że

storycznego Miasta Krakowa, które opiekuje się

nie Dzielnicy XI najlepiej świadczy fakt, że do

wprowadzenie zakazu postoju nie uderzy

terenem dawnego obozu.

dyspozycji radni mieli nieco ponad 2,6 mln zł,

w mieszkańców naszej dzielnicy, gdyż problem

KD
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Jubileuszowy festiwal
c.d. ze str. 1
Przewodniczący Sułowski zwrócił uwagę,
że według jego wiedzy, Festiwal Kultury Szkół
Dzielnicy XI to jedyna tego typu impreza w Krakowie, że Rada Dzielnicy XI jest dumna z tego
pomysłu, radni mają dużą satysfakcję z przeznaczenia środków na organizację wydarzenia.
Alicja Kostrz, dyrektor Szkoły Podstawowej

Aleksandra Klimek i Wiktoria Sokołowska, laureatki
w konkursie tanecznym wśród najmłodszych

nr 27, która była organizatorem tegorocznej

Brandys, SP 162

edycji imprezy, dziękowała szkolnym koordy-

III miejsce Anna Skowronek, SP 55

Zdobywczyni III miejsca w konkursie recytatorskim
w kategorii klasy IV-VI – Natalia Bulek ze Szkoły
Podstawowej nr 27

stiwalu oraz wszystkim nauczycielom, którzy

Kategoria klasy IV-VI

przygotowywali dzieci i młodzież do występów.

Konkurs fotograficzny

Taniec – zespoły

Laureatom imprezy życzyła, by trwali w swych

I miejsce Martyna Knapczyk, SP 90

I miejsce zespół z SP 162 w składzie Karolina

pasjach, rozwijali swe talenty.

II miejsce Maja Wąsik, SP 55

Boroń, Martyna Klasa, Agnieszka Kopcza, Anna

III miejsce Mikołaj Korzeń, SP 90

natorom ze organizację szkolnych etapów fe-

Krzysztof Duliński

Kowalska i Wiktoria Ozdoba

Kategoria klasy I – III

II miejsce zespół z SP 162 w składzie Karolina

Taniec - zespoły

Kategoria gimnazjum

Dzioba, Anna Kubać, Aleksandra Lisiecka, Woj-

I miejsce Aleksandra Klimek i Wiktoria Sokołow-

Taniec – zespoły

ciech Król i Mikołaj Pasionek

ska, SP 55

I miejsce zespół z G28

III miejsce zespół z SP 162

II miejsce zespół z klasy III d, SP 162

II miejsce zespół z G75

Taniec – soliści

III miejsce zespół z klasy II d, SP162

III miejsce zespół z G28

I miejsce Michalina Świątkowska, SP 90

Taniec – soliści

Taniec – soliści

II miejsce Daria Kowalczyk, SP 55

I miejsce Natalia Dudek, SP 90

I miejsce Wiktoria Sieracka, G75

III miejsce Marta Jaworska, SP 55

II miejsce Ada Jałocha, SP 90

II miejsce Klaudia Ogonowska, G28

Recytacje

III miejsce Julia Batko, SP 55

Piosenka

I miejsce Michał Klimek, SP 162

Recytacje

I miejsce Klaudia Ogonowska, G28

II miejsce Wojciech Wielogórski, SP 55

I miejsce Alicja Krasoń, SP 27

II miejsce Aleksandra Dzierża, G75

III miejsce Natalia Bulek, SP 27

II miejsce Lena Juszczak, SP 90

III miejsce Wiktoria Kaim, G27

Piosenka

III miejsce Maksymilian Wielogórski, SP 55

Małe formy teatralne

I miejsce Izabela Jałocha, SP 90

Piosenka

III miejsce zespół z G27 w składzie Roksana An-

II miejsce Karolina Galus, SP 55

I miejsce Urszula Klimas, SP 27

tosz, Klaudia Bielecka, Anna Mól, Wiktoria Wę-

III miejsce Maciej Lalik, SP 27 oraz Koło Muzycz-

II miejsce zespół z klasy III b, SP 162

dzicha

ne z SP 27

III miejsce zespół z SP 55

Konkurs plastyczny

Małe formy teatralne

Małe formy teatralne

I miejsce Daniel Pawłowski, G75

I miejsce zespół z klasy IV a, SP 27

I miejsce zespół z klasy II a, SP 90

II miejsce Natalia Zając, G28

II miejsce zespół z klasy VI a, SP 90

II miejsce zespół z klasy II i, SP 162

III miejsce Monika Ciszewska, G75

III miejsce zespół z klasy IV a, SP 27

III miejsce zespół z klasy III a, SP90

Konkurs fotograficzny

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

I miejsce Maja Repelewicz, G75

I miejsce Aleksandra Ślaga, SP 55

I miejsce Zuzanna Babińska, SP 55

II miejsce Wiktoria Sieracka, G75

II miejsce Oliwia Ćwierz, SP 90 i Oliwia Seremet, SP 55

II miejsce Dominika Szymoniak, SP 90 i Melania

III miejsce Emilia Starzyk, G75

III miejsce Alicja Marchewka, SP 27

Usuwanie azbestu

gospodarczej rozpoczął się w 2015 roku i obejmuje usuwanie wyrobów azbestowych z pokrycia dachowego.
Zakłada się, że jeśli uda się pozyskać środki z funduszy Unii Europej-

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotację na usunięcie z ich

skiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), to w latach

posesji elementów azbestowych. Wydział Kształtowania Środowi-

2017-2020 azbest będzie usuwany przez wyspecjalizowany podmiot wy-

ska Urzędu Miasta Krakowa ogłosił wstępny nabór wniosków na lata

brany w trybie przetargu nieograniczonego z dachów i ścian obiektów

2017-2020. Termin składania aplikacji upływa 30 sierpnia 2016 roku.

osób fizycznych i prawnych. Usługi nie będą obejmowały zakupu nowych

Wspomniane działania to efekt przystąpienia Krakowa do programu

materiałów, które zastąpią demontowane wyroby zawierające azbest.

usuwania wyrobów zawierających azbest, który potrwa do 2032 r.
Projekt skierowany do osób fizycznych nieprowadzących działalności

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska UMK pod numerem telefonu 12 616 87 89.
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Kalejdoskop

Wyremontowane ulicy foto Heila

Odyseja umysłu

o udziale w programie „Ratujemy i uczymy ra-

Reprezentacja Szkoły Podstawowej z Od-

Drogowcy wyremontowali krótki odcinek ul.

działami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stoja-

Heila, od ul. Puszkarskiej do ogródka jordanow-

łowskiego po raz kolejny zakwalifikowała się

skiego. Na przyszły rok planowany jest remont

Natalia Solecka z klasy II A zdobyła III miejsce

do ogólnopolskiego etapu konkursu „Odyseja

kolejnego fragmentu – do parku. Wtedy też ma

w Konkursu Wiedzy o Francji„Vive la France!” zorga-

umysłu”. Tym razem finałowa rywalizacja –

zniknąć wreszcie wielkie wybrzuszenie ze stu-

nizowanym przez Centrum Młodzieży im dr. Hen-

z udziałem 210 zespołów - odbyła się w Gdyni,

dzienką kanalizacyjną. Docelowo ulica Heila

ryka Jordana. Zakres tematyczny konkursu był

a uczniowie z naszej dzielnicy uplasowali się

ma być wyremontowana na całej długości, do

bardzo szeroki, obejmował zagadnienia z francu-

w pierwszej dziesiątce.

ul. Klonowica.

skiej historii, geografii, sztuki i literatury, kuchni

tować” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a tu odnotujmy sukcesy w Krakowie.

„Odyseja umysłu” to program edukacyj-

i mody, a także z pod-

ny realizowany w formie międzynarodowego

stawowych informacji

konkursu, w którym co roku bierze udział kil-

politycznych oraz wie-

kadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z ca-

dzy na temat zabytków

łego świata. Jego celem jest rozwój zdolności

Paryża i Doliny Loary.

twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.

Dodajmy, że w finale

Projekt inspiruje rozwój kreatywnego myślenia

wystąpiła też Nikola

poprzez zachęcanie uczestników do twórczego

Bartula z klasy I d.

rozwiązywania problemów. Kształtuje umiejęt-

Z kolei kapituła kon-

ność współpracy w zespole. Odyseusze uczą się

kursu

marzyć, myśleć, tworzyć w oparciu o rozwiąza-

„Jaki jesteś Krakowie?”,

nia oryginalne i zarazem efektywne.

plastycznego

obradująca pod kieKD

Nowe drzewa

Zakończył się też remont drugiej jezdni uli-

rownictwem Przewodniczącego Rady Miasta

cy Nowosądeckiej. Tym samym zniknął z naszej

Krakowa Bogusława Kośmidera, nagrodziła

Przy ul. Wysłouchów, w pobliżu skrzyżowa-

okolicy kolejny odcinek, na którym można było

prace Natalii Śmiech z klasy 1 b (III miejsce) i Oli

nia z ul. Bojki, jakiś czasu temu wycięto okazałe

testować wytrzymałość zawieszenia w samo-

Młynarczyk z klasy 2 e (wyróżnienie).

drzewa posadzone przed laty przez mieszkań-

chodach.

KD

ców. Było to konieczne ze względu na podłą-

Z głównych traktów przecinających Dziel-

czenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowego

nicę XI pozostała do wyremontowania jeszcze

budynku przy ul. Kordiana.

ulica Cechowa.

Jeden z Czytelników przesłał nam zdjęcie
AZ

Oburzeni mieszkańcy domagali się posadzenia w zamian nowych drzew. Starania te
wsparła Rada Dzielnicy XI i urzędnicy obiecali

Brudna Drwinka
obrazujące śmieci zalegające w potoku Drwinka, w pobliżu mostku łączącego ulice Facimiech

Sukcesy przy Czarnogórskiej

i Podlesie. Na dodatek woda miała dziwny kolor.

posadzić nowe drzewa. Słowo zostało dotrzy-

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

Czytelnik twierdzi, że jakiś czas temu pisał do

mane. Drzewa zostały posadzone, zakorzeniły

cych Integracyjnych nr 7 uczestniczą w bar-

odpowiednich służb i zapewniono go, że śmieci

się i cieszą oczy zielenią

dzo wielu programach i konkursach, odnosząc

zostaną zabrane. Polecamy to miejsce uwadze

liczne sukcesy. W osobnym miejscu piszemy

strażników miejskich i służb porządkowych.

Kaj
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Rodzinnie i zdrowo
Prezentacja dorobku artystycznego szkoły,
pokazy sztuk walki i gimnastyki artystycznej, loteria fantowa, stoiska ze zdrową żywnościową
z gospodarstw ekologicznych z Małopolski, mnóstwo rodzinnych konkurencji sportowych i dużo,
dużo więcej atrakcji przygotowali dyrekcja, grono
pedagogiczne i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy
ul. Stojałowskiego, czyli organizatorzy Pikniku
Rodzinnego „Smaki regionów” i Festynu Zdrowia
„Mam apetyt na zdrowie”. Pieniądze na organizację tych wydarzeń przeznaczyła Rada Dzielnicy XI.
Nie sposób opisać wszystkiego, co działo
się w jedną z majowych sobót na terenie wokół
szkoły. Piękna, słoneczna pogoda i mnóstwo
atrakcji przyciągnęły całe rodziny. Dzieci i rodzice wzajemnie zachęcali się do udziału w konkursach, wspólnie cieszyli się z wyników i podziwiali
występy artystyczne na scenie. Impreza była
też okazją do zaprezentowania Fundacji „Daj mi
skrzydła”, która realizuje w szkole specjalny program promujący wolontariat i przeprowadzenia
zbiórki zakrętek oraz datków pieniężnych na
rzecz dzieci wymagających pomocy, by mogły
„rozwinąć skrzydła”. Darczyńcy otrzymywali od
wolontariuszy piękne kwiaty z bibuły.
Było zdrowo, smacznie, kolorowo, wiosennie
i bardzo, bardzo wesoło!
Tekst i zdjęcia DUL
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Uczniowie klasy piątej starali się w przystępny sposób przedstawić swoim młodszym
i starszym kolegom, co znaczą wspomniane

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej nr 55

słowa dla współczesnego nastolatka, który żyje

przy ul. Dobczyckiej podzielone były na dwie części. Pierwszą był uroczysty apel w szkolnych

w wolnym, demokratycznym kraju. Tłumaczyli

murach, a drugą msza św. w łagiewnickim kościele.

także, czym były te słowa ponad 200 lat temu

Klasa V c wraz z wychowawczynią przygo-

ukazali jego twórców i znaczenie konstytucji dla

towała uroczysty apel dla nauczycieli oraz swo-

niepodległego kraju. Mottem przewodnim całej

ich kolegów i koleżanek. Uczniowie przybliżyli

inscenizacji były trzy słowa: Ojczyzna, Naród,

okoliczności powstania tego dokumentu oraz

Wolność.

dla twórców konstytucji.
Inscenizacji składała się m.in. z tekstów
poetyckich (m.in. Wisławy Szymborskiej) oraz
poezji śpiewanej Marka Grechuty: „Bo wolność
- to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć
w oczach ich i szczęście”.
Poważne miny, odświętne stroje i pełne skupienia twarze widzów były dowodem, na to, jak
wielkie wrażenie zrobił na młodych odbiorcach
ten apel. Tekst refrenu końcowej piosenki: „Ojczyznę kochać, trzeba i szanować, nie deptać
flagi i nie pluć na godło…” zwieńczył inscenizację, podkreślił jej przesłanie.
Drugą częścią obchodów Święta Konstytucji
3 maja była uroczysta msza św. PRO PATRIA w łagiewnickim kościele. Poczet sztandarowy godnie reprezentował naszą szkołę podczas tej uroczystości.
eSKa

Bezpieczny Przedszkolak
Szczypta optymizmu, odrobina rywalizacji, garść dobrych chęci i kilogram odwa-

dawca i dyrektor naczelny miesięcznika „Bliżej

wego. Strażacy bardzo chętnie i wyczerpująco

Przedszkola” Robert Halik.

odpowiadali na wszystkie pytania przedszko-

gi, to przepis na zwycięstwo w konkursie

Podczas konkursu dzieci musiały wykazać

laków dotyczące swojej pracy, wyposażenia

„Bezpieczny Przedszkolak”, który już po raz

się wiedzą z zakresu szeroko pojętego bezpie-

wozu bojowego i różnorodnych, czasami nie-

czwarty zorganizowało, wraz z Strażą Miej-

czeństwa. Zawodnicy mierzyli się też w kon-

bezpiecznych sytuacji, w jakich zdarzyło im się

ską Miasta Krakowa, Samorządowe Przed-

kurencjach sportowych, w których główną

znaleźć.

szkole nr 33 przy ul. Rżąckiej.

rolę odgrywała szybkość i precyzja wykonania

Zwycięzcą konkursu została reprezentacja Sa-

Podobnie jak w minionych latach, tak

zadania. Walka o wygraną była bardzo zacięta,

morządowego Przedszkola nr 6. Wszyscy uczest-

i w tym roku emocji nie brakowało! Do ry-

bo każdy zdobyty punkt oznaczał jeden pyszny

nicy rywalizacji otrzymali wspaniałe nagrody.

walizacji stanęło sześć drużyn z krakowskich

cukierek więcej na koncie danej drużyny.

Dzielnym przedszkolakom serdecznie dzię-

przedszkoli nr 6, 32, 33, 71, 132 i 154. Zmaga-

W przerwie rywalizacji na jej uczestników

kujemy za pełną emocji rywalizację i już teraz

nia zawodników oglądało i oceniało niezależne

czekała niespodzianka – prawdziwy wóz stra-

zapraszamy na kolejny konkurs „Bezpieczny

jury w składzie: zastępca Naczelnika Oddziału

żacki. Każde dziecko miało szansę na moment

Przedszkolak”.

IV Straży Miejskiej Miasta Krakowa Andrzej Kna-

stać się strażakiem, każdy mógł zobaczyć po-

Anna Lorek

pik, radna Dzielnicy XI Danuta Zamulińska, wy-

jazd w środku i usiąść za kierownicą wozu bojo-

Agnieszka Przeworska
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Kraków w poezji
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W Samorządowym Przedszkolu nr 6 im.
H. Jordana przy ul. Bujaka, wraz z wiosennym słońcem na scenie pojawiły się dzieci
w barwnych strojach. Nasze przedszkolaki
to krakowiaki ciałem i duchem, toteż tegoroczna tematyka nie była im obca.
Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski
„Kraków w poezji” zgromadził liczne grono
uczestników. Dzieci bardzo chętnie, odważnie i z wielką ekspresją prezentowały wiersze
o Krakowie. Jury, w skład którego wchodzili
przedstawiciele różnych instytucji kulturalnych,

i jest przez nich kochany. Tematyka krakowska

rycznego Miasta Krakowa oraz Instytutu Pamię-

miało niełatwe zadanie do rozwiązania, gdyż

jest dzieciom dobrze znana, gdyż w przed-

ci Narodowej.

każdy uczestnik zasługiwał na słowa pochwały

szkolu obok wielu innych działań, wychowuje

Wszystkim

i wyróżnienie.

się w duchu patriotyzmu i umiłowania „małej

wspaniałej postawy i zapraszamy do udziału

Mali artyści swoim zaangażowaniem i po-

ojczyzny”. Działania z zakresu regionalizmu są

w kolejnych konkursach.

stawą wykazali, że Kraków jest im bardzo bliski

objęte honorowym patronatem Muzeum Histo-

przedszkolakom

gratulujemy

Bożena Łucka, Małgorzata Wiercioch

Święto Gimnazjum nr 27
Obchody Święta Szkoły w Gimnazjum nr 27 przy ul Malborskiej 98 zawsze mają uroczystą
oprawę, odbywają się w podniosłym nastroju, gdyż związane są z upamiętnieniem rocznicy
śmierci Patrona szkoły majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala, który zginął z rąk okupantów hitlerowskich 30 kwietnia 1940 roku. Od kilku lat czcimy również pamięć innego bohatera walk o wolność Polski, majora Józefa Wątora. To jemu poświęcony jest Dąb Pamięci posadzony w maju 2009 r. przed budynkiem naszej szkoły w ramach programu patriotycznego
„Katyń … ocalić od zapomnienia”.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej Kasi Zbylut

mszą świętą w kościele pw. Zmartwychwstania

z klasy I, która wykonała piosenkę „Biały Krzyż”

Pańskiego, odprawioną przez Księdza Probosz-

z repertuaru „Czerwonych Gitar”.

cza o. Bartłomieja Gzellę. Następnie uczniowie

Uczniowie uczestniczyli także w niezwykłej lek-

złożyli kwiaty i zapalili znicze przed dębem ka-

cji historii, jaką było spotkanie z kapitanem Ar-

tyńskim i tablicą upamiętniającą patrona.

mii Krajowej Włodzimierzem Wolnym. Młodzież

W artystycznej części obchodów młodzież

z wielką uwagą wysłuchała Jego wspomnień

przypomniała sylwetki bohaterskich żołnierzy.

z czasów okupacji niemieckiej. W pamięci

Nie zabrakło wzruszających chwil, jak chociażby

uczestników spotkania pozostanie z pewnością

występu tegorocznej laureatki Wojewódzkiego

przejmująca opowieść o tragicznych losach

więźniów Obozu Koncentracyjnego Plaszow,
szczególnie bestialsko mordowanych tam dzieci. O ich upamiętnienie Włodzimierz Wolny od
dawna się upomina, a społeczność naszej szkoły
gorąco popiera Jego działania.
Panie Kapitanie! Dziękujemy za bezcenną
wiedzę przekazaną uczniom i ogromną życzliwość dla naszej szkoły. Czekamy na kolejne spotkania.
Dziękujemy także pozostałym gościom za
obecność na obchodach święta Gimnazjum
nr 27: Krzysztofowi Sułowskiemu - Przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy XI, Księdzu
Proboszczowi Parafii pw. Zmartwychwstania
Pańskiego - o. Bartłomiejowi Gzelli, Urszuli
Wątor – małżonce wnuka majora Wątora oraz
Beacie Symołon i Marcie Przegon ze Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, a także Jarosławowi Gawlikowi z Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka-Wschód.
W imieniu Społeczności Gimnazjum nr 27
Joanna Majerska i Anna Kuglarz
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wydarzenia były doskonałymi okazjami do spędzania wolnego czasu w rodzinnym gronie.
Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie,
w jaki sposób uczestniczyliśmy w PZU Cracovia
Maraton. Otóż, zadaniem naszych podopiecznych było m.in. wręczanie nagród uczestnikom

Maj przyniósł Międzyszkolnemu Ludo-

Maratonu.

wemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Czerwiec kończy rok szkolny i nasi wycho-

zwycięstwo na Królewskim Turnieju Tańców

wankowie udadzą się na zasłużony wypoczy-

Polskich w Wilanowie, udział w 5. Święcie

Jednym z priorytetów MLZPiT „Krakowiak”,

nek wakacyjny. Zanim to jednak nastąpi, czeka

Rodziny Krakowskiej oraz w 15. PZU Craco-

prócz krzewienia kultury ludowej, jest wspie-

ich jeszcze sporo wydarzeń, w trakcie których

via Maraton.

ranie polityki prorodzinnej. Dlatego Zespół

będą mogli zaprezentować publiczności umie-

chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju ini-

jętności zdobyte w minionych miesiącach.

W Wilanowie po kolejne laury sięgnęli Julia

cjatywy, które temu sprzyjają. Stąd obecność

Pater i Mikołaj Szafraniec, którzy zostali laure-

„Krakowiaka” na 5. Święcie Rodziny Krakowskiej

atami IV miejsca w kategorii III C.

czy podczas Pikniku Krowoderskiego, które to

Wiersze Heleny Bechlerowej
Samorządowe Przedszkole nr 163 przy ul. Podedworze, którego patronką jest Helena Be-

Na bieżąco naszą działalność można śledzić
na www.krakowiak.edu.pl i na Facebooku.
Małgorzata Pałka

Kategoria dzieci starsze 5-6-latki:
I miejsce - Maciej Jurczak, Samorządowe Przedszkole nr 163
II miejsce - Karolina Płachta, Samorządowe

chlerowa, po raz trzeci zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs recytatorski poświęcony

Przedszkole nr 87

jej utworom. Jego finał odbył się w Klubie Kultury „Piaskownica”.

III miejsce - Magdalena Bilińska, Samorządowe
Przedszkole nr 6

Helena Bechlerowa (1908-1995) to autorka

styczny jury rozdzieliło nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia: Kamila Kumorowska, Samorzą-

wielu opowiadań i wierszy dla dzieci, w których

Kategoria dzieci młodsze 3-4-latki:

dowe Przedszkole nr 163; Julia Dąbkowska, Sa-

tworzywem dla baśniowych wizji jest najbliższe

I miejsce - Patryk Grydżuk, Samorządowe

morządowe Przedszkole nr 36; Gabriela Cygan,

otoczenie dziecka – dom rodzinny i przyroda.

Przedszkole nr 22

Samorządowe Przedszkole nr 6

Jej utwory pełne są rodzinnego ciepła, uczą

II miejsce - Amelia Ujejska, Samorządowe

życzliwości i zrozumienia we wzajemnych sto-

Przedszkole nr 163

Przedszkole nr 163, dziękuje wszystkim uczest-

sunkach między dziećmi a dorosłymi, w lekkiej

III miejsce - Alicja Kumerska, Samorządowe

nikom za udział w konkursie, wspaniałe pre-

i dowcipnej formie przekazują wiadomości z za-

Przedszkole nr 33

zentacje wierszy patronki naszego przedszkola

kresu przyrody.

Organizator

Konkursu

-

Samorządowe

Wyróżnienia: Ksawery Uryga, Samorządowe

Heleny Bechlerowej i życzy dalszych sukcesów

Celem konkursu było zainteresowanie dzie-

Przedszkole nr 87; Julia Springer, Samorządowe

w rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

ci twórczością Heleny Bechlerowej, rozwijanie

Przedszkole nr 51; Dominik Trojak, Samorządo-

wrażliwości na słowo poetyckie, prezentacja

we Przedszkole nr 51

uzdolnień artystycznych dzieci, uczenie najmłodszych rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
W konkursie wzięły udział dzieci z krakowskich Samorządowych Przedszkoli: nr 6, 22, 33,
36, 51, 87, 154, 163 i Przedszkola Prywatnego
„Tęczowa Kraina”.
Jury w składzie: Marzena Pilch-Skurowska Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI, Irena Kaczmarczyk - publicystka, poetka,
Celina Stachoń - bibliotekarz, Dominika Szablowska-Pierz - pracownik Klubu Kultury „Piaskownica”, Patrycja Tochowicz - przedstawiciel
Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola
nr 163, wysłuchała 21 recytatorów w wieku 3 –
6 lat. Po dyskusji, w której zwracano uwagę nie
tylko na sama recytację, ale i ogólny wyraz arty-

Tekst i zdjęcia Maria Zygma- Doktorowicz
Samorządowe Przedszkole nr 163
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Cześć Dzieciaki!
Tym razem nie będę Wam proponował żadnych książeczek do czytania. Zrobię to za miesiąc, na początku wakacji. Muszę bowiem wspomnieć o tym, co wydarzyło się bardzo niedawno.
1 czerwca, Dzień Dziecka, dla Mai, Kingi, Maćka i Marka, uczniów Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Czarnogórskiej był wyjątkowy. W tym dniu pod opieką nauczycieli – Justyny Czyż-Seidel, Teresy Stanisławczyk i Piotra
Gibały oraz rodziców, ruszyli o 6:30 na wielką przygodę do Warszawy – na ogólnopolski finał konkursu „Ratujemy
i Uczymy Ratować” organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oto ich relacja.
Wasz Kurier Mały
Pierwszy punkt programu – dworzec PKP

T-shirty na te przygotowane przez organizato-

po zęby. Ostatnie buziaki dla rodziców i rusza-

Warszawa Śródmieście. Spotykamy drużyny

ra, sprawdzamy ekwipunek - kanapka, napój,

my na długą i trudną trasę. Towarzyszy nam

z innych szkół, rejestrujemy się, zmieniamy

mapa, apteczka i tablet. Jesteśmy „uzbrojeni”

instruktor WOŚP – Monika. Nasz obserwator–
przewodnik.
Pierwsze zadanie oddalone jest od punktu
startu o 2,5 km. Jedziemy metrem! Bilety, bramki, podziemie i prędkość nadjeżdżającego składu robią na nas duże wrażenie.
Pierwsze zadanie: Apteczka. Zaliczone.
W tym zadaniu brały udział tylko dzieci. Pani
Justyna zamieniła się w fotografa.
Wracamy metrem. Obok Pałacu Kultury i Nauki szukamy instruktorów WOŚP, którzy czekają na nas z drugim zadaniem. Przed nami gra
„Było sobie życie – Pierwsza pomoc”. Rzucamy
c.d. na str. 12

Eko –wakacje
u SIEMACHY

WAKACJE NA PŁYWALNI
OSR KURDWANÓW NOWY

WAKACJE NA PŁYWALNI

OSR KURDWANÓW NOWY
ul. M.B. Wysouchów 34a, Kraków

Już od 27 czerwca zapraszamy na waka-

ul. M.B. Wysouchów 34a, Kraków

cyjne warsztaty stacjonarne w SIEMACHA

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - OSR Kurdwanów Nowy - zaprasza

wszystkie dzieci i młodzież szkolną na bezpłatne zajęcia z instruktorami w dniach

27 czerwca
- 12 sierpnia
2016 -r.zaprasza
Zajęcia prowadzone
będą dzieprzez nauczycieli
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - OSR
Kurdwanów
Nowy
wszystkie

Spot Bonarka. W wakacje nasza placówka

KSOS

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00, 11.00, 12.00. Możliwy udział w zajęciach po

będzie otwarta od godz.10:00 do 17:00.

ci i młodzież szkolną na bezpłatne zajęcia z instruktorami
wpisaniu na listę. w dniach 27 czerwca - 12 sierpnia

2016 r. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli
KSOS od poniedziałku do piątku w godz.
Cena biletu dla dzieci i młodzieży szkolnej, które chcą rekreacyjnie

skorzystać

z pływalni - nie biorąc udziału w zajęciach - w godz. 8.00 do 13.00 wynosi 5 zł/godz.

10.00, 11.00, 12.00. Udział w zajęciach mozliwy po wpisaniu na listę.

Cena biletu dla dzieci i młodzieży szkolnej, które chcą rekreacyjnie skorzystać z pływalni -

Proponujemy, między innymi, warszta-

ty taneczne Zumba, warsztaty kulinarne,
naukę carwingu, warsztaty komputerowe

Dzieci i młodzież szkolna zamieszkałe na terenie Dzielnicy XI - mogą dodatkowo
bezpłatnie

skorzystać

z

pływalni

(po

okazaniu

legitymacji

nie biorąc udziału w zajęciach - w godz. 8.00
13.00 do
wynosi
zł/godz.
Dzieci i młodzież
od do
poniedziałku
piątku w5godz.
13.00 - 17.00
szkolna zamieszkałe na terenie Dziel-

szkolnej),

Bezpłatne godzinne bilety na pływalnię finansowane są przez Radę Dzielnicy XI

i gry bez przemocy, szydełkowanie i filmowe lato. A także wyjścia na basen, piłkę nożną i do krakowskich ogrodów.

nicy XI - mogą dodatkowo bezpłatnie
skorzystać z pływalni (po okazaniu le-

Eko-wakacje to sposób na ciekawe spę-

gitymacji szkolnej), od poniedziałku do

dzenie czasu i nawiązanie nowych relacji

piątku w godz. 13.00 - 17.00 Bezpłatne

z rówieśnikami.
Zapraszamy młodych ludzi od 12 roku

godzinne bilety na pływalnię finanso-

życia.

wane są przez Radę Dzielnicy XI.
* Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych.
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Pokonujemy 1,4 km i jesteśmy w Muzeum Narodowym. Czekamy na Jurka Owsiaka. W pięknym
otoczeniu i ciszy układamy gigantyczne puzzle
gigantyczną kostką i odpowiadamy na pytania.

„Łańcuch przeżycia”. W tej konkurencji chłopcy

Troszeczkę się denerwujemy, nie możemy so-

nadrabiają za skakankę.

bie podpowiadać. Pani Justyna walczy z nami

Puzzle ułożone, łapki w górze - szóste zada-

o każdy punkt. Łącznie odpowiedzieliśmy na

nie wykonane. Robimy sobie wspólne zdjęcie,

25 pytań. Z nadzieją, że odpowiedzi były prawi-

a Jurek zaprasza nas na krótką wycieczkę po

dłowe ruszamy do kolejnego punktu. Do przej-

muzeum. Takiej lekcji muzealnej się nie spo-

ścia mamy 800 m.

dziewaliśmy. Jurek zabiera nas pod ogromny

Dworzec Centralny. Wspólna konkurencja

obraz malarza z Krakowa, Jana Matejki pt.: „Bi-

dla dzieci i nauczyciela. Wykonujemy pozycję

twa pod Grunwaldem”. Opowiada nam o Stań-

boczną. Nasza ulubiona konkurencja, najmniej

czyku, obrazach Chełmońskiego, zachęca do

stresująca.

kolejnych odwiedzin w Muzeum.

Kolejny spacer, ponownie jesteśmy na dwor-

Pozostały nam dwie konkurencje – zadanie-

cu PKP Warszawa Śródmieście, gdzie czekają na

niespodzianka oraz wspólne, równe, rytmiczne

szą, że udało nam się przejść całą trasę i wy-

nas dwie konkurencje. Tor przeszkód, czyli to

wykonywanie resuscytacji krążeniowo–odde-

konać wszystkie zadania. Jesteśmy przecież

na co cieszą się dziewczynki i czego obawiają

chowej. Oba zadania wykonujemy z p. Justyną,

najmłodszą drużyną, a mimo to daliśmy radę!

się chłopcy: skakanka, hula–hop oraz trójkąt

Potem idziemy zwiedzić budynek PASTy (Pol-

Oddajemy sprzęt i zjadamy ze smakiem pizzę.

ostrzegawczy, rękawiczki, fantom, slalom i tu-

skiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej). Wjeżdżamy

Tuż przed 16.00 rozpoczyna się uroczyste

nel. Potem nauka pierwszej pomocy przechod-

na 11. piętro i oglądamy panoramę Warszawy,

wręczenie nagród. Jurek Owsiak w towarzy-

niów. Naszymi uczniami byli turyści ze Szkocji,

można powiedzieć, jak z lotu ptaka. Budynek

stwie instruktorów odczytuje wyniki V Ogólno-

Izraela oraz mieszkańcy Warszawy. Pamiątkowe

PASTy ma aż 51,5 m wysokości!

polskiego Finału Konkursu „Ratujemy i Uczymy

zdjęcia i ruszamy dalej.

Przed nami ostatni kilometr. Jesteśmy głod-

Ratować”. Zajęliśmy 6. miejsce. Otrzymujemy

Nie jest łatwo, bolą nas nogi, jest bardzo

ni, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Czekają na

wspaniałe nagrody - planszową grę edukacyjną

ciepło, a przed nami jeszcze sporo do przejścia.

nas rodzice i p. Teresa. Wszyscy bardzo się cie-

„Było sobie życie. Pierwsza Pomoc”, filmy: „Było
sobie życie” oraz apteczkę i kubek WOŚP. Dla
szkoły wywalczyliśmy zestaw do gry w unihokeja, piękny puchar i tabliczkę upamiętniającą
udział w finale.
My też przygotowaliśmy prezenty. Nasi rywale i organizatorzy otrzymali naszą kostkę ratowniczą.
Zmęczeni ruszyliśmy na obiecane duże lody
i zwiedzanie pięknego hotelu Bristol.
O 21:21 nasz pociąg zatrzymał się na dworcu
PKP Kraków Główny. Uściskaliśmy się, wymieniliśmy „piąteczki” i obiecaliśmy sobie mocno, że
za rok zrobimy wszystko, żeby znowu pojechać
na Finał do Warszawy!
Mali Ratownicy

