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Oblicza Terpsychory
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Młodzieżowy
Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego jak co roku (już od
15 lat) zorganizował koncert „Oblicza Terpsychory”.
Wzięli w nim udział uczestnicy zajęć tanecznych.
W tym roku występ odbył się w Auli Jana Pawła II przy
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Na koncercie zaprezentowały się wszystkie zespoły taneczne działające
w naszej placówce, czyli Zespół Tańca Baletowego RELEVE,
Zespół Tańca Baletowego PIRUET, Młoda Akademia Tańca, Zespół Tańca Współczesnego TaW, Zespół Tańca Akrobatycznego
SALTO oraz Formacje Show Dane i Hip Hop. W sumie na scenie
tańczyło prawie 350 młodych tancerek i tancerzy. Zgromadzona
publiczność obejrzała 28 pięknych i ciekawych choreografii.
Wszystkim tancerzom z okazji ich święta życzymy, aby taniec
dawał im wiele satysfakcji i przyjemności, a widzom dostarczał
wiele wzruszeń i wrażeń.
BP

Przedszkolaki dla Ziemi
W Samorządowym Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej
podopieczni od wielu lat uczą się jak dbać o środowisko
naturalne we współczesnym świecie, pełnym zagrożeń
dla natury. Nauczycielki wraz z dziećmi realizują różne
projekty i programy ekologiczne. Przedszkolaki biorą
udział w konkursach związanych z ekologią, z których
część organizuje sama placówka.
Tradycją naszego przedszkola stały się coroczne występy
dzieci z najstarszej grupy podczas krakowskich Dni Ziemi. Tak
było również w tym roku.

Dzieci z grupy Kaczuszek przygotowały przedstawienie
pt.: „Królewna Śmieszka i ekoludki”, które zaprezentowały na
scenie ustawionej w Alei Róż w Nowej Hucie. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem uczyli się swoich ról, aby jak najlepiej
zaprezentować swoje umiejętności. Rodzice zaangażowali się
w przygotowanie odpowiednich strojów dla małych aktorów.
Dzieci pięknie tańczyły, śpiewały, recytowały teksty i wiersze.
Zdobyły nowe doświadczenie, a z powierzonych ról wywiązały
się wzorowo. Występ został nagrodzony brawami zebranych
gości oraz pochwałą organizatorów. Po występach odwiedziliśmy kilka ekspozycji, dzieci brały udział w doświadczeniach
i grach edukacyjnych.
Udział w Dniach Ziemi spełnia wiele celów. Uwrażliwia
na problemy związane z ochroną środowiska, pogłębia i poszerza wiedzę. Kształtuje również właściwe postawy, które
są nieodzowne we współczesnym świecie, pełnym zagrożeń
związanych z eksploatacyjną postawą człowieka wobec środowiska. Poprzez udział w takich imprezach rozwijamy świadomość
proekologiczną od najmłodszych lat.
Mam nadzieję, że zaszczepianie u dzieci szacunku dla natury
oraz kształtowanie odpowiednich postaw zaowocuje w ich dalszym życiu i postępowaniu wobec świata flory, fauny oraz nauczy
naszych wychowanków zasad ochrony zasobów naturalnych.
Tekst i zdjęcia Beata Piszczek
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Szanowni Państwo!
Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie od
wielu lat przywiązuje
bardzo duże znaczenie
do integracji naszej lokalnej społeczności
oraz kultywowania, podtrzymywania tradycji. Mimo bardzo wielu ważnych wydatków
związanych z remontami chodników i ulic,
doposażeniem i utrzymaniem terenów zielonych, uważamy, że trzeba również wspierać
sferę „duchową”.
Konsekwentnie przeznaczamy środki
finansowe między innymi na organizowane
przez przedszkola i szkoły rodzinne pikniki integracyjne. Każdy z nich to doskonała
okazja do spędzenia wspólnie czasu całymi
rodzinami, ujrzenia przez dzieci swoich rodziców i nauczycieli w nieco innych sytuacjach niż na co dzień, zaprezentowania
przez najmłodszych talentów artystycznych
czy sportowych na scenie. Z kolei rodzice
często wykazują się umiejętnościami organizacyjnymi, plastycznymi czy kulinarnymi.
Nieustannie wspieramy lokalne wydarzenia kulturalne i doceniamy, że pojawiają
się nowe inicjatywy. Przed kilkoma laty zrodził się pomysł Ludowych Ech Kurdwanowa,
imprezy, która nawiązując do tradycji, poka-

zuje współczesny dorobek artystyczny naszej
okolicy. Organizowana przez Międzyszkolny
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
impreza z każdym rokiem przyciąga do Parku Kurdwanowskiego coraz liczniejsze rzesze mieszkańców, nie tylko z naszej dzielnicy, ale i innych rejonów Krakowa. W tym
roku Ludowe Echa Kurdwanowa odbędą się
8 czerwca. Organizatorzy z pewnością po
raz kolejny przygotują bardzo wiele różnorodnych atrakcji. Serdecznie zapraszam do
uczestniczenia w tym wydarzeniu, spotkań
w rodzinnym i sąsiedzkim gronie.
Zapraszam także do odwiedzenia punktu Dzielnicy XI podczas tegorocznego Dnia
Otwartego Magistratu (9 czerwca od godz.
10.00). W tym roku przypada 70. rocznica powstania Nowej Huty. Prezentacje
wszystkich dzielnic Miasta Krakowa będą
nawiązywały do lat 70. ubiegłego stulecia.
Z pewnością można będzie zobaczyć wiele
interesujących rzeczy, a przy okazji porozmawiać z lokalnymi samorządowcami o problemach i bolączkach dzielnic.
Kazimierz Bożek
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI

Nagroda Edukacyjna
im. Stanisławy i Edwarda Heilów
dla uzdolnionych uczniów
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem uczniów wykazujących się
szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami, wykraczającymi poza
program szkolny, i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi i społecznymi.
Zgłoszenie Kandydata przyjmowane będzie wyłącznie w formie pisemnej,
zawierającej uzasadnienie Zgłaszającego. W innym wypadku zgłoszenie
uznane będzie za nieważne.
Kartę Zgłoszenia należy przesłać do 30 maja 2019 roku na adres
Rady Dzielnicy XI: ul. Wysłouchów 34, 31–611 Kraków
Karta Zgłoszenia dostępna jest:
w siedzibie MDK im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30
w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34
oraz na stronach internetowych:
www.mdkgal.edu.pl i www.dzielnica11.krakow.pl
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Odpowiedzi na działania
Rady Dzielnicy XI
Uchwały wnioskujące o realizację różnych przedsięwzięć
podejmowane przez radnych, pisma wysyłane przez Zarząd Dzielnicy XI, nie zawsze przynoszą natychmiastowe
efekty. Często są dopiero początkiem długich uzgodnień
z urzędnikami, pokonywania licznych procedur, szukania
sojuszników do poparcia pomysłu. Bywa, że na pozytywne
załatwienie sprawy trzeba poczekać, niekiedy nawet kilka
miesięcy lub lat. Zwłaszcza, gdy konieczne są znaczne
środki finansowe, wykonanie projektów i uzyskanie ich
akceptacji przez różne podmioty.
Poczta przy ul. Wysłouchów
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Kazimierz Bożek zwrócił się do Poczty Polskiej S.A. z pytaniem o możliwość
przywrócenia działalności agencji pocztowej przy ul. Wysłouchów 27, która przestała funkcjonować w styczniu 2019 r.
Pocztowcy odpowiedzieli, że jej działalność została zawieszona
z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej i obecnie prowadzone są działania zmierzające do utworzenia agencji pocztowej
na terenie osiedla Kurdwanów Nowy. Poczta jest gotowa na
współpracę z kontrahentem zainteresowanym prowadzeniem
działalności agencyjnej.
Odnośnie propozycji wydłużenia godzin pracy placówki przy
ul. Witosa 39 lub uruchomienia jej także w sobotę, pocztowcy
odpisali, iż nie widzą takiej konieczności. W dni robocze punkt
pracuje w godzinach 9.00–20.00, a w soboty w pobliżu czynne są placówki w hipermarkecie Carrefour przy ul. Witosa 7
(9.00–15.00) oraz Urząd Pocztowy Kraków 47 przy ul. Okólnej
4 (8.00–14.00).
Filia Szkoły Podstawowej nr 27
W marcu br. przyjęta została przez Radę Dzielnicy XI uchwała, w której wnioskowano o utworzenie w budynku przy ul.
Cechowej filii Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze.
Radni wskazywali, że szkoła jest przepełniona i sytuacja będzie
się pogarszała, gdyż w okolicy wciąż powstają nowe mieszkania,
do których wprowadzają się głównie młode rodziny.
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przysłał pismo,
w którym wyjaśnił, iż spełnienie postulatu radnych nie jest możliwe, gdyż w budynku przy ul. Cechowej mieści się filia Szkoły
Podstawowej nr 97 (przypomnijmy, że przed rokiem Rada Dzielnicy XI sprzeciwiała się takiemu posunięciu, zwracając uwagę
na problemy lokalowe Szkoły Podstawowej nr 27).
Urzędnicy zaznaczyli, że mają świadomość „wysokiej zmianowości” w placówce przy ul. Podedworze i zostały podjęte
działania zmierzające do poprawy sytuacji. Z pisma wynika, że
sprowadzają się one do działań podjętych przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27, która przedstawiła rodzicom
możliwość zapisania dzieci do Szkoły Podstawowej nr 149 przy
ul. Bujaka oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej oraz zawnioskowała o zmniejszenie obwodu swojej placówki (usunięcie z niego ul. Cechowej,
Tuchowskiej i Widnokrąg).
Sala gimnastyczna przy ul. Czarnogórskiej
Także w marcu radni przyjęli uchwałę, w której wnioskowali
o ujęcie w planach finansowych Miasta Krakowa budowy hali

sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej.
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w odpowiedzi nadesłało
wyjaśnienie, że budowa sali gimnastycznej uwzględniona jest
w zadaniu „Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej”. Opracowana jest już dokumentacja projektowa
i uzyskane ostateczne pozwolenie na budowę.
Obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjno-edukacyjnym
podzielony jest na trzy części (biblioteka publiczna, dom kultury,
sala gimnastyczna) wyposażone w niezależne wyjścia ewakuacyjne. W projekcie uwzględniono także łącznik, który połączy
Centrum z ZSOI nr 7.
Część z salą gimnastyczną obejmuje także trybuny, zaplecze sanitarne (4 szatnie sportowe, szatnia dla nauczycieli), pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz windę. Z kolei
w łączniku oprócz korytarza znajdą się także 3 sale do „zajęć
ruchowych” oraz toalety.
Koszt całej inwestycji wynosi 32,5 mln zł. Zadanie to będzie
brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta
Krakowa na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
kolejne lata.

Sala gimnastyczna przy ul. Czarnogórskiej (wizualizacja)
Przejście dla pieszych
Również podczas marcowej sesji podjęta została uchwała
zawierająca wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy
ul. Łużyckiej w okolicy posesji z numerami 92 i 107. To kolejny
dowód na priorytetowe traktowanie spraw bezpieczeństwa.
W odpowiedzi na uchwałę Wydział Miejskiego Inżyniera
Ruchu wyjaśnił, że będzie to możliwe dopiero po obniżeniu
krawężnika po obu stronach jezdni, założeniu dodatkowej lampy do już istniejącej latarni oraz przesunięciu przystanku MPK
„Łużycka” o ok. 20 m w kierunku ul. Bochenka. ZDMK już
teraz stwierdził, że – jego zdaniem – dołożenie jednej lampy nie
będzie raczej wystarczające, że za konieczne uznaje wykonanie
specjalnego oświetlenia przejścia, którego koszt jest szacowany
na 20 tys. zł.
Opr. KD
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Zgłoś projekt
do budżetu
obywatelskiego!
Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotekach? Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub seniorów?
Te i inne projekty można składać do VI edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Termin upływa
31 maja 2019 r.
Zastanów się, co powinno zostać wykonane w ramach
środków budżetu obywatelskiego, opracuj swój pomysł,
zaloguj się na stronie www.budzet.krakow.pl i ZGŁOŚ
PROJEKT. W przypadku Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
koszt zadania nie może być mniejszy niż 2.500 zł i większy niż 485.720 zł.

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego niesie ze sobą
kilka nowości oraz udogodnień:
− propozycje zadań dzielnicowych można składać poza
dzielnicą swojego zamieszkania,
− w tym roku nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe
zarówno dla wnioskodawców, jak i potem głosujących,
− zwiększona została kwota na realizację zadań dzielnicowych oraz ogólnomiejskich. Do dyspozycji dzielnic będzie
łącznie 20 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie – 10 mln zł.,
− zmieniony został harmonogram – w tym roku głosowanie
odbędzie się jesienią, na przełomie września i października.

OSTATNI
DZWONEK

Tylko do 30 czerwca 2019 r.
można złożyć wniosek o dotację
na wymianę pieca.
1 września 2019 r. zacznie
obowiązywać zakaz stosowania
węgla i drewna w Krakowie.
WSPÓŁORGANIZATORZY:

Projekt "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"
LIFE14 IPE/PL/021 LIFE-IP MALOPOLSKA realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej
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Z obrad Rady Dzielnicy XI
Wnioski radnych
Grupy radnych przygotowały projekty kilku uchwał, które
zostały przyjęte podczas kwietniowej sesji Rady Dzielnicy XI.
Dotyczyły one następujących spraw:
• Przebudowa skrzyżowania ulic Bochenka i Łużyckiej
do wariantu o ruchu okrężnym (mikro rondo). Wniosek motywowany jest dynamiczną rozbudową okolicznych osiedli,
a co za tym idzie znaczącym wzrostem natężenia ruchu.
W ocenie pomysłodawców budowa wnioskowanego ronda
znacząco poprawi bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych w rejonie tego skrzyżowania oraz wpłynie
na płynność i uspokojenie ruchu.
• Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej przy
skrzyżowaniu z ul. Cechową, w którym to miejscu przechodzi
bardzo dużo osób (w tym dzieci i młodzież trenująca w klubie
„Orzeł”) idących do domów i kościoła w Piaskach Wielkich.
Ulokowany jest tam także przystanek autobusowy i właśnie
w jego pobliżu miałoby powstać wnioskowane przejście.
• Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic Łużyckiej, Cechowej oraz Niebieskiej. Radni proponują, by na ul. Cechowej niezwłocznie wykonać
elementy uspokojenia ruchu nie powodujące nadmiernego
spowolnienia przejazdu, progi zwalniające „wyspowe” na
ul. Niebieskiej oraz zmienić organizację ruchu przy wylocie
ul. Kordiana do ul. Łużyckiej poprzez wprowadzenie nakazu
skrętu w prawo. W uchwale jest także mowa o wydłużeniu
pasa do skrętu w prawo z ul. Łużyckiej (w ul. Nowosądecką).
W uzasadnieniu wyjaśniono, że ograniczenie prędkości
na ul. Niebieskiej jest wskazane ze względu na brak chodnika
i duże natężenie ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, udających się na zajęcia do klubu „Orzeł”.
Odnośnie do zmiany organizacji ruchu przy wylocie
ul. Kordiana do ul. Łużyckiej, w uzasadnieniu napisano, że
pojazdy wyjeżdżające z ul. Kordiana w kierunku ul. Nowosądeckiej często blokują ul. Łużycką. Wprowadzenie proponowanej zmiany usprawni ruch i nie wywoła uciążliwości,
gdyż możliwy jest wjazd z ul. Kordiana na ul. Witosa i dalsze
podróżowania w kierunku Woli Duchackiej. Pomysłodawcy
zaproponowali też zamontowanie separatorów na ul. Łużyckiej, by uniemożliwić niesfornym kierowcom wyjeżdżającym
z ul. Kordiana skręcanie w lewo.
• Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
na ul. Bochenka oraz przy skrzyżowaniu ulic Bochenka–
Łużycka i Tuchowska–Łużycka. Prośba radnych wiąże się
z korzystaniem z nich przez uczniów z pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 27 oraz dzieci z przedszkola „Smerfy” i wieloma skargami mieszkańców.
W uzasadnieniu wskazano następujący zakres prac:
–– skrzyżowanie Bochenka–Łużycka. Przejście znajduje się
w cieniu drzewa, jest słabo doświetlone. Stąd propozycja
przeniesienia go przed blok przy ul. Łużyckiej 93 i zamontowanie sygnalizacji świetlnej typu „kocie oczy” oraz
doświetlenie za pomocą dedykowanych lamp ulicznych;
–– skrzyżowanie Tuchowska–Łużycka – zamontowanie
specjalnej sygnalizacji świetlnej typu „kocie oczy” oraz

dedykowanych lamp ulicznych. To przejście znajduje się
na przewyższeniu, które bardzo ogranicza widoczność
pieszych;
–– ul. Bochenka – zastosowanie fluoroscencyjnych znaków
oznaczających przejście oraz wymalowanie biało-czerwonej zebry.
Opinie radnych
Komisja Infrastruktury i Inwestycji opracowała opinie dotyczące kilku zagadnień a będące odpowiedzią na pisma wydziałów
Urzędu Miasta Krakowa. Radni przychylili się do proponowanych
rekomendacji.
• Negatywnie zaopiniowano zbycie przez Miasto Kraków
działek przylegających do skrzyżowania ulic Malborskiej
i Białoruskiej na rzecz właściciela sąsiedniej posesji w celu
poprawy warunków jej zagospodarowania. W uzasadnieniu podkreślono, że przedmiotowy teren stanowi naturalną rezerwę dla ewentualnej przebudowy wspomnianego
skrzyżowania lub modernizacji drogi. Wskazano też, że jedna z działek przylega bezpośrednio do terenów objętych
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu „Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa” i przeznaczonych na zieleń urządzoną. Zdaniem radnych nie jest
zasadne sprzedawania terenów sąsiadujących z obszarem
przeznaczonym na cele publiczne.
• Pozytywne opinie zyskał projekt zamierzenia inwestycyjnego „Budowa ścieżki rekreacyjno-pieszo-rowerowej
Podgórze Duchackie”. Pobiegnie ona ul. Stojałowskiego
(od skrzyżowania z Bojki) – por. Halszki (po stronie „Orlika”) – Witosa – Turowicza – Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
– Puszkarską – W. Sławka do ul. Kamieńskiego.
• Z dezaprobatą oceniono pomysł wzniesienia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Badurskiego. Uznano, że okoliczna infrastruktura drogowa nie jest dostosowana do przyjęcia zwiększonego ruchu oraz wskazano, że inwestycja planowana
jest na terenach bezpośrednio przylegających do obszarów
objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa
– Park Rzeczny Drwinka”.
• Negatywną opinię zyskała także koncepcja rozbudowy
ulicy Podedworze. Radni podkreślili, że wspomniana ulica
ma nieuregulowany stan własności gruntów, a jej rozbudowa wg przedstawionego projektu umożliwiłaby zabudowę
wysokościową na terenie Parku Rzecznego Drwinka.
Zmiany w rozdysponowaniu środków
• Na wniosek dyrektorów kilku placówek oświatowych zmieniono nazwy zadań remontowych, co umożliwi wykonanie
szerszego zakresu prac. Zdecydowano także o przesunięciu
z rezerwy 2.000 zł na organizację wernisażu w Zespole Szkół
Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej oraz dopisaniu do wykazu remontów dróg i chodników utwardzenia pobocza przy ul.
Bujaka i remontu chodnika przy ul. Sławka (od ul. Malborskiej).
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Holendrzy w przedszkolu
Jak odnajdą się dzieci i pracownicy
w kontaktach z osobami z innego
kraju? Czy bariera językowa będzie
problemem, powodem do wycofania
się z kontaktów, czy wyzwaniem,
które zostanie przez nich podjęte?
Jak studenci z kraju, w którym nauki
pedagogiczne są wysoko rozwinięte
i cenione przez społeczeństwo, będą
postrzegali naszą pracę? – Takie pytania zadawałam sobie podczas przygotowywania się do wizyty 40-osobowej
grupy studentów z holenderskiego
Utrechtu.
Utrecht, to miasto w środkowej Holandii, znany ośrodek naukowy, a tamtejszy uniwersytet, (założony w 1636 r.)
jest jedną z największych uczelni w Europie i zajmuje siódme miejsce na liście
rankingowej najlepszych uniwersytetów
europejskich.
Duże wyróżnienie
Jego studenci w ramach swoich zajęć wybrali się do Polski,
by poznać nasz system edukacyjny. Wyjazd przewidywał wizyty
w rozmaitych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Holendrzy odwiedzili po jednej z każdego etapu
nauczania.
Już sam fakt, że właśnie Samorządowe Przedszkole nr 33
przy ul. Rżąckiej zostało wybrane przez opiekunów wyjazdu jako
to, które chcieliby zobaczyć w Krakowie, był dla nas ogromnym wyróżnieniem i wyzwaniem. Cieszył mnie bardzo fakt,
że działania podejmowane w przedszkolu i prezentowane na
naszej stronie internetowej wzbudzają zainteresowanie nie tylko
rodziców naszych wychowanków, lecz także osób związanych
zawodowo z pedagogiką. Naszych gości nie zraził nawet fakt
znacznego oddalenia od centrum Krakowa i niezbyt dogodna
komunikacja.
Nasze obawy związane z dotarciem do przedszkola były, jak
się okazało, zupełnie nieuzasadnione. Część drogi nasi goście
przemierzyli po prostu na piechotę. Kolorowa grupa młodych ludzi idąca ulicą Cechową stanowiła niezwykły w tej części miasta
i wzbudzający powszechne zainteresowanie widok. Z różnym
kolorem skóry i mało popularnymi językami często można się
spotkać na Starym Mieście, ale w Piaskach Wielkich, to raczej
zdarzenie wyjątkowe.
Wspólne zabawy
Przedszkolaki nie mogły się doczekać zapowiedzianych gości,
więc gdy w końcu się pojawili, zostali przez nich powitani nie
tylko z zaciekawieniem, ale i radością.
Wizyta zaplanowana została w sposób umożliwiający zarówno udział studentów w zajęciach prowadzonych przez naszych
nauczycieli, interakcje z dziećmi podczas zabaw swobodnych, jak
i możliwość zadawania pytań nt. systemu edukacyjnego w Polsce,
założeń organizacyjnych, programowych, metodycznych oraz poruszanie innych tematów budzących zainteresowania studentów.
Podzieleni na 10-osobowe grupy studenci uczestniczyli
w zajęciach w poszczególnych oddziałach. Nauczycielki za-

prezentowały swoje kompetencje pedagogiczne wyśmienicie.
Goście nie mówili po polsku, więc przydała się znajomość języka angielskiego. Instrukcje i komunikaty wydawane w dwóch
językach znacznie ułatwiły naszym gościom orientację w tym,
co dzieje się podczas zajęć i jakie jest ich zadanie. Wciągnięcie
ich we wspólne działania z dziećmi zatarło początkową nieśmiałość i zabawa potoczyła się bez jakichkolwiek oporów.
Po zajęciach zorganizowanych, studenci zostali wciągnięci
w zabawę – wyliczanki, wyimaginowane poczęstunki, pokazy umiejętności, wycinanki, rysowanki, budowanie z klocków.
Chwilami było bardzo zabawnie. Widok poważnie wyglądającej
dziewczyny usiłującej powtórzyć popularną u nas wyliczankę
czy dwumetrowy student, o wyglądzie wikinga z zawiązanymi
przez dzieci na głowie kokardkami „pijący herbatkę” w kąciku
lalek – bezcenne.
Obopólne korzyści
Korzyści z tych zajęć były obopólne – nasze dzieciaki poznały
praktyczny aspekt nauki języka angielskiego oraz mogły oswoić
się z kontaktem z osobami obcojęzycznymi. Z kolei studenci
poznali specyfikę pracy polskiego przedszkola, nauczyli się kilku
słów po polsku i mogli skosztować przepysznego ciasta upieczonego przez nasze nieocenione panie kucharki.
Widziałam zadowolenie na twarzach wychodzących z sal
studentów. Byłam dumna z naszych dzieciaków i z pań nauczycielek. Wszyscy zaprezentowali się wspaniale.
Podczas rozmowy ze studentami odpowiadałam na wiele
pytań. Byli bardzo zainteresowani tym, jak jest zorganizowany
system edukacyjny w Polsce. Na koniec padło pytanie: „Czy
we wszystkich przedszkolach w Polsce prowadzona jest praca
na tak wysokim poziomie?” Odpowiedziałam: „Myślę, że we
wszystkich przedszkolach samorządowych poziom pracy edukacyjnej jest wysoki, ale my jesteśmy najlepsi”.
Agata Jelonek
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie
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W rytmie „Krakowiaka”

Członkowie Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” nie byliby sobą, gdyby nie zdobyli kolejnych
laurów. Tym razem w Dębicy na X Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych
„Złoty Gryf”, skąd wrócili ze Srebrnym Gryfem, pokonując liczne grono konkurentów.
Nasza reprezentacja turniejowa, którą opiekują się Marta Graca i Katarzyna Borstyn, też nie próżnowała. Jej członkowie
wystąpili w trzech turniejach i też sięgnęli po nagrody. Oto laureaci:
Nazwa wydarzenia

Laureaci

Lokaty

Oliwia Badzińska i Mateusz Pulchny

IV miejsce kat. IIA

Oliwia Badzińska i Mateusz Pulchny

IV miejsce kat. II Open

Emilia Goch i Gabriel Goch

II miejsce kat. IIC

Emilia Goch i Gabriel Goch

VII miejsce kat. II Open

Emila Charalampous i Sergiusz Komorek

XIII miejsce kat. IIC

Aleksandra Żywicka i Paweł Szostak

III miejsce kat. IIIC

Maja Badzińska i Mateusz Romowicz

XI miejsce kat. IVB

Oliwia Badzińska i Mateusz Pulchny

IX miejsce kat. IIA

Oliwia Badzińska i Mateusz Pulchny

II miejsce kat. IIA

Emilia Goch i Gabriel Goch

III miejsce kat. IIB

Emila Charalampous i Sergiusz Komorek

V miejsce kat. IIC

IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich
„O Serce Beskidów”

XIX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Wieliszew 2019

IV Turniej Tańców Polskich
„O Złoty Kłos Lisiecki”

Można już powiedzieć, że tradycją są nasze występy
w Lipnicy Murowanej na Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła
Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Tak też było i w tym
roku. Członkowie „Krakowiaka” z przyjemnością zaprezentowali
się przed tamtejszą publicznością, która jak zawsze tłumnie
przybyła na lipnicki rynek.
Kapele Serc
Tradycją jest także udział MLZPiT „Krakowiak” w akcji
charytatywnej „Kapele Serc”. Organizujemy ją we współpracy
z Zespołem Pieśni i Tańca „Nowa Huta” i ZPiT „Krakowiacy”
od 2007 roku. Dochód uzyskany z loterii, jak również ze
zbiórki pieniędzy do puszek, przeznaczamy na rzecz Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (oddział w Krakowie).
W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 4606,60 zł.
Tak trzymać!
Wkrótce kolejne występy
A co w najbliższej przyszłości? „Krakowiak” pojawi się
m.in. na Święcie Rodziny Krakowskiej i odwiedzi Wygiełzów
podczas Przeglądu Zespołów Obrzędowych. Będzie również
okazja do tego, by nasz występ zobaczyć na terenie Dzielnicy
XI, w Parku Kurdwanowskim. A to za sprawą Ludowych
Ech Kurdwanowa, których organizatorem jest nasz Zespół.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Podgórza Duchackiego, jak
również okolic, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jak co
roku przygotowaliśmy szereg ciekawych propozycji. Będą m.in.
występy amatorskich, dziecięcych i młodzieżowych zespołów
folklorystycznych z Małopolski w ramach XII Małopolskiego

Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „SMOK 2019”, warsztaty
(plastyczne, folklorystyczne, teatralne), gry i zabawy. Ponadto
będzie okazja do zapoznania się z zasadami pierwszej pomocy.
Na najmłodszych będą czekały dmuchane atrakcje. Jak widać,
wiele się będzie działo. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Dużo się dzieje i dziać będzie w Zespole. Działalność naszej
placówki można na bieżąco śledzić na stronie „Krakowiaka”
oraz na naszym Facebooku i Instagramie.
M.P.
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Nowe Kluby Rodziców
W maju rozpoczęło działalność siedem nowych Klubów
Rodziców, które prowadzą organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert. Łącznie w Krakowie
funkcjonuje już 39 miejsc spotkań i integracji rodziców
z dziećmi, w szczególności w wieku do lat trzech, oraz
osób oczekujących na potomstwo.
Oto adresy nowych Klubów Rodziców:
• os. Górali 15 – klub prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia
• ul. Berka Joselewicza 28 – klub prowadzony przez Stowarzyszenie Daleko Więcej
• ul. Henryka Kamieńskiego 11 – klub prowadzony przez
Stowarzyszenie Siemacha
• ul. Na Kozłówce 25 – klub prowadzony przez Stowarzyszenie Siemacha
• ul. Stefana Bobrowskiego 6 – klub prowadzony przez Stowarzyszenie Kultura i Edukacja
• ul. Wincentego Witosa 39 – klub prowadzony przez Fundację Rodzina Plus
• ul. Wizjonerów 2 – klub prowadzony przez Stowarzyszenie
Daleko Więcej
Kluby są czynne od poniedziałku do piątku przez pięć godzin
dziennie oraz w wybrane soboty. Aktualne harmonogramy zajęć
można sprawdzić na stronie internetowej www.kkr.krakow.pl.
Słów kilka o idei
Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców
z dziećmi, w szczególności w wieku do lat trzech, oraz osób
oczekujących na potomstwo. Rodzice mogą podzielić się w nich
swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami
związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz tworzyć
nieformalne grupy wsparcia. Kluby realizują swoje zadania m.in.
poprzez organizację warsztatów i zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Regularnie odbywają się spotkania ze specjalistami – m.in.
lekarzami, logopedami, psychologami, pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, ratownikiem medycznym, którzy starają
się przybliżyć kwestie związane ze zdrowiem, rozwojem oraz
wychowaniem dziecka. Jest to szczególnie ważne dla młodych

rodziców, którzy nie zawsze potrafią odnaleźć się w nowej
sytuacji i potrzebują wsparcia ekspertów.
Kluby Rodziców to nie tylko spotkania medyczne. To także
warsztaty edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne dla rodziców
oraz osób oczekujących na potomstwo. Organizowane są m.in.
zajęcia dogoterapii, kursy samoobrony, warsztaty masażu niemowląt, zajęcia plastyczne, muzyczne, pilates i joga dla kobiet
w ciąży oraz zajęcia dedykowane ojcom. Podczas spotkań najmłodszymi opiekują się animatorzy w specjalnie utworzonych
kącikach zabaw.
Placówek będzie więcej
Aktualnie na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje już
39 klubów i ma być ich jeszcze więcej. Oprócz dwóch wyżej
wymienionych, na terenie Dzielnicy XI rodzice spotykają się
również w będącym częścią Centrum Kultury Podgórza Klubie
Kultury „Piaskownica” na os. Piaski Nowe.
Kluby zostały tak zlokalizowane, aby mieszkańcy wszystkich
dzielnic Krakowa mieli do nich komfortowy dostęp. „Serdecznie
zapraszamy wszystkie krakowskie rodziny do udziału w zajęciach oferowanych przez Kluby Rodziców, które są przykładem
kompleksowej oferty zajęć o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym. Mam nadzieję, iż spełnią one pokładane
w nich oczekiwania i wpiszą się na stałe w mapę krakowskich
miejsc przyjaznych rodzinie” – mówi Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, pomysłodawczyni i koordynatorka krakowskich Klubów.
Działalność Klubów Rodziców jest współfinansowana ze
środków Miasta Krakowa.
Od marca 2017 zajęcia w Klubach Rodziców prowadzonych
przez Centra i Ośrodki Kultury są płatne 1 zł od osoby dorosłej.
Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną 3+ obowiązuje
50% zniżka. Centrum Kultury Podgórza wprowadziło Kartę
Klubu Rodziców.
Zajęcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz organizacje pozarządowe są bezpłatne.
Na podstawie www.kkr.krakow.pl opr. K.

Klub Rodziców w Bonarce
To chyba pierwsze takie miejsce w Krakowie! W centrum
handlowym – obok sklepów, aptek, naprzeciw lokali gastronomicznych – znajduje się Spot Parent, czyli siemachowski Klub Rodziców, do którego może przyjść każda
mama i tata z dzieckiem w wieku do 3 lat.
Klub mieści się w SIEMACHA Spot. Szukaj nas tuż przy
wejściu głównym, między dwoma aptekami (poziom 0). Można
do nas trafić z poziomu 1 (wejście tuż obok Media Expert).
Placówka działa dopiero od 8 miesięcy, ale za nami już spotkania z fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, psychologiem,
pedagogiem, seksuologiem, logopedą, wizażystą, fotografem;
mnóstwo warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci; zajęcia
relaksacyjne dla mam, a przede wszystkim wspólnie spędzony

czas w przyjaznej atmosferze ze swoim Maluchem w towarzystwie innych mam, ojców i dzieci.
Jeśli jesteś mamą Maluszka, kobietą w ciąży, która lubi wyjść,
fajnie spędzić czas, dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie, poćwiczyć, własnoręcznie przygotować kosmetyki, ozdoby do
domu, Rodzicem, który szuka miejsca, w którym jego dziecko
będzie miało szansę poznać małych rówieśników, skorzystaj
z bezpłatnej oferty Spot Parent.
Aktualne informacje znajdziesz na Facebooku (Spot Parent – Klub Rodziców), a harmonogram zajęć na stronie
www.kkr.krakow.pl w zakładce Kluby Rodziców, część Stowarzyszenie Siemacha, Kamieńskiego 11.
Zapraszamy też do naszej drugiej placówki –
Stowarzyszenie Siemacha, ul. Na Kozłówce 25.
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Schronisko dla Niechcianych Roślin
Jedni ratują zabytki, inni troszczą się o zwierzęta, a Marta
Tymowska-Malec, mieszkanka osiedla Kurdwanów, nie
potrafi przejść obojętnie obok zniszczonej, chorej czy porzuconej przez poprzedniego właściciela rośliny. Zabiera
ją do domu, pielęgnuje, a potem przekazuje komuś, kto
będzie się nią dalej opiekował.
Pomysłodawcą opieki nad niechcianymi czy porzuconymi
roślinami jest Witold Szwedkowski, psycholog z Chorzowa.
Początkowo działał sam, ale jego profil na Facebooku szybko
zyskał zainteresowanie i pojawiły się kolejne osoby, którym nie
jest obojętny los roślin. Dziś jest ich 14, mieszkają w różnych
miastach Polski, a ich działania śledzi ponad 5 tysięcy osób! Organizują spotkania, na których można wymienić się roślinami i podzielić doświadczeniami w ich pielęgnacji, zachęcają do udziału
w wydarzeniach kulturalnych. Podkreślają, że nie realizują zleceń
czy zamówień. Działają z potrzeby serca, bo nie mogą patrzeć
obojętnie na usychające rośliny. Przekonują, że schroniskiem dla
niechcianych roślin może być każdy dom, biuro czy pracownia.
Dodają przy tym, że nie chodzi o gromadzenie we własnych
domach czy mieszkaniach setek roślin, ale o mądrą opiekę nad
nimi i „wypuszczanie ich w świat” do innych.
Satysfakcja – bezcenna
– Schronisko dla Niechcianych Roślin nie jest przechowalnią,
nie przyjmujemy roślin na czas wyjazdu na wakacje. Opiekujemy
się porzuconymi przez właścicieli, albo tymi, którymi nie mogą
się oni już zajmować – tłumaczy pani Marta. Powody mogą
być różne – choroba, przeprowadzka, pojawienie się w domu
zwierząt, które obgryzają rośliny, czy też tak prozaiczny fakt,
że… roślina nie mieści się już w mieszkaniu.
Zasada jest banalnie prosta. Właściciel rośliny pisze e-maila
do Schroniska, a jego wolontariusze zamieszczają ogłoszenie na
profilu na Facebooku. Ten, kto chce zaopiekować się rośliną,
kontaktuje się z jej dotychczasowym właścicielem i uzgadnia
z nim sposób jej przekazania.
„Adopcja” odbywa się bezpłatnie, członkowie schroniska też
nie pobierają za swoje działania żadnego wynagrodzenia. Dla
nich najważniejsza jest satysfakcja, radość z pięknego wyglądu
rośliny. Wiele z nich potrafi się wspaniale „odwdzięczyć” – pięknymi kwiatami czy po prostu wspaniałym widokiem, który cieszy
domowników i ich gości. Nowi właściciele chwalą się swoimi
„pupilami”, zamieszczając zdjęcia w internecie.
Rośliny z historią
Marta Tymowska-Malec na co dzień pracuje w żłobku, a wolne chwile najchętniej spędza ze swoimi roślinami. Znajduje je
porzucone przy śmietniku, otrzymuje od tych, którzy z różnych

powodów muszą się z nimi rozstać, opiekuje się nimi do czasu,
aż znajdzie dla nich nowego właściciela. Czasem wystarczy zmiana ziemi i doniczki, innym razem konieczne jest odrobaczenie
czy wzmocnienie „sił” rośliny odżywką. Wspomina, że miłość do
roślin zaszczepił w niej dziadek, który z pasją i uczuciem objaśniał
wnuczce tajniki ich pielęgnacji. Sama przyznaje, że uratowanie
porzuconej rośliny sprawia jej znacznie więcej satysfakcji niż
kupno nowej w kwiaciarni.
Wiele z roślin, które gościły w jej mieszkaniu na osiedlu
Kurdwanów, miało wyjątkowe historie. Choćby te, które przyjechały z okolic Wiednia, od starszego pana, który musiał się
z nimi rozstać z powodu przeprowadzki. Inne trafiły do pani
Marty jako odcięte gałązki, a po ukorzenieniu, wsadzeniu do
doniczki, powędrowały do nowych właścicieli w pełnej krasie.
Pytana o to, czy to prawda, że rośliny lubią, gdy się do nich
mówi, puszcza się im muzykę czy delikatnie się je dotyka, pani
Marta tajemniczo się uśmiecha i mówi – Wiele roślin nie lubi
dotyku, zwłaszcza, gdy kwitną… Poza tym trzeba mieć do nich
odpowiednie podejście, „dobrą rękę”.
Informacje o roślinach czekających na „adopcję” i organizowanych wydarzeniach można znaleźć na Facebooku, na profilu
Schronisko dla Niechcianych Roślin.
Krzysztof Duliński
Zdjęcie z archiwum bohaterki tekstu

Zwierzaki szukają domu
Kilkaset psów i kotów czeka w krakowskim schronisku przy ul. Rybnej 3 na dobry dom. Osoby, które chciałyby
przygarnąć czworonoga proszone są o kontakt z Krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt:
ul. Rybna 3, tel. 12 429 74 72.
Więcej informacji oraz zdjęcia psów i kotów czekających na nowy dom dostępne są pod adresem
www.schronisko.krakow.pl
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W naszym przedszkolu
jest ciekawie i wesoło
Wiele osób nosi w sobie przekonanie, że w przedszkolu, to
dzieci tylko się bawią. Nic bardziej mylnego. Współcześnie
praca z dziećmi to bardzo wiele i bardzo różnych zajęć
edukacyjno-wychowawczych. W Samorządowym Przedszkolu nr 163 też mamy się czym pochwalić. Oto dowody.
„Książka dobra na wszystko”
Dzień Głośnego Czytania, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Księgarza, Dzień Kubusia Puchatka, Dzień Poezji, Dzień Pisarzy,
Dzień Książki, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – to święta, które
od początku roku szkolnego do chwili obecnej obchodziły nasze
przedszkolaki w ramach zajęć zorganizowanych.
Podczas nich dzieci stworzyły w swoich salach zasady korzystania z książek, zapoznały się z etapami powstawania książki oraz różnymi gatunkami literackimi – bajka, baśń, wiersz,
opowiadanie. Poznały również bliżej zawód księgarza, poety,
pisarza i bibliotekarza.
Także rodzice przedszkolaków chętnie wspierali pracę wychowawczo-dydaktyczną, która korelowała z hasłem przewodnim naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019 – „Książka
dobra na wszystko”. Dorośli czytali dzieciom bajki w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, brali udział w rodzinnym
konkursie plastycznym „Najciekawsza kukiełka bajkowa”, przeprowadzili dla przedszkolaków zajęcia pokazujące specyfikę
teatrzyku KAMISHIBAI oraz pracę drukarza.

Dzięki współpracy z Filią nr 40 Biblioteki Kraków, poprzez
udział dzieci w lekcjach bibliotecznych, warsztatach i spotkaniach z autorami, udało nam się zrealizować wiele ciekawych
działań nawiązujących do hasła na ten rok szkolny. Do rozbudzenia u dzieci poznawania literatury z pewnością przyczyniło się
również codzienne czytanie najmłodszym utworów literackich,
wspólne poznawanie niektórych autorów książek, systematyczne zapoznawanie podopiecznych z utworami patronki naszego
przedszkola Heleny Bechlerowej. Warto też wspomnieć o udziale przedszkolaków w międzygrupowym konkursie wiedzy bajkowej „Podróż do świata bajek” oraz poszerzanie doświadczeń
literackich poprzez udział dzieci w przedstawieniach teatralnych,
zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim.
Spotkania wielkanocne
W kwietniu we wszystkich grupach przedszkolnych odbyły
się zajęcia integracyjne z rodzicami o tematyce wielkanocnej. Zabawowo-taneczna forma pozwoliła wszystkim ich uczestnikom
poczuć miłą, świąteczną atmosferę. Najmłodsi i dorośli wesoło
bawili się przy piosenkach i przyśpiewkach wielkanocnych, a na
koniec wspólnie wykonali ozdoby świąteczne z różnorodnych
materiałów plastycznych.
Dorota Ganiec
nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 163

Strażnicy informują
Zakładanie blokad na koła źle zaparkowanych pojazdów
i „ściganie” osób handlujących w niedozwolonych miejscach – to pierwsze skojarzenia jakie miałaby chyba większość osób zapytana o to, czym zajmuje się Straż Miejska.
Strażnicy przekonują, że nie jest to podstawowy zakres
ich działalności.
Specyfiką Dzielnicy XI są duże blokowiska. Na obszarze
ok. 10 km. kw. mieszka ponad 50 tys. osób, co daje największe
zagęszczenie na kilometr kwadratowy na tle innych dzielnic,
którymi opiekuje się Oddział IV Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
Utrudnienia komunikacyjne
Duże skupiska ludzi generują konflikty pomiędzy mieszkańcami,
co znacznie wpływa na ich poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
Tylko w ostatnich 3 latach z rejonu Dzielnicy XI do służby dyżurnej
mieszkańcy Podgórza Duchackiego zwracali się ponad 10 tys. razy,
prosząc o realizację interwencji. Najwięcej, bo aż 50% zgłoszeń,
stanowią te związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji, tj. tamowaniem i utrudnianiem ruchu innym uczestnikom
drogi, nieprawidłowym parkowaniem. Mieszkańcy nie tolerują również wykroczeń, które kwalifikowane są w kategoriach: nietrzeźwi, bezdomni oraz spożywający alkohol w miejscach publicznych,
ponieważ ponad 2 tys. zgłoszeń dotyczyło właśnie tych przypadków. Interwencje z tej ostatniej grupy realizowane były głównie
w porze letniej na terenie Parku Kurdwanowskiego, na placach
zabaw i terenach szkolnych.

Najwięcej skarg na utrudnienia w ruchu dotyczyło w ostatnich latach ul. Bochenka. Działania strażników, spotkania z mieszkańcami, samorządowcami i zarządcą drogi doprowadziły do
utworzenia tam „strefy ruchu”, co otwiera wiele możliwości
prawnych pomocnych przy podejmowaniu interwencji związanych
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.
Szczególny nadzór
Pracownicy monitoringu wizyjnego w ostatnich latach często zauważali niszczenie mienia poprzez umieszczanie na nim
graffiti. W kilkunastu przypadkach udało się ująć sprawców na
gorącym uczynku. Konsekwentne ściganie sprawców i prewencyjne działanie monitoringu zaowocowały znaczącym spadkiem
liczby graffiti na terenie Podgórza Duchackiego.
Szczególnym nadzorem objęty jest teren Parku Duchackiego,
gdzie gromadzą się osoby bezdomne i młodzież. Strażniczka rejonowa kilkakrotnie interweniowała w Zarządzie Zieleni
Miejskiej, prosząc o zabezpieczenie terenu. Prośbę o częstsze
patrole w tej okolicy przekazano Policji. Kłopot rozwiąże chyba
dopiero zagospodarowanie Parku.
Tekst powstał na podstawie informacji przesłanej przez
Straż Miejską Miasta Krakowa w odpowiedzi na pismo
Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI.
Cytaty pochodzą ze wspomnianej informacji.
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„Wiersze Heleny Bechlerowej”
VI edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Wiersze Heleny Bechlerowej”, organizowanego przez
Samorządowe Przedszkole nr 163 przy ul. Podedworze, którego patronką jest Helena Bechlerowa, odbyła się w Klubie
Kultury Piaskownica, będącym częścią Centrum Kultury Podgórza. Młodzi recytatorzy przygotowali nie tylko piękne
interpretacje wierszy, ale i specjalne stroje.
W całym przedsięwzięciu nie chodziło
tylko o to, aby przybliżyć przedszkolakom
twórczość patronki przedszkola. Przez naukę wiersza na pamięć dzieci mimowolnie
rozszerzają słownictwo czynne, zapamiętują frazy i używają ich później w rozmowach
codziennych, uczą się dostrzegać piękno
w słowach, uwrażliwiają się na melodyjność
języka. Mały deklamator czy deklamatorka
poprzez głośną recytację utworów nabiera pewności siebie, przełamuje swoje lęki
i przygotowuje się do wyzwań w szkole.
W konkursie wzięły udział dzieci z samorządowych przedszkoli nr 6, 33, 163 i 179,
działających na terenie Dzielnicy XI. Każdy
z małych recytatorów zachwycił wdziękiem
i niepowtarzalną interpretacją utworów.
W pięcioosobowym jury zasiedli, jak już
stało się to tradycją: przedstawiciele Zarządu Dzielnicy XI, Filii nr 40 Biblioteki Kraków, Centrum Kultury Podgórza – Klubu
Piaskownica, Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 163 oraz polonistka.
Oto werdykt jurorów:
I miejsce: Marianna Adach i Filip Ostrowski
II miejsce: Natalia Sikora, Maciej Kosmala i Piotr Skowronek
III miejsce: Karolina Zgud
Wyróżnienia: Julia Spisak, Karol Ligęza, Anna Micyk, Jakub
Haraf, Katarzyna Motyl, Adama Łyżwa

Jako organizatorzy Konkursu, dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w przygotowanie do występu. Życzymy
Wam dalszych sukcesów w rozwijaniu uzdolnień artystycznych.
Doceniamy też pracę i zaangażowanie nauczycielek i rodziców,
którzy przygotowywali przedszkolaków, pracowali z nimi nad
dykcją, poprawnością wymowy, zadbali o oryginalne stroje.
Maria Zygma Doktorowicz

Dekoracja budynków flagami
18 kwietnia 2019 r. ukazało się zarządzenie Prezydenta
Miasta Krakowa nr 906/2019 dotyczące zasad posługiwania
się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Załącznik do niego stanowi, że dekoracja budynków miejskich jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, przedszkoli,
żłobków, instytucji kulturalnych, siedzib rad dzielnic) jest
obowiązkowa w dniach wyszczególnionych w dokumencie.

Poniżej zamieszczamy terminarz wynikający ze wspomnianego załącznika do zarządzenia Prezydenta. Co prawda, dotyczy on jednostek miejskich, ale nie ma przeszkód, by flagami
– zwłaszcza państwowymi – dekorować i inne budynki. W wielu
krajach taki przejaw manifestowania patriotyzmu jest bardzo
powszechny.

• 1 marca: Święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych – flagi państwowe
• 19 marca: Dzień Świętego Józefa, patrona miasta Krakowa
– flagi miasta Krakowa
• 1 maja: Święto państwowe – Święto Pracy – flagi państwowe, flagi miasta Krakowa, w miarę posiadania flagi Unii Europejskiej
• 2–3 maja: Święto państwowe – Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja – flagi państwowe, flagi miasta Krakowa
• 8 maja: Święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięstwa
– flagi państwowe
• 9 maja: Dzień Europy – flagi państwowe, w miarę posiadania flagi UE

• 1–9 czerwca: Święto Miasta i Flagi Krakowa – flagi miasta
Krakowa
• 1 sierpnia: Święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci
Powstania Warszawskiego – flagi państwowe
• 31 sierpnia: Święto państwowe – Dzień Solidarności i Wolności – flagi państwowe
• 1 września: Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP –
flagi państwowe
• 31 października: Święto państwowe – wyzwolenie Krakowa spod władz zaborczych – flagi miasta Krakowa
• 11 listopada: Święto państwowe – Narodowe Święto Niepodległości – flagi państwowe, flagi miasta Krakowa

