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Pamiętamy!

II wojna światowa oznaczała śmierć ok. 6 mln Polaków. Wśród nich było wielu
mieszkańców Woli Duchackiej. Ich pamięci, ale także wszystkich, którzy stracili
życie podczas okupacji, poświęcone były obchody 80. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę, które odbyły się przy Kamieniu Pamięci przy ul. Malborskiej. Poprzedziła je Msza św. w intencji poległych w kościele O.O. Zmartwychwstańców.

Apel poległych prowadzili Iga Wieczorek i Adam Siatka

Uroczystości rozpoczął apel poległych,
który odczytali Iga Wieczorek i Adam
Siatka. Przywołano w nim m.in. mieszkańców Woli Duchackiej, którzy zginęli
podczas walk, zostali zamęczeni w obozach czy stali się przypadkowymi ofiarami nazistowskich represji. Prowadząca
spotkanie Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im.
K.I. Gałczyńskiego, przypomniała słowa,
że „... z cierpienia i krwi wzrosła wolna
Polska...” Natomiast Włodzimierz Wolny,
kapitan AK w stanie spoczynku, ze wzruszeniem wspominał jak przed 80 laty

Jedną z wiązanek złożył Włodzimierz
Wolny, kapitan AK w stanie spoczynku

Egz.
Egz.bezpłatny
bezpłatny

Uznanie
za zasługi
Ksiądz prałat Jan Mrowca, długoletni
proboszcz parafii na os. Kurdwanów,
otrzymał odznakę Honoris Gratia, wręczaną w dowód uznania za szczególne
zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców.
Wręczenie wyróżnienia przyznawanego
przez Prezydenta Miasta Krakowa odbyło się podczas wrześniowej sesji Rady
Dzielnicy XI.
Ksiądz Prałat Jan Mrowca związany
jest z Krakowem już od 50 lat, a z osiedlem Kurdwanów od 35. To on tworzył
tutejszą parafię, budował kościół, rozwijał życie duchowe wspólnoty. Podczas uroczystości wręczenia odznaczenia Honoris Gratia skromnie mówił, że
to honor mieszkać w Królewskim Mieście
Krakowie i służyć pomocą jego mieszkańcom. Dziękował za docenienie jego
działań i przyznał, że dopiero słuchając
uzasadnienia wniosku w pełni zdał sobie
sprawę jak wiele, jak bardzo różnorodnych inicjatyw zostało zrealizowanych.
dokończenie na s. 3

Delegacja Rady Dzielnicy XI Podgórze
Duchackie

wyruszał z innymi na obronę Lwowa
i dziękował wszystkim za kultywowanie
pamięci o poległych w obronie Ojczyzny.
Przy Kamieniu Pamięci zapalono
symboliczne znicze i złożono kwiaty od
władz Krakowa, które reprezentował wiceprezydent Bogusław Kośmider, Rady
Dzielnicy XI, Stowarzyszenia Przyjaciół
Woli Duchackiej oraz MDK im. K.I. Gałczyńskiego.
Tekst i zdjęcia K.D.

Ks. prałat Jan Mrowca otrzymał odznakę
Honoris Gratia z rąk reprezentującego
Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Sekretarza Miasta Krakowa Antoniego
Fryczka
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Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Kazimierz Bożek
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI
piątek w godz. 12.00–14.00
Adam Zabdyr
Zastępca Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy XI
poniedziałek w godz. 10.00–12.00
Janusz Banaś
Członek Zarządu Dzielnicy XI
wtorek w godz. 14.00–16.00
Krzysztof Kot
Członek Zarządu Dzielnicy XI
środa w godz. 18.00–20.00
Krzysztof Stanek
Członek Zarządu Dzielnicy XI
czwartek w godz. 18.00 – 20.00
Biuro Dzielnicy XI
Ul. Wysłouchów 34, 30-611 Kraków
tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33
www.dzielnica11.krakow.pl
e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl
Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:
Poniedziałek w godz. 9.00–16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00–15.00
Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI
w poniedziałki w godz. 10.00–11.00
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Wydawca
Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
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Szanowni Państwo
Za nami głosowanie
na projekty zgłoszone w ramach tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego.
Wkrótce dowiemy
się, które z nich zyskały największe uznanie i przyjdzie czas na ustalenie tych, które
zmieszczą się w puli środków będących do
dyspozycji. Bez względu na to, jakie pomysły zostaną skierowane do realizacji, jestem
przekonany, że każdy z nich będzie miał
istotne znaczenie dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim będzie realizacją potrzeb, które zjednoczyły mieszkańców. Poza
tym, będzie dowodem, że wspólnie można
zdziałać coś konstruktywnego. Wierzę, że
zaowocuje to kolejnymi pomysłami, które
zostaną zgłoszone w kolejnych latach. Przykłady z minionych lat mobilizują, pokazują,
że rzeczywiście można współuczestniczyć
w zarządzaniu miastem, w którym żyjemy.
Rada Dzielnicy XI konsekwentnie od
wielu lat zgłasza chęć uczestniczenia

w podziale środków będących do dyspozycji w Budżecie Obywatelskim. Dokładamy
starań, by wszyscy zainteresowani otrzymali niezbędne informacje, a wiadomość
o głosowaniu dotarła do całej naszej lokalnej społeczności. Zapewniam, że podobnie
będzie w przyszłości.
Najbliższe tygodnie, to będzie czas wytężonej pracy związanej z przygotowaniami do Bożego Narodzenia. O ile w domach
jeszcze o tym nie myślimy, o tyle radni już
pracują nad zgromadzeniem informacji
o rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, osobach samotnych. Wszystko po to, by
paczki z łakociami dla najmłodszych, paczki żywnościowe dla starszych i zaproszenia
na dzielnicową Wigilię trafiły do osób, które
rzeczywiście takiego wsparcia potrzebują.
Pracy jest wiele, ale i satysfakcja, wzruszenie
z dostarczenia chwil radości tym, którym na
co dzień jest trudno, są tego warte.
Kazimierz Bożek
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI

Dyżury strażników miejskich
Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Krakowa dyżurują
w każdy III czwartek miesiącach w godz. 18:00-19:00
w siedzibie Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34.
Można przyjść i porozmawiać o własnych pomysłach na poprawę porządku publicznego, zgłosić problemy źle parkujących pojazdów, poinformować
o osobach stwarzających różne zagrożenia, np. wyrzucających butelki przez okno,
mających agresywne psy, objawiających różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne.

Redaktor prowadzący:
Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl

... i policjantów
Policjanci z Komisariatu VI, który swoim zasięgiem działania obejmuje
m.in. Dzielnicę XI czekają na interesantów w dwóch punktach.
Punkt Przyjęć Interesantów przy ul. Wysłouchów 40/1,
czynny w środy (oprócz dni świątecznych przypadających w ten dzień)
w godzinach 18:00-19:00.
Funkcjonariusze zapraszają wszystkich, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo,
ład i porządek w ich okolicy. Można przyjść i porozmawiać o własnych pomysłach
na poprawę porządku publicznego, zgłosić problemy źle parkujących pojazdów,
poinformować o osobach stwarzających różne zagrożenia, np. wyrzucających
butelki przez okno, mających agresywne psy, objawiających różnego rodzaju
zaburzenia emocjonalne.

Skład, łamanie i druk:
Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s. c.
M. Grodecka, T. Grodecki
Ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków

Szansa dla czworonogów

Adres redakcji:
30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
Tel. 12 654 57 74, 12 359 31 91
Tel./fax 12 654 89 33
www.dzielnica11.krakow.pl
Redaktor naczelny:
Kazimierz Bożek

Nakład: 5.000 egz. bezpłatnych
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Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania,
adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz
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Uruchomiono kolejne dwa punkty, w których można pozostawić niechcianego
psa lub kota. Zwierzę otrzyma w nich fachową pomoc do czasu zabrania go
przez nowych właścicieli.
Jedno z tych miejsc znajduje się na terenie Dzielnicy XI, w hotelu dla psów
SZARIKTON przy ul. Łużyckiej 111a (wjazd od ul. Bochenka). Zwierzęta przyjmowane są w godzinach pracy hotelu. Należy tylko wypełnić anonimową ankietę
z podstawowymi informacjami o psie lub kocie. Zawarte w niej informacje
ułatwią adopcję.
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Z obrad Rady Dzielnicy
Dwa wnioski
Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwaliła dwa wnioski
dotyczące infrastruktury drogowej.
Pierwszy trafił do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i dotyczy niezwłocznego remontu chodnika przy ul. Beskidzkiej,
na odcinku od ul. Tarnobrzeskiej do ul. Zielonej. Znajdujące
się tam płyty chodnikowe są popękane i zapadnięte. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że w pobliżu znajdują się
przedszkole, żłobek oraz przystanki komunikacji miejskiej, co
generuje duży ruch pieszych a obecny stan chodnika zagraża
ich bezpieczeństwu.
Drugi wniosek wystosowano do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Radni proszą w nim o wyznaczenie przejścia dla pieszych
na wlocie ul. Podedworze w ul. Bochenka. Jest to odpowiedź
na postulaty mieszkańców ul. Bochenka, którzy przechodzą
tędy do pobliskiej szkoły, przedszkola, sklepów i przystanków
komunikacji miejskiej. Brak oznakowanego przejście powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, które będzie
jeszcze większe, gdy ruszy kolejna inwestycja w tym rejonie.
Warsztaty nt. bezpieczeństwa
Radni zdecydowali o skorzystaniu przez Dzielnicę XI z grantów dzielnicowych w ramach programu „Bezpieczny Kraków”.
Za przeznaczone na ten cel pieniądze mają być zrealizowane warsztaty i szkolenia dla pracowników edukacyjnych oraz
personelu obsługi szkół z terenu Podgórza Duchackiego na
temat właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia atakiem
terrorystycznym.
Chodzi nie tylko o mało prawdopodobne, aczkolwiek
możliwe, działania ekstremistów, ale i o znacznie bardziej
prawdopodobne zagrożenie ze strony osób niezrównoważonych psychicznie, będących pod wpływem środków odurzających.

Zgoda na najem dachu
Po raz kolejny dyskutowano o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy najmu części dachu na Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej z operatorem jednej z sieci komórkowych. Ostatecznie zgoda została
udzielona, gdyż dotyczy anteny o niewielkiej mocy (największa,
której istnienie oprotestowali mieszkańcy i negatywnie zaopiniowali radni, została zdemontowana przez jej właściciela),
a wyniki badań dostarczone przez ZSOI nr 7 wskazują, że nie
ma przekroczeń dopuszczalnych norm.
Kilka przychylnych decyzji
Przychylnie ustosunkowano się także do:
 sprzedaży przez Gminę Kraków niewielkiego paska
gruntu (ok. 10 m. kw.) przy ul. Nadzieja na rzecz właściciela sąsiedniej nieruchomości, co poprawi możliwość
zagospodarowania jego działki;
 stworzenia strefy ruchu przy ul. Heila. Prosili o to mieszkańcy okolicznych bloków. Powstanie strefy pozwoli
służbom porządkowym na karanie kierowców przekraczających prędkość i parkujących w niedozwolonych
miejscach. Obecnie nie jest to możliwe, gdyż ulica ma
status drogi wewnętrznej;
 uruchomienia nowego przystanku przy ul. Klonowica
(między budynkami z numerami 17a i 17b), w kierunku
ul. W. Sławka;
 ponowne zawarcie umów najmu z dotychczasowymi
najemcami lokali socjalnych przy ul. Gromady Grudziąż
i Dauna. Decyzję podjęto po informacji Komisji Mieszkaniowej, iż podczas wizji lokalowej stwierdzono właściwy stan techniczny mieszkań, bieżące regulowanie
należności i nie odnotowano skarg sąsiadów.
Opr. K

Uznanie za zasługi
dokończenie ze s. 1

– Na początek była pomoc przy organizacji wyborów w 1989 r.
Potem załatwianie żywności dla najuboższych, organizacja
kolonii dla dzieci i młodzieży. Kolejne inicjatywy po prostu się
rodziły, były realizowane, bo taka była potrzeba – wspominał
ksiądz Jan Mrowca.
Poniżej zamieszczamy treść uzasadnienia wniosku o uhonorowanie księdza prałata Jana Mrowcy odznaką Honoris Gratia.
Ksiądz Jan Mrowca od początku funkcjonowania krakowskiego
samorządu miejskiego i dzielnicowego aktywnie z nim współpracuje, okazuje wsparcie i życzliwą pomoc w rozwiązywaniu
problemów naszej lokalnej społeczności.
Ksiądz Prałat od 35 lat jest związany z osiedlem Kurdwanów.
W bardzo trudnym okresie lat 80. minionego wieku zbudował jedną z największych krakowskich parafii, wraz z kościołem i domem
parafialnym. W szczególny sposób wyrażamy podziękowanie za
otwartość Księdza i pomoc w rozwiazywaniu problemów społecznych, w tym w szczególności za długoletnie wsparcie dla najuboższych, najsłabszych pod względem materialnym mieszkańców
dzielnicy i miasta oraz dzieci i młodzieży z rodzin o najniższych

dochodach. Jesteśmy wdzięczni za pomoc i coroczną obecność
na dzielnicowej wieczerzy wigilijnej.
Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na fakt, że parafia kurdwanowska była w czasie pełnienia przez księdza Jana Mrowcę posługi proboszcza, parafią prawdziwie żywą, w której funkcjonowało
i nadal działa wiele wspólnot, różnego rodzaju poradnie, bardzo
aktywny jest oddział Caritas. Były i są organizowane koncerty,
prelekcje i występy artystyczne.
Podkreślić należy także doskonałą współpracę z samorządowymi placówkami oświatowymi. Za szczególnie istotne
uważamy zaangażowanie Księdza Prałata w działania mające na celu troskę o pamięć historyczną, promowanie postaw
patriotycznych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, w tym
organizację corocznego wieczoru patriotycznego z okazji Święta
11 Listopada.
Ksiądz Prałat wziął także aktywny udział, w pracach dzielnicowego komitetu organizacji obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości, w ramach których w ubiegłym roku zostało zorganizowanych szereg dużych plenerowych imprez, koncertów
i konkursów dla najmłodszych mieszkańców.
DUL
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Opinia o trasach rowerowych
W Krakowie powstaje coraz więcej tras rowerowych, coraz większą uwagę
przywiązuje się do zapewnienie rowerzystom możliwości bezpiecznego poruszania się podczas przejazdów rekreacyjnych i codziennych dojazdów do pracy
czy szkoły. Elementem tych działań jest aktualizacja „Studium podstawowych
tras rowerowych miasta Krakowa”. We wrześniu Rada Dzielnicy XI pozytywnie
zaopiniowała propozycje nowych przebiegów tras rowerowych układu podstawowego na terenie Podgórza Duchackiego.

Analizując założenia przebiegu proponowanych dróg, radni zwrócili uwagę,
że poprowadzono je przez tereny zielone lub po mało uczęszczanych ulicach,
co będzie sprzyjało wykorzystaniu projektowanych tras do rekreacji, a przede
wszystkim zapewni rowerzystom bezpieczeństwo. Wysoko oceniono też planowane rozwiązania bezkolizyjne w postaci kładek oraz powiązanie nowych tras
z tymi już przewidzianymi we wcześniejszych dokumentach planistycznych.
Propozycje nowych odcinków wynikają głównie z uwarunkowań terenowych, doświadczeń z eksploatacją odcinków dotychczas zrealizowanych oraz
identyfikowanych problemów z budową
niektórych tras. Opracowanie ma charakter planistyczny, docelowo powinno zostać wprowadzone do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego i planów miejscowych
i nie oznacza na tym etapie jakichkolwiek inwestycji w proponowanych nowych przebiegach.

Na terenie Dzielnicy XI proponuje się
następujące nowe przebiegi tras rowerowych układu podstawowego:
1. Nowy przebieg trasy głównej nr 3
biegnącej od zachodniej krawędzi ul.
Turowicza pod estakadą, następnie, po
przecięciu ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej skrajem terenu na południe od ul.
Puszkarskiej do ul. Edwarda Heila. Dalej
jezdnią ul. Heila w ruchu ogólnym do ul.
Walerego Sławka.
Proponowany przebieg ma umożliwić
całkowicie bezkolizyjny dojazd rowerem
z Woli Duchackiej w kierunku Ruczaju
i Dębnik, trasą o korzystniejszych parametrach wysokościowych niż przez ul.
Puszkarską. W rejonie estakady Turowicza przewiduje się rozwiązanie bezkolizyjne (kładki, estakady) i dołączenie
trasy rowerowej do rozważanego węzła
drogowego Tischnera – Fredry. Odcinek
w ul. Heila nie wymaga żadnych zmian
i inwestycji.
2. Nowy przebieg trasy głównej nr 5,
wykorzystujący częściowo infrastrukturę
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rowerową realizowaną w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej. Trasa zaczynałaby się po wschodniej stronie tunelu
drogowego Trasy Łagiewnickiej i stamtąd byłaby prowadzona na południe od
Trasy Łagiewnickiej kładkami nad rzeką
Wilgą i przez ul. Totus Tuus. Następnie,
kolejną kładką, byłaby przeprowadzona
na wschodnią stronę ul. Herberta, gdzie
łączyłaby się z trasą rowerową ujętą
w planach.
Taki przebieg minimalizuje przewyższenia, które musieliby pokonywać rowerzyści (ominięcie podjazdu do skrzyżowania ul. Witosa, Herberta i Turowicza),
zapewnia całkowicie bezkolizyjne przekroczenie ul. Herberta i w przyszłości pozwoli na dostęp do trasy korytarzem ul.
Michała Żaka. Pozwala też na połączenie
z ul. Chmielną, co umożliwiłoby dotarcie
do osiedli na południe od ul. Witosa.
3. Nowa trasa łącznikowa „Podmokła –
Stojałowskiego” w formie drogi dla rowerów zlokalizowana wzdłuż obu ulic (także na odcinku dopiero przewidywanym
w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego), która ma zapewnić dostęp do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na północ
od ul. Stojałowskiego. Trasa, planowana
jest po południowej stronie ul. Podmokłej
w kierunku wschodnim do skrzyżowania
z ul. Herberta, dalej na wschód północną
stroną ul. Stojałowskiego i planowanym jej
przedłużeniem w kierunku ul. Wyżynnej
i Niebieskiej.
Opr. K.

Poszukiwani
świadkowie
6 września 2019 r. (piątek) o godz. 14:11
na skrzyżowaniu ul. Cechowej i Bojki
srebrny bądź złotawy Opel Vectra B,
kierowany przez młodą kobietę, uderzył w tył pojazdu, który zatrzymał się
przed przejściem dla pieszych. Sprawczyni stłuczki zbiegła z miejsca zdarzenia
i skręciła przed pętlą autobusową w ul.
Cechową. Jej pojazd ma uszkodzony
prawy przód.
Osoby, które widziały zdarzenie lub
opisany pojazd we wskazanym dniu
i rejonie, bądź też mają w swoich samochodach kamery, które umożliwiłyby
identyfikację sprawczyni proszone są
o kontakt z Łukaszem Plenkiewiczem,
tel. 607 388 258.
A może sprawczyni sama się ujawni...
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Kalejdoskop dzielnicowy
Szkolenia dla chętnych
Rada Dzielnicy XI, jako jedna z 6 (na 18),
wyraziła chęć zorganizowania szkoleń
dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaplanowano
je w 4 miejscach na terenie Podgórza
Duchackiego, by każdy chętny mógł na
nie łatwo dotrzeć.

Kontrole antysmogowe
Od 1 września w naszym mieście obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Urzędnicy podkreślają, że przepisy
nie mogą pozostać jedynie na papierze
i dlatego na najbliższe miesiące zaplanowano przeprowadzenie 4500 kontroli ich
przestrzegania. Przeprowadzą je straż-

Najlepszym kierowcą okazał się Piotr
Trojański, drugie miejsce zajęła Aneta
Kańska, a trzecie – Agnieszka Herdzina.
Równoległe odbywały się zawody
mechaników. Wśród zadań dla nich była
m.in. wymiana koła w autobusie na czas.
Rywalizację drużynową wygrali pracownicy Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka. Pracujący w niej Dariusz Piorun
został zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej, a Jacek Ćwierz zajął 3. miejsce.
Modernizacja ogródka
Zakończyły się prace przy modernizacji ogródka na terenie Przedszkola Samorządowego nr 22 przy ul. Przykopy.
W tym roku wykonano elementy małej
architektury, na rok następny planowane są prace związane z zagospodarowaniem zieleni, m.in. nasadzenie krzewów
i kwiatów.
Rada Dzielnicy XI przeznaczyła w sumie na te prace 43 000 zł.

Zajęcia rozpoczęli: (od lewej) Bożena Woźniak-Pachota, Maciej Wojtczak i Jerzy Mądrzyk

Pierwsze zajęcia odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej. Prowadząca je Bożena Woźniak-Pachota,
kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego podkreślała, że ludzie boją się
udzielać pomocy przedmedycznej, boją
się ewentualnych szkód jakie mogą wywołać, a tego typu zajęcia mają dostarczyć niezbędnej wiedzy i umiejętności
oraz pomóc pokonać strach.
Jerzy Woźniakiewicz, lider segmentu „Ratuj” programu Bezpieczny Kraków,
zwrócił uwagę, że defibrylatory diagnozują stan poszkodowanego i „podpowiadają” co należy robić, nie ma możliwości,
by komuś zaszkodzić. Jerzy Mądrzyk,
zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Krakowa dodał, że uratowanie choćby jednej osoby
jest bezcenne, a ci, którzy nie potrafili
udzielić pomocy często wyrzucają sobie,
że gdyby mieli niezbędne umiejętności,
mogliby pomóc.
Maciej Wojtczak, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy XI,
apelował do uczestników szkolenia, by
byli ambasadorami udzielania pierwszej
pomocy, nieśli ją w sytuacjach zagrożenia i dzielili się zdobytymi umiejętnościami z innymi.

nicy miejscy, przeszkoleni urzędnicy
z Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu
Miasta Krakowa oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Trucicielom trudno się będzie
ukryć, gdyż kontrolerzy będą mieli do
dyspozycji drona, kamery termowizyjne
i monitory pyłu zawieszonego.
Osobom przyłapanym na łamaniu zakazu grożą karą. Najłagodniejsza z nich
to pouczenie, kolejna to mandat (nawet
do 500 zł), a w ostateczności wniosek do
sądu (maksymalna wysokość grzywny
wynosi 5000 zł).
Każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem
sytuacji materialnej sprawcy wykroczenia, kwestii prawnych i technicznych.
Zawody kierowców MPK
W zajezdni autobusowej Wola Duchacka odbyły się zmagania kierowców
w konkursie „Bezpieczna jazda komunikacją miejską”. Jego uczestnicy musieli
wypełnić test z pytaniami dotyczącymi
przepisów ruchu drogowego i przewozu
pasażerów, zasad udzielania pierwszej
pomocy oraz wykazać się praktycznymi
umiejętnościami na placu manewrowym.
Wśród zadań było m.in. zatrzymanie pojazdu tak, by drzwi znalazły się dokładnie
na wprost oznaczonego miejsca.

Zmiany w strefie
22 września 2019 r. została poszerzona Strefa Płatnego Parkowa. Obecnie
obejmuje ona także teren Zabłocia oraz
Osiedla Podwawelskiego. Także tego
dnia zmieniły się zasady uiszczania opłat.
Aktualnie są one pobierane nie tylko od
poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 20:00, ale także, w tych samych
godzinach, w soboty.
Kara za brak opłaty parkingowej wynosi 150 zł.
Kolejne zmiany wejdą w życie 15
grudnia br. Wprowadzone zostanie wtedy zróżnicowanie opłat w podstrefach
i nie będzie już możliwości parkowania
na tym samym bilecie parkingowym
w innej podstrefie.
Opr. DUL

6

KURIER DZIELNICY XI

Nr 7, październik 2019

Udana Jesień
Zanim jeszcze nastała jesień kalendarzowa, odbył się festyn Jesień Kurdwanów 2019 r. Impreza zorganizowana
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” przy
wsparciu wielu sponsorów, w tym Rady Dzielnicy XI, po
raz kolejny dostarczyła bardzo wielu atrakcji. Plac zabaw,
konkursy, występy artystyczne przyciągnęły tłumy, nie
tylko mieszkańców Podgórza Duchackiego.
Tegoroczny festyn rozpoczął się już w piątek od turnieju
tenisa stołowego w kategorii Open. Kontynuacją sportowych
zmagań był sobotni mecz Oldbojów Kurdwanowa z reprezentacją Klubu Sportowego „Wróblowianka” oraz niedzielne
zawody – Mini Maraton i II Mistrzostwa Kurdwanowa w wyciskaniu sztangi.

4 Łapy
Dla jednych główną atrakcją soboty był mecz piłkarski, a dla
innych XVI Wystawa i Konkursów psów rasy mieszanej. Kilkanaście psiaków, chyba mniej przejętych niż ich właściciele,
dzielnie prezentowało się na torze przeszkód i demonstrowało
swoje umiejętności – podawanie łapy, przybijanie „piątki”, czy
proszenie o smakołyk. Czasem potrzebna była drobna pomoc, np. postawienie wszystkich łap na ławeczce, by zawodnik
zrozumiał swoje zadanie, innym razem pokazanie ulubionej
piłeczki, by piesek chętniej reagował na komendy.
Bez względu na wygląd i umiejętności każdy zawodnik jest
kochany przez swojego opiekuna i uważany za najwspanialsze
stworzenie.

„Pies Szczęściarz”, czyli Kuki. To jemu przypadła nagroda
wylosowana spośród wszystkich uczestników konkursu

Mika, laureatka I miejsca w Konkursie psów rasy mieszanej,
ze swoją opiekunką
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Upalna niedziela
Kulminacja atrakcji nastąpiła w niedzielę – plac zabaw z wielką ilością karuzel i „dmuchańców”, stoiska handlowe, punkty
z prezentacjami, konkursy i występy na scenie – długo można
by wymieniać różnorodne propozycje, wśród których każdy,
bez względu na wiek i upodobania, mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Dzieci z radością wspominały wakacyjne wyjazdy, przekazując relacje z wyjazdów na Babią Górę, nad Balaton czy do
Chorwacji w postaci rysunków w ramach konkursu „Kredą na
asfalcie”. Z kolei dla miłośników książek przygotowano konkurs „Pasje Biblioteczne”. Piękna pogoda sprzyjała piknikowej
atmosferze, spotkaniom w rodzinnym i sąsiedzkim gronie.
Podczas koncertów zespołów Wawele, Magic of the Queen i gwiazdy wieczoru – grupy Boys – było mnóstwo okazji
do wspólnego śpiewania. Tradycyjnie już imprezę zakończył
kilkuminutowy pokaz sztucznych ogni.
Tekst i zdjęcia DUL

Występ zespołu Magic of the Queen

W trakcie imprezy prezentowano historyczną grę bitewną
„Wrzesień 1939”
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Kraków Każdy może spróbować
bez plastiku
Z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Niestety ma to zdecydowanie
negatywny wpływ na nasze środowisko
i naszą planetę. Ogromne ilości plastiku
pływają w morzach i oceanach tworząc
wyspy wielokrotnie większe od Polski.
Bardzo często odpady trafiają również
na nasze stoły w wyłowionych z akwenów rybach. Czas rozkładu plastiku wynosi kilkaset lat, co znaczy, że od momentu jego wymyślenia jeszcze żadna
plastikowa rzecz nie uległa rozkładowi,
a produkujemy ich z roku na rok coraz
więcej.
W trosce o środowisko i nasze zdrowie musimy jak najszybciej podjąć działania. 10 kwietnia 2019 roku Rada Miasta
Krakowa przyjęła przygotowany przeze
mnie projekt uchwały „Kraków bez plastiku”. Zakłada on m.in. wyeliminowanie
z użycia w Urzędzie Miasta Krakowa jednorazowych naczyń, sztućców i słomek
oraz stosowanie w jednostkach miejskich
papieru makulaturowego do drukarek.
To jednak nie wystarczy. Musimy
działać wszyscy! Dlatego zachęcam Państwa do włączenia się w tą akcję i podjęcia kroków w celu ograniczenia zużycia
plastiku oraz produkcji śmieci. Poniżej 10
porad jak można zacząć i w dość prosty
sposób zmienić swoje nawyki dla dobra
naszej planety.
1. Pij wodę z kranu korzystając z bidonów lub kubków wielokrotnego
użytku.
2. Na zakupy bierz ze sobą bawełnianą
torbę, nie używaj plastikowych torebek ani siatek.
3. Nie używaj jednorazowych plastikowych sztućców i talerzyków.
4. Kupuj produkty w opakowaniach
szklanych lub metalowych.
5. Kupuj produkty w zbiorczych opakowaniach.
6. Kupuj odzież z naturalnych materiałów.
7. Jedzenie na wynos pakuj do własnych pojemników.
8. Nie używaj plastikowych słomek do
napojów.
9. Wybieraj zabawki z naturalnych materiałów.
10. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi
składnikami.
Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa

Grupy młodzieży zebranej przed wejściem do szkoły, krzątający się organizatorzy – nauczyciele WF-u, zespoły
odpowiedzialne za montaż specjalnych
przyrządów do ćwiczeń i nagłośnienia –
to widok zapowiadający liczne atrakcje
podczas kolejnego festynu sportowo
-integracyjnego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego,
który odbył się we wrześniu 2019 r.

Wśród najciekawszych konkurencji
przygotowanych na festyn warto wspomnieć o przeciąganiu liny, strzelaniu piłką
do celu, rzutkach czy debiutującej na naszej imprezie w tym roku, ściance wspinaczkowej. Odbył się także turniej piłki
nożnej, a wisienką na torcie był konkurs
na najszczuplejszą klasę. Uczestnicy festynu mogli odpocząć po trudach współzawodnictwa i wzmocnić się, jedząc pyszne

Wakacje na sportowo
Wakacje to świetna okazja by aktywnie
spędzić czas! Dlatego od lat na kortach
tenisowych Klubu Sportowego „Grzegórzecki” organizowana jest akcje „Lato
w mieście”, którą współfinansuje ze
środków wydzielonych do jej dyspozycji
Rada Dzielnicy XI.
W tym roku zajęcia trwały przez 5
tygodni, od połowy lipca do połowy
sierpnia. W ich trakcie dzieci i młodzież
z Podgórza Duchackiego poznawała tajniki tenisa ziemnego i innych dyscyplin
sportu.
Młodzi tenisiści
Tegoroczna edycja akcji „Lato w mieście”
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
W zajęciach wzięło udział 254 dzieci
w wieku od 6 do 16 lat. Nad treningami
i zajęciami czuwała wykwalifikowana kadra trenerska z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnicy akcji mieli zapewniony
profesjonalny sprzęt sportowy. Oprócz
zajęć sportowych był też czas na drugie
śniadanie w formie owoców, napojów
i zdrowych przekąsek.
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swoich sił...

kiełbaski i ciasta. Dodatkową atrakcją była
loteria, z której dochód przeznaczyliśmy
na cele charytatywne realizowane przez
szkolny wolontariat i samorząd.
Mnóstwo emocji
Festyn dostarczył uczniom i nauczycielom wiele emocji oraz okazji do
sportowej rywalizacji międzyklasowej.
Od lat niesłabnącym powodzeniem cieszy się przeciąganie liny, które genialnie
komentował niezawodny w swej roli historyk Maciej Pudlik. Udało mu się pobić
jeden z rekordów imprezy – komentarz
trwał nieprzerwanie przez 4 godziny.
Na boisku szkolnym odbył się turniej
piłki nożnej. Brały w nim udział wszystkie szczeble klas z naszej szkoły i dostarczył on wielu niezapomnianych przeżyć.
Tu warto wspomnieć, że od niedawna
szkoła dysponuje nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi boiskami, które zarówno
uczniom, jak i mieszkańcom pobliskiego
osiedla, stwarzają możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego.
Oprócz dyscyplin grupowych można było spróbować sił w konkurencjach

Na zakończenie akcji „Lato w mieście” młodzi zawodnicy rozegrali turniej.
Najlepsi otrzymali medale prawdziwego
tenisisty, a dla wszystkich uczestników
przygotowaliśmy słodkie upominki oraz
pamiątkowe dyplomy.
Dziękujemy Radzie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za stworzenie możliwości zorganizowania dzieciom i młodzieży
zajęć, podczas których pokazaliśmy im
piękno tenisa, przekonywaliśmy do aktywności fizycznej.
Remont kortów i zapisy do szkółki
Wakacje dobiegły końca, ale przygoda
z tenisem i sportem może nadal trwać!
Właśnie ruszyły zapisy do Akademii Tenisa KS Grzegórzecki. Formalności najłatwiej dopełnić wchodząc na stronę
www.grzegorzecki.pl. Po wybraniu
zakładki Tenis należy przejść do części
Zapisy i wypełnić formularz, który się
pojawi.
Akademię Tenisa prowadzimy od
2001 roku. W naszej sekcji trenuje ponad 200 dzieci. Do każdego zawodnika
staramy się podchodzić indywidualnie
tak, aby zapewnić mu odpowiedni rozwój fizyczny oraz osiągnięcie możliwie

indywidualnych. Wyzwaniem dla zawodników stała się w tym roku wspinaczka
na ściance. Duże emocje towarzyszyły
też sprawdzianowi celności strzału piłką
lub rzutkami do specjalnie przygotowanych tarcz.
Festyn sportowo-integracyjny w naszej placówce po raz kolejny był szansą
na lepsze poznanie szkolnego środowiska. Podobnie jak w latach ubiegłych,
swoją obecnością zaszczycił nas Radny
Miasta Krakowa Krzysztof Sułowski.
Opinie o imprezie
Uczniowie współpracujący z gazetką szkolną ZSE nr1 zapytali uczestników
festynu o ich wrażenia. Oto kilka opinii
nauczycieli i uczniów:

Świetna zabawa. Jest dużo osób,
w tym dużo nauczycieli. Po to są właśnie
te festyny, żeby się właśnie fajnie bawić.
Nie trenuję wspinaczki, ale potraktowałem mój występ poważnie. Nie wziąłem
udziału dla zabawy, chciałem spróbować
swoich sił w tej dyscyplinie.
Opracowali Mateusz Steczek ID
i Krzysztof Kordzi IV C
Zdjęcia Piotr Dyło i Adam Cygan

jak najlepszych wyników sportowych.
W ostatnich latach staliśmy się jednym
z wiodących klubów w Małopolsce i na
stałe zagościliśmy na liście 20 najlepszych klubów tenisowych w Polsce. Zajmujemy się szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.
Na nadchodzący sezon zimowy
zaplanowaliśmy także wymianę nawierzchni kortów trawiastych, rozpoczął
się generalny remont. Już od października można u nas zagrać na kortach
z mączką syntetyczną. Dbając o komfort gry, przewidujemy także wymianę
oświetlenia.

Medale i upominki młodym tenisistom
wręczał Krzysztof Kot, członek Zarządu
Dzielnicy XI

W październiku startujemy z kolejną
edycją największej w Polsce Ligi Tenisowej– Rekalsmisja Tennis League. Wszystkich tenisistów serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w rywalizacji. Będzie
to doskonała okazja do przetestowania
naszej nowe nawierzchni.
Marta Kołodziejczyk
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Polki, mazury, oberki w „Krakowiaku”!

Wakacje minęły szybko, uczniowie wrócili do szkół, a członkowie Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Krakowiak” także do zajęć, by podnosić
swoje umiejętności.
„Krakowiak” pożegnał się z wakacjami i z latem z prawdziwym przytupem.
I to w szczególnym miejscu – na Placu

Szczepańskim. Wraz z Polskim Radiem
2, w ramach audycji „Dwójka na miejscu – Znaki Niepodległej”, zachęcaliśmy
do wspólnego tańca. Zgromadzona
publiczność obejrzała na początek nasz
krótki, acz bardzo wartki, występ, później
natomiast uczestniczyła w warsztatach
i sama zatańczyła krakowiaka. Chętnych

nie brakowało. Wszyscy z ochotą poznawali kolejne figury taneczne.
W najbliższym czasie podopiecznych
„Krakowiaka” czekają kolejne atrakcje. Już w październiku włączymy się
w projekt „Zatańcz z nami. MONIUSZKO”. Przedsięwzięcie realizowane jest
z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W ramach jej obchodów,
członkowie naszego Zespołu będą mogli
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych choreografów z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S.
Hadyny. Będzie to wielkie święto sztuki
ludowej, pierwsze tego typu Krakowie.
Projekt „Zatańcz z nami. MONIUSZKO”
ma integrować, a także angażować
w wydarzenie całe środowisko folklorystyczne miasta Krakowa. Kulminacją będzie koncert w hali sportowej TS „Wisła”
27 października 2019 r.
Muzyka i taniec goszczą niezmiennie
w „Krakowiaku”. A co przyniosą kolejne
miesiące w naszej instytucji? O tym będzie można przeczytać w następnym
numerze „Kuriera”.
M.P.

Lato w szkole nr 149
Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Bujaka kolejny raz przystąpiła do akcji
„Lato w szkole”. Ciekawe i różnorodne
zajęcia były prowadzone przez 4 tygodnie wakacji.
Nauczyciele opiekujący się dziećmi
zadbali, by wspólnie spędzany czas upływał miło, interesująco i przede wszystkim bezpiecznie. Dlatego zaplanowano
m.in. spotkanie z policjantem i z ratownikiem wodnym. Dzieci poznawały zasady
bezpieczeństwa podczas spacerów po
Krakowie, wycieczek poza miasto, zajęć
na basenie, na placu zabaw i przejazdów
środkami komunikacji miejskiej.

Uczestnicy akcji zwiedzili zamek
w Niepołomicach oraz odwiedzili warownię i skansen w Dobczycach. Nie
zabrakło wyjść na basen, do kina, na
ściankę wspinaczkową. Były też wesołe
zabawy w centrum trampolin. Ponadto
uczniowie obejrzeli dwa spektakle teatralne połączone z warsztatami.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły rejs statkiem po Wiśle, pokaz zwierząt egzotycznych i wycieczka do zoo.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty z robotyki i majsterkowania, a także zajęcia kulinarne, eksperymentalne i robótki z koralików. Było tez

wspólne rysowanie, malowanie, wycinanie, muzykowanie i śpiewanie.
Dzieci znalazły też czas, by uczestniczyć w pikniku organizowanym na terenie Centrum Rozwoju Com-Com Zone
w Nowej Hucie i, jak co roku, w całodniowym maratonie wakacyjnych atrakcji
w ramach projektu „Królewskie wakacje”.
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Jesienne plany
przedszkolaków
I znów wrzesień wraz z ciepłym słonecznym promieniem „wpadł” przez szybę
do Samorządowego Przedszkola nr 163 im Heleny Bechlerowej w Krakowie. Od
razu rozświetlił buzie rozpoczynających nowy rok szkolny 2019/2020 przedszkolaków i pobudził ich do działania.

W tym roku przed dziećmi nie lada
zadanie! Biorą bowiem udział w XX edycji
Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą
„Przedszkole Talentów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego,
w którym będą rozwijały swój potencjał
i wykazywały się kreatywnością podczas
realizacji zadań konkursowych. Będą
okazje, by zaprezentować swoje talenty muzyczne, taneczne, gimnastyczne,
plastyczne i inne. Szczerze życzymy im
powodzenia!!!

„Lato w szkole” w naszej placówce
było czasem spędzonym w gronie rówieśników na wspólnej zabawie połączonej
z aktywnością ruchową i poznawaniem
różnorodności otaczającego nas świata.
Wspomnienia beztroskich wakacyjnych
chwil na pewno pozostaną na długo
w pamięci.
Tekst i zdjęcia Danuta Klimkiewicz

Rodzinna integracja
To nie jedyne przedsięwzięcie, z którym
w pierwszych miesiącach roku szkolnego zmierzą się przedszkolaki. Wraz z rodzicami staną do rodzinnego konkursu
fotograficznego „Przyłapani z książką”.
Zdjęcia mają uchwycić chwile spędzane
na wspólnym czytaniu literatury dziecięcej, między innymi utworów patronki naszego przedszkola Heleny Bechlerowej.
Zadanie to wzmocni więzi wewnątrzrodzinne, rozbudzi wyobraźnię dzieci i ich
ciekawość świata, a rodzicom zapewni
korzystny wpływ na emocjonalny rozwój
ich podopiecznych.
Zachęcając rodziców do wspólnego
spędzania czasu z dzieckiem, jak co roku
zaprosimy Ich na rodzinne zajęcia integracyjne, podczas których dorośli wrócą
na chwilę do dzieciństwa i pobawią się
z dziećmi w stare i nowe zabawy podwórkowe, muzyczne, pantomimiczne,
nie zabraknie śpiewu i tańca.

Wycieczki edukacyjne
Na razie, korzystając z ładnej pogody,
grupy pięcio– i sześciolatków wyruszają na wycieczki, między innymi do: Muzeum Narodowego w Krakowie – Dom
Józefa Mehoffera, Dom Jana Matejki;
Muzeum Inżynierii Miejskiej, Centrum
Kultury Japońskiej Manggha.
Wszystkie dzieci oczywiście z niecierpliwością czekają na Dzień Przedszkolaka – w planie wesoła zabawa i niespodzianki.
Maria Zygma-Doktorowicz
Zdjęcia Magdalena Gołąb
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Klub Rodziców
Od września 2018 r na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” (ul. Witosa 39) działa „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Jest to miejsce stworzone dla rodziców (opiekunów)
i ich dzieci oraz dla osób oczekujących potomstwa. Klub jest prowadzony w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Miasta Krakowa
przez Fundację Rodzina Plus. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Celem Fundacji jest wspieranie rodziców
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci własnych
i/lub najmłodszych powierzonych ich
pieczy, a ponadto promowanie pożądanych wartości wzorów rodzinnych.
W ramach Fundacji Rodzina Plus
działają: Poradnia Rodzinna, Ośrodek
Mediacyjny, Centrum Szkoleniowe
i Ośrodek Wsparcia Rodziny.
Jak działa Klub?
Klub jest czynny codziennie przez 5 godzin ( w poniedziałki od 14:00 do 19:00,
od wtorku do piątku od 9:00 do 14:00).
Odbywają się w nim cotygodniowe zajęcia: sensoplastyka (we wtorki o 9:30),
zajęcia umuzykalniające według metody
Gordona, tzw. Gordonki (w środy o 9:30
i 10:30) oraz pilates dla mam (w czwartki
o 9:30) Dodatkowo w poniedziałki oraz
piątki odbywają się liczne spotkania
z ekspertami, przeprowadzane są wykłady, prelekcje, pogadanki czy warsztaty. Głównym celem zajęć jest wsparcie
rodziców w ich rodzicielstwie, danie im
możliwości poszerzenia swojej wiedzę
na temat pielęgnacji, opieki, żywienia
czy wychowywania swoich pociech.
Odbywały się już spotkania z pedagogiem, fizjoterapeutą dla dorosłych
oraz dla najmłodszych, pediatrą, położną, doulą (kobieta doświadczona
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Dlaczego warto przychodzić do Klubu
Rodziców?
Udział w zajęcia pozwala doświadczyć,
że w swoim rodzicielstwie nie jestem
sam, umożliwia spotkanie innych rodziców, poznanie innych punktów widzenia
na wychowanie/rodzicielstwo, czy wręcz
odwrotnie – znalezienie umocnienie
w swoim. Można porozmawiać, wymienić się kontaktami do lekarzy, specjalistów, dowiedzieć się o ciekawych miejscach dla rodzin z małymi dziećmi, czy
po prostu wypić wspólnie kawę.
Z całą pewnością nasz Klub jest miejscem przyjaznym dla dzieci i ich rodziców. Panuje w nim dobra, swobodna
atmosfera, wzajemna życzliwość, troska
i dzielenie się swoimi doświadczeniami.
Rodzice często udzielają sobie wzajemnie wsparcia, rady i pomocy.
Kluczową rolę w naszym Klubie odgrywa sala zabaw, do której można przyjść
niezapisanym i niezapowiedzianym. Dzieci
mogą korzystać z wielu zabawek, pomocy
edukacyjnych (układanki, klocki, puzzle),
a rodzice usiąść na chwilkę w wygodnych
fotelach sako albo na sofie, które zachęcają do wspólnego odpoczynku i spędzania
czasu na rozmowach i rekreacji.
Można napić się darmowej kawy,
herbaty, czy wody, spotkać się w dorosłym gronie i pobawić z innymi dziećmi.
Natomiast na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy pod adresem: klub.rodzicow.kurdwanow@gmail.com
Serdecznie zapraszamy, spotkajmy
się i poznajmy osobiście!!!
Jesteśmy na Facebooku
https://www.facebook.com/klub.
rodzicow.kurdwanow/

w macierzyństwie, z dużą wiedzą o przebiegu fizjologicznym porodu oraz o zachowaniu kobiety rodzącej w trakcie samego porodu), specjalistą od żywienia.
Organizowane były zajęcia florystyczne, szycia na maszynie zabawek sensorycznych, warsztaty noszenia dzieci
w chustach, kulinarne, a także zajęcia
dla rodziców podnoszące kompetencje
rodzicielskie, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i wiele innych.
Nieustannie pojawiają się nowe pomysły
na kolejne spotkania, które realizujemy
przy wielkim zainteresowaniu rodziców.
Kto może przychodzić do Klubu?
Klub jest stworzony dla rodziców i dzieci do 3 lat oraz rodziców oczekujących
potomstwa. Ważne, by byli oni mieszkańcami Krakowa.

