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DYŻURY ZARZĄDU
DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
Przewodnicząca
Teodozja Maliszewska
czwartki, godz. 16.00-17.00
– ca³okszta³t pracy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Chmurzyński
poniedziałki, godz. 16.00-17.00
– ochrona œrodowiska i planowanie
przestrzenne, infrastruktura komunalna,
rozwój gospodarczy, inicjatywy lokalne
Członkowie:
Mariusz Bembenek
piątki, godz. 15.00-16.00
– praworz¹dnoœæ i porz¹dek publiczny,
informacja i ³¹cznoœæ z mieszkañcami,
„Gazeta Lokalna”
Dawid Cieciak
wtorki, godz. 15.30-16.30
– kultura i sport, mieszkalnictwo, wa¿ne
sprawy spo³ecznoœci lokalnej – protesty,
wnioski i interwencje
Krystyna Dąbrowska
środy, godz. 17.00-18.00
– edukacja, rodzina, zdrowie,
polityka spo³eczna
Dy¿ury odbywaj¹ siê w siedzibie Rady,
z wyj¹tkiem dni sesyjnych i œwi¹tecznych.

BIURO RADY
przyjmuje strony w dni powszednie:
- od poniedziałku do piątku,
w godz. 14.00-16.00
- w innych terminach,
po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym

RADA i ZARZĄD
DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
ul. Białoprądnicka 3
31-221 Kraków
(Zajazd Kościuszkowski)
tel. 012 638-57-52
tel./fax 012 638-10-12
e-mail: dzielnica4@um.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl

MARZEC 2010

Z PRAC RADY DZIELNICY
XLVII sesja
XLVII sesja Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 15 grudnia
2009. By³o to ostatnie spotkanie radnych w roku 2009. Obradom przewodniczy³a Teodozja Maliszewska, która
po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek obrad.
Radni jednog³oœnie zaakceptowali propozycjê i przyjêli protokó³ z poprzedniego spotkania.
W czwartym punkcie porz¹dku dnia
radni procedowali nad projektem
uchwa³y przygotowanej przez Zarz¹d
Dzielnicy IV. Przewodnicz¹ca odczyta³a projekt dokumentu w sprawie ustanowienia prawa trwa³ego zarz¹du na
czas nieoznaczony na czêœci nieruchomoœci przy ul. Szopkarzy w Krakowie
(dzia³ka nr 188/23) na rzecz dotychczasowego u¿ytkownika. Radni jednog³oœnie przystali na propozycjê.
W pi¹tym punkcie porz¹dku dnia
radni zajêli siê projektami uchwa³ przygotowanymi przez Komisjê Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych.
Pozytywnie zaopiniowano nastêpuj¹ce inwestycje:
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pasternik i Na Polach
w Krakowie - Budowa dwóch budynków biurowo-handlowo-us³ugowych,
parkingów podziemnych i nadziemnych wraz z infrastruktur¹ techniczn¹
[…]. W uchwale radni zawarli warunek wykonania sygnalizacji œwietlnej
na przejœciu dla pieszych przy cmentarzu a planowan¹ inwestycj¹.
- wniosek w sprawie zbycia dzia³ki
przy ul. Bursztynowej w Krakowie.

Najbliższa sesja
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
wtorek, 20 kwietnia
godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

Na wniosek komisji rada zawnioskowa³a o monta¿ œwiate³ pulsacyjnych
przy przejœciu dla pieszych na wysokoœci KFC na ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
Ponadto rada negatywnie wypowiedzia³a siê w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Bia³opr¹dnickiej. W uzasadnieniu rada podkreœli³a, ¿e powstanie przystanku bez
zatok spowoduje potê¿ne utrudnienie
w ruchu. Podkreœlono równie¿ argument, ¿e dla przystanku dwustronnego
brakuje terenu na zatokê oraz wiatê
przystankow¹, a dla przystanku w jedn¹
stronê nie ma zgody ZIKT. Nie bez
znaczenia na decyzjê mia³ wp³yw istnienia innych przystanków w okolicy.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad Przewodnicz¹ca Komisji Mieszkalnictwa Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y,
Aleksandra Firlet przedstawi³a nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
- w sprawie poparcia starañ jednej
z mieszkanek o uzyskanie lokalu
mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków,
- w sprawie ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego
po³o¿onego przy ul. Palacha 11/
111 w Krakowie,
- w sprawie ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego po³o¿onego przy ul. Kluczborskiej 4/10
w Krakowie.
Wszystkie propozycje zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez radê.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory i przedstawi³a
harmonogram sesji rady w 2010 roku.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji meryto-
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Na XLVII sesji
rada podjęła
uchwałę
z wnioskiem
o montaż
świateł pulsacyjnych na
przejściu dla
pieszych, na
ul. Krowoderskich Zuchów

rycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ.
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad
przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za przybycie i zaprosi³a radnych
na kolejn¹ sesjê Rady Dzielnicy IV.

XLVIII sesja
Kolejna sesja Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 12 stycznia
2010. By³o to posiedzenie inauguruj¹ce pracê rady w ostatnim roku 5. kadencji. Obradom przewodniczy³a Teodozja Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek spotkania. Radni
jednog³oœnie zaakceptowali propozycjê
i przyjêli protokó³ z poprzedniego spotkania.
W czwartym punkcie porz¹dku dnia
radni procedowali nad projektami
uchwa³ przygotowanymi przez Zarz¹d
Dzielnicy IV. Podjêto uchwa³ê w sprawie planu finansowego wydatków
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y na 2010 rok.
Zgodnie z treœci¹ dokumentu zatwierdzony zosta³ plan finansowy wydatków
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y na zaczynaj¹cy siê rok w kwocie 35.000 z³.
Nastêpnie rozdysponowane zosta³y
œrodki w ramach zadañ powierzonych
z zakresu budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Poszczególne z zadañ otrzyma³y nastêpuj¹ce dofinansowanie:
- ogródek jordanowski Jaremy/Weissa
- urz¹dzenia sportowe - kwota 15.000 z³,
- ogródek jordanowski ul. Banacha
- urz¹dzenia sportowo-si³owe - kwota
15.000 z³,

- park Krowoderski - urz¹dzenia
sportowo-si³owe, sto³y do ping-ponga,
warcabów, szachów - kwota 15.000 z³,
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21: cyklinowanie
parkietów, malowanie œcian - kwota
24.000 z³,
- ogródek jordanowski przy ul.
Siewnej - urz¹dzenia sportowe - kwota 15.000 z³.
Radni podtrzymali negatywn¹ opiniê w sprawie ustanowienia prawa
trwa³ego zarz¹du na rzecz Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie na nieruchomoœci oznaczonej jako dzia³ka nr 1173 obrêb 43
Krowodrza przy ul. Opolskiej w Krakowie. W uchwale rada Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y wyrazi³a gotowoœæ sfinansowania ze œrodków dzielnicy na
ww. dzia³ce budowy parkingu tylko dla
mieszkañców osiedla. W uzasadnieniu
radni podkreœlili, ¿e wielokrotnie informowali o zdecydowanym sprzeciwie
mieszkañców w sprawie budowy na tej
dzia³ce zamkniêtego parkingu. Nieustannie i ze zdumieniem obserwujemy dzia³ania urzêdników Gminy Kraków, jednoznacznie sprzyjaj¹ce inwestorowi powstaj¹cego biurowca, który
staraj¹c siê o pozwolenie na budowê
gwarantowa³ wybudowanie wystarczaj¹cej iloœci miejsc parkingowych w ramach realizowanej inwestycji.
Na wniosek zarz¹du podjêto decyzjê w sprawie aktualizacji obwodów
szkó³. Pozytywnie zaopiniowano wpisanie ul. Ojca Eugeniusza Krajewskiego do obwodu Szko³y Podstawowej nr
51 oraz Gimnazjum nr 18 w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 7 w Krakowie.
W pi¹tym punkcie porz¹dku obrad

3
radni na wniosek Komisji Mieszkalnictwa Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawie ponownego zawarcia umów najmu
lokali mieszkalnych po³o¿onych przy
ul. Radzikowskiego 66/103 i przy ul.
Lentza 4/71.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory. Radnym
zosta³a przedstawiona informacja o planowanym spotkaniu z Pe³nomocnikiem
Prezydenta Krzysztofem Adamczykiem i przedstawicielami Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie w sprawie du¿ych zadañ
infrastrukturalnych planowanych do realizacji na terenie dzielnicy. Radni zostali tak¿e zaproszeni na spotkanie
z Wojewod¹ Ma³opolskim, Stanis³awem Kracikiem.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji merytorycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ.
Po wyczerpaniu porz¹dku przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za
przybycie i zaprosi³a radnych na kolejn¹ sesjê Rady Dzielnicy IV.

XLIX sesja
XLIX sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 9 lutego 2010.
Obradom przewodniczy³a Teodozja
Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek spotkania. Radni zaakceptowali propozycjê i przyjêli protokó³ z
poprzedniego spotkania.
Tradycyjnie w czwartym punkcie
porz¹dku dnia radni procedowali nad
projektami uchwa³ przygotowanymi
przez Zarz¹d Dzielnicy IV.
Na wniosek dyrekcji Przedszkola
nr 138 zmieniony zosta³ zakres rzeczowy zadania remontowego. Zgodnie
z proœb¹ placówki œrodki w kwocie
45.000 z³ pos³u¿¹ dokoñczeniu remontu kuchni.
W zwi¹zku z problemami proceduralnymi zmienione zosta³o jedno z zadañ priorytetowych. Zamiast dofinansowania zadania „Opracowanie projektu na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu i rozwi¹zania komunikacyjnego przed Zajazdem Koœciusz-
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kowskim i Dworkiem Bia³opr¹dnickim” - œrodki w kwocie 5 000. z³ pos³u¿¹ dofinansowaniu budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha.
Rozdzielona zosta³a czêœæ rezerwy
celowej z zadañ priorytetowych. Tradycyjnie na pocz¹tku roku radni przyznali œrodki na konkursy organizowane w przedszkolach i szko³ach. Poszczególne wydarzenia otrzymaj¹ nastêpuj¹ce dofinansowanie:
VIII Miêdzyszkolny Konkurs Jêzyka Angielskiego w Szkole Podstawowej nr 21 - kwota 400 z³,
Miêdzyszkolny Konkurs Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 119 kwota 400 z³,
XVII edycja Konkursu „Bli¿ej
Œwiata” organizowanego w Szkole
Podstawowej nr 68 - kwota 5.200 z³,
VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Ratujmy Przyrodê”
organizowanego przez Przedszkole nr
83 - kwota 1.000 z³.
Na wniosek zarz¹du radni zg³osili do
Konkursu dla Rad Dzielnic w 2010
roku zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha” - II etap.
Rada zadeklarowa³a chêæ dofinansowania w/w zadania.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad radni na wniosek Komisji Mieszkalnictwa Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y
pozytywnie zaopiniowali wniosek w
sprawie ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego po³o¿onego przy ul. Pr¹dnickiej w Krakowie.
W szóstym punkcie porz¹dku dnia
radni zajêli siê projektami uchwa³ przygotowanymi przez Komisjê Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych.

Na XLIX sesji
rada przyznała
dofinansowanie
na konkursy
organizowane
w placówkach
oświatowych,
m.in. na Wojewódzki Konkurs
„Bliżej Świata”

Pozytywnie zaopiniowano wniosek
o ustalenie warunków zabudowy dla
inwestycji przy ul. Gdyñskiej - „Budowa zespo³u trzech budynków wielorodzinnych, budynku biurowo-us³ugowego oraz budynku hotelowego wraz
z gara¿ami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi oraz drogami wewnêtrznymi […]”.
Negatywnie rada odnios³a siê do
dwóch wniosków o ustalenie warunków zabudowy. W oczach radnych
uznania nie zyska³y:
- „Budowa zespo³u budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do
oœmiu budynków) wraz z gara¿ami
podziemnymi oraz naziemnymi miejscami postojowymi […] przy
ul. Chmurnej i ul. S³otnej w Krakowie”. Powodem decyzji by³ niedostateczny uk³ad komunikacyjny dla przedmiotowej inwestycji i zaburzenie zasady dobrego s¹siedztwa przez wielkoœæ
proponowanej zabudowy.
- „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z czêœci¹ us³ugow¹
i handlow¹, z podziemnymi i naziemnymi parkingami na dzia³kach […]
przy ul. Fieldorfa Nila w Krakowie”.
W tym przypadku radni uznali za niewystarczaj¹c¹ iloœæ projektowanych
miejsc parkingowych i wygenerowanie
zbyt du¿ej intensywnoœæ ruchu na
ul. Fieldorfa Nila, w bezpoœrednim s¹siedztwie Szpitala Jana Paw³a II.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory. Radnym
zosta³a przedstawiona informacja o odbytych spotkaniach z Pe³nomocnikiem
Prezydenta Krzysztofem Adamczykiem i przedstawicielami Zarz¹du In-
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frastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie w sprawie du¿ych zadañ
infrastrukturalnych planowanych do realizacji na terenie dzielnicy oraz o spotkaniu z Wojewod¹ Ma³opolskim, Panem Stanis³awem Kracikiem, w sprawie bie¿¹cych problemów mieszkañców dzielnicy.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji merytorycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ.
Po wyczerpaniu porz¹dku przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za
przybycie i zaprosi³a radnych na kolejn¹ sesjê Rady Dzielnicy IV.

L sesja
Jubileuszowa, 50. sesja 5. kadencji
Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 2 marca 2010. Obradom przewodniczy³a Teodozja Maliszewska,
która po przywitaniu goœci i radnych
stwierdzi³a prawomocnoœæ obrad
i przedstawi³a proponowany porz¹dek
spotkania. Radni zaakceptowali propozycjê i przyjêli protokó³ z poprzedniego spotkania.
W czwartym punkcie porz¹dku dnia
radni procedowali nad projektami
uchwa³ przygotowanymi przez Zarz¹d
Dzielnicy IV.
Radni zawnioskowali do Wydzia³u
Bud¿etu Miasta Krakowa o przesuniêcie œrodków finansowych z planu finansowo-rzeczowego wydatków Rady
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y na rok 2010
i przeznaczenie œrodków finansowych
w kwocie 3.500 z³ na dofinansowanie
dzia³alnoœci Chóru QatroVoci, dzia³aj¹cego w CK „Dworek Bia³opr¹dnicki”.
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia kosztownego remontu kserografu w biurze rady dzielnicy, dokonano korekty planu finansowego na 2010 r.
wydatków Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y
poprzez przesuniêcie œrodków bud¿etowych pomiêdzy paragrafami.
W kolejnym punkcie porz¹dku dnia
radni zajêli siê projektami uchwa³ przygotowanymi przez Komisjê Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek
o ustalenie warunków zabudowy dla
inwestycji przy ul. Smêtnej
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z gara¿ami
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podziemnymi […]” i dla inwestycji
przy ul. Che³moñskiego - „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z projektem wjazdu na dzia³kach nr 1325 i 1498 obr.33 Krowodrza,
w Krakowie”. W drugim wypadku zaznaczono, ¿e pozytywna decyzja obwarowana jest warunkiem dostosowania
ulicy do wymogów inwestycji, tj.
utwardzeniem ulicy - nak³adka oraz
budowa chodnika przy wy¿ej wymienionej inwestycji.
Na wniosek komisji zawnioskowano do Zarz¹du Infrastruktury Komunalnej i Transportu o utworzenie parkingów ogólnodostêpnych na dzia³kach nr 132/26 oraz 130/2 obr 42 Krowodrza, nale¿¹cych do gminy Kraków, znajduj¹cych siê w okolicy ul.
Danka w Krakowie. W uzasadnieniu
radni podnieœli, ¿e okoliczne tereny
wykazuj¹ siê ogromnymi brakami
w zakresie infrastruktury parkingowej. Istniej¹ca oraz planowana zabudowa daje pewnoœæ, ¿e problem bêdzie bardzo szybko narasta³. Komisja
Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju
Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych
posiada informacjê, ¿e inwestycja ta
mo¿e zostaæ sfinansowana ze œrodków
zewnêtrznych, co stanowi dodatkow¹
zachêtê w przyjêciu wniosku.
Równie¿ pozytywnie zaopiniowano
plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia tramwajowa od pêtli Krowodrza Górka do Górki Narodowej-Zachód”. Radni w uchwale zawarli z nastêpuj¹ce uwagi:
- wnioskuje siê o zmianê przebiegu
korytarza linii tramwajowej 5 KDL/KT
DYŻURY RADNEGO
MIASTA KRAKOWA

Rada
Dzielnicy IV
Prądnik
Biały
przekazała
ze środków
przenaczonych na
własną
działalność
3 500 zł dla
chóru
Quattro
Voci

i poprowadzenie go przez tereny oznaczone obecnie jako 15U, 3 KP i 16U.
W obecnym kszta³cie korytarz jest poprowadzony bardzo blisko intensywnej
zabudowy mieszkaniowej, gdy jednoczeœnie po drugiej stronie ul. Pachoñskiego znajduj¹ siê tereny gara¿owe
i przemys³owe. Ponadto umo¿liwi to
poprowadzenie linii tramwajowej z pominiêciem tarczy ronda, przy ul. Siewnej/Mackiewicza, dziêki czemu przebieg tramwaju bêdzie blokowa³ tylko
jedn¹ relacjê tego ronda w stronê pó³nocn¹. Takie rozwi¹zanie umo¿liwi
wzglêdn¹ dro¿noœæ na najbardziej intensywnych relacjach (od Siewnej do
Mackiewicza) - dodatkowo wnioskuje
siê o zmianê zagospodarowania terenów 1 i 2 KPR i przeznaczenie ich na
US b¹dŸ dokonania takich zapisów
w czêœci opisowej planu, aby mo¿liwe
by³y inwestycje w zieleñ urz¹dzon¹
wraz z urz¹dzeniami sportowymi.

DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ

Janusza Chwajoła
1 kwietnia, czwartek
godz. 18.00-19.00
Urząd Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Świętych 3-4
Klatka F, III piętro, pok. 302
15 kwietnia, czwartek
godz. 18.00-19.00
Siedziba Rady i Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
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Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca, w godz. 16-17

W szóstym punkcie porz¹dku dnia
radni na wniosek Komisji Rewizyjnej
przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoœci
merytorycznej i finansowej Zarz¹du
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y za 2009 rok.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory i zachêci³a radnych do aktywnego w³¹czenia
siê w pracê nad nadzorem zadañ realizowanych przez dzielnicê.
W ramach oœwiadczeñ i komunikatów przewodnicz¹cy komisji merytorycznych poinformowali o najbli¿szych terminach spotkañ.
Po wyczerpaniu porz¹dku przewodnicz¹ca podziêkowa³a wszystkim za
przybycie i zaprosi³a radnych na kolejn¹ sesjê Rady Dzielnicy IV.
GRZEGORZ CHMURZYŃSKI
fot. MARIUSZ BEMBENEK

DYŻURY RADNYCH
DZIELNICY IV
PRĄDNIK BIAŁY
Aleksandra Firlet
przewodnicząca
Komisji Mieszkalnictwa,
przewodnicząca
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”
piątki, godz. 14.00-15.00,
siedziba Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały

www.dzielnica4.krakow.pl
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Węzeł Ofiar Katynia
– drogowy falstart?

INTERPELACJE
W RADZIE MIASTA KRAKOWA

Największa realizowana obecnie w Krakowie inwestycja drogowa zlokalizowana, której główna część zlokalizowana jest
na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały. Choć wykonawca zapewnia, że opóźnień nie będzie, są powody do obaw.

Dojazd do Szkoły Podstawowej
nr 113

Trwa przebudowa Ronda Ofiar Katynia. Do końca roku
ma się ono zmienić w trzypoziomowy, nowoczesny węzeł
komunikacyjny. W ciągu ulic Radzikowskiego i Conrada
wybudowana zostanie estakada, a od ul. Armii Krajowej
do ul. Jasnogórskiej poprowadzony zostanie tunel. Jeśli
dodamy do tego jezdnie na poziomie gruntu, przepustowość ronda zwiększy się w ten sposób ponad trzykrotnie.
Ale już na pierwszym etapie robót wykonawca inwestycji
– konsorcjum firm Radko i Punj Lloyd zmieniając organizację ruchu, wybudowało tymczasową jezdnię wzdłuż
ul. Radzikowskiego, w kierunku Katowic, która rozpadła
się po kilku godzinach użytkowania. Wykonawca nie powiadomił też policji i Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu o wprowadzonych zmianach.
To nie wszystkie przeszkody. Jeszcze zanim położono
asfalt, ekipy budowlane natrafiły w pasie zieleni na militarne znalezisko. Okazał się nim radziecki schron, najprawdopodobniej element sieci łączności Układu Warszawskiego. Obiekt, w którym zachowały się elementy wyposażenia (m. in. kable), częściowo rozebrano.

Kraków, 02.02.2010
Sz. P.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
W imieniu Dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 113 (Kraków,
ul. Stachiewicza), uprzejmie proszê o podjêcie dzia³añ, maj¹cych na celu przywrócenie dojazdu do szko³y, który zosta³
uniemo¿liwiony poprzez zamontowanie bramy obok szko³y
przez Spó³dzielniê „Krakus” (ul. Œwiêtokrzyska 12).
Brama zlikwidowa³a drogê przeciwpo¿arow¹ i utrudni³a
dzieciom dostêp do szko³y - samochody parkuj¹ce na chodniku nie mog¹c wjechaæ pod bloki tarasuj¹ chodniki - blokuj¹c
przejœcie. Proszê równie¿ o wziêcie pod uwagê bezpieczeñstwa
uczniów z krakowskich Azorów, które zdaniem p. Bo¿eny Sadok, Dyrektor Szko³y nr 113, bardzo wzroœnie poprzez zamontowanie monitoringu zewnêtrznego (dwóch kamer).
Uprzejmie proszê o pomoc w rozwi¹zaniu tych problemów
Szko³y nr 113.
Z powa¿aniem,
Janusz Chwajo³
Radny Miasta Krakowa
***
16.02.2010
Pan
Janusz Chwajo³
Radny Miasta Krakowa

Zdaniem ZIKiT-u, gdyby droga tymczasowa, w której natychmiast pojawiły się dziury i wyrwy, wykonana była w lepszej technologii, to i tak nie zostałaby dopuszczona do użytku, ze względu na nieprawidłową organizację ruchu. Firma
zobowiązała się wybudować do połowy kwietnia nową jezdnię, dzięki której zostanie utrzymana płynność ruchu na rondzie. Zanim pojadą nią samochody, inspektorzy ZIKiT-u
sprawdzą szczegółowo jej stan techniczny.
Na razie wiosenna pogoda sprzyja pracom. Taki falstart
nie napawa jednak optymizmem, tym bardziej, że Kraków
przeżywał już raz komunikacyjny horror w związku z przeciągającą się w nieskończoność przebudową Ronda Mogilskiego. Wykonawca uspokaja jednak, że pomimo zmian
w harmonogramie prac, o opóźnieniach nie będzie mowy.
Na razie na rondzie w godzinach szczytu tworzą się korki,
choć nie ma jeszcze większych ograniczeń w ruchu. Poważniejsze utrudnienia i objazdy w tym rejonie miasta czekają nas już w maju.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

W odpowiedzi na Pana interpelacjê w sprawie dojazdu do
Szko³y Podstawowej nr 113, ul. Stachiewicza 33, zg³oszon¹
na XCI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 lutego 2010 r.,
uprzejmie informujê:
W dniu 28 stycznia br. zosta³o zorganizowane spotkanie z
udzia³em prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej „Krakus", Pani
Bo¿eny Sadok, dyrektora Szko³y Podstawowej nr 113, przedstawiciela Rady Rodziców oraz przedstawiciela Wydzia³u
Edukacji. W trakcie spotkania prezes SM „Krakus" wyjaœni³,
¿e brama zosta³a zamontowana na terenie nale¿¹cym do spó³dzielni w celu ograniczenia wjazdu obcych samochodów na
parkingi osiedlowe. Brama wyposa¿ona jest standardowo
w wy³¹cznik awaryjny, z którego korzystaj¹ w razie koniecznoœci wjazdu ratownicy Stra¿y Po¿arnej lub Pogotowia Ratunkowego. Zapewni³, ¿e szko³a otrzyma od spó³dzielni jedno z urz¹dzeñ do zdalnego otwierania bramy.
Na drodze dojazdowej w odleg³oœci ok. 20 m przed bram¹
znajduje siê znak B36 „zakaz zatrzymywania siê". Stra¿nicy
Miejscy zgodnie z posiadanymi kompetencjami podejmuj¹
interwencje wobec kieruj¹cych, którzy nie stosuj¹ siê do tego
znaku. Od 11 stycznia br. do Stra¿y Miejskiej wp³ynê³y 2 interwencje w tej sprawie. Stra¿nicy na³o¿yli jeden mandat kar-
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ny i udzielili jednego pouczenia; wystawili ponadto cztery
informacje dotycz¹ce nieprawid³owego parkowania oraz jedno wezwanie dla kieruj¹cego pojazdem.
Wjazd na teren szko³y jest równie¿ mo¿liwy od strony
ul. Che³moñskiego; aktualnie jest u¿ytkowany g³ównie przez
samochody dostawcze.
Informujê uprzejmie, ¿e Szko³a Podstawowa nr 113 otrzyma³a w 2007 roku dofinansowanie z rz¹dowego programu
,Monitoring -wizyjny w szko³ach i placówkach oœwiatowych"
na zakup i instalacjê zestawu standardowego, tj. rejestratora
i dwóch kamer wewnêtrznych. Urz¹dzenia odpowiadaj¹ aktualnym standardom technicznym. Zakup i monta¿ dwóch dodatkowych kamer zewnêtrznych, szko³a mo¿e wykonaæ z dochodów w³asnych placówki.
z up. Prezydenta Miasta
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Odbiór ścieków w rejonie
ulic Chabrowej i Orlich Gniazd
Kraków, 02.02.2010
Sz. P.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Uprzejmie proszê o pomoc mieszkañcom rejonu ulic Chabrowej i Orlich Gniazd, którzy niepokoj¹ siê sytuacj¹, w której spó³dzielnia „Dom dla m³odych” wypowiedzia³a obs³ugê
przepompowni œcieków. Eksploatacja przepompowni ma zostaæ zakoñczona 31 marca 2010 roku. Uprzejmie proszê, aby
MPWiK zajê³o siê problemem braku zabezpieczenia odbioru
œcieków z tego rejonu Krakowa.
Proszê równie¿ P. Prezydenta o spowodowanie, aby miêdzy ulic¹ Jordanowsk¹ a Wiarusa wykonano chodniki dla
pieszych!
Z powa¿aniem,
Janusz Chwajo³
Radny Miasta Krakowa

pOdpAtrzonE

:-)
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24.02.2010a

Pan
Janusz Chwajo³
Radny Miasta Krakowa
W odpowiedzi na Pana interpelacjê w sprawie zabezpieczenia odbioru œcieków w rejonie ulic Chabrowej i Orlich
Gniazd, zg³oszon¹ na XCI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu
3 lutego 2010 r., uprzejmie informujê:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
S. A. bêdzie mog³o przej¹æ eksploatacjê przepompowni zlokalizowanej w ul. Chabrowej (dzia³ka nr 797/46 obr. 33 Krowodrza) po przekazaniu przez w³aœciciela gruntu, tj. Gminê
Miejsk¹ Kraków, czêœci dzia³ki pod przepompowni¹ oraz przepompowniê na maj¹tek MPWiK S. A.
Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu .zorganizuje spotkanie celem omówienia czynnoœci zwi¹zanych z przekazaniem przepompowni na maj¹tek spó³ki. Do udzia³u w spotkaniu zostanie tak¿e zaproszony przedstawiciel Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Dom dla M³odych", sprawuj¹cej dotychczas
obs³ugê tej przepompowni.
Odnosz¹c siê do sprawy budowy chodnika dla pieszych
miêdzy ul. Wiarusa a ul. Jordanowsk¹, uprzejmie informujê,
¿e po³¹czenie tych ulic stanowi fragment ul. £okietka. Na zlecenie Zarz¹du Dróg i Komunikacji dla tego odcinka ul. £okietka przygotowana zosta³a w 2006 r. koncepcja przebudowy.
Przyjête rozwi¹zania projektowe zak³adaj¹ poszerzenie jezdni do 7 m, budowê obustronnych chodników o szerokoœci od
1,25 m do 2 m, kanalizacji opadowej oraz zatok autobusowych, a tak¿e uzupe³nienie oœwietlenia ulicznego i likwidacjê kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem terenu.
Zadanie to nie posiada ¿adnych decyzji administracyjnych,
a ze wzglêdu na brak zarezerwowanych œrodków na jego kontynuacjê w najbli¿szym czasie nie jest planowana realizacja
projektu. Istnieje jednak mo¿liwoœæ wskazania zadania budowy chodnika dla pieszych ³¹cz¹cego ul. Wiarusa z ul. Jordanowsk¹ w ramach zadañ powierzonych oraz priorytetowych
Rady Dzielnicy IV. Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu wyst¹pi do Rady Dzielnicy IV z wnioskiem o rozwa¿enie mo¿liwoœci umieszczenia zadania na liœcie hierarchicznej.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Chociaż wiosna zagościła już
na dobre, znaleźliśmy
w dzielnicy miejsce, w którym
– jeśli wierzyć umieszczonej
w widocznym miejscu informacji – wciąż jeszcze przechodniom zagrażają śnieżne
zaspy osuwające się z dachu
i urywające się znienacka
sople. Oczywiście jesteśmy
pełni uznania dla zapobiegliwości właściciela budynku.
Zdjęcie zrobiliśmy końcem
marca, w którym jak wiadomo pogoda potrafi jeszcze
nieźle zaskoczyć. (MB)
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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Jan
Chmielek
Cierpienie
wystawa
rzeŸby
Już po raz drugi, w kościele św. Jadwigi Królowej mogliśmy oglądać wystawę rzeźby w drewnie, zatytułowaną „Cierpienie”. Autorem wszystkich
prezentowanych prac jest Jan Chmielek. Tak jak dwa lata temu, większość prac eksponowanych w kościele św. Jadwigi przedstawia Chrystusa. Oprócz klasycznych przedstawień (Pieta, Chrystus Frasobliwy) artysta pokazał przejmujące sceny Ukrzyżowania.
Jan Chmielek jest mieszkańcem os. Azory. Skończył zakopiańskie Liceum
Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara. Przez 39 lat był nauczycielem
w XII Liceum Ogólnokształcącym. Od czterech lat jest na emeryturze. Wykonuje rzeźby o tematyce sakralnej. Jest autorem wielu indywidualnych
wystaw fotograficznych i rzeźbiarskich. Uczestniczył także w wystawach
zbiorowych. Jego ostatnia wystawa indywidualna miała miejsce w Centrum Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej w Krakowie. (MB)

fotografował: MARIUSZ BEMBENEK
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IKONA
piosenki turystycznej
dobiega czterdziestki

9

Jednym z największych wyróżnień była pierwsza nagroda
na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1974 roku. Przez prawie 40 lat działalności (z przerwami, m. in. po śmierci Wojciecha Bellona w 1985 i w różnym składzie), zespół stał się ikoną piosenki turystycznej.
Nie brakowało też związków z Krakowem – WGB poświęciła mu m. in. „Nocną piosenkę o mieście” i dedykowany Jerzemu Harasymowiczowi „Bar na Stawach”.
Niedawno do Grażyny Kulawik (śpiew), Wacława Juszczyszyna (śpiew, gitara) i Wojciecha Jarocińskiego (śpiew,
gitara) dołączyła trójka muzyków, podczas koncertu w Dworku nazwanych przez nich żartobliwie „młodzieżówką”.

2 marca gościem „Piosenkarni” Anny Treter w Dworku
Białoprądnickim była Wolna Grupa Bukowina.
Kto chociaż raz dotarł do któregoś z beskidzkich czy bieszczadzkich schronisk,
najprawdopodobniej słyszał ich piosenki,
które od lat żyją własnym życiem, poza
sceną. Wolna Grupa Bukowina to zespół,
którego chyba przedstawiać nie trzeba,
choć paradoksalnie – „Pejzaże Harasymowiczowskie”, „Majster Bieda”, „Bez słów”
(„Chodzą ulicami ludzie…”) czy „Sielanka o domu” przedrukowywane są w setkach śpiewników, często bez podawania
autorów. Muzycy żartują, że kiedyś zetknęli się w jednej z tego rodzaju publikacji
z określeniem swojej twórczości jako „piosenki staroharcerskie”. I właśnie pod takim szyldem wykonali w Dworku, razem
z publicznością, która znała wszystkie teksty na pamięć, swoje najstarsze i najbardziej znane utwory.
Zadebiutowali 39 lat temu na IV Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej
Porębie, jako duet Grażyna Kulawik –
Wojciech Bellon (właściwie – Belon, choć przyjął się błędny zapis nazwiska), zdobywając jedną z głównych nagród.

To Marek Zarankiewicz ( instr. perkusyjne), Wojciech Maziakowski (gitara basowa) i Krzysztof Żesławski (gitara).
Krzysztof miał początkowo tylko wspierać Bukowinę, zastępując Wacława Juszczyszyna, kiedy miał kontuzję ręki i nie
mógł grać. Współpraca była jednak na tyle udana, że zespół zadecydował o zaangażowaniu gitarzysty na stałe.
W Bukowinie (do 1985 roku) i jednocześnie w grupie Pod
Budą grał też na gitarze Jan Hnatowicz, prywatnie – mąż
Anny Treter, którego także można było usłyszeć podczas
koncertu w Sali Kominkowej. Specjalnym gościem „Piosenkarni”.był krakowski poeta Adam Ziemianin, długoletni przyjaciel zespołu.
W przyszłym roku Wolna Grupa Bukowina kończy okrągłą
czterdziestkę. Niewykluczone, że z tej okazji pojawi się jubileuszowa płyta, zespół obiecuje też kolejne koncerty w naszym mieście. Kolejnym artystą, który wystąpi w „Piosenkarni” już 6 kwietnia będzie Piotr Woźniak z zespołem.

JOANNA DOLNA
fot. JOANNA DOLNA

Gdzie można znaleźć

Gazetę Lokalną
- w Internecie: www.dzielnica4.krakow.pl
- w stałych punktach kolportażu:

-

biuro Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
kościoły na terenie dzielnicy,
CK „Dworek Białoprądnicki”,
pawilon „Elea”, salonik prasowy,
sklep przy ul. Ojcowskiej,
sklep przy ul. Wielkotyrnowskiej 16a,
sklep ABC przy ul. Felińskiego,
sklep „Lewiatan” przy ul. Jaremy,
sklep „Lewiatan” przy ul. Wiarusa,
sklep „Lewiatan” przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13,
sklep „Lewiatan” przy ul. Radzikowskiego 140,
punkt pocztowy przy ul. Imbramowskiej 30,
delikatesy „Smak” przy ul. Krowoderskich Zuchów
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Dzielnica
oczami gimnazjalistów
PROGRAM UCZEŃ-OBYWATEL
Radni dzielnicy po raz kolejny wzięli udział w spotkaniach z uczniami realizowanych w ramach programu
„Uczeń-Obywatel”. W tegorocznej edycji doszło do spotkania z młodzieżą z Gimnazjum nr 14.
Tradycyjnie spotkania przebiegały w dwóch częściach. W pierwszej radni opowiadali na temat struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego z poziomu rady dzielnicy. Szczegółowo omówione zostały obowiązki radnych, ich kompetencje i zadania. W drugiej
części, bardziej praktycznej, młodzież została podzielona na komisje tematyczne pracujące na co dzień w radzie dzielnicy. Zadaniem uczniów było opracowanie
rozwiązań codziennych problemów, z jakimi borykają
się mieszkańcy Dzielnicy IV. Radni byli pod wrażeniem
zaangażowania młodzieży i trafności pomysłów. Oto
niektóre z nich:
Komisja Ochrony Środowiska:
- więcej niepalnych koszy na śmieci
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- kosze na psie odpadki
- więcej pojemników do segregowania odpadów
- poprawienie stanu zieleni - ochrona drzew i trawników
- oczyszczenie małych rzek i potoków przepływających
przez tereny dzielnicy
Komisja Bezpieczeństwa:
- więcej partoli w parkach i ogródkach działkowych
- naprawa lamp oświetleniowych, monitoring
Komisja Edukacji:
- remont placówek oświatowych i wymiana wyposażenia
- sale multimedialne w szkołach
- więcej zajęć dodatkowych i lekcji w terenie
Komisja Infrastruktury:
- budowa nowych parkingów,
- montaż automatów biletowych,
- linia autobusowa kursująca do nowych bloków przy
ul. Radzikowskiego
- modernizacja nawierzchni ulic
Komisja Sportu:
- budowa na terenie dzielnicy boiska w ramach projektu
„Orlik 2012”
- udostępnianie sal sportowych w szkołach poza godzinami lekcji
- zorganizowanie rozgrywek piłkarskich o puchar dzielnicy
- remont infrastruktury wokół istniejącej bazy sportowej.
GRZEGORZ CHMURZYŃSKI

listy
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest sprawianie radoœci bliŸnim - to najlepsze, co mo¿na uczyniæ na tym œwiecie.
Peter Rosegger

Te s³owa austriackiego pisarza najtrafniej oddaj¹ to, co
zobaczy³am pewnego lutowego dnia - jednego z tych nielicznych, kiedy siarczysty mróz wreszcie trochê „odpuœci³” i pozwoli³ opuœciæ ciep³e pielesze, aby zaczerpn¹æ trochê œwie¿ego, zimowego powietrza. Sama w³aœnie przechodz¹c przez
park Krowoderski ujrza³am niecodzienny o tej porze widok.
Zdumienie moje by³o w dodatku podwójne. Po pierwsze jak
spod ziemi „wyrós³” przede mn¹ piêkny i kolorowy ogródek
jordanowski, a po drugie rozbrzmiewa³ on œmiechem i weso³ymi okrzykami bawi¹cych siê w nim maluchów.
Poniewa¿ sama pracujê z dzieæmi i wszystko, co z nimi
zwi¹zane jest mi bliskie - nie mog³am oprzeæ siê pokusie i zagadnê³am „kole¿anki po fachu”, które bacznie obserwowa³y
zabawy swoich podopiecznych. Okaza³o siê, ¿e to dzieci
z Przedszkola 118 przy ul. H. Modrzejewskiej nie mog³y doczekaæ siê prawdziwej wiosny i wraz ze swoimi wychowawczyniami przyby³y na nowy w ich okolicy plac zabaw, aby
nie tylko daæ upust nagromadzonej przez d³ug¹ zimê dzieciêcej energii, ale przede wszystkim wypróbowaæ barwne, wrêcz
bajkowe huœtawki, karuzele, zje¿d¿alnie, itd.
Po zadowolonych, rozeœmianych buziach przedszkolaków
i ciekawych minach zatrzymuj¹cych siê i przygl¹daj¹cych
spacerowiczów, mo¿na wnioskowaæ, ¿e ten nowy i starannie
ogrodzony ogródek jordanowski bêdzie nie tylko bezpiecznym miejscem zabaw dla najm³odszych mieszkañców naszej
dzielnicy, ale równie¿ miejscem, gdzie starsze dzieci i m³odzie¿ bêd¹ mog³y atrakcyjnie spêdziæ czas, wykazuj¹c siê

zrêcznoœci¹ przy stole pingpongowym, czy rozwijaæ intelekt
przy planszy do gry w szachy. Zapewne nasze seniorki i seniorzy tak¿e chêtnie przysi¹d¹ na nowej, parkowej ³aweczce,
aby z radoœci¹ i wzruszeniem obserwowaæ beztroskie poczynania swoich wnuków i wspominaæ czasy w³asnego dzieciñstwa.
Niew¹tpliwie Radnym Dzielnicy IV nale¿¹ siê gratulacje
za wspania³y, trafiony w „dziesi¹tkê” pomys³ i s³owa podziêkowania nie tylko od samych dzieciaków, ale równie¿ ich rodziców, dziadków, nauczycieli i wszystkich, którym zale¿y
na tym, aby, jak mówi P. Rosegger, sprawiaæ radoœæ bliŸnim.
Nasi Radni tym przedsiêwziêciem wiele radoœci ju¿ sprawili,
ale prawdziwa jej „eksplozja” zapewne dopiero nast¹pi - kiedy wreszcie pogoda pozwoli na d³ug¹ zabawê w Krowoderskim, kolorowym parku.
El¿bieta Suryjak - nauczycielka
mieszkanka Dzielnicy IV
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Dzieñ powszedni wolontariusza w przedszkolu
Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi
Jan Pawe³ II
Oni postanowili przyjechaæ do nas, by dzieliæ siê z nami swoj¹
przyjaŸni¹, wyci¹gniêt¹ do nas rêk¹. Uczymy siê wiêc wzajemnie okazywania sobie dobroci, tolerancji dla innoœci (nawet ¿ywieniowych), empatii dla siebie (choæ wcale siê nie znamy) - i to
chyba jest wartoœci¹ najwa¿niejsz¹, ponadczasow¹.
Przychodz¹ teraz do naszego przedszkola codziennie i przebywaj¹ w nim od 9 do 15. Oni - to znaczy wolontariusze.
Maj¹ na imiê Leslie, Natalie i Roberto. S¹ bardzo przejêci
swoj¹ rol¹ i prac¹ wolontariack¹.
STRIM - Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji M³odzie¿y
z siedzib¹ w Krakowie poprzez odpowiednie szkolenia przygotowa³o ich do podjêcia planowanych zadañ, objaœni³ co i jak
powinni robiæ, wskaza³ osobê - mentora, która wesprze ich w
trudnoœciach. Szkolenia wstêpne s¹ niezbêdne. One formu³uj¹ osobowoœæ wolontariusza. Zgodnie z formu³¹ STRIM „Ten obcy, ka¿dy inny, wszyscy równi” - poprzez wspólne kontakty tworzymy p³aszczyzny do poznania i porozumienia narodów wschodu
i zachodu.
Wiadomo, ¿e gdy m³ode
osoby przyje¿d¿aj¹ z innych
krajów do Polski, prawie nigdy nie znaj¹ naszych tradycji i obyczajów. Na pocz¹tku
trzeba im wszystko t³umaczyæ i pokazywaæ. Jeœli natomiast chodzi o sam¹ placówkê przedszkoln¹, zazwyczaj
nie maj¹ wiedzy nawet o harmonogramie zwi¹zanym
z codziennym pobytem dziecka w przedszkolu. My musimy
rozpoznaæ predyspozycje wolontariuszy. A oni musz¹ wszystkiego siê nauczyæ, a przede wszystkim poznaæ dzieci. Ich
imiona, ulubione zabawy, przyzwyczajenia. Utrudnieniem
w pocz¹tkowym okresie ich pracy by³a czêsta absencja chorobowa. Niestety, wolontariusze, którzy do tej pory nie przebywali w œrodowiskach przedszkolnych, po przyjeŸdzie zaczêli chorowaæ.
Obecnie ju¿ uodpornili siê i mamy nadziejê, ¿e nasza wspó³praca od tej chwili zacznie coraz bardziej rozkwitaæ. Przez
pierwsze trzy miesi¹ce pobytu w krakowskim przedszkolu
m³odzi Europejczycy mieli okazjê poznaæ czêœæ naszych tradycji zwi¹zanych z okresem œwi¹tecznym, jak np.: andrzejkowe wró¿enie, wizyta Miko³aja i rozdanie dzieciom prezentów, strojenie choinki, jak równie¿ uroczystoœæ jase³kowa
w przedszkolu z udzia³em rodziców i ksiêdza proboszcza z Parafii Œw. Karola Boromeusza. By³o te¿ wspólne spotkanie
wigilijne wszystkich pracowników przedszkola, tych obecnych i tych dawnych, którzy teraz odpoczywaj¹ na zas³u¿onej emeryturze. „Europejscy wolontariusze” uczestniczyli
w tych uroczystoœciach, które s¹ czêœci¹ polskiej tradycji i ma-

my nadziejê, ¿e mile pozostan¹ w ich pamiêci. Leslie po raz
pierwszy spotka³a siê z Miko³ajem, który odwiedza dzieci
w tym okresie. U nich spotyka siê on z najm³odszymi 24 grudnia. Wolontariuszka dosta³a od niego prezent. Bardzo cieszy³a siê z tej niespodzianki. Uwieczni³a t¹ chwilê wspólnym
zdjêciem.
Teraz m³odzi ludzie kontynuuj¹ dzie³o swoich poprzedników. Tworz¹ p³aszczyznê do Barbakanu wykonanego wy³¹cznie z surowców wtórnych przez ubieg³orocznych wolontariuszy i dzieci przedszkolne. Ozdabiaj¹ teren woko³o budowli
drzewami papierowymi, domkami drewnianymi i innymi elementami wed³ug w³asnego pomys³u.
Nasi wolontariusze przygotowywali siê tak¿e do Dnia Babci
i Dziadka. Wspólnie ze swoimi podopiecznymi przedstawili
krótkie programy artystyczne dla starszych goœci w ich ojczystych jêzykach, tzn.: po w³osku, hiszpañsku (bo Roberto
urodzi³ siê we W³oszech, a mieszka obecnie w Hiszpanii), po
niemiecku (Natalie chocia¿ jest Niemk¹, dobrze zna jêzyk
polski, poniewa¿ ma korzenie polskie) oraz po francusku (Leslie bardzo pragnie nauczyæ
siê jêzyka polskiego, w czym
pomagaj¹ jej nasze przedszkolaki, które bardzo j¹ polubi³y).
Pobyt wolontariuszy
w naszej placówce przynosi
niewymiernie korzyœci
wszystkim uczestnikom tego
projektu :
DZIECIOM - bo ucz¹ siê
podstawowych s³ówek, piosenek i zabaw pochodz¹cych
z innych krajów, nabywaj¹
œwiadomoœæ o innych narodach, ucz¹ siê przyjaŸni i nawi¹zywania bliskich kontaktów, nawet je¿eli jêzyk wydaje siê barier¹ nie do pokonania,
NAUCZYCIELOM - bo wolontariusze stanowi¹ codzienn¹
pomoc w ró¿nych sytuacjach dla wychowawców grupy, którzy maj¹ okazjê szlifowaæ swój angielski. Nawi¹zuj¹ siê przyjaŸnie. Pozwol¹ one kszta³towaæ w przysz³oœci inny wizerunek zjednoczonej Europy,
RODZICOM - wolontariusze pomagaj¹ budowaæ wiêzi
miêdzy kulturami, prze³amuj¹ uprzedzenia do innych narodów, ucz¹ tolerancji i poszanowania drugiego cz³owieka,
PRZEDSZKOLU nr 83 w Krakowie - ca³y personel anga¿uje siê w dzia³ania wolontariatu. Pomaga m³odym osobom
w ró¿nych sytuacjach, bo przecie¿ mówi¹c proœciej ustami
Jana Paw³a II, „Cz³owiek tyle jest wart, ile mo¿e daæ drugiemu cz³owiekowi”.
Wolontariat jest te¿ w koñcu form¹ promocji placówki. Jest
postaw¹ ¿yciow¹, której istota opiera siê na „podawaniu dobra”. Jest to postawa warta upowszechniania i naœladowania
w ró¿nych krajach, nie tylko kontynentu europejskiego, ale
w skali ca³ej kuli ziemskiej.
JADWIGA GOŁDA, HALINA TUSZNICKA
Samorządowe Przedszkole nr 83
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Miejsce
dla przedszkolaka
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…
Ta myśl zawsze przychodzi mi do głowy, gdy z doniesień medialnych dowiaduję się o trudnościach, jakie spotkają rodziców, chcących zapisać swoje dzieci do przedszkola. A wiosna to właśnie czas rekrutacji do przedszkoli
w naszym mieście.
Gmina dokłada wszelkich starań by z roku na rok coraz więcej dzieci mogło skorzystać z edukacji przedszkolnej. W roku szkolnym 2010/2011, dzięki inwestycjom
i adaptacjom kolejnych pomieszczeń liczba miejsc dla
przedszkolaków najprawdopodobniej zwiększy się o 500,
w porównaniu z ubiegłym rokiem (liczba oddziałów przedszkolnych wzrośnie o 20). W budżecie Miasta Krakowa
na rok 2010 zabezpieczono środki na realizację następujących inwestycji przedszkolnych: zakup i adaptacja
lokali przy ul. Felińskiego 35 na potrzeby 4-oddziałowego przedszkola (100 miejsc). Ponadto w bieżącym roku
planowane są: adaptacja budynku przy ul. Prądnickiej
72 na potrzeby uruchomienia dodatkowych 2 oddziałów
w Przedszkolu nr 62 (50 miejsc). Powyższe działania zostaną zrealizowane ze środków znajdujących się w rezerwie oświatowej.
Poza przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi
w szkołach podstawowych, wychowanie przedszkolne
może być prowadzone w innych formach:
- zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia.
- punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone codziennie.
Ich najważniejszym zadaniem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych, a największą zaletą to, że znajdują się blisko domu rodzinnego. W innych formach wychowania
przedszkolnego, podobnie jak w przedszkolu, zajęcia realizowane są w oparciu o całą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
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Zasady tworzenia innych form wychowania przedszkolnego określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 oraz Nr 104, poz. 667). 27 maja
2009 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, które wejdzie w życie 1 września 2009 r.
Punkty i zespoły przedszkolne mogą być zakładane
przez:
- samorząd gminy,
- osoby prawne (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, które posiadają w swoim statucie zapisy o możliwości prowadzenia działalności
oświatowej oraz aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, które dokonają wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy
wychowania przedszkolnego),
- osoby fizyczne (każdy dorosły obywatel, który dokona
wpisu do ewidencji w gminie właściwej ze względu na miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego - nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, ale
musi zatrudnić wykwalifikowanego nauczyciela, uprawnionego do pracy w przedszkolu).
We wszystkich przypadkach założyciel jest organem
prowadzącym placówkę.
W naszej dzielnicy już funkcjonują placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne. Są
one alternatywą dla wielu rodziców szukających opieki dla
swoich pociech. Znane są już przedszkola:
- Przedszkole Prywatne "Dorotka", ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,
- Niepubliczne "Misiowe Przedszkole” - ul. Łokietka,
- Prywatne Przedszkole św. Franciszka - ul. Sosnowiecka,
- Prywatne Przedszkole ,,Piotrusia Pana'' - Żabiniec,
- Prywatne Przedszkole - ul. Legnicka.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.portaledukacyjny.krakow.pl

KRYSTYNA DĄBROWSKA

Bezpieczniej w stodziewiêtnastce
Z wielk¹ radoœci¹ informujê, ¿e Szko³a Podstawowa nr 119
w Krakowie uzyska³a Certyfikat „Szko³y Promuj¹cej Bezpieczeñstwo”. Certyfikat zosta³ wrêczony przez Wojewódzkiego
Komendanta Policji m³. insp. Andrzeja Rokitê w obecnoœci
I Ma³opolskiego Wicekuratora Oœwiaty, Agaty Szuty oraz Dyrektora Wydzia³u Edukacji, Jana ¯¹d³o. Podczas uroczystej
akademii na moje rêce oraz ucznia klasy VI a, Macieja Okapy, a tak¿e w obecnoœci koordynatora programu z ramienia
policji Sekcji ds. Nieletnich i Patologii, asp. Barbary Morawiec, zosta³ wrêczony tak d³ugo oczekiwany certyfikat.
Program „Bezpieczna Szko³a Podstawowa” realizowany
by³ od ponad dwóch lat w naszej szkole. Odbywa³ siê pod
patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz
Policji z Holandii. Celem programu by³a promocja, kszta³towanie oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa uczniów i nauczy-

cieli w szkole. Naszymi partnerami zostali: uczniowie i ich
rodzice, Rada Dzielnicy IV, Policja - sekcja do spraw nieletnich i patologii III KP, Stra¿ Miejska, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2.
W ostatnich dwóch latach w ramach realizacji programu
podjête zosta³y w naszej szkole nastêpuj¹ce dzia³ania:
- zainstalowano system monitoringu w szkole oraz oœwietlenie zewnêtrzne z czujnikiem ruchu,
- opracowano procedury wejœæ na teren szko³y osób postronnych - zeszyt - rejestr osób wchodz¹cych i wychodz¹cych,
- opracowano procedury systemu zwolnieñ uczniów do
domu,
- przywrócono progi zwalniaj¹ce na ul. Czerwieñskiego,
- zamontowano nowe znaki drogowe informuj¹ce o wracaj¹cych i id¹cych do szko³y dzieciach,
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- na bie¿¹co odmalowywano pasy dla pieszych,
- na noc zamykana jest brama wjazdowa,
- zamkniêto bramki wejœciowe od strony boisk,
- zagospodarowano zieleñ wokó³ szko³y w celu poprawy bezpieczeñstwa (wyciêcie krzaków wzd³u¿ ogrodzenia),
- uzyskano fundusze na „ma³¹ architekturê zieleni”,
- zamalowano graffiti na budynku szko³y,
- podniesiono standard bezpieczeñstwa budynku i bazy materialnej szko³y - zainstalowano zewnêtrzne rolety antyw³amaniowe w pracowni komputerowej oraz za³o¿ono drzwi
antyw³amaniowe,
- wymieniono i zamontowano drzwi antyw³amaniowe w pokoju nauczycielskim, w kuchni, w gabinetach dyrektora i zastepcy dyrektora, w sekretariacie i w bibliotece,
- odmalowano ogrodzenie od strony ul. Czerwieñskiego
i ul. Radzikowskiego,
- wymieniono g³ówne schody, odnowiono balustrady, drzwi
wejœciowe, przebudowano przedsionek, kantorek dla pracowników obs³ugi, drugie drzwi wyposa¿ono w zamek elektryczny, wymieniono pod³ogê na parterze,
- zainstalowano wideodomofon przy g³ównych drzwiach
wejœciowych, w sekretariacie oraz w œwietlicy,
- dziêki œcis³ej wspó³pracy z policj¹ wzmo¿ono kontrolê patroli policyjnych i Stra¿y Miejskiej w okolicach szko³y, szczególnie w godzinach popo³udniowych,
- zaciœniêto wspó³pracê szko³y z policj¹ - szko³a pozostaje
w sta³ym kontakcie z Zespo³em ds. Nieletnich i Patologii
KP III polegaj¹cym na p³ynnym przep³ywie informacji dotycz¹cych naszych uczniów jak równie¿ realizowaniu ich
spraw opiekuñczych lub karnych,
- na bie¿¹co i wed³ug potrzeb odbywa³y siê prelekcje oraz
spotkania prowadzone przez funkcjonariuszy policji z udzia³em uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.
Nasza szko³a znalaz³a siê wœród oœmiu ma³opolskich szkó³
podstawowych, które zosta³y Laureatami Certyfikatu „Szko³a
Promuj¹ca Bezpieczeñstwo” (I edycja programu). Nadal bêdziemy d¹¿yæ do powstrzymania wœród naszych uczniów aktów agresji i przemocy. Bêdziemy dzia³aæ szybko, systematycznie, konsekwentnie i planowo, przy du¿ym zaanga¿owaniu nas wszystkich - uczniów, ich rodziców i nas - nauczycieli, we wspó³pracy z organami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ szko³y. Na bie¿¹co bêd¹ podejmowane kroki s³u¿¹ce
bezpieczeñstwu uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników szko³y.
Szko³a powinna byæ bowiem miejscem bezpiecznym,
w którym wspólnie rozwi¹zujemy pojawiaj¹ce siê - i niestety nieuniknione - problemy. Naszym wspólnym celem jest:
¿aden uczeñ naszej szko³y nie powinien staæ siê ofiar¹ agresji, przemocy.
Serdecznie dziêkujê Zarz¹dowi Rady Dzielnicy IV za
wsparcie finansowe, dziêki któremu uda³o siê zrealizowaæ
szereg przedsiêwziêæ zwi¹zanych z programem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeñstwa.
JOANNA WÓJCIK
dyrektor szkoły
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Ze szkolnej gazetki...
Spotkanie z Piotrem Chwedykiem,
Dyrektorem Operacyjnym firmy Ford
12 lutego delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego udała się z podziękowaniami do Piotra Chwedyka. Uczniowie podziękowali Dyrektorowi Operacyjnemu firmy Ford za udzielenie
wsparcia, dzięki któremu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materiały świetlicowe oraz zabawki. Spotkanie było doskonałą okazją do
przeprowadzenia wywiadu z Panem Piotrem przez uczniów klasy IVB
Wiktorię Oliwę i Mikołaja Dziwosza - reporterów szkolnej gazetki „OKO”.

W. Oliwa: Korzystając z okazji, jako młodzi reporterzy szkolnej gazetki „OKO”, chcieliśmy przeprowadzić z Panem krótki wywiad.
M. Dziwosz: Czy lubił Pan się uczyć?
P. Chwedyk: Ja, tak. To było dawno temu, ale pamiętam, że byłem
dość dobrym uczniem.
MDz: A jakie przedmioty Pan najbardziej lubił?
PCh: Lubiłem przedmioty techniczne, czyli matematykę, fizykę, ale
też i historię. Historia była jednym z moich ulubionych przedmiotów.
WO: Czy lubił Pan chodzić do szkoły?
PCh: Nie rozpatruję tego w kategoriach, czy lubiłem - musiałem.
Miałem obowiązki jak każde dziecko (też mam dzieci, wprawdzie dopiero w wieku przedszkolnym). To są nasze obowiązki, z których
musimy się wywiązywać. Ale tak naprawdę lubiłem. Lubiłem rywalizację. Zawsze jest tak, że jak się z kimś ściga o coś, to wtedy można
poczuć największy dreszczyk emocji.
MDz: A jakie były Pana zainteresowania w dzieciństwie?
PCh: No cóż, nie będę oryginalny. Samochody, samochody i jeszcze raz samochody. Taką skończyłem szkołę średnią, później studia
w tym kierunku. I tak mi zostało.
WO: Czyli Pańskie zainteresowania przetrwały do dziś?
PCh: Niestety jestem monotematyczny, to prawda. Jestem niezmienny w emocjach i poglądach.
MDz: A co skłoniło Pana, żeby pomagać innym ludziom?
PCh: Jesteśmy dużą firmą na terenie krakowskim, jesteśmy firmą
obecną w wielu polskich miastach i na zagranicznych rynkach, m. in.
na Słowacji. Mamy takie zasady, że ustalamy z góry misję firmy. Stawiamy przede wszystkim na satysfakcję klientów, kontrahentów i pracowników, właścicieli, ale też i społeczności lokalnej. I właśnie co
roku wspieramy okoliczne jednostki - przedszkola, szkoły. Wspieramy je pewną kwotą z naszych obrotów.
MDz: I w tym roku wybór padł na naszą szkołę?
PCh: Tak, w końcu trafiło na Waszą szkołę. Powiem szczerze, że
po latach prób i zastanowień, komu najlepiej pomóc, wydaje się, że
Wasza szkoła jest najlepszą placówką. Myślę, że w przyszłym roku
będziemy mogli Was również wesprzeć.
WO, MDz: Dziękujemy Panu serdecznie za rozmowę.
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CK „Dworek Bia³opr¹dnicki”
KWIECIEŃ 2010

MARZEC 2010

zaprasza

ne dla widza w każdym wieku.
Scenariusz, scenografia i reżyseria: Piotr Augustynek
Muzyka: Antoni Mleczko
Asystent reżysera: Mariusz Dąbrowski
Aktorzy: Joanna Bąk, Kamila Klimek, Urszula Tylek. Mariusz Dąbrowski, Piotr Wojdyło
Sala Teatralna Zajazdu Kościuszkowskiego
bilet 10 zł
Poniedziałek, 12 kwietnia, godz. 18.00
PIWNICA LITERACKO-MUZYCZNA
Wieczór poświęcony poezji Marty Maliszewskiej
Prowadzenie Henryk Pluwak
Piwnice Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny

Czwartek, 1 kwietnia, godz.18.00
GALERIA MŁODYCH
Wernisaż wystawy „INSIDER”
Grafiki i rysunki tuszem Katarzyny Ociepskiej
Galeria Młodych Zajazdu Kościuszkowskiego
wstęp wolny
Wtorek, 6 kwietnia, godz. 19.00
PIOSENKARNIA ANNY TRETER
Gość specjalny: Piotr Woźniak z zespołem w składzie:
Marek „Smok” Rajss - instrumenty perkusyjne
Tomasz Kupiec - kontrabas
Szymon Kamykowski - saksofony, EWE
Sala Kominkowa Dworku Białoprądnickiego
bilet 10 zł
Środa, 7 kwietnia, godz. 18.00
POZNAJEMY POLSKĘ
„Dwory i Dworki okolic Krakowa”
Prowadzenie Urszula Ormicka
Sala Teatralna Dworku Białoprądnickiego
bilet 3 zł
Czwartek, 8 kwietnia, godz.18.30
FAN CLUB ELVISA PRESLEYA
Prowadzenie Halina Dec-Pasierb
Lektorium Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
Niedziela, 11 kwietnia, godz. 12.00
TEATR LALKI I AKTORA „PARAWAN”
„O mądrym Rybaku i głupim Diable”
Napisany specjalnie dla Teatru „Parawan” scenariusz
spektaklu „O mądrym Rybaku i głupim Diable”, oparty na
zapisie baśni ludowej z okolic Olkusza opowiada o odwiecznej historii diabelskich zabiegów o pozyskanie, dla
piekielnych czeluści - ludzkiej duszy. Ale i w naszej legendzie uczciwość, pracowitość i rozum prostego Rybaka nie daje szans chytrym zabiegom niezbyt rozgarniętego diabła. Widowisko wystawione w konwencji żywego
planu (postać Narratora) oraz lalek jawajek jestadresowa-

Środa, 14 kwietnia, godz. 18.00
POCZTÓWKI ZE ŚWIATA
„Laos i Kambodża 2010” (wspomnienia uczestników
wyprawy luty-marzec 2010”)
projekcja video
Prowadzenie Władysław Grodecki
Sala Teatralna Dworku Białoprądnickiego
bilet 3 zł
Czwartek,15 kwietnia, godz. 19.00
MUYCZNE CZWARTKI
„Nie wszystek umrę”
Recital fortepianowy Ewy Warty-Śmietany z towarzyszeniem Krystyny Man Li Szczepańskiej
W programie utwory fortepianowe i pieśni F. Chopina
Koncert połączony z promocją płyty „Nie wszystek umrę”
Sala Kominkowa Dworku Białoprądnickiego
Koncert biletowany
Poniedziałek, 19 kwietnia, godz. 18.00
PIWNICA LITERACKO-MUZYCZNA
Wieczór autorski Marii Gajewskiej
Prowadzenie Wojciech Habela, Bogusław Nowaliński
Piwnice Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
Wtorek, 20 kwietnia, godz. 18.00
SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM
„Córka z ojcem, czyli o trudnej sztuce poznawania
oddzielnych światów”
Prowadzenie Magdalena Sękowska
Sala Kominkowa Dworku Białoprądnickiego
bilet 5 zł
Środa, 21 kwietnia, godz. 18.00
POZNAJEMY POLSKĘ
„Kielecka starówka”
Prowadzenie Urszula Ormicka
Sala Teatralna Dworku Białoprądnickiego
bilet 3 zł
Piątek, 23 kwietnia, godz.10.30
GALA ZE ŚMIECHEM
Oficjalne ogłoszenie wyników piątej edycji konkursu literackiego dla gimnazjalistów pod hasłem „Ale wkoło jest
wesoło”.
Sala Kominkowa Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
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Piątek, 23 kwietnia, godz. 19.00
TEATR LALKI I AKTORA „PARAWAN”
Scena Lalkowa dla Dorosłych
„Serenada” S. Mrożka
Sala Teatralna Zajazdu Kościuszkowskiego
bilet 10 zł
Niedziela, 25 kwietnia, godz. 12.00
TEATR LALKI I AKTORA „PARAWAN”
„Poproście Rzepa, by się nie czepiał”
Sala Teatralna Zajazdu Kościuszkowskiego
bilet 10 zł
Poniedziałek, 26 kwietnia, godz. 18.00
NAGLISKAŁKI
„Danuta Perier-Berska i jej znaki czasu”
Prowadzenie Maciej Naglicki
Piwnice Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
Wtorek, 27 kwietnia, godz. 19.00
KLUB FILMOWY
Analiza filmu: „Inwazja barbarzyńców”, r. D. Arcand
w ramach cyklu „Analiza filmu”
Spotkanie ilustrowane fragmentami filmu
Prowadzenie Urszula Tes
Sala Teatralna Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
Środa, 28 kwietnia, godz. 18.00
WYKŁAD JÓZEFA OPALSKIEGO
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA
Tegoroczne obchody zbiegają się z dwusetną rocznicą
śmierci Jean-Georges’a Noverre’a, artysty na cześć którego święto tańca zostało ustanowione. Międzynarodowy
Dzień Tańca w Krakowie organizują Teatr Tańca DF oraz
Krakowski Teatr Tańca. Przesłaniem Międzynarodowego
Dnia Tańca jest zwrócenie uwagi na uniwersalny charakter tańca jako języka ciała, pozwalającego na komunikację w globalnej wspólnocie różnych wyznań i kultur.
Sala Złota Dworku Białoprądnickiego
wstęp wolny
Środa, 28 kwietnia, godz. 18.00
POCZTÓWKI ZE ŚWIATA
„Sichuan i Yunnan – najpiękniejsze prowincje Chin”
projekcja video
Gawęda Jana Nadachowskiego
Sala Teatralna Dworku Białoprądnickiego
bilet 3 zł

CENTRUM KULTURY
„DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI”
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2
tel. 0-12 420-49-50, fax 0-12 420-49-68
e-mail: dworek@post.pl
www.dworek.krakow.pl

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU
PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
W KRAKOWIE
W dniu 1 lutego 2010 r.
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie, ul. Basztowa 22,
rozpoczynają się cotygodniowe dyżury
przyjęć interesantów
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek,
w godzinach od 13.00-16.00, w pokoju nr 108.
Pisemne wnioski
do Rzecznika Praw Obywatelskich
należy składać pocztą lub elektronicznie
na www.rpo.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
w Warszawie
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
tel. (32) 72 86 800
we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. (71) 34 69 115

DYŻURY PRAWNE
MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie
Aleja Słowackiego 20, w 2010 r.
w godzinach 14:00-15:00, w terminach:
•5 marca
•21 maja
Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki”
•10 września
•19 listopada
Kraków, ul. Papiernicza
2
www.dworek.krakow.pl
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Pola Nadziei
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.
Łazarza” od 29 lat niesie pomoc chorym, głównie na nowotwory, w ostatnim okresie życia. Wspiera również rodziny chorych w trudnych chwilach odchodzenia bliskiej
osoby oraz w okresie żałoby. Hospicjum powstało i działa dzięki ofiarności tysięcy ludzi dobrej woli. Opieka hospicyjna jest całkowicie nieodpłatna dla chorego i jego
rodziny. Aby móc realizować hospicyjną misję, Towarzystwo prowadzi programy mające na celu pozyskanie funduszy. Najważniejsze w ciągu roku akcje to „Pola Nadziei”
oraz „Pożyteczny 1%”.
Pola Nadziei to organizowana od 13 lat kampania
zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie
chorych, którą świadczy Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Honorowy Patronat nad nią sprawuje Kardynał Franciszek Macharski. Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi
w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei
hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
potrzeby osób chorych. Od samego początku głównym
sponsorem akcji jest firma BP Polska. Członkowie Towarzystwa dokładają starań, aby z roku na rok w program Pól Nadziei włączały się coraz szersze kręgi społeczeństwa i coraz większa liczba firm i instytucji. Opieka w Hospicjum, która jest opieką medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, fizjoterapeutyczną i socjalną, jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywają 45%
kosztów ponoszonych przez Hospicjum. Pozostałe fundusze Hospicjum pozyskuje dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Tegoroczna akcja rozpocznie się 14 marca i potrwa do 24 maja.

Wspomóż Hospicjum św. Łazarza,
stań się częścią Pól Nadziei…
- złóż datek do hospicyjnej skarbonki, znajdziesz je w całym mieście,
- dokonaj wpłaty na konto bankowe:
36 1060 0076 0000 3200 0133 4486,
- zorganizuj żonkilową kwestę w firmie, szkole lub instytucji,
- przekaż na rzecz Hospicjum 1% swojego podatku,
zachęć do tego przyjaciół,
- włącz się jako wolontariusz w nasze akcje,
- pomóż informować o idei opieki hospicyjnej.

