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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.
W okresie wakacji niektóre dy¿ury radnych
dzielnicy mog¹ siê nie odbywaæ. Prosimy
o wczeœniejszy kontakt telefoniczny.

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. 12 638-57-52
tel./fax 12 638-10-12
e-mail: dzielnica4@um.krakow.pl
www.dzielnica4.krakow.pl
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Z PRAC RADY DZIELNICY
LIV sesja
LIV sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 8 czerwca. 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 Gimnazjum
nr 12 rozszerzony zosta³ zakres rzeczowy zadania remontowego. W ramach
kwoty 25000 z³ zostanie wykonany remont posadzki z PVC na korytarzach
i remont posadzki w kuchni szkolnej.
Rozdzielona zosta³a kolejna czêœæ rezerwy celowej z zadañ priorytetowych.
Radni przyznali œrodki na dofinansowanie miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego organizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ nr 113 (kwota 1000 z³)
i dofinansowanie imprezy plenerowej
dla mieszkañców Dzielnicy pn. „Po¿egnanie Lata" (kwota 2500 z³). Ponadto
4000 z³ otrzyma³a Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza nr 5. Œrodki te pos³u¿¹ na
zakup dmuchawy do liœci i zakup zestawu do æwiczeñ sprawnoœciowych.
Na wniosek Zarz¹du Dzielnicy IV podjêto uchwa³ê wnioskuj¹c¹ do Prezydenta Miasta Krakowa o pilne podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do odzyskania
pomieszczeñ ¯³obka nr 21 przy ul. Lekarskiej 3, zajmowanych przez fundacjê Sub-Alis. W uzasadnieniu zapisano, ¿e od wielu lat brakuje miejsc
w ¿³obkach na terenie naszej dzielnicy.
Budynek przy ul. Lekarskiej jest typowym obiektem ¿³obkowym. Dodatko-

Najbliższa sesja
Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały:
wtorek, 31 sierpnia
godz. 17.00
Zajazd Kościuszkowski
ul. Białoprądnicka 3

wo sytuacjê utrudnia katastrofa budowlana w ¿³obku przy ul. Majora (s¹siednia Dzielnica III). Jednoczeœnie radni
poparli starania mieszkañców osiedla
Tonie o odst¹pienie od sporz¹dzenia
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Tonie-Park Rzeczny.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad radni na wniosek Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y pozytywnie zaopiniowali proœbê w sprawie zbycia czêœci dzia³ek nr 2 oraz nr 3 o pow.
0,0195 ha, obrêb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza, w celu poprawy warunków zagospodarowania dzia³ki s¹siedniej, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna nr 5 o pow. 0,0776 ha. Pozytywn¹ opiniê otrzyma³y równie¿ wnioski w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa
zespo³u dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z gara¿ami podziemnymi oraz wjazdem na dz. nr
230/6, 230/8, 230/9, 243/11, 250 obr. 45
Krowodrza przy ul. Siemaszki w Krakowie”.
Natomiast negatywnie rada odnios³a
siê do nastêpuj¹cych zamierzeñ inwestycyjnych:
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z gara¿ami podziemnymi,
naziemnymi miejscami postojowymi
i zagospodarowaniem terenu […] przy
ul. Bia³opr¹dnickiej w Krakowie”. Powodem negatywnej decyzji by³ nasilony ruch samochodowy w okolicy, zbyt
ma³a iloœæ miejsc parkingowych, parametry techniczne ul. Bularnia i naruszenie zasady dobrego s¹siedztwa - w okolicy znajduj¹ siê domy jednorodzinne
w zabudowie niskiej.
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- wniosek w sprawie zbycia czêœci
dzia³ki nr 51/14/B, 51/14/C i 51/14/D
(zgodnie z istniej¹cym ogrodzeniem),
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Miejskiej Kraków, po³o¿onej w obrêbie 42
jednostki ewidencyjnej Krowodrza,
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomoœci przyleg³ych,
sk³adaj¹cych siê odpowiednio z dzia³ek nr 51/6, 51/7 i 51/8, stanowi¹cych
w³asnoœæ osób fizycznych, ul. Herwina Pi¹tka w Krakowie. Radni zwrócili
uwagê, i¿ proponowane dzia³ki le¿¹
w otulinie Doliny Pr¹dnika Bia³ego u¿ytku ekologicznego. W tym rejonie
u¿ytek ekologiczny jest wyj¹tkowo
w¹ski i ka¿dy uszczerbek jest dla niego bardzo niekorzystny. Argument
o istniej¹cym ogrodzeniu zosta³ uznany za oburzaj¹cy.
- trzy wnioski w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji pn.
„Budowa zespo³u budynków mieszkalnych wielorodzinnych z us³ugami wraz
z budow¹ infrastruktury technicznej,
budow¹ uk³adu dróg wewnêtrznych
[…] w rejonie ul. ¯abiniec i Konecznego w Krakowie”. Powodem negatywnej decyzji by³y gabaryty proponowanej inwestycji i dodatkowe nasilenie
ruchu samochodowego, zarówno
w okresie prac budowlanych jak i po
oddaniu inwestycji do u¿ytkowania.
W szóstym punkcie porz¹dku obrad
Przewodnicz¹ca Komisji Mieszkalnictwa Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y przedstawia³a wnioski o ponowne zawarcie
umów najmu lokali mieszkalnych (ul.
Krowoderskich Zuchów i ul. ks. Kazimierza Siemaszki). Radni pozytywnie
zaopiniowali oba wnioski.
Nastêpnie na wniosek Komisji Praworz¹dnoœci Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y pozytywnie zaopiniowano zmianê
w sk³adzie Dzielnicowego Zespo³u Koordynacyjnego Rady Dzielnicy IV
Pr¹dnik Bia³y dzia³aj¹cego w ramach
Programu Poprawy Bezpieczeñstwa dla
Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”. W miejsce Marka Hejnolda na
Kierownika Rewiru I Dzielnicowych
Komisariatu Policji III powo³any zosta³
S³awomir Zawadziñski.
W ósmym punkcie spotkania negatywnie odniesiono siê do nadania projektowanej estakadzie nad Rondem
Ofiar Katynia imienia Prezydenta Lecha
Kaczyñskiego. Jednoczeœnie zawnioskowano o upamiêtnienie wszystkich ofiar
tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.
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W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska podziêkowa³a s³u¿bom mundurowym za
udzia³ w organizacji Œwiêta Dzielnicy
IV, a tak¿e poinformowa³a zebranych
o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na
odbiory.
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.

LV sesja
LV sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik
Bia³y mia³a charakter sesji nadzwyczajnej i odby³a siê 22 czerwca 2010.
Obradom przewodniczy³a Teodozja
Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ
obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek spotkania. Powodem zwo³ania
obrad by³o wyra¿enie opinii w sprawie
utworzenia samorz¹dowego gimnazjum w budynku Szko³y Podstawowej
nr 51 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie. Zgodnie z jednomyœln¹ wol¹ radnych, na terenie naszej dzielnicy powstanie nowa szko³a.
Ponadto na sesji podjêto decyzjê
o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania priorytetowego z 2010 roku
w Szkole Podstawowej nr 119. W ramach kwoty 40000 z³ zostanie wykonane ofasowanie i remont kominów,
a tak¿e powstan¹ opaski odwadniaj¹ce
i przeprowadzony zostanie czêœciowy
remont dachu.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory. Radnym
zosta³a przedstawiona informacja o spotkaniu Zarz¹du Dzielnicy z Zarz¹dem
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie zadañ powierzonych realizowanych w 2010 roku.
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.
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LVI sesja Rady Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y odby³a siê 6 lipca. By³o to
ostatnie spotkanie radnych przed
przerw¹ wakacyjn¹.
Obradom przewodniczy³a Teodozja
Maliszewska, która po przywitaniu goœci i radnych stwierdzi³a prawomocnoœæ
obrad i przedstawi³a proponowany porz¹dek spotkania. Radni zaakceptowali propozycjê i przyjêli protoko³y z sesji 54. i 55.

DYŻURY
STRAŻY MIEJSKIEJ

Strażnicy rejonowi
z Oddziału Krowodrza
Straży Miejskiej
pełnią dyżur w siedzibie
Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały,
w pierwszy i trzeci czwartek
miesiąca, w godz. 16.00-17.00

DYŻUR RADNEGO
MIASTA KRAKOWA

Janusza Chwajoła
2 września, czwartek
godz. 18.00-19.00
Siedziba Rady i Zarządu
Dzielnicy IV Prądnik Biały
ul. Białoprądnicka 3
16 września, czwartek
godz. 18.00-19.00
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4
klatka F, III piętro, pok. 302

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
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W czwartym punkcie porz¹dku dnia
radni procedowali nad projektami
uchwa³ przygotowanymi przez Zarz¹d
Dzielnicy IV.
Dokonano rozdzia³u œrodków na zadania priorytetowe w 2011 roku. Zgodnie z wol¹ radnych, œrodki otrzymaj¹
miêdzy innymi: Centrum Kultury
„Dworek Bia³opr¹dnicki”, Policja,
Stra¿ Miejska, Stra¿ Po¿arna, Klub Seniora i biblioteki szkolne. Szczegó³owe informacjê przedstawia tabela obok.
Podjête zosta³y równie¿ uchwa³y
rozdzielaj¹ce œrodki bêd¹ce w dyspozycji rady w roku 2011 na:
- zadanie powierzone: Program Poprawy Bezpieczeñstwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”,
- zadania powierzone pn. „Lokalne
Wydarzenia Kulturalne”,
- zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepe³nosprawnych,
- zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej,
- zadania powierzone z zakresu prac
remontowych przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów,
- zadania powierzone z zakresu prac
remontowych ¿³obków.
Na wniosek Zarz¹du Dzielnicy IV
dokonano zmiany zakresu rzeczowego
zadania w XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Otrzyma³o ono brzmienie: dostosowanie sanitariatów dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych, kwota 45000
z³. Na wniosek Dyrekcji Szko³y Podstawowej nr 113 rozszerzony zosta³ zakres rzeczowy zadania remontowego.
W ramach kwoty 90000 z³ zostanie
wykonany remont dachu, remont schodów i kontynuacja wymiany okien.
Ponadto negatywnie zaopiniowano
wniosek o zmianê trasy linii autobusowej 137. Propozycja skrócenia trasy
wzbudzi³a zdziwienie radnych. Linia ta
obs³uguje osiedle o najgorzej zorganizowanej komunikacji miejskiej, przybywa mieszkañ, a od lat nie s¹ zapewnione nawet minimalne warunki dojazdu do pracy i do szko³y.
Nastêpnie na wniosek Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego i Inicjatyw Lokalnych
Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y, radni pozytywnie zaopiniowali nastêpuj¹ce zamierzenia inwestycyjne:
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa
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Rozdzia³ œrodków (446 tys z³) na zadania priorytetowe w 2011 r.
wg UCHWA£Y NR 666/LVI/10 RADY DZIELNICY IV PR¥DNIK BIA£Y
1/ Komunikacja z mieszkańcami („Gazeta Lokalna", Internet, spotkania z mieszkańcami, materiały informacyjne) - 35000 zł
2/ Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki:
a/ organizacja przez Komisję Kultury i Sportu Dzielnicy IV Prądnik Biały turniejów i zawodów sportowych - 5000 zł
b/ festyn z okazji Dnia Dziecka - 5000 zł
c/ Letnie Koncerty Kameralne - dofinansowanie - 5000 zł
d/ Muzyczne Czwartki - dofinansowanie - 4000 zł
e/ Białoprądnicki Teatr Ogrodowy - 5000 zł
f/ wykonanie izolacji i renowacja elewacji budynków dla CK Dworek Białoprądnicki 80000 zł
g/ Klub Vademecum - zakup wyposażenia - 5000 zł
h/ organizacja imprezy dla emerytów i rencistów z terenu Dzielnicy IV Pożegnanie
Lata - 5000 zł
3/ Państwowa Straż Pożarna, JRG nr 5 - 20000 zł
dofinansowanie zakupu: ratowniczego sprzętu stabilizacyjnego do uszkodzonych
konstrukcji budynków, ciężkich pojazdów samochodowych oraz zabezpieczenia osuwającej się ziemi w wykopach; palnika paliwowo-powietrznego lub plazmowego do
cięcia konstrukcji
4/ Straż Miejska Oddział Krowodrza - 10000 zł, w tym:
- dodatkowe płatne patrole na terenie Dzielnicy IV - 6000 zł
- zakup noktowizora i lornetki do działań operacyjnych - 4000 zł
5/ Policja - Komisariat III - 20000 w tym:
- dofinansowanie zakupu: sprzęt łączności i informatyki, narkotesty, radiotelefony
Tetra, latarki, płytka ceramiczna do daktyloskopii, ręczny wykrywacz metalu, rękawice
odporne na przecięcia i ukłucia
6/ Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - dofinansowanie spotkania wigilijnego - 2000 zł
7/ Remonty placówek oświatowych - 150000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 113 - wymiana stolarki okiennej - 50000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 67 - remont sali gimnastycznej z zapleczem - 50000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 107 - wymiana stolarki okiennej - 50000 zł
8/ XIV Liceum Ogólnokształcące - dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej 20000 zł
9/ Miejskie Dzienne Domy Opieki Społecznej - 4.000 w tym:
a) dofinansowanie zakupu materiałów do terapii zajęciowej dla Domu nr 5, ul. Nad
Sudołem 32 - 2000 zł
b) dofinansowanie spotkania integracyjnego dla Domu nr 5 przy ul. Nad Sudołem
32: Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej - 2000 zł
10/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Radzikowskiego 37 (Filia nr 2)
- organizacja imprez integracyjnych - 4000 zł
11/ Konkursy w samorządowych placówkach oświatowych - 10000 zł
12/ Zakup książek dla bibliotek szkolnych (12000 zł):
- Szkoła Podstawowa nr 21 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 51 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 58 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 67 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 68 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 107 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 109 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 113 - 1000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 119 - 1000 zł
- Gimnazjum nr 12 - 1000 zł
- Gimnazjum nr 13 - 1000 zł
- Gimnazjum nr 14 - 1000 zł
13/ Zakup wyposażenia dla żłobków z Dzielnicy IV:
a) Żłobek nr 21 - 2000 zł,
b) Żłobek nr 24 - 2000 zł
c) Żłobek nr 25 - 2000 zł
14/ Rezerwa celowa - 39000 zł.
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budynku biurowo-handlowo-us³ugowego z gara¿ami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi […]
(ul. Stawowa) w Krakowie”. Warunkami pozytywnej opinii s¹: dostosowanie
ul. Che³moñskiego dla pojazdów dostawczych poprzez utwardzenie ulicy
i budowê chodnika, dostosowanie ulicy Stawowej poprzez budowê ulicy
wraz z chodnikiem, a tak¿e w sytuacji
jeœli normy dŸwiêkowe zostan¹ przekroczone przy ulicy Che³moñskiego,
oprócz naturalnego ekranu akustycznego w postaci drzew nale¿y wybudowaæ
ekrany akustyczne.
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa
budynku wielorodzinnego z gara¿em
podziemnym na dzia³kach […] ul. Zawodzie w Krakowie”.
- inwestycjê Spo³ecznego Komitetu
Budowy Przy³¹czy Wod-Kan w ul. Bia³opr¹dnickiej pn.: „Budowa przy³¹czy
wod-kan w ul. Bia³opr¹dnickiej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”.
- wydzier¿awienie w trybie przetargowym na czas oznaczony dzia³ek nr
198 i 200, po³o¿onych w obrêbie 28
Krowodrza w celu budowy grzebowiska dla zwierz¹t domowych w rejonie
ul. Reduta i Wêgrzeckiej w Krakowie.
- deklaracjê Inwestora Pro Domo
Sp.z o.o. wybudowania zamiennego
zakresu uk³adu drogowego wg za³¹czonej koncepcji.
W szóstym punkcie na wniosek Komisji Ochrony Œrodowiska i Planowania Przestrzennego Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y pozytywnie zaopiniowano
uznanie za u¿ytek ekologiczny terenu
pod nazw¹ „Las Witkowicki”, po³o¿onego na dzia³kach 197, 196, 204 obr.
27 Krowodrza, 63 cz.80, 46, cz. obr. 29
Krowodrza.
W punkcie dotycz¹cym spraw bie¿¹cych Teodozja Maliszewska poinformowa³a zebranych o uchwa³ach deleguj¹cych radnych na odbiory.
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, która odbêdzie
siê po przerwie wakacyjnej pod koniec
sierpnia.
GRZEGORZ CHMURZYŃSKI

GAZETA LOKALNA NR 208-210
Na zadanie powierzone Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków"
w 2011 r. środki w wysokości 11200 zł
rozdziela się następująco:
Komisariat Policji III:
- Patrole policji w miejscach zagrożeń według
wskazań Rady Dzielnicy IV - 6200 zł,
- Materiały profilaktyczne i nagrody do pracy
z dziećmi dla sekcji do spraw nieletnich - 1000 zł,
Straż Miejska Oddział Krowodrza:
- Materiały profilaktyczne i nagrody do pracy
z dziećmi -1000 zł
- Dofinansowanie Konkursu „Prawo i My”:
a) szkoły podstawowe - 2000 zł
b) gimnazja - 1000 zł.

Środki w wysokości 16.700 zł przeznaczone na zadanie powierzone pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne" w 2011 r.
przeznacza się na zadanie:
- „Dni Dzielnicy IV” - 16700 zł.

Środki w wysokości 90000 zł przeznaczone na zadanie powierzone z zakresu
problematyki osób niepełnosprawnych
w 2011 r. rozdziela się na zadania:
1.Budowa szybu dla podnośnika osób niepełnosprawnych przy budynku głównym CK „Dworek
Białoprądnicki” - 40000 zł.
2. Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla CK „Dworek Białopradnicki” 50000 zł.

Środki w wysokości 84000 zł przeznaczone na zadanie powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przeznacza się na zadanie:
- dofinansowanie budowy boiska w Szkole Podstawowej nr 68, przy ul.Porzeczkowej 3 .

Lista rankingowa
zadań powierzonych w 2011 r.
z zakresu prac remontowych żłobków:
1. Żłobek nr 21 - malowanie I piętra,
2. Żłobek nr 24 - wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,
3. Żłobek nr 25 - malowanie sal dziecięcych,
pralni,
4. Żłobek nr 21- wymiana posadzki i przełożenie parkietu,
5. Żłobek nr 24 - remont sanitariatów,
6. Żłobek nr 25 - cyklinowanie i malowanie parkietu.
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Lista rankingowa zadań powierzonych
w 2011 r. z zakresu prac remontowych
przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów
1. Szkoła Podstawowa nr 119 - doprowadzenie
ciepłej wody do wszystkich umywalek,
wymiana instalacji elektrycznej w sali
gimnastycznej,
2. Przedszkole nr 121 - dokończenie remontu
kuchni wraz z zapleczem dostosowanie do
standardów HACCAP,
3. Gimnazjum nr 12 - wymiana płytek PCV na
korytarzach i w salach,
4. Szkoła Podstawowa nr 51 - wykonanie
odkrywki i remont fundamentów oraz ścian
stropu w przyziemiu,
5. Przedszkole „Kraina Uśmiechu”- wymiana
stolarki drzwiowej wejścia głównego, remont
korytarzy i szatni dla dzieci,
6. Szkoła Podstawowa nr 21 - kontynuacja
wymiany stolarki okiennej i przeszkleń,
7. Przedszkole „Pod Skrzydłami” - kontynuacja
remontu elewacji zewnętrznej,
8. Szkoła Podstawowa nr 58 - remont
parkietów na korytarzach
9. Przedszkole przy Szkole 68 - wymiana
stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebudowa
wejścia do oddziału „0”,
10. Gimnazjum nr 14 - dokończenie wymiany
stolarki okiennej
11. Szkoła Podstawowa nr 109 - wymiana
przeszkleń na klatkach schodowych,
12. Przedszkole nr 29 - wymiana instalacji
wodno-kanalizacyjnej,
13. Przedszkole nr 62 - montaż okien w niszach na strychu (9 szt),
14. Przedszkole nr 175 - wymiana płytek PCV
na korytarzach, oraz parkietu w salach,
15. Przedszkole nr 165 - remont węzła
centralnego ogrzewania,
16. Gimnazjum nr 12 - wymiana luksferów oraz
malowanie klatek schodowych,
17. Gimnazjum nr 13 - kontynuacja wymiany
płytek PCV w klasach,
18. Gimnazjum nr 14 - wymiana przeszkleń
z luksferów na klatkach schodowych,
19. Szkoła Podstawowa nr 21 - remont
elewacji i ocieplenie ściany szczytowej przy
kuchni,
20. Szkoła Podstawowa nr 51 - kontynuacja
remontu izolacji budynku,
21. Szkoła Podstawowa nr 68 - wymiana drzwi
do sali gimnastycznej,
22. SP 68 - oddziały przedszkolne - budowa
murków oporowych na placu zabaw,
23. Szkoła Podstawowa nr 107 - malowanie
korytarzy,
24. Szkoła Podstawowa nr 109 - dokończenie
wymiany stolarki okiennej,
25. Szkoła Podstawowa nr 113 - wymiana
kanalizacji w toalecie chłopców,
26. Szkoła Podstawowa nr 119 - wymiana
instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej,
27. Przedszkole nr 29 - remont kapitalny
kuchni z wymianą wyposażenia,
28. Przedszkole nr 62 - ocieplenie stropu pod
strychem,
29. Przedszkole nr 118 - remont balustrady
schodów,
30. Przedszkole nr 83 - przełożenie lub
wykonanie nowych chodników,
31. Przedszkole nr 121 - wymiana parkietów
w dwóch salach,
32. Przedszkole nr 130 - wymiana grzejników
i instalacji centralnego ogrzewania.

6

GAZETA LOKALNA NR 208-210

PRĄDNIK BIAŁY
W MAGISTRACIE
Podczas Dnia Otwartego Magistratu można było poznać osiągnięcia, działalność kulturalną oraz specyfikę poszczególnych
dzielnic miasta.

W niedzielê 6 czerwca krakowianie od rana, ca³ymi rodzinami odwiedzali magistrat, w którym z okazji Dnia Otwartego
przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji.
W holu wejœciowym ustawiono stoisko informacyjno-promocyjne Biura Marketingu Turystycznego Miasta Krakowa,
natomiast na dziedziñcu Pa³acu Wielopolskich stanê³a œredniowieczna osada, w której prezentowano dawne rzemios³a. W foyer
sali obrad Rady Miasta Krakowa odbywa³ siê wernisa¿ wystawy pokonkursowej „Jeden dzieñ z ¿ycia miasta”, zorganizowanej przez Muzeum Historii Fotografii, a na scenie przy
pl. Wszystkich Œwiêtych wystêpowa³y zespo³y artystyczne m³odzie¿owych domów kultury. Tradycyjnie ju¿, zorganizowano
zwiedzanie gabinetów - przewodnicz¹cego Rady Miasta Krakowa i prezydenta Miasta Krakowa, a oprócz tego - wycieczki
nowoczesnym, niskopod³ogowym autobusem MPK do powstaj¹cej Ekospalarni i do Centrum Ekologicznego Barycz oraz na
Bielany, do Zak³adu Uzdatniania Wody. W ramach akcji Fundacji „Kibicujemy ¿yciu”, ka¿da doros³a, zdrowa osoba mog³a
oddaæ krew potrzebuj¹cym.

SIERPIEÑ 2010

Dożynki na Zwierzyńcu
Rok temu Dożynki Miejskie czyli święto plonów obchodziliśmy w Dworku Białoprądnickim. Tegoroczne uroczystości, których gospodarzem będzie Dzielnica VII, połączone
z konkursem na wieniec dożynkowy odbędą się w niedzielę
29 sierpnia na boisku sportowym w Olszanicy przy ul. Korzeniaka 18.

Uroczystą mszę świętą, podczas której nastąpi poświęcenie wieńców, zaplanowano na godz. 13. Do udziału w konkursie organizatorzy - prezydent Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec Andrzej Hawranek zapraszają grupy dożynkowe, maksymalnie 7-osobowe, z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Każda
z grup może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec. Wieńce
będą oceniane w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny
i wienec współczesny. Opis wieńca, m.in. użytych do jego
wykonania materiałów należy przesłać na adres Dzielnicy VII
Zwierzyniec do 20 sierpnia. Również w biurze dzielnicy przy
ul. Prusa 18 uzyskać można szczegółowe informacje i regulamin konkursu. (MB)
Na zdjęciu: W 2009 r. dożynki odbyły się w naszej dzielnicy.
fot. MARIUSZ BEMBENEK

AKCJA
WYSTAWKA
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Dzieñ Otwarty Magistratu by³ równie¿ okazj¹ do spotkañ
z radnymi. Dzielnicê IV Pr¹dnik Bia³y, która goœci³a w Sali Lea
reprezentowa³y radne: Krystyna D¹browska, Beata Bryniarska,
Aleksandra Firlet i Anna Krauz oraz ni¿ej podpisany. Mieszkañców "czwórki" interesowa³y przede wszystkim inwestycje
na terenie dzielnicy, pytali tak¿e o kwestie zwi¹zane z komunikacj¹ miejsk¹, m.in. o przed³u¿enie linii tramwaju nr 12 do pêtli Krowodrza Górka. Na stoisku rozdawano materia³y informacyjne na temat dzielnicy, „Gazetê Lokaln¹” oraz „Dworzanina” - pismo wydawane przez Centrum Kultury „Dworek Bia³opr¹dnicki”. Pokazano tak¿e prace laureatów tegorocznego
konkursu fotograficznego „Portret Dzielnicy” oraz zdjêcia prezentuj¹ce inwestycje, wydarzenia i ciekawe miejsca na Pr¹dniku Bia³ym.
Stoiska dzielnic odwiedzili przewodnicz¹cy Rady Miasta
Krakowa Józef Pilch i prezydent Jacek Majchrowski.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Okazją do pozbycia się wielkogabarytowych śmieci
(niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu AGD itp.) przez
mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków lub kamienic - klientów MPO, są organizowane cyklicznie akcje odbioru odpadów, czyli popularne „wystawki przydomowe”.
W Dzielnicy IV najbliższy termin wywozu takich
śmieci przypada w czwartym tygodniu sierpnia.
Chcąc pozbyć się odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych, należy wcześniej zgłosić się telefonicznie, pisemnie, faxem, mailem lub osobiście: tel. 12 64-62-290 i 12 64-62-351, fax. 12 64-62352, mail: wywoz@mpo.krakow.pl, bok@mpo.krakow.pl, adres: ul. Nowohucka 1. Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji, a nie sprzed niej, jak do
tej pory, w ustalonym terminie i o wskazanej porze (od
godz. 14).

SIERPIEÑ 2010

GAZETA LOKALNA NR 208-210

JAK GŁOSOWAŁA
NASZA DZIELNICA
Wybory prezydenckie 2010
Większość mieszkańców Dzielnicy IV Prądnik Biały, podobnie
jak krakowianie z innych dzielnic, 4 lipca oddała głos na Bronisława Komorowskiego.

Komunikaty Pañstwowej Komisji Wyborczej podawane
z niedzieli na poniedzia³ek, w miarê nap³ywania danych z obwodowych komisji wyborczych w ca³ym kraju, sugerowa³y, ¿e
obaj kandydaci id¹ "³eb w ³eb", a ró¿nice w liczbie punktów
procentowych s¹ naprawdê niewielkie. Szala zwyciêstwa przechyla³a siê raz na jedn¹, raz na drug¹ stronê, ostatecznie okaza³o siê jednak, ¿e urz¹d prezydenta obejmie kandydat Platformy
Obywatelskiej, z wynikiem 53,01 procent. Jaros³aw Kaczyñski zdoby³ 46,99 procent g³osów.
Kraków by³ zgodny - w wiêkszoœci obwodowych komisji
wyborczych liderem by³ równie¿ Bronis³aw Komorowski,
otrzymuj¹c 60,08 procent. Na Jaros³awa Kaczyñskiego odda³o
g³os 39,92 procent uprawnionych do g³osowania krakowian,
którzy wziêli udzia³ w wyborach w miejscu zamieszkania. Frekwencja w naszym mieœcie by³a wysoka i wynios³a 63,10 procent (dla porównania - w ca³ym kraju - 55.31 proc., w Ma³opolsce - 59,02 proc.).
Komorowski wygra³ w 17 z 18 dzielnic, Jaros³awa Kaczyñskiego popar³a wiêkszoœæ mieszkañców Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie.
W Dzielnicy IV (drugiej po Krowodrzy dzielnicy, gdzie
Komorowski uzyska³ najwiêksze poparcie), kandydat PO zwyciê¿y³ we wszystkich obwodach, z wynikiem 65, 3 proc., kandydat PiS-u otrzyma³ 34,7 proc. g³osów. Wyj¹tkiem by³ jedy-

Festyn z jubileuszem
BRONOWICE WIELKIE
W pierwsz¹ niedzielê czerwca odby³ siê festyn w Bronowicach Wielkich, a tak¿e jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia
Mi³oœników Bronowic Wielkich, bêd¹cego co roku organizatorem imprezy. Z okazji tej rocznicy cz³onkowie stowarzyszenia przygotowali wiele atrakcji dla goœci festynu.
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nie lokal wyborczy w Zak³adzie Opiekuñczo - Leczniczym przy
ul. Siemaszki 17 z komisj¹ nr 437, gdzie obaj kandydaci zdobyli równo po 50 procent g³osów. Mieszkañcy g³osowali w sumie w 219 obwodach, cztery z nich, zlokalizowane w szpitalach, zak³adach opiekuñczo-leczniczych i domach pomocy spo³ecznej mia³y charakter zamkniêty.
Kandydat PO mia³ najwiêksze poparcie - 75, 06 proc. w obwodowej komisji nr 82, mieszcz¹cej siê w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Stawowej 179. Podobnie wysokie wyniki
uzyska³ w komisjach nr 97 - 74,55 proc. (Szko³a Podstawowa
nr 107, ul. Zdrowa 6), nr 116 - 73,79 proc. (Szko³a Podstawowa nr 68, ul. Porzeczkowa 3), nr 87 - 73, 06 proc. (Gimnazjum
nr 14, ul. Czerwieñskiego 16) oraz nr 106 - 71,78 proc. (Szko³a
Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Ska³a” AK 12) i nr 99 - 71,18
proc. (Szko³a Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15).
Prawie jednakow¹ liczbê g³osów kandydaci na urz¹d prezydenta uzyskali w obwodach zamkniêtych: nr 434 - Komorowski 52,34 proc., Kaczyñski 47,66 proc. (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II, ul. Pr¹dnicka 80), nr 435 - Komorowski 53,69 proc., Kaczyñski 46,31 proc. (Szpital Miejski
Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Pr¹dnicka 35-37) oraz
nr 436 - Komorowski 53,85 proc., Kaczyñski 46,15 proc. (Dom
Seniora Naftowca, ul. Kluzeka 6).
W ca³ej dzielnicy wybory przebiega³y bardzo spokojnie, nie
odnotowano przypadków zak³ócania ciszy wyborczej czy zaniedbañ formalnych ze strony cz³onków komisji.
Kolejny sprawdzian demokracji czeka nas ju¿ za kilka
miesiêcy, w czasie wyborów samorz¹dowych - 12 listopada
koñczy siê kadencja rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dok³adny termin wyborów nie jest jeszcze znany, wiadomo
jednak, ¿e bêdzie to niedziela miêdzy 14 listopada 2010 r.
a 9 stycznia 2011 r.
MARIUSZ BEMBENEK

wicki klub fitness oraz pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczniów gimnazjum w Bronowicach Wielkich.
Uczestnicy festynu mogli obejrzeæ wystêpy zespo³u folklorystycznego Modlniczanki, jak równie¿ pos³uchaæ Klaudii Gawor oraz wzi¹æ udzia³ w karaoke. Miêdzy wystêpami wojewoda ma³opolski Stanis³aw Kracik wrêcza³ dyplomy zas³u¿onym cz³onkom Stowarzyszenia Mi³oœników Bronowic
Wielkich, za ich piêtnastoletni¹ pracê na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej.
ROBERT SKOWRONEK
fot. ROBERT SKOWRONEK

Osoby, które postanowi³y w czerwcow¹ niedzielê zjawiæ
siê na Placu Om³otowym, mog³y podziwiaæ pokazy zorganizowane przez Irbis Szko³ê Sztuk Walki Kung Fu Wu-Shu walki wrêcz, walki mieczami i halabardami. By³y tak¿e pokazy taneczne i gimnastyczne zorganizowane przez brono-

Gościem
festynu był
wojewoda
małopolski
Stanisław
Kracik.
Na zdjęciu:
wojewoda
wpisuje się
do księgi
pamiątkowej
Stowarzyszenia Miłośników Bronowic Wielkich.

ŚWIĘTO DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2010

Wozy strażackie, rewia
i średniowieczni wojowie
Podczas pikniku zorganizowanego w Dworku Białoprądnickim
z okazji Święta Dzielnicy bawiły się całe rodziny.
30 maja był idealnym dniem na rodzinne spotkanie mieszkańców Dzielnicy IV.
Z racji zbliżającego się Dnia Dziecka, większość atrakcji przygotowano właśnie
zmyślą o maluchach, ale program imprezy był na tyle bogaty, że osoba w każdym
wieku mogła znaleźć coś dla siebie. Krakowska Chorągiew Nadworna - grupa rekonstruująca zwyczaje, stroje i zajęcia sprzed stuleci, zafundowała uczestnikom
pikniku wycieczkę w średniowiecze. Można było spróbować swoich sił w walce na
miecze, ścinaniu główki kapusty, przeciąganiu liny czy strzelaniu z łuku, podziwiać
tańce dworskie, przyjrzeć się strojom, ozdobom i broni. Aby poczuć się już jak
prawdziwy rycerz, wystarczyło wsiąść na koński grzbiet i wybrać się na przejażdżkę po białoprądnickim ogrodzie pod okiem instruktora jazdy konnej.
Krakowskie służby - policja, straż miejska i straż pożarna prezentowały swoje
umiejętności i sprzęt używany w codziennej pracy. Strażacy, pomimo ogromu pracy w związku z usuwaniem skutków powodzi w Krakowie i Małopolsce, znaleźli
czas, aby swoją obecnością uatrakcyjnić Święto Dzielnicy. Gratką dla najodważniejszych dzieciaków, które jak zwykle z zapartym tchem oglądały strażackie wozy
był konkurs we wspinaczce z asekuracją na ułożone w wysoką piramidę skrzynki.
Duże wrażenie, nie tylko na najmłodszych zrobił też pokaz technik interwencyjnych
w wykonaniu strażników miejskich.
W czasie pikniku ogłoszono wyniki dwóch konkursów zorganizowanych przez
Radę Dzielnicy IV - plastycznego dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas

szkół podstawowych i konkursu fotograficznego „Portret Dzielnicy”, w którym mógł wziąć
udział każdy pasjonat fotografii, niezależnie od
wieku. Autorzy prac w wyjątkowo oryginalny sposób pokazali piękno naszej dzielnicy, jej ciekawe, choć dotąd nieodkryte miejsca. Najbardziej
oczekiwanym punktem pikniku była „Rewia musicalowa”, czyli spektakl w wykonaniu solistów -

ŚWIĘTO DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2010

Barbary Duckiej, Piotra Bajtlika, Mariusza Jaśko i Łukasza Lecha, którym towarzyszyło Krakowskie Studio Tańca „Styl” pod kierownictwem Iwony Florczyk - tancerki klasy mistrzowskiej w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. W muzycznej podróży w czasie, od
XIX wieku do epoki dzieci kwiatów, zabrzmiały utwory z musicali takich jak „Chicago”, „Kabaret”, „Upiór w operze”, „Skrzypek na dachu” i „Hair” oraz nie starzejące się przeboje Lizy
Minnelli, Franka Sinatry, Barbary Streisand i „króla” Elvisa. Piknik, którego nazwa „Bawmy się
razem” okazała się niezwykle trafna, poprowadziła Jolanta Kogut z Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki”. Specjalnym gościem imprezy był wojewoda małopolski Stanisław Kracik.

tekst i zdjęcia
MARIUSZ BEMBENEK
Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały serdecznie dziękuje sponsorom Święta Dzielnicy 2010:
Marketowi Simply i Sklepowi „Gąska” z ul. Opolskiej.
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III Maraton Azorski
Pożądana inicjatywa
Piątkowe popołudnie, kanikuła wywołana pięknym majowym
słońcem, które od dłuższego czasu - powiedzmy sobie szczerze - nie rozpieszczało krakowian, i przewijające się raz po
raz gromady uśmiechniętych dzieciaków. Trzecia edycja prestiżowej w tym rejonie Krakowa imprezy zgromadziła rzesze
zarówno samych uczestników, jak i gości z zewnątrz.

Ju¿ po raz trzeci na terenie XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego, w ramach Œwiêta Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y i przy wyj¹tkowym wsparciu przewodnicz¹cej rady i zarz¹du, Teodozji Maliszewskiej, odby³ siê w pi¹tkowe popo³udnie 28 maja III Maraton Azorski. Imprezê przygotowano przede wszystkim
z myœl¹ o uczniach zarówno szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, jak i œrednich. Ka¿dy, po uprzednim zarejestrowaniu siê
u organizatorów, móg³ wystartowaæ w biegu i sprawdziæ swoje
mo¿liwoœci oraz umiejêtnoœci. Liczba uczestników tegorocznego maratonu zdecydowanie wzros³a w stosunku do ubieg³orocznej edycji imprezy.
- W ubieg³ym roku czy dwa lata temu - mówi³a dyrektor
XIV LO., Mariola Regu³a - liczba uczestników waha³a siê w granicach stu piêædziesiêciu. Dziœ, kiedy popatrzymy na szkolne
boisko, zauwa¿ymy, ¿e zainteresowanie jest zdecydowanie
wiêksze. Czy¿by m³odzie¿ wreszcie zda³a sobie sprawê z istotnej roli, jak¹ sport odgrywa w ¿yciu ka¿dego z nas?
Przez wzgl¹d na fakt, i¿ ca³¹ imprezê przygotowali nauczyciele i uczniowie XIV LO, a zesz³oroczny absolwent „Czternastki", Micha³ Koñczakowski-Dziób, by³ jej pomys³odawc¹
i organizatorem pierwszej edycji, ekipa redakcyjna MOL-a zdecydowa³a siê „wesprzeæ" maraton medialnie i zdaæ Pañstwu
krótk¹ relacjê z jego przebiegu.
- Przygotowanie maratonu - przekonywa³a dyrektor M. Regu³a - wymaga zaanga¿owania wielu osób. W szczególny sposób pomaga nam pani Teodozja Maliszewska. Pomaga w za³atwianiu formalnoœci. Nieoceniona jest pomoc stra¿y miejskiej
i policji, które czuwaj¹ nad bezpieczeñstwem, bo przecie¿ impreza jest udana tylko wtedy, gdy jest bezpiecznie, gdy nic z³ego siê nie dzieje. I o to dbamy te¿ w sposób szczególny. Nie
wolno oczywiœcie zapomnieæ o ludziach z zewn¹trz i nauczycielach. Tutaj podziêkowania nale¿¹ siê zw³aszcza pani Katarzynie Barszcz, która jest koordynatorem imprezy, panu Micha³owi Orczykowi oraz nauczycielom wychowania fizycznego, a szczególnie pani Magdalenie W³odarczyk, gdy¿ bez nich
to przedsiêwziêcie nie mia³oby szans zaistnienia i powodzenia.

Inicjatywy tego typu wymagaj¹ ogromnego nak³adu pracy,
zaanga¿owania i odpowiedzialnoœci. To szereg godzin poœwiêconych koordynacji dzia³añ, przygotowaniu imprez towarzysz¹cych, to wiele nerwowych i pracoch³onnych zabiegów wokó³
oprawy zarówno technicznej, jak i medialnej. A mimo to, za
wystarczaj¹c¹ rekompensatê ogromnego przecie¿ wysi³ku organizatorzy uznali uœmiech maluj¹cy siê na twarzach zmêczonych biegaczy i spontaniczn¹ radoœæ manifestowan¹ zw³aszcza przez najm³odszych uczestników biegu.
W maratonie wziê³y równie¿ udzia³ dzieci ze Œwietlicy Œrodowiskowej TPD „Chatka Puchatka", z któr¹ wspó³pracuje od
wielu lat m³odzie¿ z „Czternastki". - To niesamowita frajda dla
dzieciaków. Tu mog¹ wykazaæ siê swoj¹ sprawnoœci¹. Ciesz¹
siê, ¿e mog¹ braæ udzia³ w maratonie wraz z innymi, ¿e biegn¹c ulicami Azorów s¹ ogl¹dani, a wrêcz podziwiani przez
przechodniów, bo nale¿y wspomnieæ o tym, i¿ nasz najm³odszy uczestnik ma zaledwie 5 lat - mówi³ dyrektor oœrodka, Zygfryd Gêbala.
Przed samym startem maratonu uda³o nam siê równie¿ zamieniæ kilka s³ów z jednym policjantów zabezpieczaj¹cych trasê
biegu: - Osoba, która organizuje taki bieg, musi staraæ siê o pozwolenie u policji i zarz¹dcy drogi. Sama impreza, tego rodzaju biegi, s¹ bardzo potrzebne. My, policjanci, bardzo cieszymy
siê, ¿e tak¿e w pewien sposób mo¿emy przyczyniæ siê do realizacji takich inicjatyw - wyjaœnia³.
Sporym, choæ mi³ym zaskoczeniem dla obecnych na III Maratonie Azorskim, by³a wizyta pos³anki na Sejm RP, Katarzyny
Matusik-Lipiec, oraz Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty, Aleksandra Palczewskiego, którzy mimo licznych obowi¹zków zdecydowali siê odwiedziæ w tym dniu azorsk¹ szko³ê i - co istotne - udzieliæ krótkiego wywiadu redaktorom portalu internetowego XIV LO.
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ŚWIĘTO DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY 2010
- W dzisiejszej imprezie najwa¿niejsze jest to, ¿e pomys³
i inicjatywa zorganizowania Maratonu Azorskiego wysz³y od
m³odzie¿y. Nie by³y narzucone „z góry", lecz zrodzi³y siê w³aœnie w jej g³owach. I to jest chyba najcenniejsze. Myœlê, ¿e ten
pomys³ stanie siê tradycj¹, która z roku na rok bêdzie siê powtarza³a na terenie Azorów - podkreœla³a K. Matusik-Lipiec.

Dzień Sportu
Przyszli mistrzowie świata?
W sobotê 29 maja (na miesi¹c przed Mundialem 2010),
w ramach Dnia Sportu podczas Œwiêta Dzielnicy, na terenie
Klubu Sportowego Clepardia zorganizowano m³odzie¿owe
rozgrywki pi³karskie. Tradycyjnie, obowi¹zki sêdziego pe³ni³ radny Jerzy Guznar. Niewykluczone, ¿e w meczach wziê³y udzia³ przysz³e gwiazdy boisk. Najlepszymi strzelcami
okazali siê: Kuba Koz³owski ze Szko³y Podstawowej nr 68
i Mateusz Zaj¹c ze Szko³y Podstawowej nr 119, którzy w piêk-

Od lewej: wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy IV Grzegorz
Chmurzyński, posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, kurator
Aleksander Palczewski, dyrektor XIV LO Mariola Reguła.

- Myœlê, ¿e to œwietna zabawa, rywalizacja fair play. Tego
rodzaju inicjatywy lokalne waszego azorskiego œrodowiska s¹
jak najbardziej po¿¹dane. Sam chêtnie wzi¹³bym udzia³ w takim biegu, by³oby to dla mnie ogromnym wyró¿nieniem. Jeœli
dostanê za rok zaproszenie, niew¹tpliwie stawiê siê sprawny
i gotowy. Bêdê siê jednak musia³ odpowiednio przygotowaæ
do tego biegu. Niemniej s¹dzê, ¿e dwa okr¹¿enia uda mi siê
przebiec obiecywa³
A.
Palczewski.
Trzymamy zatem,
Panie kuratorze, za
s³owo
i
czekamy
na przysz³oroczny
start
w wiêkszym jeszcze gronie
uczestników.
Dziêkuj¹c wszystkim dobroczyñcom, organizatorom, sponsorom oraz
ludziom, którzy poza wsparciem materialnym, ofiarowali tak¿e wsparcie duchowe i dobre s³owo, nie pozostaje nic innego,
jak zaprosiæ wszystkich Pañstwa do udzia³u w przysz³ych ods³onach MARATONU AZORSKIEGO i ¿yczyæ samych sukcesów w „pokonywaniu" w³asnych maratonów - tych nakreœlonych przez ¿ycie.
ALEKSANDRA KOSELSKA
portal XIV LO, http://www.mol.czwartawladza.edu.pl
fot. MARIUSZ BEMBENEK

nym stylu zdobyli po trzy gole. Za najbardziej utalentowanego bramkarza uznano Marcina Adamskiego ze Szko³y Podstawowej nr 107. Wœród podstawówek pierwsze miejsce zajê³a w³aœnie Szko³a Podstawowa nr 68, kolejne - SP nr 107,
SP nr 119 i SP nr 21. W jedynym meczu gimnazjalistów, który rozegrali uczniowie 14 Gimnazjum i 3 Gimnazjum Ma³opolskiego Centrum Edukacji, zwyciêstwo przypad³o "Trójce". Gratulujemy!

Podczas Dnia Sportu, oprócz turnieju pi³karskiego najm³odsi
mieszkañcy naszej dzielnicy mogi uczesniczyæ w grach i zabawach, przygotowanych przez radn¹ Beatê Bryniarsk¹. (MB)
fot. MARIUSZ BEMBENEK
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BLIŻEJ ŚWIATA
dzięki... językom
W Szkole Podstawowej nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego
rozstrzygnięto konkurs językowy dla uczniów.

Znajomoœci jêzyków obcych z pewnoœci¹ mo¿e im pozazdroœciæ niejeden doros³y... Po angielsku, niemiecku, francusku, a nawet w elitarnym dziœ esperanto, ma³opolscy uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów rywalizowali w kolejnej edycji konkursu „Bli¿ej Œwiata”. W kilkuetapowych eliminacjach prezentowali wystêpy artystyczne - ma³e formy teatralne i piosenki, które oceniali eksperci - filolodzy.
Najlepsi uczestnicy konkursu spotkali siê 11 czerwca
w Witkowicach, podczas fina³u. Wœród wystêpuj¹cych w jêzyku francuskim, w kategorii gimnazjów pierwsze miejsce
zdoby³o Gimnazjum nr 2 (Zespó³ Szkó³ nr 2, Chrzanów),
wœród podstawówek, w kategorii dzieci m³odsze (klasy I-III)
zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa nr 1 z Krakowa, a w grupie
dzieci starszych (klasy IV-VI) pierwszego miejsca nie przyznano. W grupie anglojêzycznych gimnazjalistów zwyciê¿y³o równie¿ Gimnazjum nr 2 z Chrzanowa. Wœród dzieci m³odszych najlepsi z angielskiego okazali siê uczniowie Szko³y
Podstawowej z LudŸmierza, a w grupie starszych uczniów
(klasy IV-VI) wygra³a Szko³a Podstawowa nr 89 z Krakowa.

Pierwszego miejsca w kategorii gimnazjów, dla uczniów przygotowuj¹cych prezentacje w jêzyku niemieckim nie przyznano. W grupie dzieci starszych zwyciêzcami okazali siê reprezentanci Szko³y Podstawowej nr 68, którzy ujêli jurorów znakomit¹ znajomoœci¹ jêzyka naszych zachodnich s¹siadów. Najmniej laureatów by³o wœród szkó³, które wybra³y jêzyk esperanto. W kategorii szko³y podstawowe - dzieci m³odsze laureatami II miejsca zostali uczniowie Szko³y Podstawowej
w Czajowicach, wœród dzieci starszych I nagrodê zdoby³a
Szko³a Podstawowa z Rdziostowa. Nagród w pozosta³ych kategoriach w tej grupie jêzykowej, ze wzglêdu na niewielk¹
liczbê uczestników, jurorzy postanowili nie przyznawaæ. Rozdano tak¿e Puchary Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty - w kategorii gimnazjów nagroda przypad³a „Dwójce” z Chrzanowa, w kategorii szkó³ podstawowych - SP nr 89 z Krakowa.
Zwyciêskie placówki otrzyma³y sprzêt fotograficzny
i sprzêt audio, niezbêdny podczas nauki jêzyków obcych.
Wszystkie szko³y, które bra³y udzia³ w Konkursie „Bli¿ej
Œwiata” obdarowano upominkami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa, Radê Dzielnicy IV Pr¹dnik Bia³y,
Dyrektora Zespo³u Ekonomiki Oœwiaty.
MARIUSZ BEMBENEK
fot. MARIUSZ BEMBENEK

Poznaj swoje prawa
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
Trwa sezon urlopowy. Niestety bardzo często wymarzony wyjazd do ciepłych krajów, na który długo odkładaliśmy pieniądze okazuje się wielkim rozczarowaniem. Nieuczciwe biura
podróży nie wywiązują się z umów zawartych z klientami, a
warunki pobytu mają niewiele wspólnego z kolorowymi katalogami. Jeśli zdarzy się, że nasze prawa, jako konsumentów zostaną w jakiś sposób naruszone, nie tylko przez organizatorów wyjazdów czy wycieczek, ale też przedstawicieli
każdej innej branży, warto skorzystać z bezpłatnej porady
rzecznika.
Miejski Rzecznik Konsumetów Tomasz Popiołek oraz
pracownicy jego biura przyjmują od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.40 - 15.30 przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro.

Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:
osobiście (box 72),
telefonicznie: 12 61 69 231, 12 61 69 232 lub
elektronicznie: rzecznik.konsumentow@um.krakow.pl.
Rzecznik dyżuruje także w siedzibie Starostwa Powiatowego (al. Słowackiego 20), w godz. 14.00 - 15.00,
najbliższy termin: 10 września oraz w siedzibach rad
dzielnic (harmonogram publikowany jest na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej).
Najbliższy dyżur w siedzibie Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały (ul. Białoprądnicka 3): 14 września,
w godz. 14.00 - 15.00.
Oprócz Miejskiego Rzecznika Konsumentów porad
prawnych, również bezpłatnych (szczególnie z zakresu prawa karnego oraz prawa pracy) udzielają studenci prawa z Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy al. Krasińskiego 18/3 w Krakowie, tel. 12 430 19 97. Szczegółowe informacje na
stronie: www.law.uj.edu.pl/poradnia oraz pod adresem
mailowym: poradnia.prawna@uj.edu.pl.
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Najlepsi
w języku angielskim
KONKURS POD PATRONATEM RADY DZIELNICY
11 maja w Szkole Podstawowej nr 21 odbył się finał VIII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. W konkursie
wzięło udział trzynastu uczniów z siedmiu szkół naszej dzielnicy. Reprezentowali oni szkoły: 21, 58, 68, 107, 109, 113
i 119. Patronat nad konkursem objęła Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały, dzięki której wsparciu finansowemu
uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody książkowe. Podziękowania należą się także wydawnictwom, których przedstawiciele dostarczyli na konkurs lektury anglojęzyczne.

SP 21 po raz pierwszy goœci³a finalistów MKJA. Dziêki
goœcinnoœci dyrektor Ewy Nering, podczas przerwy konkursowej uczestnicy mogli odprê¿yæ siê przy smacznym poczêstunku.
Uczniowie-finaliœci zostali wy³onieni na podstawie pisemnego testu przeprowadzanego w ka¿dej z uczestnicz¹cych
w konkursie szkó³. W klasach 4-6 w tych siedmiu szko³ach,
jêzyka angielskiego uczy siê ponad tysi¹c uczniów. Tak wiêc
trzynaœcie osób, które stawi³o siê w finale konkursu to najlepsi
z najlepszych. Wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê s³owa uznania i gratulacje za wysoki poziom kompetencji jêzykowych.
Ka¿dy uczeñ otrzyma³ dyplom i piêkne nagrody. Komisja przeprowadzaj¹ca konkurs z przyjemnoœci¹ s³ucha³a, z jak¹ swobod¹ wypowiadaj¹ siê uczniowie w jêzyku angielskim.
Mieli oni za zadanie u³o¿yæ historyjkê na podstawie otrzymanego zestawu s³ów oraz odpowiedzieæ na pytanie-niespodziankê. Poniewa¿ w trzech szko³ach bior¹cych udzia³ w konkursie s¹ dzieci, które uczy³y siê jêzyka angielskiego poza

granicami naszego kraju, by³y one oceniane w osobnej kategorii. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajê³a Nikola Torr ze
SP 109, drugie miejsce Konrad Pyræ ze SP 113, a trzecie Natalia Tarczyd³o ze SP 21. W kategorii dzieci, które nie uczy³y
siê jêzyka poza granicami naszego kraju, pierwsze miejsce
zajê³a Justyna Worytko ze SP 107, drugie Bart³omiej Œwiat³oñ ze SP 109, trzecie Anna Górecka ze SP 68, czwarte Piotr
Do³êgowski ze SP 58, pi¹te Micha³ Burdzy ze SP 107. W konkursie uczestniczyli tak¿e: Marcin Stasiun, Piotr Angerman,
Aleksandra Lamparska, Karolina Szafarowicz i Dorota Kolarska.
Miêdzyszkolny Konkurs Jêzyka Angielskiego odby³ siê ju¿
po raz ósmy. Jak co roku nauczyciele przygotowywali zestawy pytañ, dokumenty niezbêdne do przeprowadzenia konkursu, zajmowali siê zakupem nagród, przygotowywali miejsce,
w którym siê on odbywa³. Nagrod¹ za w³o¿on¹ pracê i poœwiêcony czas by³a satysfakcja, jakiej dostarcza praca ze zdolnymi dzieæmi. Wspó³praca z nauczycielami pracuj¹cymi w szko³ach znajduj¹cych siê na terenie Dzielnicy IV jest równie¿ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ zawodowych w czasie roku szkolnego. Organizatorami VIII MKJA w roku szkolnym 2009/2010
by³y: Anna Wojdacka - nauczycielka j. angielskiego
w SP 21, Monika Œwiat³oñ - nauczycielka j. angielskiego w SP 107, Marta Szymura - nauczycielka j. angielskiego w SP 109.
ANNA WOJDACKA
Szkoła Podstawowa nr 21
fot. Szkoła Podstawowa nr 21

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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Papie¿owi Polakowi
- przedszkolaki

Europa
Fryderyka Chopina

Przedszkole nr 130

Przedszkole nr 130

- Jak rozpocząć tę opowieść o wielkim, skromnym człowieku... o człowieku pełnym wiary i miłości... o człowieku z wielkim sercem, który kochał ludzi, ale który nade wszystko ukochał Boga... o człowieku, który przez 26 lat prowadził ludzi
wskazując im drogę do Boga… - tak dzieci z Przedszkola
nr 130 w Krakowie zainaugurowały uroczystość z okazji V rocznicy śmierci Jana Pawła II, pod hasłem „Papieżowi Polakowi
- przedszkolaki”.

Świat hucznie obchodzi 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. I to z własnej i nieprzymuszonej woli, bo choć nie wiadomo jak Rok Chopinowski zachwalalibyśmy, nic by z naszych
prób nie wyszło, gdyby artysta nie był geniuszem. Kim był Fryderyk Chopin? W pierwszej chwili każdy z nas odpowie, że
Chopin wielkim kompozytorem był. I słusznie. Utwory, które
skomponował w ciągu swojego niedługiego życia dały mu
ogromną sławę i swego rodzaju nieśmiertelność. Rzadko zdarza się, że ktoś świętuje 200. rocznicę urodzin. A Chopin świętuje, oczywiście nie dosłownie, ale jego utwory, zawarte w nich
dynamizm i świeżość oraz tajemniczość jego życia sprawiają,
że wielu z nas wciąż czuje obecność kompozytora. Legenda
Chopina to nie tylko jego muzyka. Żył krótko, spotykał się
z wybitnymi postaciami i bardzo dużo podróżował.

Na uroczystoœæ tê zaproszony zosta³ ksi¹dz kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, proboszcz parafii œw. Jadwigi Królowej,
ksi¹dz pra³at Jan Dziasek, siostra Marta, która w przedszkolu naucza religii, a tak¿e rodzice, dziadkowie przedszkolaków i parafianie.
Na sali teatralnej przy parafii œw. Jadwigi dzieci recytowa³y wiersze, fragmenty ksi¹¿ki Ewy Stadtmuller „Z Wadowic
do nieba”, œpiewa³y piosenki wspominaj¹c ¿ycie Ojca Œwiêtego. Prezentowa³y z³ote myœli, które przekaza³ nam Jan Pawe³ II, a tak¿e fragmenty wspomnieñ z ksi¹¿ki „Œwiadectwo”
kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Widaæ by³o na ich twarzach
skupienie, ale i uœmiech w trakcie œpiewania piosenek Magdy
Anio³: „Lolek”, „Zaufaj” czy „Kochany Ojcze”. Wystêp zakoñczy³a bliska sercu Papie¿a pieœñ „Barka”.

Spektakl s³owno-muzyczny poprzedzi³ plastyczny konkurs
rodzinny pod has³em „Jan Pawe³ II w oczach dziecka”. Prace
konkursowe wykonane ró¿nymi technikami plastycznymi by³y
elementem dekoracji wystêpów artystycznych.
Wiele dzieci nie zna³o Papie¿a, w latach pontyfikatu nie
by³o ich jeszcze na œwiecie. - O mnie nawet jeszcze ptaszki
nie æwierka³y, gdy Twej pieczy Pan Bóg powierzy³ œwiat ca³y
- tak mówi³y najm³odsze przedszkolaki.
Postaæ Jana Paw³a II jest wzorem szacunku wobec drugiego cz³owieka, szanowania jego pogl¹dów i wartoœciowania
œwiata. Przekazuj¹c dzieciom wiedzê o osobie wielkiego Polaka, uda³o siê rozbudziæ w nich szacunek do wielkich autorytetów - godnych naœladowania. Pozwoli³o to wyzwoliæ w ma³ym cz³owieku mi³oœæ Jana Paw³a II do ludzi ca³ego œwiata.
Nie ma go ju¿ na tym œwiecie, ale na zawsze pozostanie w naszych sercach.
ANNA CABAŁA, DOROTA CZAPIGA
Przedszkole Samorządowe nr 130
fot. Przedszkole nr 130

Drugi rok w Przedszkolu nr 130 w Krakowie funkcjonuje
oddzia³ unijny. Powo³anie tego oddzia³u by³o dla nauczycieli
szczególn¹ inspiracj¹ do podjêcia dzia³añ w zakresie poznawania krajów Unii Europejskiej. Pierwszym ubieg³orocznym przedsiêwziêciem by³a „Europejska wiosna nad Wis³¹", o której ju¿
w wielu publikacjach pisaliœmy. Poznaliœmy wówczas Daniê,
Holandiê, W³ochy, Francjê, Hiszpaniê i Czechy. Chc¹c uczciæ
Rok Chopinowski i bli¿ej zapoznaæ naszych przedszkolaków
z wielkim Polakiem, zespó³ nauczycieli wraz z rodzicami i dzieæmi podj¹³ inicjatywê zorganizowania spektaklu s³owno-muzycznego pod tytu³em „Europa Fryderyka Chopina".
Chopin pozwoli³ nam poznaæ miejsca, w których ¿y³, dorasta³
i komponowa³. Byliœmy z Chopinem na Mazowszu w ¯elazowej
Woli, gdzie w 1810 r. urodzi³ siê wielki artysta. W Brochowie
by³o miejsce ceremonii religijnych rodziny Chopinów, Warszawa to miasto m³odoœci Fryderyka, Senniki - wakacji u szkolnych
przyjació³. Wraz z Chopinem wybraliœmy siê na Œl¹sk, tam latem
1826 roku, jako chorowite dziecko pojecha³ z mam¹ i siostr¹
Emilk¹ na kuracjê u wód œl¹skich. W Austrii osi¹gn¹³ pierwszy
sukces m³odego artysty w europejskim œwiecie muzycznym. Po
koncercie by³ oklaskiwany gromkimi brawami, publicznoœæ nie
kry³a entuzjazmu. Pojechaliœmy z nim do Niemiec, które by³y
centrum ¿ycia muzycznego Europy. Wielki artysta uda³ siê do
s³ynnej Opery Pañstwowej, aby wys³uchaæ kilku modnych wówczas dzie³. W Anglii, w 1848 roku chroni³ siê przed rewolucj¹
lutow¹ we Francji, uwa¿an¹ za pocz¹tek Wiosny Ludów w Europie. Dowiedzieliœmy siê równie¿, po co przyjecha³ do Hiszpanii
w 1838 roku. Odwiedziliœmy te¿ Szkocjê, gdzie artystê zachwyci³a dzika przyroda gór. Chopin by³ równie¿ pedagogiem. Szczególnie we Francji w 1831 roku udziela³ lekcji i zarabia³ na swoich
kompozycjach. Z fortepianu uczyni³ najbardziej popularny instrument na œwiecie.
Do muzyki Chopina tañczyliœmy: mazurka, walca wiedeñskiego i poloneza. Wraz z toreadorami i piêknymi Hiszpankami
odtañczyliœmy taniec hiszpañski i wys³uchaliœmy piêknej piosenki hiszpañskiej „Clavelitos", wykonanej przez dziewczynki
z grupy starszej.
Wzbogaciliœmy swoj¹ wiedzê na temat zabytków, które warto zobaczyæ wybieraj¹c siê w podró¿ po krajach Unii Europej-
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skiej, zwyczajów i tradycji, a tak¿e codziennego ¿ycia Europejczyków prezentowanych przez nas krajów. Dziêki rodzicom
poznaliœmy niektóre stroje narodowe.

Ka¿da grupa przedstawi³a wybrany przez siebie kraj europejski i przygotowa³a prace plastyczne, które zaprezentowane przez
dzieci w „Galerii Europejskiej" uœwietni³y ca³oœæ przedsiêwziêcia. Z zachwytem ogl¹dali je rodzice i zaproszeni goœcie.
Przy piêknej pogodzie mogliœmy wszyscy pomarzyæ, gdy¿
nasz ogród przypomina³ wielk¹ kolorow¹ „Europê Fryderyka
Chopina".
MAŁGORZATA RAFALSKA, DANUTA STUCZYŃSKA
Przedszkole Samorządowe nr 130
fot. Przedszkole nr 130

Gordon i Kipper
Przedszkole nr 121
Już od dwóch lat dzieci z naszego przedszkola mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutyczno-profilaktycznych z psem terapeutą o imieniu Gordon, a od września 2009
roku również z jego przybranym bratem, Kipperem.

Nie chc¹c zanudzaæ czytelników fachowymi informacjami
na temat kynoterapii, opiszemy tylko trzy formy zajêæ, które
mo¿na realizowaæ z udzia³em psa terapeuty:
Spotkanie z psem ma na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiêdzy uczestnikami a psem, prze³amanie lêków. Zajêcia stymuluj¹ rozwój zmys³ów, pobudzaj¹ aktywnoœæ, pozwalaj¹ oderwaæ siê od rzeczywistoœci,
Edukacja z psem to zajêcia, które usprawniaj¹ sferê intelektualn¹ i poznawcz¹, zwiêkszaj¹ motywacjê do nauki, co wymaga przygotowania odpowiedniego scenariusza oraz wiedzy
i umiejêtnoœci prowadz¹cego,
Trzeci¹ form¹ jest zestaw æwiczeñ ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel z zakresu kompleksowej rehabilitacji,
przygotowywany w porozumieniu ze specjalist¹, np. rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje siê indywidualnym po-
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dejœciem do ka¿dego uczestnika, do jego mo¿liwoœci i potrzeb.
Zajêcia kynoterapii organizowane w naszym przedszkolu
maj¹ formê edukacji z psem, prowadzone s¹ cyklicznie raz
w miesi¹cu, od paŸdziernika 2008 r. przez wykwalifikowan¹ kynoterapeutkê, Dominikê Piszczek.
Pierwsze spotkanie z psem polega³o na wzajemnym poznaniu siê, prze³amywaniu barier i lêku u dzieci, u których dotychczasowe kontakty z psem by³y utrudnione lub wrêcz niemo¿liwe. Dzieci pozna³y budowê psa, jego zwyczaje, uczy³y siê bezpiecznych zachowañ oraz w³aœciwego postêpowania ze zwierzêciem.
Na kolejnych zajêciach uczestniczy³y w licznych zabawach
ruchowych z udzia³em psa, takich jak: przeci¹ganie sznurka, spacer z psem, chowanie i poszukiwanie ulubionej zabawki Gordona, naœladowanie ruchów psa podczas zabawy „Na dywanie siedzi pies". Dziêki tym zabawom dzieci pozna³y mo¿liwoœci i umiejêtnoœci Gordona, a niektóre z nich przekona³y siê, ¿e zabawa
z psem mo¿e byæ ciekawym i pozytywnym doznaniem.
Z czasem dzieci czu³y siê coraz bezpieczniej w towarzystwie
Gordona. Przewodniczka psa zaproponowa³a dzieciom zabawy,
które zmusi³y je do bliskiego kontaktowania siê z psem poprzez:
g³askanie, czesanie, przytulanie, wskazywanie czêœci jego cia³a, przez dotyk, naukê zak³adania smyczy, kagañca, szelek, masowanie cia³a psa stopami dzieci. Naturalna radoœæ i spontanicznoœæ psa pozwoli³a dzieciom odczuæ satysfakcjê z wykonanych
zadañ i zmobilizowa³a je do podejmowania nowych wyzwañ.
Na nastêpnych zajêciach nie brakowa³o chêtnych do g³askania
i przytulania.
W czasie kolejnych spotkañ obserwowa³yœmy du¿¹ zmianê
w podejœciu dzieci do psa, który z niebezpiecznego zwierzêcia
stawa³ siê przyjacielem. Wiele dzieci prze³ama³o swoje lêki,
strach i teraz bez obaw podchodz¹ i bawi¹ siê z Gordonem.
Od wrzeœnia 2009 roku do zabaw z dzieæmi do³¹czy³ drugi
pies, szczeniak o imieniu Kipper. Radoœæ dzieci by³a ogromna.
Nasze przedszkolaki z wielkim zaanga¿owaniem uczestniczy³y
w wyborze imienia dla psa, który od razu zdoby³ ich sympatiê
i mi³oœæ. Razem z dzieæmi uczy siê wszystkiego, on - jak byæ
dobrym psem terapeut¹, one - jak byæ przyjacielem i opiekunem zwierzêcia. W przeciwieñstwie do spokojnego, dostojnego
i uwielbiaj¹cego g³askanie i przytulanie Gordona, Kipper jest
pe³en energii, radoœci i chêci do zabawy, któr¹ zara¿a nasze przedszkolaki.
Obecnie na informacjê o zajêciach, dzieci ciesz¹ siê i oczekuj¹ ich niecierpliwie. Spotkanie z Gordonem i Kipperem jest
dla nich zawsze ogromnym prze¿yciem. Zabawy i bezpoœredni
kontakt z psami umo¿liwi³y naszym maluchom poznanie, oswojenie i pokochanie œwiata czworonogów.
Zachêcamy nauczycieli przedszkoli do organizowania zajêæ
kynoterapii dla dzieci, ze wzglêdu na ogromne korzyœci, które
z nich wynikaj¹.
JOLANTA SAOUDI, BARBARA LISZKIEWICZ-FELUŚ
Przedszkole Samorządowe nr 121
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