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Problemy inwestycyjne
i nowe inwestycje w Dzielnicy

Proces przygotowywania i realizacji nowych
inwestycji w Krakowie jest sprawą skomplikowaną i czasochłonną, a realne efekty widoczne są
często dopiero po paru latach od podjęcia decyzji
o budowie nowej drogi, placu zabaw, skweru, czy
parku. Taki stan rzeczy, co zrozumiałe, powoduje
częste niezadowolenie wśród mieszkańców miasta, zainteresowanych szybkim wypełnianiem przez
władze samorządowe zgłaszanych postulatów.
Pierwszą, i niestety największą, przeszkodą
na jaką natraﬁa się przy realizacji nowej publicznej inwestycji, nie są wcale pieniądze - a dokładniej ich brak, ale problemy dotyczące własności
gruntów. Mapy stanów prawnych terenu Krakowa, w tym obszaru naszej Dzielnicy, przypominają kawałki szwajcarskiego sera. Niewidoczne
dla „statystycznego Kowalskiego” geodezyjne
granice działek i parceli przebiegają w poprzek
ulic, skwerów i parków. W dodatku ograniczenia

prawne wynikające z ustaw i przepisów prawa
lokalnego pozwalają na realizację inwestycji ze
środków publicznych jedynie na obszarze będącym
własnością miasta Krakowa lub Skarbu Państwa.
Zaniedbania minionej epoki w zakresie prowadzenia ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów
doprowadziły do sytuacji ﬁgurowania w tej dokumentacji osób dawno zmarłych, często będących
niegdysiejszymi właścicielami pól uprawnych,
znajdujących się na terenie Prądnika Czerwonego, Olszy, czy Ugorka. Wyjaśnienie tego typu zaległości trwa latami, a odnalezienie spadkobierców
owych dawnych właścicieli jest niezwykle trudne.
Często w takich wypadkach ustanawia się kuratora sądowego dla danej nieruchomości. Niestety,
ustanowienie kuratora jest również czasochłonne
z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tej
sprawie procesów sądowych.
dokończenie na str. 3

Idzie wiosna!

Fot. Mateusz Drożdż

Agnieszka Jasiówka

Zaczarowany Park,
Zaczarowana Dzielnica...

Fot. Piotr Skowron

Alegoria do tytułu wiersza poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Zaczarowana Dorożka”, którym nazwaliśmy bezimienny dotychczas
Park Dominikański najtrafniej oddaje emocje,
jakie nasuwają się na myśl o mającej nastąpić
wkrótce inwestycji w tym Parku. Otóż, po wielu
trudach, spotkaniach i zabiegach ze strony poprzedniej, jak i obecnej Rady Dzielnicy III i jej
Zarządu, a także wsparciu radnych miasta, najpierw udało się nabyć prawa do terenu położonego w obszarze ulic Kaczary i Dominikanów
oraz Potoku Sudoł, a następnie przygotować kon-

cepcję jego zagospodarowania. Ten przepięknie
położony obszar, stanowiący naturalną enklawę
zieleni, w każdej chwili mógł stać się niezłym
kąskiem dla deweloperów, którzy niewątpliwie
nie wybudowaliby tam obiektów sportowych…
Ale w końcu udało się! Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wydał w dniu
7 listopada 2007 roku decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu dla obszaru Parku Dominikańskiego” polegającą na „budowie ciągów pieszych,
dokończenie na str. 10
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Tragedia w południe
W słoneczny poświąteczny wtorek, około południa, w samym środku osiedla Ugorek doszło do
tragedii. Cofający deptakiem dla pieszych, jedyną drogą dojazdową do wiaty z kontenerami na
śmieci, samochód-śmieciarka rozjechał, dosłownie, tylnymi kołami - bliźniakami - pieszą - około 70-letnią mieszkankę naszego osiedla. Wszyscy jesteśmy poruszeni głęboko tym zdarzeniem,
dlatego w imieniu społeczności osiedla wystosowany został list otwarty następującej treści:
Kraków, 27 marca 2008 roku

Aby zapobiec kolejnym tragediom!
Tragiczny wypadek przypomniał w drastyczny sposób o niebezpieczeństwach, na
jakie narażeni są mieszkańcy osiedla Ugorek.
Wynika to z niedostosowania dojazdów
(tzw. sięgaczy), ulic, przejść dla pieszych do
kilka razy większego ruchu samochodów
w stosunku do założeń komunikacyjnych
sprzed ponad 40 lat, gdy powstawało osiedle.
Należy pilnie rozważyć zwiększenie naszego bezpieczeństwa i podjąć działania:
• Około 150-metrowy deptak będący zarazem jedyną drogą dojazdową samochodów
zaopatrzenia komunalnego, na którym wydarzyła się tragedia, a także 100-metrowy, prostopadły do niego deptak od przystanku na
ulicy Ułanów do pawilonu sklepowego, będąc
jednocześnie drogami dojazdowymi zaopatrzenia, powinny być całkowicie wyłączone
z ruchu pojazdów w godzinach dziennych.
• Do pechowej wiaty z kontenerami na
śmieci przy ulicy Ugorek 12 należy pilnie wybudować około 50-metrowy dojazd – sięgacz
od ulicy Ugorek - z równoległym chodnikiem
obok i z możliwością zawrócenia samochodu
przy śmietniku.
• Drugim niezwykle niebezpiecznym miejscem na osiedlu jest rejon przystanku MPK
przy skrzyżowaniu ulic Ugorek i Ułanów.
Przypominam o tym, że konieczne jest pilne

wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ten przystanek z osiedla Ugorek - naprzeciw kiosku - z konieczną korektą chodnika
po stronie bloku Ułanów 46. Przed laty tutaj
zginęła mieszkanka osiedla - pani Kralka,
a przy zwiększonym obecnie ruchu pojazdów
- niebezpieczeństwo wzrosło. Nie wolno nam
czekać na następną tragedię!
• Konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie
przejścia przez ulicę Ugorek na wysokości pasażu w bloku przy ulicy Ugorek 1, od wschodniej strony pawilonu, gdzie dochodzi z osiedla
bardzo uczęszczany chodnik równoległy do
bloku przy ulicy Ugorek 8.
• Należy wyznaczyć i oznakować przejścia przez
ulicę Fiołkową w rejonie przedszkola i przychodni lekarskiej oraz w rejonie garażu piętrowego.
Nie zwlekajmy z tym, nie czekajmy na kolejną
tragedię!
Z poważaniem,
Jacek Wojs
Radny Dzielnicy III z Ugorka
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DYŻURY W SIEDZIBIE
RADY DZIELNICY III
PRĄDNIK CZERWONY:
Klub „Malwa”, ul. Dobrego Pasterza 6
31-416 Kraków
tel./ faks: 012 412 49 13
e-mail: dzielnica3@um.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl
DARMOWE PORADY PRAWNE
Monika Harpula
Poniedziałki w godz. 16.15 – 18.15
DYŻURY STRAŻY MIEJSKIEJ
W każdy czwartek
w godz. 16.00 – 17.00
ELŻBIETA SIEJA
Radna Miasta Krakowa
W wybrane dni – informacje w Radzie Dzielnicy
DOMINIK JAŚKOWIEC
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III – Prądnik Czerwony
W każdy czwartek w godz. 15.30 – 17.30
e-mail: dominikjaskowiec@interia.pl
www.jaskowiec.eu
KAROLINA PAZURKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy
Poniedziałki w godz. 18.00 – 19.00
PIOTR MAJAK
Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Wtorki w godz. 16.00 – 18.00
e-mail: piomaj@gmail.com
AGNIESZKA JASIÓWKA
Członek Zarządu Rady Dzielnicy
Środy w godz. 16.30 – 17.30
e-mail: agnieszka.jasiowka@onet.eu
PAWEŁ WÓJCIK
Przewodniczący Komisji Sportu
Wtorki w godz. 17.00 – 18.00
e-mail: pawel_wojcik7@wp.pl
ANIELA PAZURKIEWICZ
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej
Piątki w godz. 17.00 – 18.00
TOMIR MYŚLIBORSKI
Wtorki w godz. 11.00 – 14.00
e-mail: tomiro@tlen.pl
BIURO RADY DZIELNICY
Poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10.00 – 13.00
e-mail: dzielnica3@um.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl
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Problemy inwestycyjne
i nowe inwestycje w naszej Dzielnicy
dokończenie ze str. 1
Kolejną przeszkodą na jaką natraﬁa się przy
realizacji inwestycji publicznych są… protesty
okolicznych mieszkańców. Osoba czytająca niniejszy artykuł może się nieco zdziwić i zadać
w tym miejscu pytanie: jak to mieszkańcy protestują przeciwko budowie nowych parków, skwerów czy placów zabaw? Odpowiedź brzmi: TAK!!!
Protesty mieszkańców Krakowa dotyczą niemalże wszystkich nowych inwestycji realizowanych
w mieście. Czasem mają one pozytywną wartość,
gdyż zwracają uwagę osób odpowiedzialnych
za realizację inwestycji na postulaty społeczności lokalnej. Częściej jednak doprowadzają do
wstrzymania prac nad przebudową ulicy, budową parku, placu zabaw, trasy rowerowej, czy
innej inwestycji o charakterze publicznym. Znany
jest w Krakowie przykład protestu wstrzymującego przebudowę jednej z lokalnych uliczek. Kilku
mieszkańcom nie podobał się fakt, że chodnik
planowanej ulicy jest za szeroki i protestowali,
domagając się jego zwężenia. Natomiast druga
grupa mieszkańców uważała, że jest on za wąski
i domagała się jego poszerzenia. Wyjaśnienie całej sprawy i oddalenie obu protestów wstrzymało
przebudowę ulicy na ponad rok. Na szczęście
w przypadku przebudowy dróg tego typu protesty nie są już tak „skuteczne” z uwagi na wprowadzenie w roku 2006 nowych przepisów prawnych
w zakresie przygotowywania inwestycji drogowych (tzw. Specustawa Marcinkiewicza).
Jak zatem wyglądają kolejne etapy procesu przygotowywania nowej inwestycji? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona - rzecz
jasna - od jej rodzaju i wielkości. Najłatwiej jest
realizować inwestycje z zakresu modernizacji, przebudowy istniejących obiektów. Wtedy
w większości przypadków wystarczy jedynie
projekt i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac
budowlanych w Wydziale Architektury UMK, nie
trzeba uzyskiwać „pełnego” pozwolenia na budowę, a sprawy własności gruntów są w większości
– choć niestety, nie wszystkich - przypadków
uregulowane. Znacznie gorzej jest rozpoczynać
realizację nowej inwestycji, a właśnie takie są
zazwyczaj najbardziej potrzebne mieszkańcom.
Sprawa w tym zakresie jest prostsza, jeżeli
naszą inwestycję przewiduje obowiązujący na danym terenie Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Jeśli taki plan nie istnieje, a tak
jest w większości przypadków, należy w pierwszej kolejności uzyskać w Wydziale Architektury
tzw. decyzję lokalizacyjną. Obecnie istnieją trzy

rodzaje takich decyzji: popularna „wuzetka” czyli
decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - obowiązkowa dla inwestycji
prywatnych, w tym dla budowy bloków mieszkaniowych oraz dla lokalizacji na przykład: parków,
większych skwerów i innych dużych terenów
zielonych, decyzja ULICP – czyli ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla budynków
o charakterze publicznym – na przykład budowa
nowej szkoły, czy przedszkola oraz ULD – ustalenie lokalizacji drogi dla budowy nowych i rozbudowy istniejących dróg.
Przewaga ULD nad innymi rodzajami decyzji
lokalizacyjnych jest taka, że na jej podstawie można przeprowadzać wywłaszczenia - oczywiście za
odszkodowaniem - terenów przewidzianych pod
realizację nowej drogi, nawet bez uzyskania zgody właściciela nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, decyzji oddziaływania naszej
inwestycji na środowisko (tzw. decyzja środowi-

skowa), regulacji stanów prawnych gruntów, zleca się właściwy projekt budowlano-wykonawczy
i uzyskuje - znowu w Wydziale Architektury - pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę ma
ważność dwóch lat, co oznacza, że w ciągu tego
czasu trzeba rozpocząć realizację inwestycji.
Protesty mieszkańców, częściej przy inwestycjach o charakterze publicznym - pojedynczych
osób, mogą zablokować lub utrudnić realizację
inwestycji w zasadzie tylko na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych i decyzji oddziaływania inwestycji na środowisko. Po uprawomocnieniu się tych decyzji jedyną przeszkodą stojącą na
drodze do wymarzonego parku, skweru, czy też
innej inwestycji publicznej, może być już tylko
brak środków ﬁnansowych.
Dominik Jaśkowiec
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III - Prądnik Czerwony
dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu

Najważniejsze inwestycje realizowane przez
Radę Dzielnicy III - Prądnik Czerwony wraz z harmonogramem
Ulica Rezedowa i ulica Dominikanów
Budowa ulic od Parku Dominikanów do ulicy Woronicza.
2007/2008 wykonanie koncepcji, uzyskanie decyzji środowiskowych, przeprowadzenie podziałów
geodezyjnych, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ULD
2008/2009 wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowę,
2009/2010 realizacja inwestycji.

Ulica Rokitniańska wraz z częścią ulicy Ostroroga
Budowa ulicy od ulicy Combrowej do ulicy Woronicza.
2007/2008 wykonanie koncepcji, uzyskanie decyzji środowiskowych, przeprowadzenie podziałów
geodezyjnych, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ULD,
2008/2009 wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowę
2009/2010 realizacja inwestycji.

Ulica Gdańska
Budowa ulicy na całej długości wraz z parkingami.
2007 uzyskanie decyzji lokalizacyjnej ULICP
(w starym trybie)
2008 rozpoczęcie prac projektowych, w zależności
od rozwiązania problemów własnościowych uzyskanie pozwolenia na budowę rok 2008 lub 2009,
2009 lub 2010 realizacja inwestycji.

Trasa rowerowa w ciągu ulic Młyńskiej
i Meissnera
Budowa trasy rowerowej wraz z przebudową chodników, modernizacją sygnalizacji świetlnej.
2007 wykonanie projektu trasy rowerowej w ramach
istniejącego pasa drogowego ulic Młyńskiej i Meissnera,
2008 uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, rozpoczęcie budowy trasy rowerowej,
2009 zakończenie realizacji inwestycji.

Ulica Młyńska Boczna przebudowa przepustu
wodnego (mostku)
2008 opracowanie projektu wykonawczego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
2009/2010 realizacja inwestycji w ramach posiadanych środków ﬁnansowych.

Pochylnia dla niepełnosprawnych w rejonie
schodów przy ulicy Włodkowica
2007/2008 opracowanie projektu, uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych.
2008/2009 realizacja inwestycji.

Park Dominikański - Park Zaczarowanej Dorożki
2007 wykonanie koncepcji, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej WZ.
2008 rozpoczęcie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego.
2009-2010 realizacja Parku.

Modernizacja ogólnodostępnych obiektów
sportowych Szkoły Podstawowej nr 2
2007 opracowanie projektu, uzyskanie zgłoszenia
robót budowlanych.
2008 realizacja inwestycji.

Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Młyńskiej w rejonie Ronda Młyńskiego
2007/2008 wykonanie projektu zatoki auto-

Budowa placu zabaw przy ulicy Chałupnika
2007/2008 wykonanie projektu, uzyskanie

busowej, uzyskanie pozwolenia na budowę
2009 lub 2010 realizacja inwestycji.
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zgłoszenia robót budowlanych.
2009 realizacja inwestycji.
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Rada w pracy
Na ostatnich sześciu posiedzeniach - w grudniu,
styczniu, lutym i marcu - Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony przyjęła 45 uchwał dotyczących
wielu ważnych dla mieszkańców naszej Dzielnicy
kwestii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
uchwały podjęte przez Radę:
Rada Dzielnicy III zawnioskowała do:

•

Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do
projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia
budynku po byłym Gimnazjum nr 10 poprawek uwzględniających następujące postulaty Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony:
1. Zapewnienie otwartego charakteru zewnętrznych obiektów sportowych znajdujących
się na terenie przylegającym do budynku po
byłym Gimnazjum nr 10.
2. Zagwarantowanie korzystania z zajmowanych pomieszczeń budynku po byłym Gimnazjum nr 10 przez 96. Szczep Harcerski
„Niger” im. Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Polskiego na warunkach nie gorszych niż dotychczasowe.
3. Utworzenie w określonej umową części budynku po byłym Gimnazjum nr 10 oddziałów
przedszkolnych, przedszkoli samorządowych
znajdujących się na terenie Dzielnicy III.
Budynek po byłym Gimnazjum nr 10 jest dostosowanym do potrzeb oświatowych, pełnowartościowym obiektem szkolnym. Wyrażenie zgody
przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
na tymczasowe przekazanie części pomieszczeń po
byłym gimnazjum na cele inne niż edukacyjne czyli
na utworzenie magazynów Muzeum Historycznego w pomieszczeniach dostosowanych stricte do
funkcji edukacyjnej stwarzało poważne zagrożenie
co do utrzymania w przyszłości edukacyjnego charakteru tej placówki.
Dodatkowo, z uwagi na brak ogólnodostępnych dla mieszkańców Dzielnicy III obiektów
sportowych na terenie osiedla Olsza II koniecznym
było zagwarantowanie społeczności lokalnej dalszego nieodpłatnego korzystania z boisk i innych zewnętrznych obiektów sportowych, znajdujących się
na terenie dawnego Gimnazjum nr 10. Są to jedyne
ogólnodostępne obiekty sportowe na tym osiedlu.
96. Szczep Harcerski „Niger” im. Zawiszy Czarnego jest ważną organizacją społeczną działającą
na terenie osiedla Olsza II w związku z tym dalsze
funkcjonowanie tej organizacji harcerskiej w tym
rejonie powinno być w sposób szczególny wspierane przez władze samorządowe.
Wyraźne zwiększanie się liczby dzieci w wieku
przedszkolnym oraz stosunkowo mała liczba miejsc
w przedszkolach znajdujących się na terenie Dzielnicy III, stworzyła potrzebę zapewnienia dodatkowych pomieszczeń na nowe oddziały przedszkolne.
Stąd zasadnym wydało się stworzenie dodatko-

wych, publicznych oddziałów przedszkolnych, dla
najstarszych (sześcioletnich) dzieci, w budynku po
byłym Gimnazjum nr 10. Nastąpiło to w porozumieniu z władzami Samodzielnego Koła Terenowego Nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7, Społeczne
Gimnazjum nr 8 z siedzibą w Krakowie.

• Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Dróg
i Transportu oraz Biura Infrastruktury Miasta
o uwzględnienie postulatów Rady Dzielnicy
III Prądnik Czerwony dotyczących funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie
Dzielnicy III:
1. Utworzenie nowej linii autobusowej z rejonu osiedla Gotyk i osiedla Szlacheckiego
kursującej przez aleję 29 Listopada, a następnie ulicami: Powstańców, Strzelców,
Lublańską, Młyńską, Ułanów, Jana Pawła II,
Mogilską w kierunku centrum miasta.
2. Przeprowadzenie kompleksowych badań
dotyczących określenia potrzeb mieszańców
następujących osiedli: Gotyk, Szlacheckie,
Ugorek, Wieczysta, Prądnik Czerwony w zakresie korzystania z publicznej komunikacji
miejskiej oraz przeprowadzenia analizy dotyczącej wielkości potoków pasażerskich dla
wskazanego rejonu.
3. Przekazanie wnioskowanej przez Radę Dzielnicy III linii autobusowej innemu niż MPK
przewoźnikowi publicznemu, wyłonionemu
w przetargu publicznym celem zmniejszenia
kosztów obsługi przedmiotowego połączenia.
Uzupełnienie sieci komunikacji autobusowej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony jest
sprawą pilną i nieodzowną. Brak linii autobusowej
łączącej wszystkie osiedla Dzielnicy III w sposób
znaczący utrudnia mieszkańcom osiedli Ugorek
i Wieczysta dojazd do Cmentarza Batowickiego,
Centrum Bezpieczeństwa (siedziby Policji i Państwowej Straży Pożarnej), przychodni zdrowia,
centrów handlowych, a z kolei mieszkańcom
osiedla Prądnik Czerwony - korzystanie ze specjalistycznych poradni znajdujących się przy ulicy
Ułanów. Ponadto w związku z likwidacją przez
Gminę Kraków Gimnazjum nr 10, zwiększyła się
w sposób istotny potrzeba dojazdu mieszkańców
osiedla Olsza II do pozostałych dwóch gimnazjów,
znajdujących się na terenie Dzielnicy, które w bezpośredni sposób sąsiadują z proponowaną przez
Radę Dzielnicy III linią autobusową.
Nowe połączenie autobusowe umożliwi mieszkańcom Krakowa korzystającym z linii tramwajowych kursujących ulicą Mogilską łatwy dojazd do
Prądnika Czerwonego, osiedli Gotyk i Szlacheckiego z ominięciem korków w rejonie ulic Pilotów,
Olszyny, Brodowicza, południowej części alei 29
Listopada oraz zdecydowanie poprawi obsługę
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komunikacyjną rejonu osiedli Ugorek i Wieczysta.

• Prezydenta Miasta Krakowa, Wydziału Skarbu
Miasta Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do szybkiej
regulacji stanu prawnego gruntów stanowiących teren Szkoły Podstawowej nr 95.
Część terenu, na którym znajdują się zewnętrzne obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 95,
stanowi własność osób ﬁzycznych. W związku
z planowaną modernizacją tych obiektów sportowych przez Radę Dzielnicy III niezwykle ważną
sprawą jest zintensyﬁkowanie działań zmierzających do uregulowania ich stanu prawnego.

• Prezydenta Miasta Krakowa, Biura Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, Komisji
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Prądnik
Czerwony – Wschód.
Wnioskowany teren znajduje się pomiędzy ulicami: Strzelców, Dobrego Pasterza, Bohomolca,
a południową granicą sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Sudół Dominikański. Jest to obszar intensywnej
działalności deweloperów, a ich działania zmierzają
w szybkim tempie do zabudowy ostatnich wolnych
terenów we wschodniej części Prądnika Czerwonego. Liczba oraz zakres wpływających do Dzielnicy
III wniosków o wydanie opinii w przedmiocie realizacji inwestycji mieszkaniowych na nieruchomościach położonych przy tych ulicach powoduje,
że niezmiernie pilną sprawą staje się docelowe
opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego rejonu.
Wnioskowany przez Radę Dzielnicy III Plan
Zagospodarowania winien zagwarantować zharmonizowany charakter zabudowy jedno- i wielorodzinnej w tym rejonie przez określenie obszarów
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną, zapewnić obecnym i przyszłym mieszkańcom dostęp do niezbędnej przestrzeni publicznej, określić rozwiązania komunikacyjne adekwatne do zwiększającego się ruchu samochodowego
oraz zabezpieczyć niezbędny teren pod inwestycje
z zakresu komunikacji miejskiej. W szczególności
dotyczy to tzw. korytarza ochronnego dla planowanej linii tramwajowej Rakowice – Mistrzejowice.

•

Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Dróg
i Transportu w Krakowie, Komisji Infrastruktury
Rady Miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia następujących
postulatów Rady Dzielnicy III – Prądnik
Czerwony dotyczących projektowanej przebudowy ulicy Strzelców na odcinku od ulicy

BIULE T YN R ADY DZIELNICY III

Powstańców do Ronda Barei:
1. Wykorzystania przestrzeni pod mostem nad
potokiem Sudół do wykonania bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i rowerzystów,
a nie tylko - jak to zostało ujęte w przygotowywanej koncepcji - dla samych rowerzystów,
2. Zapewnienia dojazdu do bloków znajdujących się przy ulicy Rozrywka poprzez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną poniżej
Centrum Bezpieczeństwa Kryzysowego
w rejonie bloku przy ulicy Strzelców 14,
3. Zapewnienia możliwości zawracania pojazdów na projektowanym skrzyżowaniu znajdującym się powyżej Centrum Bezpieczeństwa Kryzysowego,
4. Wprowadzenia do opracowywanej koncepcji przebudowy ulicy Strzelców budowy odcinka ulicy Rozrywka łączącego osiedle SM
Pracowników Nauki z ulicą Reduta, jako drogi lokalnej umożliwiającej dojazd do tego
osiedla od ulicy Strzelców.
Propozycja rozwiązań komunikacyjnych zaproponowanych przez Zarząd Dróg i Transportu
w Krakowie, dotyczących przebudowy ulicy Strzelców w praktyce uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie mieszkańcom osiedla SM Pracowników
Nauki, gdyż pozbawi ich możliwości korzystania z jedynej publicznej drogi dojazdowej poprzez
zakładaną likwidację skrzyżowania z ulicą Strzelców na wysokości bloku nr 14. Realizacja postulatów zawartych niniejszej uchwale pozwoli
na uniknięcie protestów społecznych towarzyszących tej inwestycji oraz zabezpieczy wysoki
komfort komunikacji pieszej i samochodowej
pomiędzy częściami osiedla Prądnik Czerwony
przeciętymi przez ulicę Strzelców. Uwzględnienie
postulatów Rady Dzielnicy III jest także szczególnie
ważne w kontekście planowanej w pobliżu budowie Parku Rzecznego.
Rada Dzielnicy III podjęła decyzję o doﬁnansowaniu następujących imprez sportowych
i edukacyjnych w szkołach i innych publicznych placówkach kultury:

•

Konkurs pod tytułem „Motyw dziecka w twórczości Stanisława Wyspiańskiego” organizowany
przez Gimnazjum nr 9 – 1 000 złotych.
• Wiosenny Turniej Piłki Nożnej organizowany
przez Gimnazjum nr 9 – 1 000 złotych.
• Wiosenny Turniej Koszykówki organizowany
przez Gimnazjum nr 9 – 2 000 złotych.
• Wiosenny Turniej Siatkówki organizowany
przez Gimnazjum nr 11 – 2 000 złotych.
• Wiosenne Biegi Przełajowe organizowane
przez Zespół Szkół nr 1 – 2 000 złotych.
• Szkolne imprezy sportowe organizowane
przez Szkołę Podstawową nr 2 – 1 000 złotych.
• Szkolne imprezy sportowe organizowane
przez Szkołę Podstawową nr 64 – 1 000 złotych.
• Dzień Sportu organizowany przez Szkołę Podstawową nr 95 – 1 000 złotych.

• Turniej Piłki Nożnej organizowany przez
Zespół Szkół nr 1 – 1 000 złotych.
• Spartakiadę Przedszkolaków organizowaną
przez Przedszkole nr 122 – 1 500 złotych.
• Turniej Tenisa Stołowego „Fair Play” organizowany przez MDK przy alei 29 Listopada 102
– 1 000 złotych.
• Zawody gimnastyczne organizowane przez
MDK przy alei 29 Listopada 102 – 1 000 zł.
• Zajęcia SKS w Zespole Szkół nr 1 – 1 000 złotych.
• Imprezę pod tytułem „Stare skrzydła na starym lotnisku” organizowanej przez Gimnazjum nr
11 – 1 000 złotych.
• Imprezę pod tytułem „Roztańczone Przedszkolaki” organizowanej przez Przedszkole nr 123
– 500 złotych.
• Imprezę pod tytułem „Rajd Jesienny SP nr 95”
Szkoły Podstawowej nr 95 – 1 500 złotych.
Rada Dzielnicy III wprowadziła następujące
przesunięcia środków ﬁnansowych będących w jej dyspozycji:

•

9 000 złotych z zadania montaż bramy wejściowej w ciągu drogi pożarowej do Szkoły Podstawowej nr 2 na modernizację monitoringu
– 2 000 złotych (Szkoła Podstawowa nr 64), na
remont pomieszczeń piwnicznych – 5 000 złotych
(Szkoła Podstawowa nr 95), na zakup i montaż
domofonu (Żłobek nr 30) – 2 000 złotych.
• 5 000 złotych z zadania imprezy kulturalne
w placówkach oświatowych na adaptację pomieszczeń na sale terapeutyczne w Przedszkolu nr 122.
• 30 500 złotych z zadania remont sanitariatów
w Przedszkolu nr 178 na wymianę okien i malowanie tego samego Przedszkola.
• 20 000 złotych z zadania montaż sygnalizacji
dźwiękowej na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych na ulicy Włodkowica.
• 6 000 złotych z puli na remonty dróg na modernizację oświetlenia ulicznego w rejonie chodnika
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 i Przedszkola
nr 65, przejścia przez bocznicę kolejową przy ulicy
Ostatniej, ulicy Lublańskiej na rogu ulicy Bosaków.
• 20 000 złotych z zadania remont posadzki
na zapleczu kuchennym w Przedszkolu nr 12 na
remont placu zabaw i chodników w ogrodzie
przedszkolnym w tej samej placówce.
Rada Dzielnicy III podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu następujących
wniosków o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy (WZ), bądź wniosków o wydanie ustalenia lokalizacji celu publicznego
(ULICP) dla inwestycji:

• Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy
ulicy Na Barciach i ulicy Powstańców.
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Brogi 34 z wjazdem na działkę
z ulicy Brogi pod warunkiem zapewnienia miejsc
parkingowych do projektowanej liczby mieszkań.
• Budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego
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z garażami i częścią usługową w parterze na przy ulicy Rybianka 7, pod warunkiem zapewnienia miejsc
parkingowych dla projektowanej liczby mieszkań.
• Budowa, nadbudowa i rozbudowa budynków
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego z zabudowie plombowej wraz z realizacją garażu podziemnego przy ulicy Czerwonego Prądnika i ulicy Żułowskiej.
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym dwupoziomowym, drogami wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi przy ulicy
Powstańców.
• Calasanz Arena Olsza Sport - dobudowa sali
sportowej z przewiązką dydaktyczną do istniejącego budynku gimnazjum, wykonanie nowego
wjazdu i wyjazdu z ulicy Dzielskiego – przebudowa istniejącego budynku na styku z dobudową,
wyburzenie istniejącej klatki schodowej.
• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym garażem podziemnym
i infrastrukturą techniczną na skrzyżowaniu ulic
Ładnej i Ostatniej.
Z powodu braku możliwości dostatecznej obsługi
komunikacyjnej, opinię negatywną Rada Dzielnicy III wyraziła w stosunku do planowanej budowy zespołu budynków mieszkalno – usługowych
z garażami podziemnymi i infrastrukturą drogową przy ulicy Ogrodniczej.
Ponadto Rada Dzielnicy III zaopiniowała
pozytywnie następujące koncepcje, plany,
projekty i umowy:

• Koncepcję ﬁrmy „Miechowianka” sp. z o.o.
w sprawie zagospodarowania terenu wokół powstającego bloku przy ulicy Strzelców, pod warunkiem uwzględnienia w opracowanej koncepcji doświetlenia terenu zielonego.
• Projekt przebudowy zatoki autobusowej przy
ulicy Młyńskiej.
• Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych
przy ulicy Włodkowica.
• Projekt przebudowy przepustu wraz z renowacją nawierzchni na ulicy Młyńskiej Bocznej.
• Umowę najmu trzech lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.
• Sprzedaż działek o łącznej powierzchni 2148
m kw jako dopełnienie do istniejących nieruchomości.
Natomiast negatywnie Rada zaopiniowała możliwość sprzedaży działki o powierzchni 75 m kw
w rejonie ulicy Bachledy z uwagi na planowaną
modernizację tej ulicy.

Dominik Jaśkowiec
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III – Prądnik Czerwony
dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu
Mateusz Drożdż
Przewodniczący Komisji
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III – Prądnik Czerwony
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Roztańczone Przedszkolaki
15 maja 2008 roku odbędzie się VI edycja
konkursu międzyprzedszkolnego pod tytułem
„Roztańczone Przedszkolaki”.
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje
z kilku dotychczasowych konkursów:
19 maja 2004 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 123 odbyła się II edycja. Do konkursu
przystąpiło 8 przedszkoli, które oceniało jury
w składzie: Anna Borowska - wizytator, Paweł Sularz - przewodniczący Rady Dzielnicy III – Prądnik Czerwony, Anita Mech - instruktorka tańca
towarzyskiego, Robert Halik - wydawca „Bliżej
Przedszkola”.
Nagrody zasponsorowała Ewa Lewek, dyrektor handlowy supermarketu „Alma” oraz Robert
Halik, wydawca „Bliżej Przedszkola”. Dzięki ich
oﬁarności każdy uczestnik mógł otrzymać upominek, a zdobywcy pierwszych miejsc - prezenty
w postaci dużych maskotek, puzzli, książeczek,
biletów do Anikina.
18 maja 2007 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 123 w Krakowie odbyła się V edycja
konkursu. Mottem były słowa Św. Augustyna:
„Człowieku naucz się tańczyć, bo Aniołowie
w niebie nie będą wiedzieli, co z Tobą zrobić”.
Międzyprzedszkolny konkurs taneczny został
ogłoszony na łamach czasopisma „Bliżej Przedszkola” w marcu 2007 roku. Głównym sponsorem
konkursu była Rada Dzielnicy III, a nagrody książkowe ufundował redaktor „Bliżej Przedszkola”

Robert Halik.
Dzięki ich oﬁarności każde występujące
dziecko mogło otrzymać atrakcyjny upominek,
a zdobywcy poszczególnych miejsc - nagrody
w postaci zabawek do piasku, gier dydaktycznych, puzzli i sprzętu sportowego.
Opracowaniem ogłoszenia, karty zgłoszenia, regulaminu, karty punktacji oraz dyplomów
zajęły się Violetta Świątko i Iwona Biernat. Jury
obradowało w składzie: Andrzej Gąsiorowski
- dyrektor Szkoły Tańca „AS”, Dominik Jaśkowiec
- przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III –
Prądnik Czerwony, Joanna Lis - przedstawicielka
czasopisma pedagogicznego „Bliżej Przedszkola”.
Wizytator Anna Borowska, przewodnicząca jury,
z ważnych przyczyn nie mogła przybyć na konkurs.
Formacje taneczne były dobrze przygotowane, muzyka porywała wszystkich do tańca, dzieci
doskonale czuły się na scenie, a minimalna trema
tylko mobilizowała do lepszego zaprezentowania
układu.
Do konkursu przystąpiło 11 przedszkoli. Po
każdym występie dzieci otrzymały upominki
w postaci atrakcyjnej maskotki i kolorowanki.
Po zaprezentowaniu przez wszystkie formacje
swoich układów dzieci zostały poczęstowane
słodkimi rogalami i sokami. Następnie wszyscy udali się do swoich placówek, a o wynikach
konkursu poszczególne przedszkola zostały
poinformowane telefonicznie.

Jury w wyniku obrad wyłoniło następujących
zwycięzców:
I Miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 123 w Krakowie
II Miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 114 w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 115 w Krakowie
III Miejsce
Przedszkole Samorządowe nr 10 w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 178 w Krakowie
Przedszkole Prywatne „Piotrusia Pana” w Krakowie
Wyróżnienie organizatora: Aleksandra Dzielska - za radość tańca.
Kryteria, którymi kierowało się jury, to interpretacja muzyki ruchem, dobór strojów, efektywność układu i ogólny wyraz artystyczny.
Zorganizowane przedsięwzięcie pozwala
promować wczesną edukację małego dziecka,
przedszkole - jako placówkę edukacyjną z nauczycielami pragnącymi odkrywać i skutecznie
rozwijać dziecięce talenty, pozwala na integrację
placówek i promowanie Dzielnicy III.
Składam gorące podziękowanie dla Przewodniczącego i Radnych Dzielnicy III za zrozumienie
i zaangażowanie w promowanie dziecięcych talentów.
Violetta Świątko
Dyrektor Przedszkola nr123

Turniej Koszykówki o Mistrzostwo Dzielnicy III
W dniach 11 i 13 grudnia 2007 roku na sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 9 odbył się coroczny Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców
o Mistrzostwo Dzielnicy III. Organizatorami rozgrywek byli nauczyciele wychowania ﬁzycznego
z Gimnazjum nr 9 oraz Rada Dzielnicy III, która
ufundowała nagrody dla wszystkich uczestników.

Turniej rozpoczęli 11 grudnia chłopcy. W sportowej rywalizacji zmierzyły się Gimnazja nr 9, 11,
52 i 72. Rozgrywki przeprowadzono systemem
„pucharowym”. W meczu ﬁnałowym spotkały się
drużyny Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum nr 11. Po
bardzo emocjonującej grze gospodarze okazali
się lepsi. W meczu o trzecie miejsce Gimnazjum
nr 52 pokonało Gimnazjum nr 72.
Dwa dni później rywalizowały ze sobą koszykarki z Gimnazjów nr 9, 11 i 52. Drużyny rozegrały
turniej systemem „każdy z każdym”. Bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z Gimnazjum
nr 9. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki
z Gimnazjum nr 52.
Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego dla swojej szkoły.
Oprócz tego trzem pierwszym drużynom wręczono dyplomy i puchary.
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Podczas turnieju cały czas panowała atmosfera prawdziwej sportowej rywalizacji. Drużyny
reprezentowały wyrównany poziom gry, dlatego
mecze były bardzo zacięte, lecz mimo to zawodnicy przestrzegali zasad fair play.
Nauczyciele WF Gimnazjum nr 9

Zdjęcia z archiwum organizatora
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VI Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów
24 stycznia 2008 roku w Zespole Szkół Melioracji i Inżynierii Środowiska odbyły się VI Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów. W ich trakcie swoją
ofertę edukacyjną na rok szkolny 2008/2009 oraz
dorobek i osiągnięcia zaprezentowały krakowskie
zespoły szkół zawodowych. Impreza skierowana
była do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców,
dyrektorów i nauczycieli szkół, w których się obecnie uczą. Miała ona na celu pomoc dla młodzieży
kończącej naukę w gimnazjum w wyborze dalszej
drogi edukacyjnej na etapie ponadgimnazjalnym.
Zespoły szkół zawodowych działające na terenie
Krakowa dysponują szeroką ofertą edukacyjną
w zakresie kształcenia zawodowego w wielu
atrakcyjnych zawodach poszukiwanych obecnie
na rynku pracy, wychodzących naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi i zapotrzebowaniu na
rzemieślniczy oraz średni personel techniczny.

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją
spotkań objęli: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Marta Patena, Małopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski, dyrektor
Wydziału Edukacji UMK Jacek Matuszek i Starszy
Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie Krystyna
Foltyn. W trakcie imprezy swoją ofertę oprócz
gospodarzy i Ochotniczego Hufca Pracy przedstawiło 28 zespołów szkół zawodowych: Zespół
Szkół Chemicznych, Zespół Szkół Energetycznych,
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół
Poligraﬁczno-Księgarskich, Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i 3, jak
również krakowskie zespoły szkół budowlanych,
ekonomicznych, elektrycznych, gastronomicz-

nych, mechanicznych i odzieżowych.
Tak jak w przypadku poprzednich edycji impreza została zorganizowana w niekonwencjonalny sposób. Oprócz szczegółowych informacji
na temat kierunków kształcenia młodzież miała
możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju
konkursach, quizach, pokazach i degustacjach.
Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy i certyﬁkaty. VI Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Udowodniły one, iż warto
kształcić się w oferowanych zawodach i z pewnością pomogły wielu młodym ludziom wybrać tę
najwłaściwszą ofertę edukacyjną, która pozwoli
zdobyć ciekawy zawód i zagwarantuje dobrą
pracę w przyszłości.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III – Prądnik Czerwony

Zimowisko w Kacwinie
W dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2008
roku 45 dzieci z paraﬁi Najświętszego Imienia
Maryi miało możliwość uczestniczenia w zimowisku zorganizowanym przez ks. Andrzeja
Szczepaniaka SP, opiekuna Świetlicy dla Dzieci
Zagrożonych Środowiskowo przy Fundacji Oświatowej Liceum O.O. Pijarów. Kadrę wychowawców
oprócz ks. Andrzeja stanowiły trzy nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej nr 64 oraz Piotr Zagórski,
organista paraﬁi rakowickiej. Dzieci wyjechały
do miejscowości Kacwin na Spiszu i zamieszkały
w pensjonacie „Harnaś”.
Dzieci miały możliwość uczestniczenia
w dwóch całodniowych wycieczkach. Pierwsza

z nich wiodła szlakiem Jana Pawła II. Z Zakopanego poprzez Kuźnice przeszliśmy do pustelni brata
Alberta. Dzięki pracującej tam siostrze, dzieci
poznały historię życia świętego. Druga wycieczka
była już nieco trudniejsza. Z parkingu w Jaworkach podeszliśmy do schroniska pod Durbaszką,
a następnie wędrowaliśmy szczytami do zejścia
w Szlachtowej. Mimo dużego zmęczenia humory
nam dopisywały i zabawom w śniegu nie było
końca.
W trakcie zimowiska dzieci brały udział również w kuligu, licznych zjazdach na sankach na
okolicznych górkach, balu karnawałowym, podchodach oraz konkursach indywidualnych i grupowych. Nie zabrakło także akcentu duchowego
wyjazdu. Dzieci uczestniczyły we mszach świętych w miejscowym kościele. Podczas zimowiska
realizowany był również program noszący tytuł
„Wiara naszym skarbem”. Tematy poszczególnych
dni omawiane były w trakcie spotkań wspólnych
i grupowych. Każda z grup przedstawiała wnioski
ze swojej pracy w postaci plakatów oraz scenek.
Pragniemy podziękować wszystkim tym,
dzięki którym wyjazd dzieci doszedł do skutku
i był atrakcyjny. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem ks. Proboszcza Jerzego Dziury
SP oraz naszych paraﬁan, którzy podczas dwóch
kwest złożyli kwotę w wysokości 6 000 złotych.
Bóg zapłać składamy również Zespołowi Charytatywnemu, który owe kwesty przeprowadził. Dużą
pomoc w postaci dotacji pieniężnej otrzymaliśmy
od Rady Dzielnicy III – Prądnik Czerwony.
Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać
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Zdjęcia z archiwum organizatorów

wszystkim oﬁarodawcom oraz zapraszamy do
dalszej współpracy.
Anna Ryszka

W poprzednim numerze za organizatorami
Jesiennych Biegów Przełajowych podaliśmy,
że 2. miejsce w kategorii „Dziewczęta – gimnazja” zajęła Agata Różycka z Gimnazjum nr 9.
Tymczasem, reprezentowała ona Gimnazjum
nr 11. Przepraszamy!
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Dzień Otwarty w XXIII LO
10 kwietnia 2008 roku odbył się Dzień Otwarty XXIII LO. Od godziny 15.00 do 19.00 można było
zwiedzać szkołę, zapoznać się z jej osiągnięciami,
porozmawiać z nauczycielami i psychologiem,
dowiedzieć się wszystkiego o ofercie edukacyjnej na najbliższy rok. Uczniowie zaprezentowali
efekty projektu naukowego dotyczącego kultury
średniowiecza, a o godzinie 17.30 widzowie mogli podziwiać pokaz walk rycerskich w wykonaniu zaprzyjaźnionego bractwa rycerskiego „Orlich
Gniazd”.
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. płk pil.
Stanisława Skarżyńskiego mieści się na ulicy
Seniorów Lotnictwa 5 - przecznicy ulicy Ułanów.
Jest to niewielka szkoła zapewniająca stałą pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Panuje
tu przyjazna atmosfera, którą zapewnia dobrze
przygotowane grono pedagogiczne.
W roku szkolnym 2008/2009 otwarte zostaną trzy klasy pierwsze:

1a – tzw. turystyczna - z poszerzonym programem geograﬁi, matematyki, języka angielskiego
i turystyki.
1b – tzw. dziennikarska – z poszerzonym programem języka polskiego, historii i języka angielskiego.
1c – tzw. turystyczna – z poszerzonym programem geograﬁi, turystyki i języka angielskiego.
We wszystkich tych klasach językiem wiodącym
jest język angielski, jako drugi można wybrać język niemiecki lub język hiszpański.
Rekrutacja internetowa prowadzona jest według ogólnych zasad od 26 maja do 12 czerwca
2008 roku.
Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania,
ale i dostosowanie do indywidualnych możliwości uczniów - jest przygotowana do pracy
z osobami niedosłyszącymi. Dobrą tradycję mają
prowadzone tu od 12 lat klasy integracyjne. Są to
niewielkie zespoły, w których uczą się po 4 osoby
z problemami zdrowotnymi, a liczebność klasy

nie przekracza 20 uczniów. W takich warunkach
wszyscy mają zapewnioną intensywną opiekę
pedagogiczną, łatwiej odnajdują się w nowym
środowisku, nie giną w tłumie. Uczniowie zdrowi
uczą się wrażliwości i tolerancji. Co ważne, absolwenci tych klas z powodzeniem zdają maturę
i studiują na krakowskich wyższych uczelniach.
Obok nauki jest tu miejsce na rozwijanie własnej aktywności: działa kółko teatralne, uczestnicy
kółka dziennikarskiego prowadzą własne audycje
w internetowym radiu RMF, rozwija się Szkolne
Koło Caritas, organizowane są dodatkowe zajęcia
sportowe. Związki szkoły z turystyką nie są ograniczone tylko do zajęć lekcyjnych. Tradycją są coroczne Rajdy XXIII LO, wycieczki integracyjne klas
pierwszych, letnie obozy zagraniczne w Grecji,
Włoszech i Hiszpanii. Można tu również aktywnie
spędzić czas na dobrze utrzymanych boiskach
sportowych do wszystkich gier zespołowych.
Dodatkowe informacje można znaleźć na
stronie www.23.lo.prv.pl.
Joanna Michalewska

Laureatki konkursu
W poprzednim numerze naszego „Biuletynu Rady Dzielnicy III” ogłosiliśmy konkurs fotograﬁczny „Moje Boże Narodzenie”. Jury w składzie: Małgorzata Janiec, Monika Harpula, Agnieszka
Jasiówka, Dominik Jaśkowiec, Rafał Miś, Paweł Wójcik i Mateusz Drożdż po zapoznaniu się z pracami
fotograﬁcznymi zdecydowało się przyznać jedną nagrodę i dwa wyróżnienia.
1. Pierwszą Nagrodę zdobyła Natalia Kiebzak z klasy V f w Szkole Podstawowej nr 2.
2. Wyróżnienia otrzymały: Kaja Wojakowska i Klaudia Gorczyca, obie z klasy III a w Szkole
Podstawowej nr 64.
Nagrody – odtwarzacze MP-3 – ufundował jeden z członków jury - Rafał Miś.
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!
Mateusz Drożdż
Przewodniczący Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III – Prądnik Czerwony

Radna Małgorzata Janiec wręcza dyplom i nagrodę.
Fot. Mateusz Drożdż

Laureatki, ich rodzice, przedstawiciele szkół i jury. Fot. Mateusz Drożdż

Zwycięskie zdjęcie. Fot. Natalia Kiebzak
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Czworonożni funkcjonariusze
Straż Miejska wykorzystywała trzy psy obronne w latach 1993-1998. Po sześcioletniej służbie
przeszły one „na emeryturę” i zostały przekazane przewodnikom, którzy się nimi zajmowali.
Nowych zwierząt ze względów ﬁnansowych nie
zakupiono, mimo że sprawdziły się one w pracy.
W październiku 2006 roku komendant Straży
Miejskiej Janusz Wiaterek podjął decyzję o ponownym wprowadzeniu psów obronnych do służby. Równocześnie zwrócono się z prośbą o pomoc
i fachowe wsparcie do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie i jej specjalistów ds. psów służbowych. 26 września 2007 roku w siedzibie krakowskiej Straży Miejskiej przy ulicy Dobrego Pasterza 116 dokonano wyboru trzech owczarków
niemieckich w wieku 11-14 miesięcy o imionach
Bary, Baster i Zetor na psy patrolowe. O doborze
zwierząt decydowała ocena ich przydatności
do tresury, która oprócz orzeczenia lekarskiego
obejmowała również między innymi: wygląd
i budowę ciała, agresywność i reakcję na strzały.
Ważną sprawą był również wybór odpowiednich
kandydatów na opiekunów zwierząt. Na podstawie obowiązujących przepisów ustalono kryteria,
jakie powinni oni spełniać, w tym między innymi:
dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy z psami i uczulenia na sierść, dobra sprawność
ﬁzyczna i wytrzymałość, minimum rok służby po
ukończeniu szkolenia podstawowego. Do pracy
z czworonogami wybrano starszego strażnika Juliusza Gizę, młodszego strażnika Artura Łypa oraz
strażnika aplikanta Pawła Piwowarczyka.

1 października rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne trwające blisko 2.5 miesiąca. Po jego
zakończeniu 13 grudnia funkcjonariusze Straży
Miejskiej Artur Łyp i Paweł Piwowarczyk wraz ze
swoimi psami Barym i Basterem przystąpili na terenie Komendy Wojewódzkiej do egzaminu, którego celem było uzyskanie atestu, pozwalającego
na użycie zwierząt w służbie patrolowej. Egzamin
składał się z dwóch części: teoretycznej - sprawdzającej wiedzę przewodników oraz praktycznej
- oceniającej stopień wyszkolenia czworonogów.
W pierwszym etapie strażnicy odpowiadali na
100 pytań testowych z zakresu wiedzy kynologicznej, podstaw prawnych oraz ogólnych zasad
pielęgnacji, karmienia i utrzymania zwierząt.
Obaj przewodnicy zdali egzamin celująco. W części praktycznej funkcjonariusze z psami demonstrowali pościg za uciekającą osobą, jej ujęcie,
przeszukanie, konwojowanie i przekazanie zatrzymanego oraz pokonywanie przeszkód przez
czworonogi. Oba owczarki w wyniku egzaminu
uzyskały atest pozwalający im pełnić służbę patrolową z przewodnikami.
28 grudnia patrole strażników z psami rozpoczęły regularną służbę. Ich wykorzystanie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych, które utrudniają silne opady atmosferyczne
oraz temperatura powyżej 25OC i poniżej -15OC.
Czas pracy czworonoga wynosi około 7 godzin.
Pozostała godzina przeznaczona jest na tak
zwaną obsługę psa. Zwierzęta mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną, są odrobaczone

Wystawka 2008
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przy
współudziale Rad Dzielnic Miasta Krakowa po
raz piąty organizuje akcję „Wystawka”. W ramach
niej krakowianie mogą bezpłatnie pozbywać się
różnych odpadów wielkogabarytowych. MPO nie
dostaje na akcję żadnych pieniędzy z budżetu miasta i opłaca zbiórkę odpadów z własnych środków.
Pierwsza, pilotażowa akcja „Wystawka” została zorganizowana na terenie Dzielnicy I od lipca
do października 2004 roku, gdzie zebrano 114 m3
odpadów. W roku 2005 objęła ona dzielnice I-X, co
przyniosło 842 m3 odpadów. Od 2006 roku system
chodnikowej „Wystawki” rozszerzono na obszar
całego Krakowa, za wyjątkiem dzielnic XV i XVI. Zebrano wtedy 1073 m3 odpadów, z czego 57 m3 na
terenie naszej Dzielnicy, w 2007 roku - 2256 m3.
Tegoroczna akcja „Wystawka” potrwa do
końca roku. Na terenie Dzielnicy III rozpoczęła
się ona 2 kwietnia i objęła teren osiedla Prądnik
Czerwony. W kolejnych miesiącach obejmie ona
inne tereny naszej Dzielnicy. Szczegółowy jej harmonogram przedstawia się następująco:

• 1. środa maja (07.05.2008), sierpnia
(06.08.2008) i listopada (05.11.2008) – ulice:

oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie i innym
chorobom. Podstawowym zadaniem Sekcji Przewodników Psów Służbowych będzie całodobowa
służba patrolowa. Będzie ona wykorzystywana
również do zabezpieczania imprez, uroczystości
i zgromadzeń oraz udzielania wsparcia innym patrolom Straży Miejskiej w przypadku wystąpienia
zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Pies jako jeden ze środków przymusu może zostać użyty wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez
funkcjonariusza zadań określonych w ustawie
o strażach gminnych. Może on być zastosowany
dopiero po uprzednim wezwaniu do zachowania się zgodnego z prawem i po bezskutecznym
uprzedzeniu o jego zastosowaniu. Strażnik może
odstąpić od tych czynności, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzkiego lub mienia. W czasie wykonywania działań
zwierzę musi mieć założony kaganiec. Nie jest
to konieczne w przypadku odpierania napaści
wobec osoby posiadającej broń lub inny niebezpieczny przedmiot. Do 2010 roku służbę patrolową w Straży Miejskiej ma pełnić 10-12 psów.
W chwili obecnej kolejne dwa czworonogi przechodzą specjalistyczne szkolenie przygotowujące
do służby. Jeżeli pomyślnie zdadzą egzaminy
z pewnością niedługo zobaczymy je na ulicach
naszego miasta.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III – Prądnik Czerwony

odpadów, co w przypadku „Wystawki” chodnikowej. Na terenie naszej Dzielnicy kontenery zostaną umieszczone w następujących miejscach:

Miechowity, Brogi, Czerwonego Prądnika, Gdańska, Bosaków, Radomska, Żułowska, Mieszka I,
Wieniawskiego, Sokołowskiego i Kanonierów;
• 1. środa czerwca (04.06.2008), września
(03.09.2008) i grudnia (03.12.2008) – ulice:
Łąkowa, Ułanów, Chałupnika, Raciborskiego, Pilotów (od ulicy Raciborskiego do ulicy Bajana),
Widna, Krzywoń, Żwirki i Wigury, Swojska, Podmiejska, Śliczna, Ostatnia i Ogrodnicza;
• 1. środa lipca (02.07.2008) i października
(01.10.2008) – ulice: Kwartowa, Brzechwy, Dobrego Pasterza, Powstańców, Woronicza, Combrowa, Ostroroga i Białych Brzóz.
W wyżej wymienionych dniach na wyznaczonych
ulicach mieszkańcy mogą w godz. 19 - 20 wystawiać
przed posesje odpady wielkogabarytowe. Samochód
MPO będzie odbierał te odpady w godz. 20 - 22.
MPO realizuje również na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego w porozumieniu
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska UMK oraz Radami Dzielnic w ramach
akcji „Wystawka” zbiórkę odpadów wielkogabarytowych do ogólnodostępnych kontenerów.
Będzie można do nich wrzucać te same rodzaje
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parking za sklepem ALTI przy ulicy Powstańców,
parking przed pawilonem Meteor przy ulicy
Bosaków,
ulica Dzielskiego 2 - obok budynku SM Wspólnota,
plac przy skrzyżowaniu ulic Kantora i Ostatniej,
parking za sklepem ALTI przy ulicy Strzelców,
skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Olsztyńskiej,
ulica Żwirki i Wigury - rejon pawilonu,
skrzyżowanie ulic Ułanów i Ugorek,
ulica Celarowska 16,
pętla tramwajowa Wieczysta.

Wystawienie kontenerów nastąpi w piątek
16 maja 2008 roku o godz. 9, a ich wycofanie –
w sobotę 17 maja 2008 roku o godz. 16.
W ramach „Wystawka” chodnikowej i kontenerowej można pozbywać się m. in. starych
mebli, wózków dziecięcych, desek oraz sprzętu
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki itp.).
Nie wolno natomiast wystawiać zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych,
opon, odpadów budowlanych (gruzu) i starych
okien.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III – Prądnik Czerwony
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Agnieszka Jasiówka:

Zaczarowany Park,
Zaczarowana Dzielnica...

dokończenie ze str. 1
oświetlenia parkowego, placów zabaw, boiska sportowego, małej architektury, zbiornika
i rowu wodnego, przebudowie istniejących wjazdów oraz wykonaniu nasadzeń roślinności wysokiej i niskiej oraz przebudowie i zmianie sposobu
użytkowania budynków na cele użytkowe Rady
Dzielnicy III (…)”.
Przedmiotowa decyzja jest podstawą do
ubiegania się o pozwolenie na budowę dla wspomnianej inwestycji. Na obecnym etapie zlecone
jest sporządzenie projektu budowlanego.
Park Zaczarowanej Dorożki wpisze się w wyznaczoną ścieżkę ochrony i tworzenia terenów
zielonych, która jest jednym z priorytetów działa-

nia Dzielnicy. Należy nadmienić, że Rada i Zarząd
Dzielnicy III podjęły dalsze kroki celem zapobieżenia przed zabudową pozostałych enklaw
zieleni, które bez planów zagospodarowania
przestrzennego będą pozostawać w kręgu zainteresowań deweloperów. Jednocześnie Park będzie uzupełnieniem istniejącej bazy rekreacyjnej
dla tej części Dzielnicy, wpisując się w harmonijny
system jej rozwoju i tworząc „zielone płuca” dla
intensywnej zabudowy mieszkaniowej.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa
Park będzie wkrótce Zaczarowany…
Agnieszka Jasiówka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy III – Prądnik Czerwony
e-mail: agnieszka.jasiowka@onet.eu

Fot. Piotr Skowron

Zdroje oligoceńskie - czy zdroje?
W Krakowie znajduje się 10 studni oligoceńskich, powstałych na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Mieszkańcy mogą z nich nabrać
nieskażoną wodę jurajską. Jedna ze nich „Zdrój
Dobry Pasterz” znajduje się na terenie naszej
Dzielnicy przy ulicy Łepkowskiego 8. Codziennie korzysta z niej wielu mieszkańców. Niestety,
woda z tej studni oraz dziewięciu pozostałych
zdrojów jest jedynie warunkowo przydatna do

Studzienka na ul. Łepkowskiego.
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picia z uwagi na jej złą ocenę pod względem
ﬁzykochemicznym
Krakowskie zdroje czerpią wodę z wapieni
powstałych 160-135 milionów lat temu w okresie
górnej jury. Wody z tych studni należą do grupy
wód o mineralizacji 500-1000 mg/l składników
mineralnych zwanych akratopegami. Z tego
względu mieszczą się między wodami źródlanymi a mineralnymi, ale są znacznie bardziej
zbliżone do tych ostatnich. Górna powierzchnia
warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości
54-68 metrów pod grubą warstwą iłów. Ujęcia
głębinowe, którymi woda wypływa w studniach,
sięgają 80-100 metrów.
Przeprowadzone przez Sanepid z końcem
ubiegłego roku badania wody ze zdrojów wykazały, że jest ona zanieczyszczona i nie nadaje się
do spożycia, a jedynie może być wykorzystywana
do celów sanitarnych. Wyniki badań wykazały,
że woda jest mętna i nie spełnia wymogów pod
względem ﬁzykochemicznym oraz bakteriologicznym. Stwierdzono w niej między innymi
obecność bakterii coli. Picie takiej wody nie wiązałoby się z szybkimi objawami zatrucia, ale jej
dłuższe spożywanie doprowadziłoby z czasem
do niego, na skutek odkładania się szkodliwych
związków w organizmie. Po wykryciu zanieczyszczenia Sanepid wysłał do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji decyzję,
aby umieścić na studniach informację, że woda
jest niezdatna do picia. Niestety, tabliczki i naklejki informacyjne były nieustannie niszczone.
MPWiK nie mógł zamknąć zdrojów, gdyż są one
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miejscem awaryjnego zaopatrzenia w wodę.
Mimo ostrzeżeń wielu mieszkańców nadal korzystało ze studni.
Woda ze złoża jurajskiego liczy około 10 tysięcy lat, a jej wiek sięga schyłku epoki lodowcowej i niemożliwe jest, aby skażenie wód miało
podłoże antropogeniczne, czyli spowodowane
przez człowieka. Nie ma również możliwości, aby
zanieczyszczenia przedostały się do podziemnych
pokładów wodonośnych. Przyczyną zanieczyszczenia mógł być stan techniczny rur doprowadzających wodę z głębi ziemi. Płynąca w nich woda
powoduje korozję metalowych części, wewnątrz
których tworzy się po kilku latach warstwa
szlamu, który jest doskonałym siedliskiem dla
bakterii dostających z powierzchni lub płytszych
warstw ziemi.
MPWiK przeprowadził w części studni dezynfekcję i planował modernizację ujęć. Przedstawiciele Sanepidu sugerowali również, że wraz
z zakończeniem zimy sytuacja może się samoistnie zmienić, i nie pomylili się. Przeprowadzone
z końcem marca badania wykazały, że jakość
wody ze zdrojów pod względem ﬁzykochemicznym i bakteriologicznym jest dobra. Wodę z nich
można pić, mimo że przekroczone zostały w niej
normy dotyczące zawartości żelaza i posiada ona
nieprzyjemny zapach. Jednakże powyższe czynniki nie są szkodliwe dla zdrowia i woda została
warunkowo dopuszczona do spożycia, o czym informują umieszczone na studniach tabliczki.
Paweł Wójcik
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Nowe inwestycje

Zmiany w Radzie
Dzielnicy
Z funkcji Zastępcy Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy III – Prądnik Czerwony został odwołany Tomir Myśliborski,
zaś na to miejsce powołana została Karolina
Pazurkiewicz.
Rada Dzielnicy III przyjęła także rezygnację Małgorzaty Janiec z przewodniczenia
Komisji Edukacji Rady Dzielnicy III i w związku z brakiem możliwości powołania nowego
przewodniczącego spośród członków Komisji, została ona rozwiązana. Zadania Komisji
Edukacji przejął Zarząd.
Rada przyjęła również rezygnację Karoliny Pazurkiewicz z przewodniczenia Komisji
Praworządności i Porządku Publicznego Rady
Dzielnicy III. Obecnie trwają rozmowy z dwoma członkami tej Komisji zainteresowanymi dalszym prowadzeniem prac Komisji.

Nowy chodnik na ulicy Kantora.
Fot. Dominik Jaśkowiec

Przejście przez bocznicę kolejową przy ul. Ostatniej będzie
wkrótce oświetlone. Fot. Mateusz Drożdż

„Minęły trzy miesiące...”

Felieton marcowy
Jak ten czas leci. Dopiero przeżywaliśmy Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok, a już przygotowujemy się duchowo, pokonując wszelkie trudności
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (tekst powstał przed Świętami – dop. red.). Radosna wieść
o Zmartwychwstaniu rozbrzmiewa po całym bożym świecie. Jedni organizują „Dni Skupienia”, żeby
„się wyciszyć, starać się przezwyciężyć złe nawyki,
a jak trzeba - uderzyć się w piersi” w komfortowo
wyposażonym hotelu, umartwiając się i spożywając postne posiłki np.: karmazyn w sosie z kaparów,
łosoś z grilla, białe klasztorne wino z Austrii lub
mniej siermiężną zupę borowikową z boczkiem,
ﬁlet z kaczki w sosie kurkowym, roladę furtiana
z polędwicy wołowej itp. A inni w tym samym
okresie organizują zbiórkę żywności dla ubogich.
W ten „prosty” sposób wielu odnajduje siebie
w trudnej rzeczywistości, odnawia się, napełnia
miłością, radością i miłosierdziem. Jak słusznie
stwierdził Seneka: „Chwalebne jest czynić to, co
należy, a nie to, co wolno”.
Wracam do mojego kalendarium wydarzeń:
– znana data 18 stycznia 1945 roku. Do dziś
historycy toczą „twórcze” dysputy. Czy to było
wyzwolenie Krakowa, czy też Kraków znalazł się
w kołchozie, jak zresztą cała Ojczyzna? Celem
krasnoarmiejców nie było bowiem oswobodzenie Polski, ale zajęcie jej terytorium, rozbicie Pol-

skiego Państwa Podziemnego i pchnięcie kraju
w ramiona Józefa Wissarionowicza.
– w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło
powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające do
połowy 1864 roku. Powstanie Styczniowe było
najdłużej trwającym polskim zrywem wolnościowym, obejmującym Polaków ze wszystkich
zaborów i emigracji oraz skupiającym sympatię
i pomoc narodów europejskich. W oddziałach powstańczych walczyli m.in. Węgrzy, Anglicy, Francuzi, Czesi, Ukraińcy, a także znany bohater z ulicy
noszącej jego imię - Włoch Francesco Nullo.
– 24 lutego 1953 roku – o godz. 15.00 w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie wykonano
hańbiącą egzekucję przez powieszenie na generale Auguście Fieldorﬁe„Nilu”i pochowano w nieznanym do dziś miejscu. Każdy żołnierz skazany
na karę śmierci za zdradę, powinien być rozstrzelany! 7 marca 1989 roku Prokurator Generalny
PRL przyjął za podstawę umorzenia stwierdzenie,
iż generał Fieldorf „nie popełnił zarzucanej mu
zbrodni”. Pozostawiam ten fakt bez komentarza!
– 29 lutego 1768 roku – w Barze, miasteczku na
Podolu, zawiązał się ruch szlachecki, występujący
pod hasłami obrony katolicyzmu, znany w historii
pod nazwą Konfederacji Barskiej. Ostatnie oddziały
konfederackie skapitulowały w Lanckoronie i w Tyńcu na początku lata 1772 roku. W tym samym roku
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- 5 sierpnia - podpisano I rozbiór Polski. Katarzyna
II skwitowała to następująco - „Skoro jedni biorą,
czemu nie mieliby brać i inni” Jakież to aktualne.
W marcu - aż ciśnie się na usta - „jak w garncu”.
– 1 marca 1951 roku zostali zamordowani
w piwnicy więzienia mokotowskiego w Warszawie członkowie IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”: ppłk Łukasz Ciepliński,
mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec,
kpt Franciszek Błażej, kpt Józef Rzepka, por. Karol
Chmiel, por. Józef Batory. W dniu 14 marca 2001
roku Sejm RP przyjął uchwałę uznającą zasługi
organizacji i grup niepodległościowych, które
po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały
się na podjęcie nierównej walki o suwerenność
i niepodległość Polski. Szczególnie uhonorowano
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, kontynuatorkę tradycji walki Armii Krajowej.
– mamy także uroczyście obchodzoną rocznicę
Marca ‘68. To co się wówczas działo, u schyłku epoki
Wiesława Gomułki, było wielowątkowe. Dlatego
najważniejsze są fakty, a nie ich interpretacja na
podstawie cząstkowych, często bardzo fragmentarycznych, danych. Należy ustalić pełen zakres pomarcowej emigracji oraz prawdziwą skalę represji.
Piękny fragment wiersza Adama Asnyka pod
tytułem „Do młodych”:
”Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg.”
niech będzie dla nas wszystkich drogowskazem.
Bez przeszłości nie ma przyszłości!!!
Małgorzata Janiec
Radna Dzielnicy III - Prądnik Czerwony
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„Tym, którzy idą przed nami”
Pola Nadziei to organizowana od 11 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób
terminalnie chorych, którą od 25 lat prowadzi
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. Członkom Towarzystwa zależy, aby z roku
na rok w program Pól Nadziei zostały włączone
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 są pozyskiwane
dzięki oﬁarności ludzi dobrej woli.
Kampania Pola Nadziei w 2008 roku
Odbywa się ona w okresie od 8 marca do 18 maja
2008 roku. W programie przygotowano jak co roku:
Kwesty:
• pod krakowskimi kościołami,
• na uczelniach,
• w przedszkolach i szkołach,

• w hipermarketach Carrefour, Castorama, Tesco,

Media Markt, Centrum Handlowe Zakopianka,
OBI, Alma, CH Witek, Leroy Merlin, Real,
• punktach usługowych na terenie Krakowa i okolic;
Koncerty:
•„Pasja – Tajemnica Miłości” - Bazylika oo. Franciszkanów, który odbył się w sobotę 15 marca,
• Antonina Krzysztoń – „Tylko miłość”, sobota 12
kwietnia, godz. 19.00 Kościół pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich – koncert z cyklu „Nowa Huta. Dlaczego
Nie!?” dedykowany dla Pól Nadziei przez Porozumienie Dzielnic Nowohuckich;
Imprezy:
• mecze i pikniki rodzinne,
• kiermasze i aukcje;
Konkursy:
• dla dzieci i młodzieży,
• dla wolontariuszy hospicyjnych;
Żonkilowy tramwaj:
• będzie przypominał o trwającej kampanii,
• w ciągu wybranych trzech dni przewiezie nas za
oﬁarowany datek;
Zakończenie kampanii:
Uroczysty Finał z udziałem zaangażowanych szkół
- Niespodzianka.
Edycja ogólnopolska
Krakowskie Hospicjum jest kolebką polskich Pól

Nadziei i koordynatorem ogólnopolskiej akcji. Od
2003 roku program Pól Nadziei jest również realizowany przez hospicja w innych miastach Polski.
W tym roku włączyło się 37 hospicjów z 36 miast
Polski. Każde z Hospicjów realizuje program na
swoim terenie, pozyskując środki na własną działalność, z zachowaniem ustalonych w Krakowie
zasad.
Wolontariusze Pól Nadzei
Kampania Pól nadziei ma wymiar społeczny.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych – dzieci z przedszkoli,
uczniów ze szkół oraz studentów i organizacji
młodzieżowych, rośnie w społeczeństwie małopolskim świadomość potrzeby niesienia
bezinteresownej pomocy osobom chorym
i cierpiącym. Liczba wolontariuszy rośnie
z roku na rok. W 2008 roku będzie ich około
550. Wiosenna kampania jest zawsze poprzedzona jesiennym sadzeniem żonkili. W 2007
roku w październiku w licznych ogrodach
szkolnych i na działkach sympatyków kampanii zostały utworzone kwietniki żonkilowe.
Symboliczne Pole nadziei Wszystkich Przyjaciół Pól Nadziei zostało utworzone na Plantach
Krakowskich przed Bunkrem Sztuki. Zainteresowanych włączeniem się w akcje krakowskie
Hospicjum zaprasza: www.polanadziei.pl,
e-mail: polanadziei@hospicjum.org.

Historia Pól Nadziei w Polsce
Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących,
oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną,
kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając oﬁarodawcom
żonkilową broszkę.
Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną
Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy
na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości,
mając za patronkę Marię Skłodowską-Curie, postanowiła zapoznać ze swoją pracą
jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem
Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneﬁcjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Wiosną 1998 roku w parkach
krakowskich zakwitły pierwsze polskie Pola Nadziei. 350 tysięcy żonkilowych cebulek oraz
niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.

Twój udział w opiece nad chorymi u kresu życia
W odpowiednim miejscu zeznania podatkowego wpisz:
• nazwa OPP: Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza”
• numer KRS 0000048149
• Nasze konto:
Bank BPH SA II o/Kraków nr 73 1060 0076 0000 3200 0000 2980

Honorowy patronat nad kampanią sprawuje Kardynał Franciszek Macharski
Patronat medialny obejmują:
Telewizja Polska w Krakowie, Radio VOX, Dziennik Polski
Sponsor główny: BP Polska
Pomagają nam: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, Krakowska SKOK, Urząd
Miasta Krakowa, MPK SA, Radio Taxi Barbakan, FHU Witek, Agencja AMS, Filmotechnika, ZHR, Drukarnia Leyko Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że i mieszkańcy naszej Dzielnicy przyłączą się do tej akcji - Rada Dzielnicy III

