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Mieszkańcy wybrali nowych radnych
W wyniku wyborów, które odbyły się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, mieszkańcy Dzielnicy
III wybrali pięcioro nowych radnych do Rady Miasta
Krakowa. Są nimi (w kolejności alfabetycznej): Jerzy
Friediger, Małgorzata Jantos, Dominik Jaśkowiec, Adam Kalita i Arkady Rzegocki.
W czasie sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 3 grudnia 2014 roku radny miejski z Prądnika
Czerwonego Dominik Jaśkowiec został wybrany
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa.
Także w niedzielę 16 listopada, choć w komisjach obsługujących wybory do rad dzielnic, wyborcy
zadecydowali, że w Radzie Dzielnicy III Prądnik Czerwony kadencji 2014-2018 będą ich reprezentować
następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Mateusz Drożdż, Piotr Gaweł, Małgorzata Janiec,

Agnieszka Jasiówka, Dominik Jaśkowiec, Maciej Kalemba, Franciszek Kasznik, Kinga Krok,
Piotr Majak, Karolina Manikowska, Rafał Miś,
Piotr Moskała, Aniela Pazurkiewicz, Henryk
Redkiewicz, Stanisław Skrzyński, Łukasz Wantuch, Dariusz Wicher, Daniel Wiśniowski, Jacek
Wojs, Paweł Wójcik i Wanda Zasada.
W chwili zamknięcia i skierowania „Biuletynu
Rady Dzielnicy III” do druku – ani w Dzielnicy III, ani
w żadnej innej z dzielnic Krakowa - nie zapadły jeszcze decyzje o wyborze zarządu oraz o powołaniu komisji merytorycznych. Poinformujmy o nich Państwa
na dzielnicowych tablicach ogłoszeniowych, stronie
internetowej www.dzielnica3.krakow.pl i w pierwszym numerze„Biuletynu” w 2015 roku.
Piotr Skowron

Ul. Śliczna i jej równe chodniki str. 11
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Dzieci Dzieciom...

Wszystkie kolory świata w Szkole Podstawowej nr 2
Nie ma człowieka na Ziemi, który nie wiedziałby,
że nie ma cenniejszego daru nad ten, którym jest bezinteresowna pomoc drugiemu. To temat często poru-

szany w edukacji każdego z nas od najmłodszych lat.
Sama wiedza teoretyczna jednak nie wystarczy. Jest
ona bowiem niczym, gdy nie potwierdzają jej czyny.
Wiedzą o tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Strzelców, którzy
za zgodą dyrektor Jolanty Gajęckiej oraz
dzięki artystycznemu wsparciu nauczycieli plastyki Joanny Skarbek i Teresy Diaczuk podjęli wyzwanie, biorąc udział w
akcji UNICEF-u pod tytułem „Wszystkie
kolory świata”.
Akcja polega na uszyciu przez chętne
dzieci szmacianych laleczek, ozdobieniu
ich oraz nadaniu im imienia i określeniu
„metryki urodzenia”. Laleczki mogą być
w dowolnym kolorze, który symbolizuje
kolor skóry dzieci z dowolnego miejsca
na Ziemi. Maskotki po wykonaniu staną
się upominkiem dla każdego, kto zechce
przekazać na rzecz UNICEF-u minimum
10 zł podczas specjalnej uroczystości
zorganizowanej w Szkole Podstawowej
nr 2. Będą na niej nie tylko rodziny autorów laleczek, ale także społeczność
lokalna. Każdy dorosły będzie mógł zaopiekować się wybraną przez siebie laleczką, przekazując przy tym darowiznę

na rzecz dzieci w Sudanie Południowym. Darowizna
w wysokości 10 zł pozwala na uratowanie życia jednego dziecka i zaszczepienie go przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, takim jak:
polio, gruźlica, odra. Oczywiście mile widziane będą
bezinteresowne datki większej kwoty.
Wydarzenie będzie nie tylko okazją do wsparcia
finansowego akcji UNICEF-u, ale także sposobnością
do obejrzenia wystawy zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów laleczek oraz niecodzienną
podróżą przez kontynenty.
Wszystkie pieniądze zebrane w ramach akcji zostaną wpłacone na specjalne konto związane ze zbiórką na
rzecz dzieci w Sudanie Południowym. Wszystkie laleczki
wezmą także udział w konkursie na „Najbardziej oryginalną laleczkę”. Nagrodą jest wizyta Ambasadora Dobrej
Woli UNICEF-u Majki Jeżowskiej i koncert zorganizowany na terenie placówki, dlatego bardzo prosimy trzymać
kciuki za małych artystów, którzy wykorzystując swój
talent chcą pomóc innym dzieciom.
O terminie imprezy informować będą plakaty
wywieszone na budynku szkoły, a także wiadomości zamieszczone na stronie internetowej placówki
(www.sp2.krakow.pl) i Rady Dzielnicy III Prądnik
Czerwony
Joanna Skarbek
Nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 2

Czerwonoprądnickie szopki na Rynku
4 grudnia 2014 roku – w pierwszy czwartek
ostatniego miesiąca roku – odbył się na Rynku Głównym pokaz szopek krakowskich, które zostały zgłoszone do tegorocznego konkursu na najpiękniejsze
szopki w różnych kategoriach. W znanych w całym
kraju zmaganiach brali także udział reprezentanci
Dzielnicy III – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
pod opieką Małgorzaty Barczewskiej z Towarzy-

stwa Prądnickiego. Szopki uczyli się tworzyć także
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 95 pod kierunkiem
Katarzyny Wolak, Marty Malarz i Lilianny Knofliczek,
a warsztaty po raz drugi z rzędu wsparła finansowo
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Jako osoba popierająca od samego początku pomysł wspierania młodych budowniczych szopek, mam
szczerą nadzieję, że wśród ubiegłorocznych i tegorocz-

nych uczestników warsztatów rosną następcy Wiesława Barczewskiego, znanego i wielokrotnie nagradzanego szopkarza. Być może – i jest to moje marzenie
- do swoich szopek wprowadzą kiedyś w przyszłości
elementy budowli charakterystycznych dla krajobrazu
Prądnika Czerwonego, Olszy czy Rakowic.
Mateusz Drożdż
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Uczestnicy konkursu ze swoimi pracami na Rynku Głównym. Fot. Bogusława Kania
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Program Aktywności Lokalnej ,,Na Olszy”
Dotychczasowe działania Programu Aktywności
Lokalnej „Celarowska” pozwoliły na głębsze poznanie środowiska i pokazały konieczność poszerzenia
obszaru oddziaływań. Dlatego też obecnie nasze
działania prowadzimy w części osiedla Olsza i Olsza
II, usytuowanej pomiędzy al. 29 Listopada i ulicami
Wileńską, Czerwonego Prądnika, Brogi, Malawskie-

go, Bohaterów Wietnamu, Młyńską oraz Lublańską.
W związku z tym zmieniła się również nazwa Programu na „Na Olszy”. Serdecznie zapraszamy do udziału
mieszkańców nowego rejonu.
Magdalena Pogorzelska – animator lokalny
Agata Sadowy - animator lokalny
Katarzyna Ćwierz – konsultant – streetworker

Kontakt:
Program Aktywności Lokalnej (PAL)„Na Olszy” ul. Wiśniowa 3/3, 31-426 Kraków
tel.: 780 511 835, 12 357 77 20 – animatorzy lokalni oraz 660 63 857 – konsultant - streetworker
e-mail: pal5@mops.krakow.pl

Powrót linii 142 na Prądnik
Od soboty 29 listopada 2014 r. linia 142 powróciła na Prądnik Czerwony. Autobusy kursują na trasie
Os. Na Stoku – Cmentarz Batowice. Linia 142 od 1992
r. łączyła os. Na Stoku z Prądnikiem Czerwonym.
Skrócenie jej trasy w 2012 r. w ramach tzw. małej
remarszrutyzacji do pętli Czyżyny Dworzec wywołało sporo protestów wśród mieszkańców Dzielnicy III
Prądnik Czerwony.
Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie
wszystkich kursów realizowanych w soboty i święta.

W te dni autobusy na wydłużonej trasie w obu kierunkach przejeżdżają przez pętlę Czyżyny Dworzec.
W dni powszednie wszystkie kursy realizowane są
na dotychczasowej trasie Os. Na Stoku – Czyżyny
Dworzec. Nowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mpk.krakow.pl. Linia autobusowa 142 jest
obsługiwana przez firmę Mobilis Sp. z o.o.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony

BIURO RADY DZIELNICY
Poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10.00 – 13.00
telefon i faks: 12 412 49 13
e-mail: dzielnica3@um.krakow.pl
www.dzielnica3.krakow.pl

Dyżury członków zarządu i radnych Dzielnicy III
Prądnik Czerwony zostaną ustalone po ukonstytuowaniu się Rady Dzielnicy III, co nastąpi po
zamknięciu grudniowego numeru„Biuletynu”.

Prośba
o pomoc dla kotów
„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” głosi artykuł 1. ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia
1997 roku.
Okres zimy jest szczególnie niebezpieczną
porą dla wolno żyjących kotów, które potrzebują w tym czasie pomocy i opieki człowieka.
W związku z tym Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się
z wielką prośbą o pozostawienie otwartymi lub
uchylonymi części okienek w piwnicach i w innych pomieszczeniach gospodarczych, tak aby
dzikie koty mogły znaleźć tam schronienie przed
zimnem i mrozem.
Do apelu Urzędu do mieszkańców i przedstawicieli instytucji, do właścicieli i administratorów budynków dołączają się radni Dzielnicy III
Prądnik Czerwony.
Piotr Skowron

Autobus linii 142 w drodze na Prądnik Czerwony. Fot. Michał Wojtaszek

Redakcja „Biuletynu Rady Dzielnicy III”:
Mateusz Drożdż – redaktor prowadzący, Piotr Skowron – sekretarz redakcji i redaktor techniczny,
Paweł Wójcik - radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Druk: Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Teksty w wersji elektronicznej można składać osobiście na nośnikach (dyskietki, płyty) w siedzibie Rady
Dzielnicy III przy ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków, wysyłać pocztą tradycyjną na ten adres lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dzielnica3@um.krakow.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych
materiałów i dokonywania skrótów. Przysłanych materiałów Redakcja nie zwraca.
Radni Dzielnicy III publikują w „Biuletynie” nieodpłatnie i taką samą formę Redakcja „Biuletynu” może zaproponować innym autorom artykułów lub zdjęć.
Przekazano do druku: grudzień 2014 roku

Nakład: 8000 egzemplarzy
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Fot. Piotr Skowron
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Active Citizens - Aktywna Społeczność w Krakowie
„Active Citizens - Aktywna Społeczność” to międzynarodowy projekt British Council realizowany od
2009 r. w ponad 30 krajach świata. Jego celem jest
aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez tworzenie sieci aktywistów. Program koncentruje się
na przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz wspieraniu
aktywnego obywatelstwa na rzecz społeczeństwa
opartego na różnorodności, dialogu i współpracy.
W ramach programu British Council chce wspierać
rozwój aktywnych obywateli poprzez wzmacnianie
silnego poczucia lokalnej świadomości kulturowej
i tożsamości, promowanie skutecznej współpracy
w oparciu o zasoby wynikające z podobieństw i różnic między mieszkańcami oraz rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania projektami. Projekt
„Active Citizens” pokazuje różne metody aktywizacji
społeczności oraz bezpośredniej współpracy ze społecznością poprzez takie elementy, jak np.: metoda
doceniającej dociekliwości, podkreślenie jak istotna
jest nasza tożsamość kulturowa, kwestie partycypacji, czy zarządzania różnorodnością. W Polsce do tej
pory odbywał się on na Pomorzu i Podkarpaciu.
Projekt „Active Citizens - Aktywna Społeczność
w Krakowie” stanowił uzupełnienie kompleksowych

działań związanych z opracowaniem Pilotażowych
Programów Rehabilitacji Zabudowy Blokowej dla
wybranych przez Radę Miasta Krakowa osiedli Ugorek, Olsza II i Azory, gdzie realizowany był on od
grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. we współpracy
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa,
British Council oraz zespołu animatorów społecznych.
Głównym celem krakowskiej edycji projektu było polepszenie warunków życia na terenie tych osiedli.
Metoda Active Citizens miała pomóc w osiągnięciu
tego celu i zachęcić mieszkańców do aktywnego
włączania się w działania na rzecz możliwych, pozytywnych zmian na swoim osiedlu, a tym samym
wzmocnienie społeczności lokalnej poprzez budowanie i wspieranie drzemiącego w nich potencjału.
Projekt „Active Citizens – Aktywna Społeczność
w Krakowie” składał się z kilku etapów. W pierwszym
z nich British Council przeprowadził certyfikowane
szkolenie 15 animatorów społecznych z facylitacji
metodą Active Citizens. Na początku kwietnia na
osiedlach Olsza II i Azory miało miejsce spotkanie
rekrutacyjne. W maju i czerwcu odbyły się Lokalne
Warsztaty Aktywnej Społeczności prowadzone przez
animatorów społecznych zaangażowanych w pro-

Uczestnicy, animatorzy społeczni i organizatorzy projektu Active Citizens. Fot. Bogusława Kluzek

jekt. Podczas 6 popołudniowych, cotygodniowych
spotkań poruszone zostały tematy dotyczące dialogu
społecznego, aktywizacji społecznej, metodologii
planowania projektów angażujących społeczności
lokalne oraz dialogu międzykulturowego. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się, jak: rozpoznawać potrzeby swojego osiedla, zaplanować działania społeczne,
współpracować w grupie i komunikować się, aby
uzyskać poparcie dla swoich pomysłów. Spotkania
zaowocowały nawiązaniem nowych znajomości
i stały się impulsem do opracowania wspólnych inicjatyw osiedlowych.
Po zakończeniu warsztatów w czerwcu odbył
się konkurs grantowy, na który zostało zgłoszonych
8 mini-projektów społecznych, przyczyniąjących się
do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności. 4 lipca
w siedzibie British Council w Krakowie ogłoszone zostały jego wyniki, w ramach którego dofinansowanie
w wysokości 5 000 zł otrzymało 6 projektów, w tym
3 z osiedla Olsza II: „Aktywnie Pokoleniowo”, „Most
Przyjaźni” i„Ziomki z PRL-u”.
Dodatkowym elementem projektu była możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
w ramach której w dniach 20-23 października zrealizowano wizytę studyjną w Gdańsku dla najaktywniejszych uczestników projektu. W wyjeździe wzięli
udział: z os. Olsza II: Paweł Wójcik, radny Dzielnicy III,
i Paulina Richter, reprezentująca Świetlicę św. Doroty.
Podczas wizyty zapoznali się oni z instytucjami biorącymi udział w projekcie„Active Citizens” na Pomorzu i
zrealizowanymi przez nie projektami.
Projekt „Active Citizens - Aktywna Społeczność”
sprzyjał integracji sąsiedzkiej. Uczestnicy w trakcie jego
trwania mieli możliwość wzajemnego poznania się,
wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych
działań. Działania te miały na celu promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego w mikroskali osiedla.
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Aktywnie Pokoleniowo
„Aktywnie Pokoleniowo” to projekt realizowany
przez Świetlicę św. Doroty przy Kolegium Zakonu Pijarów Kraków-Rakowice. Zakłada on aktywizację mieszkańców w każdym wieku, dlatego oferta skierowana
jest do dzieci oraz ich rodziców/opiekunów/rodziny.
W czasie kilku miesięcy grupa dorosłych uczestniczyła w cyklu spotkań dotyczących kreatywnej
animacji, a w tym czasie ich pociechy miały zorganizowane warsztaty z rękodzielnictwa artystycznego. W projekcie bierze udział ok. 60 beneficjentów
z Olszy II i Ugorka. Dorośli mieli okazję uczestniczyć
w spotkaniach dotyczących m. in. wspierania rozwoju dziecka, radzenia sobie ze stresem, szkoleniu
z fundraisingu, malowania twarzy, czy kręcenia

modeli z balonów. To właśnie te osoby, do których
skierowana była oferta, miały największy wpływ na
tematykę zajęć. Uczestnicy zainteresowali się swoimi osiedlami, tym co można by było poprawić. Zastanawiali się, jaki mogą mieć wkład w polepszenie
swojego otoczenia i stworzyli targ mini-projektów.
Mamy nadzieję, że uda się je zrealizować. Natomiast
dzieci bardzo ochoczo uczestniczą w zajęciach z użyciem gliny, płótna, makaronu i innych. Towarzyszy im
hasło„Ekologicznie i zabawnie”. Tworzyli m. in. swoje
własne lniane torby na zakupy, stroje z recyklingu,
makaronowe makiety Wielkiej Brytanii i inne. Zwieńczeniem wszystkich spotkań będzie Wielka Gala Mikołajkowa 19 grudnia 2014 r. w „Anikinie – Krainie
4

Zabaw Dziecięcych”. Rodzice wykorzystają nabyte
umiejętności i przygotują wiele atrakcji dla dzieci – zabawy z chustą animacyjną, tańce etc. Dzieci
będą miały okazję pokazać prace, które wykonały
na przedostatnich zajęciach projektu, tj. obrazy pod
hasłem„Nasze marzenia”.
Już dziś wiemy, że na projekcie się nie zakończy.
Od stycznia ruszą w świetlicy zajęcia dla rodziców,
żeby aktywność międzypokoleniowa na naszych
osiedlach ciągle wzrastała. Więcej informacji oraz
opisy poszczególnych spotkań można odnaleźć na
https://www.facebook.com/SwietlicaSwDoroty.
Paulina Richter - koordynator projektu
e-mail: richterpaulina@gmail.com
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Most Przyjaźni

Projekt skierowany jest do mieszkańców Olszy
oraz Olszy II, a w szczególności do mieszkańców ulic:
Celarowskiej, Gdańskiej, Nadrzecznej. Społeczność
zamieszkująca tę uporządkowaną i zaciszną przestrzeń ulic spotyka się z różnego rodzaju problemami społecznymi, takimi jak: grupy pseudokibiców
przejawiające chuligańskie i agresywne zachowania, nadużywający alkoholu „sympatycy” zakątków
pomiędzy blokami a rzeką często zakłócają spokój,
rodzice nadużywający alkoholu zaniedbują swoje
obowiązki rodzicielskie, co skutkuje problemami,
które cechuje bezradność w sprawach opiekuńczo–
wychowawczych, bezrobocie, niepełnosprawność.
Problemy te wiążą się też z brakiem więzi sąsiedzkich
oraz zaufania pomiędzy mieszkańcami ulic.

Projekt przyczyni się do: zbudowania więzi sąsiedzkich oraz zaufania pomiędzy dwoma społecznościami osiedli Olsza i Olsza II, które oddziela rzeka
Białucha, wypracowania szacunku i odpowiedzialności za wykonane prace na rzecz mieszkańców, wykształtowania zachowań i wartości kulturalnych obu
społeczności, a w szczególności młodzieży, współpracy mieszkańców z radnymi Dzielnicy III i Urzędem
Miasta Krakowa. Główne działania wraz z partnerami: PAL„Na Olszy”, Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowym Domem Kultury - al. 29 Listopada
102, Śródmiejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 95 w Krakowie, Szkołą Podstawową nr
64 w Krakowie, przewidziane są od grudnia 2014 r.
do końca czerwca 2015 r. Będą to:
* 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 18.00 –
„Ubieranie drzewka-choinki”, przy ul. Celarowskiej
pomiędzy blokiem nr 22 a blokami przy ul. Wiśniowej nr 18 i 20;
* 14 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 18.00 - „Koncert
kolęd”, w Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9;

Ziomki z PRL-u

* luty 2015 - organizacja osiedlowych ferii zimowych;
* kwiecień 2015 - sprzątanie brzegów rzeki w obrębie bulwaru przy ul. Celarowskiej;
* maj 2015 – wykonanie sezonowych rabatek kwiatowych;
* maj 2015 – wykonanie mostów kwiatowych;
* maj 2015 – wykonanie pomostów Start i Meta na
rzece Białucha do zawodów w puszczaniu łódek
papierowych po rzece;
* Czerwiec 2015 – wspólny piknik rodzinny, główna
atrakcja - „Zawody w puszczaniu łódek papierowych po rzece Białucha”;
* Czerwiec 2015 – plener fotograficzny z galerią i wystawą w obrębie bulwaru przy ul. Celarowskiej oraz
prezentacja amatorskiego filmu zrealizowanego
przez młodzież biorącą udział w projekcie „Aktywnej Społeczności w Krakowie” pt.„Ziomki z PRL-u”.
Sławomir Dróżdż
Koordynator projektu
tel. 695 481 148, e-mail: slawdd@gmail.com

„Ziomki z PRL-u” to projekt skierowany do młodzieży i mieszkańców osiedla
Olsza II. Celem programu jest nawiązywanie relacji międzypokoleniowej, poszerzanie świadomości historycznej młodzieży oraz wypracowanie szacunku międzypokoleniowego, które uczestnicy projektu będą nabywać podczas całego okresu
trwania projektu. W ramach„Ziomków z PRL-u” powstanie film o tematyce PRL-u,
który będzie w całości zrealizowany przez młodzież gimnazjalną. Młodzież przeprowadzi wywiady z mieszkańcami osiedla Olsza II, dotyczące okresu PRL, z których powstaną krótkie reportaże. Gotowy materiał zostanie zaprezentowany na
„dużym ekranie” oraz podczas pleneru fotograficznego realizowanego w ramach
projektu „Most Przyjaźni”. Stworzony zostanie także amatorski klub filmowy pod
nazwą„Sąsiedzkie kino” na terenie Olszy II.
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości i mieszkańców osiedla, które przybliżą młodzieży
czasy PRL-u. W trakcie warsztatów młodzież m. in:
- odbędzie wycieczkę do Muzeum PRL-u oraz baru mlecznego przenoszącego
w„klimat” PRL;
- weźmie udział w rekonstrukcji lekcji z tamtego okresu;
- będzie wykonywać„czyn społeczny” na terenie osiedla;
- zorganizuje pokaz mody obejmujący lata 70-90 minionego wieku;
- będzie pisać scenariusz, kręcić film, tworzyć foto-książkę oraz gazetę, które przybliżą jej problemy tamtego okresu oraz uwiecznią działania młodzieży.
Finał projektu:
- maj/czerwiec - premiera powstałego filmu na„dużym ekranie”.
Warsztaty będą odbywać się w Społecznym Gimnazjum nr 8 oraz Publicznym
Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału
w projekcie i związana z osiedlem Olsza II może nadesłać zgłoszenie chęci udziału
do koordynatora projektu.
Marcin Ornatowski
Koordynator projektu
tel. 725 270 373,
e-mail: marcinornatowski.1984@gmail.com
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Umowy patronackie Zespołu Szkół nr 1
W ciągu ostatniego 1,5 roku
odwiedzać laboratoria Wydziału MechaniczZespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kanego PK.
linowskiego zawarł szereg umów pa15 listopada 2013 r. dyrektor Zespołu
tronackich o współpracy. Celem tych
Szkół nr 1 podpisał porozumienia o współdziałań jest m. in. rozwój edukacji
pracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Koi zainteresowań uczniów.
munikacyjnym SA w Krakowie, reprezento4 czerwca 2013 r. została podpiwanym przez ówczesnego prezesa zarządu
sana umowa o współpracy przez dyJuliana Pilszczka i członka zarządu Grzegorza
rektora Zespołu Szkół nr 1 Wiesława
Dyrkacza. Jego efektem ma być rozwój eduMroszczyka i dowódcę 8. Bazy Lotnickacji technicznej i zainteresowań młodzieży,
twa Transportowego w Balicach płk.
co w przyszłości ma pomóc absolwentom
dypl. pil. Jacka Łazarczyka. Nawiązaszkoły w wejściu na rynek pracy. Dzięki zanie współpracy z 8.Bazą Lotnictwa
wartemu porozumieniu uczniowie TechniTransportowego było wynikiem dłukum Komunikacyjnego nr 25 i Zasadniczej
gotrwałych działań ze strony koordySzkoły Zawodowej nr 27 mają możliwość odnatora ds. bezpieczeństwa w Zespole Zajęcia w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Fot. z archiwum Zespołu Szkół nr 1 bywania praktyk w zajezdniach i zakładach
Szkół nr 1 Ryszarda Stokłosy, dla którenaprawczych MPK Kraków oraz wycieczek
go niezwykle ważne jest wychowanie
przedmiotowych rozwijających wiedzę na
młodzieży w duchu patriotyzmu i żołtematy innowacji technicznych w ramach
nierskich ideałów w służbie Rzeczyponauczania przedmiotów zawodowych, zaś
spolitej Polskiej.
po zakończeniu nauki mogą oni również
W ramach nawiązanej współliczyć na oferty pracy u krakowskiego przepracy wiosną tego roku uczniowie
woźnika. Wydarzenie to jest pierwszym
szkoły kilkukrotnie gościli na terenie
przypadkiem objęcia patronatu nad szkołą
jednostki w Balicach, gdzie ich przekształcącą młodzież na potrzeby miejskiego
wodnikiem był kierownik klubu żołrynku transportowego przez przedsiębiornierskiego Marek Kiełpiński. Młodzież
stwo komunikacyjne.
zapoznała się z jej historią, życiorysem
W ramach zawartego porozumienia wiopatrona i zadaniami bazy lotnictwa
sną tego roku z inicjatywy nauczyciela szkoFot. z archiwum Zespołu Szkół nr 1 ły Janusza Osmana zorganizowane zostały
transportowego oraz zwiedziła samo- Zwiedzanie zajezdni w Podgórzu
loty będące na wyposażeniu 8.BLTr. Największe emo- spadochroniarzem. Młodzież zapoznała się również wycieczki do zajezdni krakowskiego przewoźnika.
cje podczas wizyty wzbudził samolot CASA C-295, z pracą kontrolerów ruchu lotniczego, śledząc z za- Klasy elektroniczne zwiedziły Zajezdnię Tramwajową
który przywiózł do Polski Ukraińców rannych w za- partym tchem odpowiedzialną pracę tych ludzi oraz Podgórze oraz Stację Obsługi i Remontów, gdzie miamieszkach na kijowskim Majdanie. Uczniowie uczest- przebieg startów i lądowań samolotów wojskowych ły możliwość zapoznania się z: aparaturą elektryczną
niczyli także w zajęciach poświęconych zasadom oraz cywilnych. Największym przeżyciem dla niej było oraz elektroniczną nowoczesnych wagonów Bomi technice wykonywania skoków spadochronowych, lądowanie samolotu rządowego z premierem Rzeczy- bardier NGT6 i NGT8, znajdującą się w ich wnętrzu
połączonych z pokazem na pokładzie samolotów de- pospolitej Polskiej Donaldem Tuskiem na pokładzie. oraz na dachach; realizacją wyjazdów tramwajów
santowych Antonow An-2 oraz An-26, prowadzonych Dodatkową atrakcją było poznanie samochodów na trasę i zjazdów do zajezdni; przeglądami, napraprzez nauczyciela przedmiotów edukacja dla bezpie- ratownictwa lotniskowego straży pożarnej, zabez- wą oraz konserwacją pojazdów. Klasy logistyczne
czeństwa i logistyka mundurowa Ryszarda Stokłosę, pieczających przyjmowanie wszystkich samolotów udały się zaś do Zajezdni Autobusowej Bieńczyce,
który w okresie zawodowej służby wojskowej był lądujących na lotnisku w Balicach.
gdzie ich przewodnikiem był jeden z jej kierowników
17 czerwca 2013 r. dyrektor Franciszek Osuch. Młodzież obejrzała stację paliw,
Zespołu Szkół podpisał umowę myjnię, magazyn części zamiennych i warsztat, gdzie
patronacką z Politechniką Kra- dowiedziała się, jak wyglądają naprawy i przeglądy
kowską, którą reprezentował okresowe taboru. Uczniowie zapoznali się również
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar. z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi
Współpraca z Instytutem Po- wprowadzanymi w trakcji autobusowej, zaś podjazdów Samochodowych i Sil- czas wizyty w dyspozytorni – z funkcjonowaniem
ników Spalinowych Wydziału Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz realizacją
Mechanicznego PK ma służyć przewozów w oparciu o nowoczesne systemy inforrozwojowi edukacji technicznej matyczne. Główny kierownik zajezdni Jerzy Siuta
młodzieży. W ramach zawar- przedstawił, jak wygląda logistyka w MPK Kraków.
tej umowy uczniowie mogą
16 stycznia 2014 r. dyrektor Zespołu Szkół
uczestniczyć jako wolni słucha- i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej
cze w wybranych wykładach w Krakowie st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł podpiw Instytucie oraz cyklicznie sali porozumienie o współpracy. Celem zawartego
Ćwiczenia ze strażą pożarną
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porozumienia jest propagowanie wśród młodzieży
bezpiecznych zasad zachowania się w przypadku
zagrożenia pożarem lub klęską żywiołową, szerzenie
wiedzy prawnej na temat funkcjonowania ochrony
przeciwpożarowej, kształtowanie właściwych postaw etyczno-prawnych oraz promowanie wśród
młodzieży zawodu funkcjonariusza Państwowej
Straży Pożarnej. Dzięki zawartemu porozumieniu 31
stycznia Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 7 przeprowadziła w szkole ćwiczenia przeciwpożarowe,
w których, jako grupa pozoracyjna i zabezpieczająca obiekt, wystąpili uczniowie klas mundurowych
logistyki straży pożarnej. 20 lutego 2014 r. młodzież
z klas o specjalności logistyka straży pożarnej wzięła
udział w szkoleniu praktycznym na terenie Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 na Prądniku Białym. Zajęcia dla młodzieży poprowadzili dowódca JRG nr 5 mł.
bryg. mgr inż. Jacek Kukuła i dowódca zmiany st. kpt.
Ryszard Szlachta, a nad właściwym ich przebiegiem

czuwał koordynator ds. bezpieczeństwa i służb mundurowych
w Zespole Szkół nr 1 Ryszard
Stokłosa. 16 września w ramach
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu uczniowie
uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Urząd Miasta Krakowa na obiektach MPK Kraków,
dotyczących udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej, w ramach
Fot. z archiwum Zespołu Szkół nr 1
przygotowania młodzieży do dzia- Zajęcia z pierwszej pomocy
nikacyjnym SA w Krakowie oraz Komendą Miejską
łań w składzie zespołów ratowniczo-gaśniczych.
Obecnie wielu młodych ludzi kończących szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie stanowi doma często duże problemy ze znalezieniem pracy. skonały przykład szkolnictwa zawodowego, którego
Podpisanie umów o współpracy pomiędzy Zespołem celem jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do
Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego a 8. Bazą wykonywania zawodu po zakończeniu nauki.
Paweł Wójcik
Lotnictwa Transportowego w Balicach, Politechniką
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Krakowską, Miejskim Przedsiębiorstwem Komu-

Hu! Hu! Ha! Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Ale zima z naszym PAL-em
jest pachnąca ciepłym majem…
Od stycznia 2013 r. realizowany był Program Aktywności Lokalnej „Celarowska” przeznaczony głównie dla mieszkańców ul. Celarowskiej. Dotychczasowe
działania tego Programu pozwoliły na głębsze poznanie środowiska i pokazały konieczność poszerzenia
obszaru oddziaływań. Dlatego też obecnie nasze
działania prowadzimy w części osiedla Olsza i Olsza
2, usytuowanej pomiędzy al.29 Listopada a ulicami
Wileńską, Czerwonego Prądnika, Brogi, Malawskiego, Bohaterów Wietnamu, Młyńską oraz Lublańską.
W związku z tym zmieniła się również nazwa Programu na Program Aktywności Lokalnej„Na Olszy”.
Zimą w PAL„ Na Olszy” organizujemy:
* zajęcia dla osób dorosłych:
		 - zajęcia fitness,
		 - warsztaty kreatywności,
		 - nauka języków obcych,
		 - wyjścia grupowe np. do kina, teatru, filharmonii;
* zajęcia dla dzieci:
		 - język angielski oraz zajęcia ogólnorozwojowe;
* działania prowadzone przez streetworkera dla młodzieży (15 - 25 lat)
		 - wyjścia grupowe np. kręgle, gokarty, kino i teatr,
		 - zajęcia sportowe: boks, samoobrona,

		 - warsztaty dla młodzieży, dzięki którym będziecie mogli nabyć wskazówek jak funkcjonować
w grupie - rówieśniczej, skutecznie porozumiewać
się z dorosłymi (rodzicami, nauczycielami), poznać
swój potencjał, mocne oraz słabe strony, uczyć się
skutecznie rozwiązywać swoje problemy i pokonywać trudności,
* wsparcie specjalistów (psychologa, doradcy zawodowego, streetworkera, animatora lokalnego);
* działania wolontaryjne: pomoc dzieciom, młodzieży w nauce oraz pomoc osobom starszym, samotnym;
* spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji dotyczące spraw osiedlowych, pomysłów na
nowe działania;
* Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym m.in.
można uzyskać informację o instytucjach działających na osiedlu;
* porady doradcy zawodowego, psychologa;
Czekamy również na inne pomysły mieszkańców i na nowe inicjatywy, które mogą być realizowane w ramach Programu.
Z oferty PAL „Na Olszy”, może skorzystać zupełnie bezpłatnie każdy mieszkaniec z ulic: Celarowskiej,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Uczestnikom i Sympatykom naszego Programu oraz wszystkim Mieszkańcom Dzielnicy III
moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Pracownicy PAL „Na Olszy”
7

Żytniej, Fertnera, Czerwonej, Sadowej, Prądzyńskiego, Duchackiej, Wiśniowej, Wileńskiej, al. 29
Listopada, Czereśniowej, Olsztyńskiej, Gdańskiej,
Nadrzecznej, Radomskiej, Turkusowej, Trębacza,
Żułowskiej, Błękitnej, Pogodnej, Prządek, Środkowej,
Czerwonego Prądnika, Brogi, Bosaków, Miechowity,
Malawskiego, Stanisława ze Skalbmierza, Bohaterów
Wietnamu, Młyńskiej oraz Lublańskiej.
Przyjdź, sprawdź, przekaż innym!
Magdalena Pogorzelska – animator lokalny
Agata Sadowy - animator lokalny
Katarzyna Ćwierz – konsultant – streetworker
Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy” działa
w ramach projektu „Pora na aktywność” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Kontakt:
Animator lokalny:
Magdalena i Agata 780 511 835 oraz 12 357 77 20
Streetworker: Katarzyna 660 637 857
Biuro: ul. Wiśniowa 3/3 Kraków
e- mail: pal5@mops.krakow.pl
Dowiedz się więcej o nas:
Program Aktywności Lokalnej„Na Olszy”
www.pal.mops.pl (zakładka Program Aktywności Lokalnej„Na Olszy”)
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Rada w pracy
Podczas swoich ostatnich dwóch sesji Rada Dzielnicy III szóstej kadencji (2011-2014) podjęła 16 uchwał.
Rada Dzielnicy III podjęła następujące decyzje
finansowe:
- dokonała korekty planu rzeczowo-finansowego
wydatków Rady Dzielnicy III na 2015 r. na kwotę
5 000 zł;
- zawnioskowała o wprowadzenie niżej podanych zadań do listy zadań powierzonych w zakresie remontów w placówkach oświatowych na 2015 r. w kwocie
373 000 zł:
*„Szkoła Podstawowa nr 2 – kompleksowy remont
zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymianą kanalizacji wewnętrznej – 50 000 zł”,
* „Szkoła Podstawowa nr 95 – remont sali gimnastycznej – 52 000 zł”,
* „Szkoła Podstawowa nr 64 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 50 000 zł”,
* „Szkoła Podstawowa nr 114 – remont parkietu
w sali gimnastycznej – 45 000 zł”,
*„ZSO nr 13 – wymiana płytek PCV w szatni, salach
lekcyjnych i na korytarzach – 55 000 zł”,
* „Przedszkole nr 12 – wymiana stolarki okiennej
– 17 000 zł”,
* „Przedszkole nr 20 – remont szachtów i wykonanie izolacji pionowej – 35 000 zł”,
* „Przedszkole nr 122 – wykonanie izolacji pionowej fundamentu i odwodnienie chodnika przy
wejściu głównym – 25 000 zł”,
* „Przedszkole nr 162 – odgrzybianie i malowanie
ścian wewnętrznych – 20 000 zł”,
* „Przedszkole nr 178 – remont schodów wejściowych i bocznych, wymiana nawierzchni i tynków
– 9 000 zł”,
* „Przedszkole nr 162, filia ul. Duchacka – ocieplenie elewacji, odgrzybianie i izolacja ściany klatki
schodowej (kontynuacja) – 15 000 zł”;
- dokonała korekty uchwał XLVIII/585/2014
z 01.07.2014 r. oraz XLVII/578/2014 z 17.06.2014
r. Rady Dzielnicy III dot. wniosku do Prezydenta
Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie
wieloletnich zadań inwestycyjnych Dzielnicy III:
* skorygowała kwotę w załączniku w pkt 3 w zadaniu „Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera/Ślicznej” z 94 350 zł
na 743 535 zł,
* wprowadziła zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Miechowity w rejonie bloków 7 i 13 – 192 000 zł”;
- w ramach zadań powierzonych w zakresie tworzenia,
modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich
oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na
2015 r. przyjęła poniższą listę rankingową zadań:

* „Bieżące utrzymanie skwerów i ogródków jordanowskich”,
* „Przygotowanie dokumentacji na budowę skweru sportowego przy ul. Chałupnika”,
* „Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego wraz z zagospodarowaniem skweru przy
ul. Ślicznej/Meissnera”,
* „Modernizacja i doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy – 136 440 zł”,
* „Poprawa infrastruktury komunalnej (w tym remonty chodników) w rejonie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy”,
* „Opracowanie dokumentacji modernizacji ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy”,
* „Pielęgnacja, wycinka oraz dosadzenia zieleni
niskiej i wysokiej oraz koszenie traw wg wskazań
Dzielnicy”,
*„Dostawianie ławek, koszy na śmieci oraz koszy na
psie odchody wg wskazań Dzielnicy – 10 000 zł”;
- dokonała korekty uchwały XLVII/576/2014 Rady
Dzielnicy III z dnia 17.06.2014 r. dot. ustalenia zadań do realizacji w ramach zadań powierzonych na
prace remontowe dróg i chodników oraz na budowę
i modernizację ulic lokalnych wraz z oświetleniem na
2015 r.:
* ustaliła następujący zakres prac remontowych
dróg i chodników:
1.„Remont chodnika przy ul. Chałupnika od ul. Majowej do ul. Podmiejskiej”.
2. „Remont chodnika przy ul. Słoneckiego i ul. Kwartowej (dokończenie)”.
3. „Remont chodnika i schodów w ciągu od ul. Ułanów 38A do ul. Włodkowica 5”.
4.„Remont chodnika przy ul. Czerwonego Prądnika”.
5.„Remont nawierzchni i chodników ul. Raciborskiego”.
6.„Remont nawierzchni i chodników ul. Dziedzica”.
* ustaliła następujący zakres prac budowlanych i modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem:
1. „Przebudowa dojazdu do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc postojowych
– 15 000 zł”.
2. „Montaż lamp oświetleniowych według wskazań
Dzielnicy w następujących lokalizacjach: ul. Kantora
3, 5 i 7, ul. Stanisława ze Skalbmierza 10 i 12, ul. Bohaterów Wietnamu 3, ul. Miechowity 10, os. Ugorek
(wymiana lamp - żarówek i obudów) – 100 000 zł”,
* zawnioskowała, aby:
1. środki finansowe niewykorzystane na realizację
zadań powierzonych z zakresu budowy oraz modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem zostały
przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu
zadań powierzonych na prace remontowe dróg
i chodników,
2. wszelkie prace remontowe, modernizacyjne chodników na terenie Dzielnicy III były prowadzone wyłącznie z użyciem kostki brukowej.
8

Rada Dzielnicy III zaopiniowała pozytywnie:
- przedłużenie umów najmu z dotychczasowymi
najemcami lokali socjalnych, będących własnością
Gminy Miejskiej Kraków, objętych wnioskami nr ML02.7123.337.2014.ES i ML-02.7123.373.2014.ES;
- przedstawiony projekt zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy
ul. Strzelców;
- przedstawioną koncepcję zagospodarowania terenu dla integracyjnego ogródka jordanowskiego
przy ul. Meissnera/Ślicznej;
- zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem nr AU 022.6730.2.1432.2014.WWY przy ul. Bosaków pod warunkiem zapewnienia min. 1.5 miejsca parkingowego
na każdy lokal mieszkalny oraz min. 2 miejsc parkingowych na każde 50 m2 lokali użytkowych.
Rada Dzielnicy III podjęła następujące decyzje organizacyjne:
- delegowała przedstawicieli Rady Dzielnicy III na
okres od 1 do 14 listopada 2014 r. do prac w komisjach powoływanych przez jednostki miejskie.
Rada Dzielnicy III zawnioskowała w następujących sprawach:
- do Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie do Bank
Nazw Ulic Krakowa jako potencjalnych patronów ulic
w Krakowie dwóch zasłużonych fotografów krakowskich – Ignacego Kriegera i Walerego Rzewuskiego;
- do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wpisanie do Bank Nazw Ulic Krakowa jako
potencjalnej patronki ulicy w Krakowie Łucji Dettloff;
Łucja Dettloff była miłośniczką sztuk pięknych,
która pod koniec XIX w. zamieszkała z bratem Karolem
i jego rodziną na terenie Prądnika Czerwonego w parterowym dworku przy obecnej ul. Wileńskiej. Swoje
zainteresowania realizowała przez organizowanie
salonu towarzysko–artystycznego, w którym bywali
naukowcy, pisarze, poeci, malarze, m. in. Olga Boznańska, Wojciech Kossak, Lucjan Rydel, Jacek Malczewski
i Włodzimierz Tetmajer. Łucja Dettloff zmarła w 1935 r.
i została pochowana na cmentarzu Rakowickim w grobowcu rodzinnym. W 2000 r. w atmosferze skandalu
rozpoczęto wyburzanie Dworu Dettloffów, a w 2007
r. wybudowano na jego miejscu apartamentowiec.
Do tej pory tradycję spotkań artystycznych podtrzymuje Klub Muzyki Współczesnej „Malwa”, organizując
w swojej siedzibie Salon Dettloffów. Uchwałę przyjmuje się na wniosek Towarzystwa Prądnickiego, które
bada i utrwala w pamięci historię oraz tradycję Prądnika Czerwonego.
- do Prezydenta Miasta Krakowa o:
* podjęcie działań zmierzających do wywłaszczenia na podstawie decyzji ZRiD lub Ustawy o gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem nieruchomości stanowiących pasy drogowe ulic:
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1. Fertnera w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego
do ul. Sadowej,
2. Wiśniowej w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego do ul. Żytniej,
3. Prądzyńskiego od al. 29 Listopada do ul. Celarowskiej,
* podjęcie następujących szczegółowych działań
skutkujących przejęciem na rzecz Gminy Miejskiej
Kraków ulic Fertnera, Wiśniowej i Prądzyńskiego:
1. wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Budżetu Miasta Krakowa zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa ul. Fertnera”, „Rozbudowa

ul. Wiśniowej” i„Rozbudowa ul. Prądzyńskiego”,
2. uzyskanie decyzji ZRiD oraz przeprowadzenie procesu wywłaszczania nieruchomości pod rozbudowę
ulic Fertnera, Wiśniowej i Prądzyńskiego,
3. realizację rozbudowy ulic:
a) Fertnera w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego
do ul. Sadowej,
b) Wiśniowej w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego do ul. Żytniej,
c) Prądzyńskiego w pasie drogowym od Al. 29 Listopada do ul. Celarowskiej,

* uwzględnienie w ramach planowanych inwestycji budowy ogólnodostępnych miejsc parkingowych po obydwu stronach ulic:
1. Fertnera w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego
do ul. Sadowej,
2.Wiśniowej w pasie drogowym od ul. Prądzyńskiego
do ul. Żytniej,
3. Prądzyńskiego w pasie drogowym od al. 29 Listopada do ul. Celarowskiej
Paweł Wójcik
Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Dzieło Kolpinga w Małopolskiej Sieci NGO
W ostatnich latach można odnotować znaczny
wzrost liczby organizacji pozarządowych (NGOs)
działających w naszej Dzielnicy, co jest wynikiem
zapotrzebowań społecznych ze strony różnych grup.
Organizacje pozarządowe zajmują się m.in. przezwyciężaniem trudnych sytuacji życiowych, działalnością
wspierającą, przeciwdziałaniu bezrobociu, edukacją,
kulturą, sportem i wieloma innymi aktywnościami
społecznymi. Wypełniają tym samym lukę między

działaniami prowadzonymi przez instytucje publiczne a firmami prywatnymi.
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce mający swoją siedzibę przy ul. Żułowskiej 51 w Krakowie od
wielu lat zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych i wzmacnianiem ich potencjału. Od 2010 roku
przy Kolpingu funkcjonuje Centrum NGO, które realizuje projekty szkoleniowo – doradcze dla aktywnych
organizacji oraz Inkubator NGO dla tych, którzy dopiero

rozpoczynają swoją działalność. Od września 2014 roku
Dzieło Kolpinga buduje też Małopolską Sieć NGO, chcąc
wzmocnić i zjednoczyć środowisko tzw. trzeciego sektora. Wszyscy, którzy działają społecznie w fundacjach,
bądź stowarzyszeniach lub zamierzają powołać do
życia nową organizację, mogą skorzystać z bezpłatnej
pomocy ekspertów pracujących w Kolpingu. Więcej
informacji na stronie www.ngo.kolping.pl
Monika Dąbrowska

Kolpingowscy Seniorzy w natarciu!
- Dlaczego o was nie usłyszeliśmy wcześniej? – to jedno z pytań, które seniorzy
zadają nam – członkom Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga„Klub Celtycki” w Krakowie
po zajęciach z gimnastyki, nordic-walkingu czy prelekcjach prozdrowotnych, przygotowanych specjalnie dla osób z grupy
wiekowej 60+. Działania te realizowane są
w ramach projektu „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej: wiedza, umiejętności i ruch”
przez naszą organizację dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Pracy
Seniorzy z kijkami do nordic walking. Fot. archiwum KKS
i Polityki Społecznej (Program ASOS).
W styczniu 2014 roku przy siedzibie organizacji po- osoby starsze miały możliwość zwiedzania turywstał kolejny już Kolpingowski Klub Seniora (dalej KKS), stycznych miejsc Krakowa, maszerując z kijkami,
w ramach którego oferowane są różnego rodzaju zajęcia oraz uczestnictwa w gimnastyce w sali i siłowni
aktywizujące osoby starsze. Dotychczas seniorzy mieli specjalnie dostosowanych do ich potrzeb. W siedzibie
okazję podnieść swoje umiejętności językowe na kursie Stowarzyszenia przy ul. Żułowskiej 51 organizowano
języka niemieckiego, prowadzonym przez doświadczo- z kolei spotkania tematyczne dotyczace praw pacjenną lektorkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego – prywatnie ta, zdrowej diety, masażu leczniczego i automasażu,
członkinię Stowarzyszenia. Ponadto brali udział w kursie ziołolecznictwa i leków z naturalnej apteki. We wrzekomputerowym, który wprowadził ich w świat tech- śniu i październiku 2014 r. grupa 35 seniorów pokonologii cyfrowej. W ramach cyklicznych spotkań KKS-u nała dwa odcinki szlaku jakubowego w Małopolsce:
(w każdy drugi czwartek miesiąca) zorganizowano kilka Sandomierz-Śmiechowice i Tuchów-Tarnów. Każda
prelekcji podróżniczych, m.in. dotyczących samotnych z podjętych inicjatyw cieszyła się dużą frekwencją
wędrówek Szlakiem św. Jakuba do Santiago de Compo- osób starszych, co utwierdziło nasze Stowarzyszenie
stela, czy nietypowej wyprawy do Ziemi Świętej. Ostat- w przekonaniu, że warto inwestować czas i środki finie pół roku działalności Klubu skupiło się na profilaktyce nansowe w tę grupę społeczną. Trzeba podkreślić, że
prozdrowotnej.
wszystkie zajęcia odbywały się bezpłatnie.
Dzięki współpracy ze Studium Wychowania
Pod koniec listopada dzięki zdobytym środkom
Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie finansowym z Ministerstwa nasi seniorzy zorgani9

zowali w Luborzycy koło Krakowa trzecie
już spotkanie pn. Kolpingowska Senioriada.
Wzięło w niej udział 24 uczestników z 5 Kolpingowskich Klubów Seniora z Małopolski.
Oprócz udziału w warsztatach tworzenia
sieci kontaktów między klubami, seniorzy
mieli okazję wypróbować swoje umiejętności manualne podczas warsztatów rękodzielniczych z filcowania. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
W związku z tym, że grono członków
KKS-u z miesiąca na miesiąc się powiększa,
jego liderzy nie spoczywają na laurach.
Od stycznia planowany jest niskopłatny kurs języka
niemieckiego oraz spotkania tematyczne w co drugi
czwartek miesiąca. Wszystkie chętne osoby, które
chcą przełamać stereotypowy obraz nieaktywnego
seniora, zaproszone są do udziału w tych wydarzeniach. Spotkania takie są bowiem doskonałą okazją
do zawiązania nowych, interesujących znajomości
i przełamania izolacji społecznej.
Zapraszamy!
Michał Ptak
Kontakt:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
„Klub Celtycki” w Krakowie
Ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
Tel. 12 418 77 77
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Piesi i rowerzyści nie muszą być wrogami
łuku. W efekcie wcześniej, czy później
Z wielką uwagą przeczytadojdzie do potrącenia pieszego przez
łem artykuł Mateusza Drożdża pt.
rowerzystę.
„Dbamy o rowerzystów, ale kto
Tymczasem rowerzysta, który
zadba o pieszych” w ostatnim nunadjedzie od al. Jana Pawła II i bęmerze Biuletynu. Tekst traktuje
dzie chciał przekroczyć ul. Meissnera
o niezmiernie ważnym, lecz wciąż
jadąc na wprost lub skręcić w lewo
zaniedbywanym problemie bezw ul. Lema, będzie miał do pokonania
pieczeństwa i komfortu pieszych
trasę w kształcie litery U. Część rowena chodnikach w konfrontacji z nie
rzystów skróci sobie tę drogę jadąc
zawsze legalnie się po nich poruchodnikiem, dzięki czemu zaoszczędzi
szającymi rowerzystami.
konieczności hamowania i ponowneWg autora rozwiązaniem
go przyspieszania.
miałaby być uchwała kierunkowa
Przeprojektowanie tego układu nie
wzywająca prezydenta do ustanowienia ograniczeń prędkości pojaz- Skrzyżowanie ul. Meissnera z ul. Mogilską i al. Jana Pawła II. Trasy dla pieszych i rowe- byłoby trudne, jeśli zastosujemy się do
kilku podstawowych zasad ergonomii:
dów na chodnikach oraz „jasnych rzystów przecinają się wielokrotnie. Fot. Maciej Ochałek
pieszy zawsze wybiera trasę najkrótzasad pierwszeństwa pieszych na
szą, a rowerzysta dąży do minimalizacji
chodnikach oraz skrzyżowaniach
hamowania i gwałtownego skręcania.
ciągów pieszych i rowerowych”.
Jeśli projekt nie bierze tych zasad pod
Uchwała taka, jakkolwiek słuszna
uwagę (np. tak, jak wspomniane wyżej
i chwalebna, będzie nieskuteczna,
skrzyżowanie albo w przypadku użycia
gdyż w dużej części pokrywa się
przejść podziemnych lub kładek), część
z obowiązującym, lecz nie zawsze
uczestników ruchu zignoruje oznakoprzestrzeganym prawem o ruchu
wanie i urządzenia bezpieczeństwa rudrogowym, a w części pozostałej
chu drogowego, nawet jeśli oznacza to
sugeruje wprowadzenie ograniczeń
złamanie przepisów i narażenie siebie
prędkości, których przestrzeganie
lub innych na niebezpieczeństwo!
i egzekwowanie będzie sprawą
Ponadto, zgodnie z kodeksem drogowątpliwą, gdyż trudno sobie wy- Skrzyżowanie holenderskie. Trasy dla pieszych i rowerzystów przecinają się rzadziej.
wym rower to pojazd, więc jego miejsce
obrazić, by policja kontrolowała
wybranych przepisów kodeksu drogowego, kierowa- znajduje się bliżej jezdni, niż miejsce pieszego. W ten
prędkość rowerzystów.
sposób otrzymujemy plan skrzyżowania zwanego
Żeby rozwiązać opisany przez Mateusza Drożdża nej do późniejszych pieszych i rowerzystów.
Trzeci punkt to troska o jakość i ergonomię in- holenderskim: ścieżki rowerowe fizycznie oddzielone
problem, należałoby się skupić na jego przyczynach:
naturalnej ludzkiej skłonności do ułatwiania sobie frastruktury pieszej i rowerowej na wszystkich szcze- od chodników krawężnikiem i/lub różnicą poziomu
życia, nieznajomości lub celowym ignorowaniem blach administracji decydujących o jej kształcie. Dba- nawierzchni, szerokie łuki dla rowerzystów, krótkie
przepisów oraz źle zaprojektowaną przestrzenią. jąc o nią można sprawić, że prawidłowe i bezpieczne dystanse do pokonania przez pieszych i najlepsza
Pierwsza z nich jest niemożliwa do wyplenienia zachowania uczestników ruchu stają się naturalne możliwa widoczność między wszystkimi uczestnikami ruchu, z zachowaniem specyfiki ich poruszania
i w krajach rozwiniętych dawno już z tego zrezygno- i spontaniczne!
Nowo wybudowane skrzyżowanie al. Jana i możliwości percepcyjnych.
wano, ale wpływ pozostałych dwóch można znacząTegoroczne referendum rozpoczęło nową epokę
co ograniczyć. Z drugą można sobie poradzić przy Pawła II i ulic: Mogilskiej, Meissnera i Lema stanowi
pomocy powszechnej szkolnej edukacji na temat podręcznikowy przykład, jak infrastruktura rowero- w dziejach cyklizmu miejskiego. Prezydencki zespół
wa i piesza nie powinna zaplanował wydanie w ciągu kilku lat ponad 140
wyglądać. Jeśli spojrzymy milionów zł na nową infrastrukturę rowerową. Najtylko na północny naroż- wyższy czas, by oprócz na ilość, postawić również na
nik (prawoskręt z al. Jana jakość.
Pawła II w ul. Meissnera)
Dlatego, gratulując nowo wybranym Radnym,
to zauważymy, że trasa apeluję do Nich, by stanęli na straży jakości nowo
przewidziana dla pie- budowanych i remontowanych ulic, chodników
szych na tej relacji jest i dróg rowerowych i nie dopuszczali (np. poprzez beznienaturalnie
długa. kompromisowe negatywne opiniowanie) projektów,
Piesi będą więc (i już to które nie reprezentują sobą najwyższych standardów
robią) podświadomie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów, a takskracać trasę idąc ścieżką że by dążyli, przy współpracy z sekcją rowerową ZIKiT
rowerową wzdłuż ekra- do przebudowy miejsc niebezpiecznych, takich jak
nów akustycznych przy wymienione w artykule Mateusza Drożdża.
Piesi na ścieżce. Fot. Maciej Ochałek
wewnętrznej
stronie
Maciej Ochałek
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Śliczna coraz bardziej równa
W poniedziałek 17 listopada 2014 roku o godz.
8 na ul. Śliczną wjechał sprzęt budowlany, a pracownicy firmy remontowej zaczęli zrywać nawierzchnię
chodników przy ul. Ślicznej od ul. Ostatniej do okolic
skrzyżowania z ul. Janusza Meissnera. Rozpoczął się
długo oczekiwany remont chodników, który trwał do
połowy grudnia. W tym czasie wymieniono i to po
obu stronach ulicy nierówny asfalt, który po każdym
deszczu wypełniał się wodą, a także poprawiono nieco jakość nawierzchni jezdni.
Kolejne prace nastąpią na wiosnę. Wówczas w ramach inwestycji miejskiej przekształcającej skrzyżowanie ul. Meissnera z al. Jana Pawła II i ul. Mogilską zostaną
wykonane wjazdy w ul. Łąkową i ul. Śliczną, a wzdłuż
poprawionej nawierzchni powstaną równe chodniki,
które zastąpią obecnie utwardzone trakty dla pieszych.
Chodniki przy ul. Ślicznej próbowaliśmy wyremontować już wcześniej. Na moją prośbę parę lat
temu Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
oszacował remont odcinka ulicy i chodników od ul.
Ostatniej do ul. Meissnera na kwotę około 1 miliona

złotych. Zdecydowanie przekraczało to możliwości
finansowe naszej Rady. Dodatkowo, ulica była zagrożona zniszczeniem przez ciężkie pojazdy budowy
nowych osiedli, które co jakiś czas przemieszczały się
w kierunku placów budów kolejnych inwestycji. Remont ulicy Ślicznej zapisaliśmy wówczas w naszych
wieloletnich planach finansowych do realizacji za
kilka lat.
W ostatnim czasie pojawiły się jednak możliwości, z których skorzystaliśmy, aby sprawę przyspieszyć.
Po pierwsze, zarząd Dzielnicy działający w okresie od
kwietnia 2013 do listopada 2014 roku uznał remonty chodników, które wreszcie udało się oddzielić od
remontów nawierzchni ulic, za priorytet. Po drugie,
radni Dzielnicy III zgodzili się z moim wnioskiem dotyczącym konieczności przeprowadzenia remontu
choćby części chodnika przy ul. Ślicznej i wpisali go na
listę remontów. I po trzecie, dzięki dobrej współpracy
Rady Dzielnicy III i Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu udało się wygospodarować środki i czas,
aby ten remont przeprowadzić w końcówce tego roku.

Podziękowania w szczególności należą się: zarządowi z okresu 2013-2014, a zwłaszcza ówczesnemu przewodniczącemu Tomirowi Myśliborskiemu
oraz wspierającym inwestycję: radnemu miejskiemu
Dominikowi Jaśkowcowi i przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Stanisławowi Skrzyńskiemu. Dziękuję także Annie Siwek i Magdalenie Piotrowskiej,
inspektorom Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, które są odpowiedzialne za
współpracę z naszą Radą w sprawie remontów i nadzorowały sprawę przygotowania i przeprowadzenia
remontu chodników przy ul. Ślicznej.
Na wiosnę nastąpi ciąg dalszy remontu, a mieszkańcy zyskają równe, cywilizowane i godne śródmieścia wielkiej metropolii połączenie z przejściami dla
pieszych przez ul. Meissnera oraz z samą ul. Meissnera.

Ul. Śliczna przed remontem

Remont części północnej ul. Ślicznej

Remont części południowej ul. Ślicznej

Ul. Śliczna po remoncie.

Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwonym
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

Fot. Mateusz Drożdż
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Zawnioskowaliśmy
o upamiętnienie zasłużonych krakowskich fotografów
Walery Rzewuski i Ignacy Krieger to dwaj krakowscy fotografowie, bez których twórczości trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek poważną książkę
o XIX-wiecznym Krakowie. Ich zdjęcia służą czytelnikom książek i gazet jako ilustracje, a historykom
jako materiały źródłowe. Dzięki ich fotografiom
wiemy, jak wyglądało kiedyś miasto, krakowianie,
mieszkańcy podkrakowskich niegdyś wsi, a obecnie integralnych części miasta, widać szczegóły
architektoniczne, dawne pojazdy, modę. Bez nich
bylibyśmy zdani na zdecydowanie mniej liczne

Helena Modrzejewska w roli Barbary Radziwiłłówny, 1865 rok. Fot. Walery Rzewuski
Fot. Internet

rysunki, akwarele, szkice i obrazy, w dodatku nie
zawsze udane.
Na fotografie obu panów wpadamy dość często, chętnie wykorzystywane są w Internecie, gdzie
pasjonaci historii Krakowa publikują zdjęcia wywołujące nostalgię, bo taki widok przed oczami mieli
prapradziadkowie i praprababcie. Zaproponowałem koleżankom oraz kolegom radnym Dzielnicy III,
aby wystąpić do władz miasta o upamiętnienie obu
twórców w topografii miasta. Na razie poprosiliśmy
o wpisanie ich do Banku Nazw Ulic Miasta Krakowa.

Radni projekt uchwały poparli, uchwała powędrowała do władz. Obaj patroni nie powinni wzbudzić kontrowersji, mam więc nadzieję, że być może
właśnie radni tej, zaczynającej się kadencji, znajdą
miejsca – place lub ulice – które pozwolą godnie
upamiętnić tych zasłużonych krakowian.
Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

Widok Sukiennic z okolic 1870 roku. Fot. Ignacy Krieger. Fot. Internet

Ignacy Krieger (1820-1889) prowadził od
1860 roku zakłady fotograficzne przy ul. Grodzkiej, potem przy św. Jana i Rynku Głównym.
Wykonywał liczne fotografie portretowe –
mieszczan, mieszczan w strojach szlacheckich,
chłopów z okolic Krakowa, górali, Hucułów,
Żydów, mieszkańców przedmieść Krakowa, reprodukcje podobizn sławnych Polaków, bardzo
liczne fotografie dokumentalne – w tym folkloru krakowskiego, galicyjskiego, prac inwestycyjnych, targowisk miejskich, ćwiczeń straży
pożarnej, zdjęć miasta – panoramy miasta,
widoków placów, ulic, kościołów, budynków
użyteczności publicznych, kamienic, detali architektonicznych, wyposażenia
wnętrz kościelnych i pałacowych. Po śmierci zakład odziedziczyły jego dzieci,
które kontynuowały tradycje fotograficzne. W 1926 roku córka Amalia ofiarowała Gminie Miejskiej Kraków zbiór klisz szklanych i wyposażenie pracowni.
Spuścizna po Kriegerach przechowywana jest w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Walery Rzewuski (1837-1888) prowadził zakłady
fotograficzne przy ul. Krupniczej, ul. Kopernika i przy
obecnej ul. Westerplatte w swoim domu, będącym
jednocześnie pracownią, z którego obecnie korzysta
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. prof. Józefa Tischnera. Fotografował mieszczaństwo krakowskie,
ziemiaństwo i arystokrację, ale także powstańców
styczniowych, wykonywał zdjęcia Krakowa i jego
zabytków. Zawdzięczamy mu XIX-wieczne widoki
zabytków – m.in. wnętrza kościoła Mariackiego,
Collegium Maius, Sukiennic, insygniów grobowych króla Kazimierza Wielkiego. Jego fotografie ilustrowały XIX-wieczny przewodnik po Krakowie. Fotografował także Tatry, uczestników żywych obrazów wg„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Helenę Modrzejewską, ale także chłopów z okolic Krakowa,
górali z Podhala, reprodukcje obrazów mistrzów polskich.
Był radnym miejskim, zainicjował akcję zasypania starego koryta Wisły i budowy teatru miejskiego, angażował się w prace przy budowie pomnika Adama Mickiewicza, założenia Muzeum Narodowego w Krakowie i odbudowy
Sukiennic. Jego szklane negatywy znajdują się w Muzeum Historii Fotografii.
Opracowanie życiorysów: Mateusz Drożdż
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Berło Kraka po raz kolejny w rękach „Dziewiątki”
Już po raz drugi Szkolna Rada Uczniowska Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego stanęła
na podium w Lidze Samorządów Uczniowskich.
Konkurs ten, zwany również Samorządową Ligą
Mistrzów, jest całoroczną rywalizacją gimnazjalnych
samorządów uczniowskich. Organizowany jest przez
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
Ma on na celu wyłonienie i nagrodzenie najaktywniejszych samorządów oraz zaprezentowanie ich najciekawszych dokonań. Nagroda - symboliczne złote,
srebrne i brązowe Berło Kraka odzwierciedla ideę, że
przyszłość Krakowa jest w rękach młodych ludzi.
Działalność w samorządach uczniowskich to
dla każdego gimnazjalisty świetna zabawa, ale też

sporo pracy. Liga Samorządów nie tylko zmobilizowała nas do większej i bardziej systematycznej
aktywności w naszej małej, szkolnej społeczności.
Również pokazała nam – gimnazjalistom - że nasze działania są doceniane i wartościowe dla naszego pięknego miasta.
Naszym zadaniem w ramach rywalizacji było
comiesięczne raportowanie na specjalnie przygotowanym do tego blogu aktywności rady uczniowskiej. Było sporo pisania, gdyż w przeciągu ostatnich
dwóch lat podjęliśmy wiele różnych inicjatyw, które
miały za zadanie wspierać samorządność w naszej
szkole, budować oraz rozwijać postawę prospołeczną
i obywatelską naszych kolegów, propagować wiedzę

na temat praw obywatela i ucznia oraz kreować postawę odpowiedzialną za nasze środowisko szkolne
i lokalne. Nie zabrakło również akcji integrujących
społeczności uczniowską oraz licznych inicjatyw charytatywnych.
Zdobywając w ostatnich latach srebrne i brązowe
Berło Kraka pokazaliśmy, że postawa samorządności
nie jest nam obca, a nawet mała społeczność ma siłę
sprawczą, by zmieniać rzeczywistość i ulepszać świat.
Teraz do kolekcji brakuje nam już tylko złotego Berła,
zatem do dzieła!
Samorząd Uczniowski
Gimnazjum nr 9

Tajemnice
mojego miasta
Co roku na przełomie października i listopada
spotykają się 3 – osobowe drużyny ze szkół podstawowych, by rywalizować ze sobą o główną nagrodę w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Krakowie
pod nazwą „Tajemnice mojego miasta”. Dodatkową
atrakcją dla uczestników są zajęcia w muzeum.
W tym roku były one w Muzeum Archeologicznym,
a w latach ubiegłych - w Kopalni Soli w Bochni oraz
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
Turniej ma nietypowy charakter. Skupia się na
zadaniach systematyzujących wiedzę uczestników
oraz zabawach twórczych. Celem jest pogłębianie
wiedzy o Krakowie w oparciu o wzajemną wymianę
informacji, obserwację życia kulturalnego miasta
i współpracę w grupie. Drużyny zawsze otrzymują zadanie domowe dotyczące promocji Krakowa
– w tym roku był to collage fotograficzny o znanych
postaciach. Uczestnicy tworzą nowe szlaki turystyczne, układają teksty piosenek, rozwiązują krzyżówki
oraz zagadki.
Turniejowi zawsze towarzyszy szczególna atmosfera – napięcia związanego z rywalizacją oraz
radości z procesu twórczego. Całość rozgrywek
prowadzona jest „na żywo”. Drużyny na bieżąco
informowane są o zdobytych punktach, poznają
prawidłowe odpowiedzi oraz projekty stworzone
przez inne drużyny. Konkurs kończy się uroczystym
wręczeniem nagród. Dodatkową oprawę stanowią
cieplutkie obwarzanki ufundowane przez Piekarnię
„Krakowianka” z ul. Szlak.
Joanna Stachowicz
Specjalista ds. animacji kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Uczestnicy w trakcie rywalizacji i z nagrodami. Fot. z archiwum Młodzieżowego Domu Kultury
przy al. 29 Listopada 102
13

BIULET YN RADY DZIELNICY III

Jak upamiętniliśmy bohaterów walk o niepodległość
Dokładnie sto lat temu w listopadzie i grudniu
1914 roku pod Krakowem – miastem-twierdzą broniącą od północy monarchię Austro-Węgier – stoczono dwie bitwy, w których pokonano wojska carskie.
W tym samym czasie polscy legioniści z przyszłych I i II
Brygady walczyli na Podhalu i w Karpatach Wschodnich. Wielu spośród polskich żołnierzy uczestniczących w wydarzeniach I Wojny Światowej, a następnie
w wojnach o granice i powstaniach przeciwko zaborcom pochodziło z Krakowa, a następnie zostało upamiętnionych w nazwach ulic naszego miasta.
Jedną z form upamiętnienia zasłużonych Polaków
i zbliżającego się stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był zorganizowany jesienią konkurs plastyczny i literacki, skierowany do młodzieży szkolnej ze
Szkół Podstawowych nr 2, 64, 95 i 114 oraz do uczniów
uczęszczających do placówek kultury na terenie Dzielnicy III. Nosił on tytuł „Bohaterowie walk o niepodległość w latach 1914-1921 w nazwach ulic Krakowa.
Dlaczego warto o nich pamiętać?”, a jako główni organizatorzy zaprosiliśmy do współpracy przy nim szereg
instytucji kultury. Konkurs odbył się pod honorowym
patronatem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Bogusława Kośmidera.
W samo południe w niedzielę 9 listopada 2014
roku w sali Fontany w Pałacu Pod Krzysztofory czyli
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbył się
wielki finał - ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień
dla uczestników konkursu. Na sali zgromadziło się ponad 100 osób – nagrodzonych, wyróżnionych oraz ich
rodziców.
Organizatorzy - Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Śródmiejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada i Towarzystwo Prądnickie - nagrodzili 23 i wyróżnili 40
uczestników. Nagrody - głównie książki - ufundowały
instytucje biorące udział w konkursie, a przewodniczący Rady Miasta dodał od siebie także grawerowane

statuetki dla pięciu zdobywców pierwszych miejsc
w trzech kategoriach.
Główne nagrody zdobyli: w kategorii prac plastycznych klas 1-3 – Nina Motylewska, w kategorii
prac plastycznych klas 4-6 – ex aequo – Weronika Kułacz, Katarzyna Niemczyk i Agnieszka Rawicka, a w kategorii prac literackich – Zuzanna Kudroń.
W kategorii prac plastycznych klas 1-3 drugie
miejsca zajęli: Ewelina Karnia, Kacper Kieszkowski
i Maja Majcherczyk, trzecie: Maja Moskała i Natalia Pomorska, zaś wyróżnionymi zostali: Lidia Bożek, Anna
Bryk, Łucja Filus, Maria Jędrychowska, Wiktoria Kania, Karolina Kobylak, Małgorzata Kowalska, Andrzej
Kowalski, Maja Kozioł, Zofia Krajewska-Siuda, Lidia
Romańska, Jan Trościanka, Zuzanna Trólka i Zuzanna
Zgłobicka.
W kategorii prac plastycznych klas 4-6 drugie
miejsca zajęły: Weronika Skorupa i Agnieszka Szuba,
trzecie: Łukasz Kafara, Maria Kwolek, Emilia Machera,
Wojciech Pawlina i Karolina Szlosek, a wyróżnionymi
zostali: Emilia Bryk, Aleksandra Ćwierz, Wiktora Dach,
Mateusz Dziadecki, Bartłomiej Fiołek, Zofia Grochocińska, Zuzanna Grodecka, Mikołaj Grzesiak, Krzysztof
Kot, Gabriela Popek, Zuzanna Rawicka, Łucja Romańska, Wiktoria Saakjan, Barbara Słodkowicz, Anna Szerszeń, Wiktoria Tober.
W kategorii prac literackich uczniów klas 4-6 drugie miejsce zajęły: Julia Leśniak i Katarzyna Niemczyk,
trzecie – Joanna Kitlińska, Oliwia Lipiarz, Agnieszka
Rawicka i Ewa Skomro, a wyróżnionymi zostali: Zofia
Bochenek, Mikołaj Glixelli, Urszula Kwiecień, Mateusz
Lorenc, Krzysztof Mach, Natalia Michalska, Piotr Natkaniec, Maciej Przepłata, Mikołaj Pszczółka i Kacper
Tuckendorf.
Jako inicjator konkursu zostałem bardzo przyjemnie zaskoczony poziomem prac i zaangażowaniem
uczestników, bo temat sprzed stulecia wydawał się
naprawdę trudny. Tymczasem to jury konkursu miało
naprawdę trudne zadanie, aby spośród bardzo do-

brych prac wybrać te najlepsze. Dodatkowo, co cieszy
- uczestnicy często wybierali patronów ulic znajdujących się na terenie Prądnika Czerwonego, Olszy, czy
Rakowic - w miejscu, gdzie mieszkają i uczą się.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować za
pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie
konkursu następującym osobom: przewodniczącemu
Rady Miasta Krakowa Bogusławowi Kośmiderowi,
radnemu miasta Krakowa Dominikowi Jaśkowcowi,
przewodniczącemu Rady Dzielnicy III Tomirowi Myśliborskiemu, dyrektor Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej Jadwidze Wiatr, dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury Irenie Bem-Garbień, dyrektorowi Muzeum
Historycznemu Miasta Krakowa Michałowi Niezabitowskiemu, dyrektorowi Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztofowi Radwanowi, prezes Towarzystwa
Prądnickiego Bogusławie Kani, a także osobom związanym z instytucjami zaangażowanymi w organizację
konkursu: Joannie Stachowicz, Aleksandrze Habdank
-Wojewódzkiej, Agnieszce Cwykiel, Halinie Dec-Pasierb, Krystynie Wicińskiej-Liwacz, Katarzynie Zielińskiej, Piotrowi Hapanowiczowi, Waleremu Bubieniowi
oraz radnym Dzielnicy III Małgorzacie Janiec i Pawłowi
Wójcikowi, a także wszystkim zaangażowanym dyrektorom oraz nauczycielom ze szkół i placówek kultury.
Bez ich pomocy ten konkurs nie doszedłby do skutku.
Nagrodzone i wyróżnione prace literackie w wersji
elektronicznej można zobaczyć na stronach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, zaś nagrodzone prace
plastyczne można zobaczyć na żywo na wystawie
w galerii „Na Strychu”, która mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 100. W 2015
roku wystawa trafi do Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Jest to już trzeci konkurs dotyczący patronów ulic przeprowadzony przez Radę Dzielnicy III. Mam nadzieję, że
nieostatni.
Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

towali reprezentanci wszystkich klas IV, V i VI. Gospodarze spotkania zaprosili nas
w podróż do przeszłości. Opowiedzieli o ważnych momentach polskiej historii –
tych trudnych, ale i tych radosnych. Przenieśliśmy się w czasy grunwaldzkiej bitwy,
szwedzkiego potopu, czasy narodowych powstań i rozbiorów. Byliśmy też obecni
razem z polskimi żołnierzami pod Monte Cassino. Na koniec usłyszeliśmy odezwę
marszałka Piłsudskiego, który radośnie ogłosił naszą niepodległość.
Scenariusze krótkich scenek przygotowali uczniowie. Każda grupa zaśpiewała też najbardziej znaną polską pieśń patriotyczną, która towarzyszyła naszym
rodakom w czasach walki o wolność i w czasach pokoju. Wspaniałą oprawą całej
akademii były piękne stroje, które z dbałością o historyczne szczegóły, również
przygotowali mali aktorzy.
Podróż w czasie była ciekawą lekcją historii i patriotyzmu. Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.
Anna Stolarska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 64

Mamy Polskę!
„Mamy Polskę! – mówią głośno (…) Radość ogólna, dzień to przepiękny, cudowny,
o którym tylko w snach się marzyło”.
(fragment relacji Marii z Łubieńskich Górskiej pisanej w Warszawie 11 listopada
1918 roku)
Rozwijanie postaw patriotycznych i szerzenie wiedzy o historii naszego państwa i miasta są od zawsze jednym z nadrzędnych celów programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie. Od roku szkolnego 2010/2011 nasza
szkoła aktywnie realizuje program„Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, który jest koordynowany przez Urząd Miasta Krakowa.
Tegoroczne świętowanie było, jak zawsze, radosne i uroczyste. Cała społeczność szkolna zgromadziła się na akademii, którą w tym roku, wyjątkowo, przygo14
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Jak upamiętniliśmy
bohaterów walk o niepodległość

Nagrody od przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Uczestnicy uroczystości wręczenia nagród.

Poddawane ocenie prace plastyczne

Członkowie jury przy pracy – ocena prac literackich
Fot. Mateusz Drożdż

Mamy Polskę!

Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 64. Fot. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 64
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Dwie logiczne soboty
W sobotę 29 listopada – i już po zamknięciu numeru – w sobotę 13 grudnia
2014 roku odbyły się dwie imprezy z cyklu „Festiwal Gier Logicznych” organizowanych wspólnie przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom
Kultury i Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie, przy współudziale
Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa, którego referaty zajmują się
m.in. dialogiem społecznym oraz rewitalizacją obszarów zabudowy blokowej.
Uczestnicy, którzy zdecydowali się na spędzenie soboty na naszej imprezie
mieli do dyspozycji gry i członków Towarzystwa, którzy szybko i chętnie wprowadzali w tajniki gier o nazwach: Speed Stacks, Abalone, Quarto Classic, Pylos Classic,
Pentago, Gobblet. Wiele z tych gier było nagradzanych przez Mensę, a także przez
prasę branży gier planszowych jako warte poświęcenia czasu. Reguły są proste,
oparte w dużej mierze na zasadach gry w kółko i krzyżyk, pojedyncza rozgrywka
może trwać kilka, czy kilkanaście minut, zaś pomocą w szybkim opanowaniu ich
reguł służyli wolontariusze, którzy czuwali na sali i pomagali młodszym oraz starszym.
Dużym powodzeniem cieszyła się gra Speed Stacks czyli układanie 12 plastykowych kubków na czas w kilku różnych konfiguracjach (można to zobaczyć
np. na Youtubie). Gra jest niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych, a po
naszej stronie Oceanu Atlantyckiego też zyskuje na znaczeniu, ponieważ łączy w
sobie prostotę z widowiskowością. Dodatkowo układanie kubków na czas pozwa-

la na koncentrację uwagi, pobudza aktywność prawej i lewej półkuli mózgowej
oraz koordynację ruchowo-wzrokową. Właśnie ta konkurencja dla uczestników
Festiwalu pozwoliła na wyłonienie zwycięzców i nowych właścicieli zestawów
sympatycznych upominków z rodzinnymi grami logicznymi, które ufundowali
organizatorzy imprezy.
Mateusz Drożdż
radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

Festiwal Gier Logicznych w MDK, 29 listopada 2014 roku. Fot. Anna Ornatowska, Marcin Kubicki, Jakub Kubicki.

