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IV KONCERT Z ORKIESTRĄ W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. HIERONIMA HENRYKA BARANOWSKIEGO PRZY UL. TYNIECKIEJ 6 W KRAKOWIE
Miesiące przygotowań - wybór repertuaru, ćwiczenie utworów, opracowanie specjalnych
aranżacji, instrumentacji i kompozycji, liczne próby solo i później z orkiestrą. I wreszcie, wielki
finał w postaci gali koncertowej!
Kolejny raz Talenty z Tynieckiej – albo raczej „tynieckie
diamenty” – pięknie zaświeciły
na scenie krakowskiego Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
„Manggha” w efektownej oprawie akompaniamentu orkiestry
pod batutą Tomasza Chmiela.
Zaprezentowali się kolejno: Zespół wokalno-instrumentalny „Wiolinki”, Tomasz Smyda – marimba, Mateusz Popis
i Arkadiusz Świętnicki - instrumenty perkusyjne, Karolina Lubomirska – skrzypce, Marcin Wójcik – organy, Wiktoria Zdun
– fortepian, Bartosz Furmanek i Karolina Malicka – fortepian,
Anita Mikołajczyk – organy, Karol Gleński – fortepian, Karina
Machała – organy, Kinga Kasprzyk – śpiew, Wioletta Brągiel –
śpiew, Kinga Kasprzyk – skrzypce, Karina Machała, Monika
Mroczek – fortepian, Anna Kłos i Beata Jarco – śpiew, Natasza
Krzynówek – fortepian, Rafał Szwabowski – fortepian, Klaudia
Mikina – fortepian, Arkadiusz Hasior i Szymon Wójcik – klarnet, Kacper Domagała, Iwona Jarco i Piotr Michuta – akordeon, Kamil Szymański – fortepian, Marcin Wójcik – fortepian,
Jakub Lukowicz – akordeon, Karol Radwan – fortepian, Anna
Kłos – śpiew, Jakub Lukowicz – fortepian. Koncert zwieńczył
występ Chóru Allegria.
Podczas niemal dwugodzinnego wieczoru artystycznego
usłyszeliśmy bardzo różnorodną muzykę. Dzieła barokowe
i klasyczne zestawione były z powodzeniem z utworami późniejszymi i współczesnymi, także jazzowymi i rozrywkowymi.
Trzeba wspomnieć o tym, że większość wykonanych utworów
pochodziła z uczniowskiego repertuaru - podobnego do tego
nad którym pracują uczniowie innych szkół muzycznych I stopnia (choć zdarzały się i takie, które wykraczały poza szkolne
ramy programowe). Co jednak odróżniało te wykonania i sam
koncert od innych szkolnych koncertów? Oczywiście sami
Wykonawcy, ale też i wspaniała orkiestra wraz z dyrygentem
(Tomaszem Chmielem) oraz bardzo ciekawe aranżacje owych
uczniowskich utworów. Opracowania muzyczne niekiedy rozrastały się do rozmiarów prawdziwych orkiestrowych kom-

Kurier Podwawelski

pozycji, gdzie oryginalne partie wykonywane przez uczniów
stanowiły jakoby pretekst do tego co „działo się” w orkiestrze.
Instrumentacje muzyczne wzbogaciły koncert kolorystycznie
i przydały mu różnorodności stylistycznej.
Publiczność zebrana w sali koncertowej Muzeum „Manggha”
doświadczyła wielu emocji adekwatnych do charakteru wykonywanych utworów oraz do przekazu artystycznego i osobowości młodych muzyków. Koncert był emocjonujący, piękny,
wzruszający, momentami zaskakujący, porywający i żywiołowy,
a przy tym odbywał się w ciepłej, radosnej atmosferze, którą
umiejętnie budowała osoba prowadząca – Małgorzata Bała – na
co dzień kierująca pracą tej szkoły muzycznej, pełniąc funkcję
wicedyrektora w krakowskim Ośrodku dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących.
Podziękować należy także wszystkim tym, dzięki którym
tak wspaniała inicjatywa mogła mieć miejsce, z Markiem Dutkiewiczem – pomysłodawcą koncertu na czele, a także Radzie
i Zarządowi Dzielnicy VIII Dębniki za wsparcie finansowe, Muzeum „Manggha” za nieodpłatne użyczenie sali koncertowej
wraz z fortepianem, Dyrygentowi i członkom orkiestry, kompozytorom i aranżerom oraz wielu innym osobom, które bezinteresownie włączyły się w przygotowanie i organizację koncertu.
Krzepiące jest to zaangażowanie i wsparcie tak wielu ludzi
dobrej woli, którego beneficjentami są uczniowie szkoły muzycznej z Tynieckiej w Krakowie. Pozwala to optymistycznie
popatrzeć w przyszłość na rozpoczęcie przygotowań do kolejnego podobnego koncertu - w przyszłym roku szkolnym.
tekst – Waldemar Król
foto – Sławomir Kasprzycki, Jacek i Robert Szopa
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Z działalności Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII
Na XL sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła się
w dniu 15.05.2013 r. radni zaopiniowali:
negatywnie:
• ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu (drogi
wewnętrzne, chodniki, mała architektura) na działkach nr
187, 189/1 obr. 33 Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą
techniczną na działkach nr 684/12, 187, 189/1, 72/1, 681/17,
680/10, 189/2, 190/4, 190/1, 193/6, 193/3, 193/2, 194/8, 194/5,
194/7, 194/10, 194/9, 194/12, 194/6 obr. 33 Podgórze przy ul.
Pszczelnej w Krakowie”.
Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2013;
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury;
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”;
korekty Uchwały nr XXX/443/2012 Rady Dzielnicy VIII
z dnia 19.09.2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania
inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII
Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014;
zmiany trasy linii autobusowej nr 124;
kontynuowania zadania powierzonego pn.: „Remont boiska
przy Szkole Podstawowej Nr 62, ul. Ćwikłowa 1” w 2014 roku;
korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na
rok 2013;
korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok
2013.

Wygaśnięcie mandatu radnego
Rada Dzielnicy VIII stwierdziła wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy VIII Dębniki Pana Piotra Wróblewskiego. Konieczność podjęcia ww. uchwały wyniknęła ze
względu na utratę przez radnego prawa wybieralności w czasie
kadencji. Prawo wybieralności oznacza prawo do bycia wybranym w skład Rady Dzielnicy i zgodnie z treścią § 5 ust. 1 Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic w związku z § 3 Ordynacji
przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu wyborów kończy
18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania Dzielnicy i na
jej obszarze jest zameldowana na pobyt stały.
Panu Piotrowi Wróblewskiemu serdecznie dziękujemy za pracę w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki i jej komisjach merytorycznych oraz życzymy sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Uwagi Rady Dzielnicy VIII do mpzp obszaru „Monte Cassino
– Konopnickiej”
Rada Dzielnicy VIII zgłosiła następujące uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Monte Cassino – Konopnickiej”:
1. Rozszerzenie obszaru U/MW.4 znajdującego się wzdłuż ul.
Twardowskiego na obszar oznaczony w projekcie planu
miejscowego jako ZPm.2.
2. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako
ZP.2 na wielokondygnacyjny parking dla samochodów osobowych.
3. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako
ZP.7 na tereny zabudowy usługowej (U) z możliwością zabudowy do wysokości istniejących na tym terenie budynku
(ul. Barska 63).
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4. Przeznaczenie obszaru oznaczonego w projekcie planu jako
U.8 na tereny zieleni urządzonej (ZP), bądź ograniczenie
wysokości zabudowy na tym obszarze do parametrów istniejących budynków przy ul. Kilińskiego.
5. Dopuszczenie przeniesienia figury Matki Bożej Łaskawej
oznaczonej na rysunku numerem ez – 02 w inne miejsce na
terenie objętym planem zapewniające jej lepszą ekspozycję
i dostępność dla wiernych.
6. Zmniejszenie dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy dla terenów oznaczonych jako: MW/U do 12 m; U.9,
U.11, U.12, Uku.1, Uku.2 do 18 m; U.10, U.13 do 15 m; U.1.,
U.2, U.4, U.5, U.7, U.6 do 12 m.
7. Wykreślenie możliwości lokalizacji dworca autobusowego
na całym obszarze objętym planem.
8. Wprowadzenie możliwości wykonania przejść podziemnych dla pieszych pod ul. Monte Cassino.
9. Przeznaczenie niezabudowanej części terenu oznaczonego
jako U.12 na tereny zieleni urządzonej (ZP) z możliwością
lokalizacji miejsc parkingowych ze względu na konieczność
zachowania możliwości przewietrzania Osiedla Podwawelskiego.
10. Zmiana zasad minimalnych ilości miejsc postojowych dla
samochodów osobowych według poniższych wskaźników:
budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej - 2 miejsca na 1 dom; budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej - 1,5 miejsca na 1 mieszkanie; hotele - 10 miejsc
na 100 pokoi; domy studenckie - 10 miejsc na 100 łóżek;
internaty, domy dziecka - 10 miejsc na 100 łóżek; pensjonaty, domy wypoczynkowe - 10 miejsc na 100 łóżek; domy
rencistów - 10 miejsc na 100 łóżek; budynki administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości - 15 miejsc na 1000 m2
powierzchni użytkowej; budynki kultury - teatry, kina, sale
koncertowe - 30 miejsc na 100 widzów (miejsc siedzących);
budynki kultury - sale wystawowe, muzea – 20 miejsc na 100
odwiedzających (jednocześnie); budynki kultu religijnego - 30 miejsc na 100 uczestników (jednocześnie); budynki
oświaty - 15 miejsc na 100 zatrudnionych; budynki szkolnictwa wyższego i nauki - 20 miejsc na 100 zatrudnionych i 20
miejsc na 100 studentów; budynki opieki zdrowotnej - 15
miejsc na 100 łóżek; budynki opieki społecznej i socjalnej
- 20 miejsc na 100 zatrudnionych; budynki obsługi bankowej - 20 miejsc na 100 zatrudnionych; budynki handlu - 50
miejsc na 1000 m2 powierzchni sprzedaży; budynki gastronomii - 15 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych; budynki
biur - 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej; budynki
innych usług - 15 miejsc na 100 zatrudnionych.
Zmiana trasy linii autobusowej nr 124
Rada Dzielnicy VIII zawnioskowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę trasy
linii autobusowej nr 124 na: WIECZYSTA – Pilotów – Prażmowskiego – Lubicz – Basztowa – Dunajewskiego – Podwale
– Piłsudskiego – Krasińskiego – Kościuszki – Księcia Józefa
– Most Zwierzyniecki – Zielińskiego – Kapelanka – Kobierzyńska – Rostworowskiego – Bobrzyńskiego – CZERWONE MAKI.
Wniosek został oparty na licznych sygnałach mieszkańców
Dzielnic III Prądnik Czerwony, VII Zwierzyniec i VIII Dębniki
o stworzenie bezpośredniego połączenia okolic Salwatora z Ruczajem. W rejonie Kampusu UJ powstało wiele biurowców, do
których dojeżdżają pracownicy. Wielu z nich pochodzi z Bielan
oraz podkrakowskich Liszek, Kryspinowa. Pasażerowie skarżą
się, że muszą dojeżdżać tam naokoło, z kilkoma uciążliwymi
przesiadkami. Także mieszkańcy ul. Pilotów oraz Ugorka skarżą się, że pozbawiono ich dogodnego dojazdu do Ruczaju. Linia
„124” od Cracovii wozi niewielu pasażerów. Należy wykorzystać
potencjał tego autobusu i zwiększyć jego zapełnienie. Przedłużenie trasy linii „124” odciąży także często przepełnioną linię
„194” na odcinku Ruczaj – al. Trzech Wieszczów, która mimo
uruchomienia linii tramwajowej cieszy dużą popularnością
wśród podróżnych.
ARKADIUSZ PUSZKARZ
PRZEWODNICZĄCY RADY i ZARZĄDU
DZIELNICY VIII DĘBNIKI
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Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do
wglądu w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Miasta Krakowa. Dla
mieszkańców Dzielnic VIII do XIII – Rynek Podgórski 1, sala
obrad im. Maryewskiego.
Ponadto projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie
internetowej: http://www.bip.krakow.pl.
Informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych
udzielają w okresie wyłożenia pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, którzy dyżurują w godzinach:
• poniedziałki od 12:00 do 18:00
• wtorki od 8:00 do 15:00
• środy od 12:00 do 18:00
• czwartki od 8:00 do 15:00
• piątki od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium zostanie przeprowadzona w dniu 3 lipca
2013 r. w Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, sala amfiteatralna, początek o godzinie 16:00.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 19 sierpnia 2013 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
•
•
•

na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi
Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro
Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną
Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wczoraj i dziś Dzielnicy VIII
Z Arkadiuszem Puszkarzem - przewodniczącym Rady
i Zarządu naszej Dzielnicy od
2006 do dnia dzisiejszego rozmawia Maciej Wicherek
MW: Na początek mam pytanie o to czemu postanowił
Pan zostać radnym i dlaczego
chciał zostać przewodniczącym dzielnicy?
AP: Tak naprawdę kiedyś
nie przypuszczałem, że będę
pełnił jakąkolwiek funkcję
publiczną. W końcu nie pochodziłem stąd. Długo poznawałem dzielnicę, w której mieszkałem. Cały czas myślałem,
aby zrobić coś pozytywnego,
a swoje pomysły poddać weryfikacji sąsiadów. Od 2002 roku zasiadam w Radzie Dzielnicy VIII Dębniki. W pierwszej kadencji
byłem członkiem jej Zarządu. W dwóch następnych piastuję
funkcję przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy. Działalność samorządowa to praca w zespole. Działania w zespole
i poszanowania dla pracy innych nauczyło mnie harcerstwo,
stamtąd wyniosłem przekonanie, że zgrana drużyna może z łatwością osiągać wysoko postawione cele. W czasie studiów
działałem w samorządzie studenckim. Również zawodowo jestem już prawie 20 lat związany z krakowskim samorządem.
Myślę, że to doświadczenie zaważyło na tym, że moje koleżanki
i koledzy radni obdarzyli mnie swoim zaufaniem i mogę pełnić funkcję przewodniczącego już drugą kadencję. To dla mnie
duże wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność.
MW: Proszę z perspektywy tych już kilkunastu lat wymienić największe osiągnięcia Pana kadencji.
AP: Kiedy po raz pierwszy obejmowałem stanowisko przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki miałem świadomość problemów i wyzwań, z jakimi będę musiał
się zmierzyć. Pierwszym ważnym i trudnym problemem była
sprawa obszarów Natura 2000. Staraliśmy się spełnić oczekiwania mieszkańców. Przybyło wiele inwestycji, które zapewne
wpłyną na komfort życia. Niewątpliwie należą do nich lokalne drogi, chodniki, ogródki jordanowskie. Jako przykład mogę
podać remont ulic: Dworskiej, Ruczaj, Grzegorzewskiej, Rosistej, Medalionów, Łany. Rozbudowaliśmy i doposażyliśmy
ogródki jordanowskie. Powstały też nowe: przy ul. Sodowej,
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ul. Dziewiarzy oraz ul. Miłkowskiego. Wiele uwagi poświęciliśmy szkołom i przedszkolom m. in. przeznaczając środki na
modernizację kuchni i stołówek szkolnych, remonty dachów,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty sanitariatów
i sal gimnastycznych oraz modernizację obiektów sportowych.
Mówiąc o swoich osiągnięciach pragnę podkreślić, że w pojedynkę niewiele można osiągnąć. Osiągnięcia kadencji są wspólnym sukcesem wszystkich 21 radnych. Osiągnęliśmy wiele, ale
mamy świadomość, że wiele zadań jeszcze przed nami.
MW: Dużo się ostatnio mówi o reformie dzielnic - zarówno
o ich liczbie, jak i wysokości diet czy kompetencjach przekazanych dzielnicom przez miasto – jakie jest Pana stanowisko
w tych kwestiach?
AP: Do problematyki podziału Krakowa na dzielnice podchodzę ostrożnie. Uważam, że dzielnice nie mogą być ani za
duże ani za małe. Liczba 18 dzielnic jest według mnie optymalna. Krakowskie dzielnice istnieją już ponad 20 lat i wydaje się, że mieszkańcy przyzwyczaili się do nich. Nasuwają
mi się jednakże pewne spostrzeżenia co do funkcjonowania
dzielnic. Przede wszystkim dzielnicom miasta Krakowa trzeba przekazać rzeczywiste kompetencje oraz zwiększyć budżet
- umożliwiając im efektywną realizację zadań publicznych na
poziomie lokalnym. Bez dostatecznej puli pieniędzy dzielnice
są bezradne, nie mogą prowadzić dużych inwestycji. Przykładem niech będzie ul. Lubostroń, której modernizacja wymaga
8 mln zł – kwoty, która kilkakrotnie przewyższa roczny budżet
całej dzielnicy. Przychylam się również do zdania przew. Gilarskiego, że powinno się zmniejszyć dysproporcję diet. Podpisuję
się również pod postulatem zmniejszenia liczby radnych, a co
się z tym wiąże za zmniejszeniem liczby członków zarządów
dzielnic.
MW: Na zakończenie pytanie o naszych następców – w jaki
sposób by ich Pan zachęcił do startu w wyborach, a jeśli odniosą sukces do aktywnego udzielania się jako radni?
AP: Zapraszam do działania wszystkich, którym bliskie są
sprawy osiedla, dzielnicy, którzy mają w sobie smykałkę społecznika i chcą zmieniać na lepsze swoje małe ojczyzny. Narzekanie nic nie pomoże, od tego nie będzie się nam żyło lepiej.
Chcesz zrobić coś dla swojej lokalnej społeczności? Chcesz, aby
nam żyło się lepiej? Masz dość narzekania i chcesz coś z tym
zrobić? Zostań radnym. Potrzeba przy tym niestety trochę zapału i dużego uporu, bo zmiany niestety nie przychodzą łatwo.
Według mnie nie ma rzeczy niemożliwych.
MW: Dziękuję za poświęcony czas i życzę sukcesów, tak
w życiu osobistym jak i zawodowym.
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Tak to widzę...
Szanowni Państwo.
Prawie sto lat temu, miasto Podgórze zostało przyłączone do Krakowa.
Zaobfitowało to wieloma korzyściami
dla mieszkańców naszego miasta. Idąc
śladami naszych przodków, zawarte
zostało Porozumienie Podgórskie podpisane przez prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa
oraz przewodniczących 6 podgórskich
rad dzielnic: VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Reprezentując Radę
Miasta Krakowa, a zarazem będąc pomysłodawcą Porozumienia Podgórskiego, również ja miałem zaszczyt je zaparafować.
Celem porozumienia jest prowadzenie działań o charakterze
społecznym, kulturalnym i sportowym oraz mających na celu
rozwój infrastruktury szeroko rozumianego Podgórza.
Podgórze zasługuje na więcej!

Zwycięskie grupy otrzymały puchary, medale, nagrodę
książkową dla przedszkola oraz słodycze. Pozostali uczestnicy
zostali nagrodzeni medalami, książkami i słodyczami. Sponsorami nagród w konkursie byli: Rada Dzielnicy VIII, Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja, Lajkonik, Bahlsen.
Wszystkim przedszkolakom biorącym udział w konkursie
serdecznie gratulujemy, a wszystkim Paniom nauczycielkom
dziękujemy za wspaniałe przygotowanie dzieci do rywalizacji.
Iwona Sułowska

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com, facebook

Fot. Tomasz Syrek

OBY SPORT PROMOWAŁ RADOŚĆ ŻYCIA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ
DO POŚWIĘCEŃ I SZACUNKU
DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

Fot. Roman Pająk

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI
15 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Krakowie przy ul. Wrony 115 odbyła się jubileuszowa - X edycja
konkursu „Tańczyć każdy może”. Do konkursu organizowanego przez Dyrektor Zespołu Agatę Luber i nauczycielki Przedszkola nr 18 oraz Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja” przystąpiło 18 grup przedszkolnych. Po raz pierwszy konkurs objął
swoim zasięgiem nie tylko Województwo Małopolskie, ale również Województwo Śląskie. Występy przedszkolaków oceniało
profesjonalne jury w składzie: Maria Nowak - prezes Małopolskiego Towarzystwa Tanecznego, Iga Lipiec - zastępca przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII, Urszula Twardzik - przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII,
Piotr Nawara - dyplomowany instruktor tańca, Małgorzata
Lach - instruktorka tańca CSiK Sidzina, Bogdan Ziarko – członek Zarządu Dzielnicy VIII. Jury oceniało m.in.: choreografię,
dobór muzyki, ogólne wrażenie artystyczne, strój.
Poziom występów był bardzo wyrównany, jednak jak to już
jest w konkursach jury przyznało główne nagrody:
Grand Prix: Publiczne Przedszkole nr 21 z Jastrzębia Zdroju gr. Mini Prestiż
I miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 1 w Proszowicach gr. Tańczące biedroneczki
II miejsce: Samorządowe Przedszkole nr 175 w Krakowie gr. Fasolinki
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Kaszowie - gr. Roztańczone
Kaszowiaczki
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Pod tym hasłem już po raz ósmy dla uczczenia pamięci 93
urodzin Błogosławionego Papieża Jana Pawła II w niedzielę 19 maja odbył się Międzynarodowy Bieg Skotnicki. W tym
roku urodziny Papieża uczciliśmy biegiem do opactwa OO. Benedyktynów w Tyńcu. Jak co roku pogoda dopisała, było piękne słońce i temperatura powyżej 30 stopni, to Jan Paweł II dał
nam ten piękny dzień.
O godzinie 13 odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży, którzy
rywalizowali na dystansach od 100 m do 1000 m, a wystartowało 500 dzieci. Nagrody wręczali: Dyrektor Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie Stanisław Kracik, Radny Miasta Krakowa i jednocześnie mieszkaniec Skotnik Mirosław Gilarski
oraz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Arkadiusz Puszkarz.
O godzinie 14 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Skotnikach odbyła się Msza Święta dla uczestników imprezy, którą
celebrował ks. proboszcz Józef Czerwiński.

Fot. Tomasz Syrek

Kurier Podwawelski

O godzinie 15.15 odbył się marszobieg na dystansie 2,5 km.
Na linii startu stanęła blisko 100 zawodników i zawodniczek.
Wśród kobiet w tej kategorii zwyciężyła Kinga Kowalska z Buska
Zdroju, a wśród mężczyzn Damian Satar również z Buska Zdroju.
Bieg główny na dystansie 13,5 km rozpoczął się o godzinie
16, a sygnał do startu dał Ojciec Leon Knabit, znany i lubiany Benedyktyn z Tyńca. W tegorocznym biegu wystartowało
około 400 osób. Trasa wiodła przez piękne, malownicze okolice
do Klasztoru OO. Benedyktynów w Tyńcu, gdzie na dziedzińcu
obiegało się zabytkową studnię i wracało się do Skotnik na metę
zlokalizowaną na stadionie. Kibice jak co roku nie zawiedli, pomagali, dopingowali okrzykami, polewali wodą z węży ogrodowych, podawali napoje, co dawało mobilizację i wiarę, że damy
radę dobiec do celu. Wszystkim za to bardzo dziękujemy.
Pierwszy na linię mety wbiegł zawodnik z Ukrainy Juizy Rusyuk, drugi Serhii Orseniuk, a trzeci nasz zawodnik z Krakowa
Andrzej Lachowski. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Kucharska z
Pszczyny, druga była zawodniczka z Ukrainy Patycna Byeloud,
a trzecia Angelika Stanek z Sosnowca. Zwycięzców dekorował
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.
W kategorii Dzielnica VIII Dębniki wśród kobiet wygrała
Joanna Olchawa, a wśród mężczyzn Jacek Grzędzielski. Najlepszą Skotniczanką wśród kobiet okazała się Anna Korona,
a wśród mężczyzn Jacek Grzędzielski. Najstarszym zawodnikiem biegu był Jan Stachow z Krakowa, który ma 84 lata, a
najmłodszym 14-latek Marcin Piętka, dla którego był to pierwszy start w tak pięknym biegu. Gratulujemy!
Podobnie jak w ubiegłych latach impreza była bardzo udana. Dziękujemy mieszkańcom Skotnik, Podgórek Tynieckich,
Tyńca za pomoc okazaną zawodnikom, Straży Pożarnej za
kurtynę wodną oraz zabezpieczenie trasy, policjantom Komisariatu V oraz Wydziału Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej
Oddział IV Podgórze, Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i
Transportu oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom. Do zobaczenia za rok.

Fot. Agnieszka Grygiel

Dzięki hojności Rady Dzielnicy VIII, zwycięzcy i osoby wyróżnione dostały cenne nagrody: słowniki, płyty CD z grami
edukacyjnymi, ćwiczenia, książki oraz zakładki. Wszystkie nagrody zakwalifikować można do kategorii pomocy dydaktycznych, które będą służyły dzieciom w nauce języka angielskiego.
Uczestnicy międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
w Języku Angielskim wyjechali z tynieckiej szkoły z uśmiechami na buziach i zapowiedzią, że wrócą za rok.
Serdecznie dziękujemy Radzie Dzielnicy VIII za środki
finansowe otrzymane na zorganizowanie konkursu oraz Wydawnictwu Oxford University Press za przekazanie książek na
nagrody!
Zapraszamy za rok!
Organizatorzy konkursu - Nauczyciele SP 132

Anna Korona
Stanisław Wcisło

Konkurs recytatorski w Szkole
Podstawowej Nr 132
W dniu 7 maja w Szkole Podstawowej Nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie odbył się międzyszkolny Konkurs
Recytatorski w Języku Angielskim dla uczniów szkół podstawowych. Do Konkursu zgłosiło się pięć szkół: SP 25, SP 62,
SP 93, SP 132, SP 133 oraz DK Akademia Dziecka Tygrysek.
Wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi nauczycielami przybyli
punktualnie na miejsce. Dwudziestu trzech uczniów prezentowało wybrane utwory w nowej bibliotece szkolnej, w której organizatorzy stworzyli piękną leśną scenografię, a z otwartych
okien dochodził śpiew ptaków. Lepszej oprawy dla prezentacji
poezji nie można było wymyślić! Tematyka utworów była dowolna, tak więc usłyszeliśmy historię o tacie gotującym obiad,
o mamie, która uczy angielskiego, o kwiatach i zwierzętach.
W trakcie przesłuchania widownia żywo reagowała na deklamowane teksty, co wskazywało na bardzo dobrą znajomość
języka angielskiego. Poziom prezentowanych utworów był
bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie rywalizowali w dwóch
kategoriach: klasy III – IV i klasy V – VI.
Wszyscy uczestnicy w trakcie narady jury udali się do jadalni na poczęstunek, gdzie czekały na nich pyszności. Następnie
uczniowie obejrzeli krótki film animowany, a potem nie mogąc
doczekać się werdyktu, zaczęli opowiadać za co cenią swoje
szkoły, co im w nich przeszkadza. Warto napisać, że prawie
wszyscy uczniowie za jedną z najlepszych cech swojej szkoły
uznali nauczycieli „którym coś chce się z nimi robić”. Ciekawe
opowieści dzieci przerwała informacja, że należy powrócić do
biblioteki na ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i czekolady. Nagrodzono i wyróżniono
13 uczniów.

Kurier Podwawelski

Fot. Konrad Zięba

To już dziewiąty raz!
Gimnazjum Nr 21 w Krakowie już po raz 9 organizowało
dla uczniów z małopolskich gimnazjów Konkurs Matematyczny w Języku Angielskim. W tym roku szkoła na osiedlu Podwawelskim gościła 85 uczniów z 20 szkół.
Jakie są wyniki? Górą uczniowie Gimnazjum Nr 16 w Krakowie! Kolejne miejsca na podium wywalczyło Gimnazjum Nr
21 z Krakowa i Gimnazjum Nr 1 z Andrychowa.
Komu laury na skroń? Indywidualni zwycięzcy to: Kamil
Biernat z Gimnazjum Nr 1 w Bochni, Karolina Wodnicka z Gimnazjum Nr 21 w Krakowie, Kacper Kita z Gimnazjum Nr 16
w Krakowie oraz Anna Nowak z Gimnazjum Nr 21 w Krakowie.
To szczególnie trudny konkurs – wymaga opanowania
dwóch języków: matematycznego i angielskiego. I do tego cała
masa umiejętności! Zawodnicy walczą z zadaniami otwartymi,
zamkniętymi oraz rozwiązują krzyżówkę. Nie jest łatwo!
Trudno zatem odmówić słuszności twierdzeniu Dyrektor
– Urszuli Sawickiej-Patrzałek: „Tu każdy uczestnik jest zwycięzcą” – jest wielki! Dzięki sponsorom - każdy też otrzymuje
nagrodę. A sponsorzy to: Rada Dzielnicy VIII Dębniki, Wydawnictwo Oxford University Press oraz Fundacja „Wawel z Rodziną”. Nie sposób im nie dziękować z całego serca! To piękna
rzecz – pomagać w słusznej sprawie.
Dorota Sobol
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Z serii „Mieszkają wśród nas” –
przedstawiamy Piotra Gizę

Z Piotrem Gizą, byłym reprezentantem Polski, uczestnikiem Mistrzostw Świata w 2006 r., zawodnikiem takich krakowskich klubów jak Cracovia, Kabel czy Wisła i mieszkańcem naszej Dzielnicy rozmawia Maciej Wicherek
MW: Wprawdzie z chęcią bym z Panem porozmawiał
i o Pana karierze (dlaczego nigdy nie wyjechał Pan zagranicę
lub też dlaczego Pan tak wcześnie zakończył karierę) i o tym
czy jesienią ponownie będziemy mieli derby, ale mamy rozmawiać nie o piłce. Tak więc na początek pytanie – dlaczego decydując się na zamieszkanie w Krakowie wybrał Pan właśnie
naszą Dzielnicę?
PG: Na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem rodowitym Krakusem, dlatego decyzja o zamieszkaniu była prosta
a to ze względu na to, że mieszka tu moja cała rodzina i mimo
wielu pokus i propozycji wyjazdu w inny zakątek Europy moje
stanowisko w tej sprawie było jasne, że resztę mojego życia
chciałbym przeżyć właśnie tu. Na podjęcie decyzji o wyborze
lokalizacji mojego nowego domu miało wpływ wiele czynników
np. takich, że w tej dzielnicy zamieszkuje również wielu moich
przyjaciół z dzieciństwa, mój brat oraz wielu kolegów, z którymi występowałem na ligowych boiskach. Kolejną rzeczą jaka
miała na to wpływ to bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
drogowa, jeśli chodzi o połączenie z miastem tzn. tramwaj, obwodnica Krakowa w bliskiej odległości, co powoduje w niektórych przypadkach szybsze przedostanie się w dowolny obszar
miasta.
MW: Na Ruczaj wiele osób narzeka – że tylko bloki, wąskie
drogi, zbyt mała liczba miejsc parkingowych, słaba oferta edukacyjna, brak terenów zielonych i sportowych – pewno Pan coś
jeszcze by do tej wyliczanki dołożył, więc dla odmiany zapytam
się co się Panu podoba w najbliższej okolicy?
PG: Na pewno jest wiele niedociągnięć, ale przecież jest to
dzielnica, która ciągle się rozwija, owszem jest słabo rozwinięta infrastruktura sportowa, brak placów zabaw dla najmłodszych, a należy pamiętać, że w większości zamieszkują tu
młode małżeństwa z dziećmi, a właśnie one powinny mieć to
zapewnione. Kolejnym problemem o którym pan wspomniał
są drogi osiedlowe, które w wielu przypadkach są pozbawione chodników, a wiadomo, że przechodzą tamtędy setki dzieci
i robi się naprawdę niebezpiecznie w momencie kiedy znajdzie
się kierowca bez wyobraźni.
MW: A czy wolny czas, którego jak wiadomo nie ma Pan
dużo, spędza Pan między innymi w naszej Dzielnicy? Jeśli tak
to gdzie i w jaki sposób?
PG: Wolny czas najchętniej spędzam z córką i żoną oraz na-

6

szym psem na długich spacerach, po drodze odwiedzając stadninę koni oraz kawiarnie. Często również korzystamy z basenu
w Skotnikach czy też z ośrodka sportowego na Kolnej.
MW: Jako, że lubię zadawać pytanie o marzenia – gdyby
Pan został Prezydentem Krakowa i miał nieograniczony budżet co by Pan zmienił w naszej Dzielnicy, aby wszystkim nam
żyło się przyjemniej?
PG: Tak jak powiedziałem wcześniej, z racji tego, że całe
życie jestem związany ze sportem, nie mógłbym nie zauważyć
problemów bardzo słabo rozwiniętej infrastruktury sportowej
oraz modernizacji wielu dróg ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców. Na tą chwilę to byłyby dla mnie priorytety.
MW: Dziękuję za poświęcony czas i życzę sukcesów, tak
w życiu osobistym jak i zawodowym.
PG: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich mieszkańców oraz czytelników.

Lokalizacja dodatkowej pary
przystanków na ul. Skotnickiej
przy skrzyżowaniu z ul. Księdza
Franciszka Trockiego
W odpowiedzi na pismo dotyczące utworzenia dodatkowej pary przystanków na ul. Skotnickiej przy skrzyżowaniu
z ul. Księdza Franciszka Trockiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że ul. Skotnicka jest drogą
krajową (nr 44), zaś nowe przystanki na drogach krajowych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być zlokalizowane w zatokach. Ponieważ koszt budowy zatok jest znaczny i nie
może być realizowany w ramach remontu, a budowa zatok wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i całej procedury inwestycyjnej, dlatego ich realizacja musi być ujęta w planie inwestycyjnym miasta. W związku z powyższym nie jest
możliwe zrealizowanie powyższego postulatu w obecnej chwili
i organizację przystanków do czasu przebudowy tego odcinka
ul. Skotnickiej pozostawiamy bez zmian.

Konkurs grafﬁti „Ósemka
w sprayu” – wyniki I etapu
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Balon Łukasz – Rada Dzielnicy VIII
2. Dunajska Anna – ZBK
3. Filipczuk Jerzy – Straż Miejska Miasta Krakowa
4. Gacek Krzysztof – Rada Dzielnicy VIII
5. Nosiadek Grawit – ZIS
6. Pokrywka Przemysław – Dom Kultury „Podgórze”
7. Puszkarz Arkadiusz – Rada Dzielnicy VIII
8. Twardzik Urszula – Rada Dzielnicy VIII
dokonała w dniu 27 maja 2013 r. wyboru czterech najlepszych
prac, które będą realizowane podczas finału konkursu „Ósemka w sprayu”, który odbędzie się w dniu 22 czerwca.
Wybrane projekty:
1. Maciej Bursztyn, Jakub Szewczyk – „Życie w oparach”
2. Katarzyna Czerniawska – „Pomaluj mój świat”
3. Cezary Moska – „Nasz podwawelski smog”
4. Tomasz Kliś – „Nasze miasto – Kraków”.
Wszystkim, którzy nadesłali prace konkursowe serdecznie dziękujemy, a autorom wybranych prac gratulujemy
i życzymy udanej realizacji projektów.

Kurier Podwawelski

Ciąg pieszy od ul. Zakrzowieckiej
do ul. Gronostajowej
W odpowiedzi na pismo dotyczące ciągu pieszego od ul.
Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w chwili obecnej naprawiane są wyłącznie niebezpieczne ubytki
w głównych ciągach komunikacyjnych oraz drogach, po których porusza się komunikacja zbiorowa. Utwardzenie ciągu
pieszego łączącego os. Pychowice z os. Ruczaj na odcinku od
ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej zostało wstępnie zaplanowane na 2014 rok jednak realizacja tego zadania uzależniona
będzie przede wszystkim od ilości środków finansowych, jakie
tutejszy Zarząd otrzyma na bieżące utrzymanie dróg w 2014
roku.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Piltza
W odpowiedzi na pismo dotyczące wprowadzenia znaku
zakazu parkowania po jednej stronie ul. Piltza (z wyjątkiem
parkowania prostopadłego) na wysokości bloków osiedla Europejskiego, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
informuje, że wizja w terenie zwołana na dzień 10 kwietnia nie
odbyła się z uwagi na odwołanie spotkania przez inicjatora –
Spółdzielnię Mieszkaniową „Dom dla Młodych”. Mimo deklaracji spółdzielni, do dnia dzisiejszego nie został ustalony nowy
termin spotkania, wobec powyższego, mając na względzie indywidualne wnioski członków spółdzielni ul. Piltza przesłane
do tutejszego Zarządu, na ul. Piltza wprowadzona zostanie
zmiana stałej organizacji ruchu, polegająca na wprowadzeniu zakazu parkowania w pasie drogowym po stronie bloków
mieszkalnych.

Komunikat
Urząd Miasta Krakowa informuje, że w dniach od 3 czerwca do 31 sierpnia tego roku na terenie Krakowa prowadzona
będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie Miasta spis przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Wessling Sp. z o. o., posiadający specjalne pismo Wydziału
Kształtowania Środowiska UMK.
Przypomnijmy, że inwentaryzacja wyrobów azbestowych
związana jest z Programem usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.
Pracownicy firmy Wessling Sp. z o. o., działający z upoważnienia UMK, będą pozyskiwać dane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Każdy z ankieterów powinien dysponować
specjalnym pismem podpisanym przez Wydział Kształtowania
Środowiska UMK.
Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie posesji i o udzielenie wszelkich możliwych danych w tym zakresie ankieterom.
Dodatkowych informacji na temat prowadzonej inwentaryzacji azbestu udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania
Środowiska UMK: nr tel. 12 616 87 89.
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub
jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31), na
właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu
z natury.

Kurier Podwawelski

Biuro Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267-03-03
wtorek – piątek: od 9.00 do 15.00
poniedziałek – bez przyjmowania stron

Dyżury Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Arkadiusz Puszkarz – w każdy czwartek od 17.00 do 18.00
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII
Dębniki
Iga Lipiec – w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
od 17.00 do 18.00
Członkowie Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Krzysztof Gacek – w każdy poniedziałek od 18.00 do 19.00
Bogdan Ziarko – w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca od 17.00 do 18.00

Dyżury Radnych Dzielnicy VIII

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Mieczysław Kłosowski – 24 czerwca, od 16.00 do 17.00

Dyżury Radnych Dzielnicy VIII

poza siedzibą Rady Dzielnicy VIII
Łukasz Balon – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od
18.30 do 19.30 w remizie OSP Kostrze przy ul. Dąbrowa 1.
Dominik Franczak – w każdy trzeci wtorek miesiąca od
18.30 do 19.30 w sali oświatowej Centrum Kultury „Ruczaj”
przy ul. Rostworowskiego 13.
Mieczysław Kłosowski – w każdy drugi piątek miesiąca od
18.00 do 19.00 w Domu Kultury przy ul. Dziewiarzy 7.
dr Maciej Lewandowski – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 607 963 385.
Krzysztof Migda – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 12 267-03-03,
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52.
Andrzej Moskal – w każdy czwartek miesiąca od 15.30 do
16.30 w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.
Maria Potempa – w każdy pierwszy wtorek miesiąca od
18.00 do 19.30 w Domu Kultury Skotniki przy ul. Batalionów
Chłopskich 6.
Tomasz Rutkowski – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu
drogą elektroniczną: tomaszrutkowski8@gmail.com lub
telefoniczną: 12 267-03-03.
Sławomir Siekacz – w każdy trzeci wtorek miesiąca od
18.00 do 19.00 w Domu Kultury Skotniki przy ul. Batalionów
Chłopskich 6.
Piotr Szewczyk – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od 16.00 do 17.00 w Podgórskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Powroźniczej 2.
Urszula Twardzik – w każdy drugi wtorek miesiąca od 19.00
do 20.00 w sali oświatowej Centrum Kultury „Ruczaj” przy
ul. Rostworowskiego 13.
Maciej Wicherek – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym tel. 502 35 47 47.

Dyżury Radnych Miasta Krakowa
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Paweł Węgrzyn – 2 lipca, od 18.00 do 19.00

Inne Dyżury

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Strażnik Miejski – w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 do 17.00
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Adres redakcji: Biuro Dzielnicy VIII Dębniki, Kraków, ul. Praska 52, tel. 12 267 03 03,
e-mail: dzielnica8@um.krakow.pl
Akceptacja do druku: Arkadiusz Puszkarz
Skład i druk: Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 30-553 Kraków
Nakład: 3500 egz. bezpłatnych
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru, redagowania oraz zmian tytułów nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Kurier Podwawelski

