199

Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Kliny Zacisze, Ludwinów, Podwawelskie,
Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

NIECODZIENNA GAZETA DZIELNICY VIII DĘBNIKI
www.dzielnica8.krakow.pl

ISSN–1426–5877

Marzec 2013
Egzemplarz bezpłatny

Pierwsze uwagi Rady Dzielnicy VIII do projektu zmiany Studium zgłoszone

Zmiana Studium uwarunkowań, czyli jak będzie wyglądał Kraków w 2030 r.
Prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa weszły w fazę
wstępnych konsultacji. Ten obszerny i wzbogacony szeregiem
map dokument może wydać się wielu z Państwa odległy od codziennych spraw. Jest on jednak dla mieszkańców Krakowa bardzo istotny, gdyż decyduje o planowaniu przestrzennym naszego
Miasta w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. W ramach
Studium, tworzonego dla obszaru całego Krakowa, określa się,
między innymi, gdzie możliwa będzie budowa osiedli jednoi wielorodzinnych, jak będą przebiegać główne ciągi komunikacyjne, a także które tereny powinny pozostać niezabudowane.
Chociaż samo Studium nie jest aktem prawa miejscowego
(nie daje podstaw np. do wydawania pozwoleń na budowę),
to mocno wpływa na rozwój Krakowa, gdyż jest podstawą dla
bardziej szczegółowych dokumentów planistycznych, jakimi są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi
na fakt, iż obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2003 r.,
to w wielu miejscach przestało być aktualne. Dlatego też Rada
Miasta Krakowa już w 2007 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu
do jego zmiany.
W styczniu br. w ramach wstępnych konsultacji wersja robocza nowego Studium została przedstawiona Radom Dzielnic
do zaopiniowania. Część projektu dotycząca obszaru Dzielnicy
VIII trafiła do nas. Po dokładnym zapoznaniu się z materiałami
i dyskusjach jako Rada Dzielnicy, na mocy uchwały podjętej
6.02 br., zdecydowaliśmy o zgłoszeniu trzydziestu kilku uwag
do zaprezentowanego projektu.
Dodam, że moim osobistym zdaniem przedstawiona koncepcja rozwoju przestrzennego naszego miasta jest dobra i perspektywiczna, choć bez wątpienia może być lepsza jeżeli zostanie uwzględniona chociaż część zgłoszonych przez nas korekt.
Do najważniejszych z nich należą:
• ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy z 40, bądź
36 do 25 m w obszarach planowanych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, bądź usługi na obszarze Ruczaju
oraz Osiedla Podwawelskiego;
• mniej intensywna niż proponowana zabudowa południowej
części Ruczaju – w jednych miejscach wnioskujemy o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej
intensywności w miejsce proponowanej wielorodzinnej
średniej i wysokiej intensywności, w innych sugerujemy
przeznaczenie terenów pod zabudowę jednorodzinną zamiast zabudowy mieszanej, wyznaczamy też dodatkowy obszar pod zieleń urządzoną;
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w obszarze Zakrzówek - Pychowice rekomendujemy m. in.
zmniejszenie intensywności i obszaru zabudowy między ul.
Wyłom a ul. Św. Jacka oraz utrzymanie terenu zieleni na
obszarze należącym do Klubu Sportowego Tramwaj;
w Skotnikach rekomendujemy rezygnację z dopuszczenia
do dalszej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (taka
występuje obecnie w okolicach ul. Bunscha) na rzecz zabudowy jednorodzinnej;
w kilku obszarach Tyńca, Bodzowa, Kostrza, Skotnik, czy
Sidziny proponujemy przeznaczenie terenów pod zabudowę jednorodzinną zamiast pozostawienia zieleni nieurządzonej, dotyczy to szczególnie tych miejsc, gdzie już są wydane pozwolenia na budowę, bądź istnieje zabudowa.
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Z okazji Świąt
Wielkiej Nocy
życzymy zdrowia,
które pozwala
przetrwać
najtrudniejsze
chwile, wiosennego
słońca i radosnej
atmosfery podczas
spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół
oraz smacznego jajka
i mokrego Śmigusa
Dyngusa
Rada Dzielnicy VIII
Dębniki

Wielkanocny stół – E. Skarżyńska
„Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.
Palmy – pachną jak łąka
w samym środku lata.
zy stole,
Siada mama przy
a przy mamie - tata.
I my.
Wiosna na nas
ka,
zza firanek zerka,
nki
a pstrokate pisanki
rka..
chcą tańczyć oberka.
nę.
Wpuśćmy wiosnę.
N iech słońcem
tołem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
ołe!”
jak wiosna wesołe!”
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Z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy VIII

•

Na XXXIV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła
się w dniu 19 grudnia 2012 r. radni zaopiniowali:
pozytywnie:
• ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego;
• ustanowienie prawa trwałego zarządu na działce nr 199/2
obręb 83 jednostka ewidencyjna Podgórze;
• sprzedaż działki nr 73/5 oraz części działki nr 73/4 obręb 5
jednostka ewidencyjna Podgórze położonych w Krakowie;
• sprzedaż części działki nr 125/22 obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie;
• przeniesienie figury Matki Boskiej Łaskawej;
• ostateczny plan zagospodarowania terenu dla koncepcji
rozbudowy ul. Hufcowej i ul. Karcza w Krakowie
negatywnie:
• ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze w rejonie ul. Ceglarskiej i ul. Kapelanka w Krakowie”;
• ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego przy ul.
Kapelanka/ul. Twardowskiego/ul. Dworskiej w Krakowie”.

•

•
•
•
•

Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. j. Statutu
Dzielnicy VIII;
rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego
i Budownictwa na rok 2013;
korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na
rok 2013;
udzielenia upomnienia Radnemu Piotrowi Szewczykowi
w związku z jego zachowaniem na XXII sesji Rady Dzielnicy VIII Kraków Dębniki w dn. 29.0.2012.

Na XXXV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła
się w dniu 16 stycznia 2013 r. radni zaopiniowali:
pozytywnie:
• ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego;
• ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego przy ul. Kapelanka w Krakowie”.
negatywnie:
• sprzedaż części działki nr 170 obręb 70 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie.
•
•
•
•
•
•
•

Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
planu finansowo – rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2013;
planu pracy Komisji Infrastruktury na rok 2013;
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 22;
planu pracy Komisji Sportu i Terenów Zielonych na rok 2013;
korekty planu finansowo – rzeczowego Rady Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2013;
korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na
rok 2013;
korekty wprowadzonego w dniu 17 listopada 2012 r. układu
komunikacyjnego dla Miasta Krakowa.

Na XXXVI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła
się w dniu 6 lutego 2013 r. radni zaopiniowali:
negatywnie:
• zbycie części działki nr 54/26 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Kolistej w Krakowie.
•
•
•
•
•
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Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
planu pracy Komisji Praworządności na rok 2013;
planu pracy Komisji Edukacji na rok 2013;
planu pracy Komisji Kultury na rok 2013;
uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa;
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;
przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
na rok 2013;
przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu
prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok.
ARKADIUSZ PUSZKARZ
PRZEWODNICZĄCY RADY i ZARZĄDU
DZIELNICY VIII DĘBNIKI

Kursy komputerowe dla seniorów
Jesienią 2012 roku miałam przyjemność prowadzić kurs
komputerowy dla Seniorów. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum nr 22, obejmowały 30 godzin praktycznej nauki korzystania z komputera, a uczestniczyło w nich 20 osób. Inicjatorem tego przedsięwzięcia byli przedstawiciele Rady Dzielnicy
VIII. Dostrzegli oni, że w dzisiejszych czasach komputer nie
jest tylko dla ludzi młodych, ale także może być czymś niezwykle interesującym i przydatnym dla osób starszych.
Miałam okazję wcześniej prowadzić zajęcia dla osób w różnym
wieku i na różnych poziomach zaawansowania. Z całą pewnością mogę jednak stwierdzić, że uczestniczący w kursie Seniorzy
byli najpilniejszą klasą, jaką kiedykolwiek miałam okazję uczyć.
W grupie był zróżnicowany poziom, wiele osób przed kursem
w ogóle nie korzystało z komputera. Kursanci zaczęli więc swoją
naukę od rzeczy najbardziej podstawowych, takich jak korzystanie z myszy, bezpieczne włączanie i wyłączanie komputera oraz,
aby później stopniowo przejść do treści bardziej zaawansowanych – podstawy edycji tekstu, korzystanie z Internetu, sprawne
wyszukiwanie informacji, sprawdzanie połączeń MPK i PKP,
robienie zakupów w delikatesach internetowych, porównywanie
cen, korzystanie z map Google, poczty i skype’a.
Chociaż opanowanie niektórych tematów wymagało od
uczestników cierpliwości i pewnego wysiłku, Seniorzy zawsze byli pełni zapału i zaangażowania. Długo będę wspominać niezwykle miłą i ciepłą atmosferę na zajęciach oraz
tę dumę i radość, kiedy komuś udało się zrobić coś nowego.
Ewa Woźniak

PS. Informujemy, że Rada Dzielnicy VIII Dębniki organizuje kolejną edycję
kursów komputerowych dla seniorów, które będą się odbywały w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 przy ul. Lipińskiego 2 oraz
w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Skośnej 8. Grupy będą liczyły po 20
osób. Zapisy rozpoczną się 11 kwietnia 2013 r. pod nr tel. 12/ 267 03 03.
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Zmiana Studium…
Bardziej szczegółowe informacje wraz z mapami prezentującymi zaproponowane przez twórców projektu Studium zmiany
oraz naniesionymi naszymi uwagami są dostępne w uchwale nr
XXXVI/509/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 6.02.2013 r. – zainteresowanym polecam stronę internetową www.dzielnica8.krakow.pl.
O tym, czy nasze uwagi zostaną uwzględnione przekonamy
się za kilka miesięcy, gdy projekt Studium zostanie oficjalnie
wyłożony do publicznego wglądu. Wtedy też każdy z Państwa
będzie mógł zgłosić swoje uwagi bezpośrednio w Biurze Planowania Przestrzennego UMK. Ze swojej strony zapewniam,
że my, jako Rada Dzielnicy, będziemy analizować wszystkie te
uwagi, które do nas od Państwa trafią i, jeżeli taka będzie wola
większości Radnych, podejmiemy kolejną uchwałę po zapoznaniu się z propozycjami mieszkańców.
Jeżeli prace przebiegną zgodnie z planem, to uchwalenie
nowego Studium przez Radę Miasta Krakowa powinno nastąpić w tej kadencji samorządu.
Tomasz Rutkowski
Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Rady Dzielnicy VIII
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Korekta układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa
W nawiązaniu do licznych wniosków mieszkańców Rada
Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę nr XXXV/504/2013
z dnia 16.01.2013 r. w sprawie korekty wprowadzonego w dniu
17.11.2012 r. układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa,
w której wnioskowała o wprowadzenie następujących zmian:
• Przywrócenie linii autobusowej 156 na trasie obowiązującej do 17.11.2012 r.
• Przywrócenie częstotliwości kursowania autobusów linii
112 w godzinach szczytu do 20 minut.
• Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 162
w godzinach szczytu do 30 minut.
• Przywrócenie linii autobusowej 114 w układzie obowiązującym do 17.11.2012 r.
• Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 194
w godzinach porannych.
• Przywrócenie linii tramwajowej nr 19 na trasie obowiązującej do 17.11.2012 r.
• Przywrócenie linii autobusowej nr 116 na trasie obowiązującej do 17.11.2012 r.
• Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 203.
W odpowiedzi na ww. uchwałę Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przedstawił stanowisko
odnośnie złożonych wniosków dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:
Konsekwencją wprowadzenia zmian była m. in. zmiana obsługi komunikacyjnej w rejonie os. Ruczaj, gdzie w związku
z uruchomieniem komunikacji tramwajowej do Czerwonych
Maków, i skierowaniem tam czterech linii tramwajowych (11,
18, 23, 52) ograniczono połączenia realizowane poprzednio
komunikacją autobusową. Oprócz wcześniej zlikwidowanych
połączeń, które zapewniały linie autobusowe nr 124/424 oraz
128, likwidacji uległy połączenia realizowane autobusami linii
nr: 114 oraz 178. Przy czym linia nr 178 skierowana została od
ul. Grota Roweckiego ulicami: Kobierzyńską, Zawiłą do os. Pod
Fortem, natomiast linia nr 114 obecnie funkcjonuje jako linia
nr 503 na zmienionej trasie do Nowego Bieżanowa Południe.
Jednocześnie linie autobusowe aglomeracyjne nr: 203, 213,
223, 244, 253, 263 oraz nowa linia nr 283, zostały skierowane
do terminala autobusowo-tramwajowego Czerwone Maki, gdzie
jest możliwość przesiadki i kontynuacji podróży ww. czterema
liniami tramwajowymi. Stąd też obecnie komunikację wzdłuż
ciągu ul. Bobrzyńskiego zapewnia przede wszystkim komunikacja tramwajowa o lepszej zdolności przewozowej wraz z linią
autobusową nr 194, która od dnia 17 listopada 2012 r. dodatkowo obsługuje część ulicy Kobierzyńskiej poprawiając w tamtym rejonie dostępność do komunikacji, gdzie pozostałe linie
autobusowe nr: 106, 166 oraz 178 kursują wyłącznie w kierunku Łagiewnik.
Wprowadzone zmiany dotyczyły również korekty funkcjonowania komunikacji w rejonie os. Skotniki, gdzie linia nr 203
skierowana została z Tyńca przez Kostrze ul. Winnicką, Skotniki do Czerwonych Maków i obecnie realizując 20 kursów
zapewnia ofertę komunikacyjną m. in. dla rejonu przystanku
„Skotniki Szkoła”, w zamian za zlikwidowaną linię nr 156, która wykonywała 19 kursów.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że poprzednio z rejonu ww.
przystanku „Skotniki Szkoła” realizowanych było 66 kursów łącznie
w dniu powszednim, w tym 47 kursów liniami nr: 106 oraz 166 oraz
19 kursów linią nr 156. Obecnie realizowane są łącznie 83 kursy,
z uwagi na zwiększoną częstotliwość kursowania linii nr 106, która
razem z linią nr 166 realizuje 63 kursy oraz linia 203, która wykonuje 20 kursów zapewniając sprawny dojazd nie tylko mieszkańcom
Tyńca w rejon Kampusu UJ, ale również dla części mieszkańców
Kostrza, ul. Tynieckiej oraz Skotnik. Dodatkowo ww. linia zapewnia
wcześniej wymienionym grupom mieszkańców dojazd do centrum
sportowego przy ul. Kolnej. W związku z powyższym w przedmiotowym rejonie os. Skotniki nie wprowadzono ograniczeń kursowania
linii. Wprowadzone ww. zmiany w większości dotyczą zwiększenia
oferty komunikacji autobusowej w dni robocze, jak również w soboty oraz w niedziele, gdzie obecnie linia nr 203 wykonuje 13 kursów
(poprzednio linia nr 156 wykonywała 4 kursy).
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Pozostałe zmiany dotyczyły rejonów: os. Tyniec oraz Kostrze, gdzie uwzględniając odnotowane niskie wartości napełnień pasażerskich na poziomie ok. 10% na odcinku: Tyniec –
Kostrze, ograniczona została częstotliwość kursowania linii nr
112, czyli bezpośrednich połączeń Tyńca z Rondem Grunwaldzkim, przy jednoczesnym uruchomieniu bezpośredniego połączenia rejonu Tyńca z pętlą autobusowo-tramwajową Czerwone Maki realizowanego linią autobusową nr 203. Natomiast
na odcinku: os. Kostrze – Rondo Grunwaldzkie z uwagi na występujące duże wartości napełnień pasażerskich, uruchomiona
została linia wspomagająca nr 412, która łącznie z linią nr 112
oraz 162 zapewnia ofertę komunikacyjną w kierunku Ronda
Grunwaldzkiego.
Dodatkowo po przeprowadzonych obserwacjach napełnień
na przełomie listopada i grudnia 2012 r. na liniach 112, 162
i 412, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadził zamianę taboru pomiędzy liniami 112 i 412
polegającą na skierowaniu do obsługi linii 112 taboru wielko
pojemnego, natomiast na linię 412 taboru standardowego, co
wpłynęło na bardziej równomierne wykorzystanie pojemności
taboru oraz wyeliminowało sytuacje przepełnień linii 112 na
odcinku Rondo Grunwaldzkie – Pychowice.
Zmiany dotyczyły również obsługi komunikacyjnej rejonu
os. Kliny, gdzie wprowadzona została m. in. korekta trasy linii autobusowej nr 116, poprzez skierowanie jej od przystanku
„Narvik” ulicami: Zawiłą, Bunscha do pętli tramwajowo-autobusowej Czerwone Maki. Wprowadzona została także korekta
trasy linii autobusowej nr 178, poprzez skierowanie jej ulicami:
Brożka, Grota Roweckiego oraz Kobierzyńską, Zawiłą i dalej
do przystanku Pod Fortem. Jednocześnie zwiększona została ilość kursów i linia nr 178 wykonując obecnie o 8 kursów
więcej niż poprzednio linia nr 116, zapewnia częstotliwość
kursowania w szczycie co 12 minut. Część kursów ww. linii
obsługiwana jest taborem przegubowym, natomiast docelowo
do przystanku Pod Fortem skierowana zostanie linia nr 116, co
nastąpi dopiero po niezbędnej modernizacji układu drogowego
w przedmiotowym rejonie.
Zmianie uległa również numeracja linii, które z os. Kliny
wykonują kursy w kierunku Borku Fałęckiego. Obecnie w celu
uczytelnienia, kursy wykonywane do Borku Fałęckiego przez
ul. Żywiecką realizują autobusy oznaczone numerem 151, natomiast kursy powrotne z Borku Fałęckiego realizuje linia nr
451. Przy czym mając wykupiony bilet okresowy na linię nr
151 obowiązuje on również dla linii wspomagającej nr 451, stąd
też korzystanie z ww. połączenia autobusowego nie wiąże się
z potrzebą wykupienia dodatkowego biletu.
W związku z wprowadzonymi zmianami mieszkańcy rejonu
os. Kliny uzyskali bezpośrednie połączenia z trzema węzłami
przesiadkowymi tj. przystankiem Czerwone Maki, z którego
odjeżdżają cztery linie tramwajowe, z Borkiem Fałęckim oraz
z Łagiewnikami.
Zaznaczyć należy, że przed wprowadzeniem zmian os. Kliny
obsługiwane były dwoma liniami autobusowymi 141 oraz 151
realizującymi z os. Kliny w dniu roboczym łącznie 49 kursów.
Natomiast obecnie funkcjonujące linie nr 116, 151, 451 realizują z przedmiotowego rejonu łącznie 85 kursów. Stąd też, oferta
komunikacyjna, w tym dostępność do komunikacji w omawianym rejonie jest aktualnie na zdecydowanie wyższym poziomie, niż przed wprowadzeniem ww. zmian.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że organizator komunikacji, jakim jest ZIKiT, otrzymywał pozytywne opinie wielu
mieszkańców, odnośnie funkcjonowania nowej organizacji komunikacji autobusowej w przedmiotowym rejonie.
W związku z powyższym Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu uprzejmie informuje, że nie planuje wprowadzenia
wnioskowanych w ww. uchwale zmian oferty komunikacyjnej.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że tutejszy Zarząd na
bieżąco monitoruje funkcjonowanie komunikacji miejskiej nie
tylko w obrębie wprowadzanych zmian, jak również na całej
sieci i jeśli będzie zachodzić uzasadniona potrzeba, wprowadzane będą dalsze niezbędne zmiany oraz korekty, z uwzględnieniem ograniczonych środków finansowych oraz taborowych.
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Nie dla wandalizmu i smogu w Krakowie w ramach II Edycji
Konkursu Grafﬁti „Ósemka w sprayu”
Rada Dzielnicy VIII Dębniki po raz drugi organizuje konkurs, którego celem jest walka z nielegalnym graffiti poprzez wspieranie sztuki street
art-u i poprawę wyglądu estetycznego przestrzeni
miejskiej. Organizatorzy konkursu pragną zwrócić
większą uwagę na problem niszczenia mienia poprzez umieszczanie napisów, wulgarnych rysunków
na elewacjach budynków i murach oraz konieczność
zwiększenia działań przeciwko tym zjawiskom.
Honorowy patronat nad konkursem objął
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider.
Tegoroczny temat konkursu „Nasz podwawelski smog” obejmuje problem skutków tzw. niskiej
emisji niebezpiecznych substancji, innych przyczyn
wzrostu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, jak
również sposoby przeciwdziałania w postaci ochrony
istniejących terenów zielonych oraz potrzeby tworzenia nowych. Organizatorzy liczą na wielką wyob- Mural „Przyjaciele” – zwycięski projekt w konkursie „Ósemka w sprayu” – 2012.
raźnię i pomysłowość uczestników Konkursu. Może Autorka: Katarzyna Czerniawska z Domu Kultury „Podgórze”
to być np. oryginalne spojrzenie na zielony ZakrzóWspółorganizatorami konkursu są: Dom Kultury „Podgówek, florę i faunę, parki i tereny zielone Krakowa. Dopuszczalna
jest również realizacja projektu w oparciu o tematykę dowolną.
rze”, Straż Miejska Miasta Krakowa, Stowarzyszenie „SiemaKonkurs skierowany jest do:
cha”, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Zarząd Budynków
• uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na teKomunalnych.
renie Krakowa;
Konkurs obejmuje dwa etapy: pierwszy - nadesłanie zgło• uczestników zajęć w miejskich Domach Kultury, Młodzieszeń wraz z projektami murali, drugi – realizacja najlepszych
żowych Domach Kultury oraz podopiecznych Stowarzyszeprac na wyznaczonych powierzchniach podczas finału konkursu.
nia „Siemacha”;
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostęp• uczniów szkół policealnych oraz studentów;
ny na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII: www.dzielni• innych mieszkańców Krakowa zainteresowanych probleca8.krakow.pl oraz współorganizatorów. Termin nadsyłania
matyką walki z nielegalnym graffiti, propagowaniem sztuki
zgłoszeń oraz projektów muralu upływa 15 maja br., natomiast
street-art oraz posiadających zdolności plastyczne i manufinał konkursu odbędzie się 22 czerwca.
Urszula Twardzik – radna Dzielnicy VIII
alne umożliwiające wykonanie muralu.

„Sztuka u seniorów. Praska 25” nowa galeria sztuki
współczesnej w przestrzeni Domu Pomocy Społecznej
Dnia 29.01.2013 r. w Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Praskiej 25 w Krakowie odbył się wernisaż „Ryszard Grazda – obrazy i grafiki”. W Krakowskich Dębnikach jest jedyny
w Polsce Dom Pomocy Społecznej z własną galerią sztuki
współczesnej pad nazwą „Sztuka u seniorów”. W uroczystości
towarzyszyli nam m. in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych DPS,

Ksiądz Kapelan, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
Rady Dzielnicy VIII, mieszkańcy z innych Krakowskich DPS.
Otwarcie wystawy i słowo wstępne wygłosiła Beata Magiera Dyrektor DPS. Sylwetkę Ryszarda Grazdy przedstawił Stefan
Dousa – rzeźbiarz, profesor sztuk plastycznych na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo uroczystość uświetnił koncert kameralny. Po uroczystym otwarciu
wraz z Artystą, autorem prac zwiedzaliśmy korytarze DPS,
w których usytuowano dzieła. Prof. R. Grazda dzielił się z nami
historią ich powstawania a także krótko charakteryzował zastosowane techniki artystyczne.
Nasi Seniorzy ze względów zdrowotnych mają ograniczone
możliwości obcowania z kulturą wysoką, dlatego wernisaż był
szczególnym wydarzeniem w naszym Domu.
Pomysł cyklu wystaw „Sztuka u seniorów. Praska 25”, który rozpoczyna wystawa „Ryszard Grazda – obrazy i grafiki” powstał na kanwie spotkań prof. R. Grazdy i naszego pracownika
terapeuty zajęciowego Konrada Prośniaka.
Wernisaż był okazją do zaprezentowania nowego wizerunku Domu Pomocy Społecznej, który w roku 2012 został znacząco zmodernizowany i rozbudowany.
Wystawę można zwiedzać w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Praskiej 25 w każdą środę od godz. 14.00 do 15.00, lub
w innym terminie po umówieniu się pod numerem telefonu
– 12 266 03 64 w. 24.
Konrad Prośniak
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Sukcesy zawodników
KS Podwawelski w tenisie
stołowym
W dniu 3 marca 2013 roku w Zakliczynie rozegrano III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodziczek i Młodzików
z udziałem 74 uczestników. Doskonale zaprezentowali się młodzi zawodnicy Klubu Sportowego PODWAWELSKI.
W kategorii Młodziczek turniej wygrała nasza zawodniczka
Sandra Kozioł, która tym samym uzyskała kwalifikację i będzie
reprezentowała nasz Klub na Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików. W kategorii Młodzików wysokie
– IV miejsce zajął nasz zawodnik Radosław Morek, który przegrał
tylko jeden pojedynek ze zwycięzcą turnieju Filipem Papieżem.
Alojzy Nowak

Pragnienie Miłości
Każdy z nas nosi pragnienie miłości – chce kochać i być kochanym. Jest to dar, który możemy wykorzystać w osobistym
wzrastaniu. Dar ten możemy również skutecznie zmarnotrawić
tonąc w świecie wygody i obojętności na krzywdę drugiego
człowieka. Wolontariat, jeśli tylko stanowi szczerą odpowiedź
na głos wołających o pomoc ludzi jest idealną propozycją
dla tych wszystkich, którzy poprzez działanie chcą być bliżej
Stwórcy. A działać na chwałę Bożą można naprawdę na wiele
sposobów. Warunek jest jeden – trzeba odkryć w sobie talenty
(a ma je każdy z nas), a następnie wskrzesić chęci do dzielenia
się nimi z innymi.
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU od 15
już lat gromadzi ludzi, którzy poświęcają własny czas i energię na realizację licznych projektów mających na celu pomoc
drugiemu człowiekowi w krajach, w których często życie jest
niczym innym jak walką o przetrwanie. Już ponad 265 przeszkolonych przez SWM wolontariuszy wyjechało na misje do
krajów Globalnego Południa, by uczyć, wychowywać, leczyć,
budować, prowadzić oratoria oraz domy dla dzieci ulicy. Wolontariusze są skarbem każdej organizacji pozarządowej – bez
nich niewiele udałoby się zdziałać.
Nie każdy z nas ma predyspozycje i możliwości, aby pomagać na misjach – trzeba mieć tego świadomość. Każdy z nas
może jednak czynnie wspierać tych, którzy w Afryce, Azji czy
Ameryce Południowej pracują mozolnie i systematycznie na
rzecz ludzi pogrążonych w beznadziei związanej z biedą i nędzą
ich życia. Tylko regularna praca może przynieść zamierzony
efekt. Jak więc możemy pomóc? Módlmy się za Wolontariuszy
i Misjonarzy o siły, wytrwałość i niezachwianą wiarę. Włączajmy się również finansowo w akcje mające na celu wspieranie
placówek misyjnych. To stamtąd tryska dobro, to tam przychodzą ludzie z prośbą o pomoc i wsparcie.
Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU w swojej
tegorocznej niskobudżetowej Kampanii 1% postawił na hasło „Zainwestuj w dobro”. Dobrem są owoce regularnej, ciężkiej pracy
misyjnej Misjonarzy i Wolontariuszy, inwestycją zaś to, co możemy ofiarować: swoje talenty, swój czas, modlitwy, jałmużny. Może
Twoją jałmużną w tym roku będzie 1% przekazany na SWM?!

I KONKURS MŁODYCH
TALENTÓW WOKALNYCH
I AKTORSKICH W KRAKOWIE
REFLEKTORY 2012
15 grudnia 2012 r. w Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
odbył się finał konkursu Młodych Talentów Wokalnych i Aktorskich REFLEKTORY 2012. Konkurs wspierany był przez
Radę Dzielnicy VIII Dębniki, a patronat medialny sprawowała
gazeta „Kropka”.
Cel konkursu to wyłonienie i promocja młodych talentów,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz popularyzowanie sztuki wokalnej i aktorskiej.
Przewodniczącym zespołu jury był Jan Wojdak z zespołu
„Wawele”, Kawaler Orderu Uśmiechu, organizator festiwalu
dla dzieci „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka”. Ponadto w jury
zasiadały: pani Marlena Janas – aktorka młodego pokolenia
i pani Dorota Dołęga – nauczyciel muzyki.
Zadaniem uczestników konkursu aktorskiego była prezentacja fragmentu spektaklu.
Wśród realizacji znalazły się zarówno inscenizacje nowatorskie jak i tradycyjne. Podziwiać można było piękne stroje,
pomysłowe scenografie oraz ciekawe choreografie tańców zespołowych.
Grupa Teatralna „Raz Dwa Trzy” ze Szkoły Podstawowej Nr 25 w składzie: Oliwia Anielska, Dominika Popławska,
Michalina Zawadzka, Maciej Bednarz, Grzegorz Grudziński,
Patryk Jaworski, Adam Kot oraz Michał Nowy z klasy 3c pod
kierunkiem pani Anny Dyl zdobyła I nagrodę oraz nagrodę
publiczności.
Anna Dyl

Łukasz Strojnowski
SWM Młodzi Światu, www.swm.pl

Kurier Podwawelski
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Z serii „Pracowali wśród nas”
W tej rubryce od jakiegoś czasu przedstawiamy Państwu znane postacie – pracujące lub mieszkające na terenie naszej
dzielnicy, a że nasza dzielnica jest całkiem spora, to i znamienitych osób nie brakuje.

w naszych szkołach – dyrektorów, nauczycieli, rodziców czy
może samych uczniów?
AA: Właściwie to odpowiedział Pan już sobie na to pytanie.
Tak jak nie ma teatru bez widza i aktora, tak nie ma szkoły bez
ucznia i bez nauczyciela - jak chcieliby niektórzy – choć zreformowana szkoła stawia nauczyciela w innej roli niż dotychczas.
Więcej od niego wymaga, a stosowane metody pracy powinny
traktować ucznia jako współtwórcę zajęć lekcyjnych. Szkoła
dobrze zarządzana jest szkołą sukcesu. Znane są w Krakowie
przypadki słabych w opinii obiegowej szkół, które po przejęciu
przez nowego dyrektora, rok po roku uzyskiwały coraz lepszą
renomę. Ideałem natomiast jest sytuacja, w której do tego procesu włączają się Rodzice. W szkole i w Nauczycielach Rodzice
powinni znajdować sojuszników, ale też Nauczyciele powinni
móc liczyć na zaufanie, życzliwość i wzajemny szacunek. Uważam, że na tym polu mamy jeszcze sporo do zrobienia, choć
już dziś nie brakuje budujących przykładów takiej współpracy.
MW: Wróćmy na chwilkę do wspomnianych już Targów
Edukacyjnych, które jako Dzielnica organizujemy od kilku lat
- czy uważa Pan, iż jest to inicjatywa przydatna z punktu widzenia przyszłych uczniów i pomocna dla ich rodziców przy
wyborze szkoły?

Dziś rozmawiamy z nowym Dyrektorem Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Krakowa Andrzejem Adamczykiem
Andrzej Adamczyk – absolwent Politechniki Krakowskiej
(elektrotechnika) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości (zarządzanie kadrami). Ukończył też liczne studia podyplomowe, m.in. z zakresu bankowości i finansów, pedagogiki oraz
zarządzania oświatą i wdrażania projektów unijnych. Przez 18
lat związany był z sektorem finansowym, a ostatnie trzy lata
pracował na stanowisku kierownika ds. administracji oraz
jako nauczyciel w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (uwielbiany przez uczniów, co zdradził nam Dyrektor szkoły Antoni
Borgosz). Zaszczytem jest nie tylko to, że szkoła znajduje się
na terenie naszej dzielnicy, ale też, że jest to od lat najlepsza
szkoła zawodowa w Polsce.
Maciej Wicherek: Wprawdzie z chęcią porozmawiałbym
z Panem o tym, czy którejś ze szkół w naszej dzielnicy grozi
likwidacja albo o tym czy stołówki szkolne przetrwają, ale umówiliśmy się, że u progu nowego roku rozmawiamy tylko o sprawach przyjemnych. Twierdzi Pan, iż placówki edukacyjne
znajdujące się na terenie Dzielnicy VIII Dębniki mają się czym
pochwalić – tak więc czy mogę poprosić o kilka szczegółów?
AA: Z pozycji osoby mającej krótkie doświadczenie jako dyrektor Wydziału Edukacji może trudno mówić o szczegółach,
ale pracując w jakiejś społeczności zawsze słyszy się o takich,
czy innych dokonaniach „sąsiadów”. To trochę tak, jak z opinią
na temat nauczyciela – nie musisz być na jego lekcji, by wiedzieć jakim jest nauczycielem. O tym mówią jego sukcesy, opinie Uczniów i ich Rodziców. Mnie cieszy przede wszystkim to,
że szkoły na terenie VIII Dzielnicy, to szkoły otwarte, pięknie
współpracujące ze sobą, zapraszające się na rożne uroczystości, biorące udział we wspólnych projektach, wymieniające się
doświadczeniami. Sława organizowanych na terenie VIII Dzielnicy Targów Edukacyjnych obiegła też inne dzielnice Krakowa. O tym słyszałem jako nauczyciel Zespołu Szkół Łączności,
a o tym jak ważne były one dla Rodziców, dowiedziałem się już
jako dyrektor Wydziału Edukacji. Wiem, że w tym sukcesie jest
również jakaś cząstka dzielnicy i wierzę, że taka współpraca
może przynieść znakomite efekty. Dla dobra szkół i placówek,
o których mówimy życzyłbym sobie też bardziej ścisłej współpracy na linii dzielnica – Wydział Edukacji i do tego będę gorąco namawiał Przewodniczących wszystkich dzielnic Krakowa.
MW: Jak to się potocznie mówi „sukces ma wielu ojców”,
ale kogo by Pan szczególnie wyróżnił gratulując sukcesów
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AA: Odpowiedź wydaje się oczywista. Każda sytuacja,
w której rodzice mogą i chcą skorzystać z fachowej podpowiedzi specjalistów, w której mają okazję zapoznać się z opiniami
innych rodziców (a z rozmaitych ankiet wynika, że przyznają
im ogromną rolę), w której w jednym miejscu mają zaprezentowaną całą ofertę edukacyjną dzielnicy - jest nie do przecenienia. Znane mi są przypadki, gdzie Rodzice mając już podjętą
decyzję, co do wyboru szkoły dla swojego dziecka, zmienili ją
pod wpływem wizyty na Targach Edukacyjnych. Należy wierzyć, że była to słuszna decyzja, choćby dlatego, że miała szansę być szerzej konsultowana i analizowana.
MW: Co roku przeznaczamy ze środków Dzielnicy po kilkaset tysięcy złotych na remonty szkół czy przedszkoli - jak Pana
zdaniem prezentują się one w porównaniu z innymi dzielnicami, które być może miał Pan okazję odwiedzić?
AA: Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Z pieniędzy na tak zwane zadania powierzone Rady Dzielnic przekazują pieniądze na każdego ucznia uczęszczającego do
szkół na ich terenie. Takim autentycznym „wskaźnikiem troski” dzielnicy o swoje szkoły i placówki jest wysokość środków
przekazywanych przez nią w puli tzw. zadań priorytetowych.
I tu chcę pochwalić Dzielnicę VIII, że w ramach posiadanych w tej puli środków stara się wspomóc każdą szkołę
i placówkę na swoim terenie, mimo, że ma ich bodaj najwięcej w Krakowie. Stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych we
wszystkich szkołach i placówkach, wymiana stolarki okiennej,
remonty pomieszczeń szkolnych i hojne wsparcie rozmaitych
konkursów, olimpiad, koncertów i zawodów sportowych bez
wątpliwości ma wpływ na jakość edukacji w dzielnicy.
MW: Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2013 – czego życzyłby Pan
krakowskiej edukacji, zwłaszcza, że będzie to ciągle czas kryzysu?
AA: Często powtarzam, że inwestycja w edukację, to inwestycja w naszą przyszłość. Oczywiście życzyłbym krakowskiej,
w ogóle polskiej edukacji, by przeznaczane na nią środki finansowe były w stanie zapewnić naukę na najwyższym poziomie.
Życzyłbym również wartości „bez kosztowych”, a przez to również bezcennych: szkół współpracujących, otwartych na rodziców i środowisko lokalne, szkół tworzących atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie. Proszę mi
wierzyć, jeśli pokona się opór i bierność, to takie partnerskie
współdziałanie daje ogromną satysfakcję całej społeczności
szkolnej i motywuje Rodziców do zwiększenia zaangażowania
w życie szkoły, a to z kolei może stać się wspaniałą przygodą,
z której nie należy rezygnować.
MW: Serdecznie dziękuję za poświęcony czas.

Kurier Podwawelski

Wyłożenie projektu zmiany mpzp
obszaru „III Kampus UJ-Wschód”
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ-Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 18 marca do
16 kwietnia 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze
Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego
4 w godzinach pracy Biura.Ponadto projekt zmiany planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie
także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl .
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu
projektowego, który dyżuruje w godzinach:- wtorki: od 13:30 do
15:30- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany planu miejscowego obszaru „III Kampus UJ-Wschód”
zostanie przeprowadzona w dniu 11 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Pomoc medyczna w nocy
i dni wolne od pracy
W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań
lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych,
które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać
ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy
udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium. W ramach
opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.
Nocna i świąteczna opieka medyczna pracuje codziennie od
godziny 18.00 do godziny 8.00 oraz całodobowo we wszystkie
niedziele święta i dni wolne od pracy.
Nie obowiązuje rejonizacja i można skorzystać z pomocy
dowolnego ambulatorium – lista placówek znajduje się na stronie www.nfz-krakow.pl.
Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w roku 2013 na terenie Dzielnicy VIII sprawuje NZOZ Kraków-Południe ul.
Szwedzka 27 – tel. 12/266 20 98.

INFORMACJA
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa,
w związku z art. 21 Uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina
właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia 2013 roku. Deratyzacja
winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie
pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach,
strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.
W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta
domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć
trutkę przed dostępem ptactwa.

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
Waldemar Startek – 15 kwietnia, od 17.30 do 18.30
Urszula Twardzik –22 kwietnia, od 18.00 do 19.00
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 wtorek miesiąca od
16.00 do 17.00 w Podgórskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Powroźniczej 2.
Urszula Twardzik – w każdy drugi wtorek miesiąca od 18.30
do 19.30 w sali oświatowej Centrum Kultury „Ruczaj” przy
ul. Rostworowskiego 13.
Maciej Wicherek – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym nr 502 35 47 47.

Dyżury Radnych Miasta Krakowa
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Paweł Węgrzyn – 16 kwietnia, 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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KROPLA NADZIEI
Skąd pomysł Fundacji, której patronem jest Ojciec Leon?
Fundacja, która powstała mieści się w Tyńcu. Wizytówką
Tyńca według mnie jest Ojciec Leon, który jest bardzo dobrym
człowiekiem, który nie przejdzie obojętnie obok problemu.
W samym Tyńcu jest kilkoro dzieci, które miały mniej szczęścia już na starcie. Przez założenie Fundacji chcemy pomóc nie
tylko rodzinie, ale przede wszystkim właśnie tym dzieciom.
Co chcecie osiągnąć poprzez założenie Fundacji?
Chcemy zrobić coś dla tych dzieciaków, żeby nie miały poczucia, że są gorsze od innych dzieci, pokazać i dać szanse na
zabawę, normalne wakacje, które będą wyglądały jak wakacje,
a nie jak kolejny zestaw ćwiczeń. Każda rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym w mniejszym lub większym stopniu ma
duży problem, miedzy innymi finansowy. Zazwyczaj matka rezygnuje z pracy, by zająć się dzieckiem, rehabilitacją i innymi
zajęciami związanymi z usprawnieniem dziecka, nie zapominajmy jednak, że często jest jeszcze rodzeństwo, które też potrzebuje uwagi. Właśnie dlatego też jeśli robimy coś dla chorego dziecka to jego rodzeństwo też jest brane pod uwagę.
Są już jakieś osiągnięcia?
Tak. Odbyło się fantastyczne spotkanie w SCANI na Tynieckiej, gdzie główną atrakcją była przejażdżka tirem. Mikołaj
też był fantastyczny u strażaków na ul. Rzemieślniczej. Dzieci
wiedziały, że jedziemy oglądać wozy strażackie, gdzie po małym poczęstunku i obejrzeniu wszystkich aut, remizy i akcesoriów strażackich, niespodziewanie okazało się, że na dachu jest
Mikołaj z prezentami i strażacy musieli go ściągnąć z tego dachu. Radości nie było końca. Bardzo miło było później dostać
telefon od mamy, która mówi, że dziecko jeszcze przez następny tydzień żyło wrażeniami związanymi z Mikołajem na dachu.
W końcu nie każdy ma taką możliwość zobaczyć Mikołaja na
własne oczy, który na dodatek potrzebuje strażaków do pomocy

Wycieczka do kopalni soli w Bochni

Wycieczka do kopalni soli w Bochni

przy zejściu na dół. Jakby tego było mało, to Mikołaj zostawił
jeszcze prezenty w SCANI i u ich sąsiadów, w firmie Adler.
Czy coś jest już planowane w najbliższym czasie?
Oczywiście, pomysłów jest bardzo dużo, może uda nam się
je zrealizować.
Jaki mają Państwo cel na przyszłość?
Uzbierać odpowiednią ilość pieniążków, aby móc zapłacić
za rehabilitacje każdego naszego podopiecznego, chcemy odciążyć budżet domowy. Może kiedyś w przyszłości uda nam się
otworzyć nasz mały ośrodek do rehabilitacji.
Każde dziecko może się zgłosić do Was?
Fundacja powstała głównie dla dzieci z chorobą nerwowo-mięśniową, jednak z uwagi na zaistniałą rzeczywistość nie odmówimy żadnemu dziecku pomocy.
Jak można Wam pomóc?
Zbieramy makulaturę, nakrętki i zużyte tonery z drukarek,
może ktoś ma na pozbyciu te rzeczy to chętnie przyjmiemy. Dodatkowo zbieramy pieniążki do puszek na turnus rehabilitacyjny
dla naszych podopiecznych. Każdy może przekazać nam kilka
groszy, nie chodzi o duże sumy, każda złotówka się liczy. Puszki są
rozmieszczone w różnych miejscach Krakowa, w Tyńcu też będą.
Bardzo też dziękujemy wszystkim osobom , które już nam
pomogły i tym którzy pomagają nadal, a jest ich naprawdę bardzo dużo, bardzo też dziękujemy wolontariuszkom, które przyjeżdżają do Tyńca pomagać innym, zupełnie bezinteresownie.
Duże podziękowania należą się też wszystkim firmom dzięki
którym mogliśmy dać trochę radości naszym podopiecznym.

Fundacja kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita
ul. Lutego Tura 11, 30-398 Kraków
www.kroplanadziei.pl, fundacja@kroplanadziei.pl

Wybieramy znak graﬁczny Dzielnicy VIII
Przedstawiamy Państwu 8 propozycji znaku graficznego Dzielnicy VIII zaprojektowanych przez grafików: p. Martę
Kwiatkowską oraz p. Krystiana Dziewanowskiego. Wykonanie
projektów zostało sfinansowane z prywatnych środków radnych.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyła-

nie własnych propozycji znaku graficznego Dzielnicy VIII w terminie do 8.04.2013 r. Po tym terminie komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych propozycji 4 najciekawsze projekty.
Od 15.04.2013 r. do 15.05.2013 r. mieszkańcy będą mogli oddać głos na jeden z 12 projektów znaku graficznego.

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

