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Drodzy Czytelnicy!
Jest to pierwszy numer „Kuriera Podwawelskiego”, w którym jestem redaktorem naczelnym. Z tym większą przyjemnością oddaję go w Wasze ręce.
Przeczytacie w nim m.in. tekst o naszej nowej Radzie i komisjach merytorycznych. Dowiecie się również co nieco o wydarzeniach sportowo-kulturalnych.
Kwiecień jest również miesiącem, w którym obchodzimy
Święto Wielkiej Nocy. Z tej okazji, w imieniu swoim oraz Rady
Dzielnicy VIII Dębniki, chciałbym
życzyć Państwu zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości oraz serdecznych spotkań w gronie Najbliższych.
A tymczasem, zapraszam do
lektury!
Rafał Torba
Redaktor naczelny
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki

Nazwa

Ulica

Numery
telefonów

V Komisariat Policji
w Krakowie

ul. Zamojskiego 20/22

12 61-52-916,
12 61-52-045

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2

ul. Rzemieślnicza 10

12 266-39-98

Straż Miejska
Miasta Krakowa
Oddział Podgórze

ul. na Kozłówce 25

12 650-07-60,
12 688-22-40,
986

Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

ul. Centralna
53

12 616-70-00

Całodobowy dyżur związany
z utrzymaniem dróg

19478, 12 616-75-55,
12 616-75-62

Zgłoszenia awarii
oświetlenia

ZUE 12 686-07-20
(całodobowo)

Akcja „Zima”

tel: 12 646-23-61,
fax: 12 646-23-60,
e-mail: zima@mpo.krakow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji SA

ul. Senatorska 1

0800-13-0060

Pogotowie energetyczne

991

Pogotowie gazowe

992

MPO –
oczyszczanie miasta
Wszelkie informacje
i interwencje można
zgłaszać całodobowo

12 64-62-361
interwencje24h@mpo.krakow.
pl

Zarząd Zieleni Miejskiej
obsługa mieszkańców
i dziennik podawczy

12 34-18-514
sekretariat@zzm.krakow.pl

Kurier Podwawelski

Fot. Izabela Feldy

Nowa Rada Dzielnicy
Koniec ubiegłego roku upłynął pod znakiem wyborów. Odbyły się zarówno te do Rady Miasta Krakowa, jak i do sejmiku
wojewódzkiego, wybraliśmy również Prezydenta Miasta Krakowa.
Z kolei 2 grudnia odbyły się wybory do Rad Dzielnic, które
niestety nie cieszą się już tak dużą frekwencją. W ich trakcie
wybraliśmy swoich przedstawicieli, którzy będą dbać o nasze
lokalne sprawy. I tak spośród wielu kandydatów w Radzie znalazło się 21 osób. Wśród nich znajdziemy osoby, które od wielu
lat są radnymi oraz takie, dla których jest to dopiero pierw-

sza kadencja. Wszystkim jednak nie brakuje zapału do pracy
oraz pomysłów.
Z kolei 20 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy VIII, której przewodniczył Artur Buszek, Radny Miasta
Krakowa. W trakcie jej trwania wybrano nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Głosowanie wygrał bezpartyjny radny,
Rafał Torba. Będzie to jego druga kadencja jako radnego, ale
pierwsza jako Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII
Dębniki. O jego sukcesie i planach możecie przeczytać więcej
w wywiadzie na kolejnych stronach gazety.

Komisje merytoryczne wybrane
i prace rozpoczęte
Nowa Rada Dzielnicy wybrała oraz potwierdziła uchwałą składy komisji, które będą pracować przez
5 najbliższych lat. Poniżej przedstawiamy Państwu ich wykaz oraz krótki opis tego, czym się zajmują.

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Olszańska Maria – przewodnicząca
Bystrowski Paweł – wiceprzewodniczący
Chamielec Iwona
Pyzik Judyta
Rusocki Piotr
Zięba Aleksander

Kurier Podwawelski

To komisja, która zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem oraz wdrożeniem budżetu obywatelskiego na terenie
Dzielnicy VIII Dębniki, współpracą z jednostkami Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie kompetencji
Komisji oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy VIII Dębniki, a także przeprowadzaniem kampanii informacyjnej i edukacyjnej na temat budżetu obywatelskiego.
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Komisja ds. Inwestycyjnych
Brudniak Rafał – przewodniczący
Brągiel Mariusz – wiceprzewodniczący
Paszkowski Bartosz
Piętka Renata
Pytlarz Elżbieta
Komisja ds. Inwestycyjnych opiniuje projekty związane
z inwestycjami miejskimi planowanymi do realizacji na terenie
Dzielnicy, przygotowuje wnioski do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz przeprowadza konsultacje społeczne związane z inwestycjami miejskimi.

Komisja Kultury
Zięba Aleksander – przewodniczący
Chamielec Iwona – wiceprzewodniczący
Olszańska Maria
Pytlarz Elżbieta
Twardzik Urszula
Komisja Kultury będzie zajmować się sprawami związanymi
z tworzeniem lub likwidacją placówek upowszechniania kultury, lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi, działaniami na rzecz
ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi, Komisją Kultury i Ochrony Zabytków RMK, jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi jednostkami miejskimi.

Komisja Edukacji
Twardzik Urszula – przewodnicząca
Moskal Andrzej – wiceprzewodniczący
Puszkarz Arkadiusz
Torba Rafał
Zaraska Piotr
Zadania Komisji Edukacji będą realizowane w szczególności
w sprawach tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświatowych, robót budowlanych przy istniejących placówkach,
współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa,
Komisją Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz Miejskim Centrum Obsługi Oświaty, a także organizacji lokalnych wydarzeń
oświatowych.

Komisja Infrastruktury
Siekacz Sławomir – przewodniczący
Wrona Marcin – wiceprzewodniczący
Balon Łukasz
Bragiel Mariusz
Bystrowski Paweł
Moskal Andrzej
Paszkowski Bartosz
Piętka Renata
Puszkarz Arkadiusz
Pytlarz Elżbieta
Torba Rafał
Zaraska Piotr
Główne zadania Komisji Infrastruktury będą realizowane
w szczególności w sprawach robót budowlanych w zakresie
dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych klasy dojazdowej,
wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na
obszarze Dzielnicy oraz współpracy z jednostkami miejskimi
w zakresie działania Komisji.
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Komisja Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych
Pytlarz Elżbieta – przewodnicząca
Bystrowski Paweł – wiceprzewodniczący
Brudniak Rafał
Chamielec Iwona
Hakenszmidt Krzysztof
Piętka Renata
Pyzik Judyta
Rusocki Piotr
Turcza Piotr
Twardzik Urszula
Głównym zadaniem Komisji Planowana Przestrzennego
i Terenów Zielonych będzie zgłaszanie postulatów do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem, likwidacja samowoli budowlanej, ustalanie lokalizacji
obiektów przemysłowych i handlowych, opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii
wewnętrznej, opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy. Ponad to Komisja będzie zajmować się
sprawami związanymi z lokalizacją terenów zielonych, organizacją akcji promujących ochronę przyrody oraz działania proekologiczne wśród mieszkańców, a także pracami budowlanymi
związanymi z ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami.

Komisja Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami
Hakenszmidt Krzysztof – przewodniczący
Brągiel Mariusz
Pyzik Judyta
Torba Rafał
Zięba Aleksander
Kurier Podwawelski

Do zadań Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami będzie należeć komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy, podejmowania działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw, opieka nad tablicami informacyjnymi i stroną internetową Dzielnicy,
współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy oraz utrzymywanie kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.

Komisja Rewizyjna

sportowej i rekreacyjnej, lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, dzielnicowych programów wspierania działalności
miejskich placówek sportu, lokalizacji terenów rekreacyjnych
i sportowych, współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi działającymi na terenie Dzielnicy.

Komisja Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa

Moskal Andrzej – przewodniczący
Siekacz Sławomir – wiceprzewodniczący
Turcza Piotr – członek
Zadaniem Komisji Rewizyjnej będzie opiniowanie rocznego
sprawozdania Zarządu z jego działalności, rozpatrywanie skarg
na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach oraz ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.

Komisja Sportu
Zaraska Piotr – przewodniczący
Brągiel Mariusz – wiceprzewodniczący
Siekacz Sławomir
Zadania Komisji Sportu będą realizowane w szczególności
w sprawach budowy i modernizacji osiedlowej infrastruktury

Chamielec Iwona – przewodnicząca
Twardzik Urszula – wiceprzewodnicząca
Balon Łukasz
Puszkarz Arkadiusz
Zadania Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa będą realizowane w szczególności w sprawach wniosków o wynajem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy, współpracy przy realizacji polityki Miasta w zakresie
pomocy mieszkaniowej, programu poprawy bezpieczeństwa dla
Gminy Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków”, funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej, współdziałania
z właściwymi organami, instytucjami i organizacjami w zakresie zwalczania zjawisk patologii społecznej i poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy. Dodatkowo Komisja będzie się
zajmować dzielnicowymi programami wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz
wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej
i zdrowia.
.

Wielkie wspólne sprzątnie okolic
Osiedla Europejskiego!
30 marca mieszkańcy Osiedla Europejskiego zainicjowali wspólną akcję sprzątania okolicy. Od godziny 14 sprzątali
ul. Piltza, Kolistą i Czerwone Maki. Jednym z głównych obszarów sprzątania, był odcinek ul. Czerwone Maki (od cmentarza
do ul. Babińskiego). Teren ten, po intensywnej zabudowie okolicy, jest jednym z nielicznych gdzie można przespacerować się
wśród zieleni. Niestety od dawna też był teren z dzikimi wysypiskami śmieci. Dzięki akcji udało się sprzątnąć między innymi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 torebkę damską
1 kurtkę
1 kamizelkę odblaskową
42 worki śmieci wszelakich, z czego kilka zapełnionych śmieciami rodem z Ryneczku pewnej marki marketu.

12 opon
1 wersalkę
1 telewizor (pamiętający lata osiemdziesiąte)
1 plecak na stelażu
1 grill
1 fotel samochodowy
1 choinkę
2 żelazka
5 butów
2 lustra
1 kabinę prysznicową

Kurier Podwawelski
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Młodość i doświadczenie
Rozmowa z Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Historia niczym z filmów. Rozwijająca się kariera
młodego polityka z Sidziny już teraz robi wrażenie
na wielu osobach. W ciągu czterech ostatnich lat od
zwykłego mieszkańca stał się najważniejszą osobą
w Dzielnicy, ale czy na tym poprzestanie? Jakie są
jego plany na przyszłość? Czego możemy spodziewać się po jego pracy? Czytajcie dalej!
– Na początku chciałabym pogratulować Panu wyboru na Przewodniczącego Rady Dzielnicy. To Pana druga kadencja jako radnego.
Czego nauczył się Pan w trakcie czterech ostatnich lat?
W ciągu ostatnich czterech lat zyskałem doświadczenie
w kwestiach współpracy z jednostkami miejskimi, procesami
inwestycyjnymi oraz przeprowadzaniem inwestycji czy remontów. Dowiedziałem się także, jak działa oraz pracuje Rada Dzielnicy i na jakich płaszczyznach może wspierać mieszkańców.

– Jest Pan bardzo młodą osobą. Jak z tak niewielkim doświadczeniem politycznym udało się Panu zostać Przewodniczącym Rady
Dzielnicy? Wśród kandydatów było kilka osób z potencjalnie większymi szansami.
Mimo że jestem najmłodszym Radnym Dzielnicy VIII, to nie
uważam się za osobę z niewielkim doświadczeniem. W ciągu
kilku lat pracy udało mi się zrealizować wiele projektów i myślę,
że jest to głównie zasługa mojego zaangażowania w życie społeczne. Przewodniczącym Rady Dzielnicy VIII zostałem, dzięki
głosom radnych, z którymi zaraz po wyborach omówiliśmy plany działań Rady Dzielnicy na kolejnych pięć lat.
– Czy uważa Pan, że w obecnym składzie Rada Dzielnicy będzie
działać wspólnie, a przede wszystkim skutecznie dla Mieszkańców?
Obserwując działania Rady Dzielnicy przez ostatnie 4 miesiące uważam, że będziemy działać sprawnie, merytorycznie i skutecznie, pomagając mieszkańcom w różnych aspektach.
– Jakie są Pana plany na tę kadencję?
Najważniejszymi zadaniami, jakie są do zrealizowania w trakcie trwania tej kadencji są przygotowanie projektu oraz rozpoczęcie budowy trasy Pychowickiej oraz Ósmego Pułku Ułanów,
a także przebudowa dróg na osiedlach peryferyjnych, rozbudowa szkół oraz budowa nowej szkoły na Ruczaju.
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Fot. Rafał Torba

– Znacząco wzrosło również Pana poparcie wśród wyborców.
Uzyskał Pan aż 512 głosów w wyborach dzielnicowych, co było drugim w Krakowie wynikiem. Jak Pan ocenia ten wynik? Jakie są Pana
odczucia?
Jest to wynik bardzo satysfakcjonujący, budujący i motywujący zarazem do dalszego działania. Co do jego oceny, jest to
podsumowanie mojej 4-letniej pracy, na którą złożyły się duże
inwestycje, takie jak chociażby termomodernizacja szkoły, remonty nakładkowe czy zakończenie procesu przygotowania
projektu wraz z wydaniem pozwolenia na budowę ulicy Mieczysława Wrony. Myślę, że mieszkańcy oddając na mnie głos docenili także drobne rzeczy takie jak ławki przystankowe, zmiany
organizacji ruchu, kosze na śmieci czy nowe boiska.
– Startował Pan w okręgu Sidzina, która jest peryferyjnym osiedlem. Czy potrzeby Pańskich wyborców będą ważniejsze od potrzeb
pozostałych Mieszkańców? Czy będzie Pan może szukać kompromisu?
– Osiedle Sidzina zawsze będzie bliskie mojemu sercu, zawszę też będę zabiegał o remonty czy inwestycje na jego obszarze. Ale chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i pomysły
na rozwój również innych osiedli z pomocą radnych dzielnicowych i radnych miejskich, przy równym podziale środków finansowych, tak jak było do tej pory.
– W jaki sposób zamierza Pan osiągnąć swoje cele? Na czyją
pomoc może Pan liczyć wśród radnych miasta?
Wiele zależy od tego, o jakich celach mówimy. Jeżeli weźmiemy na warsztat sprawy do załatwienia w ZDMK (dawnym
Zikicie), to znam procedury, inspektorów i sprawnie poruszam
się w tych kwestiach. Jeśli natomiast mówimy o inwestycjach,
to liczę tutaj na radnych miejskich wybranych z Dębnik. Szczególnie mam na myśli Rafała Komarewicza, z którym działam od
kilku lat.
– Jakie są największe problemy, z którymi, Pańskim zdaniem,
zmaga się Dzielnica i jej Mieszkańcy? Jak je rozwiązać?
Kurier Podwawelski

Największym problemem, tak jak we wszystkich dzielnicach,
jest zbyt mały przydział środków finansowych. Dla przykładu,
w roku 2019 budżet na remonty dróg i chodników wynosi ok.
1 mln zł, a propozycje od radnych są szacowane na ok. 2,5 mln
zł. Kolejnymi problemami są przepełnione szkoły, pracujące niejednokrotnie na trzy zmiany czy postępująca w ekspresowym
tempie zabudowa, przy bardzo małym wskaźniku budowy nowych dróg. Częściową receptą na te problemy byłoby na pewno
zwiększenie kompetencji dla dzielnic, a co za tym idzie również
większe środki finansowe.
– Jakie strategiczne inwestycje dla Dzielnicy przewiduje Pan na
najbliższe lata?
Tak jak wspominałem wcześniej, jest to Trasa Pychowicka i budowa ulicy 8-mego Pułku Ułanów. Dla poszczególnych
osiedli strategiczne będą przebudowy dróg takich jak chociażby
Mochnaniec czy Wrony, a także przykładowo powstanie parku
na Osiedlu Podwawelskim oraz Parku Zakrzówek.
– Co o trasie Pychowickiej? Czy realny jest jej tunelowy przebieg?
Mieszkańcy obawiają się też, że proponowany jej przebieg przez
spółkę miejską Trasa Łagiewnicka, może wpłynąć niekorzystnie na
okoliczne tereny zielone. Czy ich obawy są uzasadnione?
Na początku kadencji wpłynęło do Dzielnicy pismo z prośbą
o wskazanie głównych założeń dla trasy zarówno z punktu widzenia Rady jak i Mieszkańców. Rada konsultując się z mieszkańcami i lokalnymi ekologami wystosowała pismo, w którym jako
główny wyznacznik do przebiegu trasy jest przeprowadzenie jej
w tunelu. Czekamy teraz na koncepcję oraz szerokie konsultacje, w trakcie których będziemy mogli więcej powiedzieć na
temat przebiegu trasy, jak i innych ważnych aspektów tej inwestycji.
– Tuż przed ubiegłorocznymi wyborami do Rady Miasta ruszyła
również zbiórka podpisów pod petycją w sprawie uzyskania środków
finansowych na przygotowanie koncepcji budowy kładki pieszo – rowerowej łączącej Dębniki ze Zwierzyńcem. Dziś wiemy, że udało
się te środki zabezpieczyć w budżecie miasta na najbliższy rok. Czy

uważa Pan, że to ważna inwestycja dla Mieszkańców? Kiedy ma ona
szanse powstać?
Jest to bardzo ważna inwestycja łącząca dwie dzielnice.
Wzmocni ona zarówno turystykę, jak i ułatwi poruszanie się rowerem na tym obszarze. Bardzo cieszę się, że zaangażowanie
zarówno radnego Komarewicza, jak i radnych dzielnicowych
zaowocowało zarezerwowaniem środków finansowych na ten
cel. Z moich informacji wynika, że w tym roku ma powstać koncepcja jej budowy. Aktualnie proces ten przebiega bez zbędnych
problemów. Natomiast w przyszłych latach ma powstać zarówno projekt jak i sama kładka.
– Skoro mowa o kładce pieszo-rowerowej, to muszę zapytać również o budowę nowych ścieżek rowerowych. Czy są takowe plany?
W planach na pewno jest budowa brakującego fragmentu trasy rowerowej wzdłuż Wisły w rejonie ulicy Widłakowej i budowa nowej trasy w rejonie ulicy Bunscha, Babińskiego i Trockiego.
– Czy uważa Pan, że sprawdzi się na piastowanym przez siebie
stanowisku?
Patrząc na ostatnią czteroletnią kadencję i mijające właśnie
cztery miesiące nowej uważam, że będę sprawnie kierował
Radą dla dobra wszystkich Mieszkańców.
– A jakie są zatem Pana plany na przyszłość? Dalsza kariera
polityczna, czy może spokojne życie w domku z ogródkiem? Zastanawiał się Pan już nad tym, co będzie za 5 lat?
Przede wszystkim chcę działać dla naszej Dzielnicy i Krakowa.
O tym, co będzie dalej będziemy mogli porozmawiać pod koniec
trwającej kadencji. Chociaż przyznam szczerze, że ta praca daje
mi wiele satysfakcji i energii. Raz zarażony tym bakcylem, już nigdy nie będę potrafił siedzieć na kanapie przed telewizorem.
– W takim razie życzę dalszych sukcesów i owocnej pracy. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Rozmawiała Izabela Feldy

Fot. Agnieszka Górka

Anielskie granie i śpiewanie

1 lutego 2019 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 10 odbył
się konkurs wokalny „Anielskie granie i śpiewanie”. Jego celem
było krzewienie i podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i paKurier Podwawelski

storałek w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie
wrażliwości i zdolności muzycznych. Dzieci z naszego przedszkola radośnie śpiewały, grały i tańczyły na przedszkolnej scenie.
Występy te cieszą się dużą popularnością wśród przedszkolaków
i ich rodziców. Patronat nad naszym konkursem objęli abp. Marek Jędraszewski, Witold Kozłowski (marszałek województwa
małopolskiego), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty) oraz Rafał
Torba (Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Dębniki). Wszystkie
dzieci otrzymały piękne prezenty ufundowane przez sponsorów:
Urząd Marszałkowski Miasta Kraków, Wydawnictwo Skrzat, Studio Fotografii Cyfrowej Piotr Halik oraz Radę Rodziców naszego przedszkola. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe wrażenia,
piękny koncert i wiele wzruszeń. Dzieci planują już występy
w kolejnej edycję konkursu... ale na to musimy poczekać aż rok.
Agnieszka Górka, Marta Jarząbczyk
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W końcu jest!

Fot. Ciap-dron

Fot. Ciap-dron

Nowy plac zabaw w Parku Dębnickim

Długo oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja w końcu
stała się faktem. W samym sercu Starych Dębnik, w Parku Dębnickim powstał nowy plac zabaw.
Park Dębnicki został otwarty w 2002 roku i od tego czasu
dzieci nie miały w nim swojego miejsca do zabaw i harców. Powstała przed wieloma laty, w Instytucie Architektury Krajobrazu
Politechniki Krakowskiej, koncepcja jego zagospodarowania zakładała powstanie w północnej części placu zabaw. Inwestycji
jednak nie udało się zrealizować przez niemal 20 lat.
Dębniki to niemal ścisłe centrum miasta. Niestety, niewiele
jest tutaj zielonych miejsc rekreacyjnych, a w okolicy mieszka
wiele rodzin z dziećmi. Zdesperowani rodzice wysyłali do urzędów pisma z prośbą o pomoc, ale niewiele udało się zdziałać
w tym temacie. Nie pomógł nawet Budżet Obywatelski, w któ-

rym projekt wygrał i teoretycznie były środki finansowe na jego
realizację. Okazało się jednak, że na przeszkodzie stanęły procedury formalne, które uniemożliwiły po raz kolejny realizację
tej inwestycji. Kiedy udało się uzyskać całą dokumentację okazało się, że po raz kolejny zabrakło środków finansowych na jej
realizację. Na szczęście z pomocą przyszedł radny miasta Rafał
Komarewicz, który zorganizował zbiórkę podpisów wraz z okolicznymi mieszkańcami. Zebrano ponad 500 podpisów poparcia
pod inicjatywą. Dzięki temu Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, przesunął odpowiednie środki i można było rozstrzygnąć przetarg na budowę. I tak na wiosnę tego roku został
otwarty nowy plac zabaw. W końcu najmłodsi mieszkańcy naszej
dzielnicy mają swój kącik zabaw.
Izabela Feldy

„Tydzień Dobrego Słowa”
w Samorządowym Przedszkolu nr 58 w Krakowie
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Ten, kto umie się zachować,
Na sympatię zasługuje.
Dobrze więc pamiętaj słowa:
PRZEPRASZAM, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ!
Wiesława Malik, Alina Rębacz

Fot. Alina Rębacz

W dniach 4-8 lutego w naszym przedszkolu realizowany
był temat „Tydzień Dobrego Słowa”. W tym czasie sprawa ta
była szczególnie akcentowana. Warto jednak znaczyć, że grupa
przedszkolaków przez cały rok realizuje cele Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, dzięki której codziennie
uczą się dobrych słów, zwrotów grzecznościowych i przyjacielskich zachowań. Na co dzień dzieci wykazują zachowania i słowa sprzyjające tworzeniu relacji z innymi rówieśnikami, a także
potrafią wyjaśnić, dlaczego niektóre zachowania lub słowa pomagają lub utrudniają relacje. Maluchy są już świadome tego,
jak ważne jest używanie dobrych manier i dlaczego warto je
posiadać. Przykłady z literatury, rozwinęły u nich umiejętności
zachowania się w różnych sytuacjach konfliktowych, poznały to
„co wypada, a co nie wypada”. Nauczycielki dążą do tego, aby
w przedszkolakach budować system wartości i uczyć rozpoznawania tego co dobre, a co złe. Najlepszym sposobem na to
jest budzenie empatii, nazywanie swoich uczuć i wywoływanie
pozytywnych zachowań w grupie rówieśniczej. Właśnie na to
zwracaliśmy szczególną uwagę w trakcie trwania „Tygodnia dobrego słowa”.

Kurier Podwawelski

Szusowanie na białym puchu
Mistrzostwa Dzielnicy VIII w narciarstwie zjazdowym

Nazwisko
ADAMOWSKA
ZARASKA
BABIUCH

Imię
Marta
Wiktoria
Julia

szkoła
158
110
40

Fot. Piotr Przywara

miejsce
1
2
3

Fot. Piotr Przywara

W dniu 28 lutego 2019 roku Przewodniczący Komisji Sportu
Rady Dzielnicy VIII Dębniki wręczył puchary najlepszym narciarzom Szkół Podstawowych. Nim to jednak nastąpiło doszło do
sportowej rywalizacji, która miała miejsce na stoku narciarskim
Lubomierz SKI. Zawody odbyły się już po raz szósty z rzędu
i na stałe zagościły w kalendarzu cyklicznych imprez sportowych
organizowanych w naszej dzielnicy. Spośród 12 szkół podstawowych swoje reprezentacje wystawiło aż 8 placówek. Były to
szkoły nr: 133 (ul. Wrony), nr 40 (ul. Pszczelna), nr 53 (ul. Skośna), nr 30 (ul. Konfederacka), nr 62 (ul. Ćwikłowa), nr 151 (ul.
Lipińskiego), nr 110 (ul. Skwerowa) i nr 158 (ul. Strąkowa).
Pogoda była bardzo sprzyjająca. Pomimo mocno świecącego słońca i temperatury powyżej zera stopni Celsjusza stok był
bardzo dobrze przygotowany. Umożliwiło to startującym wykonanie dwóch zjazdów. Jak zwykle o tej porze roku na stoku znajdowali się tylko nasi zawodnicy i opiekujący się nimi nauczyciele,
którzy przyjechali do Lubomierza dwoma autokarami.
Do tej pory opisuję same plusy, ale czy rzeczywiście nie było
żadnych mankamentów? Jeden był i to poważny. W karczmie
nie było pączków pomimo tłustego czwartku. W związku z tym
największą popularnością cieszyły się zapiekanki, kiełbasa z grilla
oraz wyborna kwaśnica.
A teraz kwintesencja rywalizacji sportowej, czyli jej rozstrzygnięcie. Według regulaminu zawodów nie było podziału na kategorie wiekowe, jedynie na płeć zawodników.
Wyniki w kategorii dziewcząt:
wynik
28,48
29,69
31,53

miejsce
1
2
3

Nazwisko
MACHETA
BILIK
ŚLUSARCZYK

Imię
Michał
Adam
Maksymilian

szkoła
158
62
62

Fot. Piotr Przywara

Czwarte miejsce uważane jest za najgorsze, bo znajduje się
tuż za podium. My to trochę zmieniliśmy i za czwarte miejsce
również wręczyliśmy puchar. Zdobyła go uczennica SP 158 Emilia JÓŹWIAK.
Chłopcy zakończyli zawody w następującej kolejności:
wynik
27,82
28,52
28,63

Kurier Podwawelski

Fot. Piotr Przywara

Na czwartym miejscu uplasował się Antoni BILIK. To kolejny
zawodnik ze Szkoły Podstawowej nr 62.
Klasyfikację drużynową wygrała zdecydowanie SP nr 158.
Na drugim miejscu uplasowała się SP nr 62, a na trzecim stopniu podium stanęła SP nr 40, która przywiozła tylko czterech
zawodników. Ale za to jakich, skoro zajęli tak wysokie miejsce!
Potwierdzeniem tego jest fakt, że dawne Gimnazjum nr 22,
z obecnie SP nr 110 wystawiła tylko jednego zawodnika, a i tak
zajęła 5 miejsce drużynowo. Ale właśnie taki jest sport. Nieprzewidywalny!
Tegoroczne zawody kończą pewien okres. Dotychczasowi
zwycięzcy, którzy obstawiali podium przez ostatnie lata kończą
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naukę w szkołach podstawowych i rozpoczną dalszy etap edukacji w szkołach średnich. Żegnamy Wiktorię – zwyciężczynię
pierwszych zawodów mających miejsce w 2014 r., która nigdy
nie zeszła z podium i uczestniczyła we wszystkich sześciu edycjach, Martę – stojącą zawsze na pierwszym miejscu, Michała,
który również nigdy nie opuścił pierwszego miejsca. Życzymy
im samych sukcesów w dalszej drodze sportowej kariery. A my
czekamy na kolejne zawody, które odbędą się za rok oraz pokoleniową zmianę zwycięzców.
Zawody zakończyły się tradycyjnie nagrodzeniem najlepszych piętnastu zawodniczek i zawodników, wspólnymi zdjęciami oraz radosnymi uśmiechami wszystkich uczestników.
Podsumowując tegoroczne zmagania młodych narciarzy nasuwa się stwierdzenie, że piękno sportu widać w radości i profe-

sjonalizmie startujących zawodników. I coś w tym jest. Jakiś magnetyzm, który pomimo słabszych dni, niepowodzeń, czasami
kontuzji sprawia, że wracamy do sportu, pasjonujemy się nim,
doskonalimy swoje umiejętności, aby znów stanąć na starcie
z radością na twarzy.
Mistrzostwa Dzielnicy VIII Dębniki w Narciarstwie Zjazdowym zawsze są granicą pomiędzy zimą a wiosną. Zbliżają się
coraz cieplejsze dni i zamiana nart na rolki, rower i inny wiosenno-letni sprzęt. Ale pamiętajmy – zima znów wróci i zaprosi
narciarzy na ośnieżone stoki.
Piotr Zaraska
Przewodniczący Komisji Sportu
Dzielnicy VIII Dębniki

Legendy herbowe

ziemi pychowicko-kostrzecko-bodzowskiej
Każdy skrawek ziemi ma swoją historię. Na początku pisała
ją tylko przyroda – najpierw skały i gleby, potem prymitywne organizmy żywe oraz rośliny. Po nich swoje ślady na ziemi zaczęły
zapisywać kolejne organizmy żywe – owady, płazy i gady, ptaki
i ssaki. I w końcu pojawił się człowiek. Najstarszymi zapisami
historii ludzi są oni sami. Ich odkopywane kości oraz odciski stóp
na skałach przechowane w nielicznych miejscach.
Ludzkie zapisy w historii stały się w końcu wyraźne dzięki
temu, że człowiek zaczął wytwarzać wyroby
związane ze swoim życiem codziennym oraz
potrzebami duchowymi. Najstarsze z tych historii zachowały się do naszych czasów w formie artefaktów archeologicznych. Część z bardzo starych wydarzeń związanych z danym
regionem zachowała się w nazwach miejsc
i obiektów geograficznych oraz w nazwach
miejscowości. Po wynalezieniu pisma, nowsze
historie zaczęły być przekazywane dla potomnych w formie zapisków. Niestety bardzo wiele
dokumentów pisanych z dawnych wieków zostało zniszczonych w licznych wojnach i innych
kataklizmach. Dotyczy to również obszaru, na
którym znajdują się trzy krakowskie osiedla,
a dawniej miejscowości – Pychowice, Kostrze i Bodzów.
Kronikarz, chcąc opisać co działo się na tych terenach
w dawnych czasach, posługuje się tylko nielicznymi tropami. Są
wśród nich nazwy miejscowości i ich herby, stosunkowo rzadkie wykopaliska archeologiczne, wśród których wyjątkiem jest
ładna kolekcja artefaktów z celtyckiego osiedla w Pychowicach
sprzed dwóch tysięcy (i mniejsza z wieków późniejszych), która
być może przyczyni się do realizacji projektu „Asterix i Obelix w Pychowicach”. Wykopaliska uzupełniają pojedyncze zapiski z wieków średnich, które łaskawie przechowała do naszych
czasów „Pani Historia”. Dlatego najlepszą formą ujęcia historii
tych ziem wydaje się być legenda. Legenda bowiem nie pretenduje do ujęcia wydarzeń z przeszłości w formie „ostatecznej
prawdy”. Zbiera jednak w jedno różnorodne zapiski przeszłych
wieków i pozwala współczesnemu człowiekowi poznać i posiąść swoje „duchowe korzenie”. A to duchowe zakorzenienie
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w konkretnym miejscu „na mapie” sprawia, że człowiek nie jest
już „pyłkiem na wietrze” miotanym przez wiejące nieustannie
„wiatry lub wichry dziejów”. Historia bowiem, będąc pisana codziennie na nowo, nie oszczędza nieroztropnych wędrowców
niemających zakorzenienia w ziemi ojczystej. Przyjmij zatem,
Drogi czytelniku, legendy związane z herbami Pychowic, Kostrza i Bodzowa.
Autor

KOSTRZE
Herb: koń stojący na tylnych nogach
w kolorze granatowym na złotym, królewskim tle, ze złotą literą K na ciele.
Legenda herbowa – młody koń:
Działo się to w dawnych czasach, kiedy na
Wawelu zasiadała na tronie królowa Jadwiga,
a niedalekimi dobrami kostrzeckimi, leżącymi
po drugiej stronie Wisły w kierunku Tyńca, władał Jan Tęczyński. Pieczętował się on herbem
Topór. Był kasztelanem krakowskim i kasztelanem wojnickim oraz dzielnym i pobożnym rycerzem. Jego mały, drewniany kasztel znajdował się na wzgórzu
zwanym Solnik w Kostrzu, powyżej dzisiejszej kapliczki.
Pewnego słonecznego poranka kasztelan po porannych modlitwach postanowił wybrać się na małe polowanie w okoliczne bory. Jak to zwykł stale czynić, przed wyjazdem polecił się
opiece Bożej i Najświętszej Panienki oraz patronom rycerzy św.
Archaniołowi Michałowi i św. Jerzemu. Na łowiecką wyprawę
do lasu pojechał tym razem w otoczeniu tylko przybocznego
giermka Adama z Wojnicza. Jechał na swoim ulubionym koniu.
Ogier ten miał zawołanie „Granat” ze względu na granatowy
kolor szat, które możnowładca lubił nosić i w który to kolor
również przyozdabiał swego konia w czasie parad i turniejów
czy też jadąc na wojny.
Tego dnia wyprawa miała niestety potoczyć się inaczej niż
zwykle. Nic nie zapowiadało nieszczęścia. Rycerze jechali rozkoszując się pięknem poranka, bujnej przyrody, a jednocześnie
Kurier Podwawelski

wypatrując dzikiego zwierza. Nagle na skraju boru kasztelana
i jego giermka zaatakowała grupa uzbrojonych bandytów. Wyskakując z gęstwiny napadli na zaskoczonych rycerzy. Ponieważ
giermek jechał pierwszy i nie spodziewał się ataku, nie zdążył
zasłonić się przed oszczepem. Grot przeszył jego pierś. Adam
zdążył tylko krzyknąć „Jezu” i runął martwy z konia na ziemię.
Kasztelan miał więcej szczęścia, a do tego był wyśmienitym
rycerzem. Od razu spiął konia i zrobił gwałtowny unik tak, że
strzała z łuku przeleciała mu tuż koło ucha. Jan ruszył do ataku.
Kasztelan walczył dzielnie oraz skutecznie także dzięki temu, że
miał wspieracie w walce w swoim bojowym koniu. Zwierzę zaprawione do walki walczyło równie zawzięcie co jego właściciel.
Koń atakował bandytów kopytami z metalowymi podkowami,
które skutecznie zadawały rany i powaliły wielu rzezimieszków
na ziemię.
Niestety przewaga rozbójników była ogromna – kilkunastu
na jednego. Minuty mijały, a broniący się – pan i jego wierny koń
– słabli. Jan z Tęczyna i „Granat”, co prawda mieli na razie tylko
drobne draśnięcia, ale sytuacja ze względu na ogromne zmęczenie ich obu stawała się coraz bardziej dramatyczna. Już wydawało się, że kasztelan i jego dzielny rumak ulegną, kiedy wszyscy
usłyszeli z daleka konie w galopie. Rozbójnicy domyślili się, że

nadchodzi odsiecz dla kasztelana i czmychnęli w leśną gęstwinę. Zmęczony możnowładca dostrzegł ze zdziwieniem z dala
jakieś złote błyski. Pomyślał, że pewnie z przemęczenia ma już
jakieś majaki. A może to sami aniołowie lub święci przyszli mu
z pomocą? Za chwilę okazało się jednak, że były to promyki
słońca odbijające się od królewskiej, podróżnej korony. Oto
sama królowa Jadwiga po porannej mszy św., za natchnieniem
Bożym otrzymanym w czasie modlitwy przed czarnym krucyfiksem w katedrze wawelskiej, odczuła głęboką potrzebę odwiedzenia swojego wiernego rycerza i przybyła na czele zbrojnego
orszaku. Wewnętrzny głos nakazał jej też włożyć na głowę specjalną koronę podróżną, którą władcy używali w wyjątkowych
okolicznościach w czasie ważnych wypraw. W ten sposób Boża
Opatrzność ocaliła dzielnego rycerza, obrońcę ojczyzny. Dla
uczczenia tego wydarzenia święta królowa nadała Janowi nowy
herb – walczącego konia stojącego na tylnych nogach w kolorze
granatowym na złotym, królewskim tle.
ks. Robert Bieleń

Legendy ukażą się niebawem drukiem i będą do nabycia jako
cegiełka na budowę kościoła w Pychowicach.
Redakcja

Międzypokoleniowe spotkania
przedszkolaków i seniorów
w Samorządowym Przedszkolu nr 58 w Krakowie
Cyceron – „Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?”

Fot. A. Rębacz

Za cytatem filozofa Cycerona kryją się prawdziwe i mądre
słowa. Międzypokoleniowa więź jest więc przez nas podtrzymywana, by wzajemnie uczyć się od siebie. Celem naszych spotkań
jest budowanie systemu wartości i wychowanie dzieci tak, aby
odczuwały wrażliwość na osoby starsze, dostrzegały rolę seniorów w społeczeństwie. Dzieci uczą się mądrości od seniorów,
a seniorzy radości życia i spontaniczności od przedszkolaków.
Nasze spotkania z członkami Klubu Seniora przy parafii
MBKP, którym przewodniczy pani Sybilla Borowicka, cieszą się
więc obopólną radością. Pierwszym spotkaniem były uroczyste
obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W jego trakcie przedszkolaki recytowały wiersze patriotyczne.
Następnie wspólnie z rodzicami oraz seniorami śpiewaliśmy pieśni o tematyce patriotycznej. Uroczysty charakter został kontynuowany podczas obchodów 11. listopada w tutejszej parafii,
gdzie dzieci brały udział w organizowanych konkursach plastycznych o tematyce patriotycznej. Seniorzy są przez nas postrzegani jako „skarbnica wiedzy i mądrości” o dawnych czasach, dają
przykład swego patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny.
Nasze przedszkolaki postanowiły także uhonorować miłych
gości z okazji Święta Babci i Dziadka swoim występem złożonym z życzeń, wierszy, piosenek okazjonalnych i tańca. Seniorzy
obdarowani zostali także laurkami i kolorowymi bibułkowymi
kwiatami.
Cenimy sobie nasze spotkania i z utęsknieniem czekamy na
kolejne.
Wiesława Malik, Alina Rębacz

Kurier Podwawelski

11

SP 30? Dobry wybór!
Nasza szkoła jest niewielka – pozwala to dokładnie poznać
każde dziecko.
Ciepło, serdeczność i troskliwość, z którą spotykają się na co
dzień ze strony pracowników Szkoły (oraz kameralne warunki
nauki), tworzą szanse dla wszechstronnego rozwoju wszystkich
dzieci.
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 przeszła generalny remont. Podczas
wakacji w całym budynku została wymieniona instalacja elektryczna przez co zwiększyło się bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły. Po remoncie sale lekcyjne, korytarze i inne
pomieszczenia były pomalowane i odnowione.
Wszystkie SALE LEKCYJNE wyposażone są w nowoczesne

Fot. ???

Za nami kolejna rekrutacja do klas I i Oddziału Przedszkolnego. Cieszymy się z zaufania jakim obdarzają nas Rodzice naszych
uczniów oraz środowisko lokalne.
W roku szkolnym 2019/ 2020 powstaną dwie klasy I – klasa ogólnodostępna oraz klasa integracyjna. W obu klasach będą
wprowadzane innowacje przedmiotowe oraz staramy się również o innowacje z języka angielskiego.
Drodzy Pierwszoklasiści i Wasi Rodzice: zapraszamy do
zapoznania się z naszą szkołą. Chcielibyśmy opowiedzieć i pokazać, jakie zmiany dokonują się w Waszej przyszłej szkole.
Jesteśmy szkołą z blisko 120-letnią tradycją, która na co
dzień działa w oparciu o nowoczesne środki z poszanowaniem
swojej historii.
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tablice multimedialne oraz nowe ławki i krzesła dostosowane do
wzrostu uczniów.
Są to przestronne pomieszczenia z wydzielonym miejscem
do zabawy i nauki.
W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki, materiały papiernicze.
Dodatkowo dbamy o zdrowie naszych uczniów: każda klasa
wyposażona jest w oczyszczacz powietrza.
Od klasy I odbywają się zajęcia komputerowe W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ, w której znajdują się 22 stanowiska
komputerowe z dostępem do sieci internetowej.
Posiadamy również dwa place zabaw dla młodszych dzieci
położone po obu stronach szkoły.
Od jesieni 2015 roku uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię
oraz boisko do koszykówki.
Oferujemy dobre DOMOWE OBIADY, gotowane na
miejscu.
To nasz spory atut, który doceniają uczniowie i ich rodzice.
Zapewniamy wszystkim dzieciom OPIEKĘ ŚWIETLICY od
7.00–17.00.
Po zajęciach lekcyjnych dzieci z klas I, II, III–IV przebywają
w trzech oddzielnych salach.
Nie zapominamy oczywiście o innych aspektach, ważnych
dla naszych uczniów: zapewniamy na terenie szkoły OPIEKĘ

PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY oraz opiekę
i pomoc pani PIELĘGNIARKI
Ale to nie wszystko. Zapraszamy również młodsze dzieci
(5, 6-letnie) do naszego ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO –
dzieci mają zapewnioną 10 godzinną opiekę w godzinach 7–17.
Zapraszamy!
Kraków 30-306, ul. Konfederacka 12
tel./fax 12 – 266 – 36 – 58

I Kiermasz Ogrodnictwa
dla Działkowców i Sympatyków ROD
W sobotę 30 marca Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” w Krakowie, przy współudziale Instruktora ds.
ogrodniczych Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie mgr inż.
Joanny Gadzinowskiej, zorganizował „I Kiermasz Ogrodnictwa
dla Działkowców i Sympatyków ROD”. Patronat nad Kiermaszem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz Rada
Dzielnicy VIII Dębniki reprezentowana przez Radnego Piotra
Rusockiego.
Otwarcia Kiermaszu dokonała Prezes Zarządu Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Dębniki” Ewa Błachut witając gości, wystawców oraz działkowców. Pani Prezes na wstępie zapozna14

ła uczestników z bogatą i długą, bo 85 letnią historią Ogrodu,
sięgającą lat przedwojennych podkreślając okres okupacji niemieckiej, kiedy to nawet okupant wręcz nakazywał tworzenie
i prowadzenie ogrodów działkowych. Referat nt. „Roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych w środowisku miejskim” wygłosiła
Prezes Okręgu Małopolskiego PZD Zofia Mierniczek.
Piękna słoneczna pogoda była wielkim atutem całego przedsięwzięcia. Skromne założenia co do ilości wystawców zamieniły się w dość sporą i różnorodną grupę. Do wystawienia
produktów ogrodniczych zgłosiły się firmy z terenu Krakowa
oraz Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa
– Brzezna koło Nowego Sącza, prezentując wysokogatunkowe
Kurier Podwawelski

Fot. Romana Kiełbasińska

Fot. Romana Kiełbasińska

Fot. Romana Kiełbasińska

Fot. Romana Kiełbasińska

Fot. Romana Kiełbasińska

sadzonki roślin owocowych i ozdobnych. Kiermasz wzbogacili
swoim udziałem działkowcy z ROD „Nad Rudawą”, którzy propagowali hodowlę pszczoły murarki, oferując kompletnie wyposażone gniazda z kokonami oraz hoteliki dla tych owadów.
Na Kiermaszu wystawiali się sprzedawcy nawozów organicznych, którzy równocześnie byli fundatorami nagród konkursowych. Konkurs z zakresu wiedzy ogrodniczej poprowadziła
Zdzisława Królczyk – Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki
ufundowane także przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki.

Fot. Romana Kiełbasińska

Zaproszeni pszczelarze przywieźli na Kiermasz miód a dla
urozmaicenia na stoisku piekli na gorąco miodowe ciasteczka,
którymi częstowali gości. W ramach programu uczestnicy Kiermaszu mogli wziąć udział w ciekawych wykładach o tematyce:
„Owoce z własnej działki od wiosny do jesieni”, wykład poprowadzony przez dr Marię Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna.
„Hortiterapia na działce”, wykład poprowadzony przez dr
inż. Bożenę Szewczyk – Taranek z Uniwersytetu Rolniczego im.
H. Kołłątaja w Krakowie.
Kurier Podwawelski
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Niemałym zainteresowaniem cieszył się wiosenny pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych poprowadzony przez Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Jerzego Sugiera.
Nadchodzące święta wielkanocne stały się okazją do wystawienia prac rękodzieła uczestników warsztatu terapii zajęciowej
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
artystyczne wyroby ozdób szklanych pięknie ozdabianych oraz
kolorowych witraży o tematyce wiosennej i świątecznej wystawiane przez naszą działkowiczkę Panią Dorotę. Nie zabrakło
stanowiska Zarządu ROD „Dębniki”, przy którym można było
zaopatrzyć się w Regulamin ROD, różnego rodzaju materiały

o tematyce ogrodniczej. Można też było podpisać wniosek do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Organizatorzy zakładają, że tegoroczny Kiermasz zapoczątkuje seryjne wydarzenia tego rodzaju
i będzie organizowany corocznie.
Wszystkim, którzy wzięli czynny udział w organizacji Kiermaszu oraz Gościom i Działkowcom serdecznie dziękujemy
życząc aby zakupione rośliny rosły zdrowo, wydały wspaniałe
owoce i były pamiątką I Kiermaszu w naszym Ogrodzie.
Opracowanie:
Sekretarz Zarządu ROD Romana Kiełbasińska

Dyżury Radnych Dzielnicy VIII Dębniki
Radny

Dyżur

Miejsce

Balon Łukasz

drugi poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Brągiel Mariusz

ostatni czwartek miesiąca od 18:00 do 19:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7, ul.
Skotnicka 86

Brudniak Rafał

pierwszy wtorek miesiąca od 18:00 do 20:00

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Bystrowski Paweł

pierwszy wtorek miesiąca od 17:30 do 18:30

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Hakenszmidt Krzysztof ostatni piątek miesiąca od 18:00 do 19:00

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Andrzej Moskal

ostatni czwartek miesiąca od 16.00 do 17.00 lub
Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Pszczelpo wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektronicznej 13
ną: asj.moskal@gmail.com

Olszańska Maria

pierwsza środa miesiąca od 18:00 do 19:00 po
wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną: rad- siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
na.olszanska@gmail.com

Paszkowski Bartosz

trzeci poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00 lub
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 728 siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
489 193

Piętka Renata

dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 501 585 591

Puszkarz Arkadiusz

pierwszy poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00 siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Pytlarz Elżbieta

pierwszy piątek miesiąca od 17.30 do 18.30

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Pyzik Judyta

ostatni piątek miesiąca od 13.00 do 14.00

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” przy ul. Komandosów 1

Rusocki Piotr

drugi poniedziałek miesiąca od 18:00 do 19:00

siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Siekacz Sławomir

ostatni czwartek miesiąca od 18.00 do 19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul.
Skotnicka 86

Torba Rafał

poniedziałek od 18:00 do 19:00 lub po wcześniej- siedziba Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
szym uzgodnieniu telefonicznym tel. 795 351 557
oraz CSiK Sidzina, ul. Działowskiego 1

Turcza Piotr

ostatni piątek miesiąca od 13:00 do 14:00

siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” przy ul. Komandosów 1

Twardzik Urszula

drugi czwartek miesiąca od 18.30 do 19.30

Ośrodek Kultury „Ruczaj”, ul. Rostworowskiego 13, sala oświatowa

Wrona Marcin

ostatnia sobota miesiąca od 9:00 do 10:00

Klub Kultury Tyniec przy ul. Dziewiarzy 7

Zaraska Piotr

ostatni poniedziałek miesiąca od 17:30 do 18:30

Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Skośnej 8

Zięba Aleksander

wtorek od 12.00 do 16.00 na fanpage: https://
www.facebook.com/RadnyZieba/
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