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TWÓJ DZIELNICOWY
czytaj na str. 5

STOP PRZEMOCY!
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Nastały czasy, gdy wszyscy czujemy się zagrożeni. Ci z nas, którzy posyłają swoje pociechy do szkoły, boją się 
o nie w związku z coraz częstszymi pobiciami, kradzieżami, zastraszeniami ze strony młodocianych chuliganów. 
Młodzież w drodze do i ze szkoły oraz na jej terenie bardzo często nie czuje się bezpieczna. Taka sytuacja wywo-
łuje w nas gniew a zarazem poczucie bezradności. Jednak czy tak rzeczywiście musi być? Czy rzeczywiście jeste-
śmy bezradni? Otóż nie. Powstał projekt, który ma na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. 

czytaj na str. 7

Uprzywilejowanie pojazdów straży pożarnej 
w ruchu drogowym

NA SYGNALE 
W połowie 2002 roku przy dużym wsparciu i zaangażo-

waniu Rady Dzielnicy XII oddany został obiekt Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej. Zloka-
lizowany został przy skrzyżowaniu ulic Ćwiklińskiej z Alek-
sandry. Na lokalizację każdego obiektu strażnicy Państwo-
wej Straży Pożarnej ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze 
– działka budowlana na której może powstać strażnica Pań-
stwowej Straży Pożarnej musi stanowić własność skarbu pań-
stwa, co jak wykazuje praktyka nie jest takie proste do zna-
lezienia w tej części miasta. Po drugie – lokalizacja obiek-
tu musi mieć uzasadnienie operacyjne tzn. określoną ilość 
mieszkańców zamieszkujących dany obszar, znaczącą ilość 
interwencji w tym obszarze oraz wykraczający poza przyję-
te normy /w tym normy europejskie/ czas dojazdu pojazdów 
ratowniczych do zdarzeń. Te wszystkie elementy zadecydo-
wały o lokalizacji strażnicy w aktualnym miejscu.

czytaj na str. 4
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Uchwała Nr XXIII/241/2004 
dotyczy: rozdziału środków na zadania grantowe na II półrocze 2004 r.
Na podstawie § 5 ust. 4 pkt. 2 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 W ramach konkursu grantowego z puli zadań priorytetowych na drugie półrocze 2004 r. 

rozdysponowuje się środki finansowe na następujące projekty:
I. Opieka Społeczna
1. Fundacja Sportowo Kulturalna „Remedium” – „Integracja osób niepełnosprawnych 
z Dzielnicy XII poprzez czynną formę terapii zajęciowej” 900 zł
2. Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej (obiekt parafialny) 
– Teatr parafialny Akcji Katolickiej TAK Rodzina 900 zł
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – pomoc społeczna 700 zł
II. Kultura Fizyczna
1. KS Bieżanowianka – „Witajcie wakacje” 1.000 zł
2. KS Bieżanowianka – Turniej piłkarski dzikich drużyn 1.500 zł
3. KS Baszta – „Spartakiada Jesienna” 2.800 zł
4. KS Prokocim – „Halowy turniej piłki nożnej” 2.200 zł
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/243/2004
dotyczy: ustawienia stołów do tenisa na placu zabaw w Parku im. Jerzmanowskich w ramach 
zadań powierzonych na 2004 r.
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt.4 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 W ramach zadania powierzonego na 2004 r. pn. „Modernizacja i utrzymanie 

zieleńców i skwerów” wnosi się o ustawienie stołu do tenisa na placu zabaw w Parku 
im.Jerzmanowskich

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Wniosek jest uzasadniony potrzebami młodzieży spędzającej w parku czas wolny.

Uchwała Nr XXIII/244/2004
dotyczy: ustawienia 4 stołów do tenisa oraz toru dla deskorolkarzy w ramach zadań 
powierzonych na 2004 r. w oś. Nowy Prokocim.
Na podstawie § 4 ust. 4 lit. l oraz § 6 ust.1 pkt. 4 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr 
XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Popiera się wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” dotyczący 

współfinansowania przez w/w spółdzielnię i Radę Dzielnicy XII ustawienia na oś. 
Prokocim Nowy 4 stołów do tenisa oraz toru dla deskorolkarzy. 

§ 2 Środki na w/w cel przeznacza się w ramach zadań powierzonych na 2004 r. w ramach 
zadania „Modernizacja i utrzymanie zieleńców i skwerów”.

§ 3 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” zobowiązuje się do opieki i bieżących 
napraw tych obiektów.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Jest to wspólne zadanie Dzielnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”.

Uchwała Nr XXIII/246/2004
dotyczy: rozdziału środków na konkursy międzyprzedszkolne w 2004 r.
Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/
660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 
3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim

XXIII sesja z 20 kwietnia 2004 r.
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§ 1 W ramach konkursów międzyprzedszkolnych na 2004 r. przeznacza się środki na:
1. Przedszkole Nr 150 – konkurs „Najpiękniejsza jest, gdy wokół jest zielono” 400 zł
2. Przedszkole Nr 180 – konkurs „Zabytki Starego Krakowa” 300 zł
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/247/2004
dotyczy: rozdziału środków na konkursy międzyszkolne w 2004 r.
Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/
660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 
3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 W ramach konkursów międzyszkolnych na 2004 r. przeznacza się środki na następujące 

konkursy:
1. G 29  – „konkurs wiedzy o życiu, działalności i twórczości Ojca Świętego” 300 zł
  – „konkurs poezji i prozy obcojęzycznej 200 zł
2. G 31  – konkurs ortograficzny 300 zł
 – konkurs „Europejczyk Dzielnicy XII” 200 zł
3. G 33 – konkurs „Spacerując po Krakowie” 300 zł
4. ZSOI Nr 4 – konkurs Czar Par  500 zł
5. SP 124  – konkurs „Wiedzy o Krakowie” 200 zł
 – konkurs ortograficzny 200 zł
 – konkurs „Strażnik Przyrody” 200 zł
6. SP 111 – „Piosenka o mojej szkole” 200 zł
 – „Mój wymarzony dziecięcy świat” 300 zł
7. SP 41 – „Któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary” 300 zł
 – „Matematyka na wesoło” 200 zł
8. SP 24 – „Konkurs biblijny” 500 zł
9. SP 117 – „Historia mojego osiedla” 200 zł
 – „Śpiewać każdy może” 300 zł
10. SP 157 – „Jeden z dziesięciu” 200 zł
 – „Mistrz ortografii klasy” 200 zł
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/248/2004
dotyczy: poparcia Dzielnicowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Podgórze”.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Popiera się starania Dzielnicowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Podgórze” mając na 

celu przeniesienie w/w ośrodka z ul. Łobzowskiej do budynku SP 41 przy ul. Jerzmanowskiego.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Ośrodek realizuje swe zajęcia w większości szkół na terenie Dzielnicy XII. 
W zawodach organizowanych przez ośrodek brało udział przeszło 4 tys. dzieci i młodzieży.

Uchwała Nr XXIII/250/2004
dotyczy: zgody na wykonywanie napraw i remontów dróg i chodników przez Przeds. Budowlano 
– Drogowe „WĄS BUD”.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. ł Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na wykonanie napraw i remontów dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII 

w roku 2004 przez wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe 
„WĄS-BUD” 32–420 Gdów 711 pod warunkiem zachowania identycznych cen jakie w/w firma 
stosowała przy tego rodzaju pracach na terenie Dzielnicy XI – formularz cenowy – obszar 5 
90/ZGK/2004

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Po dokonaniu analizy przez K.Infrastruktury stawki wyszczególnione w cenniku 
firmy „WĄS – BUD” zostały uznane za korzystne.

Uchwała Nr XXIII/251/2004
dotyczy: rozdziału środków na zadanie pn. „Dofinansowanie wypoczynku śródrocznego dla 
dzieci i młodzieży” w 2004 r.
Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/
660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 
3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1 Rozdysponowuje się środki finansowe w ramach zadania pn. „Dofinansowanie 

wypoczynku śródrocznego dla dzieci i młodzieży” na 2004 r. 
SP 24 – 900 zł, SP 41 – 900 zł, SP 61 – 800 zł, SP 111 – 900 zł, SP 117 – 900 zł, SP 123 – 900 zł
SP 124 – 900 zł, ZSOI Nr 4 – 1.000 zł, SP 157 – 800 zł
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zawiązku z mającymi miejsce przestęp-
stwami, których ofiarami padają osoby starsze 
i samotne, Komisariat Policji VI w Krakowie 
zwraca się do Państwa z apelem o zwrócenie 
szczególnej uwagi na takie osoby. Są one na-
rażone w największym stopniu na bezwzględ-
ność działania przestępców, którzy niejedno-
krotnie podszywając się pod pracowników 
instytucji ogólnego zaufania społecznego, ta-
kich jak: PCK, Pomocy Społecznej, lub też 
pracowników administracji i służb komunal-
nych, wykorzystują ich łatwowierność. Zda-
rzają się też przypadki sprzedaży domokrąż-
nej, w czasie której jedna z osób oferujących 
towar skutecznie blokuje domownika w jed-
nym pomieszczeniu, gdy druga w tym czasie 
plądruje mieszkanie dokonując kradzieży war-
tościowych przedmiotów.

Nasz Komisariat uczestniczy w Małopol-
skim Programie Pomocy Osobom Starszym, 
którego celem jest stworzenie sprawnie dzia-
łającego systemu ukierunkowanego na ob-
jęcie wszechstronną pomocą osób starszych 
i mieszkających samotnie.

Pomoc ta dotyczy głównie kształtowania 
świadomości wiktymologicznej i prawnej, po-
radnictwa w zakresie zachowania się w sytu-
acjach zagrożenia, pomocy w zabezpiecze-
niu mienia i oznakowania przedmiotów war-
tościowych, sprawdzenia zabezpieczenia 
mieszkań i posiadanego mienia oraz inspiro-
wania tworzenia lokalnych grup wsparcia osób 
samotnych i starszych przy wykorzystaniu są-
siadów i wolontariuszy.

Apelujemy, aby w przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości co do osób kręcących się po 
klatkach schodowych, usiłujących dostać się do 
mieszkania nieznanych choćby z widzenia, by-
ście powiadomili Państwo Dyżurnego naszej 
jednostki pod nr 61-52-917, bądź też pod bez-
płatny numer alarmowy 997, a my ze swojej stro-
ny podejmiemy niezwłocznie interwencję.

Z wieloletnich doświadczeń wiemy, że 
wzmożona czujność sąsiedzka oraz szybkie, 
nawet anonimowe przekazywanie informacji 
jest najlepszym zabezpieczeniem Waszego 
mienia, jednocześnie wpływa pozytywnie na 
stosunki międzyludzkie. Nie jesteśmy wtedy 
anonimowi, czujemy się silni, związani z na-
szą lokalną społecznością.

Mamy nadzieję, że nasz inicjatywa spotka 
się z Państwa zainteresowaniem, zrozumie-
niem, przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa nas wszystkich i nigdy więcej już nie bę-
dzie potrzeby informowania opinii publicznej 
o kolejnych przypadkach takich przestępstw. 

To przestępcy mają się bać Was a nie od-
wrotnie.

Sekcja Prewencji 

Komisariatu Policji VI w Krakowie

MAŁOPOLSKI 
PROGRAM 

POMOCY OSOBOM 
STARSZYM 



Maj 2004
4

Po objęciu służby przez strażaków przy uli-
cy Aleksandry, zaczęły pojawiać się pewne uwa-
gi co do uciążliwości dla mieszkańców osiedla 
Bieżanów Nowy i Prokocim Nowy, jakie stwa-
rzają przejeżdżające ulicami pojazdy uprzywi-
lejowane -ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na pojazdy straży pożarnej.

Pragnę za tym wyjaśnić iż, poruszające się 
w ruchu drogowym pojazdy uprzywilejowane 
muszą spełniać określone warunki jak również 
muszą być spełnione uzasadnione przesłanki dla 
samego faktu użycia sygnałów alarmowych.

Regulacje prawne dotyczące pojazdów 
uprzywilejowanych zawarte są w ustawie z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. nr 98, poz. 602 ze zm.) oraz w przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, jak i do ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Stra-
ży Pożarnej (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1230). 
W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” określo-
ne zostało, jakie pojazdy mogą korzystać z uprzy-
wilejowania, warunków i zakres uprzywilejowa-
nia oraz wymagania w stosunku do osób kierują-
cych pojazdami uprzywilejowanymi.

Pojazdy straży pożarnej, obok pojazdów 
dziesięciu innych służb wymienionych w art. 
53 ust. 1 tej ustawy (m.in. Pogotowie Ratun-
kowe i Policja), są pojazdami uprzywilejowa-
nymi w ruchu drogowym. Pojazdy te są uprzy-
wilejowane w ruchu drogowym, jeżeli wysyła-
ją sygnały świetlne w postaci niebieskich świa-
teł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwię-
kowe o zmiennym tonie, jadąc z włączonymi 
światłami mijania lub drogowymi. Spełnienie 
wszystkich powyższych wymogów jednocze-
śnie powoduje, że pojazd zyskuje miano uprzy-
wilejowania. Nie wystarczy zatem samo włącze-
nie świateł błyskowych bez włączenia sygnałów 
dźwiękowych. Przed stosowaniem takich prak-
tyk, przestrzegani są wszyscy kierowcy którzy 
nabywają uprawnienia do kierowania pojazda-
mi uprzywilejowanymi.

O konieczności przejazdu alarmowego po-
jazdu ratowniczego straży pożarnej do zdarze-
nia, decyduje każdorazowo przyjmujący zgło-

Łukasz podczas wędkowania uległ nieszczęśliwemu wypadkowi porażenia prądem wysokiego napięcia i stracił 
kończynę dolną. 

***
Młody i zdolny maturzysta, który pragnie kontynuować naukę na studiach informatycznych i żyć, jak wszyscy jego 

koledzy chce zapomnieć o niepełnosprawności
***

Dzięki bioprotezie nogi, której koszt wynosi około 6.000 Euro będzie mógł funkcjonować, jak każdy młody człowiek.
***

Zwracamy się w imieniu Łukasza i jego rodziny o dokonywanie nawet drobnych wpłat na konto otwarte w:
Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”

81-006 Gdynia, ul. Morska 244, tel./fax (058) 663-81-41
BANK MILLENIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Bioproteza dla Łukasza Klim”

***
Dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie w imieniu Łukasza i jego rodziców.

Z poważaniem Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

Uprzywilejowanie pojazdów straży pożarnej w ruchu drogowym

szenie dyżurny oficer Komendy Miejskiej PSP, 
w oparciu o informacje jakie uzyskał od osoby 
zgłaszającej o zdarzeniu. Tak więc istotną rolę 
w dysponowaniu pojazdów do akcji odgrywa 
osoba zgłaszająca o zdarzeniu do Miejskiego 
Stanowiska Kierowania PSP. Dyżurny dyspo-
nuje pojazdy (zgodnie z procedurami i standar-
dami obowiązującymi w całej europie), opiera-
jąc się o informacje jakie uzyskał od osoby zgła-
szającej i często nie posiada możliwości wpro-
wadzenia korekty do treści zgłoszenia a co za 
tym idzie nie jest w stanie określić faktycznego 
stanu zagrożenia na miejscu zdarzenia.

Uruchomienie sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych należy wyłącznie do obowiązków kie-
rowcy. Rozporządzenie zabrania przewożenia 
samochodem korzystającym z uprzywilejowa-
nia w ruchu drogowym osób postronnych.

Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, uprzywilejowanie polega na tym, 

Podaruj sprawność ŁUKASZOWI 

pojazd straży pożarnej czy innej służby ratowni-
czej przejedzie przez zatłoczone ulice miast za-
leży również od innych zmotoryzowanych użyt-
kowników dróg.

Wszyscy kierowcy mają obowiązek prze-
strzegania przepisów ruchu drogowego, kie-
rujący pojazdami uprzywilejowanymi rów-
nież nie są z tego zwolnieni. Jedynie wyjątko-
wo kierowcy samochodu uprzywilejowanego 
mogą nie stosować się do przepisów o ruchu 
pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz znaków 
i sygnałów drogowych, pod warunkiem zacho-
wania szczególnej ostrożności.

Pozwoliłem sobie na przedstawienie zastrze-
żeń i uwag, jakie napływają do naszej jednost-
ki dotyczące uciążliwości jakie stwarza bliskie 
sąsiedztwo z siedzibą służby ratowniczej. Jeste-
śmy świadomi że nadmiar hałasu jest uciążliwy 
dla ludzi, szczególnie w miejscu zamieszkania, 
kiedy po całym dniu pracy lub nauki oczekują na 
chwilę spokoju czy relaksu. Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańców pełnią służbę ratowni-
cy, którzy w momencie powstania zagrożenia dla 
życia, zdrowia ludzi oraz ich mienia, mają obo-
wiązek nieść ratunek – muszą to zrobić możliwie 
jak najszybciej ale również bezpiecznie i zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi przepisami.

kpt. mgr Waldemar Grzesiak

Dowódca JRG nr 6

NA SYGNALE

że uczestnicy ruchu drogowego i inne osoby 
znajdujące się na drodze są zobowiązani uła-
twić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, 
w szczególności poprzez niezwłoczne usunię-
cie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzy-
manie się. Takie ujęcie uprzywilejowania ozna-
cza, że tak naprawdę szybkość i łatwość, z jaką 

dokończenie ze str. 1
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REWIR I DZIELNICOWYCH  – Kierownik rewiru st. asp. Andrzej Warzecha nr tel. służbowego 52-037, służb. tel. kom. 0501-988-690

Oś. Rżąka

Stopień, imię, 
nazwisko dzielnicowego Ulice Telefon służbowy Nr pokoju

sierż. Jacek WERESZKO
Całe ulice: Czerwiakowskiego, Schweitzera, Rydygiera, Jana XXIII, Prymasa Wyszyńskiego, Kosta-
neckiego, Medyczna, pozostałe: Wielicka od 259-269, Kosocicka od 2-70A, od 1-71, Obronna od 1-8, 
Badurskiego od 13-19

52-036 18

Oś. Bieżanów Nowy

st. asp. Janusz ŻOŁNIERCZYK Całe ulice: Aleksandry, Kaimska, Podłeska, Wielicka 230 52-036 18

mł. asp. Paweł STACHURA Całe ulice: Telimeny, Imielna, Opty, Udzieli, Działkowa, Łazy, Laskowa, Ripperów, pozostałe: Biezanow-
ska od 126C-178, od 149A-129, Ćwilklińskiej od ul. Jerzmanowskiego do deptaka (bez posesji)

52-036 18

vakat – obsługuje 
mł. asp. Paweł STACHURA

Całe ulice: ul. Barbary, Duża Góra, Ogórkowa, Wrońskiego, pozostałe: Bieżanowska od 180-250, 
od 221-285, Ćwiklińskiej 11

52-036 18

sierż. szt. Wojciech STRAMEK ul. Heleny (cała ulica) oraz Ćwiklińskiej od 10 do 12 (z ulicą) 52-049 19

mł. asp. 
Michał MICHALCZYK

Cała ulica: Mała Góra, Przecinek, Madejówka, Rakuś, Gardowskiego, Smolenia, Kolonijna, Ks. Ma-
riana Łaczka, Kluszewskiego, Kiepury, Kurpińskiego, Bierkowskiego, Nowaka, Stryjeńskiego, Potrze-
bowskiego, Krzymuskiego, Szastera, Rygiera, Swidzińskiego, Małka, Nad Serafą, Na Jazkach pozosta-
łe ulice: Korepty od 1-17, od 2-10, Wielicka od 250 do 272

52-049 19

Bieżanów

st. post. 
Wojciech WOLSKI

Cała ulica: Bocznica, Stacyjna, Przełazek, Zamłynie, Świża, Ks. Popiełuszki, Braci Jamków, Jaglarzów, 
Lipowskiego, Grzecha, Drożdzowa, Weigla, Pruszyńskiego, Ks. Kusia, Majora Sucharskiego, Habeli, 
Wojciecha z Brudzewa, Jędrzejczyka, Tańskiego, Flanka, Brunona Schulca, Stępnia, Potrzask, Zarosie, 
Czarnochowicka, Ochocza, Letnia, Kwatery, Okręglik, Stolarza, Pod Pomnikiem, Bogucicka, Zolla, 
Pronia, Koprowa, Ślusarza, Hoyera, Szymkiewicza, Pochwalskiego, Hiacyntowa, Kameliowa, Gerberowa, 
Przylaszczki, Przebiśniegów, Mogiłki, Jakubca, Śliwy, Kłaka, pozostałe ulice: Biezanowska od 252-284, 
od 287-321, Korepty od 16-34, od 19-35

52-049 19

Oś. Złocień

sierż. szt. 
Krzysztof MICHALIK

Całe ulice: Jesieńskiego, Zarzyckiego, Złocieniowa, Agatowa, Nefrytowa, Ametystowa, Topazowa, 
Domagały, Nad Drwiną, Taborowa, Danalówka, Magazynowa, oś. Kolejowe, pozostale ulice: 
Półłanki od 1-31E, 0d 2-74

52-049 19

REWIR II DZIELNICOWYCH  – Kierownik rewiru asp. Włodzimierz Polek nr tel. służbowego 52-037

Oś. Na Kozłówce

asp. Piotr MRÓZ Okólna od 1-13, od 16-28 wraz z ulicą 52-032 16

sierż. szt. Łukasz ZIOBRO Okólna od 2-14, cała ul. Spółdzielców 52-032 16

vakat-obsługuje asp. Piotr MRÓZ, 
sierż. szt. Łukasz ZIOBRO

Całe ulice: Wolska, Jarosławska, Niedźicka, pozostałe: Nowosądecka od 1-31, Wielicka od ul. Nowo-
sądeckiej do ul. Wolskiej (bez numerów), ul. Na Kozłówce od 2-4A, od 1-23

52-032 16

sierż. Stanisław URYCH Całe ulice: Wlotowa, Polonijna, Facimiech, Seweryna, Statlera, Zieleniec, Czorsztyńska, pozostałe: 
Na Kozłówce od 8-20, od 25-33, Wielicka od ul. Wolskiej do ul. Facimiech nr od 179 do 227

52-032 16

 Prokocim

st. post. Mariusz PARTYKA Całe ulice: Prosta, Gen. Jasińskiego, Gersona, Popławskeigo, Żurawia, Libery, Szara, Karpacka, Małkow-
skiego, Morawińskiego, Darasza, Wojnicka, Gierymskich, Kolejowa, Balickiego, Konwaliowa, Chłopska, 
Rylskiego, Sacharowa, Mazurska, Braterska, Rucianna, Siostrzana, Za Lipkami, Bardowskiego, Rożena 
Mirosławskeigo, pozostałe: Bieżanowska od 1-101 do 2-70, Dygasińskiego od 2-42, od 1-21, Na Wrzosach 
od 2-26, od 1-27, Snycerska od 2-32, od 1-23, Wielicka od ul. Braterskej do ul. Prostej (brak posesji)

52-042 20

sierż. szt. Tadeusz ROZWORA Cale ulice: Andrusikiewicza, Bielskiego, Górników, Kódzka, Legionów, Morawińskiego, Muzyków, 
Nad Potokiem, Promienna, Smolarzy, Solarzy, Śnieżna, Żniwna, pozostałe: Biezanowska od 78 do 86, 
Dygasińskiego od 44– 48, od 23-51, na Wrzosach od 28-56, od 29-59, Snycerska od 34 do końca i od 
25 do końca, Wielicka od ul. Prostej do ul. Ściegiennego (brak posesji)

52-042 20

Prokocim Nowy

vakat-obsługuje
sierż. szt. Rafał PROCAK

Całe ulice: Czechowicza, Dubois, Kallimacha, Konrada, Wallenroda, Marzanny, Młodzieży, Podmiłów, 
Smolna, pozostałe ulice: Bieżanowska od 103-147, od 88-126, Teligi nr nieparzyste od 13 do 23 i nr 37

52-042 17

mł. asp. Tomasz PAGACZ Cała ulica Lilli Wenedy oraz ul. Jerzmanowskeigo od 6-16 i druga strona (brak posesji) 52-702 17

sierż. szt. Rafał PROCAK Całe ulice: Kozietulskiego, Ściegiennegi, Żabia, Republiki Korczakowskiej, Barlickiego, Okocimska, 
Jesienna

52-702 17

sierż. szt. Jerzy GÓRECKI ul. Teligi od 2-28 wraz z ulicą 52-042 20

asp. Andrzej SZUŁAKIEWICZ Cała ulica Kurczaba 52-042 20

sierż. szt. Dariusz FUNDAMENT ul. Jerzmanowskeigo od 18 do końca wraz z ulicą, ul. Teligi od 30-32 wraz z ulicą, Wielicka 224 52-032 16

opracował Piotr Czajowski

TWÓJ DZIELNICOWY
Przedstawiamy Państwu dzielnicowych pełniących służbę na terenie Dzielnicy XII

Komisariat Policji VI w Krakowie, ul. Bieżanowska 70 tel. dyżurnego 615-29-17
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 OR-02-3.0057-635/XL/04

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie przezna-
czenia środków finansowych, które pozostaną po rozstrzy-
gniętych przetargach inwestycji miejskich na dofinansowa-
nie kanalizacji sanitarnej realizowanej w trybie LII, zgłoszo-
ną na XL Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 3 marca 2004 r., 
uprzejmie informuję:

Całkowita wartość zadań realizowanych w trybie lokal-
nych inicjatyw inwestycyjnych, które znalazły się w budże-
cie Miasta Krakowa 2004 r. wynosi 3 529 700 zł. Na tę kwotę 
składają się: środki z budżetu Miasta w wysokości 2 850 000 zł 
(środki własne miasta -2 083 000 zł oraz środki finansowe Ini-
cjatora – 767 000 zł), udział rzeczowy Inicjatora w wysokości 
315 000 zł oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 000 zł.

Na Liście hierarchicznej zadań wnioskowanych do reali-
zacji w 2004 r. w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 
znajduje się 156 zadań dużych i 7 zadań małych. Zadań du-
żych spełniających kryteria progowe jest 42, zadań małych 3 
– w budżecie znalazło się 20 zadań dużych i 3 małe.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Krakowa Pro-
gramem „Woda dla wszystkich”, 13 zadań z zakresu przyłą-
czy wodociągowych zostało umieszczonych w pierwszej ko-
lejności na liście hierarchicznej. W związku z tym zadania 
obejmujące kanalizację sanitarną i ogólnospławną umiesz-
czone zostały na dalszych miejscach listy. Zadania z zakre-
su kanalizacji spełniające kryteria progowe, w ilości 22, nie 
znalazły się w budżecie, tym samym stanowiąc listę rezerwo-
wą. Wśród tych zadań jest 7, które oprócz przyłączy obejmu-
ją także sieci kanalizacyjne, możliwe do sfinansowania przez 
MPWiK S.A. Dla 17 zadań termin ważności pozwoleń na bu-
dowę upływa w styczniu 2005 r.

Okres ważności pozwoleń na budowę dla zadań wymie-
nionych w poniższej tabeli, upływa w najbliższych miesiącach, 
dlatego aby nie utraciły one ważności, niezbędne jest doko-
nanie zgłoszenia rozpoczęcia robót w Wydziale Architektury 
i Urbanistyki przez Przewodniczących Komitetów, na których 
wydane są decyzje o pozwoleniach na budowę.

Prezydent Miasta Krakowa

OR-02-3.0057-678/XLI/04

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie zabezpieczenia Starego Bieża-
nowa przed wylewami rzeki Serafy, zgłoszoną na XLI Sesji Rady Miasta Krakowa 
w dniu 17 marca 2004 r., uprzejmie informuję:

Na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 
z późn. zm.) prawa właścicielskie w stosunku do rzeki Serafy w imieniu Skarbu Pań-
stwa sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego. Wieloletnie wystąpienia 
Gminy Miejskiej Kraków do Marszałka w tej sprawie nie dały oczekiwanych rezul-
tatów z powodu braku środków finansowych na ten cel.

W roku 2002 w ramach działań interwencyjnych z inicjatywy i funduszy Mia-
sta Krakowa podwyższono brzegi tej rzeki na najbardziej zagrożonym odcinku pro-
wizorycznym obwałowaniem. Na brzegach ułożono worki z piaskiem na wysokość 
ok. 50 cm i na długości 730 m (od mostu w ciągu ul. ks. Jerzego Popiełuszki do to-
rów kolejowych relacji Kraków -Tarnów) traktując to jako rozwiązanie doraźne, nie 
likwidujące całkowicie zagrożenia podtopieniami lecz z całą pewnością zmniejsza-
jące częstotliwość wylewów Serafy w tym rejonie.

Podejmowane są także starania mające na celu kompleksowe rozwiązanie ww. 
problemu. Wobec braku funduszy w budżecie Marszałka i Wojewody, pragnąc zna-
leźć rozwiązanie problemów związanych z podtapianiem różnych rejonów Mia-
sta, zarządzeniem nr 1091/2003 powołałem Zespół Zadaniowy ds. przygotowania 
harmonogramu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa powodziowe-
go Miasta Krakowa. Zespół ten opracował m.in. hierarchiczną listę zadań inwesty-
cyjnych i utrzymaniowych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i odwodnienia 
Gminy Miejskiej Kraków – projekt harmonogramu rzeczowo-fmansowego realiza-
cji zadań. Na liście tej regulacja rzeki Serafy znalazła się na 2 miejscu. Całkowity 
koszt realizacji zadania wynosi ok. 11,3 min zł.

Regulacja rzeki Serafy wraz z budową zbiornika retencyjnego zmniejszającego 
zagrożenie powodziowe na tej rzece została ujęta w Programie Małej Retencji dla 
Województwa Małopolskiego. Na realizację tego zadania istnieje możliwość pozy-
skania środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego. W związku z tym Prze-
wodniczący ww. Zespołu Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel 
wystąpił z inicjatywą zawarcia dwóch porozumień pomiędzy Gminą Miejską Kra-
ków a Wojewodą Małopolskim i Województwem Małopolskim dotyczących współ-
pracy i współfinansowania zadań związanych z regulacją i bieżącym utrzymaniem 
ważniejszych cieków wodnych (w tym również Serafy) znajdujących się w granicach 
Gminy Miejskiej Kraków. Porozumienia te są obecnie w trakcie procedowania.

Prezydent Miasta Krakowa

Odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa 
na interpelacje Radnej Miasta Grażyny Fijałkowskiej

Napisano do nas

Z uwagą przeczytaliśmy Wasze artyku-
ły w sprawie ochrony doliny Drwinki i chce-
my podzielić się swoimi spostrzeżeniami na 
ten temat. Jesteśmy mieszkańcami wieżowca, 
przy ul. Spół dzielców 15, z bezpośrednim wi-
dokiem na dolinę Drwinki. Jest to przepiękna 
dolina, od źródeł na długości kilkuset metrów 
zalesiona, aby przez następny kilometr płynąć 
meandrami aż do ul. Podlesie. Tworzą się od 
jej źródeł (od kościoła na os. Piaski, a właści-
wie od ciągu nielegalnie postawionych garaży 
blaszaków) niewielkie rozlewiska bagienne, 
które są siedli skiem (a właściwie były) ; wie-
lu gatunków ptaków, płazów i in nych związa-
nych z tym ekosystemem zwierząt. Natural-
ne powstały ekosystem w ciągu ostatnich lat 

uległ znacznej degradacji. Jeszcze do niedaw-
na, na skraju zalesionej części Drwinki było nie-
wielkie jeziorko, w którym pływały dzikie kacz-
ki i które było siedliskiem żab. Niestety jezior-
ko zlikwidowano a natu ralne koryto potoku na 
krótkim odcinku wybetonowano. Po obu brze-
gach Drwinki od źródeł są usytuowane ogród-
ki działkowe, te legalne i te powstałe „przy oka-
zji” nielegalne. Brzegi przypo minają wysypi-
sko śmieci. „Właściciele” ogródków wyrzuca-
ją nie tylko śmieci wzdłuż brzegów Drwinki, 
również zbędne przedmioty jak garnki, plastiko-
we krzesła, butelki, nawet połamane płyty azbe-
stowe i stare okna lądują na brzegach!!! Dalsza 
część po toku „upiększona” jest nie tylko śmie-
ciami i butelkami pozo stawianymi przez mło-

Mieszkańcy bloku 
ul. Spółdzielców 15 Kraków

Redakcja Gazety Dzielnicowej „Dwunastka” 
 dot: ochrony doliny Drwinki

dzież raczącą się alkoholem ale starymi opo-
nami z aut osobowych i ciężarowych bezkar-
nie „utylizowanymi” w wodzie Drwinki (...). 
Ostatniej jesieni pseudo-działkowicze wyrą-
bali nielegalnie kilkadziesiąt drzew w doli-
nie. Widać nikomu taki stan rzeczy nie prze-
szkadza (...).

Woda Drwinki naprzeciwko naszego blo-
ku zasilana jest nie czystościami z niby-kana-
lizacji deszczowej. Odprowadzanie fe kaliów, 
mydlin z pralek jest w zasadzie regułą. Po-
tworny fetor przy bloku 15 często nie po-
zwala nawet otworzyć okna. Uważamy to 
za skandal (...) 

Bezradni mieszkańcy bloku 

przy ul. Spółdzielców 15
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fot Piotr Czajowski

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, we 
wrześniu bieżącego roku szkolnego, w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 12, zosta-
ła uruchomiona Zintegrowana Polityka Bez-
pieczeństwa. Program zakłada szeroko pojętą 
współpracę różnych instytucji w ramach swo-
ich kompetencji w celu przeciwdziałania za-
grożeniom. 

Do jego tworzenia przystąpił Wydział Edu-
kacji Urzędu Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy 
XII, Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny, Pa-
rafia Nowego Bieżanowa, Policja, Straż Miej-
ska, Straż Pożarna, Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Nowy Bieżanów”, Poradnia Psychologicz-
no – Pedagogiczna nr 3 oraz Agencja Ochrony 
Mienia „Zawisza”. Wszyscy partnerzy ściśle 
współpracują z Dyrekcją Szkoły, nauczyciela-
mi, Radą Rodziców, Radą Uczniowską. 

Policja, Straż Miejska oraz Agencja Ochro-
ny patrolują teren szkoły. Straż Miejska prze-
prowadziła prelekcje dotyczące znajomości pod-
staw prawa, szczególnie w zakresie odpowie-
dzialności nieletnich za czyny, oraz nabycia 
wiedzy, jak postępować, aby nie stać się ofia-

rą przestępstwa. Ponadto odbywają się zajęcia 
z samoobrony.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Bie-
żanowie, zajęła się zainstalowaniem dodatkowe-
go oświetlenia w drodze ze szkoły do przystan-
ku tramwajowego. Uczniowie, zamiast „spędzać 
czas pod blokiem”, uczestniczą w zajęciach pro-
ponowanych przez: Dom Kultury (ponownie ru-
sza Piłkarska Liga Osiedlowa), Klub Młodzie-
żowy „Dziupla”, świetlice Parafii Nowy Bieża-
nów: „Gagatek” i „Oratorium”. Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna prowadzi na tere-
nie szkoły warsztaty adaptacyjno – integracyj-
ne. Psycholodzy z ramienia Poradni służą po-
mocą na terenie szkół. Prowadzona jest ponad-
to „szkoła dla rodziców”, mająca wspomóc ich 
w wychowaniu i rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. Rada Dzielnicy XII zaofero-
wała pomoc finansową tak potrzebną przy or-
ganizowaniu różnego rodzaju imprez. 

Szkoła ściśle współpracuje z Radą Rodzi-
ców i Radą Uczniowską. Jednym z realizowa-
nych przez Rodziców zadań jest konkurs „Uczeń 
z klasą”, który ma propagować wśród młodzie-

STOP PRZEMOCY!
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

ży pozytywne wzorce. Uczniowie przygotowu-
ją prelekcje, w których poruszają problem prze-
mocy rówieśniczej. Powołali również Rzecznika 
Praw Ucznia. Dyrekcja oraz Grono Pedagogicz-
ne poszerzyło ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

W celu zapewnienia bezpiecznej drogi z do-
mu do szkoły i ze szkoły do domu. stworzona 
została, przy współpracy uczniów, „mapa miejsc 
niebezpiecznych”. Policjanci, Strażnicy Miejscy 
będą nadzorować wskazany teren. Celem tego 
działania jest wyeliminowanie zagrożeń, napa-
dów i wymuszeń.

Pod koniec kwietnia odwiedzili nas pomy-
słodawcy programu z Holandii. Wyrazili się bar-
dzo pozytywnie o naszych działaniach i włożo-
nej pracy. Zdajemy sobie sprawę, iż to jeszcze 
nie koniec i czeka nas wszystkich dużo pracy.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
działa coraz sprawniej na terenie ZSO nr 12. 
Zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie in-
nych szkół w naszej dzielnicy. 

Rada Koordynacyjna

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa nr 111
W tym roku minie 38 

rocznica funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej Nr 
111, pierwszej placówki 
nauczania podstawowe-
go w Krakowie-Nowym 
Bieżanowie. Rocznica ta 
jest znakomitą okazją do 
zaprezentowania krótkiej 
historii związanej z po-
wstaniem i rozwojem szkoły wybudowanej dla 
uczczenia tysiąclecia istnienia państwa polskie-
go. Budowę rozpoczęto 9.09.1964 r. a zakoń-
czono 31.08.1966 r.

Naukę w szkole rozpoczęto we wrześniu 
1966r.,funkcję pierwszego dyrektora placów-
ki pełnił Józef Chmielowski. Był to trudny rok 
dla szkoły, ponieważ brakowało podstawowych 
pomocy dydaktycznych.

Pełne zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli po-
zwoliło jednak w krótkim czasie wyposażyć pra-
cownie fizyczno-chemiczne i biologiczne w nie-
zbędne materiały. Powoli powstawało też całe za-
plecze placówki wraz z kuchnią i jadalnią.

Po pierwszym roku, szkołę opuściło 21 ab-
solwentów. • 1.09.1968 r. dyrekcję szkoły obję-
ła na rok Marta Kołodziejska. Kolejny dyrektor 
Antoni Siekański pełnił swą funkcję przez 21 lat 
od 1.09.1969 r. do 31.10.1990 r. • Od 1970 r. 
funkcję opiekuńczą nad placówką sprawowały 
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe oraz w póź-
niejszym okresie Jednostka Wojsk Podhalańskich 
z Pychowic. 7.01.1976 r. Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Krakowie nadało szkole nazwę-

,,Ludowego Wojska Pol-
skiego”. • 14.12.1976 r. 
szkoła otrzymała pozwo-
lenie na posiadanie wła-
snego sztandaru. • Ofi-
cjalne uroczystości nada-
nia imienia szkole oraz 
wręczenia sztandaru mia-
ły miejsce 9 maja 1977 r. 
• 26.07.1990 r. nastąpi-

ła zmiana imienia placówki, odtąd szkoła nosi 
imię,,Wojska Polskiego”. • Od 1.11.1990 r. do 
31.08.1992 r. funkcję dyrektora szkoły sprawo-
wała Czesława Radwańska. • Kolejnym dyrekto-
rem była Maria Litwin, która kierowała szkołą do 
31.08.2002 r. • Szkoła Podstawowa nr 111 jako 
jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła,,nau-
czanie blokowe”. • 1.09.1999 r. nastąpiło prze-
kształcenie systemu edukacji z ośmio na sześcio-
letni, zmniejszyła się tym samym liczbę oddzia-
łów w szkole. • 1.09.2002 r. dyrektorem szkoły 
została Jadwiga Piotrkowska.

Placówka jest wspierana przez Radę Dziel-
nicy 12 oraz przez Parafię Najświętszej Rodzi-
ny. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. 
Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 
8.00. Po zakończeniu lekcji dzieci mają możli-
wość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych 
do godziny 17.00. oraz korzystania ze stołówki, 
która wydaje ponad 100 obiadów dziennie. Szko-
ła dysponuje również bogatą ofertą innych zajęć 
pozalekcyjnych, charakteryzujących się dużym 
nowatorstwem rozwiązań edukacyjnych.

Dyrekcja Szkoły

We wrześniu bieżącego roku Szkoła Podsta-
wowa nr 24 będzie obchodzić jubileusz 25-lecia 
pracy na osiedlu Nowy Bieżanów, w budynku 
przy ul. Aleksandry 17.

Z tej okazji planujemy m.in. wydanie nie-
wielkiej monografii naszej szkoły. Zamierzamy 
w niej umieścić nie tylko informacje natury hi-
storycznej. Zależy nam na tym. by powstał żywy 
obraz szkoły, bogaty w różnorodne informacje. 
Zwracamy się więc do Państwa – Absolwentów 
naszej szkoły – z gorącym apelem o nadsyłanie 
do nas wszelkich informacji związanych z na-
uką, ze szkołą i jej atmosferą, z jej nauczyciela-
mi, a przede wszystkim z przeżyciami, których 
Państwo doznali w jej murach. Dzięki Państwa 
wypowiedziom przyjrzymy się sobie jako szko-
le oraz postaramy się przedstawić taki jej por-
tret, jaki Państwo zapamiętali.

Z radością skorzystamy z nich, tworząc 
specjalny rozdział monografii szkoły. Chętnie 
zamieścimy też informacje o Państwa „drodze 
życiowej” po opuszczeniu naszej placówki. Na 
tych wiadomościach zależy nam szczególnie.

Prosimy serdecznie o kierowanie do nas 
wszelkich informacji na nasz adres poczto-
wy: 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 17, inter-
netowy: szkoła, podstawowa, nr. 24 @ neo-
strada.pl lub telefonicznie: 658-15-44. Najcie-
kawsze wspomnienia postaramy się zamieścić 
w monografii.

Z góry dziękujemy za życzliwe potraktowa-
nie naszej prośby.

Maria Czekaj – Dyrektor Szkoły

Uwaga absolwenci 
SP 24

dokończenie ze str. 1
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„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów 
nam ubyło lat” – śpiewali kiedyś Skaldowie i fak-
tycznie, skoro tylko przyświeci mocniej słonko ; 
pojawią się pierwsze pąki na drzewach i pierwsze 
kwiaty wszystkim nam jakoś łatwiej się uśmie-
chać, snuć plany na przyszłość – po prostu chce 
się żyć! Tak działa na nas budząca się przyroda. 
A co myślą i mówią o przyrodzie przedszkolaki?

Oto niektóre z wypowiedzi na temat: 
„Co to jest przyroda?” 

i „Co to znaczy: chronić przyrodę? ”
– Przyroda to są lasy, grzyby i różne krzewy; 

– chronić to znaczy, że nie
można jej zaśmiecać i brudzić (Ola – 6 1at)

– Przyroda jest dla zwierząt i dla ludzi, bo nie 
byłoby życia... przyrodę trzeba
chronić z takiego powodu, że daje nam tlen 
i pomaga w życiu (Dawid – 6 1at)

– Tam są drzewa i woda...i droga, – bo jest 
ładna (Bartuś – 3 1ata)

– Przyroda to są ptaki, zwierzęta, drzewa 
i strumyki – chronić przyrodę to
znaczy o nią dbać, nie wycinać drzew i nie 
zanieczyszczać wód (Justyna – 5 lat)

– Przyroda to jest kosmos, kula ziemska i inne 
galaktyki – trzeba ją chronić,
bo to jest nasze życie (Mikołaj – 6 1at)

– Przyroda to Pani wiosna i pokolorowała kwia-
tuszki... – z trzeba ją chronić przed złodzieja-
mi..., i żeby rosły drzewa (Jarek – 4 1ata)

– Przyroda to jest takie miejsce gdzie się je-
dzie... i deszcz (Karolina – 4 1ata)

– Przyroda to są kwiatki i drzewa i mrówki; 
– żeby nie deptać mrówek (Piotruś – 3 1ata)
Taką wiedzę na temat przyrody maja przed-

szkolaki. Właściwego zachowania wobec przy-
rody uczą się dzieci obserwując nas dorosłych. 
Może więc warto zastanowić się nad dziecięcy-
mi wypowiedziami o ochronie przyrody? Wszak 
jej ochrona zaczyna się już od naszych osiedlo-
wych zieleńców, krzewów i alejek.

Małgorzata Jarczyk 

Nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 150
KLUB SPORTOWY

BASZTA

prowadzi zapisy 

do ligi osiedlowej w piłce nożnej

rozgrywki od maja do października w grupach wiekowych:
– szkoła podstawowa i gimnazjum (I i II klasa gimnazjum)

– open (od III klasy gimnazjum)

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń klubu

Odprawa kapitanów drużyn: 29.04.2004 o godz. 17.00 – młodsi, 
o godz. 18.00 – kategoria „open”

w Domu Kultury

Przedsięwzięcie dofinansowuje Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa

Przedszkole nr 176 w Krakowie przygotowu-
je się do uroczystości nadania placówce imienia 
Marii Konopnickiej. Naszym marzeniem jest zor-
ganizowanie wewnętrznej biblioteki z działem tej 
znanej autorki. W związki z tym serdecznie prosi-
my ludzi dobrej woli i szczodrego serca o dedyko-
wanie (z własnym wpisem) na rzecz przedszkola 
utworów Marii Konopnickiej, a także opracowań 
literackich na temat jej życia i twórczości. 

Być może zalęgają Państwu na półkach książ-
ki, które mogą wzbogacić życie małych przed-
szkolaków. Książki z dedykacją prosimy o prze-
kazywanie do Przedszkola nr 176, Kraków, 
ul. Aleksandry 15. Z góry dziękujemy za zrozu-
mienie i przychylność dla przedszkolaków.

Ewa Kamińska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 176

Konopnicka poszukiwana
Apel przedszkolaków!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kra-
kowie informuje, że zmieniły się numery tele-
fonów w punktach poradnictwa dla ofiar prze-
mocy. Jednocześnie przypominamy o możliwo-
ści korzystania przez ofiary przemocy i ich ro-
dziny z poradnictwa prawnego i psychologicz-
nego w funkcjonujących we wszystkich filiach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kra-
kowie punktach.

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 
bieżącego roku. Projekt realizowany jest w ra-
mach programu „Niebieska Karta” stanowią-
cego element Programu Poprawy Bezpieczeń-
stwa „Bezpieczny Kraków”. Środki finansowe 
na realizację tego zadania zostały przekazane 
przez partnera zewnętrznego – Philip Morris 
Polska S.A. oraz z budżetu Programu „Bez-
pieczny Kraków”.

Poradnictwo jest ogólnodostępne. Porady 
udzielane są nieodpłatnie. Każda osoba i rodzina 
doświadczająca przemocy, stykająca się z prze-
mocą, może uzyskać pełną pomoc prawną w za-
kresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabez-
pieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów 
oraz podstawową pomoc w zakresie prawa kar-
nego świadczoną osobom, które mają trudności 
lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywa-
niu swoich problemów życiowych.

Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu 
obowiązujących przepisów, pomóc w sporzą-
dzaniu pisma procesowego, doradzać podczas 
postępowania procesowego, a przede wszystkim 
w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takie-
go rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze 
dla ofiary przemocy i jej rodziny.

Zamierzeniem MOPS było zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa u klientów i umożliwie-

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
w punktach poradnictwa dla ofiar przemocy

nie otrzymania fachowej, długotrwałej pomocy 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Stąd 
pomysł na ogólnodostępne, bez względu na do-
chód i miejsce zamieszkania w mieście, porad-
nictwo prawne. Poradnictwo wzmocni prowa-
dzoną pracę socjalną, konsultacje psychologicz-
ne i prowadzone przez wyspecjalizowanych pra-
cowników filii mediacje. 

Liczymy, że możliwość uzyskania porady 
poza rejonem objętym pracą Filii zwiększy po-
czucie anonimowości, a ogólnodostępność pomo-
cy prawnej pozwoli uniknąć w świadomości osób 
dotkniętych przemocą poczucia stygmatyzacji.

Punkty poradnictwa rozmieszczone są 
w 8 różnych miejscach Krakowa. Prawnicy 
przyjmują klientów w godzinach od 15.00 do 
19.00, w pomieszczeniach znajdujących się na 
terenie Filii MOPS:

Filia nr 1, ul. Rogozińskiego 5, pokój nr 9, 
tel. 413 69 66 konsultant prawnik i psycholog

Filia nr 3, ul. Józefińska 14, pokój nr 12, 
tel. 423 59 21 konsultant prawnik i psycholog

Filia nr 4, Os. Szkolne 34, pokój nr 14, 
tel. 643 61 77 konsultant prawnik

Filia nr 5, ul. Praska 52, pokój nr 2, 
tel. 266 69 58 konsultant prawnik

Filia nr 6, ul. Dietla 64, pokój nr 6, 
tel. 429 13 33 konsultant prawnik

Filia nr 7, Al. Słowackiego 46, pokój nr 1, 
tel. 634 31 15 konsultant prawnik

Filia nr 9, Os. Teatralne 24, pokój 212 
(II piętro), tel. 643 15 23 konsultant prawnik 
i psycholog

Filia nr 10, ul. Jerzmanowskiego 37, 
pokój nr 3, tel. 658 88 27 konsultant prawnik.


