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Uchwa³a Nr XXXIV/364/2004 
dotyczy: opinii do koncepcji przebudowy ul. Lipowskiego.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 
LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie wstêpn¹ koncepcjê przebudowy ulicy Lipowskiego dla 
uzyskania decyzji ULI CP.
§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Opinia pozwoli na przygotowanie projektu remontu ulicy Lipowskiego.

Uchwa³a Nr XXXIV/363/2004 
Dotyczy: opinii do koncepcji przebudowy ul. Solarzy.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 

poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie wstêpn¹ koncepcjê przebudowy ulicy Solarzy dla 

uzyskania decyzji ULI CP.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Opinia pozwoli na przygotowanie projektu remontu ulicy Solarzy.

Uchwa³a Nr XXXIV/362/2004 
Dotyczy: opinii projektu remontu ul. Bie¿anowskiej I etap.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 

poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie projekt przebudowy ul. Bie¿anowskiej w Krakowie na 

odcinku od ul. Wielickiej do ul. Morawiañskiego, przekazany przez Stowarzyszenie In¿ynierów i 

Techników Komunikacji Odzia³ w Krakowie za pismem GR-1028/2004 r. z dnia 23.11.2004r.
§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Komisja zapozna³a siê z dokumentacj¹ techniczn¹ i nie zg³osi³a zastrze¿eñ.

Uchwa³a Nr XXXIV/360/2004 
Dotyczy: Zmiany listy rankingowej zadañ powierzonych na rok 2005

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

§1. 

§2.  

Sesja XXXIV z dnia 14 grudnia 2004 r.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Wielkiej Nocy sk³adam wszystkim  mieszkañcom dzielnicy XII 
najserdeczniejsze ¿yczenia, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

                                                                                                  
                                                                                                               Piotr Czajowski
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dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Na podstawie § 4 pkt. 4 lit h Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 

XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje: z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
§1. Zmienia siê brzmienie Uchwa³y Nr XXVII/278/04 Rady dzielnicy (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
XII z dnia 6 lipca 2004r. w sposób nastêpuj¹cy: dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Przedstawia siê listê rankingow¹ zadañ powierzonych w zakresie Krakowa uchwala, co nastêpuje:
budowy i modernizacji ulic wraz z oœwietleniem w roku 2005: § 1. Wnioskuje siê o zainstalowanie progów zwalniaj¹cych na Al. 

ul.Weigla  kontynuacja         -73.000 Dygasiñskiego miêdzy ul. Prost¹ a Górników, na ul. Górników na 
Remont ul. Darasza                -82.000  

wysokoœci Domu Kultury, na ul. Popie³uszki na wysokoœci budynku §2. Pozosta³e zadania wymienione w pkt. 2,3,4 Uchwa³y Nr 
nr 25 oraz na ul. Jerzmanowskiego na wysokoœci bl. Nr 34.XXVII/278/04 przenosi siê do realizacji w ramach zadañ 
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

powierzonych na rok 2006.
Uzasadnienie :

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Zainstalowanie progów zwalniaj¹cych spowoduje poprawê 

Uzasadnienie:
bezpieczeñstwa na tych ulicach. Wniosek jest zgodny z pismem ZGK Kraków 10758/TD/3506/2004 z 

dnia 24.11.2004r.
Uchwa³a Nr XXXV/368/2005
Dotyczy: wniosku o przywrócenie ruchu samochodowego w ul. Nad Seraf¹ 

Uchwa³a Nr XXXIV/358/2004 
oraz w ul. Szastera.Dotyczy: opinii projektu przed³u¿enia sieci wodoci¹gowej w ul. S³ona Woda.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c i d Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Krakowa uchwala, co nastêpuje:Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Wnioskuje siê o przywrócenie ruchu samochodowego na §1. Opiniuje siê pozytywnie projekt przed³u¿enia sieci wodoci¹gowej 
nowowybudowanym odcinku drogi ³¹cz¹cej  ul. Nad Seraf¹ z ul. o przekroju 110 mm  w ul. S³ona Woda w Krakowie dzia³ka nr 348/3 
Szastera przez usuniêcie betonowych separatorów. obr. 58 Podgórze, w ramach funduszu „Woda dla Wszystkich"
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:Uzasadnienie :
Zamkniecie nowowybudowanej drogi nast¹pi³o bez wiedzy i opinii Komisja zapozna³a siê z za³¹czonym materia³em.
Rady Dzielnicy XII i œwiadczy o ra¿¹cej niegospodarnoœci. Droga 

Uchwa³a Nr XXXIV/359/2004 zosta³a wybudowana ze œrodków publicznych i winna s³u¿yæ ogó³owi 
Dotyczy: zadania powierzonego na rok 2005  p.n. „Utrzymanie i mieszkañców. 
modernizacja ogródków jordanowskich, zieleñców  i skwerów".

Sesja XXXVI z 15 lutego 2005 r. 
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Uchwa³a Nr XXXVI/380/2005za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
Dotyczy: opinii wniosku rozbudowy sieci wodoci¹gowej przy ul. Nad z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
Potokiem.(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c i d Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Krakowa uchwala, co nastêpuje:
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 

! § 1. Przedstawia siê listê rankingow¹ zadañ powierzonych na rok 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

2005 p.n. „ Utrzymanie i modernizacja ogródków jordanowskich, 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

zieleñców i skwerów".
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 

!Bie¿¹ce utrzymanie ogródków jordanowskich, zieleñców  i skwerów 
Krakowa uchwala, co nastêpuje:na terenie Dzielnicy XII.
§1. Opiniuje siê pozytywnie wniosek rozbudowy sieci wodoci¹gowej 

miejskiej na dzia³ce nr 993 przy ul. Nad Potokiem. Realizacja 

rozbudowy sieci wodoci¹gowej umo¿liwi doprowadzenie wody do 

dzia³ki 391 bêd¹cej w³asnoœci¹ El¿biety i Tadeusza Pary³a i dzia³ki nr 

392 bêd¹cej w³asnoœci¹ Barbary i Eugeniusza Krzemieñ. 
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XXXVI/381/2005oœcio³a pod w. Mi³osierdzia Bo¿ego do siêgacza przy Przychodni ul. 
Dotyczy: opinii w sprawie wniosku o wydanie decyzji WZ dla inwestycji.Teligi 8 i zakup sadzonek.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Uzasadnienie:
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa Lista jest kontynuacj¹ zadañ realizowanych w latach wczeœniejszych.
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

Sesja XXXV z 18 stycznia 2005 r. (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Uchwa³a Nr XXXV/372/2005

Krakowa uchwala, co nastêpuje:Dotyczy: zainstalowania progów zwalniaj¹cych na Al. Dygasiñskiego.
§ 1. Opiniuje siê pozytywnie wniosek o wydanie decyzji WZ dla 

!  
! 

Doposa¿enie ogródków jordanowskich na 

terenie Dzielnicy XII.
!Doposa¿enie ogródków jordanowskich w sto³y do tenisa sto³owego, 

wspólnie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Prokocim  Nowy.
!Doposa¿enie szkó³, przedszkoli i ¿³obków.
!Doposa¿enie Dzielnicy w ³awki i kosze.
!Pielêgnacja drzew od deptaka przy ̄ ³obku nr 28 wzd³u¿ Przedszkola 

nr 154 i K
!

2Marzec 2005 Marzec 20053
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00 00W ka¿dy wtorek w lokalu Rady Dzielnicy XII Bie¿anów - Prokocim w godz. 17  - 19  pe³ni dy¿ur pracownik 
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Telefon kontaktowy w trakcie dy¿urów  658 26 1.
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Uchwa³a Nr XXXIV/364/2004 
dotyczy: opinii do koncepcji przebudowy ul. Lipowskiego.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 
LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 
dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 
poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie wstêpn¹ koncepcjê przebudowy ulicy Lipowskiego dla 
uzyskania decyzji ULI CP.
§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Opinia pozwoli na przygotowanie projektu remontu ulicy Lipowskiego.

Uchwa³a Nr XXXIV/363/2004 
Dotyczy: opinii do koncepcji przebudowy ul. Solarzy.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 

poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie wstêpn¹ koncepcjê przebudowy ulicy Solarzy dla 

uzyskania decyzji ULI CP.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Opinia pozwoli na przygotowanie projektu remontu ulicy Solarzy.

Uchwa³a Nr XXXIV/362/2004 
Dotyczy: opinii projektu remontu ul. Bie¿anowskiej I etap.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, 

poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Rada dzielnicy XII opiniuje pozytywnie projekt przebudowy ul. Bie¿anowskiej w Krakowie na 

odcinku od ul. Wielickiej do ul. Morawiañskiego, przekazany przez Stowarzyszenie In¿ynierów i 

Techników Komunikacji Odzia³ w Krakowie za pismem GR-1028/2004 r. z dnia 23.11.2004r.
§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Komisja zapozna³a siê z dokumentacj¹ techniczn¹ i nie zg³osi³a zastrze¿eñ.

Uchwa³a Nr XXXIV/360/2004 
Dotyczy: Zmiany listy rankingowej zadañ powierzonych na rok 2005

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr 

LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania 

§1. 

§2.  

Sesja XXXIV z dnia 14 grudnia 2004 r.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Wielkiej Nocy sk³adam wszystkim  mieszkañcom dzielnicy XII 
najserdeczniejsze ¿yczenia, zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

                                                                                                  
                                                                                                               Piotr Czajowski
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dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Na podstawie § 4 pkt. 4 lit h Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Ma³opolskiego z dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 

XII Miasta Krakowa uchwala, co nastêpuje: z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
§1. Zmienia siê brzmienie Uchwa³y Nr XXVII/278/04 Rady dzielnicy (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
XII z dnia 6 lipca 2004r. w sposób nastêpuj¹cy: dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Przedstawia siê listê rankingow¹ zadañ powierzonych w zakresie Krakowa uchwala, co nastêpuje:
budowy i modernizacji ulic wraz z oœwietleniem w roku 2005: § 1. Wnioskuje siê o zainstalowanie progów zwalniaj¹cych na Al. 

ul.Weigla  kontynuacja         -73.000 Dygasiñskiego miêdzy ul. Prost¹ a Górników, na ul. Górników na 
Remont ul. Darasza                -82.000  

wysokoœci Domu Kultury, na ul. Popie³uszki na wysokoœci budynku §2. Pozosta³e zadania wymienione w pkt. 2,3,4 Uchwa³y Nr 
nr 25 oraz na ul. Jerzmanowskiego na wysokoœci bl. Nr 34.XXVII/278/04 przenosi siê do realizacji w ramach zadañ 
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

powierzonych na rok 2006.
Uzasadnienie :

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Zainstalowanie progów zwalniaj¹cych spowoduje poprawê 

Uzasadnienie:
bezpieczeñstwa na tych ulicach. Wniosek jest zgodny z pismem ZGK Kraków 10758/TD/3506/2004 z 

dnia 24.11.2004r.
Uchwa³a Nr XXXV/368/2005
Dotyczy: wniosku o przywrócenie ruchu samochodowego w ul. Nad Seraf¹ 

Uchwa³a Nr XXXIV/358/2004 
oraz w ul. Szastera.Dotyczy: opinii projektu przed³u¿enia sieci wodoci¹gowej w ul. S³ona Woda.

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. h Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c i d Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Krakowa uchwala, co nastêpuje:Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Wnioskuje siê o przywrócenie ruchu samochodowego na §1. Opiniuje siê pozytywnie projekt przed³u¿enia sieci wodoci¹gowej 
nowowybudowanym odcinku drogi ³¹cz¹cej  ul. Nad Seraf¹ z ul. o przekroju 110 mm  w ul. S³ona Woda w Krakowie dzia³ka nr 348/3 
Szastera przez usuniêcie betonowych separatorów. obr. 58 Podgórze, w ramach funduszu „Woda dla Wszystkich"
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.§ 2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:Uzasadnienie :
Zamkniecie nowowybudowanej drogi nast¹pi³o bez wiedzy i opinii Komisja zapozna³a siê z za³¹czonym materia³em.
Rady Dzielnicy XII i œwiadczy o ra¿¹cej niegospodarnoœci. Droga 

Uchwa³a Nr XXXIV/359/2004 zosta³a wybudowana ze œrodków publicznych i winna s³u¿yæ ogó³owi 
Dotyczy: zadania powierzonego na rok 2005  p.n. „Utrzymanie i mieszkañców. 
modernizacja ogródków jordanowskich, zieleñców  i skwerów".

Sesja XXXVI z 15 lutego 2005 r. 
Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Uchwa³a Nr XXXVI/380/2005za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
Dotyczy: opinii wniosku rozbudowy sieci wodoci¹gowej przy ul. Nad z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
Potokiem.(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

dnia  6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c i d Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 

Krakowa uchwala, co nastêpuje:
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 

! § 1. Przedstawia siê listê rankingow¹ zadañ powierzonych na rok 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

2005 p.n. „ Utrzymanie i modernizacja ogródków jordanowskich, 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

zieleñców i skwerów".
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 

!Bie¿¹ce utrzymanie ogródków jordanowskich, zieleñców  i skwerów 
Krakowa uchwala, co nastêpuje:na terenie Dzielnicy XII.
§1. Opiniuje siê pozytywnie wniosek rozbudowy sieci wodoci¹gowej 

miejskiej na dzia³ce nr 993 przy ul. Nad Potokiem. Realizacja 

rozbudowy sieci wodoci¹gowej umo¿liwi doprowadzenie wody do 

dzia³ki 391 bêd¹cej w³asnoœci¹ El¿biety i Tadeusza Pary³a i dzia³ki nr 

392 bêd¹cej w³asnoœci¹ Barbary i Eugeniusza Krzemieñ. 
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XXXVI/381/2005oœcio³a pod w. Mi³osierdzia Bo¿ego do siêgacza przy Przychodni ul. 
Dotyczy: opinii w sprawie wniosku o wydanie decyzji WZ dla inwestycji.Teligi 8 i zakup sadzonek.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Uzasadnienie:
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa Lista jest kontynuacj¹ zadañ realizowanych w latach wczeœniejszych.
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

Sesja XXXV z 18 stycznia 2005 r. (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 

dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Uchwa³a Nr XXXV/372/2005

Krakowa uchwala, co nastêpuje:Dotyczy: zainstalowania progów zwalniaj¹cych na Al. Dygasiñskiego.
§ 1. Opiniuje siê pozytywnie wniosek o wydanie decyzji WZ dla 

!  
! 

Doposa¿enie ogródków jordanowskich na 

terenie Dzielnicy XII.
!Doposa¿enie ogródków jordanowskich w sto³y do tenisa sto³owego, 

wspólnie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Prokocim  Nowy.
!Doposa¿enie szkó³, przedszkoli i ¿³obków.
!Doposa¿enie Dzielnicy w ³awki i kosze.
!Pielêgnacja drzew od deptaka przy ̄ ³obku nr 28 wzd³u¿ Przedszkola 

nr 154 i K
!
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Dy¿ur dzielnicowego
00 00W ka¿dy wtorek w lokalu Rady Dzielnicy XII Bie¿anów - Prokocim w godz. 17  - 19  pe³ni dy¿ur pracownik 

policji, przyjmuj¹c uwagi na temat bezpieczeñstwa publicznego i pojawiaj¹cych siê na osiedlach zagro¿eñ. 
Telefon kontaktowy w trakcie dy¿urów  658 26 1.
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Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto w koœciele chrzeœcijañskim. staro¿ytnych Persów, Chiñczyków, Fenicjan. Na ziemiach polskich 
Obchodzone jest na pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa. Zwi¹zane z najstarsze znalezione pisanki pochodz¹ z X. Mo¿liwe jednak, ¿e ludnoœæ 
nim s¹ tradycyjne zwyczaje. Któ¿ z nas bêd¹c dzieckiem nie goni³ za s³owiañska zna³a je ju¿ wczeœniej. Jajko by³o symbolem odradzaj¹cego siê 
dziewczynami z jakimkolwiek naczyniem wype³nionym wod¹. Zdobimy nowego ¿ycia, ukrytej si³y witalnej, mo¿liwoœci rozrodczych. Pierwotne 
jajka, które wraz z innymi pokarmami zanosimy do koœcio³a aby je pisanki by³y przedmiotem magicznym. S³u¿yæ mia³y do obrony domostwa 
poœwiêciæ. Czy jednak znamy znaczenie jakie mia³y one dawniej. przed z³ymi duchami. Zakopywano je pod progiem, aby broni³y przed 

z³ymi mocami. 
Wielkanocne œniadanie
Polskie œniadanie wielkanocne s³ynê³o z obfitoœci. Poœrodku sto³u zawsze Œmigus-dyngus
górowa³ baranek, zrobiony z wosku, mas³a, ciasta lub marcepana. Wokó³ Zwyczaj nakazuje, by w poniedzia³ek wielkanocny oblewaæ siê nawzajem 
niego ustawiano wielkie donice lub misy ze stosami barwionych jaj, wod¹. Trudno dzisiaj ustaliæ dawne znaczenie tego zwyczaju. Byæ mo¿e 
pó³miski z ró¿nym miêsiwem, tace    z ciastami. Z potraw najwa¿niejsza chodzi³o o akt oczyszczenia i wzmocnienia si³ rozrodczych. Ziemia rodzi 
by³a szynka, najlepiej ca³a i z koœci¹, wêdzona w ja³owcowym dymie. Na tylko wtedy, gdy nie brak jej wody, gdy padaj¹ deszcze. W wielu okolicach 
stole nie mog³o zabrakn¹æ te¿ kie³bas, zw³aszcza bia³ej, zwanej polsk¹ ani w drugi dzieñ œwi¹t oblewano nie tylko kobiety, ale i ziemiê, by 
pó³miska z upieczon¹ w ca³oœci œwiñsk¹ g³ow¹ z jajkiem w ryjku. Na spowodowaæ wiêksze plony. W chrzeœcijañstwie woda jest symbolem 
bogatszych sto³ach g³owiznê zastêpowa³y pieczone prosiêta, a tak¿e inne oczyszczenia z grzechu pierworodnego i przyjêcia do wspólnoty wiernych.  
pieczenie. Wœród ciast królowa³y baby wielkanocne oraz dekoracyjne 
mazurki i serniki, nazywane przek³adañcami. Piotr Czajowski

Tekst oparty na artykule Jaros³awa Hebela,  zamieszczonego na stronie:  Pisanki
www.przechyl.razem.pl/przechyl6/str4.htm Najstarsze pisanki maj¹ piêæ tysiêcy lat. Wystêpowa³y w kulturach 

Wielkan       cne obyczaje 

Œladami Wikingów

Wielkanocne 
smako³yki      

Dosmakowaæ rumem i cytryn¹. Polukrowaæ pêdzlem gotow¹ babê. Wype³niamy j¹ do po³owy i ponownie odstawiamy na chwilê do 
0 wyroœniêcia. Pieczemy w 170 C przez godzinê lub do momentu, gdy ciasto 

zrobi siê br¹zowawe. Odstawiamy je do wystudzenia w formie, potem Kuchnia fiñska 
wyjmujemy z formy i dekorujemy lukrem.

Fiñski chleb wielkanocny 
Wielkanocna pascha 

Sk³adniki: 
Pascha, tak jak i kulich, to tradycyjna rosyjska potrawa wielkanocna, 2 paczki suchych dro¿d y 
zaadoptowana w Finlandii. Jest to s³odki deser z sera, ¿ó³tek, cukru, mas³a i 1/4 szklanki ciep³ej wody 
œmietany z dodatkiem wanilii. Czasem do paschy dodaje siê czekoladê, 3 szklanki ciep³ego mleka 
rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane lub skórki cytrusowe, jednak 7 - 7,5 szklanki m¹ki pszennej 
autentyczna pascha nie zawiera tych dodatków. paschê je siê 4 ¿ó³tka 
rozsmarowan¹ na kromce kulicha. Sk³adniki: szklanka cukru 
500 g sera bia³ego (trzykrotnie mielonego lub specjalnego do serników) ³y¿eczka soli 
2 ¿ó³tka 2 ³y¿eczki kardamonu 
200 g cukru 3 ³y¿ki posiekanej kandyzowanej skórki pomarañczowej 
4 ³y¿eczki cukru waniliowego ³y¿ka startej skórki cytrynowej 
200 g mas³a 1/2 szklanki posiekanych rodzynek i tyle samo posiekanych migda³ów 
  Jeœli ser jest zbyt mokry, nale¿y go na noc prze³o¿yæ do bawe³nianej szklanka stopionego mas³a 
miseczki i powiesiæ nad zlewozmywakiem, ¿eby nadmiar wody wyciek³. Lukier:
Nastêpnego dnia nale¿y zmieszaæ ¿ó³tka, cukier i cukier waniliowy z 2 szklanki cukru-pudru, oko³o 4 ³y¿ki zimnej wody, trochê zapachu 
serem. Rozpuszczone i wystudzone mas³o dodajemy do masy serowej           migda³owego (wszystko nale¿y zmieszaæ)
(ew.  mo¿na dodaæ trochê ubitej œmietany).Najpierw rozpuszczamy dro¿d¿e w ciep³ej wodzie, a nastêpnie dodajemy 
Nastêpnie formê do paschy wype³niamy gaz¹, przek³adamy masê serow¹, do tego 2 szklanki mleka. Wsypujemy 2 szklanki m¹ki i wszystko 
przykrywamy to kawa³kiem gazy, obci¹¿amy desk¹ i jakimœ œrednio mieszamy dok³adnie, a nastêpnie przykrywamy i odstawiamy do 
ciê¿kim przedmiotem (zamiast formy do paschy mo¿na u¿yæ jakiegoœ wyroœniêcia w ciep³e miejsce (ok. 45min)
innego pojemnika, np. sitka). Wstawiamy paschê na noc do lodówki tak, W miêdzyczasie ubijamy ¿ó³tka i cukier do momentu, a¿ ¿ó³tka nabior¹ 
aby zbêdny p³yn wyciek³ do miski pod form¹. Gotow¹ paschê podaje siê jasno-¿ó³tego koloru. Dodajemy je do m¹ki z dro¿d¿ami, mieszamy i 
rozsmarowan¹ na kawa³ku kulich'a. Pascha ta ró¿ni siê nieco od tej znanej z wsypujemy sól, kardamon, skórkê pomarañczow¹ i cytrynow¹, rodzynki i 
naszych sto³ów polska pascha podawana jest z dodatkami suszonych migda³y. Wszystko dok³adnie mieszamy, dodajemy szklankê mleka i 
owoców, a podaje siê j¹ na talerzu jako odrêbny roztopione ch³odne mas³o, a nastêpnie dodajemy m¹kê do momentu, a¿ 

Piotr Czajowskiciasto bêdzie odchodziæ od formy. Ciasto wyjmujemy z miski i 
Przepisy pozyskane ze stron:przek³adamy na stolnicê /stó³ posypany m¹k¹ i ugniatamy, a nastêpnie 
 http://suomi.krap.pl/kultura/przepisypaasi.htmlprzek³adamy do miski, przykrywamy i odstawiamy na 1h do wyroœniêcia.
http://www.plurix.com.pl/eastodo.phpFormê do pieczenia smarujemy mas³em i posypujemy cukrem. 

¿

Kontakty miêdzy XV LO w Krakowie a Den Alternative Skole w Hillerod (Dania) 
trwaj¹ od 2002 roku.
W paŸdzierniku 2004 r. kolejny raz uczestniczyliœmy w realizacji projektu pt.:„Œladami 
Wikingów". Atutem projektu jest nie tylko mo¿liwoœæ sprawdzenia znajomoœci j. 
angielskiego w praktyce ale równie¿ poznanie ¿ycia typowej rodziny duñskiej oraz 
historii kraju.

W trakcie naszego pobytu w Danii zwiedziliœmy 
Kopenhagê z jej g³ównymi atrakcjami, zamek 
Hillerod zwany duñskim Wersalem. Has³o 
„komunikacja" sta³o siê inspiracj¹ warsztatów w 
trakcie których przygotowywaliœmy wspólne 
projekty. Zakoñczeniem projektu by³a uroczysta 
kolacja z udzia³em rodziców, nauczycieli i 

uczniów. Gospodarze zaserwowali 
nam wykwintne dania min. koktajl z 
krewetek i mus jab³kowy z kruszonk¹ i 
bit¹ œmietan¹. Podczas 10 godzinnego 
rejsu promem Pomerania nie by³o 
czasu na nudê bowiem czêœæ z nas 
korzysta³a z atrakcji promowych a 
pozostali intensywnie douczali siê j. 
angielskiego.
W kwietniu 2005 r. niecierpliwie 

oczekujemy na rewizytê grupy duñskiej. Pomimo ¿e bêdziemy ich goœciæ w 
domach tylko przez tydzieñ stan¹ siê cz³onkami naszych rodzin.
Postaramy siê zapewniæ im szereg atrakcji aby na d³ugo zapamiêtali pobyt w 
mieœcie Krakowie a tak¿e naszym kraju.

organizatorzy projektu: 
Maria Suwaj, Aleksandra Leja Dymek, Magdalena Sobaœ, El¿bieta Lech

godziny a¿ rozmarzn¹. Dodaæ ³y¿kê m¹ki, ³y¿eczkê cukru, odrobinê mleka, Kuchnia polska
rozrobiæ ³y¿eczk¹ (nie wyci¹gaæ jej), pod³o¿yæ talerzyk pod spód i zostawiæ 
rozczyn na niespe³na godzinê a¿ dro¿d¿e "rusz¹". Æwieræ kilo m¹ki Wielkanocne kraszanki (pisanki)
przesiaæ do miski z robota, zaparzyæ pó³ szklanki wrz¹cego mleka, Surowe, umyte jaja, o w miarê jednakowym kolorze skorupek, wk³adamy 
wymieszaæ, ostudziæ. Dodaæ 5 dkg rodzynek (op³ukanych wrz¹tkiem i do garnka z "naturalnym barwnikiem", dodajemy soli (¿eby nie popêka³y) i 
os¹czonych - mo¿na obtoczyæ w sypkiej m¹ce), 5 dkg migda³ów (zalanych octu (¿eby barwnik "nadgryz³" skorupkê). Gotujemy ok. 8-10 minut (nie 20 
wrz¹tkiem, ob³uskanych ze skórki i pokrojonych w piórka; mo¿na dodaæ - bo bêdzie ciemna obwódka wokó³ ¿ó³tka) i ostro¿nie (¿eby nie zadrapaæ 
kilka gorzkich migda³ów - gdy nie u¿yliœmy wczeœniej amaretto). wybarwienia) wyjmujemy ³y¿k¹.
Wyrabiaæ robotem, dodaj¹c stopniowo ¿ó³tka z 5 jajek i 6 dkg cukru pudru, Naturalne barwniki:
æwieræ ma³ej ³y¿eczki soli, cukier waniliowy. Dodaæ wyroœniête dro¿d¿e, Cebula: pomarañczowo-z³oty kolor;
przep³ukaæ garnuszek odrobin¹ mleka, wyrabiaæ dalej - a¿ uka¿¹ siê Obierki z buraków: purpurowy;
pêcherzyki ( min. pó³ godziny). Wlaæ powoli 5 dkg mas³a stopionego (ale Liœcie czerwonej kapusty: matowo-¿ó³ty
letniego!). Dodaæ drobno posiekan¹ skórkê pomarañczow¹, namoczon¹ Sok z grejfruta: liliowo-ró¿owy
skórkê cytrynow¹, spirytus. Ubiæ sztywn¹ pianê z pozostawionych bia³ek, Kawa: br¹zowy
dodaæ do ciasta. Teraz powinno siê ju¿ wyrabiaæ rêk¹ na stolnicy (ale ja Uzdolnieni artystycznie mog¹ zastosowaæ któryœ ze sposobów kraszenia 
robiê to dalej w robocie) - a¿ zacznie odstawaæ od rêki czy miski (nastêpne skorupki - malowanie stearyn¹ ze œwieczki przed lub skrobanie ¿yletk¹ / 
pó³ godziny). ig³¹  po malowaniu. 
Okr¹g³¹ formê z wysokim kominkiem przesmarowaæ t³uszczem i wysypaæ Farbkami kupnymi barwi siê jaja ju¿ ugotowane, najlepiej w szklanych 
m¹k¹. Nape³niæ formê do 1/3 ciastem, postawiæ w cieple i spokoju, bez s³ojach po miodzie (maj¹ szerokie gard³o). Jaja o ró¿nych kolorach nie 
przeci¹gów - aby wyros³o do ca³ej formy. powinny siê stykaæ po wyci¹gniêciu  (przebarwi¹ siê). 
Nagrzaæ piekarnik, ostro¿nie posmarowaæ bia³kiem wierzch ciasta, 
wstawiæ delikatnie do piekarnika i piec ok. godziny (wiem, ¿e nie powinno Jaja panierowane 
siê otwieraæ piekarnika - ale ja od lat to robiê i patrzê bezsilnie, jak ciasto 8 jaj ugotowaæ na twardo, ostudziæ, obraæ, opanierowaæ w m¹ce, 1 jaju 
wylewa siê z formy, wiedz¹c ju¿, co siê tak przypala). (surowym), bu³ce tartej. 
Wy³¹czyæ piekarnik, lekko uchyliæ drzwiczki (nie ma mowy o ¿adnym Sma¿yæ w g³êbokim t³uszczu (1/2 kg smalcu). 
otwieraniu okna w kuchni!!!) zostawiæ do wystygniêcia. Ostro¿nie wyj¹æ, Podaæ na sa³atce: 1/4 kg twarogu rozdrobniæ widelcem. dodaæ gêstej 
odwróciæ formê i wysun¹æ na drewnian¹ deskê (kiedyœ - na poduszkê z œmietany (lub jogurtu), 1 ogórek pokrojony w æwieræ-plastry, zielon¹ 
po³o¿onym pergaminem i pod pierzynê do wystygniêcia). cebulkê posiekan¹ ze szczypiorkiem
Pó³ szklanki wody zagotowaæ z 8 dkg cukru i otart¹ skórk¹ z 1/2 cytryny, 
sch³odziæ, dosmakowaæ sokiem z cytryny i rumem. Ostudzon¹ babê nak³uæ Baba wielkanocna zaparzana, nas¹czana ponczem i lukrowana
w wielu miejscach i ³y¿k¹ nas¹czyæ ponczem. Skórkê z pó³ cytryny i szczyptê szafranu namoczyæ w kieliszku spirytusu 
Ugotowaæ syrop "do nitki" z 8 dkg cukru, 3 ³y¿ek wody i ³y¿eczki octu, (lub likieru amaretto) na min. 3 godziny. 
odszumowuj¹c. Po ostudzeniu prze³o¿yæ do makutry i ucieraæ do bia³oœci. 5 dkg dro¿d¿y w³o¿yæ do garnuszka, je¿eli mro¿one - zostawiæ na 1..2 
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Wielkanoc to najstarsze i najwa¿niejsze œwiêto w koœciele chrzeœcijañskim. staro¿ytnych Persów, Chiñczyków, Fenicjan. Na ziemiach polskich 
Obchodzone jest na pami¹tkê zmartwychwstania Chrystusa. Zwi¹zane z najstarsze znalezione pisanki pochodz¹ z X. Mo¿liwe jednak, ¿e ludnoœæ 
nim s¹ tradycyjne zwyczaje. Któ¿ z nas bêd¹c dzieckiem nie goni³ za s³owiañska zna³a je ju¿ wczeœniej. Jajko by³o symbolem odradzaj¹cego siê 
dziewczynami z jakimkolwiek naczyniem wype³nionym wod¹. Zdobimy nowego ¿ycia, ukrytej si³y witalnej, mo¿liwoœci rozrodczych. Pierwotne 
jajka, które wraz z innymi pokarmami zanosimy do koœcio³a aby je pisanki by³y przedmiotem magicznym. S³u¿yæ mia³y do obrony domostwa 
poœwiêciæ. Czy jednak znamy znaczenie jakie mia³y one dawniej. przed z³ymi duchami. Zakopywano je pod progiem, aby broni³y przed 

z³ymi mocami. 
Wielkanocne œniadanie
Polskie œniadanie wielkanocne s³ynê³o z obfitoœci. Poœrodku sto³u zawsze Œmigus-dyngus
górowa³ baranek, zrobiony z wosku, mas³a, ciasta lub marcepana. Wokó³ Zwyczaj nakazuje, by w poniedzia³ek wielkanocny oblewaæ siê nawzajem 
niego ustawiano wielkie donice lub misy ze stosami barwionych jaj, wod¹. Trudno dzisiaj ustaliæ dawne znaczenie tego zwyczaju. Byæ mo¿e 
pó³miski z ró¿nym miêsiwem, tace    z ciastami. Z potraw najwa¿niejsza chodzi³o o akt oczyszczenia i wzmocnienia si³ rozrodczych. Ziemia rodzi 
by³a szynka, najlepiej ca³a i z koœci¹, wêdzona w ja³owcowym dymie. Na tylko wtedy, gdy nie brak jej wody, gdy padaj¹ deszcze. W wielu okolicach 
stole nie mog³o zabrakn¹æ te¿ kie³bas, zw³aszcza bia³ej, zwanej polsk¹ ani w drugi dzieñ œwi¹t oblewano nie tylko kobiety, ale i ziemiê, by 
pó³miska z upieczon¹ w ca³oœci œwiñsk¹ g³ow¹ z jajkiem w ryjku. Na spowodowaæ wiêksze plony. W chrzeœcijañstwie woda jest symbolem 
bogatszych sto³ach g³owiznê zastêpowa³y pieczone prosiêta, a tak¿e inne oczyszczenia z grzechu pierworodnego i przyjêcia do wspólnoty wiernych.  
pieczenie. Wœród ciast królowa³y baby wielkanocne oraz dekoracyjne 
mazurki i serniki, nazywane przek³adañcami. Piotr Czajowski

Tekst oparty na artykule Jaros³awa Hebela,  zamieszczonego na stronie:  Pisanki
www.przechyl.razem.pl/przechyl6/str4.htm Najstarsze pisanki maj¹ piêæ tysiêcy lat. Wystêpowa³y w kulturach 

Wielkan       cne obyczaje 

Œladami Wikingów

Wielkanocne 
smako³yki      

Dosmakowaæ rumem i cytryn¹. Polukrowaæ pêdzlem gotow¹ babê. Wype³niamy j¹ do po³owy i ponownie odstawiamy na chwilê do 
0 wyroœniêcia. Pieczemy w 170 C przez godzinê lub do momentu, gdy ciasto 

zrobi siê br¹zowawe. Odstawiamy je do wystudzenia w formie, potem Kuchnia fiñska 
wyjmujemy z formy i dekorujemy lukrem.

Fiñski chleb wielkanocny 
Wielkanocna pascha 

Sk³adniki: 
Pascha, tak jak i kulich, to tradycyjna rosyjska potrawa wielkanocna, 2 paczki suchych dro¿d y 
zaadoptowana w Finlandii. Jest to s³odki deser z sera, ¿ó³tek, cukru, mas³a i 1/4 szklanki ciep³ej wody 
œmietany z dodatkiem wanilii. Czasem do paschy dodaje siê czekoladê, 3 szklanki ciep³ego mleka 
rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane lub skórki cytrusowe, jednak 7 - 7,5 szklanki m¹ki pszennej 
autentyczna pascha nie zawiera tych dodatków. paschê je siê 4 ¿ó³tka 
rozsmarowan¹ na kromce kulicha. Sk³adniki: szklanka cukru 
500 g sera bia³ego (trzykrotnie mielonego lub specjalnego do serników) ³y¿eczka soli 
2 ¿ó³tka 2 ³y¿eczki kardamonu 
200 g cukru 3 ³y¿ki posiekanej kandyzowanej skórki pomarañczowej 
4 ³y¿eczki cukru waniliowego ³y¿ka startej skórki cytrynowej 
200 g mas³a 1/2 szklanki posiekanych rodzynek i tyle samo posiekanych migda³ów 
  Jeœli ser jest zbyt mokry, nale¿y go na noc prze³o¿yæ do bawe³nianej szklanka stopionego mas³a 
miseczki i powiesiæ nad zlewozmywakiem, ¿eby nadmiar wody wyciek³. Lukier:
Nastêpnego dnia nale¿y zmieszaæ ¿ó³tka, cukier i cukier waniliowy z 2 szklanki cukru-pudru, oko³o 4 ³y¿ki zimnej wody, trochê zapachu 
serem. Rozpuszczone i wystudzone mas³o dodajemy do masy serowej           migda³owego (wszystko nale¿y zmieszaæ)
(ew.  mo¿na dodaæ trochê ubitej œmietany).Najpierw rozpuszczamy dro¿d¿e w ciep³ej wodzie, a nastêpnie dodajemy 
Nastêpnie formê do paschy wype³niamy gaz¹, przek³adamy masê serow¹, do tego 2 szklanki mleka. Wsypujemy 2 szklanki m¹ki i wszystko 
przykrywamy to kawa³kiem gazy, obci¹¿amy desk¹ i jakimœ œrednio mieszamy dok³adnie, a nastêpnie przykrywamy i odstawiamy do 
ciê¿kim przedmiotem (zamiast formy do paschy mo¿na u¿yæ jakiegoœ wyroœniêcia w ciep³e miejsce (ok. 45min)
innego pojemnika, np. sitka). Wstawiamy paschê na noc do lodówki tak, W miêdzyczasie ubijamy ¿ó³tka i cukier do momentu, a¿ ¿ó³tka nabior¹ 
aby zbêdny p³yn wyciek³ do miski pod form¹. Gotow¹ paschê podaje siê jasno-¿ó³tego koloru. Dodajemy je do m¹ki z dro¿d¿ami, mieszamy i 
rozsmarowan¹ na kawa³ku kulich'a. Pascha ta ró¿ni siê nieco od tej znanej z wsypujemy sól, kardamon, skórkê pomarañczow¹ i cytrynow¹, rodzynki i 
naszych sto³ów polska pascha podawana jest z dodatkami suszonych migda³y. Wszystko dok³adnie mieszamy, dodajemy szklankê mleka i 
owoców, a podaje siê j¹ na talerzu jako odrêbny roztopione ch³odne mas³o, a nastêpnie dodajemy m¹kê do momentu, a¿ 

Piotr Czajowskiciasto bêdzie odchodziæ od formy. Ciasto wyjmujemy z miski i 
Przepisy pozyskane ze stron:przek³adamy na stolnicê /stó³ posypany m¹k¹ i ugniatamy, a nastêpnie 
 http://suomi.krap.pl/kultura/przepisypaasi.htmlprzek³adamy do miski, przykrywamy i odstawiamy na 1h do wyroœniêcia.
http://www.plurix.com.pl/eastodo.phpFormê do pieczenia smarujemy mas³em i posypujemy cukrem. 

¿

Kontakty miêdzy XV LO w Krakowie a Den Alternative Skole w Hillerod (Dania) 
trwaj¹ od 2002 roku.
W paŸdzierniku 2004 r. kolejny raz uczestniczyliœmy w realizacji projektu pt.:„Œladami 
Wikingów". Atutem projektu jest nie tylko mo¿liwoœæ sprawdzenia znajomoœci j. 
angielskiego w praktyce ale równie¿ poznanie ¿ycia typowej rodziny duñskiej oraz 
historii kraju.

W trakcie naszego pobytu w Danii zwiedziliœmy 
Kopenhagê z jej g³ównymi atrakcjami, zamek 
Hillerod zwany duñskim Wersalem. Has³o 
„komunikacja" sta³o siê inspiracj¹ warsztatów w 
trakcie których przygotowywaliœmy wspólne 
projekty. Zakoñczeniem projektu by³a uroczysta 
kolacja z udzia³em rodziców, nauczycieli i 

uczniów. Gospodarze zaserwowali 
nam wykwintne dania min. koktajl z 
krewetek i mus jab³kowy z kruszonk¹ i 
bit¹ œmietan¹. Podczas 10 godzinnego 
rejsu promem Pomerania nie by³o 
czasu na nudê bowiem czêœæ z nas 
korzysta³a z atrakcji promowych a 
pozostali intensywnie douczali siê j. 
angielskiego.
W kwietniu 2005 r. niecierpliwie 

oczekujemy na rewizytê grupy duñskiej. Pomimo ¿e bêdziemy ich goœciæ w 
domach tylko przez tydzieñ stan¹ siê cz³onkami naszych rodzin.
Postaramy siê zapewniæ im szereg atrakcji aby na d³ugo zapamiêtali pobyt w 
mieœcie Krakowie a tak¿e naszym kraju.

organizatorzy projektu: 
Maria Suwaj, Aleksandra Leja Dymek, Magdalena Sobaœ, El¿bieta Lech

godziny a¿ rozmarzn¹. Dodaæ ³y¿kê m¹ki, ³y¿eczkê cukru, odrobinê mleka, Kuchnia polska
rozrobiæ ³y¿eczk¹ (nie wyci¹gaæ jej), pod³o¿yæ talerzyk pod spód i zostawiæ 
rozczyn na niespe³na godzinê a¿ dro¿d¿e "rusz¹". Æwieræ kilo m¹ki Wielkanocne kraszanki (pisanki)
przesiaæ do miski z robota, zaparzyæ pó³ szklanki wrz¹cego mleka, Surowe, umyte jaja, o w miarê jednakowym kolorze skorupek, wk³adamy 
wymieszaæ, ostudziæ. Dodaæ 5 dkg rodzynek (op³ukanych wrz¹tkiem i do garnka z "naturalnym barwnikiem", dodajemy soli (¿eby nie popêka³y) i 
os¹czonych - mo¿na obtoczyæ w sypkiej m¹ce), 5 dkg migda³ów (zalanych octu (¿eby barwnik "nadgryz³" skorupkê). Gotujemy ok. 8-10 minut (nie 20 
wrz¹tkiem, ob³uskanych ze skórki i pokrojonych w piórka; mo¿na dodaæ - bo bêdzie ciemna obwódka wokó³ ¿ó³tka) i ostro¿nie (¿eby nie zadrapaæ 
kilka gorzkich migda³ów - gdy nie u¿yliœmy wczeœniej amaretto). wybarwienia) wyjmujemy ³y¿k¹.
Wyrabiaæ robotem, dodaj¹c stopniowo ¿ó³tka z 5 jajek i 6 dkg cukru pudru, Naturalne barwniki:
æwieræ ma³ej ³y¿eczki soli, cukier waniliowy. Dodaæ wyroœniête dro¿d¿e, Cebula: pomarañczowo-z³oty kolor;
przep³ukaæ garnuszek odrobin¹ mleka, wyrabiaæ dalej - a¿ uka¿¹ siê Obierki z buraków: purpurowy;
pêcherzyki ( min. pó³ godziny). Wlaæ powoli 5 dkg mas³a stopionego (ale Liœcie czerwonej kapusty: matowo-¿ó³ty
letniego!). Dodaæ drobno posiekan¹ skórkê pomarañczow¹, namoczon¹ Sok z grejfruta: liliowo-ró¿owy
skórkê cytrynow¹, spirytus. Ubiæ sztywn¹ pianê z pozostawionych bia³ek, Kawa: br¹zowy
dodaæ do ciasta. Teraz powinno siê ju¿ wyrabiaæ rêk¹ na stolnicy (ale ja Uzdolnieni artystycznie mog¹ zastosowaæ któryœ ze sposobów kraszenia 
robiê to dalej w robocie) - a¿ zacznie odstawaæ od rêki czy miski (nastêpne skorupki - malowanie stearyn¹ ze œwieczki przed lub skrobanie ¿yletk¹ / 
pó³ godziny). ig³¹  po malowaniu. 
Okr¹g³¹ formê z wysokim kominkiem przesmarowaæ t³uszczem i wysypaæ Farbkami kupnymi barwi siê jaja ju¿ ugotowane, najlepiej w szklanych 
m¹k¹. Nape³niæ formê do 1/3 ciastem, postawiæ w cieple i spokoju, bez s³ojach po miodzie (maj¹ szerokie gard³o). Jaja o ró¿nych kolorach nie 
przeci¹gów - aby wyros³o do ca³ej formy. powinny siê stykaæ po wyci¹gniêciu  (przebarwi¹ siê). 
Nagrzaæ piekarnik, ostro¿nie posmarowaæ bia³kiem wierzch ciasta, 
wstawiæ delikatnie do piekarnika i piec ok. godziny (wiem, ¿e nie powinno Jaja panierowane 
siê otwieraæ piekarnika - ale ja od lat to robiê i patrzê bezsilnie, jak ciasto 8 jaj ugotowaæ na twardo, ostudziæ, obraæ, opanierowaæ w m¹ce, 1 jaju 
wylewa siê z formy, wiedz¹c ju¿, co siê tak przypala). (surowym), bu³ce tartej. 
Wy³¹czyæ piekarnik, lekko uchyliæ drzwiczki (nie ma mowy o ¿adnym Sma¿yæ w g³êbokim t³uszczu (1/2 kg smalcu). 
otwieraniu okna w kuchni!!!) zostawiæ do wystygniêcia. Ostro¿nie wyj¹æ, Podaæ na sa³atce: 1/4 kg twarogu rozdrobniæ widelcem. dodaæ gêstej 
odwróciæ formê i wysun¹æ na drewnian¹ deskê (kiedyœ - na poduszkê z œmietany (lub jogurtu), 1 ogórek pokrojony w æwieræ-plastry, zielon¹ 
po³o¿onym pergaminem i pod pierzynê do wystygniêcia). cebulkê posiekan¹ ze szczypiorkiem
Pó³ szklanki wody zagotowaæ z 8 dkg cukru i otart¹ skórk¹ z 1/2 cytryny, 
sch³odziæ, dosmakowaæ sokiem z cytryny i rumem. Ostudzon¹ babê nak³uæ Baba wielkanocna zaparzana, nas¹czana ponczem i lukrowana
w wielu miejscach i ³y¿k¹ nas¹czyæ ponczem. Skórkê z pó³ cytryny i szczyptê szafranu namoczyæ w kieliszku spirytusu 
Ugotowaæ syrop "do nitki" z 8 dkg cukru, 3 ³y¿ek wody i ³y¿eczki octu, (lub likieru amaretto) na min. 3 godziny. 
odszumowuj¹c. Po ostudzeniu prze³o¿yæ do makutry i ucieraæ do bia³oœci. 5 dkg dro¿d¿y w³o¿yæ do garnuszka, je¿eli mro¿one - zostawiæ na 1..2 
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Uchwa³a Nr XXXVI/388/05inwestycji pn. „Budynki mieszkalne wielorodzinne z drogami 
Dotyczy: opinii w sprawie wniosku o wydanie decyzji WZ/ULI dla dojazdowymi w rejonie ulic Malachitowa, Z³ocieniowa, Braci Czeczów 
inwestycji.zawarty w piœmie Wydzia³u Architektury i Urbanistyki UMK nr AU-

02-3-AGO.7331-1860/03.
Na podstawie § 4 pkt 5 lit j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego § 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Uzasadnienie :

Inwestycja jest uzasadniona spo³ecznie. dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
Uchwa³a Nr XXXVI/382/2005 dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Dotyczy: poparcia protestu mieszkañców.

Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Opiniuje siê pozytywnie materia³y dotycz¹ce wniosku firmy Na podstawie § 4 pkt 5 lit. ³ Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 
„Remapol" o wydanie decyzji WZ/ULI za³¹czone do pisma nr AU-02-za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z 
4.MGA.7331-2273/04 z dnia 01.02.2005r. (data wp³ywu 15.02.2005r.) dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
przy uwzglêdnieniu ( w ramach aktualnych mo¿liwoœci, je¿eli nie (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
opóŸni to wydanie decyzji) uwag Rady Dzielnicy XII zawartych w dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
opinii do „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Krakowa uchwala, co nastêpuje:
terenu zielonego tzw. Parku Aleksandry w Krakowie". (kopia opinii w §1. Rada Dzielnicy XII popiera protest mieszkañców ulic: 
za³¹czeniu).Bie¿anowskiej i Darasza dotycz¹cej inwestycji pn. „Budowa piêciu 
§2. Sprawy zmniejszenia obszaru Parku o dzia³ki nr 79/6, 78/6, 78/10, budynków wielorodzinnych z podziemnymi gara¿ami na 43 
76/6, 75/7, 75/9 w rejonie ul. Aleksandry, w porównaniu do znanej stanowiska, 13 miejscami postojowymi naziemnymi, œmietnikiem oraz 
Radzie Dzielnicy XII „Koncepcji programowo-przestrzennej wjazdem poprzez dzia³ki 245/1 oraz 245/3". 
zagospodarowania terenu zielonego tzw. Parku Aleksandry w § 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie : Krakowie" nie opiniujemy i oczekujemy wyjaœnienia nam przyczyn 
Przygotowana inwestycja nie posiada pod³¹czenia do kanalizacji wy³¹czenia dzia³ek z obszaru projektowanego Parku.  

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.sanitarnej.
Uzasadnienie:

Uchwa³a Nr XXXVI/383/2005 Opinia pozytywna wynika ze starañ Rady Dzielnicy XII o pilne 
Dotyczy: zmiany listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie „budowy i wydanie WZ/ULI, co umo¿liwi rozpoczêcie wykupów dzia³ek                    
modernizacji ulic wraz z oœwietleniem". w rejonie „Parku Aleksandry" przez Wydz. Skarbu Miasta UMK.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Uchwa³a Nr XXXVI/390/05
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Dotyczy: opinii w sprawie nabycia prawa w³asnoœci czêœci dzia³ki nr 111/17, 

obr. 50  Podgórze.dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
a podstawie § 4 pkt 5 lit. l Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Krakowa uchwala, co nastêpuje:
dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic §1. Zmienia siê listê rankingow¹ w ramach zadañ powierzonych w 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z zakresie „budowy i modernizacji ulic wraz z oœwietleniem" na rok 2005 
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta przedstawiona w Uchwale nr XXXIV/360/04 z dnia 14 XII 2004r. 

! Krakowa uchwala, co nastêpuje:ul. Weigla  kontynuacja
§1. Opiniuje siê negatywnie wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Remont ul. Darasza do kwoty  70.000z³.

Projekt ul. ̄ abiej. budynku nr 5 przy ul. Seweryna o nabycie prawa w³asnoœci czêœci 
Projekt ul. Lipowskiego.

dzia³ki nr 111/17, Obr. 50  Podgórze.
Koncepcja ULI ul. Nad Seraf¹ i ul. Szastera.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Projekt ul. Solarzy.

Uzasadnienie:
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Trzy miesi¹ce temu teren ten zosta³ wyremontowany ze œrodków 

Gminy i Rada Dzielnicy XII nie widzi powodu by oddawaæ ten obszar 

w rêce prywatne.

!

!

!

!

!

W imiê Boga Wszechmog¹cego! Ostatecznie utworzono Radê Ministrów pod przewodnictwem Ignacego 
My, Naród Polski, dziêkuj¹c Opatrznoœci za wyzwolenie nas z pó³tora Paderewskiego. Nowy rz¹d zapowiedzia³ obok licznych reform socjalnych, 
wiekowej niewoli, wspominaj¹c z wdziêcznoœci¹ mêstwo i wytrwa³oœæ gospodarczych i politycznych, wybory do Sejmu Ustawodawczego. Sejm ten 
ofiarnej walki pokoleñ, które najlepsze wysi³ki swoje sprawie niepodleg³oœci mia³ zaj¹c siê opracowaniem nowej konstytucji Pañstwa Polskiego. Wybory 
bez przerwy poœwiêca³y, nawi¹zuj¹c do œwietnej tradycji wiekopomnej wyznaczono na dzieñ 26 stycznia 1919 roku. 
Konstytucji 3-go Maja, dobro ca³ej, zjednoczonej i niepodleg³ej Matki- Ustanowiono najpierw tak zwan¹ "ma³¹ konstytucjê" okreœlaj¹c¹ podzia³ 
Ojczyzny maj¹c na oku, a pragn¹c jej byt niepodleg³y, potêgê i w³adzy ustawodawczej (sejm) i wykonawczej (naczelnik pañstwa plus rz¹d). 
bezpieczeñstwo oraz ³ad spo³eczny utwierdziæ na wiekuistych zasadach Rz¹d powo³any przez naczelnika, którym zosta³ Pi³sudski, musia³ nie doœæ, 
prawa i wolnoœci, pragn¹c zarazem zapewniæ rozwój wszystkich jej si³ ¿e byæ zatwierdzony przez sejm, to jeszcze przed nim odpowiedzialny. Ju¿ 
moralnych i materialnych dla dobra ca³ej odradzaj¹cej siê ludzkoœci, wówczas zdawano sobie sprawê, jaki podzia³ w³adzy zaprezentuje 
wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równoœæ, a pracy poszanowanie, konstytucja uchwalona przez sejm ustawodawczy. Pierwsz¹ w dziejach II 
nale¿ne prawa i szczególn¹ opiekê Pañstwa zabezpieczyæ - tê oto Ustawê Rzeczpospolitej konstytucjê uchwalono po burzliwym roku zmagañ, 17 
Konstytucyjn¹ na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej marca 1921 roku. 
uchwalamy i stanowimy. Piotr Czajowski
Po og³oszeniu niepodleg³oœci przez Radê Regencyjn¹ 7 paŸdziernika 1918 
roku, powo³ywano kilka rz¹dów, a¿ uda³o siê uzyskaæ kompromis. 

17 marca. 84 rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej

Dobr¹ tradycj¹ klas biologicznych w XV LO s¹ przyrodnicze obozy samodzielnie zadania pozwalaj¹ce poznawaæ charakterystyczne cechy 
naukowe. Ka¿da klasa realizuj¹ca biologiê                i geografiê w zakresie architektury danego regionu, stroje ludowe, tradycje i obrzêdy. O historii i 
rozszerzonym, przynajmniej raz w cyklu kszta³cenia, wyje¿d¿a na dniu dzisiejszym okolicy dowiaduj¹ siê prowadz¹c rozmowy z miejscow¹ 
tygodniowy obóz naukowy. ludnoœci¹. M³odzie¿ poznaje obawy, troski i nadzieje tutejszych 
„Naukowy” brzmi groŸnie, ale na te wyjazdy, zamiast szkolnych mieszkañców, ich Ÿród³a utrzymania, problemy z bezrobociem i szanse 
podrêczników uczniowie zabieraj¹ mapy, przewodniki turystyczne, klucze zatrudnienia. Nierzadko zdarza siê, ze prowadz¹c swoje wywiady 
do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t, lupy, busole, kompasy itp., a uczniowie trafiaj¹ na prawdziwych pasjonatów  znawców w³asnej okolicy; 
nauczyciele zamiast dziennikiem lekcyjnym „strasz¹” bogatym planem z du¿ym zaciekawieniem wys³uchuj¹ wówczas barwnych opowieœci o jej 
wycieczek i zajêæ terenowych oraz zapewniaj¹ atrakcje w postaci kulturze i historii oraz miejscowych podañ i legend. Warto zaznaczyæ, ¿e 
ciekawych kart æwiczeniowych dla uczniów. Praca w terenie pozwala taka wiedza o regionie, zdobywana w bezpoœrednich kontaktach z jego 
³¹czyæ wiedzê teoretyczn¹ z praktyk¹ w bezpoœrednim kontakcie z natur¹. mieszkañcami jest dla uczniów ciekawsza i bardziej wiarygodna ni¿ ta 
M³odzie¿ wypoczywaj¹c ma jednoczeœnie szansê pog³êbiaæ wiedzê o przekazywana „zza szkolnego biurka”.  W ten sposób m³odzie¿ ma te¿ 
œrodowisku geograficznym danego regionu. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e okazjê wzbogacaæ swoj¹ wiedzê o naszym kraju równie¿ w takie elementy, 
wszystkie zajêcia maj¹ charakter interdyscyplinarny i s¹ prowadzone których nie uwzglêdniaj¹ programy szkolne. I - parafrazuj¹c s³owa poety - 
równoczeœnie przez nauczyciela biologii i geografii. uczy siê „doceniaæ w³asne, zanim  pochwali cudze”.
Zajêcia z biologii to przede wszystkim poznawanie gatunków rodzimej Przyk³adem chêtnie odwiedzanego przez nas terenu s¹ Pieniny. 
fauny i flory. Uczniowie obserwuj¹ roœliny i zwierzêta w ich naturalnych Najczêœciej nasz¹ baz¹ noclegow¹ jest tu schronisko „Pod Durbaszk¹”. 
siedliskach, oznaczaj¹ gatunki przy pomocy przewodników i kluczy Miejsce to pozwala na planowanie wielu atrakcyjnych tras i podziwianie 
fachowych oraz poznaj¹ ich wymagania ¿yciowe i biologiê. Maj¹ te¿ wspania³ych panoram, z dala od miejskiego zgie³ku. Wêdrujemy szlakiem 
rzadk¹ okazjê zobaczenia gatunków endemicznych i reliktowych. Du¿ych Ma³ych Pieninek, odwiedzamy okoliczne rezerwaty przyrody. 
emocji dostarcza zawsze wykonywanie próby glebowej oraz W miejscowej bacówce m³odzie¿ poznaje „skomplikowan¹” technologiê 
rozpoznawanie przedstawicieli fauny ¿yj¹cej w glebie. Po prze³amaniu wyrobu oscypków. Mieszkañcy Jaworek, przywykli ju¿ do naszej 
pierwszych oporów m³odzie¿ z ogromnym zaanga¿owaniem oddaje siê obecnoœci, chêtnie odpowiadaj¹ na dociekliwe pytania uczniów, 
poszukiwaniom „okropnych robali”. Podobnie rzecz ma siê z wyjaœniaj¹ kim byli £emkowie, informuj¹ o ich powojennych losach, 
„polowaniem” na bezkrêgowce wodne oraz oznaczaniem stanu jakoœci wskazuj¹ tradycyjne zagrody ³emkowskie. Dziêki uprzejmoœci 
wody w okolicznych strumieniach lub rzekach. Taki bezpoœredni kontakt z miejscowego proboszcza mamy mo¿liwoœæ zwiedzenia i poznania 
przyrod¹ rozbudza zainteresowania przyrodnicze, pobudza pasjê ciekawej historii koœcio³a. W gospodarstwie ekologicznym zawsze jest 
badawcz¹ i uczy szacunku do œrodowiska. czas na relaks w ujmuj¹cym towarzystwie zwierz¹t gospodarskich, które 
Zajêcia z geografii maj¹ na celu g³ównie nabycie umiejêtnoœci poruszania tak¿e s¹ atrakcj¹ dla naszych „du¿ych, wielkomiejskich dzieci”; a pobliska 
siê w terenie przy pomocy mapy. M³odzie¿ opracowuje przebyte trasy, stadnina koni pozwala na aktywny wypoczynek. Nierzadko te¿ pierwsza w 
ocenia stopieñ trudnoœci poszczególnych szlaków turystycznych, poznaje ¿yciu przeja¿d¿ka na koñskim grzbiecie staje siê pocz¹tkiem wspania³ego 
najciekawsze obiekty geograficzne. Zawsze wiele emocji wywo³uje hobby na ca³e ¿ycie. 
rozpoznawanie panoramy z poszczególnych szczytów danego masywu Niestety tydzieñ takiej frajdy mija szybko. Wypoczêci, bogatsi w wiedzê i 
górskiego. Po tych trudnych zajêciach przychodzi te¿ czas na edukacjê doœwiadczenie, z dobrze dotlenionymi umys³ami z zapa³em wracamy do 
poprzez zabawê. Przyk³adem nich bêdzie bieg na orientacjê z szkolnej rzeczywistoœci.
wykorzystaniem busoli, w³asnej g³owy i sprawnoœci nóg. I choæ niejeden Ta forma edukacji zawsze daje wiele satysfakcji naszym wychowankom i 
zespól pomyli drogê i prze¿yje przygodê, to jednak w koñcu wszyscy nam nauczycielom. I chocia¿ przygotowanie obozu wymaga od nas du¿ego 
docieraj¹ na metê. Wszak ju¿ staro¿ytni wiedzieli, ¿e „wszystkie drogi nak³adu pracy i wysi³ku z pewnoœci¹ nie zrezygnujemy z corocznego 
prowadz¹ do Rzymu”. poszukiwania wiedzy na górskich szlakach.
Ale osobliwoœci regionu to nie tylko przyroda i krajobrazy. Podczas 
naszych eskapad nie zapominamy o æwiczeniach z etnografii, które s¹ Ma³gorzata £uszczyk
zawsze bardzo wysoko oceniane przez uczniów. Zwiedzaj¹ oni ciekawe Agata Sroka-Bêbenek
obiekty, odwiedzaj¹ muzea etnograficzne, koœcio³y, cerkwie, skanseny itp. 
Przy pomocy specjalnie opracowanych kart æwiczeniowych wykonuj¹ 

„Nikt nie prze¿yje ani chwili nie kochaj¹c. Wa¿nym i istotnym ogniwem integracji bêd¹ wspólne dzia³ania ze 
Ten, kto kocha, nie zna cierpienia, œrodowiskiem. Proces terapeutyczny bêdzie ukierunkowany na 

a nawet jeœli cierpi, to stara siê je pokochaæ” przystosowanie uczestników do samodzielnego ¿ycia, rozwoju zaradnoœci 
                                                                     (œw. Bernardetta) i umiejêtnoœci kierowania w³asnym zachowaniem. Prowadziæ bêdzie do 

opanowania podstawowych czynnoœci przysposabiaj¹cych do pracy oraz  
Œwiat osób niepe³nosprawnych jest œwiatem wra¿liwym, pe³nym integracji ze œrodowiskiem spo³ecznym. Warsztaty Terapii Zajêciowej 

spontanicznoœci. Jest œwiatem niezak³amanym, a tak przez nas prowadziæ bêd¹ tak¿e dodatkowe dzia³ania rehabilitacyjno  terapeutyczne 
nierozumianym. w zakresie rehabilitacji leczniczej, psychoterapii, rehabilitacji spo³ecznej, 

Lêk, bojaŸñ, niechêæ, brak wiary w swoje mo¿liwoœci to niektóre cechy, z muzykoterapii. 
którymi borykaj¹ siê, na co dzieñ osoby niepe³nosprawne. Warsztaty umiejscowione bêd¹ pod Kopcem Kraka  dzielnica Podgórze. 
Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Jest to miejsce bardzo malownicze, zaciszne o pe³nych walorach 
w Krakowie tworzy Warsztaty Terapii Zajêciowej w Podgórzu przy  ul. Za rekreacyjnych. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w pracowniach 
Torem 22. przystosowanych architektonicznie do potrzeb uczestników jak i 
Celem WTZ jest rewalidacja m³odzie¿y niepe³nosprawnej upoœledzonej wymagañ danej pracowni.
intelektualnie. Proces terapeutyczno  wychowawczy WTZ odbywaæ siê Wszystkich zainteresowanych nasz¹ dzia³alnoœci¹ prosimy o kontakt. 
bêdzie poprzez terapiê prac¹ ukierunkowan¹ w nastêpuj¹cych Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Kraków ul. Batorego 5  tel. 631-04-80.
pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramicznej, multimedialnej, 
muzyczno  wokalnej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej i technicznej. Jaros³aw Dorszewski

Nauka na szlaku

Dobra nadzieja 
warsztaty dla osób niepe³nosprawnych

Marzec 200576Marzec 2005



Uchwa³a Nr XXXVI/388/05inwestycji pn. „Budynki mieszkalne wielorodzinne z drogami 
Dotyczy: opinii w sprawie wniosku o wydanie decyzji WZ/ULI dla dojazdowymi w rejonie ulic Malachitowa, Z³ocieniowa, Braci Czeczów 
inwestycji.zawarty w piœmie Wydzia³u Architektury i Urbanistyki UMK nr AU-

02-3-AGO.7331-1860/03.
Na podstawie § 4 pkt 5 lit j Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego § 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Uzasadnienie :

Inwestycja jest uzasadniona spo³ecznie. dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
Uchwa³a Nr XXXVI/382/2005 dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
Dotyczy: poparcia protestu mieszkañców.

Krakowa uchwala, co nastêpuje:
§1. Opiniuje siê pozytywnie materia³y dotycz¹ce wniosku firmy Na podstawie § 4 pkt 5 lit. ³ Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego 
„Remapol" o wydanie decyzji WZ/ULI za³¹czone do pisma nr AU-02-za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z 
4.MGA.7331-2273/04 z dnia 01.02.2005r. (data wp³ywu 15.02.2005r.) dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 
przy uwzglêdnieniu ( w ramach aktualnych mo¿liwoœci, je¿eli nie (tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
opóŸni to wydanie decyzji) uwag Rady Dzielnicy XII zawartych w dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
opinii do „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Krakowa uchwala, co nastêpuje:
terenu zielonego tzw. Parku Aleksandry w Krakowie". (kopia opinii w §1. Rada Dzielnicy XII popiera protest mieszkañców ulic: 
za³¹czeniu).Bie¿anowskiej i Darasza dotycz¹cej inwestycji pn. „Budowa piêciu 
§2. Sprawy zmniejszenia obszaru Parku o dzia³ki nr 79/6, 78/6, 78/10, budynków wielorodzinnych z podziemnymi gara¿ami na 43 
76/6, 75/7, 75/9 w rejonie ul. Aleksandry, w porównaniu do znanej stanowiska, 13 miejscami postojowymi naziemnymi, œmietnikiem oraz 
Radzie Dzielnicy XII „Koncepcji programowo-przestrzennej wjazdem poprzez dzia³ki 245/1 oraz 245/3". 
zagospodarowania terenu zielonego tzw. Parku Aleksandry w § 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie : Krakowie" nie opiniujemy i oczekujemy wyjaœnienia nam przyczyn 
Przygotowana inwestycja nie posiada pod³¹czenia do kanalizacji wy³¹czenia dzia³ek z obszaru projektowanego Parku.  

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.sanitarnej.
Uzasadnienie:

Uchwa³a Nr XXXVI/383/2005 Opinia pozytywna wynika ze starañ Rady Dzielnicy XII o pilne 
Dotyczy: zmiany listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie „budowy i wydanie WZ/ULI, co umo¿liwi rozpoczêcie wykupów dzia³ek                    
modernizacji ulic wraz z oœwietleniem". w rejonie „Parku Aleksandry" przez Wydz. Skarbu Miasta UMK.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego Uchwa³a Nr XXXVI/390/05
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Dotyczy: opinii w sprawie nabycia prawa w³asnoœci czêœci dzia³ki nr 111/17, 

obr. 50  Podgórze.dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic 

(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z 
a podstawie § 4 pkt 5 lit. l Statutu Dzielnicy XII stanowi¹cego dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta 
za³¹cznik nr XII do uchwa³y Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z Krakowa uchwala, co nastêpuje:
dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania dzielnic §1. Zmienia siê listê rankingow¹ w ramach zadañ powierzonych w 
(tekst jednolity: Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego z zakresie „budowy i modernizacji ulic wraz z oœwietleniem" na rok 2005 
dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta przedstawiona w Uchwale nr XXXIV/360/04 z dnia 14 XII 2004r. 

! Krakowa uchwala, co nastêpuje:ul. Weigla  kontynuacja
§1. Opiniuje siê negatywnie wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Remont ul. Darasza do kwoty  70.000z³.

Projekt ul. ̄ abiej. budynku nr 5 przy ul. Seweryna o nabycie prawa w³asnoœci czêœci 
Projekt ul. Lipowskiego.

dzia³ki nr 111/17, Obr. 50  Podgórze.
Koncepcja ULI ul. Nad Seraf¹ i ul. Szastera.

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Projekt ul. Solarzy.

Uzasadnienie:
§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Trzy miesi¹ce temu teren ten zosta³ wyremontowany ze œrodków 

Gminy i Rada Dzielnicy XII nie widzi powodu by oddawaæ ten obszar 

w rêce prywatne.

!

!

!

!

!

W imiê Boga Wszechmog¹cego! Ostatecznie utworzono Radê Ministrów pod przewodnictwem Ignacego 
My, Naród Polski, dziêkuj¹c Opatrznoœci za wyzwolenie nas z pó³tora Paderewskiego. Nowy rz¹d zapowiedzia³ obok licznych reform socjalnych, 
wiekowej niewoli, wspominaj¹c z wdziêcznoœci¹ mêstwo i wytrwa³oœæ gospodarczych i politycznych, wybory do Sejmu Ustawodawczego. Sejm ten 
ofiarnej walki pokoleñ, które najlepsze wysi³ki swoje sprawie niepodleg³oœci mia³ zaj¹c siê opracowaniem nowej konstytucji Pañstwa Polskiego. Wybory 
bez przerwy poœwiêca³y, nawi¹zuj¹c do œwietnej tradycji wiekopomnej wyznaczono na dzieñ 26 stycznia 1919 roku. 
Konstytucji 3-go Maja, dobro ca³ej, zjednoczonej i niepodleg³ej Matki- Ustanowiono najpierw tak zwan¹ "ma³¹ konstytucjê" okreœlaj¹c¹ podzia³ 
Ojczyzny maj¹c na oku, a pragn¹c jej byt niepodleg³y, potêgê i w³adzy ustawodawczej (sejm) i wykonawczej (naczelnik pañstwa plus rz¹d). 
bezpieczeñstwo oraz ³ad spo³eczny utwierdziæ na wiekuistych zasadach Rz¹d powo³any przez naczelnika, którym zosta³ Pi³sudski, musia³ nie doœæ, 
prawa i wolnoœci, pragn¹c zarazem zapewniæ rozwój wszystkich jej si³ ¿e byæ zatwierdzony przez sejm, to jeszcze przed nim odpowiedzialny. Ju¿ 
moralnych i materialnych dla dobra ca³ej odradzaj¹cej siê ludzkoœci, wówczas zdawano sobie sprawê, jaki podzia³ w³adzy zaprezentuje 
wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równoœæ, a pracy poszanowanie, konstytucja uchwalona przez sejm ustawodawczy. Pierwsz¹ w dziejach II 
nale¿ne prawa i szczególn¹ opiekê Pañstwa zabezpieczyæ - tê oto Ustawê Rzeczpospolitej konstytucjê uchwalono po burzliwym roku zmagañ, 17 
Konstytucyjn¹ na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej marca 1921 roku. 
uchwalamy i stanowimy. Piotr Czajowski
Po og³oszeniu niepodleg³oœci przez Radê Regencyjn¹ 7 paŸdziernika 1918 
roku, powo³ywano kilka rz¹dów, a¿ uda³o siê uzyskaæ kompromis. 

17 marca. 84 rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej

Dobr¹ tradycj¹ klas biologicznych w XV LO s¹ przyrodnicze obozy samodzielnie zadania pozwalaj¹ce poznawaæ charakterystyczne cechy 
naukowe. Ka¿da klasa realizuj¹ca biologiê                i geografiê w zakresie architektury danego regionu, stroje ludowe, tradycje i obrzêdy. O historii i 
rozszerzonym, przynajmniej raz w cyklu kszta³cenia, wyje¿d¿a na dniu dzisiejszym okolicy dowiaduj¹ siê prowadz¹c rozmowy z miejscow¹ 
tygodniowy obóz naukowy. ludnoœci¹. M³odzie¿ poznaje obawy, troski i nadzieje tutejszych 
„Naukowy” brzmi groŸnie, ale na te wyjazdy, zamiast szkolnych mieszkañców, ich Ÿród³a utrzymania, problemy z bezrobociem i szanse 
podrêczników uczniowie zabieraj¹ mapy, przewodniki turystyczne, klucze zatrudnienia. Nierzadko zdarza siê, ze prowadz¹c swoje wywiady 
do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t, lupy, busole, kompasy itp., a uczniowie trafiaj¹ na prawdziwych pasjonatów  znawców w³asnej okolicy; 
nauczyciele zamiast dziennikiem lekcyjnym „strasz¹” bogatym planem z du¿ym zaciekawieniem wys³uchuj¹ wówczas barwnych opowieœci o jej 
wycieczek i zajêæ terenowych oraz zapewniaj¹ atrakcje w postaci kulturze i historii oraz miejscowych podañ i legend. Warto zaznaczyæ, ¿e 
ciekawych kart æwiczeniowych dla uczniów. Praca w terenie pozwala taka wiedza o regionie, zdobywana w bezpoœrednich kontaktach z jego 
³¹czyæ wiedzê teoretyczn¹ z praktyk¹ w bezpoœrednim kontakcie z natur¹. mieszkañcami jest dla uczniów ciekawsza i bardziej wiarygodna ni¿ ta 
M³odzie¿ wypoczywaj¹c ma jednoczeœnie szansê pog³êbiaæ wiedzê o przekazywana „zza szkolnego biurka”.  W ten sposób m³odzie¿ ma te¿ 
œrodowisku geograficznym danego regionu. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e okazjê wzbogacaæ swoj¹ wiedzê o naszym kraju równie¿ w takie elementy, 
wszystkie zajêcia maj¹ charakter interdyscyplinarny i s¹ prowadzone których nie uwzglêdniaj¹ programy szkolne. I - parafrazuj¹c s³owa poety - 
równoczeœnie przez nauczyciela biologii i geografii. uczy siê „doceniaæ w³asne, zanim  pochwali cudze”.
Zajêcia z biologii to przede wszystkim poznawanie gatunków rodzimej Przyk³adem chêtnie odwiedzanego przez nas terenu s¹ Pieniny. 
fauny i flory. Uczniowie obserwuj¹ roœliny i zwierzêta w ich naturalnych Najczêœciej nasz¹ baz¹ noclegow¹ jest tu schronisko „Pod Durbaszk¹”. 
siedliskach, oznaczaj¹ gatunki przy pomocy przewodników i kluczy Miejsce to pozwala na planowanie wielu atrakcyjnych tras i podziwianie 
fachowych oraz poznaj¹ ich wymagania ¿yciowe i biologiê. Maj¹ te¿ wspania³ych panoram, z dala od miejskiego zgie³ku. Wêdrujemy szlakiem 
rzadk¹ okazjê zobaczenia gatunków endemicznych i reliktowych. Du¿ych Ma³ych Pieninek, odwiedzamy okoliczne rezerwaty przyrody. 
emocji dostarcza zawsze wykonywanie próby glebowej oraz W miejscowej bacówce m³odzie¿ poznaje „skomplikowan¹” technologiê 
rozpoznawanie przedstawicieli fauny ¿yj¹cej w glebie. Po prze³amaniu wyrobu oscypków. Mieszkañcy Jaworek, przywykli ju¿ do naszej 
pierwszych oporów m³odzie¿ z ogromnym zaanga¿owaniem oddaje siê obecnoœci, chêtnie odpowiadaj¹ na dociekliwe pytania uczniów, 
poszukiwaniom „okropnych robali”. Podobnie rzecz ma siê z wyjaœniaj¹ kim byli £emkowie, informuj¹ o ich powojennych losach, 
„polowaniem” na bezkrêgowce wodne oraz oznaczaniem stanu jakoœci wskazuj¹ tradycyjne zagrody ³emkowskie. Dziêki uprzejmoœci 
wody w okolicznych strumieniach lub rzekach. Taki bezpoœredni kontakt z miejscowego proboszcza mamy mo¿liwoœæ zwiedzenia i poznania 
przyrod¹ rozbudza zainteresowania przyrodnicze, pobudza pasjê ciekawej historii koœcio³a. W gospodarstwie ekologicznym zawsze jest 
badawcz¹ i uczy szacunku do œrodowiska. czas na relaks w ujmuj¹cym towarzystwie zwierz¹t gospodarskich, które 
Zajêcia z geografii maj¹ na celu g³ównie nabycie umiejêtnoœci poruszania tak¿e s¹ atrakcj¹ dla naszych „du¿ych, wielkomiejskich dzieci”; a pobliska 
siê w terenie przy pomocy mapy. M³odzie¿ opracowuje przebyte trasy, stadnina koni pozwala na aktywny wypoczynek. Nierzadko te¿ pierwsza w 
ocenia stopieñ trudnoœci poszczególnych szlaków turystycznych, poznaje ¿yciu przeja¿d¿ka na koñskim grzbiecie staje siê pocz¹tkiem wspania³ego 
najciekawsze obiekty geograficzne. Zawsze wiele emocji wywo³uje hobby na ca³e ¿ycie. 
rozpoznawanie panoramy z poszczególnych szczytów danego masywu Niestety tydzieñ takiej frajdy mija szybko. Wypoczêci, bogatsi w wiedzê i 
górskiego. Po tych trudnych zajêciach przychodzi te¿ czas na edukacjê doœwiadczenie, z dobrze dotlenionymi umys³ami z zapa³em wracamy do 
poprzez zabawê. Przyk³adem nich bêdzie bieg na orientacjê z szkolnej rzeczywistoœci.
wykorzystaniem busoli, w³asnej g³owy i sprawnoœci nóg. I choæ niejeden Ta forma edukacji zawsze daje wiele satysfakcji naszym wychowankom i 
zespól pomyli drogê i prze¿yje przygodê, to jednak w koñcu wszyscy nam nauczycielom. I chocia¿ przygotowanie obozu wymaga od nas du¿ego 
docieraj¹ na metê. Wszak ju¿ staro¿ytni wiedzieli, ¿e „wszystkie drogi nak³adu pracy i wysi³ku z pewnoœci¹ nie zrezygnujemy z corocznego 
prowadz¹ do Rzymu”. poszukiwania wiedzy na górskich szlakach.
Ale osobliwoœci regionu to nie tylko przyroda i krajobrazy. Podczas 
naszych eskapad nie zapominamy o æwiczeniach z etnografii, które s¹ Ma³gorzata £uszczyk
zawsze bardzo wysoko oceniane przez uczniów. Zwiedzaj¹ oni ciekawe Agata Sroka-Bêbenek
obiekty, odwiedzaj¹ muzea etnograficzne, koœcio³y, cerkwie, skanseny itp. 
Przy pomocy specjalnie opracowanych kart æwiczeniowych wykonuj¹ 

„Nikt nie prze¿yje ani chwili nie kochaj¹c. Wa¿nym i istotnym ogniwem integracji bêd¹ wspólne dzia³ania ze 
Ten, kto kocha, nie zna cierpienia, œrodowiskiem. Proces terapeutyczny bêdzie ukierunkowany na 

a nawet jeœli cierpi, to stara siê je pokochaæ” przystosowanie uczestników do samodzielnego ¿ycia, rozwoju zaradnoœci 
                                                                     (œw. Bernardetta) i umiejêtnoœci kierowania w³asnym zachowaniem. Prowadziæ bêdzie do 

opanowania podstawowych czynnoœci przysposabiaj¹cych do pracy oraz  
Œwiat osób niepe³nosprawnych jest œwiatem wra¿liwym, pe³nym integracji ze œrodowiskiem spo³ecznym. Warsztaty Terapii Zajêciowej 

spontanicznoœci. Jest œwiatem niezak³amanym, a tak przez nas prowadziæ bêd¹ tak¿e dodatkowe dzia³ania rehabilitacyjno  terapeutyczne 
nierozumianym. w zakresie rehabilitacji leczniczej, psychoterapii, rehabilitacji spo³ecznej, 

Lêk, bojaŸñ, niechêæ, brak wiary w swoje mo¿liwoœci to niektóre cechy, z muzykoterapii. 
którymi borykaj¹ siê, na co dzieñ osoby niepe³nosprawne. Warsztaty umiejscowione bêd¹ pod Kopcem Kraka  dzielnica Podgórze. 
Chc¹c pomóc osobom niepe³nosprawnym Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Jest to miejsce bardzo malownicze, zaciszne o pe³nych walorach 
w Krakowie tworzy Warsztaty Terapii Zajêciowej w Podgórzu przy  ul. Za rekreacyjnych. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w pracowniach 
Torem 22. przystosowanych architektonicznie do potrzeb uczestników jak i 
Celem WTZ jest rewalidacja m³odzie¿y niepe³nosprawnej upoœledzonej wymagañ danej pracowni.
intelektualnie. Proces terapeutyczno  wychowawczy WTZ odbywaæ siê Wszystkich zainteresowanych nasz¹ dzia³alnoœci¹ prosimy o kontakt. 
bêdzie poprzez terapiê prac¹ ukierunkowan¹ w nastêpuj¹cych Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Kraków ul. Batorego 5  tel. 631-04-80.
pracowniach: malarstwa i rysunku, ceramicznej, multimedialnej, 
muzyczno  wokalnej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej i technicznej. Jaros³aw Dorszewski

Nauka na szlaku

Dobra nadzieja 
warsztaty dla osób niepe³nosprawnych
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(konsultant psycholog) tel. 658-88-27. 

Pozosta³e oœrodki, w których mo¿na uzyskaæ 
pomoc:
! ul. Rogoziñskiego 5, pok. 9 (2 konsultantów 
prawników i psycholog) tel. 413-69-66
! ul. Józefiñska 14, pok.12 (2 konsultantów 
prawników i psycholog) tel. 423-59 - 21W ramach programu "Pomoc prawna dla osób sprawach: w zakresie prawa rodzinnego i 
! os. Szkolne 34, pok. 14 (2 konsultantów doœwiadczonych przemoc¹ w rodzinie" opiekuñczego, pomocy spo³ecznej, ochrony 
prawników) tel. 643-61-77realizowanego przez Miejski Oœrodek Pomocy praw lokatorów oraz w zakresie prawa karnego. 
! ul. Praska 52, pok. 2 (konsultant prawnik) tel. Spo³ecznej mieszkañcy Krakowa dotkniêci W ramach bezp³atnych porad prawników 
266 - 69- 58problemami przemocy w rodzinie mog¹ mieszkañcy Miasta mog¹ liczyæ równie¿ na 
! ul. Dietla 64, pok. 6 (2 konsultantów korzystaæ z bezp³atnych porad prawników i pomoc w wyjaœnieniu obowi¹zuj¹cych 
prawników) 429-13-33psychologów. przepisów oraz na pomoc w sporz¹dzaniu 
! al. S³owackiego 46, pok. 1 (3 konsultantów W dzia³aj¹cych na terenie Miasta filiach pisma procesowego. 
prawników) tel. 634-31-15MOPS mieszkañcy Krakowa bêd¹cy ofiarami Porady prawników i psychologów udzielane s¹ 
! os. Teatralne 24, pok. 108 - 109 (3 przemocy w rodzinie mog¹ uzyskaæ pe³n¹ w 8 Filiach MOPS na terenie Miasta. Porady 
konsultantów prawników oraz konsultant pomoc prawn¹ oraz psychologiczn¹. udzielane s¹ codziennie w filiach MOPS w 

00 00 psycholog x 2) tel. 643-15-23Prawnicy w filiach MOPS udziel¹ bezp³atnych godzinach od 12  do 19 .
porad mieszkañcom Krakowa dotkniêtych Mieszkañcy dzielnicy XII mog¹ skorzystaæ z 

Piotr Czajowskiprzemoc¹ w rodzinie  w nastêpuj¹cych porad w filii przy ul. Jerzmanowskiego 37, pok. 3 

 PRZEMOCY, 
pomoc prawna dla osób dotkniêtych 
przemoc¹ w rodzinie

na kolejne spotkania.W Podgórzu przy ul. Parkowej 12 ma swoj¹     
W placówce diagnozuje siê przyczyny kryzysu w rodzinach, siedzibê oœrodek, którego celem pracy jest pe³na 
opracowuje siê indywidualne programy opieki terapeutycznej nad specjalistyczna (psychologiczno-pedagogiczno-                   
dzieckiem i jego rodzin¹. Oœrodek prowadzi pracê z rodzinami,    te rapeutyczna) pomoc dzieciom, m³odzie¿y oraz ich 
konsultacje, zajêcia reedukacyjne, diagnostyczne ( m.in. badanie rodzicom we wszelkich sprawach dotycz¹cych 
wzroku i s³uchu u dzieci od 6-9 roku ¿ycia), zajêcia grupowe, problemów szkolnych i przedszkolnych dziecka, wieku   
organizuje warsztaty i szkolenia.  dora stania, problemów emocjonalnych, zwi¹zanych z 
Je¿eli problemy dziecka s¹ bardzo powa¿ne, nasilone mo¿na wówczas zachowa niem i innych. Oœrodek kieruje swoj¹ ofertê do 
staraæ siê o umieszczenie dziecka w oœrodku ca³odobowego pobytu na wszystkich mieszkañców Krakowa i okolic.
okres czasowy.W oœrodku funkcjonuje zespó³ specjalistycznego poradnictwa (tel. 
Na terenie oœrodka funkcjonuje szko³a gimnazjalna przeznaczona dla 656-23-61) oraz placówka ca³odobowego pobytu (tel. 656-09-94) dla 
podopiecznych, jak te¿ dla m³odzie¿y z okolicznego œrodowiska.dzieci od 10 roku ¿ycia, które wykazuj¹ zaburzenia psychiczne, emocji 
 (tel. 656 -32-21)i zachowania.

Zespó³ specjalistycznego poradnictwa (psycholog, pedagog, terapeuta) 
œwiadczy:
1. Bezp³atne porady psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin, dzieci i 
m³odzie¿y. 
2. Pracuje nad popraw¹ relacji pomiêdzy: - dzieckiem a rodzicem
                                                                  - rodzicem a dzieckiem
3. Obejmuje swoj¹ pomoc¹ dzieci i m³odzie¿ z takimi problemami jak:
!zaburzenia zachowania
!zaburzenia emocji
!zaburzenia psychiczne       
!zespo³y depresyjne
!stany lêkowe
!fobie szkolne
!natrêctwa
!próby samobójcze
!problemy wieku przedszkolnego, szkolnego
!problemy wieku dorastania
W tym oœrodku mo¿na postaæ siê z: psychologiem, pedagogiem, 
terapeut¹, psychiatr¹, porozmawiaæ o swoich problemach, umówiæ siê 

Specjalistyczna pomoc dla dzieci i ich rodzin

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierz¹t prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywn¹ wymaga zezwolenia organu 
gminy. W Krakowie, na wniosek osoby zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹ hodowlê lub utrzymywaæ psa rasy agresywnej odpowiednie zezwolenia wydaje 
Urz¹d Miasta Krakowa. Formularz wniosku dostêpny jest w Urzêdzie Miasta Krakowa os. Zgody 2. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji na liœcie ras psów uznawanych za agresywne wymienia nastêpuj¹ce rasy: amerykañski pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa 
Mallorquin), buldog amerykañski, dog amerykañski, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, Anatolia karabash, 
moskiewski stró¿uj¹cy oraz owczarek kaukaski. W Krakowie najczêœciej do tej pory wnioskowano o wydanie zezwoleñ na utrzymywanie 
rottweilerów i pit bull terierów.
Informacji na temat wydawania zezwoleñ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska pod numerem telefonu; 
616-88-06 

Piotr Czajowski

Rejestruj agresywne psy 

8Marzec 2005


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

