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Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
(ul. Żywiecka 13) czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY IX 
w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący Krzysztof Mucha: 
piątek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego Jan S. Pietras: 
czwartek w godz. 17.00-18.00
Członek Zarządu Renata Grotowska: 
środa w godz. 15.00-16.00

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Z październikowych sesji 
W październiku Rada Dzielnicy IX obradowała na dwóch 
sesjach w dniach 3. i 24. października. Radni zajmowali się 
głównie podziałem przyznawanych sukcesywnie, ale frag-
mentarycznie, środków finansowych na realizację zadań 
w przyszłym roku.

Dodatkową kwotę na zadania priorytetowe na rok 2012 
rozdzielono w następujący sposób:

1. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie utrzyma-
nia terenów zielonych Dzielnicy IX – kwota 20 000 zł.

2. Opracowanie projektu i budowa chodnika w ul. Zbrojarzy 
– po stronie numerów nieparzystych, od ul. Falowej do ul. Tu-
ronia – kwota 46 000 zł.

3. Systematyczne utrzymanie estetyki przejścia podziemne-
go w ul. Zakopiańskiej u wylotu ul. Siostry Faustyny – kwota: 
1 500 zł.

RAZEM: 67 500 zł

Dodatkową kwotę w wysokości 4 300 zł w ramach zadań 
powierzonych na 2012 r. w zakresie lokalnych wydarzeń kul-
turalnych rozdysponowano na:

1. Dofinansowanie konkursu „Dyktando Podgórskie” – kwo-
ta 1 500 zł. 

2. Przegląd szkolnych zespołów teatralnych i kabaretowych 
z terenu Dzielnicy IX w Klubie Iskierka – kwota 1 000 zł.

3. Konkurs fotograficzny „Pory roku – Dzielnica IX w obiek-
tywie” – kwota 1 800 zł.

Dodatkową kwotę w wysokości 5 000 zł w ramach zadań 
powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac re-
montowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej na rok 2012 i przeznaczono na adaptację i za-
kup urządzeń do treningu i rekreacji, które będą zamontowane 
w budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Żywiec-
kiej 13. Rada Dzielnicy IX uważa za konieczne przystosowanie 
do użytku i wyposażenie wolnych pomieszczeń CAW. Wzboga-
ci to ofertę ośrodka dla młodzieży ze szkół Dzielnicy IX. 

Dodatkową kwotę w wysokości 21 000 zł z przeznaczeniem 
na zadania powierzone Dzielnicy IX z zakresu problematy-
ki osób niepełnosprawnych na rok 2012 zadysponowano na 
budowę przystanku na żądanie (z uwzględnieniem likwidacji 
barier dla niepełnosprawnych) przy ulicy Zakopiańskiej 33 na 
wysokości ZUS, w kierunku od pętli Łagiewniki do przystanku 
Sanktuarium przy ul. Siostry Faustyny.

Rada Dzielnicy IX zawnioskowała do Wydziału Budże-
tu Miasta Krakowa o przesunięcie środków finansowych 
z planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy IX na rok 2011, 
w kwocie 4 600 zł, na zadania priorytetowe Dzielnicy. Środki 

w ramach tej puli przeznaczone zostaną na:
1. Oczyszczenie z samosiejek skarpy rowu odwadniającego 

w ul. Sielskiej – kwota 1 500 zł.
2. Budowa miejsca przy ul. Goryczkowej z przeznaczeniem 

na posadowienie kontenerów wielkogabarytowych i pojemni-
ków na odpady segregowane tzw. dzwonów – kwota 3 100 zł.

Rada uchwaliła listę rankingową potrzeb remontowych 
placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2012 rok:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry 65) 
– ocieplenie ścian sali gimnastycznej (90 000 zł).

2. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29) – wyko-
nanie izolacji pionowej fundamentów sali gimnastycznej oraz 
przełożenie i uzupełnienie opaski (60 000 zł).

3. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 7) – remont pokrycia da-
chowego na „starej” części przedszkola, 1 etap (77 900 zł).

4. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24) – ocieplenie stropu 
nad piętrem (35 000 zł).

RAZEM: 262 900 zł

Wskutek niemożności realizacji wycofano dwa zadania priory-
tetowe, które miały być zrealizowane jeszcze w tym roku:

1. Lokalne społeczne inicjatywy kulturalne propagujące Ła-
giewniki – stara dzielnice Krakowa – kwota 3500 zł.

2. Dofinansowanie Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
– wystawa z okazji XX-lecia Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fa-
lęcki – kwota 3000 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:
1. Dofinansowanie budowy miejsca przy ul. Goryczkowej z 

przeznaczeniem na posadowienie kontenerów wielkogabary-
towych i pojemników na odpady segregowane tzw. dzwonów 

– kwota 5900 zł. 
2. Montaż bariery ze słupków na wylocie ul. Strumiennej na 

ciąg pieszy przy ul. Turowicza – kwota 600 zł.

Rada Dzielnicy IX uchwałą przygotowaną przez Komisję 
Infrastruktury i Budownictwa zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego wraz z zewnętrzną komunikacją, naziemnymi 
miejscami postojowymi oraz garażem podziemnym przy ul. 
Suchej. Opinia jest negatywna. W uzasadnieniu czytamy, że: 
budynek mieszkalny jest zbyt wysoki w stosunku do sąsiedniej 
zabudowy, a lokalizacja przy końcu ślepej drogi ogranicza sys-
tem komunikacyjny. W planach brakuje także wystarczającej 
ilości miejsc postojowych i parkingowych w stosunku do prze-
widywanej ilości lokali. 

Pozytywnie zaopiniowano współpracę i wyrażono uznanie 
dla 48 osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej 
Dzielnicy IX– są wśród nich byli i obecni członkowie Rady 
Dzielnicy IX.

Komisja Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX zyskała nowego 
członka – radnego Marka Kocajdę.         AS
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WIEŚCI Z KRAKOWA

Od lewej: Maria Słobodzian odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Anna Świerta 
odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Jan Stanisław Pietras z Zarządu Rady Dzielnicy IX, 
Władysław Batko odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Uroczysta sesja 
w Krakowskim Magistracie
W dniu 12 października w Urzędzie Rady Miasta Krakowa 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, poprze-
dzona konferencją nt. „Nasze małe ojczyzny” z okazji  XX-le-
cia powstania krakowskich dzielnic.

W czasie uroczystej sesji wręczone zostały odznaczenia pań-
stwowe sześciu członkom rad dzielnic Krakowa od początku 
ich istnienia. Wśród nich było aż trzech radnych Dzielnicy 
IX – Panie: Maria Słobodzian, Anna Świerta i Pan Władysław 
Batko. Zarząd Rady Dzielnicy IX gratuluje laureatom prestiżo-
wych odznaczeń.

W  Nr 17. dwutygodnika miejskiego KRAKÓW. PL możecie 
Państwo przeczytać artykuł napisany przez p. Jana Bińczyckie-
go pt. „Sześcioro wspaniałych”, poświęcony dokonaniom boha-
terów uroczystości w Magistracie.         RG
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE.. .

Posprzątajmy naszą 
dzielnicę. Krok trzeci...

W ostatnim numerze Pisma pisaliśmy o dzikich zrzutach 
odpadów płynnych do rzeki Wilgi oraz potoków płynących na 
terenie naszej dzielnicy. Tekst poświęcony temu tematowi ilu-
strowany był fotografią przedstawiającą urwisko nad potokiem, 
nomen omen, Urwisko. Dzisiaj trwa zabezpieczanie brzegu po-
toku i miejmy nadzieję, że prace regulacyjne na trwałe zapobie-
gną degradacji tego miejsca.

Wody naszych dzielnicowych rzek i potoków kryją wiele 
„skarbów”. Wystarczy z uwagą spojrzeć na dno. Trudno jednak 
o tej porze roku bawić się w podwodną archeologię.

Nie kwapi się do tego także instytucja odpowiedzialna za 
utrzymanie (czystość!) naszych wód. Poczekajmy zatem na 
lato. Wtedy posprzątamy naszą dzielnicę, także w tych głęb-
szych miejscach.

Śmieci na dnie Potoku Urwisko.

Zarząd Rady Dzielnicy IX skierował w przedmiotowej spra-
wie pismo do Małopolskiego Zarządu Melioracji Wodnych 
Urządzeń Wodnych w Krakowie, Wydziału Kształtowania Śro-
dowiska Urzędu M. Krakowa oraz ZIKiT.        RG
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Nasza dzielnica bardziej 
zielona

Atutem i skarbem Dziel-
nicy IX są tereny zielone, 
które niestety w ostatnich 
20 latach uległy poważne-
mu uszczupleniu. Już nie-
wielu mieszkańców pamięta 
łąki, zabudowane obecnie 
osiedlem Polana Żywiecka. 

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Prezes KS Borek p. W. Florczyk, 
Przewodniczący Zarządu i Rady Dz. IX  

K. Mucha oraz z-ca Przewodniczącego 
J. S. Pietras na terenie KS Borek.

Radni K. Mucha i J.S. Pietras sadzą 
dęby w Parku Solvay.fot
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Zmienił się także cha-
rakter Parku Solvay, 
który jeszcze niedaw-
no był laskiem, pozba-
wionym wytyczonych 
asfaltowych i oświetlo-
nych alejek.

Radni dzielnicy wspie-
rają wszystkie inicjatywy 
środowiska pomnaża-
jące „zielone bogactwo”. 
Sami także uczestniczą 
w takich działaniach. 
W dniu 31 października 
sadzili drzewa na terenie 
KS Borek i w Parku So-
lvay.                   RG 
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Dzielnica IX – miejsce 
przyjazne maluchom
Redaktor M. Skowrońska  w Gazecie Wyborczej napisa-
ła: „Prądnik Czerwony (Dz.III), Łagiewniki-Borek Fałęcki” 
(Dz. IX), Czyżyny ( Dz. XIV ) i Bieńczyce ( Dz. XVI ) to dzielnice, 
które pamiętają o maluchach”.

W roku 2011 po raz pierwszy do akcji „Kraków przyjazny 
maluchom” zaproszona została osiemnastka dzielnic. W prze-
słanej do Rady Dzielnicy ankiecie należało odpowiedzieć na 10 
pytań i pochwalić się tym, co dzielnica robi dla dzieci. Okazało 
się, że tylko cztery dzielnice mają powody do dumy, która zna-
lazła wyraz w przyznanych certyfikatach, wręczonych w czasie 
uroczystości, która odbyła się w dniu 27 października w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy IX miałam zaszczyt 
odebrać to wyróżnienie z rąk pomysłodawczyni akcji, Pani Ka-
riny Grygierek, która prowadzi ją od sześciu lat, zyskując kolej-
nych patronów, wśród nich także Urząd M. Krakowa. W czasie 

WIEŚCI Z KRAKOWA

wręczania nagród była obecna Pani wiceprezydent Krakowa dr 
Anna Okońska-Walkowicz.

Doceniając wyróżnienie, które otrzymała nasza dzielnica, 
musimy pamiętać, że nie zwalnia nas ono z obowiązku two-
rzenia infrastruktury, która powoduje podniesienie komfortu 
życia rodziny: budowy kolejnych placów zabaw, ścieżek rowe-
rowych i spacerowych, parków, ale także inicjowania wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych. 

Renata Grotowska

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Święto Drzewa
12 października wychowankowie Przedszkola Nr 95 wraz 
z opiekunami i rodzicami oraz przedstawicielami władz sa-
morządowych, instytucji kulturalnych i współpracujących 
firm, wzięli udział w pikniku ekologicznym i akcji sadzenia 
drzew, która została zaplanowana jako zwieńczenie projek-
tu edukacyjnego „Mali przyjaciele drzew”.

Obchody „Święta Drzewa” rozpoczę-
liśmy w naszym Przedszkolu Nr 95 już 
wiosną, wraz z początkiem realizacji au-
torskiego projektu edukacyjnego pt. „Mali 
przyjaciele drzew”, zainspirowanym osobą 
krakowskiej artystki Cecylii Malik i jej ak-
cją artystyczną „365 drzew”. Projekt edu-
kacyjny „Mali przyjaciele drzew” zakładał 
angażowanie artystycznej i przyrodniczo-

-ekologicznej aktywności dzieci. Podsumo-
wanie wiosennej części nastąpiło podczas 
Dnia Rodziny 3 czerwca, kiedy to odbyła 
się w naszym przedszkolnym ogrodzie wy-
stawa powstałych podczas realizacji pro-
jektu prac plastycznych dzieci.

Realizację drugiej części projektu roz-
poczęliśmy w połowie września wraz z na-
dejściem jesieni. Podczas zajęć w terenie: 
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, w 
lesie dzieci obserwowały drzewa w jesien-
nej szacie oraz zbierały dary drzew: liście, 
nasiona, owoce. Zebrany materiał przyrodniczy posłużył nam 
do wykonywania  prac plastycznych różnymi technikami oraz 
do zabaw matematycznych i rytmicznych.

Pierwszy tydzień października poświęciliśmy we wszystkich 
grupach wiekowych na realizację tematu kompleksowego po-
święconego korzyściom, jakie niesie ze sobą sadzenie drzew 

oraz późniejsza ich pielęgnacja i ochrona.
Działanie to miało na celu przygotowanie dzieci do wyda-

rzenia, jakim miało być wspólne sadzenie drzew w ramach IX 
edycji programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja objętej Pa-
tronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej 
oraz włączonego w Międzynarodowy Rok Lasów i Kampanię 
Miliarda Drzew dla Planety pod patronatem ONZ.

Podczas minionych miesięcy dzieci zdobyły wiedzę na temat 
drzew, nauczyły się nazywać i rozróżniać podstawowe ich ga-
tunki, nauczyły się prowadzić obserwację przyrodniczą w roż-
nych porach roku, dowiedziały się, jak dbać o drzewa i je chro-

nić. Nadszedł czas, by drzewa zasadzić. 
Wspólnie z Radą Dzielnicy IX repre-
zentowaną przez panią Renatę Grotow-
ską oraz z prezesem Klubu Sportowego 

„Borek” panem Wojciechem Florczykiem 
wyznaczono odpowiedni teren do zasa-
dzenia drzew. Naszym największym so-
jusznikiem w tym przedsięwzięciu stały 
się Lasy Państwowe – Nadleśnictwo My-
ślenice, które przekazało nam piękne sa-
dzonki sosny czarnej i dębów czerwono-
listnych w doniczkach oraz nadzorowało 
plan i wykonanie robót ziemnych oraz 
nasadzeń. W ramach współpracy ze śro-
dowiskiem lokalnym przedstawiciele fir-
my Croda Poland Sp. z o.o. przygotowali 
teren do nasadzeń oraz wykopali dołki 
pod drzewka. Zaś firma Promotion Free, 
osoby prywatne oraz Centrum Sztu-
ki Współczesnej Solvay sfinansowały 
warsztaty artystyczne i upominki przy-
gotowane na piknik ekologiczny jako 
atrakcja dla przedszkolaków w ramach 

„Święta Drzewa”.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu tak wielu osób udało nam 

się zasadzić drzewa, co oprócz radości, dało dzieciom  poczucie 
osobistego zaangażowania w działania na rzecz przyrody.   

Małgorzata Oóg

nauczycielka Przedszkola Nr , autorka i koordynator projektu

Ogródek jordanowski w Parku Solvay
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ROZMOWA MIESIĄCA

Miejsce, gdzie dziecko 
dojrzewa

Do kolejnej Rozmowy miesiąca zapraszam Panią Krystynę 
Dudek, wieloletnią Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 
95, które na terenie os. Żywieckie istnieje już od 56 lat.

Pani Dyrektor kieruje placówką od roku 1992, ale z eduka-
cją przedszkolną związana jest od 30 lat. To ogrom doświad-
czeń. Dlatego proszę o podzielenie się z czytelnikami tymi spo-
śród nich, które pozwolą przybliżyć problemy współczesnego 
przedszkola.

Wiem, że Przedszkole Nr 95 w ostatnich tygodniach poddane zo-
stało „próbie ognia” i przeszło pomyślnie ewaluację... Czy jest Pani za-
dowolona z osiągnięć swojej placówki? Co Panią najbardziej cieszy?

Krystyna Dudek: W ostatnich dniach w przedszkolu pro-
wadzona była przez zespół ewaluatorów ewaluacja zewnętrzna. 
Teraz oczekujemy na raport, który, mam nadzieję, będzie dla 
nas źródłem inspiracji do doskonalenia naszej pracy wycho-
wawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

Najbardziej jestem zadowolona z tego, że pracuję z zespołem 
ludzi, którzy spełniają się w roli dobrego wychowawcy – prze-
wodnika podążającego za dzieckiem. Moi nauczyciele cią-
gle poszukują sposobów na uatrakcyjnienie pobytu dziecka w 
przedszkolu, a zgodnie z hasłem „każdy dzień w przedszkolu jest 
ciekawy” organizują różne zabawy oraz zajęcia, które pozwalają 
na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, słu-
chanie dziecka, otwartość na jego potrzeby i problemy.

Cieszy mnie ogromne zaangażowanie wszystkich pracowni-
ków oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w po-
dejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego. Przedszkola-
ki uświetniają swoimi prezentacjami uroczystości lokalne – Dni 
Dzielnicy IX, Święto Samorządu Lokalnego czy Święto Organi-
zacji Pozarządowych. Przedszkole jest również organizatorem 
konkursów dla dzieci z innych krakowskich przedszkoli. Od 6 lat 
organizujemy przy współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay konkurs plastyczny „Pamiątka z Krakowa”. Za organiza-
cję od 10 lat Przeglądu Przedszkolnych Zespołów Teatralnych 
przedszkole wspólnie z Klubem Kultury „Iskierka” otrzymało 
nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz ustanowioną i przy-
znawaną przez miesięcznik Bliżej Przedszkola.

Bardzo ważne są też działania wychowawcze uwrażliwiają-
ce na potrzeby innych ludzi. Organizujemy pomoc dzieciom 
chorym w ramach akcji „Zakrętki. info”, dochód z kiermaszu 
wielkanocnego przekazujemy Fundacji dla Dzieci im ks. J. Ti-
schnera, zbieramy pieniądze dla podopiecznych Stowarzysze-
nia Charytatywnego Dobromir i Fundacji Nasz Dom.

Każdego roku organizujemy też uroczystość z okazji Dnia 
Niepodległości – „Kocham cię Polsko”. Realizacja tego projek-
tu rozpoczyna się zajęciami, na których dzieci zapoznają się z 
mapą Polski, strojami regionalnymi, symbolami narodowymi, 
poznają miejsca szczególnie ważne dla historii Polski, postacie 
sławnych Polaków (S. Wyspiański, J. Matejko, Jan Paweł II, Wit 
Stwosz), pieśni patriotyczne, uczą się tańców narodowych (kra-
kowiak, kujawiak, polonez).

Minęły dwa miesiące od końca wakacji, jesień w pełni. Może 
właściwy dystans czasowy dzieli nas już od gorących dyskusji, by 
spokojnie porozmawiać na temat edukacji przedszkolnej. W ja-
ki sposób merytorycznie można się odnieść do pytania o wiek 
pierwszoklasisty?

KD: Do rozpoczęcia i kontynuowania nauki w szkole dziec-
ko musi być dojrzałe pod wieloma względami. Po raz pierwszy 
staje tu w obliczu poważnych obowiązków społecznych. Musi 
być samodzielne, zaradne i rozumieć konieczność podporząd-
kowania się pewnym rygorom i wymaganiom, które stawiają: 

szkoła, nauczyciele i koledzy. Coraz częściej dostrzega się ścisłą 
zależność między pomyślnym startem a rozwojem emocjonal-
no-społecznym dziecka. Dziecko wstępujące do szkoły powinno 
posiąść umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, 
liczyć się z ich potrzebami, być zdolne do podejmowania, wyko-
nywania i doprowadzania do końca określonych zadań. Do tej 
pory do siódmego roku życia podstawową formą działalności 
dziecka była zabawa. Z chwilą zmiany ustawy o wcześniejszym 
rozpoczęciu edukacji, już 6-letnie dziecko zmienia środowisko, 
grupę rówieśniczą oraz stawiane mu wymagania. Sześciolatki 
w większości nie są na tym samym poziomie rozwoju co dzieci 
starsze, nie jest to jednak prawidłowością. Dla prawidłowego 
rozwoju sfery uczuciowej dziecka okres przedszkolny istotny 
jest. Dzieci chodzące do przedszkola mają znacznie łatwiejszą 
sytuację w przystosowaniu się do nowych warunków. Jeżeli 
dziecko było wdrażane do wykonywania pewnej liczby zajęć 
obowiązkowych, podporządkowania się określonym regułom 

– łatwo przystosuje się do obowiązków szkolnych. Natomiast 
dziecko, w stosunku do którego nie stawiano żadnych wyma-
gań, wyręczano je we wszystkich czynnościach w domu, z tru-
dem będzie wdrażało się w wymagania szkolne. Bardzo istotne 
jest, aby w toku wychowania przedszkolnego jednocześnie pra-
cować edukacyjnie i dążyć do wykształcenia równowagi emo-
cjonalnej dziecka, zmniejszyć jego nadwrażliwość uczuciową 
oraz zwiększyć jego umiejętności społeczne. 

Kto, Pani zdaniem, powinien podejmować decyzję o wieku 
dziecka, jego dojrzałości do pełnienia nowej roli społecznej? Ro-
dzice, specjaliści od edukacji?

KD: Nauczyciele w przedszkolu prowadzą systematyczną ob-
serwację i analizę zachowań dzieci oraz dokumentują tę obserwa-
cję. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole każde 
dziecko poddane jest diagnozie w celu określenia jego gotowości 
do podjęcia nauki w szkole. Wyniki diagnozy mają za zadanie: 
zapoznać rodzica ze stopniem gotowości edukacyjnej dziecka 
kończącego edukację przedszkolną i włączyć go do wspierania 
osiągnięć rozwojowych dzieci, pomóc nauczycielowi w opraco-
waniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziec-
ka oraz umożliwić łagodzenie trudności, na jakie natrafia. 

Jeśli rodzice zauważą, że dziecko osiąga słabe postępy 
w przedszkolu, są zaniepokojeni, czy poradzi sobie z nauką 
w klasie pierwszej, to zapraszam do skorzystania z porady psy-
chologa, pedagoga, logopedy w poradni psychologiczno-pedago-
gicznej. Specjaliści określą przyczyny trudności dziecka i przeka-
żą zalecenia do pracy. Często to nauczycielka pierwsza zauważa 
problemy dziecka i troszcząc się o jego losy, wskazuje na potrze-
bę badań w celu określenia dojrzałości szkolnej. Ze swej strony 
zachęcam do uważnego słuchania nauczycielek i korzystania 
z ich sugestii. Jednak ostateczną decyzję o podjęciu obowiązku 
szkolnego przez dziecko podejmują oczywiście rodzice. 

Wiem, że śledzicie Państwo losy „swoich przedszkolaków”. Ja-
kie wnioski, dla pracy w przedszkolu, wynikają z obserwacji ich 
adaptacji w szkole?

Dzieci z Przedszkola 95 w przedstawieniu „Krakowskie wesele”, Przegląd Przedszkolnych 
Zespołów Teatralnych, czerwiec 2010.
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KD: Informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przed-
szkola wykorzystuje się jako wskaźnik jakości własnej pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Wiedza na temat osiągnięć wy-
chowanków jest brana pod uwagę przy planowaniu pracy, ma 
wpływ na doskonalenie warsztatu pracy – szczególnie stosowa-
nych form i metod a także ma znaczenie przy ustalaniu kie-
runków pracy z rodzicami. Informacja o tym, jak radzą sobie 
podopieczni jest ważną informacją zwrotną o poziomie przy-
gotowywania dzieci do kolejnych etapów edukacji. Daje odpo-
wiedź, na ile podejmowane działania są skuteczne i przynoszą 
pożądane efekty. Obserwacja byłych wychowanków podczas 
różnych uroczystości organizowanych w środowisku i infor-
macje na temat ich sukcesów w różnych konkursach, czy infor-
macje o tym, jak rozwijają swoje zdolności w szkole muzycznej, 
uprawniają do stwierdzenia, że kierunek działań przedszkola 
jest właściwy. Wiedza o tym, że dzieci są otwarte, dużo potra-
fią, jest ważna dla nauczycieli, bo jest potwierdzeniem słusz-
ności i skuteczności działań, również tych podejmowanych we 
współpracy z różnymi instytucjami.

Na zakończenie warto dodać, że dzieci, które uczęszczały do 
przedszkola, dobrze sobie radzą w szkole.

Przedszkole Nr 95 przy ul. Żywieckiej położone jest na terenie 
osiedla istniejącego już od ponad pół wieku. Jest małym obiektem 
z pięknym, z własnym ogrodem i urządzeniami zabawowymi. 
Czy jest to wystarczająca baza do realizacji celów wychowawczo-

-edukacyjnych placówki? 

KD: Przedszkole jest dobrze wyposażone, co sprzyja reali-
zacji podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu pro-
gramów, występują tylko „nieliczne braki”, które są na bieżą-
co uzupełniane. Przedszkole dysponuje dużą ilością zabawek, 
gier i układanek dydaktycznych, pomocy dydaktycznych. Na 
podkreślenie zasługuje bogaty zbiór książek dla dzieci oraz 
aktualna literatura psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto 
mamy w przedszkolu garderobę, w której gromadzimy stroje 
dla dzieci, wykorzystywane podczas realizacji przedstawień 
teatralnych, uroczystości dla rodziców, a także w trakcie kon-
kursów, w których biorą udział nasze dzieci. Są to: oryginalne 
stroje krakowskie, śląskie i góralskie a także stroje księżniczek, 
śnieżyczek, aniołków i inne. 

Powodem zmartwień jest brak miejsc w przedszkolu dla 
wszystkich chętnych. Podjęto działania mające na celu roz-
budowę przedszkola. W tym celu skierowano pisma do Rady 
Dzielnicy IX, do Rady Miasta Krakowa, zorganizowano w 
przedszkolu posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta Kra-
kowa, jednak nie osiągnięto nic w tej sprawie. Przedszkole jest 
wspomagane przez samorząd, rodziców, partnerów zewnętrz-
nych we wzbogacaniu warunków lokalowych i pomocy dy-
daktycznych. Na miarę możliwości finansowych placówka jest 
każdego roku dofinansowywana ze środków samorządowych, 
np. w ostatnich 3 latach Rada Dzielnicy IX przekazała środki 
na: wymianę parkietów w salach zajęć oraz w jadalni, wymianę 
wszystkich drzwi wewnętrznych, malowanie dachu przedszko-
la, zakup mebli do biblioteki przedszkolnej, malowanie kory-
tarza oraz łazienki. Ostatnio wykonany był remont tarasu. Na 
uwagę zasługuje pomoc rodziców, którzy przekazują dla przed-
szkola materiały papiernicze, plastyczne, środki higieniczne, 
wykonują zdjęcia. Rodzice wspierają też finansowo organizację 
uroczystości przedszkolnych oraz festynów i pikników.

W jaki sposób korzystacie Państwo z możliwości, które stwa-
rza duże miasto Kraków?

KD: Prowadzone są działania przedszkola, ważne z punk-
tu widzenia potrzeb dziecka. Jest to przede wszystkim zapew-
nienie dzieciom udziału w koncertach, teatrzykach, audycjach 
muzycznych, w warsztatach regionalnych w muzeum Etno-
graficznym, spotkania z muzyką klasyczną, spotkaniach z ilu-
stratorami i autorami książek dla dzieci, w wyjściach do galerii, 
muzeów, teatru, kina, udziału w wycieczkach kulturoznaw-
czych i przyrodniczych.

Wszystkie te działania służą zaspokajaniu potrzeb poznaw-

czych i estetycznych dziecka. Ważnym elementem oferty pro-
gramowej jest udział dzieci w konkursach: plastycznych, mu-
zycznych, teatralnych, ekologicznych, tanecznych, sportowych, 
inscenizacjach, np. w Przeglądzie „Śpiewam i tańczę w Krako-
wie”, Przeglądzie Przedszkolnych Zespołów Teatralnych, Prze-
glądzie Folkloru Ziemi Krakowskiej. Dzieci oglądają spektakle 
w Teatrze Groteska i Operze Krakowskiej.

Ponadto nasi wychowankowie mają wiele okazji do prezen-
towania swoich osiągnięć podczas uroczystości przedszkolnych 
oraz przeglądów artystycznych i konkursów organizowanych 
przez różne instytucje działające w naszym mieście np. od wie-
lu lat przedszkolaki wraz z rodzicami biorą udział w konkursie 
na Szopkę Krakowską organizowanym przez Muzeum Histo-
ryczne Miasta Krakowa 

Z jednej strony duży ośrodek miejski, z drugiej leśny park, bo 
przedszkole jest przecież położone w centrum Borku Fałęckiego. 
Możliwość bliskiego obcowania z przyrodą stwarza inne, równie 
atrakcyjne możliwości wychowawcze. Jakie? 

KD: Bardzo ciekawym, ostatnio realizowanym pomysłem 
był projekt edukacyjny „Mali przyjaciele drzew”, inspirowany 
akcją krakowskiej artystki Cecylii Malik „365 drzew”. Przedsię-
wzięcie w szczególny sposób zaangażowało dzieci w działania 
artystyczne o tematyce przyrodniczo-ekologicznym. 

Projekty ekologiczne, teatr, muzyka, sport... Czy wielostron-
ność edukacyjna przedszkolaka przekłada się na stopień jego 
przygotowania do następnego etapu kształcenia? 

KD: Dziecko powinno odejść z przedszkola z przekonaniem, 
że następny etap w jego życiu będzie inny od dotychczasowego, 
lecz równie radosny i ciekawy, jak okres pobytu w przedszkolu. 
Te wszystkie przemiany powodują, iż dziecko staje się dojrzałe 
do podjęcia edukacji wczesnoszkolnej. Zadaniem przedszkola 
jest przygotowanie dzieci do wejścia w nowe szkolne środowisko. 
Przedszkole dostarcza bodźców kształtujących stopniowo goto-
wość dzieci do nauki czytania, dokonywania przez dziecko ana-
lizy i syntezy spostrzeżeniowej i słuchowej, porównywania kie-
runków, kształtów, dźwięków. W przedszkolu dziecko nabywa 
umiejętności określania stosunków przestrzennych, czasowych 
i ilościowych, klasyfikuje przedmioty według wielkości, kształ-
tu koloru. Dziecko dojrzewa do nauki w szkole, gdy dokonuje 
spostrzeżeń, obserwuje samorzutnie zjawiska przyrody, rośliny, 
zwierzęta, pracę ludzi w otoczeniu, budowę i środki lokomocji.

Pytaniem tym „zatoczyłyśmy koło”, powracając do początko-
wych pytań naszej rozmowy. Jedyne słowa, jakie cisną się na usta 
to: gratulacje i życzenia. Życzenia szczególnie serdeczne o tym czasie, 
ponieważ w październiku obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Naro-
dowej – Święto Wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Przedszkolaków.

Składając na Pani ręce, dla wszystkich Pracowników Przedszkola, 
życzenia z tej okazji, dziękuję za czas poświęcony na rozmowę.

Rozmawiała Renata Grotowska

Krystyna Dudek, dyrektor Przedszkola Nr 95 wręcza nagrody uczestnikom 10. Przeglądu 
Przedszkolnych Zespołów Teatralnych. Czerwiec, 2011 rok.
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czywistości poprzez działania artystyczne nie jest pracą zawo-
dową, ale jest przyjemnością, relaksem i daje satysfakcję. 

Gorące słowa podziękowania podczas uroczystego otwarcia 
wystawy, które odbyło się 20 października, adresowane były do 
wieloletniego kierownika Klubu Iskierka Pana Andrzeja Go-
lonki. Dziękujemy szczególnie Panu Andrzejowi Golonce, pomy-
słodawcy i animatorowi tego konkursu, który od 11 lat niestru-
dzenie zabiega o wszystko, co jest potrzebne, aby ten konkurs się 
odbywał i abyśmy mogli się spotkać – powiedziała Pani Halina 
Dulemba ze Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art”, angażująca się ar-
tystycznie w tę inicjatywę od początku. 

Większość z osób, które wzięły udział w tegorocznej edycji 
konkursu, pojawiła się na uroczystym rozdaniu nagród i biesia-
dzie przy znanych starych szlagierach przedwojennych i póź-
niejszych też, animowanej przez Krakowską Grupę Biesiadną 
Andrzeja Staszczaka.           AS

Ukryte talenty
Kolejne konfrontacje artystyczne utalentowanych artystów 
amatorów za nami. W Galerii Iskierka oglądać można jedną 
z najciekawszych, poprzez bogactwo i różnorodność w for-
mie i treści dzieł, wystaw cyklicznych. Prezentowane są pra-
ce, które wzięły udział w 11 edycji konkursu „Ukryte talenty 
artystyczne ludzi trzeciego wieku”. 

Konkurs ten cieszy się z roku na rok coraz większym powo-
dzeniem, w tegorocznej edycji swoje prace zaprezentowało aż 
48 twórców, nie tylko z Małopolski, ale także z Łodzi, Gdańska 
i Gniezna. 

Wernisaż co roku jest okazją do spotkania się autorów prac 
konkursowych, dla których przeżywanie i komentowanie rze-
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Kolejne spotkanie z Panią 
Karoliną Biedrzycką

W kwietniowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX mie-
liście Państwo okazję spotkać się z bohaterką dzisiejszego ar-
tykułu, Panią Karoliną Biedrzycką, z którą przeprowadziłam 
Rozmowę miesiąca.

Dzisiaj spotykamy się z nią po raz drugi z okazji uroczysto-
ści, która odbyła się w niedzielne popołudnie 16 października 
w sali teatru kościoła parafialnego w Borku Fałęckim. 

Pani Karolina została obdarowana kwiatami i brawami „na 
stojąco”, jako autorka opracowania wspomnień o Karolu Woj-
tyle, przyszłym papieżu Janie Pawle II.

Zebrane przez Karolinę Biedrzycką okupacyjne wspomnie-
nia robotników fabryki Solvay, którzy razem z młodym Karo-
lem Wojtyłą znosili trudy pracy, stały się podstawą scenariusza 
spektaklu pt. „Natchnienie trudnego dobra”, przygotowanego 
przez Teatr Mundi w reżyserii Pani Anny Osławskiej. 

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY Przedstawienie mogli obejrzeć widzowie zgromadzeni w te-
atrze parafialnym. Wydarzeniu temu towarzyszyła promocja 
książki, wraz z dwiema płytami, pt. Ten człowiek w drewnia-
kach. Wspomnienia z lat pracy w Solvay w opracowaniu Karo-
liny Biedrzyckiej.

Czytelnicy zainteresowani historią powstania wspomnień, mogą 
sięgnąć do drugiego numeru Pisma Rady Dzielnicy IX.            RG

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Rada Dzielnicy VIII zaprasza do udziału w Konkursie 
Graffiti „Ósemka w kolorowym sprayu”!

Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych 
znajdujących się na terenie Dzielnic Podgórza VIII 

Miasta Krakowa oraz podopiecznych Stowarzyszenia 
U Siemachy.
Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową będzie 
rozesłano do szkół oraz jest dostępny na stronie Rady 
Dz. VIII: www.dzielnica8.krakow.pl.
Rada Dz. IX w ramach twórczej współpracy zachęca 
do udziału w konkursie.         RG

Nagrody wręczają: kierownik Klubu Iskierka Grażyna Stępniewska-Szynalik oraz artysta 
malarz Adam Pochopień.
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OGŁOSZENIA, INFORMACJE

30-lecie Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum im. św. Łazarza” 

Może pora dziś spojrzeć prawdzie w oczy? 
Nauka nie usunie konieczności śmierci,
Lecz nasza solidarność w stosunku do umierających może
Przynieść ulgę, pomoc i spokój.
Można zapobiegać bólowi.
Można oszczędzić upokorzeń.
Można SKUTECZNIE WSPÓŁCZUĆ UMIERAJĄCYM!

(Komisja Formacji i Informacji, wrzesień 1984 r.)

Szanowni Państwo 
Przyjaciele Hospicjum św. Łazarza 

W bieżącym roku Towarzystwo obchodzi 30-lecie swojej 
działalności. Z tej okazji  pragniemy podzielić się radością, 
że od 1981 roku pracownicy i wolontariusze Towarzystwa 
mogą nieść pomoc ludziom zmagającym się z ciężką choro-
bą w ostatnim okresie życia, a także wpierać rodziny chorych 
w tych trudnych chwilach. Społeczność Hospicjum św. Łaza-
rza składa gorące podziękowania wszystkim Ludziom Do-
brej Woli, którzy przez te lata wspierali ideę hospicyjną. Nie 
moglibyśmy spełniać tej idei i nie doszłoby do realizacji dzieła 
hospicyjnego bez zaangażowania wielu osób.     

W ciągu trzydziestu lat Towarzystwo rozwinęło wszystkie 
formy opieki hospicyjnej. Pomoc chorym i ich rodzinom nio-
są pracownicy i wolontariusze, skupieni w utworzonym przez 
Zarząd Ośrodku Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”. Opieka hospicyjna jest 
profesjonalną, najwyższej jakości opieką medyczną, pielę-
gnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną. Realizowana 
jest w następujących jednostkach, działających w hospicjum: 

hospicjum stacjonarnym, hospicjum domowym, poradni me-
dycyny paliatywnej, poradni obrzęku limfatycznego. Pomoc 
ofiarowywana jest również rodzinie chorego w postaci: wspar-
cia podczas opieki nad chorym oraz pomocy dla rodzin w żało-
bie. Zespół Ośrodka prowadzi również pielęgniarską domową 
opiekę długoterminową. 

Co roku, stacjonarną opieką w domu hospicyjnym, jest obej-
mowanych średnio 420 chorych, a opieką domową 450 – 600 
chorych. Lekarze Poradni Medycyny Paliatywnej udzielają oko-
ło 800 konsultacji dotyczących leczenia bólu i innych objawów 
rozwijającej się choroby nowotworowej. Staramy się również po-
magać osobom starszym, przewlekle chorym i nie posiadającym 
rodziny w czynnościach pielęgnacyjnych i usprawniających.

W ostatnich trzech latach, dzięki dofinansowaniu z funduszy 
Unii Europejskiej oraz środków publicznych w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Funduszu Operacyjnego wykonaliśmy 
modernizację budynku hospicyjnego, dostosowując jego urzą-
dzenia do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bu-
dowlanych. Dzięki temu udało nam się także zwiększyć liczbę 
łóżek dla naszych podopiecznych.

Działalność Towarzystwa znalazła uznanie społeczeństwa Kra-
kowa i całej Polski, a nasza współpraca z innymi ośrodkami opieki 
hospicyjnej jest przez nie bardzo dobrze oceniana.

Po trzydziestu latach działalności wiemy, że nadal wiele 
osób potrzebuje domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej, 
a ich rodziny wsparcia i edukacji w opiece nad bliskimi. Opie-
ka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i rodziny. Przy ro-
snącej liczbie chorych z różnymi nieuleczalnymi schorzeniami, 
ludzi samotnych, o niskich rentach i emeryturach, dla których 
bardzo trudno jest zorganizować 24-godzinną opiekę w domu 

- odpowiednie refundowanie opieki domowej i stacjonarnej bę-
dzie bardzo potrzebne. Dlatego tak ważna dla nas jest sprawa 
nieodpłatnego świadczenia opieki hospicyjnej. 

W ostatnim roku radość z możliwości ofiarowania pomocy jest 
ograniczana troską o dalszą przyszłość Towarzystwa. W roku ju-
bileuszu borykamy się z poważnymi kłopotami finansowymi. 
Ostatnie oszczędności, pozyskane przez lata z darów Przyjaciół, są 
przeznaczane na pomoc dla chorych. Dlatego też, zwracamy się z 
gorącą prośbą o dary serca, które pozwolą nadal czynić godnym 
ostatnie tygodnie i dni życia tych, którzy odchodzą.

Można wesprzeć Hospicjum:
1. zostając hospicyjnym wolontariuszem – więcej infor-

macji: www.wolontariat.hospicjum.pl,
2. ofiarowując 1% przy rozliczeniu podatku dochodowego,
3. wpłacając dar pieniężny na konto Towarzystwa
Bank Pekao S.A. I/Kraków 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744
5. ofiarowując dar kwesty na ślubie, pogrzebie lub innych 

uroczystościach rodzinnych.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając nas:
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łaza-

rza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
tel. 12 641 46 59 (10.00-14.00), www.hospicjum.krakow.pl, 

zarzad@hospicjum.org
Z powaaniem 

Jolanta Stokłosa
Prezes Zarzdu TPCh Hospicjum im. w. Łazarza

AKCJA LIŚĆ Akcja LIŚĆ będzie trwała od 25 października do 26 listopada 
– do momentu aż poznikają i nie będą zalegały liście lub też 
do czasu, gdy śnieg trwale pokryje teren.
Podczas akcji bezpłatnie odebrane zostaną (2 razy w ty-
godniu: w poniedziałki i piątki) od mieszkańców zebrane 
liście i trawy (w workach lub spryzmowane).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. AKCJI DOSTĘPNE SĄ POD 
NUMERAMI TELEFONÓW:
800112211 (bezpłatny), oraz 12 393 58 34; 12 292 24 65 
w godz.9.00-17.00.
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