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KALENDARIUM
1 WRZEŚNIA – Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, obowiązki Dyrektora w Szkole Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela przy ul. Doktora Judyma 10 w Krakowie objęła
Pani Dorota Suder.
W tym jakże trudnym dla nas wszystkim czasie trwania pandemii głównym zadaniem, jakie
spoczywa na dyrekcji oraz na całym Gronie Pedagogicznym, jest stworzenie najlepszych warunków edukacji w czasie kształcenia na odległość. Nauczyciele w okresie wakacyjnym oraz
na początku roku szkolnego 2020/21 rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji informatycznych, aby w przewidywanej zmianie organizacji pracy Szkoły podjąć to
trudne wyzwanie „nauki przez ekran”. Kolejne ważne zadanie związane jest z eliminowaniem
wykluczenia informatycznego licznej grupy Uczniów naszej Szkoły, zatem organizujemy użyczenia sprzętu komputerowego w zakresie jakim dysponujemy. W obecnej chwili wszystkie
moje plany związane z funkcjonowaniem Szkoły są podporządkowane epidemii. Głównym
zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Uczniów, Nauczycieli i pracowników Szkoły. Działamy w sytuacji nadzwyczajnej i inne plany niestety odchodzą teraz na drugi plan – mówi Pani
Dorota Suder

Szanowni Państwo

13 PAŹDZIERNIKA – Budynek nowej szkoły na Klinach został doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Więcej na temat postępu prac przy tej inwestycji mogą Państwo
przeczytać na str. 9.

STREET WORKOUT

NA KLINACH!

Na Klinach przy ul. Fortecznej 75 zrealizowany został zwycięski
projekt „Street workout dla każdego” ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Place do ćwiczeń tego typu są atrakcyjną formą spędzania czasu dla młodzieży oraz dorosłych. W skład placu
wchodzi zestaw urządzeń do ćwiczeń oraz ławeczki. Dzięki głosom
mieszkańców analogiczne urządzenia powstały również w Opatkowicach. Całkowita suma projektu wyniosła 165 000 zł.

Z poważaniem,
Maciej Nazimek
przewodniczący Rady Dzielnicy X.
maciejnazimek@op.pl
www.maciejnazimek.com

fot. Mateusz Żuk

„Dziesiątka”. Wyd. Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, Kraków.
Czasopismo Rady Dzielnicy X.

Stopka
redakcyjna

fot. Mateusz Żuk

Panująca epidemia nie nastraja optymistycznie ale na Klinach, jak zwykle, są też
dobre wiadomości. Po cichu, najpierw
w cieniu budowy przedszkola, a teraz
budowy szkoły, jakby w drugim rzędzie
za remontem Fortu 52, od kilku lat trwa
rewitalizacja drugiej poaustriackiej warowni na Klinach - Fortu Łapianka 52A.
Powstanie tam Centrum Ruchu Harcerskiego - placówka mająca odgrywać ważną rolę w światowym ruchu skautowym.
W moim przekonaniu, powinno być to
miejsce otwarte i przyjazne także dla
całej naszej lokalnej społeczności. Dlatego, pracując w Zespole Zadaniowym
powołanym przez Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Krakowa, zabiegam
o zagospodarowanie Fortu 52A Łapianka
w sposób zapewniający rekreację i miłe
spędzanie wolnego czasu wszystkim
osobom lubiącym aktywny wypoczynek.
Oferta Fortu 52A Łapianka powinna być
uzupełnieniem oferty Klubu Kultury Kliny, który będzie funkcjonować w sąsiednim Forcie 52.
P.S.
Szkoła też rośnie w oczach, pięknieje.
Zdrowia i optymizmu wszystkim Państwu życzę!

10 PAŹDZIERNIKA – W CKP – Klub Kliny miały miejsce VII Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy
X w Szachach. Rozgrywki odbyły się w systemie szwajcarskim – 9 rund w tempie 10 minut
na zawodnika. W tegorocznych zawodach udział wzięło dwudziestu szachistów. Zwycięzcą
siódmego turnieju został Pan Artur Łapczyński, najlepszy w kategorii juniorów okazał się Pan
Franciszek Kozłowski, a tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała Pani Magdalena Łapczyńska.
Turniej sędziował Pan Mariusz Stanaszek – sędzia z Małopolskiego Związku Szachowego. Nagrody w mistrzostwach
ufundowała Rada Dzielnicy X
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INFOLINIA

DLA SENIORÓW I OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH NA
KWARANTANNIE

Sytuacja epidemiczna nadal jest niebezpieczna. Tysiące zakażeń dziennie i ponad pół miliona osób na kwarantannie.
W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, radny wschodnich Opatkowic, Konrad Kaczmarczyk, przy
współpracy z wolontariuszami, rozpoczął drugą edycję
akcji pomocy dla mieszkańców Dzielnicy X. Tym razem,
oprócz grupy najbardziej narażonej na skutki wirusa - seniorów, oferuje (bezkontaktową) pomoc zakupową również dla osób przebywających na kwarantannie.
Reaktywowana zostaje infolinia, pod
którą mogą dzwonić
wszystkie osoby, potrzebujące pomocy
przy zrobieniu zakupów produktów spożywczych, bądź też
leków.
Zwracam się do każdego odbiorcy tego
tekstu z prośbą o udostępnienie tej informacji. Zachęcam także do włączenia się w pomoc
- nasza grupa wolontariuszy jest otwarta dla wszystkich chętnych! –
mówi pomysłodawca akcji, K.Kaczmarczyk.
Radny nie ukrywa, że pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna,
a swoje zgłoszenia młodzi ludzie mogą dokonywać poprzez infolinię,
stronę na Facebooku: Konrad Kaczmarczyk – Twój głos w dzielnicy
lub na adres mailowy: kkaczmarczyk101@gmail.com.
Pomoc ze strony wolontariuszy dla seniorów i osób przebywających
na kwarantannie jest całkowicie darmowa. Numer całodobowej infolinii: 537 170 616.
Odbierając podziękowania od Pana Bogusława Kośmidera Zastępcy
Prezydenta Krakowa, za pierwszą akcję pomocy usłyszałem - „bądźcie
gotowi na drugą falę” - Panie Prezydencie, wraz z wolontariuszami meldujemy gotowość do niesienia pomocy! – dodaje Kaczmarczyk.
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Tak
to widzę...

Jesień to trudny czas.
Obecnie szczególnie trudny, bo jesteśmy
w kolejnej fazie pandemii. Wokół nas coraz więcej chorych, czasem ciężko, coraz
więcej potrzebujących pomocy, także
tej prostej, sąsiedzkiej. Czas pandemii
to też czas wspaniałych ludzi, gotowych
nieść pomoc, tą najważniejszą medyczną, ale i tą lokalną, sąsiedzką.
Musimy zrobić wszystko, aby każdy
potrzebujący znalazł właściwą pomoc. Musimy zrobić wszystko, aby
każdy znalazł wokół siebie ludzi pomagających. Samorząd Miasta Krakowa stara się pomagać mieszkańcom
w wielu dziedzinach. Pomagamy
przedsiębiorcom, redukując ich obciążenia i obniżając na czas pandemii stosowne opłaty. Pomagamy rodzicom, szkołom, uczniom,
reorganizując transport publiczny, prowadząc dezynfekcję ulic i miejsc szczególnie zagrożonych. Samorząd ponosi też konsekwencje ekonomiczne
pandemii - mamy mniejsze dochody
i większe wydatki.
Oczywiście patrzymy także w przyszłość. Jesteśmy przygotowani na różne warianty rozwoju sytuacji. Rozpatrujemy różne scenariusze działań i po
pokonaniu zarazy, kiedy od aktywności
samorządu będzie zależało jak szybko miejskie finanse, ale i gospodarka
krakowska będzie wychodzić z pandemicznych problemów. Wierzę, że Kraków, mając zróżnicowaną gospodarkę
i bardzo aktywną społeczność, będzie
po pandemii rozwijać się jak najlepiej,
stanowiąc dla swoich mieszkańców najlepszą perspektywę.
Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com
www.kosmider.krakow.pl
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REWITALIZACJA
FORTU 52A „ŁAPIANKA”

fot. źródło: ZBK

Na terenie Fortu nr 52a „Łapianka” od
października 2019 r. prowadzone są prace związane z budową nowego budynku.
Mimo panującej pandemii koronawirusa
prace nie zostały przerwane i cały czas
postępują.

mek - Przewodniczący Rady Dzielnicy X. W skład Zespołu
weszli znawcy historii i tematyki harcerskiej, m.in. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, prof.
Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, współtwórca pomysłu Dh Tadeusz
Trzmiel, uprzednio Zastępca Prezydenta, obecnie szef Krakowskiego Holdingu Komunalnego ale i dawni harcerze
z różnych instytucji Krakowa.

ODLEGŁE POCZĄTKI

Jako były harcerz uważam, że Muzeum musi tętnić życiem oprócz części wystawienniczej powinny znaleźć się tam także
elementy aktywnego spędzania czasu, np. paintball lub strzelnica, park linowy i ścianki wspinaczkowe. Jako radny i zarazem
mieszkaniec Klinów, za cel stawiam sobie zadbanie o to, by
obiekt służył jak najszerszemu gronu ludzi – całej naszej lokalnej społeczności. Moim zdaniem, Fort Łapianka powinien
być kolejnym ciekawym i przyjaznym punktem na mapie Klin.
Miejscem rodzinnych spacerów po 4 hektarach okolicznych
terenów zielonych. Być może mogłaby tam funkcjonować tzw.
mała gastronomia – przytulna kawiarenka, pyszne lody, a może
kocioł z harcerską grochówką – mówi Pan Maciej Nazimek.

Oprócz działań na rzecz mieszkańców Jugowic (w Radzie
Dzielnicy X reprezentuję właśnie to osiedle), moją rolą jako
Fort Nr 52a „Łapianka” wpisany jest do rejestru zabytków
pod nr A-836. Jest to średniej wielkości fort, trzeciej linii
umocnień Twierdzy Kraków, znajdujący się na działce o powierzchni ponad 4 ha. Należał do najbardziej zniszczonych
obiektów Twierdzy Kraków, na terenie którego przez wiele
lat działały zakłady produkcyjne win owocowych. Jest to jeden z dwóch fortów (drugi to Fort 52 „Borek”) znajdujących
się na terenie Dzielnicy X. „Łapianka” znajduje się ok. 100150 m na południe od ul. Fortecznej.
W 2009 r. powstał pomysł utworzenia na terenie fortu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Pierwsze prace projektowe (projekt rozbiórki istniejących wtórnych nadbudów) oraz inwentaryzacyjne (inwentaryzacja zieleni) były
wykonywane już w latach 2009 -2010. W 2011 r. przeprowadzono prace rozbiórkowe, dotyczące obiektów magazynowych, wybudowanych na zabytkowym budynku koszar
oraz prace porządkowe. W 2012 r. został rozstrzygnięty
konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Po 8 latach, w lipcu
2020 roku, Prezydent Krakowa Pan Jacek Majchrowski powołał Zespół Zadaniowy ds. utworzenia Muzeum Harcerstwa, które będzie mieścić się w forcie. Na jego czele stanął
Zastępca Prezydenta Krakowa Pan Bogusław Kośmider, zaś
na funkcję Sekretarza mianowany został Pan Maciej Nazi-

CO JUŻ ZA NAMI?
Dotychczas, w ramach działań związanych z realizacją inwestycji, wykonane zostały prace dotyczące rozbiórki
wtórnych zabudowań, znajdujących się na terenie fortu.
W 2015 roku zakończony został remont zabytkowego budynku koszar i kojca bramnego oraz rewitalizacja znacznej
części terenów zieleni fortecznej - w tym fosy i stoków wałów (2018 r.). Dzięki wykonanym dotychczas pracom, udało
się w znacznej mierze przywrócić historyczny wygląd fortu.

CELE REWITALIZACJI
Celem rewitalizacji jest odnawianie materialnego dziedzictwa kulturowego i włączanie go do nowej roli społecznej za
pomocą adaptacji zachowanych części Fortu Nr 52 a „Łapianka”. W przedmiotowej nieruchomości powstanie nowocze-
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sna, multimedialna placówka kulturalna, oparta na kontekstowym ujęciu historycznym, dialogu międzypokoleniowym
i międzykulturowym, a także dziedzictwie niepodległościowym harcerstwa, będącym ważną wizytówką harcerstwa,
Krakowa i Polski. Po zakończeniu inwestycji na terenie Fortu Nr 52a „Łapianka” funkcjonować będzie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.

mln zł, którą objęty jest cały zakres wymagany do zakończenia inwestycji (w tym budowa nowego budynku), wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Prace realizowane przez tego wykonawcę będą współfinansowane ze środków UE .
Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest prowadzono etapowo,
jej poszczególne fragmenty realizowane były przez różnych
wykonawców wyłanianych w drodze przetargów zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Remont
zabytkowego budynku koszar w 2015 r. prowadziła firma Chemobudowa. Prace dotyczące rewaloryzacji terenów zielonych
w 2018 r. wykonywała firma budowlana Jacek Kasperczyk Sp.
J. Prace związane z budową nowego budynku oraz wykonanie
wszystkich pozostałych prac niezbędnych w celu zakończenia inwestycji realizuje firma BUDMEX
Sp. z o.o. z którą umowa została
podpisana w październiku 2019
r – tłumaczy ZBK.

fot. źródło: ZBK

Zakończenie prac budowlanych
na terenie Fortu zaplanowano
na koniec 2021 r. Natomiast od
połowy 2022 r. planowane jest
otwarcie Muzeum i Centrum
Ruchu Harcerskiego.
W
Forcie
52a
„Łapianka” na Klinach powstanie Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Oczywiście będzie to placówka
o istotnym znaczeniu dla całego Krakowa. Chcemy, aby było
to miejsce, w którym mieszkańcy naszego miasta, a także przyjeżdzający do Krakowa harcerze i harcerki z całej Polski oraz
skauci z całej Europy i świata, znaleźli interesującą dla siebie
ofertę i chcieli tam bywać. Dla mieszkańców będzie to miejsce wypoczynku i okazja do zapoznania się z kolejnym żywym
pomnikiem historii. Dla skautów
i harcerzy miejsce spotkań, zbiórek, ognisk i kominków, gier terenowych, obozowisk i noclegów,
miejsce konferencji i myślenia
o przyszłości polskiego i światowego ruchu skautowego. Dla
ludzi, którym jest bliska historia
i tradycja, będzie to miejsce gromadzące pamiątki, ale i przypominające o wielu skautach, wydarzeniach i historii ruchu. Warto
podkreślić, że architektonicznie
będzie to bardzo ciekawy przykład łączenia starych budynków
fortowych z nowoczesną funkcją.
Fort będzie elementem szlaku Twierdzy Kraków. Chciałbym,
aby Fort Łapianka i Kraków ogniskowały działania harcerskie
i skautowe w Polsce i w naszej części Europy oraz by były ważnym, znanym na całym świecie ośrodkiem skautowym. A dla
wielu Krakowian i Polaków także miejscem powrotu do wielkiej
przygody życia, jaką było dla nich harcerstwo. Czuwaj! – mówi
Zastępca Prezydenta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider.

fot. Mateusz Żuk

Inwestycja składa się z 3 zasadniczych elementów:
• terenów zielonych - w ramach inwestycji zrewitalizowane zostaną prawie 3 ha zieleni, które będą ogólnodostępne.
Po zakończeniu inwestycji, mieszkańcy Krakowa zyskają
odnowioną zieleń, z których będą mogli korzystać jako miejsce spacerów i innych form rekreacji;
• budynku koszar fortu o powierzchni ok. 600 m2, który
został już poddany remontowi
konserwatorskiemu. Jego powierzchnia zostanie w całości
wykorzystana na cele ekspozycyjne, zarówno o tematyce harcerskiej jak i fortecznej;
• nowego budynku, który zostanie wybudowany na
południe od zabytkowych
koszar i zostanie całkowicie umieszczony pod ziemią.
Odnowiony fort będzie posiadał ponad 3 000 m2 powierzchni użytkowej, zlokalizowanej na dwóch kondygnacjach. Składać się będzie
z przeszklonego od góry hallu, który stanowić będzie łącznik między nowymi pomieszczeniami a istniejącym zabytkowym budynkiem koszar. Znajdą się tam m.in. pomieszczenia
przeznaczone na stałą i czasową ekspozycję muzealną, sala
konferencyjna, sale seminaryjne, punkt gastronomiczny,
pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania zbiorów czy pomieszczenia sanitarne, mające stanowić zaplecze dla przyszłych biwaków
harcerskich. Wszystkie nowe
pomieszczenia zostaną umieszczone pod ziemią w taki sposób,
aby nie zakłócić historycznego
układu fortu i przykryte zostaną częściowo zielonym, a częściowo szklanym dachem.
W październiku 2019 r. rozpoczęto prace w zakresie budowy
nowego budynku. Aktualnie
w 80% zakończyły się prace
w zakresie wznoszenia konstrukcji nowego budynku i rozpoczęły się prace dotyczące budowy instalacji technicznych.
Jak informuje Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, wykonane do końca 2018 r. prace finansowane były
ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a także ze środków
Unii Europejskiej. Łączny koszty tych prac to ponad 6 mln zł,
z czego prawie 4 mln zł pochodziły ze źródeł zewnętrznych.
W 2019 r. podpisana została umowa z Wykonawcą - firmą
BUDMEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza o wartości przeszło 26
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JAK PANDEMIA
fot. Mateusz Żuk

ZMIENIŁA NASZE ŻYCIE?
Pandemia koronawirusa nieoczekiwanie zmieniła nasze dotychczasowe życie. Nowe
obostrzenia i wytyczne sanitarne stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania, z którymi nie zawsze łatwo jest się oswoić. Jak zatem w zupełnie nowej rzeczywistości
odnajdują się nasze Kliny?

PARAFIA ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wewnątrz kościoła na Klinach od 7 listopada może przebywać
40 osób. Msze święte niedzielne transmitowane są na parafialnym kanale YouTube. W związku z nowymi obostrzeniami, w Kościele odprawiana jest dodatkowa msza niedzielna o godz. 11. Można także
uczestniczyć w Eucharystii na zewnątrz kościoła, gdzie zostało uruchomione specjalne nagłośnienie.
Wszyscy wierni, przebywający w kościele oraz na zewnątrz przed świątynią, mając na uwadze dobro
drugiego, muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans.
Jednocześnie warto pamiętać, że Metropolita Krakowski
Abp Marek Jędraszewski wydał dekret, w którym udziela wszystkim wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej
mszy świętej na czas trwania pandemii aż do odwołania.
Pandemia jest przygnębiająca. Wielu ludziom odbiera radość
życia. Dla Kościoła jest ona wyzwaniem, z którym trudno jest
nam sobie poradzić. Aktywność elektroniczna jest odpowiedzią na potrzeby wiernych, ale z pewnością jest niewystarczająca. Patrzę na naszą parafię z troską i niepokojem, gdyż brak parafian w kościele skutecznie pozbawia naszą
religijną wspólnotę wzajemnej siły, jaką sobie dawaliśmy. Mam wrażenie, że większość parafii działa na 50
procent i ograniczenia sanitarne uniemożliwiają rozwój parafialnych duszpasterstw. Mam tylko nadzieję, że
ten trudny czas minie. Pandemia jest próbą dla wiernych i dla kapłanów. Nasza parafia jest parafią młodych
rodzin i ludzi, więc nie widzimy dotkliwych skutków pandemii w postaci ciężkich powikłań chorobowych.
Jednak najbardziej uderza ona w nasze więzi i wspólnotę. Niemniej wyzwala ona w nas wielką troskę o siebie
wzajemnie, i to z pewnością jest jej dobry skutek – mówi proboszcz parafii, ks. Jan Jarco.

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA – KLUB KLINY
Od czasu nawrotu pandemii, zajęcia w CKP odbywają się w znacznie mniejszych grupach (maksymalnie 4 osoby w jednej sali). Zgodnie z decyzją Pani Marzeny Paszkot - Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Krakowa ds. Rodziny, od dnia 26 października do odwołania, ze względów bezpieczeństwa, wszystkie zajęcia Klubu Rodziców odbywają się wyłącznie online. Z powodu zbyt dużej liczby uczestników
w grupach, władze Klubu Kliny podjęły decyzję o zawieszeniu nauk tańca dla dzieci. W trakcie trwania
wszystkich zajęć, dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek, instruktorzy zaś są zobowiązani do
zasłania ust i nosa. Klub otwarty jest bez zmian od pon-czw w godzinach 13-21, z kolei w piątki od godz.
13 do godz. 19.
Niestety wchodzące ograniczenia skutkują spadkiem frekwencji. Zainteresowanie ofertą Klubu jednak nie
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zmniejsza się - stale dzwonią rodzice dopytując się o ofertę dla dzieci. Priorytetem w obecnym czasie jest
oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Dokładamy wszelkich wysiłków, żeby zabezpieczyć odpowiednie warunki tj.; przy wejściu ustawiony jest automat z płynem do dezynfekcji, sale są wietrzone, maty,
stoły i wszelkie materiały do zajęć (w miarę możliwości) są dezynfekowane, instruktorzy prowadzą zajęcia
w maseczkach, a pracownicy w biurze oddzieleni są od petentów przegrodą z pleksi. Oczywiście sytuacja
spowodowała zmniejszenie ilości imprez, np. nie udało nam się zrealizować tradycyjnej imprezy plenerowej
„Kliny dla rodziny”. Zajęcia dla seniorów odbywają się w bardzo ograniczonym zakresie (mała ilość uczestników). Mimo wszystko staramy się, żeby było dobrze, próbujemy wprowadzić nowe formy, odpowiednie na
dzisiejsze czasy, w których przyszło nam żyć np. gra terenowa po dzielnicy z instrukcją wysłaną na e-maila,
konkursy plastyczne itp. – tłumaczy Pani Iwona Wernikowska - kierownik CKP Klub Kliny.

fot. Mateusz Żuk

Od marca ubiegłego roku szkolnego, uczniowie we wszystkich lokalizacjach SP 97 funkcjonują w reżimie sanitarnym,
podyktowanym sytuacją epidemiczną. Głównym i najtrudniejszym zadaniem dyrekcji było przygotowanie organizacyjne szkoły do pracy z zachowaniem dystansu
społecznego w sytuacji pogłębiających się z każdym rokiem trudności lokalowych. Zwiększenie ilości oddziałów w trybie pracy popołudniowej wywołało protesty rodziców, których dzieci już wcześniej uczęszczały na tzw. drugą zmianę. Było to jednak konieczne w celu pomniejszenia ilości uczniów przebywających
w tym samym czasie w szkole. Przydzielone zostały również stałe sale dla poszczególnych klas, rezygnując
z wykorzystywania pracowni przedmiotowych. Nastąpiła reorganizacja przebiegu przerw, wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, regulaminów pracy biblioteki, świetlic, spożywania obiadów itp. W wielu
punktach szkoły pojawiły się dezynfektory, maty dezynfekcyjne, zapasowe materiały ochronne i instrukcje. W czasie przerw, uczniowie i nauczyciele stosują ochronę dróg oddechowych, dbają o częste
mycie rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. W pomieszczeniach szkolnych przeprowadza się dezynfekcję,
ozonowanie i naświetlanie promieniowaniem UVC. Cała społeczność szkolna odbyła szkolenia dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych oraz zasad postępowania w przypadku zakażenia. Jako główną
zasadę przyjmuje się nieposyłanie do szkoły dziecka z objawami infekcji oraz informowanie szkoły
o każdym przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej. Uruchamiana jest wówczas odpowiednia procedura we współpracy z Sanepidem i Organem Prowadzącym.
Działania te przyniosły konkretne efekty w początkowych tygodniach roku szkolnego. Niestety
w ostatnim okresie odnotowujemy przypadki zakażenia Covid-19 zarówno wśród pracowników jak
i uczniów. Przed przejściem na tryb nauki zdalnej chorowało w tym samym okresie ok. 20 nauczycieli
i kilka osób administracji i obsługi. Przygotowanie zastępstw i zwiększona ilość godzin nauczycieli stała
się wielkim problemem organizacyjnym. Przejście na naukę zdalną klas IV – VIII było technicznie łatwiejsze, niż
w roku poprzednim. Korzystamy z rekomendowanej w edukacji
platformy Teams, dziennika elektronicznego Librus oraz innych
platform edukacyjnych, które znane są nauczycielom i były wykorzystywane w trakcie lekcji stacjonarnych. Mamy rozpoznaną
sytuację braku sprzętu u uczniów, którym wypożyczamy urządzenia szkolne. Kadra psychologiczno-pedagogiczna czuwa nad
potrzebami emocjonalnymi uczniów, reagując wszędzie tam,
gdzie istnieje potrzeba pomocy. Na bieżąco śledzimy logowania się uczniów, właściwe zachowania w cyberprzestrzeni, uzyskiwane oceny, jakość prowadzonych zajęć itp. Dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów
przygotowanie do lekcji wymaga dużego nakładu pracy oraz umiejętności, które dotąd nie były niezbędne
w takim zakresie jak obecnie. Wielu rodziców chwali zaangażowanie nauczycieli. Niektórzy krytykują
i są niezadowoleni z jakości zajęć, twierdząc że ciężar pracy jest przerzucony na ucznia i jego rodzica. Rokontynuacja na str. 8

fot. Mateusz Żuk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97 IM.
JOACHIMA LELEWELA
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dzice uważają również, że kontakt zdalny nie zaspakaja w pełni potrzeb ucznia w zakresie edukacyjnym i wychowawczym. Dyrekcja szkoły każdego
dnia reorganizuje działalność szkoły dopasowując
ją do zmieniającej się sytuacji. Najważniejszym
wyzwaniem jest dla nas bezpieczeństwo uczniów
i pracowników oraz uzyskanie dobrych efektów dydaktycznych w tej trudnej sytuacji – tłumaczy Pani
Dorota Suder - Dyrektor SP 97 przy ul. Doktora
Judyma 10 w Krakowie.

du nie kontaktują się z dziećmi z grupy, która przebywa w drugiej części. Dyrektor zadbał o to, aby
codziennie odbywała się dezynfekcja wszystkich
pomieszczeń, przedmiotów, zabawek czy placu
zabaw. Przemyślana organizacja posiłków stwarza możliwość zachowania dystansu społecznego.
Duża stołówka pozwala na spożywanie posiłków
w dwóch turach, gdzie stoły zostały ustawione
tak, aby dzieci z poszczególnych grup siedziały
w swoim gronie.

SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE NR 41 IM.
ZBIGNIEWA WODECKIEGO
W KRAKOWIE

Bardzo zależy nam na tym, aby rodzice byli
z nami w stałym kontakcie i jednocześnie aby
byli informowani na bieżąco o tym, co dzieje się
w przedszkolu. Na bieżąco informujemy mailowo
rodziców o wydarzeniach przedszkolnych i nowościach. Nauczyciele są w stałym kontakcie z rodzicami, przekazując im najważniejsze informacje
o rozwoju dziecka i o jego postępach. Służą swoją
radą i fachową pomocą. Na stronie internetowej
umieszczamy zdjęcia z zajęć i wydarzeń grupo-

Dziecku mierzona jest temperatura, następnie
maluch udaje się do szatni, gdzie opiekę nad nim
sprawuje pracownik przedszkola. Panie, które witają podopiecznych, ubrane są w ochronną odzież
wierzchnią oraz ochronę nosa i ust. Nauczyciele
przychodzą do pracy w maseczkach, na terenie
przedszkola zakładają przyłbice krótkie lub pełne, dodatkowo mogą chronić usta i nos za pomocą
maseczki. Dyrektor Przedszkola zaopatrzył nauczycieli oraz pracowników w środki ochronne:
maseczki bawełniane, maseczki jednorazowego
użytku, rękawiczki, przyłbice ochronne.
Dbając o bezpieczeństwo dzieci, przestronny
ogród przedszkolny podzielony został na dwie
strefy, a zabawa w ich obrębie odbywa się wg
ustalonego harmonogramu. Dzięki temu, dzieci
bawiące się na powietrzu po jednej stronie ogro-

fot. Mateusz Żuk

Mimo reżimu sanitarnego, placówka stanęła na
wysokości zadania, zapewniając podopiecznym
warunki do bezpiecznej zabawy, troskliwej opieki
oraz nauki zgodnej z możliwościami i zainteresowaniami najmłodszych. Przedszkole opracowało
Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wypadek wystąpienia choroby
zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem Covid-19, która obowiązuje wszystkich nauczycieli,
pracowników obsługi oraz administracji, a także
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Przy wejściu znajdują się bezdotykowy dozownik
płynu do dezynfekcji rąk oraz naklejone taśmy nawołujące do zachowania dystansu społecznego.
Rodzic, który przyprowadza dziecko, zobowiązany jest mieć ubraną maseczkę.

wych. W Samorządowym Przedszkolu nr 41 im.
Zbigniewa Wodeckiego Dyrektor, wychowawcy
oraz pracownicy pracują z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, lecz także
z osobistym przekonaniem, że dobro dziecka, jego
ciekawość, bezpieczeństwo i pasje, nie powinny
być zakłócane przez okoliczności od nas niezależne.
Dlatego z całego serca staramy się i będziemy starać się nadal stwarzać takie warunki, w których
każdy nasz przedszkolak będzie przychodził do
przedszkola z przyjemnością – mówi Pani Małgorzata Opryszek - Dyrektor Przedszkola.
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NOWA SZKOŁA NA KLINACH

fot. Mateusz Żuk

JUŻ PRAWIE GOTOWA
Pomimo panujących w bieżącym roku trudności związanych z pandemią koronawirusa, prace
przy budowie nowej szkoły na Klinach trwają
nieprzerwanie. Co już udało się zrobić i kiedy
uczniowie wkroczą w mury nowej placówki?

nanie elewacji szkoły wraz z montażem elementów wykończeniowych i jej oświetlenia, a także zewnętrzne latarnie.
W zakresie zagospodarowania pozostał do dokończenia
układ komunikacji drogowej i pieszej oraz miejsca postojowe, boisko szkolne, montaż furtek i bramy wjazdowej.

W lipcu zakończony został etap stanu surowego zamkniętego, tzn. zakończono wznoszenie całej konstrukcji budynku wraz z salą gimnastyczną, wykonane zostały poszycia dachów, a także zamontowano zewnętrzną stolarkę.
W zakresie sali gimnastycznej wykonane zostały wszystkie
elewacje, tj. ściany z okładziną z blachy tytanowo-cynkowej
oraz przeszklenia z profili szklanych. Trwa finalizacja prac
w zakresie instalacji podtynkowych oraz wypraw tynkarskich. Na końcowym etapie znajdują się również prace
w zakresie orurowania instalacji wentylacji oraz instalacji
sanitarnych, wylewek, gładzi gipsowych i malowania. Rozpoczęły się równoległe prace na elewacji budynku związane
z ociepleniem oraz wyprawami elewacyjnymi, a także w otoczeniu budynku.
Aktualnie trwa dokończenie prac rozpoczętych i opisanych
wcześniej oraz zakończenie instalacji wentylacji sanitarnych i gazu, które postępują równolegle z pracami budowlanymi, związanymi z wyprawami tynkarskimi i wylewkami.
Pozostały również do wykonania prace wykończeniowe,
takie jak posadzki podłogowe i ścienne, wykładziny oraz
montaż sufitów podwieszanych, okładzin akustycznych,
armatury sanitarnej, oraz wyposażenia sali gimnastycznej
i boiska, a także ostateczne malowanie pomieszczeń. Końcowym etapem będzie montaż opraw oświetleniowych
i innych drobnych elementów instalacji elektrycznej, a także wyposażenia. Do zakończenia pozostało również wyko-

Zgodnie z umową zawartą 6 listopada 2018 r., pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, a Przedsiębiorstwem
Budowlanym DOMBUD S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul.
Drzymały 15 na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
szkoły podstawowej na os. Kliny w Krakowie termin zakończenia inwestycji został ustalony na 15 października 2021 r.
Niemniej jednak planuje się skrócenie tego terminu tak, aby
szkoła została otwarta 1 września 2021 r – informuje Biuro
Prasowe UMK.
Na terenie wokół szkoły powstaje już boisko o wymiarach
20x40 m. W ramach inwestycji, na potrzeby szkoły, zrealizowany będzie również parking dla 29 samochodów, w tym 2
stanowiska dla osób niepełnosprawnych i jedno stanowisko
ze stacją ładowania samochodów elektrycznych. Przy budynku powstaną trzy zadaszone wiaty rowerowe oraz alejki
z ławkami.
Realizacja inwestycji polegającej na budowie nowej szkoły,
przy trudnościach związanych z pandemią koronawirusa, jest
niewątpliwie trudniejsza. Występujące jednak niedogodności
udaje się pokonywać, a prace realizować zgodnie z planem.
Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za potencjalne
utrudnienia dla lokalnej społeczności związane z procesem budowy – mówi Pan Dariusz Nowak, kierownik Biura Prasowego UMK.
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DWIE ULICE

JAK NOWE!
W czerwcu 2020 roku zakończył się remont ul. Rdzawej, na której położona
została nowa nawierzchnia. Koszt inwestycji wyniósł 70 092,96 zł.
fot. Mateusz Żuk

fot. Mateusz Żuk

W ramach bieżącego utrzymania
dróg – realizujemy zadania powierzone przez dzielnice. Remont
ulic Rdzawej i Kopernickiego były
właśnie takimi zadaniami, których inicjatorem była Rada Dzielnicy X – informuje ZDMK.



ul. Rdzawa

ul. Kopernickiego

Jesienią udało się również sfinalizować remont ul. Kopernickiego, na której wykonana został nowa nakładka asfaltowa.
Koszt całkowity wyniósł 53 470,51 zł.
Fundusze na remonty ulic w całości pokryte zostały ze środków Rady Dzielnicy X.
Remont ulic został wykonany w związku z ich fatalnym stanem i prośbami mieszkańców. W efekcie mieszkańcom ul. Rdzawej i Kopernickiego w znacznym stopniu poprawił się komfort życia i bezpieczeństwo. Cieszy, że mimo pandemii i ograniczenia inwestycji
w Krakowie, akurat te remonty udało się zrealizować – mówi radny Klin - Pan Wojciech Liszka, Zastępca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy X.

ZNISZCZONY PLAC ZABAW PRZY SP 97
Szkoła Podstawowa nr 97 w Krakowie od kilku lat może
poszczycić się rozbudowaną bazą sportową, która z tak
dużym trudem i zaangażowaniem była tworzona przy
ścisłej współpracy i pomocy ze strony Rady Dzielnicy X.
Kadra nauczycieli wychowania fizycznego ma wspaniałe
warunki do rozwijania sprawności fizycznej uczniów z wykorzystaniem aż 4 boisk, bieżni, 2 sal gimnastycznych oraz
salki do zajęć korekcyjnych. W roku szkolnym 2018/2019
przeprowadzono remont ogrodzenia, dzięki czemu cała
część sportowa została dodatkowo zabezpieczona. Niestety podczas tegorocznych wakacji plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 97 został zniszczony.

Wszyscy musimy dbać o wygląd naszego osiedla, reagować na
wszelkie oznaki niewłaściwych zachowań. Wyrażam nadzieję,
że Państwu bliska jest troska o wspólne dobro, dlatego apeluję abyśmy nie pozostawali obojętni wobec aktów wandalizmu,
łamania prawa. Niestety w chwili obecnej trzeba znaleźć środki na naprawienie tego, co zostało zniszczone, a są to środki,
które można byłoby wydać na inne cele. Musimy pamiętać, że
tego typu obiekty to nasze dobro wspólne, o które każdy musi
dbać, aby mogło posłużyć następnym pokoleniom – mówi Pani
Agnieszka Pogoda-Tota, radna Klin.

fot. Archiwum SP 97

Przykrym jest fakt, że są osoby, które nie potrafią docenić trudu
włożonego w bogacenie infrastruktury sportowej Szkoły, która
służy nam wszystkim. Z przykrością dowiedzieliśmy się o dokonaniu aktów wandalizmu na tym terenie. Pomimo ogrodzenia
tych obiektów oraz zamkniętych bram wjazdowych, 15 lipca
2020r., 18 i 19 sierpnia 2020r. , a także 6 września 2020r. niepowołane osoby dokonały dewastacji ogrodzenia oraz bramy
wjazdowej od strony kuchni. Połamano i powyrywano również
deski ze zjeżdżalni oraz zdemolowano „drewnianą lokomotywę” znajdującą się na placu zabaw dla młodszych dzieci, który powstał w ramach projektu „Radosna Szkoła”.
Wypalono także dziury w nawierzchni ratanowej boiska do koszykówki. Dyrekcja Szkoły natychmiast podjęła stosowne działania informując o akcie wandalizmu
Policję, Straż Miejską oraz firmę ochraniającą obiekty
szkolne. Niestety, ze względu na brak dostatecznego
monitoringu wizyjnego w tym rejonie budynku nie uda-

ło się zidentyfikować osób, które dokonały tych aktów. Policja
podjęła stosowne działania operacyjne, objęła szczególnym
nadzorem ten teren w godzinach nocnych. Plac zabaw został
wyłączony z użytku. Aktualnie zabiegamy o dodatkowe środki
na jego remont – tłumaczy Pani Dorota Suder – Dyrektor SP
97.
Na ten moment Policja podjęła decyzję o zaprzestaniu dalszych działań, że względu na brak możliwości ujęcia sprawców. Dyrekcja Szkoły podjęła decyzję o zakupie monitoringu wizyjnego wokół całego szkolnego budynku.
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W ostatnim czasie dochodziło do coraz
częstszych zgłoszeń mieszkańców dot.
występowania dzików na terenie Dzielnicy X. Zwierzęta najczęściej pojawiały się
w bezpośrednich rejonach skupisk ludzi
m.in. przy ul. Welońskiego oraz w pobliżu terenów rekreacyjnych takich jak Park
Maćka i Doroty.
Dzielnicowy odpowiedzialny za rejon m.in. Parku Maćka i Doroty dokonał szeregu rozmów zarówno z mieszkańcami domów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie parku, jak
również z osobami spędzającymi czas wolny w w/w miejscu.
W wyniku rozpytania ustalono, iż przedmiotowe stado dzików
wielokrotnie było napotykane przez mieszkańców w trakcie
przemieszczania się na terenach zielonych w rejonie Obwodnicy A4 na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Skotnickiej – informuje podinsp. Tomasz Seweryn z VI Komisariatu Policji
w Krakowie.
Na początku września sprawa została zgłoszona do VI Komisariatu Policji w Krakowie, który zwrócił się z prośbą
o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji do
Polskiego Związku Łowieckiego w celu eliminacji zagrożenia. Warto zwrócić uwagę, iż problem penetracji przez dziki
terenów zamieszkałych w mieście oraz terenów zieleni jest
obecnie jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień, przed jakim stoi Polski Związek Łowiecki. 11 września
br. o problemie występowania zwierzyny na terenie os. Kliny został poinformowany dzierżawca obwodu łowieckiego,
w skład którego wchodzi przedmiotowy teren – Koło Łowieckie „Podwawelskie” w Krakowie.
Dziki, które od lat miały swoje żerowiska na południu Krakowa z każdym rokiem, tracą swoje naturalne miejsca bytu.
Z każdym rokiem czują się mniej dzikie i podążają w kierunku
ludzi, ich bloków i domów, gdzie szukają łatwego pożywienia.
Co powinniśmy zrobić dla bezpieczeństwa mieszkańców a jednocześnie dla tych zwierząt? Dobre pytanie, ale trudna na nie
odpowiedź. Dlatego Rada Dzielnicy zwróciła się z prośbą do
wszystkich możliwych podmiotów o opanowanie problemu –
mówi Pan Andrzej Drąg, radny Klin.

Przedstawiciele PZŁ zaznaczają, iż znaczącym problemem
związanym z redukcją populacji dzików na terenach zurbanizowanych są przepisy dot. bezpieczeństwa polowania,
które m.in. zakazują używania broni palnej w odległości
mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Należy
pamiętać, że nie ma możliwości przesiedlania tych zwierząt,
ze względu na zagrożenie chorobą ASF (Afrykański Pomór
Świń).
Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki
oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi
do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli
i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym
śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta
nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia – tłumaczy
Główny Inspektorat Weterynarii.
Informujemy, iż wszystkie incydenty związane z dziką
zwierzyną stwarzającą bezpośrednie zagrożenie należy zgłaszać do Straży Miejskiej (nr alarmowy: 986) bezzwłocznie, w czasie ich trwania lub bezpośrednio po ich
wystąpieniu.
Zasady do stosowania otrzymane z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w przypadku spotkania dzików lub
wzmożonego ich występowania:
• nie zbliżać się do zwierząt, nie drażnić ich; spokojnie
oddalić się z miejsca spotkania;
• nie dokarmiać zwierzyny;
• psy wyprowadzać wyłącznie na smyczy;
• odpadki organiczne (np. odpadki spożywcze i popsutą
żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego
przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
• zabezpieczać pojemniki na śmieci, a w razie konieczności
opróżniać je częściej;
• stosować pojemniki z przykryciem – uniemożliwiające wyciąganie odpadów przez zwierzęta;
• zachować dbałość o porządek i czystość terenu – zwłaszcza w odniesieniu do śmieci mogących stanowić bazę żerową dla zwierząt.
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DZIKI NA KLINACH

Drodzy Czytelnicy!
Już ponad rok temu w naszej „Dziesiątce” pojawiła się nowa rubryka poświęcona historii Dzielnicy X.
Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek z cyklu „Sięgając źródeł - Kartka z dzielnicowego pamiętnika”.
Zapraszam wszystkich Czytelników do stworzenia wspólnego dzielnicowego pamiętnika!
Propozycje tematów, opinie i sugestie można przesyłać na adres: julia.liskiewicz10@wp.pl

KIM JEST MACIEJ I DOROTA?
Park Maćka i Doroty położony pomiędzy ulicami Jana Kluka, Borkowską, Wichrową i Narvik w Dzielnicy X zajmuje
powierzchnię 10,31 ha. Dlaczego Maciej i Dorota? Kim właściwie są jego patroni?

Drugi raz dostał ją już w podziemiu: za prowadzenie w 1981 roku „Gazety Krakowskiej”, która jak żaden inny oficjalny dziennik wspierała
„Solidarność”. Jako redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” stworzył
jedyną gazetę w Polsce bez kłamstw. Redagować gazetę zawierającą
prawdziwe informacje nie było łatwo. Ryzykowało się nie tylko utratę
pracy, wilczy bilet, ale także odsiadkę.1
Wspominany jest jako redaktor, który w czasach PRL potrafił
pokazywać punkt widzenia każdej ze stron – władzy, czyli PZPR
i Solidarności. Będąc szefem i dziennikarzem „Gazety Krakowskiej”
uczył młodych adeptów tego zawodu, że w tym fachu najważniejsze jest ukazywanie i dążenie do prawdy.
Kiedy zakończył swoją przygodę z dziennikarskim światem, wrócił
do filmu dokumentalnego - swojej drugiej największej pasji. Założył firmę producencką „Shot Szumowski”.
Ostatnie lata życia spędził w cieniu pisarskiej sławy swojej żony
- Doroty Terakowskiej. Byli bardzo dobrym, blisko ze sobą związanym małżeństwem. Zmarł w wieku 65 lat, niecały miesiąc po
śmierci żony. Wraz z Dorotą Terakowską został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Był jedną z najbardziej znaczących postaci we współczesnych dziejach polskiego dziennikarstwa.2

Dorota była przede wszystkim Osobą.
Bardzo określoną, zdecydowaną, wyraźną. Była młoda; w jej przypadku zwykle
potoczne liczeniu wieku w latach kalendarzowych nie miało sensu; znałam
ją wiele lat, ona się nie starzała, ale po
prostu szła do przodu. Podobało mi się
w niej najbardziej, że zawsze była otwarta
na nowe, nonszalancko ciekawa świata. Miała też rzadką cechę u pisarzy - spełniała się w bezpośrednim kontakcie z czytelnikami. Wiem,
że wciąż jeszcze po wielu bibliotekach na prowincji krążą o niej anegdoty i opowiastki pełne ciepła i podziwu, w których wciąż jest obecna,
jakby się miała znowu tam pojawić ze swoją następną książką.4
W parku na Klinach zasadzono dwa drzewa – jarzębinę dla Doroty
oraz wiąz dla Maćka. 16 października 2010 odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wybitnym redaktorom Gazety Krakowskiej.
1. Art. Maciej Szumowski, Encyklopedia Krakowa
2. Encyklopedia Krakowa
3. www.Terakowska.WydawnictwoLiterackie.pl
4. Wypowiedź Olgi Tokarczuk na temat Doroty Terakowskiej.
Tekst powstał na podstawie informacji zawartych w Encyklopedii Krakowa
oraz na oficjalnej stronie poświęconej twórczości Doroty Terakowskiej.
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Maciej Szumowski był dziennikarzem i reżyserem filmów dokumentalnych. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, a jego ojcem
był kapitan armii Andersa - Wojciech Szumowski. Stworzył kilka
tysięcy felietonów prasowych, reportaży telewizyjnych i ponad
100 filmów dokumentalnych. Prowadził słynny cykl telewizyjnych
reportaży „Polska zza siódmej miedzy”, w których przedstawiał
rzeczywisty obraz ówczesnej Polski. Właśnie ten cykl reportaży
znacząco przyczynił się do przyznania mu dwóch Złotych Ekranów
i Nagrody im. Bolesława Prusa przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Dorota Terakowska była wybitną pisarką i dziennikarką „Gazety
Krakowskiej”. Na swoim koncie ma kilkanaście książek dla dzieci
i młodzieży oraz poradników. Uwielbiana i chętnie czytana zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
Dorota Terakowska we wspomnieniach przyjaciół i czytelników, którzy
mieli okazję bliżej poznać ją podczas licznych spotkań autorskich, pozostaje jako osoba niezwykle otwarta i żywiołowa. Była po prostu Dorotą - każdej osobie spotkanej na swej drodze proponowała, aby tak
właśnie się do niej zwracała. Odpowiadała na każdy list czytelników.
Była osobą pełną pasji i zainteresowań. Z każdej sytuacji potrafiła
czerpać inspiracje. Uwielbiała nowe wyzwania. Najlepszym dowodem
to, że karierę pisarską rozpoczęła stosunkowo późno, po czterdziestce,
a z sukcesami rozwijała ją po przekroczeniu pięćdziesiątego roku życia.3 Otrzymała trzy nagrody polskiej sekcji IBBY - Światowej Rady
Książek dla Młodzieży. Gdy była w pełni sił twórczych, zaskoczyła
ją choroba. Zmarła 4 stycznia 2004 roku w wieku 66 lat.

