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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

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. 14.00-15.00

Sprawozdanie z sesji 
Prace radnych w ostatnich tygodniach, zarówno podczas 
sesji, które odbyły się w dniach 27 czerwca oraz 11 i 26 lipca, 
jak i w komisjach, zdominowało planowanie zadań prio-
rytetowych i powierzonych na przyszły 2012 rok oraz roz-
dysponowanie środków finansowych w ramach budżetu 
Dzielnicy na rok 2011.

Środki finansowe na zadania priorytetowe na rok 2012 roz-
dysponowano w następujący sposób:

1. Remont nawierzchni ul. Zbrojarzy od nr 34 do mostku na 
potoku Młynny Kobierzyński – kwota: 71 000 zł.

2. Remont nawierzchni ul. Szaniawskiego – kwota: 70 000 zł.
3. Remont chodnika w ul. Zakopiańskiej – kwota: 70 000 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe i gimnazja
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry 65) 

– kwota: 12 000 zł.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ul. 

Strąkowa 3a) – kwota: 12 000 zł.
6. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29) – kwota: 

12 000 zł.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego 

(ul. Hm. S. Millana 16) – kwota: 12 000 zł.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 (ul. Niecała 

8) – kwota: 12 000 zł.
PRZEDSZKOLA
9. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 7) – kwota: 7 000 zł.
10. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24) – kwota: 7 000 zł.
KULTURA I SZTUKA
Biblioteki
11. Filia Biblioteki Podgórskiej Nr 10 (ul. Żywiecka 32) – kwo-

ta: 3 000 zł.
12. Filia Biblioteki Podgórskiej Nr 20 (ul. Borsucza 12) – kwota: 

3 000 zł.
Domy kultury
13. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (ul. Zakopiańska 62) 

– kwota: 24 000 zł.
14. Osiedlowy Klub Kultury Iskierka (ul. Żywiecka 44) – kwota: 

6 000 zł.
15. Zespół Pogodna Jesień – kwota: 2 500 zł.
16. Orkiestra Dęta Solvay – kwota: 2 500 zł. 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednostki terenowe Policji i Straży Miejskiej
17. Komisariat Policji V, II Rewir (ul. Zamojskiego 22) – kwota: 

12 000 zł.
18. Straż Miejska Miasta Krakowa, Oddział IV Podgórze 

– kwota: 8 000 zł. 
PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA 
19. Świadczenia zdrowotne – komputerowe badanie wad posta-

wy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej wraz z zabiega-
mi rehabilitacyjnymi dla dzieci z Dzielnicy IX – kwota: 9 700 zł.

20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (ul. Konfede-
racka 18) – kwota: 3 500 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
21. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci – kwota: 2 000 zł.
22. XVIII Dni Dzielnicy IX – kwota: 28 000 zł.
23. Komunikacja z mieszkańcami Dz. IX – kwota: 26 800 zł.
24. Otwarty Konkurs Ofert w ramach współpracy miasta Kra-

kowa z organizacjami pozarządowymi – kwota: 30 000 zł.
RAZEM  KWOTA: 446 000 ZŁ

Uchwalona przez Radę Dzielnicy IX lista rankingowa zadań 
powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i modernizacji 
ulic, remontów chodników oraz ogródków jordanowskich i 
zieleńców przedstawia się następująco:

I. Budowa i modernizacja ulic wraz z oświetleniem – kwota: 
173 000 zł. 

A/ Zadania realizowane w zakresie budowa i modernizacja ulic 
– kwota: 173 000 zł.

1. Opracowanie koncepcji budowy połączenia drogowego ulicy 
Na Grządkach z ulicą Tischnera lub Fredry. 

2. Modernizacja ul. Zbrojarzy – wg wskazań Dzielnicy.
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone przez ZIKiT 

w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX.
II. Remonty dróg i chodników wraz z oświetleniem – kwota: 

657 600 zł.
A/ Zadania do realizacji w ramach oświetlenia ulicznego – kwo-

ta: 40 000 zł.
1. Remont oświetlenia ulicznego (ul. Marcika, ul. Zdunów, ul. 

Koszalińska) wg wskazań Dzielnicy.
B/ Zadania do realizacji w ramach remontu dróg i chodników 

– kwota: 617 600 zł.
1. Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-rowerowego 

po kanale „Z”.
2. Dofinansowanie zadania pod nazwą: remont ul. Na Grządkach.
3. Ul. Zbrojarzy od potoku Młynny Kobierzyński do ul. Turo-

nia – kontynuacja remontu chodnika.
4. Ul. Cegielniana – remont chodnika, kontynuacja.
5. Ul. Zdunów – kontynuacja remontu ulicy i chodników.
6. Ul. Niemcewicza – remont jezdni.
7. Ul. Żywiecka – remont wg wskazań Dzielnicy, kontynuacja.
8. Ulice: Kępna, Tarninowa, Szpilkowa – remont chodników i 

parkingów.
9. Ul. Hoffmanowej – remont jezdni.
10. Ul. Kołodziejska – remont nawierzchni ulicy.
11. Ul. Zakopiańska – remont chodnika wg wskazań Dzielnicy.
12. Ul. Sielska – remont chodnika, kontynuacja.
13. Remont jezdni i chodników wg wskazań Dzielnicy.
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone przez ZIKiT 

w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX.
III. Ogródki jordanowskie oraz zieleńce i skwery – kwota: 

175 800 zł.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie 

Dzielnicy IX.
2. Opracowanie projektu dla budowy ogródka jordanowskiego 

i boiska sportowego przy ul. Do Wilgi – kontynuacja.
3. Zagospodarowanie skweru przy ul. Łukasińskiego.
4. Dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wg wskazań 
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Zgodnie z kompetencjami Rada Dzielnicy IX przystąpiła do 
otwartego konkursu ofert w 2012 r. w ramach współpracy Mia-
sta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. Ustalono nastę-
pujące zadania w zakresach:

1. Pomoc społeczna w postaci pomocy rzeczowej dla emery-
tów, rencistów i inwalidów, skierowana do osób indywidualnych 

– paczki żywnościowe. I etap otwartego konkursu ofert w 2012 r. 
– kwota: 8 000 zł.

2. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i 
młodzieży – wyjazdowego oraz na terenie Krakowa. I etap – kwo-
ta: 3 000 zł, II etap – kwota: 9 000 zł.

3. Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. I etap otwartego – kwota: 3 000 zł, II etap 

– kwota: 3 500 zł.
4. Lokalne wydarzenia kulturalne – lokalne społeczne inicjaty-

wy kulturalne propagujące Łagiewniki – starą dzielnicę Krakowa. 
II etap otwartego konkursu ofert w 2012 r. – kwota: 3 500 zł.

Uchwalono wstępną 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, remont dachu z papy z ocie-
pleniem (w części nad salami lekcyjnymi) oraz wymiana stolarki 
okiennej i przeszkleń.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ul. 
Strąkowa 3a): wymiana pokrycia dachowego z papy na segmencie 
sportowym (kontynuacja), wymiana stolarki okiennej oraz wy-
miana płytek z PCV na wykładzinę w salach lekcyjnych.

3. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29): wymia-
na stolarki okiennej, remont parkietów w dwóch małych salach 
gimnastycznych, wykonanie izolacji pionowej fundamentów sali 
gimnastycznej oraz przełożenie i uzupełnienie opaski.

4. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 7): remont pokrycia dacho-
wego na „starej” części przedszkola, przełożenie opaski wokół bu-
dynku, wymiana wykładziny na korytarzu wzdłuż szatni.

5. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24): montaż termoregula-
torów na instalacji c.o., remont tarasu oraz ocieplenie stropu nad 
piętrem.

Ze środków na zadania priorytetowe na 2011 rok, kwotę 
112 400 zł przeznaczono na zadania: 

1. Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 24 – kwota: 
19 000 zł.

2. Remont tarasu w Przedszkolu Nr 95 – kwota: 16 900 zł.
3. Organizacja spotkań wigilijnych dla Kół Emerytów i Renci-

stów z terenu Dzielnicy IX – kwota: 1 800 zł.
4. Dofinansowanie konkursu „Dyktando Podgórskie” – kwota: 

1 500 zł.
5. Dofinansowanie konkursu fotograficznego (I etap dla miesz-

kańców Dzielnicy IX) – kwota: 1 000 zł.
6. Dofinansowanie Centrum Sztuki Współczesnej Solvay – wy-

stawa XX-lecie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki – kwota: 
3 000 zł.

7. Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy – kwota: 12 100 zł.
8. Tablica informacyjna Rady Dzielnicy IX w lokalizacji na te-

renie gminnym Dzielnicy IX – kwota: 3 500 zł.
9. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie remontu 

dróg i chodników – kwota: 53 600 zł.

Rada ustosunkowała się do proponowanych granic opraco-
wania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów o roboczych nazwach: „Borek Fałęcki Północ”, „Polana 
Żywiecka”, „Liban” i „Łagiewniki”. W każdym przypadku wnio-
skowano o korektę granic, zgodnie z graficznymi załącznikami. 

W celu powstrzymania pogarszania się w szybkim tempie sta-
nu technicznego budynków ZSO Nr 17 przy ul. Fredry 65 Rada 
Dzielnicy IX uchwaliła wniosek o umieszczenie w Budżecie Mia-
sta Krakowa na 2012 rok zadania pn. Remont w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 17 w Krakowie. Bieżące remonty dokony-
wane od kilku lat przy wykorzystaniu skromnych środków pozo-
stających w gestii Rady Dzielnicy IX nie są w stanie powstrzymać 
degradacji wspomnianego obiektu. Rozrastające się na terenie 

Dzielnicy, m.in. przy ul. Żywieckiej, Fredry, Do Wilgi.
5. Remont alejek w parku Solvay.
6. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych wokół siedziby 

Rady Dzielnicy IX.
7. Utwardzenie alejek w lasku komunalnym (strona północna 

ul. Żywieckiej).
8. Budowa i remont ogrodzeń wg wskazań Dzielnicy.
9. Uporządkowanie terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy.
10. Zakup sadzonek i krzewów wg wskazań Dzielnicy.
11. Montaż koszy na śmieci, ławek oraz stojaków na rowery wg 

wskazań Dzielnicy.
12. Konserwacja zieleni wysokiej wg wskazań Dzielnicy.
RAZEM  KWOTA: 1 006 400 ZŁ

Na liście zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, na które Dzielnica może przezna-
czyć 16 700 zł, znalazły się:

1. Przegląd Teatrów Amatorskich z terenu Dzielnicy IX – kwo-
ta: 1 500 zł.

2. Koncert Kolęd w wykonaniu chóru parafii Matki Bożej Sale-
tyńskiej – kwota: 1 000 zł.

3. Koncert dla mieszkańców Dzielnicy IX z okazji Dnia Soli-
darności w wykonaniu Zespołu Pogodna Jesień – poczęstunek dla 
seniorów – kwota: 1 500 zł.

4. Dofinansowanie koncertów w ramach XVIII Dni Dzielnicy 
IX – kwota: 4 000 zł. 

5. Imprezy towarzyszące Dniom Dzielnicy IX – konkursy dla 
dzieci z terenu Dzielnicy IX – kwota: 1 000 zł.

6. Koncerty z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Solvay – kwota: 1 500 zł.

7. Konkursy szkolne dla szkół z terenu Dzielnicy IX – kwota: 
2 500 zł.

8. Prezentacje spektakli pantomimy dla dzieci z terenu Dz. IX 
– kwota: 1 000 zł.

9. Zakup nagród dla Zespołu Pogodna Jesień – kwota: 500 zł.
10. Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych organizo-

wany w Klubie Osiedlowym Iskierka – kwota: 1 000 zł.
11. Wystawa: osiągnięcia samorządu w 20-leciu – kwota: 1 200 zł.

W ramach zadania powierzonego Dzielnicy IX z zakresu 
problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku, przezna-
czono środki na:

1. Likwidację barier architektonicznych na terenie Dzielnicy 
IX wg wskazań Dzielnicy (budowa barierek, zjazdów i podjazdów, 
oznaczenie przejść dla pieszych, obniżenia krawężników, moder-
nizacja przejścia pod ul. Zakopiańską) – kwota: 70 000 zł.

2. Zajęcia dla uczniów z wadami słuchu i niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 (m.in. zajęcia na ściance wspinacz-
kowej, zajęcia hipoterapii, karate) – w sumie kwota: 20 000 zł.

Środki w kwocie 11 200 zł na zadania powierzone Dzielnicy 
IX w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta 
Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2012 roku prze-
znaczono na: 

1. Zakup sprzętu łączności (radiotelefonu noszonego) dla po-
licjantów dzielnicowych Dzielnicy IX z II Rewiru V Komisariatu 
Policji w Krakowie – kwota: 3 400 zł.

2. Zakup i montaż bramy wjazdowej do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 (ul. Niecała 8) – kwota: 4 000 zł. 

3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej Nr 2 w Krakowie (ul. Rzemieślnicza 10) – kwota: 3 800 zł.

Przydzieloną kwotę 19 000 zł w ramach zadań powierzonych w 
zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej 
i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2012, 
przeznaczono na adaptację i zakup urządzeń do treningu i rekre-
acji, które będą zamontowane w budynku Centrum Aktywnego 
Wypoczynku przy ul. Żywieckiej 13. KS Borek udostępnia kom-
pleks sportowy, także nieodpłatnie, placówkom oświatowym z te-
renu Dzielnicy IX, dlatego Rada Dzielnicy IX jest zainteresowana 
poszerzeniem oferty, z której skorzystają dzieci i młodzież.



4 Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  .  lipiec 2011 W W W . D Z I E L N I C A 9 . K R A K O W . P L

starych Łagiewnik budownictwo mieszkaniowe i związane z tym 
prognozy demograficzne uzasadniają i wymagają podjęcia rady-
kalnych działań w kierunku utrzymania i modernizacji posiada-
nej w tym rejonie bazy edukacyjnej. 

Wnioskowano również o umieszczenie w Budżecie Miasta 
Krakowa na 2012 rok remontu chodnika wzdłuż ulicy Zako-
piańskiej na odcinku od ulic Tischnera/Brożka do ulic Jugowic-
ka/Zawiła z uwzględnieniem na tymże chodniku budowy ścieżki 
rowerowej. Stan techniczny chodników wzdłuż ulicy Zakopiań-
skiej jest bardzo zły, nie były one remontowane od czasu prze-
budowy ulicy w latach 70., a jest to ulica wjazdowa do Krakowa 
i w tym sensie reprezentacyjna. Mieszczą się tu liczne instytucje 
użyteczności publicznej.

Rada opiniowała kilka inwestycji planowanych na terenie 
Dzielnicy IX.

Pozytywną opinię otrzymały:
1. Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi obej-

mująca: budowę boiska, elementy małej architektury, alejki piesze, 
place utwardzone, drogi dojazdowe, infrastrukturę techniczną. 
Do tej opinii dołączony jest wniosek o zwiększenie ilości miejsc 
siedzących na terenie ogródka jordanowskiego, doprojektowanie 
na terenie ogródka dodatkowych urządzeń zabawowych oraz sto-
łów do tenisa stołowego oraz o weryfikację wnioskowanych do 
wycinki drzew.

2. Zbycie części działki nr 194/38 położonej w obrębie 48 j.e. 
Podgórze przy ul. Połomskiego, w celu poprawy warunków zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 194/39 o pow. 0,1116 ha.

Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy dla 
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem 
usługowym przy ul. Obozowej. W uzasadnieniu stanowiska Rady 
znajdujemy znane już argumenty: brak infrastruktury komunika-
cyjnej w rejonie inwestycji, brak wystarczającej ilości miejsc par-
kingowych oraz zbyt wysoka zabudowa w projektowanej inwesty-
cji w porównaniu do zabudowy sąsiedniej.        AS

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE.. .

Likwidujemy bariery!
Likwidujemy bariery dla niepełnosprawnych i... tworzymy 

nowe.
Rada Dzielnicy IX rokrocznie przeznacza środki na likwidację 

barier dla niepełnosprawnych i bardzo cieszy nas fakt, że coraz 
mniej jest miejsc, które stanowią dla osób z dysfunkcją ruchową 
jakieś utrudnienie w przemieszczaniu się.

Nadal jednak otrzymujemy dużo informacji interwencyjnych. 
Dotyczą one także tych miejsc, gdzie zakończone zostały już prace 
modernizacyjne lub remontowe nawierzchni, a niestety niestaran-
ne wykonanie spowodowało powstanie uciążliwych usterek, które 
należy usuwać. A to generuje koszty, których można uniknąć. 

Wszystkie uwagi, sugestie i prośby mieszkańców są dla nas 
bardzo cenne i w miarę możliwości finansowych będziemy starali 
się likwidować istniejące jeszcze bariery architektoniczne. Należą 
do nich np. trudne do przebycia schody w przejściu podziemnym 
pod ul. Zakopiańską przy przystanku tramwajowym: Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia. To jednak inwestycja wymagająca 

Przejście dla pieszych przez ul. Kościuszkowców przy skrzyżowaniu z ul. Zakopiańską. Powstała 
po deszczu kałuża uniemożliwia przejście, ponieważ źle została położona nawierzchnia. 

dużych nakładów finansowych i bez wsparcia z budżetu Miasta 
trzeba będzie na jej realizację jeszcze poczekać.        RG

OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Trwa konkurs 180 sekund 
wokół Podgórza na najlepszy 
film o Podgórzu!

180 sekund wokół Pod-
górza to trzecia edycja 
KRAKoffSKICH MI-
NIATUR FILMOWYCH 

– konkursu organizowa-
nego przez Urząd Miasta 
Krakowa. Jedną z wielu 

nagród jest udział w przyszłorocznym Film Spring Open, czyli 
wyjątkowym plenerze filmowym organizowanym przez Sła-
womira Idziaka oraz Krakow Film Commission.

KTO? JAK? KIEDY?
Temat: Podgórze
Format: dokument, animacja, fabuła (maks. 180 sekund!)
Autor: amator, twórca niezależny, profesjonalista (ważne, żeby 
miał skończone 18 lat)
Jak?: kamera, aparat cyfrowy, telefon komórkowy

Film: praca, która wcześniej nie brała udziału w żadnym konkursie
Termin: Film (nagrany na płycie CD/DVD) wraz z dołączonym 
formularzem, musi być dostarczony do 10 września 2011 r. (oso-
biście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: 
Biuro Prasowe, Wydział Informacji, Turystyki i Promocji, Urząd 
Miasta Krakowa, pl. Wszystkich św. 3-4, 31-004 Kraków, pokój 
160 – z dopiskiem 180 sekund wokół Podgórza).
KONKURS/GŁOSOWANIE
Jury będzie oceniać przede wszystkim wartość artystyczną i pro-
mocyjną filmu, sposób wykorzystania tematu przewodniego, 
a także jakość techniczną filmu. Swoją nagrodę przyznają także 
internauci, którzy za pośrednictwem strony www.krakow.pl będą 
głosować na ich zdaniem najlepszy film.
CO DALEJ?
Nagrodzone w konkursie filmy wykorzystane zostaną jako mate-
riały promocyjne Krakowa, będzie je można zobaczyć na miej-
skich stronach internetowych m.in. www.krakow.pl i www.krakow.
travel, na portalach społecznościowych oraz na antenie i stronie 
internetowej TVP Kraków.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na 
stronie www.krakow.pl.

Najważniejsze – taki jest cel konkursu – to pokazanie Pod-
górza: podgórskich smaków, barw i tajemnic, podgórskich hi-
storii, podgórskiej wyjątkowości i codzienności, podgórskich 
smutków i radości! Podgórskich 180 sekund! (oczywiście z 
założeniem wersji sprzed 1991 r., kiedy Podgórzem nazywa-
no część Krakowa położoną na prawym brzegu Wisły)

tekst za www.krakow.pl    
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WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Gdzie zdrowy rozsądek?
Mieszkańcy Borku Fałęckiego protestują przeciw powstaniu 
kolejnego punktu sprzedaży alkoholu. Tym razem sieć „Pla-
neta” otwiera na początku sierpnia punkt sprzedaży całodo-
bowej przy ulicy Zakopiańskiej 93-95, w pobliżu przystanku 
tramwajowego.

Nic dziwnego, że oburzeni mieszkańcy sąsiednich bloków pro-
testują, ponieważ to pod ich oknami będzie odbywał się, także 
w nocy, handel artykułem nie pierwszej potrzeby. Nabywcy za-
pewne będą spożywali go na świeżym powietrzu, w otaczającym 
to miejsce parku Solvay. Trudno sobie wymarzyć lepszą lokali-
zację: bliskość parku i przystanku tramwajowego. Marketingow-
cy nie zbadali jednak dokładnie rynku konsumentów. Okazało 
się bowiem, że nie wszyscy z nich przyjęli propozycję handlową 
z aprobatą.

Wspólnota Mieszkaniowa interweniowała w Wydziale Handlu 
i Usług UM Krakowa oraz w Radzie Dzielnicy IX.

„Mamy poważne argumenty – mówi pan Jerzy P. – W zasięgu 
100 do 500 m od kiosku, w którym będzie odbywała się sprzedaż 
alkoholu, są cztery sklepy z takim artykułem: dwie stacje ze sprze-
dażą całodobową i markety „Solvay Park” i „Carrefour”. To chyba 
wystarczające dla całej okolicy „nasycenie” produktami alkoholo-
wymi. Ponadto w pobliżu jest park, doskonałe miejsce, by kupu-
jący w nocy piwo mogli je spożyć na miejscu, a potem zakłócać 
spokój. Podjeżdżające samochody będą parkowały pod oknami 
mieszkańców, ponieważ nie ma innej możliwości. My się z tym 
nie godzimy, chcemy spać spokojnie.”

„To jest zła wola ze strony Urzędu, który nie chce wysłuchać 
naszych uwag – dodaje pani Ania P. – Będą problemy, a można by 

ich uniknąć. Proszę zwrócić uwagę także na to, że w pobliżu znaj-
duje się ośrodek dla osób bezdomnych. Z innych rejonów miasta 
przyjeżdżają do niego bezdomni na posiłki. Gdy wysiądą z tram-
waju, muszą przejść obok spornego sklepu z alkoholem. Pokusa 
jest duża”.

15 lipca Zarząd Dzielnicy IX, w związku z interwencją miesz-
kańców, zwrócił się do Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi 
Wydziału Spraw Administracyjnych UM Krakowa z prośbą o wy-
jaśnienie zaistniałej sytuacji. Członek Zarządu wyjaśnił pani kie-
rownik A. Osłońskiej cały kontekst spornej sprawy. Argumenty, 
choć wysłuchane, nie zostaną uwzględnione przy podejmowaniu 
decyzji, która będzie pozytywna dla właściciela punktu sprzedaży, 
ponieważ jest zgodna z zasadami obowiązującego prawa.

Szkoda, że nie jest zgodna z zasadą zdrowego rozsądku. RG

Artykuł na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia cho-
rób nerek publikujemy na prośbę Pani Agnieszki Ślusarczyk 
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 
z siedzibą w Krakowie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych powstało 
w 2004 r. i od tego czasu skupia coraz więcej pacjentów dializują-
cych się w ośrodkach dializ na terenie całej Polski. Jego siedziba 
mieści się w Krakowie przy ul. Wilczy Stok 12.

Za jeden z głównych celów działalności Stowarzyszenie sta-
wie sobie edukację społeczeństwa na temat zagrożenia choroba-
mi nerek, ich profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki jak również 
poprawę jakości życia osób dializowanych. To właśnie brak edu-
kacji, informacji a tym samym świadomości wśród pacjentów 
i ich bliskich są największym problemem nefrologii (dziedzina 
medycyny, która skupia się na badaniu, rozpoznawaniu i leczeniu 
chorób nerek) w Polsce.

W Polsce przewlekłe choroby nerek to problem 10% popu-
lacji, czyli ok. 4 milionów Polaków. Niestety jedynie ok. 25 tys. 
osób wie o swojej chorobie i podejmuje leczenie.

Nerki są parzystym narządem, położonym w okolicy lędźwio-
wej, w tylnej części tułowia. Ich prawidłowa czynność ma funda-
mentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Ich podstawową rolą jest usuwanie produktów przemiany 
materii oraz nadmiaru wody z organizmu.

Osoby szczególnie narażone na przewlekłą chorobę nerek, to 
osoby chorujące na cukrzycę, nadciśnienie, rodziny pacjentów 
z chorobami nerek oraz osoby powyżej 65 roku życia.

Objawy, które mogą wskazywać na chorobę nerek: uczucie 

stałego zmęczenia, trudności z koncentracją, osłabiony apetyt, 
bezsenność, kurcze mięśni występujące w nocy, obrzęki nóg 
i twarzy, suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu, 
nadciśnienie tętnicze.

Jako że choroba nerek może rozwijać się bezobjawowo (nie 
wywołując m.in. bólu), bardzo ważne są regularne badania 
okresowe, pozwalające na ocenę funkcji nerek: pomiar ciśnie-
nia tętniczego, stężenie kreatyniny we krwi (eGFR) oraz badanie 
moczu metodą paskową na obecność albuminy. Badania te zleca 
lekarz rodzinny.

Ochrona funkcji nerek powinna być brana pod uwagę u każ-
dego, począwszy od osoby zdrowej, po pacjenta z rozpoznaną 
przewlekłą chorobą nerek. Im wcześniej otoczymy właściwą 
opieką osobę z przewlekłą chorobą nerek lub zagrożoną jej 
rozwojem, tym większą stworzymy jej szansę na znaczne spo-
wolnienie bądź w niektórych przypadkach zatrzymanie postępu 
niewydolności nerek.

Właściwa dieta również może pomóc w spowolnieniu postę-
pu choroby oraz pozwala zapobiegać niektórym powikłaniom. 
Zdrowy tryb życia, w tym: walka z nadwagą, ograniczenie spo-
życia soli oraz wystrzeganie się palenia tytoniu, w dużym stopniu 
zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób, w tym chorób nerek.

Pamiętajmy, że choroby nerek są groźne, ale można je leczyć 
z pozytywnym skutkiem, jeśli tylko pozostaną wystarczająco 
wcześnie zdiagnozowane.

Wszystkich Państwa zapraszamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej Stowarzyszenia www.osod.info na której znajdą Pań-
stwo szczegółowe informacje na temat profilaktyki, diagnostyki 
oraz leczenia chorób nerek.

Chroń nerki. Twój filtr życia
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ROZMOWA MIESIĄCA

„Policjant pierwszego 
kontaktu”

W budynku Komendy Policji przy ul. Zamoyskiego 22 w Kra-
kowie spotykam się z aspirantem sztabowym Zygmuntem Pru-
szakiem, Kierownikiem II Rewiru Dzielnicowych Posterunku V, 
by przeprowadzić krótką rozmowę na temat jego pracy.

W czasie spotkania wielokrotnie wchodzą do pokoju dzielnico-
wi i inni policjanci. Wszystkie sprawy są pilne, dlatego rozmowa 
musi zakończyć się szybko, by oderwany na moment od swoich 
obowiązków szef dzielnicowych, mógł do nich powrócić.

Aspirant sztabowy Zygmunt Pruszak pracuje w policji 28 lat, 
w tym ostatnie 12 lat jako kierownik dzielnicowych, na początku 
jako dzielnicowy na os. Podwawelskim. Tę pracę wspomina z senty-
mentem. To właśnie doświadczenia z tamtego okresu może wyko-
rzystać teraz, kiedy trzeba kierować pracą policjantów w Dzielnicy 
IX. Służba odbywa się w systemie trójzmianowym – poszczególne 
zmiany zaczynają się o godzinach: 8.00, 14.00, 20.00. Oczywiście 
tak przedstawiona regularność pracy może być myląca. Policjanci 
muszą być dyspozycyjni i czymś normalnym są dyżury weekendo-
we czy praca ciągła w przypadku zaistniałych zagrożeń. 

Rozmówca porusza zawsze aktualny problem: zbyt małej ilości 
dzielnicowych. Od lutego 2011 roku na terenie Dzielnicy IX o jed-
ną osobę zmniejszył się ich stan. We współpracy z poprzednimi 
Przewodniczącymi Rady Dzielnicy IX podejmowane były stara-
nia o utrzymanie stanu liczbowego, niestety nie udało się. Kiedy 
pytam: „Jakie dostrzega Pan problemy w swojej pracy?” – to wła-
śnie ten, omówiony powyżej, najbardziej niepokoi Kierownika 
Rewiru. Dzielnicowy ma bardzo dużo czynności do wykonania, gdy 
3 tysiące mieszkańców przypada na jednego z nich. Każdy ok. 60% 
czasu przebywa w terenie, pozostały czas pochłaniają czynności ad-
ministracyjne. „W terenie” to nie tylko patrole, ale także doręczenia, 

czynności rozpoznawcze, prewencyjne, interwencje, zabezpieczenia 
– wyjaśnia aspirant sztabowy Z. Pruszak.

Pytam o bezpieczeństwo w Dzielnicy IX.
„Dzielnica jest bezpieczna. Włamania są sporadyczne. A zabój-

stwo, o które pani pyta, to sprawa historyczna. Niedawno pewnym 
problemem były nocne rajdy samochodów i motocykli na parkingu 
przed Carrefourem, ale ostatnio zdarzenia te są rzadkie” – mówi 
Z. Pruszak.

– Czy dostrzega Pan różnicę między bezpieczeństwem w „sta-
rych” i „nowych” częściach naszej Dzielnicy?

– Mieszkańcy nowych osiedli nie są szczególnie uciążliwi. Nie od-
notowujemy niebezpiecznych patologii.

– A jakie trudności nastręczają bezdomni?
– Bezdomni w Borku Fałęckim są od lat ci sami i dobrze ich zna-

my. Wiemy, w których pustostanach zamieszkują. Kontrolujemy ich, 
we współpracy ze Strażą Miejską, szczególnie jesienią i zimą. Dom 
Łazarza nie jest zagrożeniem dla stałych mieszkańców Dzielnicy IX, 
ponieważ panuje tam rygor i nie są zgłaszane żadne incydenty.

– Z jakimi problemami mieszkańcy mogą zwracać się do poli-
cjanta dzielnicowego?

– W każdej sprawie. Mogą to być różnego rodzaju wykroczenia, 
problemy rodzinne. Tu warto pamiętać o procedurze „Niebieska 
Karta”. Jeżeli mieszkaniec nie skontaktuje się osobiście, zawsze może 
skorzystać z numerów telefonu: 615 20 33, 615 28 12.

– Z kim jeszcze współpracuje dzielnicowy?
– Współpraca jest dla nas koniecznością. Ułatwia ona pra-

cę wszystkim służbom. Mamy stałe kontakty ze Strażą Miejską, 
MOPS-em, Radą Dzielnicy... Zabezpieczamy odbywające się im-
prezy, dbamy prewencyjnie o bezpieczeństwo ruchu. Poczta elek-
troniczna pomaga w kontakcie z innymi dzielnicami. To w dużym 
stopniu ułatwia nam pracę, pomaga w bezpośrednim kontakcie z 
potrzebującymi naszej pomocy.

– Dziękuję za rozmowę i proszę podziękować wszystkim dziel-
nicowym, „policjantom pierwszego kontaktu”, a z okazji zbliżają-
cego się Święta Policji proszę przyjąć serdeczne życzenia samych 
sukcesów w trudnej służbie.

Renata Grotowska 

Kierunek: Bezpieczeństwo!
W dniu 4 lipca w siedzibie Rady Dzielnicy IX odbyło się 
otwarte spotkanie Komisji Bezpieczeństwa. Zaplanowane 
posiedzenie Komisji zbiegło się z aktualnymi zdarzeniami, 
które zaniepokoiły mieszkańców, szczególnie Borku Fałęc-
kiego, ponieważ to właśnie w tym rejonie doszło do niewy-
jaśnionych niebezpiecznych wybuchów na terenie prywat-
nych posesji.

Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Komendy Policji Po-
sterunku V przy ul. Zamoyskiego: Kierownik II Rewiru Dzielni-
cowych Pan Zygmunt Pruszak i Naczelnik Wydziału Prewencji 
Pan Robert Skiba oraz przedstawiciele Straży Miejskiej: Panowie 
Grzegorz Gardoń i Mariusz Gas, odpowiadali na pytania przyby-
łych mieszkańców i radnych naszej dzielnicy.

Burzliwą dyskusję na temat bezpieczeństwa zdominowały pro-
blemy wybuchów, nocnych, weekendowych awantur w parku So-
lvay, którym zawsze towarzyszy dewastacja ławek, latarni i koszy 
na śmieci, oraz zachowanie mieszkańców „Domu Łazarza” i od-
wiedzających dom „gości” z innych rejonów Krakowa.

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Zarząd Rady i Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z okazji Święta Policji 

składa wszystkim współpracującym z naszą dzielnicą funkcjonariuszom Policji życzenia sukcesów 

w pełnieniu odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Od lewej: asp. szt. Zygmunt Pruszak – kierownik policjantów dzielnicowych, którzy pracują 
w Dzielnicy IX oraz Naczelnik Wydziału Prewencji podisp. Robert Skiba.

Mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt rzadką bytność policyj-
nych patroli w rejonie parku i niewystarczającą informację na 
temat zagrożeń.

Obecni „stróże porządku publicznego” zapewniali, że w miarę 
środków, którymi dysponują, będą patrolowali park i jego okolice, 
szczególnie w weekendy.          RG
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2011 – Rok Wolontariatu
Współczesną rzeczywistość charakteryzuje rozluźnienie więzi 

społecznych, spowodowane głównie stylem życia ludzi dorosłych. 
Niemniej widoczna jest w niej, realizowana przez młodych ludzi 
chęć tworzenia wspólnoty szczęśliwej, bez wyobcowania, z ak-
ceptacją dla wszystkich jej członków. Chęć ta urzeczywistnia się 
w podejmowanych działaniach o charakterze wolontariackim i to 
nie tylko akcyjnych, ale trwających nieprzerwanie, często prowa-
dzących do efektywnego celu. 

Współczesny wolontariat obejmuje szerokie obszary życia, 
przez co wciąga młodych ludzi o różnych pasjach i zainteresowa-
niach, dając możliwość samorealizacji. Pozwala również doskona-
lić się w zakresie organizacji życia własnego i wpływania na funk-
cjonowanie środowiska społecznego.

Dokumentem w sposób kompleksowy ujmującym w ramy 
prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy 
w Polsce jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Reguluje ona zasady i warunki 
świadczeń wolontariuszy oraz zasady korzystania z tych świad-
czeń. 

Będąc pedagogiem obserwuję działania wolontariackie mło-
dzieży. Rozmawiając z młodymi ludźmi zauważyłem różnorod-
ność form ich aktywności oraz poszukiwania właściwego i odpo-
wiadającego możliwościom i predyspozycjom obszaru działalno-
ści. Jedni wolontariusze pomagają starszym ludziom, inni wolą 

OPINIE, KOMENTARZE współpracować z niepełnosprawnymi, czy też pomagać w nauce i 
organizować czas młodszym kolegom z potrzebami w tym zakre-
sie. Są zbierający rzeczy materialne dla biednych ale również i tacy, 
którzy pomagają instytucjom i organizacjom w ich działalności 
humanitarnej, czy też działający na rzecz środowiska przyrodni-
czego lub miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury.

Wnioski, jakie wyciągnąłem z przeprowadzonych z wolonta-
riuszami rozmów, można ująć jako:

– Chęć młodych ludzi do kreowania rzeczywistości sprawnie 
funkcjonującej, co świadczy o kształtowaniu się świadomego spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

– Potrzebę istnienia wzorców osobowych, do których można 
odnieść i porównać swoją działalność. Wskazywane przez mło-
dzież postacie to Matka Teresa, Brat Albert – Adam Chmielowski, 
Janusz Korczak oraz współcześnie działający Jerzy Owsiak czy Ja-
nina Ochojska.

– Konieczność informowania i propagowania różnorodnych 
działań wolontariackich, co pozwoli wybrać i odnaleźć siebie 
w jednej z nich, zwłaszcza w swoim najbliższym środowisku lo-
kalnym.

W trakcie moich spotkań z samorządowcami zrodził się po-
mysł, aby informacje o wolontariacie realizowanym w lokalnej 
społeczności przez placówki szkolne, fundacje, stowarzyszenia 
itp. mogły ukazywać się w pismach dzielnic miasta Krakowa, pro-
mując tę wartościową formę kształtowania społeczeństwa obywa-
telskiego.

mgr Leszek Siwiec 
Wychowawca internatu ZSE Nr , nauczyciel i opiekun koła PCK 

w XXVIII LO, 
mieszkaniec Dzielnicy IX

Ulice Lasek i Gajowa 
– szczęśliwe ulice pachnące 
latem

Obydwie ulice znajdują się na terenie Dzielnicy IX – Lasek na 
osiedlu Cegielniane, Gajowa w starym Borku Fałęckim – i łączy 
je nie tylko nazwa, przywołująca skojarzenia z wyglądem i charak-
terem tych terenów w przeszłości, gdy stanowiły one odległe od 
centrum Krakowa miejsca porośnięte borem, lasem, gajem...

Łączy je dzisiaj także wygląd i charakter. To boczne, krót-
kie uliczki, sąsiadujące z ruchliwymi arteriami „przelotowymi” 
w obydwu częściach naszej dzielnicy.

Lasek sąsiaduje z ulicami Brożka i Cegielnianą, Gajowa z ulica-
mi Zbrojarzy, Montwiłła-Mireckiego oraz z ul. Żywiecką. 

Małe uliczki są zadbane, mają wyłożone kostką brukową cią-
gi komunikacyjne. Ruch na nich niewielki. Znajduje się na nich 

wjazd do zaledwie kilku posesji. Na ulicy Lasek zauważyć można 
tylko trzy wjazdy. Ulica Gajowa jest trochę bardziej ludna a na jej 
końcu mieści się budynek Hotelu City. 

W tym miesiącu zakończono remont ul. Lasek. Cieszy kolejna 
ukończona inwestycja drogowa, choć jej koszt był niemały.

Znacznie mniej „szczęścia” mają sąsiednie ulice, dziurawe jak 
ser szwajcarski. Przejazd nimi w deszczowy dzień to zadanie dla 
wprawnego kierowcy a dla pieszych test na refleks. Takie spraw-
dziany dla mieszkańców dzielnicy są niebezpieczne i mogą za-
kończyć się wypadkiem. Warto może zastanowić się, które ulice 
powinny przede wszystkim doczekać się remontu nawierzchni 

– te boczne, mało uczęszczane, czy te o dużym obciążeniu ruchem, 
gdzie nawierzchnia nie jest tylko kwestią estetyki i komfortu użyt-
kowników.

Jeżeli spojrzeć na plan dzielnicy, zaskakuje pewna prawidłowość!
Krótkie, boczne, mało ruchliwe uliczki zostały wyposażone 

w piękne nawierzchnie z kostki brukowej, główne ulice, decydu-
jące o drożności komunikacji i jej bezpieczeństwie, są w fatalnym 
stanie. No może z wyjątkiem zapomnianej przez wszystkich, bocz-
nej uliczki Świebodzickiej. Cóż, widocznie miała pecha.        RGUlica Lasek, remont zakończony w lipcu 2011 r.

Ulica Cegielniana, ubytki w nawierzchni.
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Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider 
oraz Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa 

zapraszają do udziału w  k o n k u r s i e  f o t o g r a f i c z n y mk o n k u r s i e  f o t o g r a f i c z n y m  
„„ M O J A  D Z I E L N I C A ,  W C Z O R A J  I  D Z IM O J A  D Z I E L N I C A ,  W C Z O R A J  I  D Z I ŚŚ ””

Każdy mieszkaniec Krakowa może wziąć udział w konkursie. 

Prace konkursowe – fotografie – muszą być związane z daną dzielnicą i powinny przedstawiać charakterystyczne 
miejsce na terenie dzielnicy.

Do dnia 21 września 2011 r. uczestnik konkursu przekazuje nie więcej niż dwa zdjęcia konkursowe w postaci 
pliku cyfrowego (szczegóły w regulaminie na stronie internetowej www.bip.krakow.pl) do siedziby tej Rady 
Dzielnicy, której zdjęcie dotyczy.

Prace będą oceniane w dwóch etapach. Do dnia 28 września 2011 r. w I etapie konkursu komisja dzielnicowa 
spośród przekazanych do Rady Dzielnicy fotografii wybierze maksymalnie trzy prace, które wezmą udział w II 
etapie konkursu. Prace fotograficzne przesyłane na konkurs w etapie I mają być opatrzone logo identyfikującym 
autora. Każda fotografia powinna posiadać logo, a w dołączonej do niej kopercie z widocznym logo, powinna 
znajdować się informacja na temat autora (imię, nazwisko lub nazwa instytucji, adres, numer telefonu).

Do dnia 7 października 2011 r. „Konkursowa komisja II stopnia” wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Krakowa oceni fotografie konkursowe przekazane przez komisje dzielnicowe i wybierze spośród nich trzy prace, 
wskazując miejsca od pierwszego do trzeciego oraz przydzielając nagrody. 

UWAGA! Rada Dzielnicy IX zabezpieczyła środki finansowe na nagrody również dla uczestników I etapu 
konkursu na szczeblu dzielnicowym. 

Nagrody dla trzech laureatów konkursu zostaną wręczone w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa 
w październiku 2011 roku. Prace finałowe biorące udział w II etapie konkursu będą prezentowane jesienią 
na wystawie fotograficznej „Moja Dzielnica, wczoraj i dziś” w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich 
Świętych. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w module ‘Władze/
Dzielnice’.

Z ostatniej chwili!
Informacja Zarządu Rady Dzielnicy IX
Doczekaliśmy się optymistycznych informacji na temat uli-
cy Zbrojarzy, o której pisaliśmy w numerze majowym Pisma 
Rady Dzielnicy IX.

W dniu 19 lipca 2011 roku odbyły się w ZIKiT negocjacje 
w sprawie udziału SKBK w ramach LII w inwestycji finansowanej 
z budżetu Miasta Krakowa i zakończyły się podpisaniem umów 
na realizację przyłączy i dokonaniem wpłat w terminie 7 dni.

W tym momencie zrobiono kolejny krok w kierunku pomyśl-
nego zakończenia wieloletnich procedur związanych z przebudo-
wą ulicy Zbrojarzy na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do ul. 
Tokarskiej, inwestycji o wartości pond 2,335 mln złotych.

Przetarg na tę inwestycję odbędzie się w ZIKiT w dniu 12 sierp-
nia 2011 roku.           RG
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OGŁOSZENIA, INFORMACJE W Come-Com Zone do 31 sierpnia gimnazjaliści, licealiści 
i studenci do 26. roku życia mogą, za okazaniem legitymacji, bez-
płatnie korzystać z krytej pływalni. 

W ramach programu Bezpieczny Kraków gmina zapewniła 
dzieciom i młodzieży do lat 16 z terenu Krakowa ulgowy wstęp 
w cenie 3 zł do Parku Wodnego. Bilet można zakupić na podsta-
wie kuponu rabatowego wydawanego codziennie w czasie trwania 
akcji (od poniedziałku do piątku do 28 sierpnia) w godz. 8.00-

-10.00 przed wejściem głównym do Parku Wodnego. 

Wakacje na pływalni
W okresie wakacyjnym w Com-Com Zone i w Parku Wod-
nym dzieci i młodzież korzystać mogą z aktywności wod-
nych na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. 

Obecny stan nawierzchni ul. Zbrojarzy w okolicy skrzyżowania z ul. Montwiłła-Mireckiego.


