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Posprzątajmy naszą dzielnicę.
Krok pierwszy

Za minutę
pierwszy dzwonek...
w w w . d z i e l n i c a 9 . k r a k o w . p l

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice,
Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Zarząd i Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 kieruje
do Uczniów i Przedszkolaków wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych na terenie naszej dzielnicy
życzenia pomyślnej realizacji planów i marzeń, które wiążecie z całoroczną pracą rozpoczętą w dniu
1 września 2011 roku. Życzymy Wam szybkiej adaptacji po zakończonych – niestety zbyt krótkich – wakacjach,
radosnych spotkań z kolegami, przyjaciółmi i czekającymi na Was nauczycielami.
Pedagogom życzymy satysfakcji z codziennej pracy i szacunku, którym będą darzyli Was wychowankowie.
Rodzicom przekazujemy życzenia zadowolenia z dokonań i szkolnych sukcesów dzieci.
W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy IX – Przewodniczący Krzysztof Mucha

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Sanitariaty po remoncie, Samorządowe
Przedszkole Nr 10.
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Kiedy szósty numer Pisma Rady Dzielnicy IX trafi do Państwa
rąk, „pierwszy dzwonek” w placówkach oświatowych naszej dzielnicy już przebrzmi, a sale lekcyjne, korytarze szkół i przedszkoli
wypełnią się młodymi ludźmi, którzy po powrocie z wakacji oczekują, by wszystko było przygotowane na ich przyjęcie.
By nie doznali zawodu, w wielu obiektach trwają prace remontowe i porządkowe.
Odwiedziłam SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej 8, gdzie tydzień
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 na uczniów oczekują tonące w słońcu kolorowe sypialnie i wydzielone miejsca do
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Za minutę pierwszy
dzwonek...

pracy. Oddane zostały też do
użytku dziewcząt sanitariaty,
mieszczące się w części internatowej na I piętrze budynku.
Estetyczne, funkcjonalne, będą
dobrze służyły użytkownikom.
Podobna modernizacja sanitariatów dokonana została
w Samorządowym Przedszkolu
Nr 10, przy ul. Stąkowej 7, które
przygotowuje się na otwarcie
oddziału integracyjnego.
Remonty i modernizacje zostały przeprowadzone w czasie
wakacji ze środków przyznanych na ten cel przez Radę
Dzielnicy IX.
RG

Pokój w internacie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 przy ul. Niecałej 8.

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
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Pokój w internacie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6.
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Z ostatniej sesji
Na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 29 sierpnia radni opiniowali warunki zabudowy dla 3 inwestycji, zlokalizowanych na
terenie naszej dzielnicy. Pozytywnie zaopiniowano budowę
kompleksu parkowo-rekreacyjnego „Centrum Jana Pawła II
– Nie lękajcie się” z wewnętrznym układem komunikacyjnym,
parkingami oraz infrastrukturą techniczną na terenie osadników
poprodukcyjnych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych,
zwanych „białymi morzami”. Park powstanie między rzeką Wilgą a linią kolejową Kraków-Zakopane przy ul. Marcika.
Negatywne opinie otrzymały:
1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek
mieszkalny wielorodzinny (zabudowa plombowa) przy ul.
Oraczy w Krakowie.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz drogą we-

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY
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W przeddzień Euro 2012

Rozgrywki ﬁnałowe turnieju „Każdy w piłkę kopać może”. Boisko Klubu Sportowego Borek,
24 sierpnia 2011.

W dniu 24 sierpnia na stadionie Klubu Sportowego Borek
Kraków odbył się ﬁnał turnieju „Każdy w piłkę kopać może”.
W rozgrywkach uczestniczyło 8 drużyn: Polska, Holandia,
Ghana, Meksyk, Włochy, Francja, Australia i Brazylia.

za ogromny wysiłek podczas finałowego turnieju rogrywanego
w ogromnym upale wszyscy chłopcy pojechali do krakowskiego Aqua Parku oraz otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Składamy ogromne podziękowania Przewodniczącemu Rady
Dzielnicy IX Panu Krzysztofowi Musze, Prezesowi
Klubu Sportowego Borek
Kraków Panu Wojciechowi
Florczykowi oraz Dyrektorowi Szkółki Piłkarskiej „Borek”
Panu Bartłomiejowi Piwowarczykowi za zorganizowanie wspaniałego turnieju.
Drużyny wystąpiły w składach: Polska – Piórecki, Maciejaszek, Postrach, Jaworski, Matys; Brazylia – Mazur,
Zapała, Dzigański, Buksa,
Wąsacz, Kuszewski; AustraDla każdego uczestnika turnieju uścisk dłoni
lia – Żurek, Adamski, Tatar,
Prezesa KS Borek Pana Wojciecha Florczyka
Chachuła, Sarapata, Barski;
i pamiątkowy medal z rąk Przewodniczącego
Rady Dzielnicy IX Pana Krzysztofa Muchy.
Meksyk – Wolnicki, Fąfara,
Ormian, Piekarz, Czekański;
Włochy – Sajnóg, Stoch, Pawłowski, Litwin, Radwan; Holandia
– Krzyżanowski, Korkosz, Golik, Dziarmaga, Stasiak, Austyn; Ghana – Kozek, Swaczyna, Latosiński, Drożdżak, Mamak, Pytel; Francja – Strojek, Klimczyk, Rojek, Ziebura, Matusiak, Kominiak.
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Chłopcy wystąpili w rolach reprezentantów krajów z różnych kontynentów świata. W meczu finałowym spotkały się
drużyny Holandii i Meksyku. Zwycięstwo odniosła drużyna
„Pomarańczowych” po bramkach Julka Korkosza. W nagrodę

wnętrzną przy ul. Zdunów. W uzasadnieniu opinii: zbyt duże
intensywność zabudowy i kubatura oraz niewystarczająca ilość
miejsc parkingowych.
Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki objęła honorowym patronatem inaugurację Roku Harcerskiego ZHP
Chorągwi Krakowskiej z Hufca ZHP Kraków Podgórze, która
odbędzie się w dniach 16-18.09.2011 r. pod hasłem „Pojutrze
w Podgórzu” i związana jest z podsumowaniem obchodów
100-lecia harcerstwa w Polsce.
Uchwałą wnioskującą Rada Dzielnicy IX wskazała dogodną lokalizację Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów
– Lamusowi, która może powstać na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki. Zaproponowano teren ulicy Podmokłej w rejonie zlewni ścieków.
Kilkoma uchwałami wnioskowano do Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Statutu Miasta Krakowa zapisów,
które zwiększyłyby kompetencje Rad Dzielnic i ich realne
znaczenie. Szczegółowe stanowisko Rady Dzielnicy IX w sprawie zmian w Statucie Miasta Krakowa dotyczących rad dzielnic
zaprezentowane zostanie w następnym numerze Pisma. AS
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy turnieju „Każdy w piłkę kopać może”.
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WIEŚCI Z KRAKOWA

Zamiast spalić albo wyrzucić,
oddaj do Lamusowni!
Od 9 czerwca 2011 roku każdy mieszkaniec Krakowa może
odpady, z którymi ma problem, dostarczyć do Lamusowi
– Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ulicy Nowohuckiej 1d w Krakowie.
Lamusownia to nowoczesny obiekt gospodarki odpadami, rozwiązanie sprawdzone w krajach szczególnie dbających o ochronę
środowiska, jak: Norwegia, Dania, Szwecja, Francja. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców Krakowa oraz na palący problem
chronienia środowiska naturalnego. Tutaj można przywieźć surowce wtórne oraz inne problemowe odpady, które nie mieszczą
się w pojemnikach na śmieci, ani w „dzwonach” albo których nie
można wyrzucać do kosza na zmieszane odpady komunalne. Oddając do Lamusowni można wreszcie pozbyć się magazynowanych
w piwnicach i schowkach nieużytecznych sprzętów AGD, starych
komputerów, mebli, puszek po farbach, gruzu po remoncie...
Lamusownia zapewnia unieszkodliwienie odpadów powodujących ogromne szkody w środowisku, a poprzez to minimalizuje
nieefektywne i nieekologiczne składowanie odpadów na składowiskach oraz zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych.

jest zadaszona rampa. Odpady pozostawiane na terenie punktu
podzielone są na kilkanaście frakcji, czyli różnych rodzajów odpadów, i przechowywane są zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami. Pracownicy Lamusowni posiadają specjalistyczną
wiedzę w zakresie składowania i zabezpieczania odpadów, służą
także doradztwem i pomocą.
Każdy mieszkaniec Krakowa może przywieźć odpady, które następnie pozostawia w specjalnych pojemnikach na terenie
punktu.
W Lamusowi przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
– odpady wielkogabarytowe (np. meble, wanna),
– sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– surowce wtórne, które nie mieszczą się w „dzwonach”: papier,
metal, szkło bezbarwne i kolorowe;
– odpady, których nie wolno składować – zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp.;
– odpady z remontów - gruz, cegła, beton;
– drewno zmieszane i impregnowane.

SEKCJA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

SEKCJA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

ON

OK.

AKUMULATORY

PAPIER
SZKŁO KOLOROWE
SZKŁO BEZBARWNE
METAL
TWORZYWA SZTUCZNE
- BUTELKI PET
- OPAKOWANIA CHEMII
GOSPODARCZEJ
DYWANY, WYKŁADZINY
OPONY
ODPADY POREMONTOWE
- GRUZ POREMONTOWY CZYSTY
- GRUZ POREMONTOWY ZMIESZANY
- DREWNO IMPREGNOWANE
- DREWNO ZMIESZANE

BATERIE
ŚWIETLÓWKI

fot. Adam Migdał

GAŚNICE
PUSZKI PO
FARBACH I LAKIERACH
OLEJE
(I INNE ROPOPOCHODNE)

Teren Lamusowni podzielony jest na dwa poziomy. Na niższym umieszczone są kontenery
na odpady. Z poziomu wyższego użytkownicy mogą wyrzucać posegregowane odpady.

TERMOMETRY

Całe przedsięwzięcie zrealizowane zostało także z nadzieją,
że właśnie tutaj trafią odpady, które nielegalnie wyrzucane są do
rowów i lasów i tworzą hałdy dzikich wysypisk śmieci, nie tylko
szpecące urokliwe zakamarki miasta, ale stwarzające bardzo duże
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami na
terenie Krakowa ma powstać od 7 do 9 Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów – to dla wygody mieszkańców, żeby nie trzeba było dojeżdżać kilkanaście kilometrów do takiego punktu.
Lamusownia to także nowatorskie rozwiązania architektoniczne. Punkty zaprojektowane są tak, aby każdy mieszkaniec mógł
skorzystać z obiektu w sposób łatwy i intuicyjny oraz aby chronić
środowisko naturalne. Wybudowane szczelne podłoże i własny
zamknięty system kanalizacji zabezpieczają przed możliwością
migracji wód z terenu punktu do gleby. Teren jest ogrodzony, ma
strefę ochronną zieleni. Nad szeregiem kontenerów wybudowana

PRZETERMINOWANE LEKI
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CHEMIKALIA

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
MEBLE

Odpady od mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przyjmowane są nieodpłatnie. Można przyjechać, kiedy się ma czas
i ochotę zrobić porządki. Lamusownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz w sobotę w godz. 7.30-15.30 (numer tel. 12 646 23 70).
Czas na przełamanie niestety dość powszechnego oporu przed
nowoczesną i sprawdzoną w wielu krajach infrastrukturą systemu
gospodarowania odpadami oraz niepokojącego ukrytego przyzwolenia społecznego na zaśmiecanie najbliższego otoczenia.
A zatem: zamiast wyrzucić, oddaj do Lamusowi, bo góra
śmieci Kraków szpeci!
AS
(wg informacji na www.lamusownia.pl)
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Kiosk w rejonie pętli tramwajowej w Łagiewnikach.

fot. Renata Grotowska

Mieszkańcy Dzielnicy IX bardzo często zwracają się do rady
dzielnicy z prośbą o interwencję w sprawie stanu czystości ich
najbliższego otoczenia. Oburzają ich przepełnione różnymi odpadami kontenery, otoczone górami śmieci pojemniki na odpady
segregowane. Mimo ustawienia tzw. dzwonów w kilkunastu miejscach na terenie Łagiewnik, os. Cegielnianego i Borku Fałęckiego mieszkańcy, a może jacyś „obcy”, porzucają worki z „ukrytymi skarbami” w lesie borkowskim, w Parku Solvay, w rosnących
w pasach drogowych krzakach. Te tzw. „dzikie wysypiska”, jeżeli
znajdują się na terenie należącym do gminy, są likwidowane przez
ZIKiT ze środków przeznaczanych na ten cel rokrocznie przez
Radę Dzielnicy IX. Natomiast jeżeli znajdują się na terenie prywatnym, a tak często się zdarza, na wniosek Zarządu Rady Dzielnicy IX interweniuje Sekcja EKO Straży Miejskiej, która poszukuje właściciela terenu i egzekwuje usunięcie śmieci.
Nikt nie ma wątpliwości, że opisany stan rzeczy wpływa negatywnie na estetykę miejsc, w których upływa nasze życie, gdzie
odpoczywamy, gdzie bawią i uczą się młodzi mieszkańcy naszej
dzielnicy.
W kolejnych numerach Pisma Rady Dzielnicy IX prezentowane będą różne aspekty tego tematu. Zwrócimy uwagę na kwestie
ekologiczne, stan cieków wodnych, ochronę przyrody, zasady pra-

fot. Renata Grotowska

Posprzątajmy naszą
dzielnicę. Krok Pierwszy

fot. Renata Grotowska

Kiosk przy ul. Zakopiańskiej 101.

cy Sekcji EKO Straży Miejskiej, ekologiczne programy edukacyjne
realizowane w przedszkolach i szkołach.
W szóstym numerze Pisma inicjujemy temat wezwaniem: „Posprzątajmy naszą Dzielnicę”. Wezwanie to dotyczy reakcji mieszkańców na zlokalizowane w różnych miejscach Dzielnicy „obiekty
niczyje”. Są to wolno stojące kioski, których przeznaczenie nie jest
określone. Właściciele nie przyznają się do nich, więc obiekty te
od lat straszą swoim wyglądem.
Zarząd Rady Dzielnicy IX zwracał się z prośbą do ZBK i ZIKiT
o ich usunięcie lub zagospodarowanie, ale reakcja wymienionych
instytucji jest nader opieszała.
Zachęcamy do aktywnego działania. Piszcie Państwo listy, protestujcie...
RG

Kiosk przy ul. Zakopiańskiej przy przystanku tramwajowym „Solvay”.

7. Plac Łagiewnicki.
8. Ul. Ruczaj przy kładce na rzece Wildze.

OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Wystaw mebel na 2 sposoby!
W wrześniu rusza ponownie w tym roku „Akcja wystawka” organizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie. Mamy wtedy możliwość wrzucenia odpadów wielkogabarytowych – sprzętu AGD, mebli i itp. – do kontenerów wystawionych w wyszczególnionych na terenie miasta, w porozumieniu
z radami dzielnic, miejscach.
W Dzielnicy IX kontenery w ramach „Akcji wystawka” ustawione będą w dniach 5-6 października (od godz. 9.00 pierwszego dnia do godz. 20.00 drugiego dnia). Uwaga! Zabrania się wystawiania opon, gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.
Lokalizacja kontenerów w Dzielnicy IX:
1. U zbiegu ulic Kurasia, Uroczej i Malutkiej.
2. Przy placyku u zbiegu ulic Siostry Faustyny, Fredry i Hm.
Stanisława Millana.
3. Rynek w Borku Fałęckim przy pawilonie meblowym.
4. U zbiegu ulic Orzechowej i Sielskiej.
5. Ul. Jagodowa – okolice dzwonów do segregacji.
6. U zbiegu ulic Zbrojarzy i Młynowej.
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Dla mieszkańców domów jednorodzinnych lub kamienic, którzy mają podpisaną umowę z MPO Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania organizuje „Wystawkę przydomową”.
Można pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych
i elektronicznych, zgłaszając się telefonicznie, pisemnie, faxem,
mailem lub osobiście, pod wskazane poniżej adresy, maile i numery. Trzeba podać swój adres zamieszkania i numer dzielnicy oraz
asortyment rzeczy przeznaczonych do wywozu. Mając te dane,
pracownicy MPO informują o dokładnym terminie wywozu.
Z posesji na terenie Dzielnicy IX odpady odbierane będą
w pierwszym tygodniu października. Zgłoszenie winno być
dokonane do końca każdego tygodnia poprzedzającego wywóz
odpadów wielkogabarytowych dla danej dzielnicy, czyli mieszkaniec Dzielnicy IX powinien zgłosić chęć przekazania odpadów
w ostatnim tygodniu września.
Biuro Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. (ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków), tel. 12 646 22 22 w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, wywoz@mpo.krakow.
pl lub bok@mpo.krakow.pl, fax: 12 64 62 352.
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Ład przestrzenny – właściwe
zarządzanie przestrzenią
W dniu 20 maja 2011 roku odbyło się spotkanie Wojewody
Małopolskiego z przedstawicielami organizacji ekologicznych i społecznych nt. „Jakość dialogu społecznego i udziału społeczeństwa w problematyce kształtowania przestrzeni publicznej”.
Temat ten powinien żywo zainteresować mieszkańców naszej dzielnicy, stojących wielokrotnie przed trudnymi decyzjami,
związanymi z kształtowaniem przestrzeni publicznej. Działające
na terenie Dzielnicy IX „Towarzystwo Ochrony Przestrzeni Publicznej” jest potwierdzeniem świadomego postrzegania przez
mieszkańców tych problemów.
Także w związku z podjętymi przez Radę Dzielnicy IX krokami
w kierunku przygotowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla wyodrębnionych obszarów Dzielnicy IX, uzasadnione jest poruszenie tego tematu.
Zacznijmy od zaprezentowania poglądów osób zgromadzonych na spotkaniu w siedzibie Wojewody Małopolskiego Pana
Stanisława Kracika.
Wojewoda jest przekonany, że na kwestie polityki przestrzennej należy patrzeć jak na zarządzanie dobrem publicznym, jak na
element kultury społecznej. Należy pojmować zagadnienia związane z ochroną przestrzeni w sposób holistyczny, dużo szerzej niż
tylko jako na ochronę przyrody. W dyskusji o przyrodzie musi być
uwzględniony człowiek z jego oczekiwaniami i potrzebami. Człowiek z jednej strony ma prawo do drogi, domu, ale również ma
prawo do rekreacji i czystego powietrza.
Z takim stanowiskiem zgadza się Pan Zbigniew Beiersdorf, reprezentujący „Konfederację na Rzecz Przyszłości Krakowa”.
Jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne celem nadrzędnym
jest zapewnienie ładu przestrzennego w środowisku życia człowieka. Ład ten istnieje wtedy, gdy utrwalone jest dziedzictwo
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Twój strażnik. Twój dzielnicowy
Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa lub wiesz o przestępstwie,
skontaktuj się ze Strażą Miejską albo Policją. Współpraca przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście, likwidacji zagrożeń i spokojniejszego życia w sferze publicznej. W obu
jednostkach pracują funkcjonariusze, którzy sprawują pieczę nad
przydzielonym im fragmentem dzielnicy i szczegółowo orientują się
w jego specyfice – są to dzielnicowi oraz strażnicy rejonowi. Z nimi
można kontaktować się bezpośrednio w sytuacji zagrożenia.
STRAŻ MIEJSKA w Krakowie, Oddział Podgórze, ul. Na Kozłówce 25, 30-664 Kraków, tel. dyżurny: 12 650 07 60, 12 688 22 40,
fax: 12 688 22 48, e-mail: smpodgorze@strazmiejska.krakow.pl
W każdą trzecią środę miesiąca w godz. 16.00–17.00 strażnicy rejonowi dyżurują w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13, budynek Centrum Aktywnego Wypoczynku). W trakcie
spotkań dyskutowane są sposoby walki z najczęściej występującymi
na danym terenie zagrożeniami i patologiami społecznymi. Najczęściej mieszkańcy zwracają się do strażników z problemami dotyczącymi czystości na terenie dzielnic, spożywania alkoholu w miejscach
zabronionych oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego.
Na terenie Dzielnicy IX pracują strażnicy: Grzegorz Gardoń
w Łagiewnikach i na os. Cegielnianym – tel. 513 199 252 oraz Ar-

6

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki . sierpień 2011

krajobrazu kulturowego, który integruje walory środowiska przyrodniczego i zabytkowego. Są to walory, które stanowią własność
ogółu społeczeństwa i decydują o istocie przestrzeni publicznej.
Ład przestrzenny wyznacza ramy dla zrównoważonego rozwoju.
Ład przestrzenny może być osiągnięty przez właściwe zarządzanie przestrzenią. Zarządzanie to wymaga odpowiednich instrumentów prawnych i organizacyjnych, urbanistów wspartych
wiedzą zespołów specjalistów z różnych dziedzin, oraz odpowiednich metod kontroli publicznej, dokonywanej przez organizacje
fachowe i obywatelskie.
Rzeczywistość jest jednak inna.
Zamiast ładu, utrwalania piękna i atrakcyjności, nasila się dezorganizacja przestrzeni, degradacja krajobrazu, chaos w planowaniu przestrzennym oraz przypadkowość inwestycji.
Powyższe decyduje o spadku konkurencyjności Krakowa i Małopolski w stosunku do innych regionów Polski i Europy.
Przyczyną tego kryzysu są obecne regulacje prawne, które nie
zapewniają odpowiednich warunków kształtowania i ochrony
zintegrowanych wartości kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych, które decydują o atrakcyjności Krakowa i województwa,
stanowią nieodnawialny potencjał rozwojowy naszego regionu.
Szczególnie dotyczy to ustawy o planowaniu przestrzennym.
Należy to zmienić.
Zdaniem Pana Wojewody istotne jest znaczenie organizacji
społecznych w procesie uchwalania planów na etapie wyłożenia
i konsultacji. Fazy te są formalnie odnotowane w procedurze
uchwalania każdego dokumentu i są pod względem formalnym
sprawdzane przez Urząd Wojewódzki.
Ważna jest rozmowa oraz większy przepływ informacji do ludzi. Organizacje społeczne i ekologiczne powinny być partnerem
dla Urzędu. Są one niekiedy o wiele bardziej wiarygodne dla ludzi
niż urzędnicy. Wspólnie można zrobić wiele dobrego. Samo protestowanie nie wystarczy, ale z drugiej strony istniejące procedury
administracyjne są zbyt słabe, by obronić przestrzeń publiczną.
Trwająca kilka godzin dyskusja zakończyła się przedstawieniem dwóch konkretnych wniosków: o utworzeniu Wojewódzkiej
Komisji Ładu Przestrzennego oraz o utworzeniu Regionalnej Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko.
Przygotowała, uczestniczca w spotkaniu
Renata Grotowska

kadiusz MIĘTKA w Borku Fałęckim – tel. 513 199 253.
KOMISARIAT V POLICJI, ul. Zamoyskiego 20/22, 30-523
Kraków, telefon do dyżurnego: 12 61 52 916
kierownik II Rewiru Dzielnicowych: asp.szt. Zygmunt Pruszak, tel. 12 61 52 440, pokój nr 50
dzielnicowi: mł.asp. Dariusz Bratek, tel. 12 61 52 812,
asp.szt. Paweł Saniternik, tel. 12 61 52 812,
mł.asp. Sławomir Grzybek, tel. 12 61 52 034,
st.post. Wiesław Dukacz, tel. 12 61 52 033,
mł.asp. Grzegorz Kucharczyk, tel. 12 61 52 033,
asp. Monika Dembińska-Hybalska, tel. 12 61 52 033,
asp. Rafał Wicher, tel. 12 61 52 030.
Każdy, kto posiada informację o przestępstwie, może złożyć zawiadomienie. Można to zrobić telefonicznie (z podaniem swoich
danych osobowych lub anonimowo), pisemnie – wysłać zawiadomienie pocztą, faxem, mailem lub złożyć osobiście w jednostce
Policji, Prokuratury lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego.
W sytuacjach nagłych można dzwonić także pod bezpłatne numery alarmowe:
986 Straż Miejska
997 lub 112 Policja
Policyjne telefony zaufania:
Infolinia: 0800 131 333
„Powstrzymać przemoc”: 12 615 22 22
W W W
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ROZMOWA MIESIĄCA

W blasku miłosierdzia
Drodzy Czytelnicy, zapraszam Was dzisiaj do uczestnictwa
w spotkaniu, które odbyło się kilka tygodni temu, 4 lipca 2011
roku w kawiarni Domu Duszpasterskiego przy ul. Św. S. Faustyny.
Na spotkanie to zostałam zaproszona przez Panią Barbarę.
W każdy poniedziałek po mszy świętej i adoracji spotykają
się członkowie Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia
„FAUSTINUM” na „południowej kawie”. Tym razem okazja była
szczególna, jedna z Pań obchodziła Jubileusz – Małżeńskie Złote
Gody (stąd bukiet 50 róż na stole). Zatem najpierw serdeczne życzenia a następnie rozmowy o odbytych podróżach, spotkaniach
z znajomymi, potrzebach, którym trzeba sprostać.
Przy stole znalazłam się obok Pani Barbary i Pani Teresy, naprzeciwko mnie Pani Maria. Jako osoba z zewnątrz, pytam niejednokrotnie o sprawy oczywiste.
RG: W jaki sposób znalazły się Panie w tym stowarzyszeniu?
Nasze „Faustinum” pozwala nam na głębsze poznawanie tajemnic Bożego Miłosierdzia, zachwyt Bożym Miłosierdziem, głoszenie
tajemnicy Bożego Miłosierdzia, wypraszanie miłosierdzia dla siebie i świata i pełnienie uczynków miłosierdzia modlitwą, słowem
i czynem.
RG: Proszę, wyjaśnijcie mi Panie, jak praktycznie ujawnia
się ta szczególna łaska?
Pani M: Osoby zafascynowane tajemnicą Bożego Miłosierdzia
włączają się w charyzmat Św. Siostry Faustyny. Uczestniczą w jego
duchowości i misji apostolskiej w Kościele. Niosą orędzie o miłości
miłosiernej na cały świat.
RG: To zupełnie niezwykłe zjawisko. Na całym świecie

fot. Renata Grotowska

spotkaniem z twórcami podejmującymi w swoich utworach tematykę górską.
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Powrót Podgórskiej Jesieni
Kulturalnej
Dom Kultury Podgórze tradycyjnie zaprasza w weekend 14-16 września na spotkania z kulturą w ramach tegorocznej
Podgórskiej Jesieni Kulturalnej.
W programie głównych wydarzeń znajdą się:
16.09.2011 (piątek), godz. 18.00
II Wieczór Tatrzański, DK Podgórze, ul. Sokolska 13, Sala
Widowiskowa – multimedialny wieczór poetycko-muzyczny
„Maria Pawlikowska-Jasnorzewska: Ucieczka w Tatry” wg scenariusza i prowadzony przez Krzysztofa Lisowskiego, połączony ze

.
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– w 83 krajach – działa ponad 13 tys. wolontariuszy i członów
Stowarzyszenia. W ciągu 15 lat „Faustinum” rozrosło się do
potężnej w swych rozmiarach organizacji.
Pani B: Tak, ma Pani rację, to niezwykłe. Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” zostało erygowane 6 marca 1996 roku przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego, na prośbę Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożego Miłosierdzia, M. Pauliny Słomki. (Dz.437)
RG: Jakie wartości jednoczą ludzi pochodzących z tak odległych od siebie zakątków świata, jak Polska, Stany Zjednoczone
czy Korea Południowa, reprezentujących odmienne kultury?
Pani T: Miłosierdzie i ufność to dwa filary świątyni naszego serca, na których wznosi się życie duchowe i zdobywana w prostocie
serca świętość.
RG: Takie wartości i postawy można w dzisiejszym świecie uznać za potrzebne i niezwykle cenne, ale w jaki sposób je
kształtować?
Pani B: Oczywiście potrzebne są praktyki duchowe, modlitwa,
odpowiednia lektura, rekolekcje, dni skupienia, regularne spotkania
formacyjne...
Pani T: Od lutego 1996 roku w każdy piątek miesiąca odbywają
się spotkania formacyjne. Można w nich uczestniczyć.
W atmosferze miłej rozmowy czas szybko mija. Żegnam się
z moim rozmówczyniami, dziękując za zaproszenie i wyjątkowo
serdeczne przyjęcie.
W drodze powrotnej, przyglądając się monumentalnej architekturze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, myślę o wyjątkowości tego miejsca, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata.
Warto poddać refleksji ten fakt w miesiącu sierpniu, kiedy
przez drogi i dróżki naszego kraju wędrują piesze grupy pielgrzymów do miejsc świętych: na Jasną Górę w Częstochowie, na Górę
Grabarkę, do Św. Lipki, do Sanktuarium w Licheniu....
Dziękuję za pomoc w spotkaniu Pani Barbarze Grabowskiej.
Renata Grotowska

Spotkanie z członkiniami „Faustinum”.

W W W

fot. Renata Grotowska

„Mów Światu o moim miłosierdziu.
Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje”.
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17.09.2011 (sobota), godz. 11.00-17.00
Dzień Otwarty Domu Kultury „Podgórze”, Dom Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13 – warsztaty artystyczne: sztukatorskie, orgiami, decoupage, quiling, stylizacja garderoby, scrabooking i inne; pokazy tańców: towarzyski, nowoczesny, salsa,
flamenco; występy kabaretów: Pepsi Lola, VaBank, 7 minut po;
koncerty na dziedzińcu Domu Kultury „Podgórze” w wykonaniu
zespołów: Dobrobyt, Restauracja, The Fellows.
18.09.2011 (niedziela), Plac Niepodległości
Powitanie Jesieni zakończone pokazem sztucznych ogni
W godz. 10.30-13.00 Podgórska Gra Terenowa (na terenie Podgórza).
W godz. 15.00-20.30 koncerty artystów: zespołu „Armia Podgórza”, Aloszy Awdiejewa oraz Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej.
sierpień 2011 . Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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Kulturalny wrzesień
W ramach współpracy z Galerią Handlową Park Solvay Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zaprasza 17 września o godz.
18.00 na pokaz filmowy do „Kina na Dachu” na parking na dachu Galerii Solvay Park.
Przedszkolaki i najmłodszych uczniów zapraszamy do Centrum Sztuki Współczesnej Solvay na cykl spektakli „Środy z Teatrem dla Dzieci”. 28 września (środa) o godz. 17.30 na sali widowiskowej odbędzie się przedstawienie w wykonaniu Teatru
Profilaktyki i Edukacji „MASKA” zatytułowane „Złośliwości
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Warsztaty dla każdego
Po wakacjach zapraszamy do spotkań, spędzania wolnego
czasu, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów na warsztatach i zajęciach przygotowanych dla Państwa w ośrodkach kultury.
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zaprasza na całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku szkolnym
2011/2012 odbywać się będą: warsztaty ceramiki i porcelany dla
dzieci i dorosłych, warsztaty mozaiki z kamienia naturalnego
dla dzieci i dorosłych (zdobyte umiejętności można wykorzystać
w przedmiotach codziennego użytku: do wyklejania donic, wazonów, lub jako dzieło samo w sobie – obraz, dekoracje), warsztaty
filcowania, warsztaty sztukaterii, warsztaty fotograficzne, taniec
dla dzieci (podstaty tańca klasycznego, tańców narodowych, tańca

UMK zatrudni dziennych opiekunów
Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze zatrudnienia
dziennych opiekunów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Do zadań dziennego opiekuna należeć będzie: zapewnienie
dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

jej królewskiej mości”. To bajka, która w wesoły i przystępny
sposób pomoże dzieciom spojrzeć na swojej zachowanie z boku i
zrozumieć, że jest ono często krzywdzące dla innych, a w konsekwencji – dla nich samych.
Klub Kultury Iskierka w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 2011 zaprasza 16 września na wernisaże wystaw: poplenerowej pt. „Zabytki Dzielnicy IX” oraz malarstwa Grażyny Stępniewskiej-Szynalik, zatytułowanej „Metaficzne ujęcie malarstwa”.
17 września w „Iskierce” odbędzie się turniej tańca dla dzieci, a
w niedzielę 18 września o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich miłośników szachów na turniej szachowy „O żółty jesienny liść”.
Do 15 września przyjmowane są prace na konkurs „Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku”, organizowanego
przez Klub Kultury Iskierka.
towarzyskiego, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy taneczno-ruchowe, rytmiczne, kształtujące świadomość ciał i pamięć
ruchową, interpretację muzyki oraz prawidłową postawę), taniec
nowoczesny, hip-hop, MTV Dance, fitness – gimnastyka Pilatesa, warsztaty teatralne dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty
wokalne.
W poniedziałki w godz. 16.00-19.00 panie Katarzyna Koczubiej-Pogwizd i Agnieszka Kulus-Klepacka poprowadzą zajęcia w „Wytwórni dzieła plastycznego” – warsztaty artystyczne dla rodzin.
Zapraszamy rodziców, dziadków ze swoimi pociechami – wszystkich, którzy lubią i chcą spróbować działać wspólnie. Jeśli chcesz
przyjść sam (sama), oczywiście również zapraszamy! Powstaną
przedmioty ozdabiające dom, stół…, związane z rodzinnymi rytuałami, jubileuszami, świętami, np. lampiony, obrusy na specjalną
okazję, koszulki, zabawki, patchwork, abażury, kartki świąteczne,
ramki na portrety rodzinne... Będzie trochę wspólnego majsterkowania. Można podzielić się doświadczeniami i pomysłami!
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62,
tel. 12 266 98 12, 12 268 20 38, e-mail: solvay@solvay.krakow.pl

i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Dziennym opiekunem może być osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem
oraz odbyła szkolenie.
Prezydent Miasta Krakowa wybierze dziennych opiekunów
w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem w charakterze dziennego opiekuna proszone są o kontakt z Biurem ds. Ochrony
Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 96 lub 12 616 94 87.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograﬁcznym
„MOJA DZIELNICA, WCZORAJ I DZIŚ”
Konkurs ogłoszony został przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Przewodniczących Rad
i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa. Każdy mieszkaniec Krakowa może wziąć udział w konkursie. Prace konkursowe –
fotograﬁe związane z daną dzielnicą i przedstawiające charakterystyczne miejsce na terenie dzielnicy składać należy do dnia
21 września 2011 r. Uczestnik konkursu przekazuje nie więcej niż dwa zdjęcia konkursowe w postaci pliku cyfrowego.
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. Do
dnia 7 października 2011 r. „Konkursowa komisja II stopnia” wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oceni
fotograﬁe konkursowe przekazane przez komisje dzielnicowe i przyzna nagrody za I, II i III miejsce.
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.
Szczegóły konkursu i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w module ‘Władze/Dzielnice’.
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