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dów prowadzących do głównego wejścia ZSO Nr17 przy ul. 
Fredry. A w planach remontów nawierzchni są schody przy ul. 
Zakopiańskiej, w rejonie kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycię-
skiej.

Kiedy pokonamy te wszystkie inwestycyjne schody, miej-
my nadzieję, że mieszkańcy naszej dzielnicy będą mieli łatwiej 

„pod górkę” w każdej dziedzinie.        RG

Schody
Pokonując trudności 

finansowe, które w roku 
2011 są przysłowiowy-
mi schodami w czasie 
realizowania wszyst-
kich, nawet drobnych, 
inwestycji, udało się za-
kończyć remont scho-
dów prowadzących do 
Centrum Aktywnego 
Wypoczynku KS „Bo-
rek” i siedziby Rady 
Dzielnicy IX.

Wyremontowane zo-
stały też schody na tere-
nie os. Żywieckie.

Trwa remont scho-

Tą drogą chce iść 
Dzielnica VIII, zapra-
szając do współpracy te 
instytucje, które mogą 
pomóc w uprawomoc-
nieniu graffiti.

By posprzątać naszą 
dzielnicę proponuję 
skorzystać z tego po-
mysłu.      RG

R e d a k c j a : Anna Sulencka 
O d p o w i e d z i a l n y  z a  w y d a n i e  i n fo r m a c j i : Krzysztof Mucha
A d re s  re d a k c j i :  ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 012 268 16 14, 

tel. 012 268 18 00, e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl
H e r b  d z i e l n i c y  i  r y s u n e k  n a  s .  1 : Adam Pochopień
Pro j e k t  g r a f i c z n y  i  s ł a d :  Anna Sulencka
D r u k :  Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Powstańców Wielkpolskich 3,

30-553 Kraków 
N a k ł a d : 2000 egzemplarzy

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu 
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów 
oraz nadawania im własnych tytułów.

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

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

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE.. .

Posprzątajmy naszą 
dzielnicę. Krok czwarty...

Dzisiaj o graffiti.

Spacer ulicami naszej dzielnicy wiąże się z koniecznością 
„podziwiania” pełnych ekspresji napisów i rysunków na mu-
rach.

Użyłam słowa „podziwianie” w cudzysłowie, ponieważ więk-
szości z nas ta szczególna „twórczość” (tu ponownie cudzysłów) 
kojarzy się z bazgrołami, które szpecą, niszczą i są przejawem 
wandalizmu. W istocie tak najczęściej jest. I wtedy trzeba po 
prostu szukać sprawcy zniszczenia mienia. Należy zwrócić się 
z prośbą o interwencję do straży miejskiej lub policji. 

Zdarza się jednak, że graffiti to nie tylko wulgarne napisy.
Często spray w rękach tych anonimowych artystów, którzy 

pod osłoną nocy zamalowują wolne powierzchnie, wyczaro-
wuje kolorowe dzieła sztuki. A zawarte w nich napisy i sym-
bole niekoniecznie muszą budzić z naszej strony sprzeciw 
i oburzenie. 

Może warto tę artystyczną energię wykorzystać. 
Na terenie naszej dzielnicy wiele jest powierzchni ścian, któ-

re oddane w ręce grafficiarzy mogą służyć reklamie lub promo-
cji miejsca.
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Os. przy ul. Żywieckiej.
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Ogrodzenie OSiR Krakowianka.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Medale jubileuszowe
W dowód uznania zasług dla rozwoju samorządności 
lokalnej kilkadziesiąt osób, które na przestrzeni ostatnich 
20 lat angażowały się w działania Rady Dzielnicy IX – byli 
i obecni członkowie rady oraz Pani Jolanta Knapik pracu-
jąca w biurze rady – otrzymało pamiątkowe medale. 

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Rady 
Dzielnicy IX w dniu 10 listopada, podziękowania z rąk Prze-
wodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmi-
dera i Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Pana Krzysztofa 
Muchy przyjęli również współpracujący z Dzielnicą na rzecz 
społeczności lokalnej: Pani Wanda Bazior, Pan Stanisław Spól-
nik, Pan Edward Kucała oraz Pan Wojciech Florczyk.

Przewodniczący Krzysztof Mucha, odnosząc się do cytowa-
nego poniżej listu pierwszego Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy IX Pana Emila Orzechowskiego, podkreślił, że pomimo 
wielu rozwiązań, których trafność można dyskutować, pamię-
tać należy, iż od 20 lat Dzielnica jest bezsprzecznie na pozycji 
beneficjenta.           AS

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 
Nie umiem rozmawiać korespondencyjnie, ale skoro los tak 

zrządził, to powiem, co następuje. 
7 listopada byłem na spotkaniu z rodziną Zollów. Profesor 

Andrzej Zoll odpowiadał m.in. na pytanie o to, na ile profesor 
Uniwersytetu winien lub może angażować się w działania na 
rzecz spraw publicznych. Odróżnił wyraźnie dwie sfery: po-
litykę i działania na rzecz pożytku publicznego, prowadzone 
z pozycji pozapartyjnych. 

W tej drugiej sferze, pozapartyjnej, mieści się – moim zda-
niem – samorząd. I chyba tak było u nas w Borku Fałęckim-

-Łagiewnikach od samego początku – nikt nikogo nie pytał 
o przynależność, liczyła się chęć działania dla dobra wspólnego. 
Bardzo często to dobro wspólne było rozumiane przy tym jako 
dochodzenie do tożsamości tej części Krakowa z przywoływa-
niem jej tradycji, troską o zachowanie dziedzictwa przejętego 
od poprzedników. Znalazło to wyraz w publikacjach lokal-
nych (gazetka dzielnicy, parafialna, stowarzyszenia miłośników, 
etc.). 

Czy to się udało? I tak, i nie. Publikacje są, pokazują unika-
towość dzielnicy i to dobrze. Ale te publikacje, zwłaszcza gazet-
ka dzielnicy, miały mieć jeszcze i inny wymiar. Pierwsze jej nu-
mery były wydawane bez angażowania pieniędzy publicznych, 
budżetowych; finansowali je lokalni sponsorzy, a dzięki temu 
gazetka mogła być prawdziwie niezależna. Dystrybuowali ją 
uczniowie szkoły lokalnej, którzy też, dzień przed drukiem ga-
zetki, zbierali informacje o cenach w sklepach lokalnych, dzięki 
czemu zostały one dosyć szybko uregulowane. Wolne datki za 

gazetkę przekazywane były na rzecz samorządu uczniowskiego. 
Nie udało się tej procedury utrzymać; trudno orzec, czy w ogó-
le było to na dłuższą metę możliwe. 

Wspomnienie drugie. Gdy ukonstytuowała się rada dzielnicy, 
nikt jeszcze nie wiedział, gdzie i jak ma ona funkcjonować. Na-
szym własnym staraniom zawdzięczamy pierwszy nasz lokal po-
zyskany od likwidatora części majątku Solvayu, a także jego wy-
posażenie. Gdy to się udało, po raz pierwszy dostaliśmy ostrzeże-
nie z Urzędu Miasta – jakim prawem sami się o to staramy, sami 
się organizujemy. Dla mnie był to pierwszy sygnał ostrzegawczy. 
Nie o samorząd chodzi, ale o sprawowanie władzy. 

Gdy staraliśmy się protestować przeciwko totalnemu wybu-
rzaniu Solvayu, zamiast stanowiska: dobrze – pogadajmy, może 
znajdziemy wspólne rozwiązanie, skończyło się na pytaniu: a 
skąd wy wiecie, że tam ma być to i to. Skutek jest widoczny: 
tradycja Solvayu jest wymazana całkowicie: nie ma kolejki ze 
Skałek Twardowskiego, którą jeździł robotnik Wojtyła, nie ma 
miejsc, w których pracował. Nie ma muzeum techniki, które 
by tu mogło być. Jest co jest. To też pożyteczne, ale z lokalną 
tradycją i z lokalnymi wartościami nie ma to nic wspólnego. 
Podobnie, jak późniejsze barbarzyńskie zabudowanie rzekomo 
chronionych terenów przy ul. Żywieckiej. 

Powyższe słowa nie są wypowiedzią sfrustrowanego czło-
wieka. Nie. Nasza dzielnica jest coraz piękniejsza, coraz bar-
dziej przyjazna mieszkańcom (poza ruchem samochodowym, 
który zniszczył jej nieomal wiejską atmosferę). Słowa tu wy-
powiedziane to tylko próba refleksji nad tym, czym faktycznie 
powinien być samorząd dzielnicowy: jak umocowany prawnie 
i finansowo. Bo od tych umocowań zależy skuteczność starań 
o zachowanie tak niezależności, jaki lokalnej tożsamości, a są 
to wartości absolutnie nie do przecenienia. 

Oby nam się na przyszłość darzyło nie gorzej niż dotąd. 
Z wyrazami szacunku dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, 
i jej demokratycznie wybieranej rady, której miałem honor 
być pierwszym przewodniczącym. Za to doświadczenie jestem 
i mieszkańcom i kolegom, z którymi dane mi było współpraco-
wać, nieustająco wdzięczny. Dziękuję. 

Emil Orzechowski

Publikujemy odczytany podczas uroczystości wręczania 
pamiątkowych medali w dniu 10 listopada tekst wystąpie-
nia Pana Emila Orzechowskiego, Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy IX w latach 1991-1995. Pan Orzechowski nie mógł 
być obecny na spotkaniu.

Jubileuszowa refleksja

Medal pamiątkowy przyjmuje były Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Pan Władysław 
Motyka (pierwszy od lewej).
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W piękny październikowy weekend Szkółka Piłkarska „Bo-
rek”, zrzeszająca już ponad 200 chłopców, głównie z naszej 
Dzielnicy IX, obchodziła 5 urodziny. 

Jubileusz świętowano rodzinnie podczas dziękczynnej Mszy 
świętej sprawowanej przez ks. Emila Furtaka i sobotniego tur-

Pomnik otoczyły poczty sztandarowe, reprezentujące szkoły 
i organizacje harcerskie.

Zabrzmiały takty Mazurka Dąbrowskiego.
Radę Dzielnicy IX reprezentowali Krzysztof Mucha – prze-

wodniczący Zarządu i Rady Dz. IX i Renata Grotowska – czło-
nek Zarządu.

Okolicznościowe wspomnienie wygłosił p. Edward Kucała 
– prezes ŁTK. Następnie złożono u stóp Pomnika biało-czer-
wone kwiaty.

Orkiestra Dęta Solvay zagrała wiązankę pieśni żołnierskich 
z okresu walki o wolność Polski w latach I wojny światowej. 

Na jesiennym wietrze łopotały biało-czerwone flagi.

Uroczystość patriotyczna miała dalszy ciąg w dniu 17 listo-
pada, w czasie, gdy na spotkaniu ŁTK dokonano wpisu do Zło-
tej Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Halina Orsenicz, 
Pan Stefan Przepiórka, Pani Maria Sochacka oraz Pani Bar-
bara Szeliga. 

Były też rocznicowe wspomnienia. Pani Krystyna Kucała 
wraz z obecnymi na spotkaniu mieszkańcami wspominała Ła-
giewniki w okresie II wojny światowej.       RG

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

nieju rodziców. Cieszyły także: imponujący ponad metrowy 
tort w kształcie boiska piłkarskiego, rozgrywki dzieci i wspa-
niałe nagrody w loterii oraz pyszne posiłki przygotowane przez 
karczmę „Bida” z Głogoczowa. Wszyscy bardzo dobrze się ba-
wili na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku. Dyrektor 
Szkółki Piłkarskiej „Borek” Bartłomiej Piwowarczyk wyraził 
ogromne podziękowania Prezesowi KS Borek Kraków Panu 
Wojciechowi Florczykowi za ciągłe wspieranie działalności 
Szkółki, a ks. Emilowi za wsparcie duchowe. Cała impreza do-
wiodła tego, że Szkółka nie tylko kształtuje charaktery i umie-
jętności piłkarskie dzieci, ale również integruje społeczność ro-
dziców, bez których Szkółka Piłkarska „Borek” nie byłaby jedną 
z najlepszych akademii piłkarskich w Małopolsce.        BP

Gdy załopocze flaga...
Obchody uroczystości Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2011 roku o godzinie 9.00 w kościele 
parafialnym w Łagiewnikach, przy ul. Hm. S. Millana 13 mia-
ła miejsce uroczysta msza „za Ojczyznę”. Następnie wszyscy 
przeszli przed Pomnik Pamięci, by uczestniczyć w patrio-
tycznym spotkaniu i oddać hołd „Poległym za Polskę”. 

Organizatorem Uroczystości było Łagiewnickie Towarzy-
stwo Kulturalne, z inicjatywy którego odsłonięto Pomnik 10 
listopada 1996 roku. Na metalowej tablicy umieszczone zosta-
ły nazwiska 37 osób – mieszkańców Łagiewnik, którzy odda-
li swoje życie w walce o niepodległą Polskę – walczących na 
frontach I i II wojny światowej, pomordowanych w obozach 
zagłady i po zakończeniu działań wojennych.

5 urodziny Szkółki Piłkarskiej 
„Borek”
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Po mszy św. „za Ojczyznę” uczestnicy uroczystości w dniu 11 listopada w Łagiewnikach 
udają się pod Pomnik Pamięci.

Panie wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Łagiewnik”.
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rozeznanie, co się robi i jak się robi na budowie, bo nie zawsze 
wykonawca zwraca swoim pracownikom uwagę na szczegóły. 
Na przykład na chodniku wzdłuż ulicy Siostry Faustyny przy 
układaniu kostki w ostatniej fazie podsypano za mało piasku 
tak, że kostka zapadała się poniżej krawężnika, co uniemożli-
wiło dalsze czynności – ubijanie i utwardzanie i robót nie zo-
stały ukończone w terminie. Odebrano je dopiero po dokona-
niu poprawek.

Czy mieszkańcy są zadowoleni z tak pięknej ulicy?
WB: Mieszkańcy ulicy Siostry Faustyny od Pocztowej do ul. 

Fredry są bardzo zadowoleni i wręcz dumni, że ich ulica nabra-
ła blasku.

Nasza dzielnica pięknieje, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Na które inwestycje oczekuje Pan ze szczególną niecierpliwością?

WB: Zamknięcie przejścia przez tory w obecnej chwili i wy-
budowanie ekranów całkowicie odcięło mieszkańców tej enkla-
wy (ulic Suchej, Harcerskiej, Włodarskiej, Kurasia, Malutkiej) 
od łatwego dostępu do środków komunikacji miejskiej, muszą 
chodzić daleko pieszo. Problem ten częściowo rozwiązało uru-
chomienie linii autobusowych 133 i 155.

Zamknięcie ul. Suchej oraz ustawienie barier rozgranicza-
jących ul. Zakopiańską na dwie części utrudniło życie miesz-
kańcom na ulicach Przy Torze, Na Grządkach, ponieważ od tej 
pory dojazd do posesji na tych ulicach może odbywać się tylko 
poprzez nawracanie na ul. Zakopiańskiej. Dojazd pojazdów 
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policyjnych jest 
skomplikowany poprzez zablokowany przegrodami przejazd 
między obydwoma pasami. Ruch pieszy, w szczególności dla 
osób starszych, także jest utrudniony. Interwencje Rady Dziel-
nicy IX w tych przypadkach nie zostały uwzględnione.

Przejście podziemne w ul. Zakopiańskiej w kierunku ul. 
Siostry Faustyny, które wybudowano w 1974 r., a częściowo 
zmodernizowano w latach 90. po zamknięciu Krakowskich 
Zakładów Sodowych Solvay, w dalszym ciągu nie jest przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych, stwarza też bariery oso-
bom sprawnym, np. matka z dzieckiem w wózku sama nie ma 
możliwości przedostania się na drugą stronę ul. Zakopiańskiej. 
Obiecywano w tym przejściu windy, ale do tej pory nie zostało 
to zrobione. 

Planowana Trasa Łagiewnicka ma częściowo rozwiązać 
te problemy, o których powiedziałem, ale jak znam życie, to 

chyba w tej kadencji się nie 
doczekam. A ze względu na 
wybudowanie Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia i Cen-
trum „Nie lękajcie się” jest 
to miejsce bardzo uczęsz-
czane.

Na zakończenie rozmo-
wy dziękuję Panu za mery-
toryczne przybliżenie pracy 
radnego, który już dwadzie-
ścia lat troszczy się o oblicze 
naszej dzielnicy.

Do podziękowań dołą-
czam  życzenia z okazji ob-
chodzonego Jubileuszu 20-tu 
lat społecznej pracy na rzecz 
mieszkańców Łagiewnik 
i Borku Fałęckiego.

Rozmow przygotowały: 
Renata Grotowska
i Anna Sulencka

ROZMOWA MIESIĄCA

Dzielnica IX pięknieje
Zapraszam Państwa na kolej-

ną rozmowę naszego cyklu. Tym 
razem spotkałam się z Panem 
Władysławem Batko, radnym 
z bardzo dużym stażem samo-
rządowca, dla którego praca na 
rzecz mieszkańców Łagiewnik 
i Borku Fałęckiego nie ma ta-
jemnic. W Radzie Dzielnicy IX 
Pan Batko pracuje od początku, 
czyli od 20 lat.

Renata Grotowska: Chcia-
łabym tematem głównym naszej 
rozmowy uczynić inwestycje infrastrukturalne w naszej dzielnicy. Czy 
uważa Pan, że w istocie są one ważne, także w VI kadencji rady?

Władysław Batko: Inwestycje infrastrukturalne w naszej 
dzielnicy są ważne także w VI kadencji rad dzielnic, ponieważ 
nie wszystkie problemy udało się załatwić przez minione 20 lat. 
Między innymi z powodu braku tak dużych ilości pieniędzy, 
Rada Dzielnicy IX nie mogła rozwiązać wszystkich problemów 
mieszkańców. Jest jeszcze wiele do zrobienia w całej dzielnicy, 
a szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej w Borku Fa-
łęckim.

Pracując w Komisji Infrastruktury i Komisji Komunalnej ma 
Pan bezpośredni kontakt z licznymi problemami dotyczącymi 
tych dziedzin. Czy na przestrzeni kilku lat udało się zrealizować 
jakieś znaczące zadania? Które z nich były konieczne i przyczyni-
ły się do podniesienia komfortu życia mieszkańców?

WB: Wybudowanie ulic Turowicza i Herberta na pewno po-
prawiło komfort komunikacji dla wszystkich zmotoryzowanych 
w mieście, także przyjezdnych. O lepszej jakości komunikacji 
w całym mieście zdecydowała też budowa ulicy Tischnera.

Z zakresu infrastruktury komunalnej na przestrzeni kilku 
lat udało się zrealizować znaczące zadania, które diametralnie 
zmieniły życie ludzi. Do takich zadań należy budowa kanaliza-
cji połączona z przebudową ulic. Wymieniano infrastrukturę 
podziemną, jak gaz, instalacje wodne, wymieniając w niektó-
rych ulicach rury z azbestowych lub z żeliwnych, ale złej ja-
kości, na plastikowe, co poprawiło komfort pracy MPWiK, bo 
zmniejszyło awaryjność sieci i wpłynęło na jakość dostarczanej 
wody i ciągłość dostawy. Najważniejszym problemem w całej 
dzielnicy było wybudowanie kolektorów odprowadzających 
ścieki z poszczególnych rejonów tak Łagiewnik, jak i Borku 
Fałęckiego. To udało się zrobić. I tu pamiętać trzeba również 
o korzyściach w kwestii ochrony środowiska. 

W jaki sposób radni korzystają z konsultacji z mieszkańcami 
Dzielnicy ?

WB: Mieszkańcy, także mieszkańcy innych okręgów, znając 
swojego radnego, zgłaszają mi problemy bezpośrednio. Są to 
różne sprawy. A to braki w oznakowaniu ulic, niedostateczna 
ilość miejsca w przepełnionych dzwonach na odpady segre-
gowane czy problem nieodśnieżonych ulic, a to brak kratki 
albo niecenzurowane pisma w przejściach podziemnych lub 
zniszczone przystanki MPK. Ponieważ od lat jestem członkiem 
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, także dzięki temu 
mam bliższe kontakty z mieszkańcami.

Proszę powiedzieć, jak nadzoruje Pan, jako radny, realizowa-
ną inwestycję drogową? 

WB: Żeby wiedzieć, co dzieje się na budowanym odcinku 
drogi czy chodnika, często trzeba odwiedzić teren robót i mieć Ul. Siostry Faustyny po remoncie.
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WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

„Pogodna Jesień” w sile wieku, 
czyli o  Jubileuszu 41-lecia 
Artystycznego Zespołu Estradowego 
Pieśni i Tańca Emerytów i Rencistów

Jubileuszowy koncert, którego motywem przewodnim była 
miłość, odbył się w CSW „Solvay” w dniu 19 listopada 2011 r. 

Przy wypełnionej widowni – zapewne uczestniczyliście Pań-
stwo w tej zabawie – mogliśmy obejrzeć, rozpoczęty polonezem 

Iskierka w laboratorium
Ponad 180 dzieci i młodzieży z krakowskich, i nie tylko (napły-
nęły także prace z  Myślenic), szkół i klubów kultury uczestni-
czyło w konkursie „Portret Marii Skłodowskiej-Curie”.

Konkurs był skromnym, acz znaczącym, udziałem w za-
kończonych 25 listopada w Warszawie obchodach Roku Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w 100 rocznicę przyznania jej Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii. Dobiega także końca Międzynaro-
dowy Rok Chemii koordynowany przez UNESCO.

Autorzy wyróżnionych prac nagrodzeni zostali atrakcyjny-
mi albumowymi wydaniami atlasów przyrodniczych i encyklo-
pedii oraz innymi książkami.         AS

żywieckim, pełen atrakcji program przygotowany przez Zespół 
„Pogodna Jesień”. Członkowie Zespołu w poszukiwaniu mi-
łości wędrowali do krakowskich Bronowic, Proszowic (skecz: 
Hanka Proszowianka) i na ziemię sądecką. Tańcom i muzyce 
towarzyszyły regionalne przyśpiewki i monologi.

Szczególne miejsce w czasie uroczystości zajęły podziękowa-
nia składane na ręce Pani Janiny Pater, wieloletniej kierownik 
„Pogodnej Jesieni”. W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy IX po-
dziękowania złożył Przewodniczący Pan Krzysztof Mucha.

Bardzo ciekawym momentem jubileuszowego spotkania była 
wypowiedź Pani Renaty Gabryjelskiej, reżyser filmu dokumen-
tarnego pt. „Pogodna”, nagrodzonego Małym Jantarem w 2009 
roku. Film „Pogodna” rejestruje całą tajemnicę sukcesu Zespołu, 
opowiada o kulisach pracy, o pasji i codziennych trudach Pań 
Janiny i Alicji Pater. Polecam. Warto obejrzeć.         RG

W tym roku po raz szósty świętowaliśmy nadanie imienia 
Jana Pawła II Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawcze-
mu Nr 6. Uroczystości rozpoczęliśmy od Mszy św. , którą uświet-
nił chór szkolny złożony z nauczycieli i uczniów naszej szkoły.  
Podczas homilii ks. Piotr Pałasz przybliżył nam postać błogo-
sławionego  Jana Pawła II jako człowieka wielkiej modlitwy, 
wskazując jednocześnie drogę naszego duchowego rozwoju. 

W Dniu Komisji Edukacji Narodowej 14 października ślu-
bowali uczniowie klas pierwszych w Gimnazjum Nr 24. Dla 
szkoły noszącej im. J. U. Niemcewicza, człowieka oświecenia, 
reformatora i historyka była to uroczystość szczególnie ważna. 
Radę Dzielnicy IX reprezentowali: p. Adam Migdał i Przewod-
niczący p. Krzysztof Mucha, który w imieniu Rady Dzielnicy IX 
złożył życzenia nauczycielom.        RG

Ślubowanie uczniów

Po Mszy odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 
Maluchy zaprezentowały swoje zdolności taneczne w piosence 

„Kolorowe kredki”, a gimnazjaliści pochwalili się zdobytą w szko-
le podstawowej wiedzą. Zwieńczeniem uroczystości było paso-
wanie najmłodszych na uczniów klasy I szkoły podstawowej 
oraz ślubowanie gimnazjalistów.

Po zakończeniu głównych uroczystości wszyscy delektowali 
się papieskimi kremówkami.

A. Paraszczak, M. Twardowska
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Co z mamą krakowskiego 
malucha?

Czy mama krakowskiego malucha bę-
dzie miała łatwiejszy powrót do pracy?

Nadeszły takie czasy, że wiele kobiet 
decyzję o urodzeniu dziecka uzależnia od 
możliwości pogodzenia życia rodzinnego 
z zawodowym, a lęk przed utratą pracy 
staje się przyczyną odkładania decyzji o 
urodzeniu dziecka. 

Badania socjologiczne pokazują, że 4% kobiet wraca do pra-
cy, gdy dziecko ma mniej niż pięć miesięcy życia, a 50% matek 
dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy podejmuje obowiązki za-
wodowe. Przyczyny tych decyzji są złożone i zależą nie tylko od 
statusu materialnego rodziny. Dla kobiet z wyższym wykształ-
ceniem czynnikiem decydującym o szybkim powrocie do pra-
cy są ambicje zawodowe, u mam ze średnim wykształceniem 
jest nim częściej aspekt finansowy, zaś lęk przed utratą pracy 
mobilizuje do powrotu mamy z wykształceniem podstawo-
wym. Niezależnie od motywacji, powrót do pracy oznacza ko-
nieczność oddania dziecka pod czyjąś opiekę. Rodzice, którzy 
nie chcą korzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego na 
wychowanie dziecka, mogą zapisać je do żłobka miejskiego lub 
prywatnego, znaleźć opiekunkę lub skorzystać z pomocy ro-
dziny. Miasto Kraków zapewnia 1800 miejsc maluchom w 22 
żłobkach a w kolejce na miejsce w nich czeka około 1500 dzieci. 
Stąd wniosek, że krakowscy rodzice zainteresowani są instytu-
cjonalną opieką nad ich dziećmi.

Od 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa o opiece nad 
dzieckiem do lat trzech, zwana krótko ustawą żłobkową. Czy 
pomoże ona rozwiązywać opiekuńcze problemy rodziców kra-
kowskich maluchów? Czas pokaże.

Istniejące żłobki zmieniają się z zakładów opieki zdrowotnej 
w gminne jednostki budżetowe, działające na podstawie statu-
tu i będą sprawować opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 
3 lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10 godzin dziennie, z moż-
liwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Godziny 
przebywania dziecka w żłobku będą dostosowane do indywidu-
alnego trybu pracy rodziców. Zmieni się kadra – oprócz perso-
nelu medycznego w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in. pedago-
dzy. Skład personelu będzie dostosowany do liczby dzieci: jeden 
opiekun na ośmioro dzieci a na dwadzieścioro dzieci zatrudnio-
na będzie przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Lokal, 
w którym tworzony i prowadzony będzie żłobek, musi posiadać 
co najmniej dwa pomieszczenia: jedno przystosowane do zabaw 
i spożywania posiłków, drugie przystosowane do odpoczynku 
dzieci w ciągu dnia. Powierzchnia przypadająca na każde kolej-
ne dziecko to 2 – 2,5 metra kwadratowego.

W żłobkach gminnych opłata za miesięczny pobyt dziecka 
wynosi niecałe 200 złotych, a opłata za wyżywienie wynosi do 
150 zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą żłobki mogą być tworzone i prowadzone 
także przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty te 
mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku do-
tację celową z budżetu gminy, której wysokość i zasady otrzy-
mywania, określa rada gminy w drodze uchwały. W dniu 14 
września Rada Miasta Krakowa ustaliła wysokość takiej dotacji 
na poziomie do 500 złotych, pod warunkiem, że rodzice będą 
wnosić opłatę za opiekę mniejszą niż 700 złotych miesięcznie.

Istniejące „żłobki” prywatne często nie spełniają norm wy-
mienionych w ustawie, prowadzone są jako zwykła działalność 
gospodarcza, dla której nie ma standardów i nie są przez ni-
kogo nadzorowane – wszystko opiera się na zasadzie zaufania 
rodziców do opiekunek. Teraz będą one musiały spełnić wy-
magania określone w ustawie, aby uzyskać wpis do rejestru i w 

WIEŚCI Z KRAKOWA dalszym ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego nie zrobią, będą 
mogły prowadzić dotychczasową formę działalności najwyżej 
jeszcze przez trzy lata.

Nowe przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakła-
dach pracy – zakładanie i utrzymywanie żłobków będzie z ko-
rzyścią dla pracowników oraz pracodawców.

Nową formą opieki nad dzieckiem do lat trzech będą kluby 
dziecięce. Mogą je prowadzić takie same podmioty co żłobki.

Klub dziecięcy to placówka przeznaczona do opieki nad 
dziećmi powyżej 1 roku do lat 3, dla co najwyżej ośmiorga 
dzieci. Czas opieki nad dziećmi nie może przekraczać 5 godzin 
dziennie, dla każdego dziecka, dzieciom nie trzeba zapewniać 
posiłku. Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w tych placów-
kach są takie, jakie są wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy 
może posiadać tylko jedną salę, ale musi być wyznaczone miej-
sce do wypoczynku dzieci. W zajęciach mogą brać udział rodzice 
uczęszczających dzieci, jako wolontariusze, czego nie wolno w 
żłobku. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby 
dziecięce została uchwalona przez Radę Miasta Krakowa na 
poziomie do 300 złotych miesięcznie, pod warunkiem wnosze-
nia przez rodziców opłaty mniejszej niż 600 złotych.

Inną formą opieki nad dzieckiem do lat trzech jest dzienny 
opiekun. Będzie on się opiekować dziećmi od 20. tygodnia do 
3. lat w swoim mieszkaniu lub domu. Rodzice będą się mogli 
skrzyknąć i zlecić opiekę nad dziećmi np. sąsiadce. Warunek: 
dzieci może być najwyżej pięcioro, w tym mogą być dzieci opie-
kuna. Od kandydata na opiekuna wymagane jest ukończenie 
trwającego 160 godzin szkolenia (40-godzinnego,gdy kandydat 
posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne lub pielęgniar-
skie). Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje tych osób, 
które pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 
miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako 
dzienny opiekun. Opiekuna dziennego zatrudni miasto na umo-
wę, w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce spra-
wowania opieki oraz wysokość wynagrodzenia i opłaci koszty 
ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego. Wybór opiekunów 
przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu ofert.

Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto zapłaci opieku-
nowi 3,5 zł za godzinę faktycznej opieki nad każdym dzieckiem, 
rodzice dopłacą po 3 złote do każdej godziny, a stawka za wyży-
wienie wyniesie do 7 złotych dziennie. Za pobyt dziecka dłuższy 
niż 8 godzin dziennie opiekun otrzyma 8 złotych za każdą rozpo-
czętą godzinę opieki. Za opiekę nad 5-tką dzieci przez 8 godzin 
dziennie zarobek dziennego opiekuna wyniesie około 2800 zł.

Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie jest niania, 
która będzie mogła sprawować opiekę nad dziećmi od 20 ty-
godnia do 3 roku życia. Będzie ona zatrudniona bezpośrednio 
przez rodzinę, na podstawie umowy o świadczenie usług, do 
której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, zwanej tutaj „umową uaktyw-
niającą” natomiast z budżetu państwa będzie opłacana za nią 
składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty 
najniższego wynagrodzenia za pracę (obecnie 156 zł od kwoty 
1383 zł brutto). Warunkiem skorzystania z tej formy opieki jest 
to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, w przypadku osoby 
samotnie wychowującej dziecko) pracują. W przypadku, gdy 
niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimal-
nego, różnicę za składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot-
ne pokrywać będą rodzice.

Założono, że piecza nad dziećmi w formach wskazywanych 
przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani) może być spra-
wowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 3 rok życia lub wyjątkowo do ukończenia 4 roku w 
przypadku braku możliwości lub utrudnieniu objęcia dziecka 
wychowaniem przedszkolnym.

Szczegóły pozyskania i oferowania nowych form opieki nad 
dzieckiem do lat trzech znajdą Państwo na stronach interneto-
wych Biura Ds. Ochrony Zdrowia UMK lub w urzędzie przy Al. 
Powstania Warszawskiego 10.

Marta Patena, Radna Miasta Krakowa
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OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Pora na aktywność!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Pora 
na aktywność” adresowany do mieszkańców Krakowa, któ-
rzy są w wieku aktywności zawodowej, zmagają się z różny-
mi problemami i chcą zmienić swoje życie na lepsze. 

Oferowana pomoc dotyczy zarówno sfery zawodowej, jak i 
społecznej. Osoby, które zgłoszą się do pracownika socjalnego, 
mogą liczyć na porady specjalistów, kursy zawodowe oraz róż-
norodne formy rozwoju umiejętności i kompetencji społecz-
nych i zawodowych, które poprawią relacje z bliskimi i pozy-
tywnie wpłyną na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością. 
Zapraszamy!

Dla wielu klientów MOPS problemem jest brak zatrudnienia 
lub niskie kwalifikacje, które nie dają gwarancji na utrzymanie 
się na rynku pracy. Dlatego specjalnie dla nich organizowane są 
kursy zawodowe wraz z uprawnieniami do wykonywania no-
wego zawodu. Są to zawody, na które jest stałe zapotrzebowanie 
na rynku pracy. Powodzeniem cieszą się kursy ochrony mienia, 
kasjera-magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i programu do 
fakturowania, opiekunki do dziecka i opiekunki osób starszych, 
spawacza, księgowości komputerowej, sekretarsko-asystencki, 
kurs handlowy. 

W najbliższym czasie organizowane będą kursy:
kasjer-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i programu do 

fakturowania
• brukarz
• kurs energetyczny SEP
• obsługa piły mechanicznej
• alpinizm przemysłowy
• kurs kelnerski
• kurs sekretarsko-asystencki
Duża grupa uczestników projektu otrzymuje wsparcie w 

formie udziału w warsztatach. Program zajęć dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb klientów. Są grupy uczestniczące 
w warsztatach motywacyjnych i antystresowych, warsztatach 
dla osób (dorosłych i młodzieży) dotkniętych przemocą w ro-
dzinie, dla osób walczących z nałogiem alkoholowym i osób 
współuzależnionych z ich najbliższego otoczenia, warsztaty dla 
kobiet w ciąży i dla rodzin z problemami opiekuńczo-wycho-
wawczymi. 

W najbliższym czasie organizowane będą:
• warsztaty dla kobiet w ciąży,
• warsztaty kompetencji społecznych,
• warsztaty motywujące.
Odrębną ofertę kieruje MOPS do osób niepełnosprawnych. 

Dla nich przewidziane są warsztaty aktywizacji zawodowej 
podnoszące ich kompetencje społeczne oraz warsztaty moty-
wacyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, pozwalające 
poznać własne możliwości i ograniczenia.

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projek-
tu „Pora na aktywność” są bezpłatne i skorzystało z nich już 
3092 osób. Aby rozpocząć udział w projekcie i pracę nad zmia-
ną swojego życia, wystarczy zgłosić się do pracownika socjalne-
go Filii MOPS w Krakowie właściwej dla miejsca zamieszkania. 
Wspólnie zostaną opracowane metody pracy i plan działania.

Warto powalczyć o lepsze jutro dla siebie i swojej rodziny, 
to przynosi efekty na lata! Więc – pora na aktywność!

Jesienną porą błotnista zazwyczaj ścieżka dla pieszych mię-
dzy ulicami Zbrojarzy i Ruczaj dzięki mieszkańcom dzielnicy 
może zwać się teraz chodnikiem. Prace przy budowie tego 
przejścia zostały wykonane przez mieszkańców dzielnicy 
w formie działań społecznych, tzw. systemem gospodar-
czym, z użyciem materiału odzyskanego w czasie remontu 
chodnika przy ul. Zakopiańskiej. 
Prace zorganizował i osobiście w nich uczestniczył radny 
pan Jerzy Będkowski.                         RG

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Od lewej: A. Cegielski, R. Batko, A. Mardyła, radny Dz. IX J. Bętkowski, J. Kuczaj, J, Bakunowicz.

Radni biorą taczki w swoje 
ręce

MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. 12 616 54 27, mail: do@poczta.mops.krakow.pl

Przedświątecznie
W Klubie Borsuczek na os. Cegielnianym w dniu 27 listopa-
da odbył się przedświąteczny kiermasz rękodzieła. 

Wśród wielu atrakcyjnych drobiazgów znalazły się: zdobio-
na techniką decoupage biżuteria p. Ewy Drużkowskiej, wyroby 
z filcu p. Agnieszki Orlickiej, świece, ozdoby choinkowe, kart-
ki. Było w czym wybierać. Przedsięwzięcie organizował radny 
Wiesław Eckert.           RG
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