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Drodzy Czytelnicy!
Życzymy Wam szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym
ROKU 2012 spełnienia planów i marzeń.
Radni Dzielnicy IX

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Z minionych sesji
W listopadzie sesja Rady Dzielnicy IX odbyłą się w dniu
28.11.2011, 6 grudnia zwołano sesję nadzwyczajną.
Rada Dzielnicy IX ponownie wnioskowała o umieszczenie
w Budżecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania: „Remont ulicy Zbrojarzy na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do nr 34”.
Stan ulicy jest katastrofalny, więc jej modernizacja ma istotne
znaczenie dla warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Finansowanie tego zadania przekracza możliwości Dzielnicy.
Od miesiąca wdrażana jest nowa procedura planowania i realizacji wieloetapowych zadań inwestycyjnych inicjowanych przez
Dzielnice, oparta na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI)
i sprzężonej z nim Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).
Podjęto zatem uchwałę wnioskującą do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do WPF i WPI zadań inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
do realizacji w cyklu wieloletnim w perspektywie obecnej kadencji, w latach 2012-2014. Rada Dzielnicy IX proponuje umieścić
w wieloletnich planach Miasta następujące inwestycje:
1. Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy wraz z odwodnieniem
na odcinku od ul. Falowej do ul. Turonia, w tym: opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego (2012 r.) oraz prace budowlane (2012-2013 r.) – na łączną kwotę 420 000 zł.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (i
przekładkami kolidującego uzbrojenia), łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową, na odcinku od ul. Falowej do ul. Strąkowej
z oświetleniem i przejściem przez potok Młynny Kobierzyński,
co jest związane z zaprojektowaniem przejścia mostkiem. W tym
projekcie przewiduje się: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (2012 r.)
oraz realizację zadania – prace budowlane (2012-2013 r.). Łączny koszt inwestycji przewidziany jest na kwotę 400 000 zł.
3. Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi, obej-

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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mująca: budowę boiska, elementy małej architektury, alejki
piesze, place utwardzone, drogi dojazdowe, infrastrukturę techniczną. W tym projekcie przewiduje się: opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego (2012 r.) oraz realizację zadania w
latach 2013-2018, na łączną kwotę 1 600 000 zł (jest to koszt szacunkowy wg koncepcji, która będzie modyfikowana w projekcie
tak, by spełniała funkcje zabawowe i wypoczynkowe obiektu a
pozwoliła na znaczące obniżenie kosztów).
Wprowadzono korektę do uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe Rady
Dzielnicy IX na rok 2012. Środki finansowe z zadań pn.: 1. Remont nawierzchni ul. Szaniawskiego i 2. Remont chodnika w
ulicy Zakopiańskiej przeznaczono na:
1. Opracowanie projektu i budowa chodnika w ul. Zbrojarzy
– kwota: 40 000 zł.
2. Remont chodnika w ul. Zakopiańskiej po stronie numerów parzystych na odcinku od schodów przy kościele pw. Matki
Boskiej Zwycięskiej do ul. Zakopiańska 82 – kwota 50 000 zł.
3. Remont dachu nad salą gimnastyczną (kontynuacja)
w ZSOI Nr 3 przy ulicy Strąkowej 3A – kwota 50 000 zł.
Rada Dzielnicy IX obejęła honorowym patronatem X edycję konkursu pt. „Przedszkolaków kolędowanie – Małopolski
Przegląd Inscenizacji Wokalno-Teatralnych Oj, Maluśki, Maluśki”, który odbędzie się w styczniu 2012 roku i organizowany
jest przez Samorządowe Przedszkole nr 10 im. Jana Pawła II.
Rada opiniowała dwa ustalenia warunków zabudowy dla
planowanych inwestycji. Pierwszy dotyczy budowy zespołu
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem
podziemnym i włączeniem do ul. Orzechowej. Rada zawnioskowała o zawieszenie procedowania WZiZT dla zgłoszonej inwestycji z uwagi na podjętą uchwałę Rady Miasta z dn.
26.10.2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LIBAN”, obejmującego
teren projektowanej inwestycji.
Negatywnie zaopiniowano także ustalenie WZ dla budowy
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Cegielnianej.
AS
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Zapoczątkowany kilka miesięcy temu cykl, zdaje się nie
mieć końca.
Na początek: bez zmian. Bez zmian straszy swoim wyglądem murek, już nie mur, bo wiele stracił na swoim solidnym
wyglądzie, przy ul. Kościuszkowców, odgradzający od ulicy
podwórze budynku przy ul. Zakopiańskiej 97. Nie może podnieść się z upadku, ponieważ nie ma właściciela, który by mu
w tym pomógł. Zarząd Rady Dzielnicy IX zwracał się do Straży
Miejskiej, ZBK Podgórze, ZIKiT, aby zainteresować właściciela
poprawą stanu technicznego i estetycznego murowanego ogrodzenia. Na razie bez zmian.
Jest jednak akcent optymistyczny.
Trwają prace remontowe dachu nad sąsiadującymi z ogrodzeniem garażami, co zapewne poprawi ich estetykę. Tu jednak muszę zasygnalizować pewne obawy! Wspomniane garaże,
dawniej komórki, pomieszczenia gospodarcze wybudowane dla
mieszkańców domów przy ulicach Zakopiańskiej i Kościuszkowców, dzisiaj zmieniły w części swe przeznaczenie. Wraz ze
zmianą swej funkcji, zmieniają wygląd, np. pojawiają się nowe
drzwi, mur z cegły jest tynkowany, malowany na różne kolory.

WIEŚCI Z KRAKOWA

„Wspierać rozwój. Chronić
dziedzictwo” – konferencja
w Radzie Miasta Krakowa
6 grudnia w krakowskim ratuszu odbyła się dyskusja o ambicjach modernizacyjnych i konieczności zachowania cennej substancji historycznej naszego miasta, pod hasłem:
„Małopolska modernizuje się z głową”.
Do wspólnej dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele
władz państwowych – Pan Jan Lityński, reprezentował Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – i samorządowych – Pan Jacek
Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, dokonał otwarcia
obrad, Pan Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa wziął udział w dyskusji, przedstawiając zasady i efekty
wdrożenia w Krakowie uchwał elewacyjnych.
Architekci i konserwatorzy architektury mówili o zmianach
krajobrazu kultury Małopolski, o błędach w pracach konserwatorskich przy rewitalizacji.
Były także głosy optymistyczne. Pan Marian Cycoń, obecnie
poseł na Sejm RP, barwnie przedstawił proces rewitalizacji Starego Sącza, w którym uczestniczył jako burmistrz miasta.
Eksperci do spraw rewitalizacji zespołów zabytkowych
przedstawili aspekty społeczno- ekonomiczne.
Konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie
Instytut Dziedzictwa, przy udziale Pani Liliany Sonik, Prezes
Stowarzyszenia, która w swej wypowiedzi tak ujęła istotę działań inspirowanych przez omawiane spotkanie: U nas w ostatnim czasie zniszczeniu uległo wiele tysięcy zabytków wpisanych
w rejestr i jeszcze więcej takich, które w żadnych kategoriach nie
figurowały. Nie wszyscy rozumieją, że wartościowymi pomnika-
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Podwórze budynku przy ul. Zakopiańskiej 97. Widok od strony ul. Kościuszkowców.

fot. Renata Grotowska

Posprzątajmy naszą
dzielnicę. Krok piąty...

Czy obecni właściciele mają świadomość, że tymi działaniami
ingerują w sposób nieodwracalny w zabytkową substancję architektoniczną? Po tych pracach remontowych znika oryginalne piękno szeregu komórek, zamykanych na dwuskrzydłowe,
ryglowane drzwi, w których przed laty przechowywano węgiel
na zimę. Jaka szkoda!
Czy uda się ocalić to piękno i niepowtarzalny klimat okolicy? Czy pozostanie tylko fotografia?
RG

mi przeszłości są nie tylko pałace i dwory, lecz także stare parki i
kamienice, drewniane domy z ażurowymi gankami, malownicze
kuźnie i stodoły, nostalgiczne stacje kolejowe, plebanie, ochronki
i budynki szkolne. Najwyższy czas dostrzec zawarte w nich piękno i znaleźć dla nich zastosowanie.
Polska jako jeden z 136 krajów podpisała Konwencję UNESCO. To zobowiązanie, by chronić starą materię architektoniczną, niepowtarzalne piękno przyrody i tradycję kultury.
Dziedzictwo kulturowe ma do odegrania istotną funkcję. Jest
bowiem nie tylko przeszłością, ale może mieć znaczenie również dla przyszłości. Inwestowanie w rewitalizację zabytkowych
kamienic i przestrzeni przyczynia się do zwiększenia miejsc
pracy i aktywności gospodarczej bardziej niż budowanie nowych budynków. Dziedzictwo kulturowe leży u podstaw istnienia społeczności, pobudza spójność społeczną i poczucie tożsamości, decyduje o tym, że w danym miejscu czujemy się, jak u
siebie, w swojej „małej ojczyźnie”.
Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Realizacja zadań
w Dzielnicy IX w 2011 roku

fot. Renata Grotowska

Mijający rok 2011 był rokiem niezwykle trudnym w zakresie realizacji zadań dzielnicy, w związku z deﬁcytem w budżecie naszego Miasta. Stan ten, co jest zrozumiałe, w decydującym stopniu rzutował na realizację zadań dzielnicy.
Czasowe blokady w ﬁnansowaniu planowanych remontów
wymuszały dokonywanie bieżących korekt w zakresie wykorzystania dostępnych środków, w zależności od aktualnych możliwości.

fot. Renata Grotowska

Nowe chodniki przy ul. Ruczaj.

fot. Renata Grotowska

Nowa nawierzchnia ul. Żywieckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kępną.

Chodnik przy ul. Siostry Faustyny po remoncie.
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W tej trudnej sytuacji ogólnej udało się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:
1. Remonty dróg i chodników:
- remont chodników w ul. Siostry Faustyny na odcinku od ul.
Pocztowej do ul. Hm. Millana,
- remont ul. Lasek,
- remont ostatniego odcinka w ul. Koszalińskiej wraz z poprawą odwodnienia,
- odcinkowe remonty chodnika w ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Ciesielskiej do ul. Wałbrzyskiej wraz z dostosowaniem przebiegu przejścia przez ul. Cegielnianą w rejonie ul.
Wałbrzyskiej do wymagań unijnych,
- remont nawierzchni ul. Żywieckiej wraz z wymianą podbudowy na odcinku od ul. Kępnej (wjazd) do Kępnej (wylot),
- remont chodnika w ul. Goryczkowej wraz wykonaniem
utwardzonego placu pod posadowienie kontenerów i pojemników na odpady segregowane,
- remont końcowego fragmentu ul. Nowogródzkiej wraz z
remontem chodnika do ul. Kościuszkowców,
- remont chodnika w ul. Zdunów na odcinku od wjazdu do
pawilonu meblowego do posesji 7b,
- remont chodnika w ul. Zakopiańskiej na odcinku od posesji
nr 14 do posesji nr 30.
W ramach realizacji czynu społecznego mieszkańców udało
się ułożyć tymczasowy chodnik, z odzyskanych płytek, w rejonie ul. Zbrojarzy w kierunku ul. Ruczaj.
2. Skwery i ogródki jordanowskie:
- opracowanie koncepcji ogródka jordanowskiego przy ul.
Do Wilgi na os. Cegielniana,
- remont chodnika oraz wykonanie utwardzonego miejsca
pod posadowienie kontenera na pl. Łagiewnickim,
- wykonanie rewitalizacji pl. Łagiewnickiego.
W placówkach oświatowo-wychowawczych dokonano przeglądu niezbędnych potrzeb remontowych. Z dyrektorami szkół
i przedszkoli uzgodniono kolejność realizacji planowanych remontów. Uwzględniając te dwustronne ustalenia podjęto konieczne korekty uchwał Rady Dzielnicy IX. W ramach dostępnych środków wykonano następujące prace w poszczególnych
placówkach:
– ZSOI nr 3: zakupy pomocy dydaktycznych,
– Przedszkole nr 10: wykonanie remontu łazienki dla potrzeb
dzieci niepełnosprawnych,
– ZSO nr 17: wykonanie remontu schodów wejściowych,
kontynuacja wymiany stolarki, dofinansowanie montażu piłkochwytów na terenie przyszkolnego boiska „Orlik”,
– SOW nr 6: wykonanie remontu łazienek, remont ściany
elewacyjnej, zakupy pomocy dydaktycznych,
– Gimnazjum nr 24: kontynuacja wymiany stolarki okiennej

W W W

.

D Z I E L N I C A

9 .

K R A K O W

.

P L

i drzwiowej; opracowanie projektu przebudowy boisk przyszkolnych,
– Przedszkole nr 95: malowanie pomieszczeń, wykonanie
remontu tarasu.

Ostatnia inwestycja w roku 2011 – chodnik na odcinku ul. Zdunów po stronie numerów
nieparzystych do nr 9.

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Krzysztof Mucha
Przewodniczcy Rady Dzielnicy IX

Nowy chodnik między ulicami Nowogródzką i Kościuszkowców.

fot. ze zbiorów Krzysztofa Muchy

W związku ze wzmożoną działalnością deweloperów na
terenie naszej dzielnicy ze szczególnym zainteresowaniem
Rady Dzielnicy IX spotykały się wszelkie działania związane
z przystąpieniem przez Radę Miasta Krakowa do sporządzania,
oczekiwanych od lat, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Wiosną bieżącego roku Biuro Planowania
Przestrzennego wystąpiło do Rady Dzielnicy IX z wnioskiem
o zaopiniowanie ustalonych wstępnie granic 4 wyodrębnionych
obszarów na terenie dzielnicy, które miałyby być objęte sporządzanymi planami miejscowymi. W odpowiedzi Rada Dzielnicy
IX zawnioskowała poszerzenie granic proponowanych obszarów o tereny zielone, stanowiące niekwestionowaną wartość
dla mieszkańców, zarówno naszej dzielnicy, jak i całego miasta.
Wnioski te zostały pozytywnie ocenione i w zaproponowanej
przez nas formie przyjęte do dalszego procedowania. Ponadto
Rada Dzielnicy IX zawnioskowała o utworzenie dodatkowego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego o roboczej nazwie „Zakopiańska-Zawiła”, który
chroniłby parterową zabudowę tego rejonu. I ten wniosek Rady
Dzielnicy IX został oceniony pozytywnie.
Uchwała Rady Miasta Krakowa podjęta na sesji w dniu
26.10.2011 r. mówi o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego naszej dzielnicy dla następujących obszarów:
- „Łagiewniki”,
- „Borek-Północ”,
- „Liban”,
- „Polana Żywiecka”,
- „Zakopiańska-Zawiła”.
Można przyjąć, że podjęcie tej uchwały jest szczególnym
sukcesem naszej Dzielnicy i pozwoli zachować jej unikalny
charakter z dużą ilością terenów zielonych.

fot. Renata Grotowska

W zakresie współpracy z placówkami kulturalnymi Rada
Dzielnicy IX współfinansowała działalność CSW „Solvay”, jak
również przeznaczyła środki na wymianę zniszczonych drzwi
wejściowych dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Zakopiańskiej.

Plac przygotowany pod kontenery i pojemniki na odpady segregowane, ul. Goryczkowa.
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Ul. Cegielniana, nowo wybudowane przejście dla pieszych na wylocie ul. Wałbrzyskiej.
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Laureaci 69. Konkursu
Szopek Krakowskich
Nasze Przedszkole nr 95 już od sześciu lat bierze udział
w Konkursie Szopki Krakowskiej organizowanym przez Muzeum Historyczne. Pierwsza nasza szopka wykonana wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli została wystawiona
podczas konkursu w 2005 roku i zdobyła wyróżnienie w kategorii dzieci młodszych.
Druga szopka również była duża i wykonana przez całe
przedszkole, zaś w kolejnych latach szopki były mniejsze
(za to było ich więcej) i były robione przez dzieci i rodziców w
domach. Wybór szopek prezentowanych podczas konkursu na
Rynku w Krakowie poprzedzał konkurs wewnątrzprzedszkolny,
podczas którego wybieraliśmy szopki najpiękniejsze i spełniające w pełni kryteria szopki krakowskiej.
W tym roku postanowiliśmy wrócić do ideii jednej szopki
wykonywanej wspólnie, z tą jednak różnicą, że teraz udało nam
się zaprosić do pomocy krakowską rzeźbiarkę i twórczynię
wspaniałych szopek Panią Annę Malik. Od września Pani Malik prowadziła dla nas cotygodniowe warsztaty szopkarskie w
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. Podczas tych warsztatów dzieci 50 dzieci 5-6-letnich z dwóch grup przedszkolnych
tworzyło szopkę od tzw. zera. Podczas pierwszych zajęć oglądały ilustracje przedstawiające krakowskie zabytki, przeglądały zdjęcia szopek oraz rysowały projekty swojej szopki. Później
zaś przystąpiły do jej konstruowania: malowały kartonowe pudła, zdobiły je kolorowym staniolem, wycinając, klejąc, malowały obrazki do wnętrza szopki. W listopadzie nadszedł czas
pracy nad kukiełkami. Każde dziecko namalowało na kawałku
tektury swojego anioła, krakowiaka, diabła czy pastuszka. Powstały też smoki, owieczki, królewny, rycerze oraz oczywiście
postacie Świętej Rodziny. Kukiełek powstało bardzo dużo, bowiem nasza szopka nawiązuje swoją konstrukcją do pierwszych

Z „Orlikiem” w stronę marzeń
W dniu 29 listopada 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie
kompleksu sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy ul. Strąkowej.
W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Krakowa
Pan Jacek Majchrowski oraz zaproszeni goście, także
reprezentujący Radę Dzielnicy IX: Pani Maria Słobodzian,
Pan Jan Pietras oraz Przewodniczący Pan Krzysztof Mucha.
Przypomnijmy, że program „Moje Boisko – Orlik 2012” to
inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki zakładająca budowę
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych

Telefony alarmowe
V Komisariat Policji w Krakowie, ul. Zamojskiego 20/22
Tel. 12 615 29 16 lub 12 615 20 45, numer bezpłatny: 997
Straż Miejska Oddział Podgórze, ul. na Kozłówce 25
Tel. 12 650 07 60 lub 12 688 22 40, numer bezpłatny: 986
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szopek zwierzynieckich, które pełniły rolę teatrzyków do wystawiania bożonarodzeniowych przedstawień.
Dzieciaki podczas wszystkich warsztatów bawiły się znakomicie i na koniec były bardzo dumne z dzieła, które stworzyły.
Nie mogły się też doczekać, kiedy zaniosą ją na Rynek.
Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany 1 grudnia i nasza
szopka znalazła się pośród innych kolorowych dzieł sztuki
pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Jak się okazało, wzbudziła wielki zachwyt i bardzo duże zainteresowanie wśród
oglądających oraz dziennikarzy. Dzieci i nauczycielki udzieliły nawet wywiadów do kilku stacji radiowych oraz do gazet.
Następnie o godzinie 12.00 korowód szopek ruszył do Pałacu
Krzysztofory, gdzie nasza szopka zajęła należne jej miejsce, a
nam pozostało czekać do niedzieli na werdykt jury.
Czekać jednak było warto, ponieważ szopka z naszego
przedszkola zdobyła NAGRODĘ w kategorii dzieci młodszych
oraz tak bardzo zachwyciła jury, że otrzymaliśmy również WYRÓŻNIENIE SPECJALNE. Radość dzieci była wielka, słodkie
upominki zostały zjedzone, a teraz pozostało nam szykować
się do kolejnego, tym razem jubileuszowego, Konkursu Szopek
Krakowskich w roku 2012.
Małgorzata Oóg
Nauczycielka z Przedszkola Nr 

fot. z archiwum Przedszkola Nr 95

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na
terenie całego kraju. W skład kompleksu wchodzą dwa boiska
(piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz budynek sanitarno- szatniowy. W ubiegłym roku otwarty został „Orlik” dla młodzieży Łagiewnik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17.
Centralnym elementem dekoracji uświetniających uroczystość były słowa – zalety i cechy charakteru sportowców i wspaniałych ludzi, którzy osiągają swoje życiowe cele – siła, sprawność i wytrzymałość spojone, jak klamrą, hasłem: sport.
Dzieciom i młodzieży życzymy zatem, aby nowy „Orlik”
był miejscem odpoczynku, spotkań i zabawy przyjaciółmi, a
poprzez ten wspólnie spędzony czas i rozwijanie pasji stał się
także przyczynkiem do kształtowania siły charakteru, odwagi i
wytrwałości w realizowaniu swoich marzeń i przeciwstawianiu
się problemom.
AS

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2, ul. Rzemieślnicza 10
Tel. 12 266 39 98
Całodobowy dyżur w ZIKiT związany z utrzymaniem dróg
Tel. 19478 lub 12 616 75 55 lub 12 616 75 62
Zgłoszenia awarii oświetlenia: Tel. 19479
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Sąsiedzi
Na kolejną Rozmowę miesiąca, ostatnią w 2011 roku, chcę
Państwa zaprosić do domu naszych sąsiadów, przy ulicy
Nowogródzkiej 8.
Bardzo dziękuję pastorowi Jerzemu Koniecznemu za zaproszenie do Ośrodka Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza”,
za znalezienie czasu na rozmowę.
W domu panuje duży ruch, przysiadamy w małym pomieszczeniu, pełniącym funkcję sekretariatu-gabinetu. Rozmawiamy. Za chwilę pojawiają się panowie z nową dostawą leków „z
darów”, ktoś wchodzi przywitać się z Pastorem, zagląda starszy
mężczyzna z pytaniem, czy potrzebne są poduszki, kołdry...
Tak, oczywiście, są potrzebne. Przydałyby się także ubrania i
buty zimowe w dużych rozmiarach...
Czas zimy jest trudnym okresem dla mieszkańców „Domu
Łazarza”. Oni wprawdzie znaleźli już dom, ale w Krakowie jest
ponad 2 tysiące, w Polsce ok. 30 tysięcy ludzi bezdomnych.
Renata Grotowska: Przedstawiam Państwu pastora Jerzego
Koniecznego, Prezesa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Betlejem”
w Krakowie.
Proszę powiedzieć kilka zdań o swoim związku z „ Domem
Łazarza”, którego jest Pastor gospodarzem.
Jerzy Konieczny: Jestem gospodarzem od dwu lat, chociaż
nie mieszkam w nim na stałe, gospodarzami są jego lokatorzy
– 37 mężczyzn i 4 kobiety. To oni dbają o wszystko, co w nim
się dzieje na zasadzie wzajemnej pomocy i współpracy. Sami
sprzątają, gotują, piorą, młodzi i zdrowi opiekują się starszymi
i chorymi. W domu nie ma etatowych pracowników obsługi,
pracują tylko wolontariusze.
RG: Kim są mieszkańcy domu, jego gospodarze?
JK: Każdy z nich ma swoją historię życia, najczęściej bardzo
burzliwego i niełatwego życia.
To często ludzie o trudnych charakterach, ale w naszej
wspólnocie znaleźli oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Chociaż nieraz trudno im się przystosować, postępują według obowiązujących pięciu zasad. (Tu pastor pokazuje wiszącą na tablicy kartkę z zapisanymi pięcioma zasadami). Istotą każdej z nich
jest szacunek do siebie i drugiego człowieka.
RG: Kiedy i na jakich warunkach powstał ten ośrodek?
JK: Jak wspomniałem, dom istnieje od dwu lat i powstał pod
opieką Stowarzyszenia Dobroczynnego „Betlejem”. Finansujemy jego prowadzenie ze środków własnych, tylko 1/3 funduszy
pochodzi z dofinansowania MOPS. Mamy też stałe dofinansowanie z Miasta, przyznane na okres 3 lat. Pozyskujemy też
wsparcie od sponsorów. Nie ukrywam, że koszty utrzymania
domu są duże, na przykład dzisiaj zapłaciłem dwumiesięczny
rachunek za energię elektryczną – 4200 zł. W zimie duże środki
pochłania ogrzewanie. To stary budynek.
RG: Tak, to prawdziwy „chichot historii”. Mieszkacie w budynku, w którym od 1945 roku mieścił się posterunek milicji, potem policji, a dzisiaj stowarzyszenie dobroczynne.
JK: To prawda. Opowiem pani taką historię. W czasie remontu budynku pilnował go w nocy jeden z mieszkańców, były
wieloletni skazany. Zapytany, jak przetrwał noc, odpowiedział,
że noc na komisariacie to dla niego nic niezwykłego, ale jeszcze
nigdy nie spał w gabinecie naczelnika.
RG: Jestem Państwa bliskim sąsiadem i przyznam, że z przyjemnością obserwuję wyjątkową dbałość o utrzymanie czystości wokół
budynku, pielęgnację zieleni, dążenie do stworzenia przyjaznej przestrzeni. Czy to rodzaj terapii, czy samoistna potrzeba mieszkańców?
JK: Wszyscy mieszkańcy, którzy nie są chorzy – pracują. Jak
W W W
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mówiłem, są samowystarczalni, dbają o swój dom, bo daje im poczucie bezpieczeństwa, pewien komfort życia, jest przecież czymś
innym niż schody na klatce schodowej bloku, poczekalnia dworcowa czy stojące na bocznicy wagony kolejowe. Oni to doceniają, że mają swój dom. Nie jest to terapią. Często człowiek leczący
uzależnienie od alkoholu staje się mimowolnym „pracoholikiem”,
i wtedy np. kilkanaście razy dziennie zamiata chodnik.
RG: Wspomniał Pastor o chorych mieszkańcach. Jak wygląda
opieka nad nimi?
JK: Wielu mieszkańców domu nie ma ubezpieczenia. Na co
dzień opiekują się nimi przeszkoleni sanitariusze – koledzy, także moja żona, doktor Ilona. W przypadkach ciężkich – szpital lub
hospicjum. Nie zatrudniamy personelu medycznego na etatach.
RG: Nasza rozmowa zbliża się do końca, a ja chciałam jeszcze wrócić do początku, tzn. do momentu powstania Stowarzyszenia.
JK: Stowarzyszenie Dobroczynne „Betlejem” powstało na
przełomie 1999 i 2000 roku. Założyło go 15 członków Kościoła
Zielonoświątkowego. Zaczęliśmy od pracy z ludźmi ubogimi,
narkomanami, więźniami. Na początku nie zakładaliśmy, że
skoncentrujemy się na opiece nad bezdomnymi. Dopiero kilkakrotne „wizyty” na krakowskim dworcu kolejowym uświadomiły nam ogrom tego zjawiska. I taki był początek.
RG: Jakie macie Państwo plany, dotyczące rozwoju ośrodka?
Może założenie kolejnych „Domów Łazarza”, skoro praca w tym
daje zadawalające rezultaty?
JK: Tak, myślimy o tym. Szczególnie ważne jest zapewnienie
opieki tym, którzy są chorzy, starsi i oczekują na miejsce w DPS.
Oglądałem już nawet taki dom w Krakowie, który mógłby pomieścić kolejny nasz „Dom Łazarza”.
RG: Życzę zatem pomyślnego zakończenia tych zamierzeń.
I na koniec chciałam powiedzieć, że z wielką przyjemnością
Zarząd Rady Dzielnicy IX przeczytał list Pastora Jerzego Koniecznego, zawierający podziękowania za przeprowadzenie remontu
ul. Nowogródzkiej, w bezpośredniej bliskości „Domu Łazarza”.
Przyznam, że jest to jedyny list, jaki czytałam w korespondencji rady, zawierający podziękowanie za wykonanie pracy na
rzecz mieszkańców. Dla mnie jest on miarą waszego stosunku do
drugiego człowieka, którego praca ma znaczenie, jest zauważana
i doceniana.
Dziękuję za rozmowę. Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom ośrodka składam serdeczne
życzenia.
Rozmawiała: Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska
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Czas na prezentację bohaterów „ Kładki nad czasem”.

kładka nad czasem

Pałac, dwór i ogród w Łagiewnikach, który przez ostatnią
właścicielkę, Panią Stanisławę Groyecką, został sprzedany w
1935 (1937) roku siostrom felicjankom, po II wojnie był wykorzystywany przez władze oświatowe PRL, obecnie jest własnością zakonu i mieści się w nim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: SP Specjalna Nr 165 i PP dla Dzieci Afatycznych
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
Pałac znajdował się w posiadaniu rodziny Groyeckich od
1905 roku, wcześniej w Łagiewnikach od XVI wieku istniał
dwór kasztelański wraz z zabudowaniami folwarcznymi.
Właścicielką Łagiewnik od I poł. XIX wieku była księżna
Montlearet, następnie po 1868 roku obszar dworski zakupił

Pałąc w Łagiewnikach przy ul. Hm S. Millana.

Maurycy Baruch i był on w posiadaniu jego rodziny do początku wieku XX. Po roku 1988 dokonano rewitalizacji architektury pałacu i ogrodu. Można podziwiać jego dawne piękno, tym
cenniejsze, że dobrze służy współczesności.

fot. Renata Grotowska

fot. Anna Sulencka

To kolejny tekst zawierający
myśl przewodnią: „ocalić od zapomnienia, ocalić od zniszczenia”.
Na terenie Łagiewnik i Borku
Fałęckiego zlokalizowane są dwa
zespoły dworskie: przy ul. Hm.
S. Millana 15, w Łagiewnikach
– „Zespół dworsko-pałacowy z
ogrodem”, wpisany do rejestru
zabytków (A-619) w roku 1982
i przy ul. Zawiłej 4, w Borku Fałęckim – „Zespół dworsko-parkowy”, wpisany do rejestru zabytków
(A-44) w roku 1983. W odniesieniu do drugiej z wymienionych
wyżej pozycji trzeba zaznaczyć,
że obiekt, w wyniku podziału administracyjnego na 18 dzielnic
pomocniczych miasta Krakowa,
znalazł się poza granicami naszej
dzielnicy, chociaż historycznie
związany jest z Borkiem Fałęckim
(dziś Dzielnica IX).
Na obszarze Dzielnicy IX znajduje się jeszcze jeden obiekt wpisany do rejestru zabytków (A-646)
w roku 1983 – jest nim „Zespół
klasztorny SS. Matki Bożej Miłosierdzia” przy ul. Bł. S. Faustyny
3/9 w Łagiewnikach. Do ewidencji zabytków wpisany został w Kapliczka przy ul. Fredry
roku bieżącym budynek pierwszej w Łagiewnikach.

fot. Anna Sulencka

Dworki w Łagiewnikach
i Borku Fałęckim, czyli kilka
słów o zabytkach architektury

fot. Renata Grotowska

Dworek w Borku Fałęckim przy ul. Zawiłej.

Budynek pierwszej szkoły w Łagiewnikach, ul. Hm S. Millana.

szkoły w Łagiewnikach przy ul. Hm. S. Millana. W ewidencji
zabytków ruchomych umieszczone zostały także trzy kapliczki
słupowe, znajdujące się na terenie Łagiewnik.
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Pałac i park w Borku Fałęckim, w którym obecnie mieści
się siedziba Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
Naprzeciwko kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, na
„górze borkowskiej” znajduje się opisywany zabytkowy park z
dużą ilością botanicznych osobliwości, a w ich otoczeniu klasyczny, dziewiętnastowieczny dwór-pałacyk, z kolumnowym
portalem i łamanym tzw. polskim dachem.
Szkoda, że obiekt ten, chociaż historyczne związany z Borkiem
Fałęckim, włączony został w obszar Dzielnicy X.
RG
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