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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Wypadek...
przypadek!
Mieszkańcy Borku Fałęckiego znają feralne skrzyżowanie ulic: Żywieckiej, Zdunów,
Nowogródzkiej i Rynku Fałęckiego. W ciągu ostatniego miesiąca stało się ono ponownie miejscem zdarzeń komunikacyjnych w dniach 6 sierpnia i 1 września.

ZIKiT, wraz z wizją w terenie, w celu
podjęcia decyzji w sprawie podniesienia
bezpieczeństwa pieszych i kierowców na
tym skrzyżowaniu.
W wyniku ustaleń poczynionych
w czasie spotkania do końca września
powstanie projekt rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie, który zostanie zrealizowany ze środków Dzielnicy IX. Będzie to m.in. ograniczenie
możliwości parkowania samochodów
w rejonie skrzyżowania ulic Niemcewi-

cza i Montwiłła-Mireckiego przez zamontowanie słupków, zakaz parkowania
w Rynku Fałęckim na odcinku ulic Miłej
i Zdunów, wyznaczenie pasów dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej,
Zdunów i Nowogródzkiej z Rynkiem
Fałęckim, wyznaczenie linii ciągłej, oddzielającej pas dla pieszych na ul. Zdunów (rozwiązanie tymczasowe do czasu
remontu kapitalnego ulicy) oraz, w późniejszym terminie, wykonanie spowalniaczy na ul. Żywieckiej.
RG

stycja planowana jest do realizacji w latach
2012-2015, obejmuje projekt oraz prace
budowlane na kwotę szacowaną w sumie
na 388 000 zł.

Pozytywnie odniesiono się również do
propozycji uznania za pomnik przyrody
– z uwagi na szczególne wartości przyrodnicze, wielkość, wiek i pokrój – dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Obozowej 76.

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji
W czasie ostatnich sesji Rady Dzielnicy IX,
które odbyły się w dniach 23 lipca, 7 sierpnia oraz 4 września, radni głosowali nad
23 projektami uchwał przygotowanymi
przez Zarząd oraz komisje Rady.
W celu zabezpieczenia środków finansowych przyznanych Dzielnicy w ramach
budżetu Miasta, dokonywane są korekty
rozdysponowania wydatków na zadania
powierzone i priorytetowe. Na przesunięcia te mają wpływ m.in. różnica między
wydatkami rzeczywistymi określonymi
po przetargach na inwestycje a wydatkami
planowanymi, niemożność dysponowania
środkami przyznanymi na zadania inwestycyjne w ramach zadań bieżących i odwrotnie oraz także brak płynności w przekazywaniu środków do dyspozycji Dzielnicy. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę
Dzielnicy IX są do wglądu na stronie www.
dzielnica9.krakow.pl.
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadań inwestycyjnych Dzielnicy IX realizowanych w cyklu wieloletnim wprowadzona została budowa dwóch pochylni
dla osób niepełnosprawnych w przejściu
podziemnym pod ul. Zakopiańską. Inwe-
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W wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez samochód wyjeżdżający z ulicy Zdunów doszło do zderzenia z samochodem nadjeżdżającym ulicą Żywiecką
(w sierpniowym zdarzeniu) i od strony ulicy Montwiłła-Mireckiego w dniu
1 września.
Procedurą ustalenia przyczyn wypadków zajmują się specjalne służby, ale
przeciętny obserwator także może stawiać diagnozy.
Nieostrożność ze strony prowadzących pojazdy, nadmierna prędkość niedostosowana do sytuacji drogowej, niebezpieczne skrzyżowanie, przypadek?...
Mając na uwadze powyższe obserwacje, z inicjatywy Rady Dzielnicy IX
w dniu 10 lipca 2012 roku zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami

Toczą się procedury związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Dzielnicy IX
podjęła uchwałę w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania działek przy ul.
Kościuszkowców (Nr 720/1 i 720/2 obr. 33
j.ew. Podgórze), które znajdują się na terenie opracowywanych MPZP obszarów
Liban i Borek Fałęcki „Północ”. Zgodnie
z podjętą w marcu 2012 roku uchwałą
w sprawie przeznaczenia tego terenu pod
przedszkole, wnioskowano do Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa
o zmianę sposobu zagospodarowania w/w
działek z propozycją przeznaczenia ich nie
na działalność usługowo-handlową, ale na
cel publiczny.
Pozytywnie zaopiniowano wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
kategorii BC, tj. o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa i powyżej
18% w sklepach ogólnoprzemysłowych zlokalizowanych przy ul. Orzechowej 3 oraz 5.
Po wizji lokalnej przeprowadzonej
przez członków Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rada zaopiniowała
pozytywnie ponowne zawarcie umowy
najmu lokalu socjalnego położonego przy
ul. A. Fredry 63 na następny okres.

Ponowiono wniosek o nazwanie imieniem Adolfa Hyły układu drogowego między ulicami Z. Herberta i Do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia.
Rada wnioskowała także do Prezydenta
Miasta Krakowa o nadanie imienia Ernesta
Solvay’a obiektowi sportowemu przy ulicy
Żywieckiej 13. Wydarzenie to odbyłoby się
w ramach obchodów Jubileuszu 85-lecia
działalności klubu sportowego na terenie
Borku Fałęckiego, który przypada w 2013
roku. Byłoby też swoistym spłaceniem długu fundatorowi tego obiektu – Ernestowi
Solvay’owi – założycielowi fabryki sody,
która od początku do końca swego istnienia
w latach 90. wspierała działalność klubu.
Jedna z uchwał dotyczyła ustalenia
warunków zabudowy. Negatywnie zaopiniowano budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Fredry.
Rada Dzielnicy IX poparła kandydaturę pani Danuty Kleszowskiej – Przewodniczącej Oddziału Rejonowego Podgórze
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zgłoszoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do Małopolskiego
Plebiscytu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Poza
Stereotypem – Senior Roku 2011”. AS
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Niezaprzeczalnym bogactwem Dzielnicy IX są tereny zielone oraz cieki
wodne znajdujące się w jej granicach.
Uwzględnienie tego faktu w perspektywicznym planowaniu rozwoju Borku Fałęckiego i Łagiewnik jest niewątpliwą koniecznością. W dużym stopniu zostało to
uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obejmujących pięć obszarów: „Zakopiańska-Zawiła”, „Liban”, „Polana Żywiecka”, „Borek
Fałęcki Północ”, „Łagiewniki”. W czterech
z nich zlokalizowane są tereny zielone
i cieki wodne, podlegające ochronie. Ich
zachowanie i dbałość o standardy czystości zadecyduje w przyszłości o jakości
życia mieszkańców Dzielnicy IX. Zatem
wszystkie działania instytucji gminnych,
samorządowców i organizacji pozarządowych powinny zmierzać w tym kierunku,
by ekologia była zawsze czynnikiem nadrzędnym w procesie decyzyjnym.
Niestety dbałość o – nazwijmy to
umownie – bogactwo, którym obdarzyła
nas natura, jest niewystarczająca, ponieważ z reguły pierwszeństwo ma myślenie
o spełnieniu potrzeb doraźnych, komercyjnych lub zwyczajna beztroska i brak
wiedzy na temat ekologii.

które powoli, w oparciu o przemyślany
plan zagospodarowania, zmieniałyby
park leśny w bardziej ucywilizowany. W
ramach cywilizowania parku konieczna
jest budowa ogólnodostępnej toalety i
urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych, np.
„małpiego gaju” lub miasteczka komunikacyjnego dla dzieci, a może także…
– choć to chyba nieprzyzwoita ekstrawagancja – fontanny i ustawienie rzeźb lub
instalacji przestrzennych.
Naturalnym „przedłużeniem” pasa
zieleni parku Solvay jest Las Borkowski,
który dzisiaj stał się lokalnym śmietnikiem, miast, po zagospodarowaniu,
służyć rekreacji mieszkańców. Dzikie
wysypiska śmieci są prawdziwą plagą obszarów zielonych na terenie naszej dzielnicy. Poza Lasem Borkowskim można
je spotkać nad rzeką Wilgą, szczególnie
na terenie przyszłego parku rzecznego
Wilga, w nurcie i nad potokami Urwisko
i Młynny Kobierzyński.
Myślę, że podstawowa
przyczyna tak złego traktowania tego, co płynie
w naszej dzielnicy, wynika z braku zrozumienia,
jak ważne są cieki wodne nie tylko dla estetyki
przestrzeni
publicznej,
ale także dla naszego
samopoczucia.
Doliny
rzek i potoków pełnią
rolę istotnych korytarzy
ekologicznych,
dzięki
którym swobodnie mogą

A teraz przyjrzymy się problemowi.
Park Solvay (pisałam o nim w poprzednim numerze Pisma) jest od lat zaniedbany. Ostatnia inwestycja, to powstały kilka
lat temu ogródek jordanowski, który już
dzisiaj wymaga remontu i modernizacji. Alejki parkowe, szczególnie w części
północnej parku „krzyczą” o naprawę.
Potrzebna jest stała konserwacja zieleni
wysokiej, celowe nasadzenia drzew, takie,

przemieszczać się rozmaite organizmy.
Są ostoją wielu gatunków ptaków, owadów – także koników polnych, płazów
i gadów. Korytarze ekologiczne służą
zminimalizowaniu izolacji ekologicznej
organizmów w otaczającym nas świecie,
który tak szybko zmieniamy i za co ponosimy odpowiedzialność.
Na szczególną uwagę zasługuje np.
chronione rozlewisko Potoku Rzewnego
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Konik polny*
Niepomny jutra, płochy i swawolny,
Przez całe lato śpiewał konik polny...

fot. Renata Grotowska

La Fontaine, „Konik polny i mrówka”
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(Urwisko) o powierzchni 2,77 ha, o dużym zróżnicowaniu ekologicznym. Czy
jeżeli dostrzeżona została wartość tego
użytku ekologicznego, nie powinniśmy
konsekwentnie dbać o kolejne kilometry
Potoku Rzewnego, który przepływa przez
centrum Borku Fałęckiego? A proszę przypomnieć sobie, jak ten potok wygląda.
Miejmy jednak nadzieję, że ta napawająca smutkiem rzeczywistość ulegnie
poprawie, gdy zacznie obowiązywać
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Liban”, zawierający wyznaczony pas ochronny dla potoku.
Katastrofa ekologiczna dotknęła także
Potok Młynny Kobierzyński, do którego
budujący bloki beztrosko wrzucili resztki betonu i styropianu. W dalszym biegu
potok został ujęty w kanał i do samych
brzegów zabudowany. W ten sposób naruszono i bezpowrotnie zniszczono naturalne środowisko. Jedyna satysfakcja, którą mogą mieć miłośnicy
natury, to okresowe podtopienia ze strony potoku,
które dotykają mieszkańców tych rejonów.
Bezpowrotnie mieszkańcy dzielnicy utracili
kolejny użytek zielony,
tzw. „białe morza”, gdzie
od lat planowano stworzenie terenów rekreacyjnych, na miarę potrzeb
XXI wieku. Szkoda.
Należy oczekiwać, że
podobny błąd nie zostanie popełniony w odniesieniu do terenów nad Wilgą, na osiedlu Cegielniana,
gdzie ma powstać park rzeczny Wilga.
Trud grupy mieszkańców, którzy w celu
ocalenia tego terenu założyli Stowarzyszenie „Wilga” i po wielu latach odnieśli sukces, nie może pójść na marne. Konieczne
są tu jednak działania nie tylko „zapaleńców”, ale także wielu instytucji Gminy
Kraków, która już raz dała dowód temu,
że społeczne inicjatywy ekologiczne nie są
jej obojętne.
Powstanie parku rzecznego Wilga
ochroni nie tylko tereny zielone, ale także, przynajmniej na pewnym odcinku,
rzekę Wilgę, która poddawana jest nieustannym „torturom ekologicznym” (pisałam o rzece Wildze w Piśmie w numerze maj/czerwiec 2012).
Imperatywem dla każdego mieszkańca
Dzielnicy IX powinna być dbałość o każdy skrawek terenu zielonego, by mógł na
nim powstać ogródek jordanowski, park,
teren rekreacyjny... zaspokajające nasze
potrzeby dzisiaj i w następnych latach.
Renata Grotowska
*Konik polny – potoczna nazwa owada z rzędu prostoskrzydłych oznaczająca skaczącego szarańczaka wydającego dźwięki przez pocieranie
tylnych nóg pokrywy. W polskiej kulturze konik
polny bywa symbolem lekkomyślności i braku
dbałości o przyszłość.
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(Czy) w piłkę każdy
kopać może...
Klub Sportowy Borek przygotowuje się
do obchodów Jubileuszu 85-lecia! W roku
2013 ten zasłużony dla naszej dzielnicy,
ale także mający swoje miejsce w historii
krakowskiego sportu, Klub, ukończy 85 lat.
Patronat nad uroczystościami Jubileuszu
objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider.

fot. Renata Grotowska

Pan Prezydent Miasta Krakowa prof.
Jacek Majchrowski ufundował puchar dla
zwycięzcy „Meczu czterech drużyn”, któ-

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nowohucka
Akademia
Seniora
zaprasza
Po okresie wakacyjnego odpoczynku
Nowohucka Akademia Seniora wznawia
swoją działalność na rzecz seniorów.
Od jesieni wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem i poszerzaniem swoich zainteresowań, pasji i umiejętności
oraz poszukujące nowych i ciekawych
form aktywności, będą mogły skorzystać
z oferty edukacyjno-kulturalnej Akademii.
Nowohucka Akademia Seniora powstała w 2010 roku. Jej organizatorzy
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ry odbędzie się w czerwcu 2013 r. W czasie uroczystości Pan Prezydent odsłoni
także tablicę pamiątkową i nada imię Ernesta Solvay’a obiektowi sportowemu.
A co dzisiaj dzieje się na terenie tego
historycznego obiektu sportowego?
W dniu 2 września na stadionie przy
ul. Żywieckiej 13 odbyła się IV edycja
Ogólnopolskiego Turnieju BOREK CUP
dla rocznika 2003. Impreza otwarta została o godz. 10.00 w obecności Prezesa
KS Borek Pana Wojciecha Florczyka, założyciela Szkółki Piłkarskiej Borek Pana
z udziałem radnego, Pana Macieja Bały.
Bartłomieja Piwowarczyka i przedstawi- „Niezajęte miejsce jest ważne. W tym
ciela Rady Dzielnicy IX Renaty Grotow- wszystkim – jak mówi Pan Wojtek Maskiej, a także licznego grona rodziców kowski – chodzi przede wszystkim o to,
kibicujących młodym zawodnikom. Za- żeby ci mali adepci futbolu dobrze się bakończenie rozgrywek o godzinie 15.30 wili, rozwijali i rozgrywali jak najwięcej
uwieńczone zostało wręczeniem nagród, meczów. Wyniki najistotniejsze są w wieku seniorskim”.
„Dla porządku trzeba jednak dodać
– mówi Pan W. Makowski – że w Turnieju uczestniczyło osiem drużyn: Cracovia
I Kraków, Cracovia II Kraków, Tarnowia
Tarnów, Korona Kielce, Ruch Chorzów,
Wisła Kraków oraz gospodarze Turnieju
Borek I i Borek II, którzy zajęli, odpowiednio, miejsce drugie i ósme. Turniej
wygrała drużyna z Kielc, na trzecim
miejscu uplasowała się krakowska Wisła”.
Okazuje się, że każdy w piłkę kopać
może, pod warunkiem znalezienia ku
temu dobrych warunków, a takie stwarza Szkółka Piłkarska Borek, założona w
roku 2006 przez Bartłomieja Piwowarczyka. W sezonie 2011-2012 zrzeszała
ona 10 grup treningowych, czyli 200 zawodników w wieku od 5 do 13 lat.
Oby więcej takich i podobnych inicjatyw w dziedzinie sportu na terenie naszej
dzielnicy.
RG

fot. Renata Grotowska

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

– Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty
oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa
Huta starają się z roku na rok wzbogacać
swoją propozycje dla seniorów. W ubiegłym roku akademickim z oferty NAS
skorzystało ponad 200 osób.
W nowym roku akademickim 2012/
2013 zapraszamy do uczestnictwa w następujących zajęciach: język angielski
na różnych poziomach zaawansowania,
język niemiecki na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, kurs
komputerowy, kurs fotograficzny na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
zajęcia ruchowe – joga oraz gimnastyka,
a także rękodzieło i rysunek. Dodatkowo w ofercie NAS znajdują się wykłady
z różnych dziedzin, m.in.: historii, sztuki,
podróży, zdrowia itp., spotkania z kulturą – m.in. wyjścia do opery, filharmonii,
teatrów, muzeów oraz wycieczki.
Zapisy do NAS przyjmowane są osobiście od 3 września br. w godz. 9.00-15.00 (od poniedziałku do piątku),

w biurze Akademii (os. Centrum A 6a,
Kraków, tel. 12 644 68 10 wew. 26).
Inauguracja roku 2012/2013 odbędzie się 1 października br. o godz. 16.00
(os. Centrum A 6a), na którą organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich
przyszłych słuchaczy.
Więcej informacji o zapisach oraz
wszystkie aktualności związane z NAS
można znaleźć na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl.
Niech seniorzy znajdą swój dobry
czas z Nowohucką Akademią Seniora!
Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty,
tel. 12 644 68 10 wew. 25, 518 659 075
stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl
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ROZMOWA MIESIĄCA

Produkt edukacji:
obywatel... patriota?
Szanowni Państwo Czytelnicy, kolejny raz
zapraszam na nasze spotkanie z Gościem
Pisma, którym tym razem jest Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 – Pani Renata Dubiel.
Nie pierwszy raz na łamach naszego Pisma spotykamy się z przedstawicielem
edukacji, ale ta rozmowa ma szczególny
wymiar. Na wstępie zaznaczę, że chociaż
numer Pisma pojawi się na początku września, a więc w sezonie typowo szkolnym,
chciałabym potraktować tę rozmowę nie
tylko okolicznościowo, ale poprowadzić ją
wokół tematów, które są aktualne w ciągu całego roku szkolnego i myślę, że nie
dotyczą tylko szkoły.

fot. Anna Sulencka

Renata Grotowska: Pani Dyrektor,
bardzo dziękuję, że w tak „gorącym” czasie zechciała Pani spotkać się z Czytelnikami Pisma.
Dla mieszkańców Dzielnicy IX, którzy nie
interesują się na co dzień edukacją, chociaż
podobno w Polsce wszyscy znają się na nauczaniu i medycynie, budynek przy ul. Niecałej 8 jest miejscem tajemniczym. Proszę
powiedzieć, jakie zadania spełnia SOSW?
Renata Dubiel: Cieszę się, że mogę trochę przybliżyć placówkę kształcącą dzieci
z wadą słuchu, z którą jestem związana od
początku jej istnienia. Łatwiej będzie odkryć jej tajemnice, nawiązując do źródeł
jej powstania a sięgają one 1981 roku, kiedy to utworzono przy Szkole Podstawowej

Dyrektor Renata Dubiel (pierwsza od lewej) wita gości i uczestników Integracyjnego Festynu Sportowego. Czerwiec 2011 r.
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Nr 16 w Krakowie pierwsze klasy dla dzieRD: Nauczyciele muszą być przygotoci niedosłyszących. Po 10 latach integra- wani do nauczania określonego przedmiocyjnego funkcjonowania rodzice i nauczy- tu, tak jak w każdej innej szkole, a dodatciele założyli Stowarzyszenie „Pomóżmy kowo muszą posiadać kwalifikacje z zaDzieciom Niedosłyszącym” i z olbrzymią
kresu surdopedagogiki, czyli specjalizację
aktywnością podjęli działania mające
do pracy z dzieckiem z uszkodzonym
na celu przekształcenie istniejących klas
słuchem. Jak wcześniej wspomniałam, naw odrębną placówkę. Cel został osiągnię- uczyciele współuczestniczyli w tworzeniu
ty i 02.09.1991 roku rozpoczęła swoją szkoły i dla nich praca z dzieckiem niedziałalność jedyna w Polsce południowo- dosłyszącym to nie tylko zawód, ale po-wschodniej szkoła podstawowa dla dzie- wołanie. Muszę dodać, że dzięki temu, iż
ci niedosłyszących, z 5-dniowym inter- placówka jest szkołą ćwiczeń Uniwersytenatem dla uczniów. W 1993 roku szkoła
tu Pedagogicznego, możemy obserwować
otrzymała budynek po zlikwidowanym pracę studentów i zatrudniać najlepszych
przedszkolu i żłobku w Borku Fałęckim – tych z pasją i oddaniem dziecku.
przy ulicy Niecałej 8. Dzięki zaangażowaRG: Proszę przybliżyć pokrótce naszym
niu rodziców i nauczycieli udało się w go
Czytelnikom
problemy edukacji w obszakrótkim czasie zaadaptować dla potrzeb
rze
szkolnictwa
specjalnego.
szkoły i internatu. Kolejne reformy wiązaRD:
Tych
jest
dużo, zaczynając od
ły się ze zmianami nazw placówki, cel pozostawał ten sam – edukacja dzieci z wadą przepisów prawa oświatowego, które nie
słuchu. Szkoła tworzyła się w specyficzny zawsze służą dzieciom niepełnosprawsposób z „potrzeby serca”, wspólnym dzia- nym. Najprostszym przykładem jest
łaniem rodziców i nauczycieli i taki klimat obowiązkowa nauka języka angielskiego
otwarcia na problemy dziecka niesłyszące- już w klasie I. Podstawa programowa zago i wzajemnej współpracy rodziców i na- kłada naukę języka angielskiego poprzez
słuchanie – na początku pierwszej klasy
uczycieli jest utrzymywany nadal.
dzieci jeszcze nie potrafią pisać i czytać
RG: Kim są wychowankowie i ucznio- – a niektóre dzieci z głębokimi ubytkami
wie SOSW? W jaki sposób odbywa się re- słuchu nie są w stanie uczyć się poprzez
słuchanie – one się dopiero uczą posługikrutacja?
RD: Nasi wychowankowie to dzieci wać językiem ojczystym.
i młodzież z wadą słuchu i zaburzonym
RG: Jak wygląda sytuacja Waszej plarozwojem mowy, dla których tę formę
kształcenia wybrali ich rodzice. Duża cówki na mapie Krakowa?
RD: Mogę powiedzieć, że… najładniej,
grupa dzieci rozpoczyna swoją karierę
patrząc
na lokalizację i… niezwykle przyszkolną w naszym Ośrodku, ale rówchylnie,
patrząc na środowisko lokalne.
nie duża trafia w trakcie trwania cyklu
Bajkowe
usytuowanie budynku w środedukacyjnego, po niepowodzeniach
w szkołach ogólnodostępnych czy in- ku parku, piękna zieleń, ogród, spokój,
tegracyjnych. Wybór szkoły dla dziec- bogate zaplecze rekreacyjne, życzliwość
społeczności lokalnej i Rady Dzielnicy
ka to bardzo trudna decyzja – rodzice
IX
– wymarzone miejsce na szkołę z indługo zastanawiają się, z jakiej formy
ternatem.
skorzystać – boją się określenia „szkoła
Kształceniem dzieci z wadą słuchu
specjalna”. Dlatego staramy się wspierać
rodziców, dzieci i młodzież w podejmo- w Krakowie na poziomie szkoły podstawaniu wyboru, stwarzając im szeroką wowej i gimnazjum zajmują się dwie plamożliwość obserwowania pracy szkoły. cówki – nasz Ośrodek i SOSW dla Dzieci
W placówce działa Zespół Rekrutacyj- Niesłyszących.
RG: Może już czas zadać pytanie syny, którego członkowie: psycholog, pedagog, logopeda wielokrotnie spotykają gnalizowane na początku. Kogo Państwo
się z kandydatem do szkoły, umożliwiają kształcicie i wychowujecie? Przepraszam,
udział w zajęciach lekcyjnych, diagno- że w tytule użyłam słowa: „produkt”. Nie
zują możliwości dziecka, służą fachową jest to w moim rozumieniu określenie peradą. Rodzice cenią sobie tę formę, gdyż joratywne, raczej ma znaczenie jakościowe:
mogą uważnie przyjrzeć się życiu szkoły, „dobry produkt”, „solidny produkt”, po prorealizacji w praktyce przedstawianej im stu dobry obywatel...
RD: Dobry obywatel czyli dobry człooferty edukacyjno-terapeutycznej. Wiosną każdego roku organizujemy również wiek, przygotowany na miarę swoich
możliwości do dalszych etapów edukacji,
Dzień Otwarty Szkoły, podczas którego
prezentowane są metody pracy z dziec- przygotowany do różnych ról społeczkiem niedosłyszącym, rodzice mogą sko- nych, wyposażony w określony system
wartości, kształtowaniu których sprzyja
rzystać z indywidualnych konsultacji.
patron placówki – Jan Paweł II. Z radoRG: Skoro zadałam pytanie o uczniów, ścią śledzimy losy absolwentów – wielu
kolejne musi dotyczyć nauczycieli. Kim są już studiuje na krakowskich uczelniach
nauczyciele? Jakie wymogi stawiane są przed – AGH czy Uniwersytecie Pedagogicznym,
kadrą pedagogiczną w szkole specjalnej?
▶▶▶
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RG: Jako stary belfer zawsze z ogromną
satysfakcją obserwuję Państwa działania
edukacyjne, dostrzegając w nich tyle pragmatyzmu, co ogromnej wiary w nieodgadnione pokłady możliwości Waszych Wychowanków. Niezapomnianym doświadczeniem była „Muzyka Świata”, widowisko obejrzane przeze mnie w roku 2011,
oraz liczne spotkania na terenie Ośrodka,
w których uczestniczą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Proszę wytłumaczyć ten fenomen Waszej pracy.
RD: Jestem wdzięczna za zwrócenie
uwagi na jeden z najważniejszych aspektów pracy szkoły. Nieodłącznym elementem naszych działań jest stałe umacnianie
wiary dziecka niedosłyszącego we własne
możliwości, które staramy się mu pomóc
odkrywać, proponując różne przestrzenie
do rozwijania aktywności. Widowisko
„Muzyka Świata” stanowiło jedną z takich
przestrzeni, w której uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności muzyczne – myślę, że występ zespołu „Bębniarze
z Niecałej” zachwycił wszystkich – dzieci
z uszkodzonym słuchem – a jednak mogą
grać! Tych obszarów jest wiele, ale może
wspomnę jeszcze o jednym – o działalności plastycznej. Dzieci tworzą niezwykłe dzieła, wygrywając liczne konkursy
o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Fenomen? Czyli jak to możliwe, że jest
tyle działań, które promują osiągnięcia
uczniów, rozwijają ich uzdolnienia i jednocześnie łączą środowisko uczniów, nauczycieli i rodziców? To zasługa nauczycieli, którzy jak mówiłam wcześniej, mają
pasję i doskonale rozumieją specyfikę pracy z dzieckiem niedosłyszącym.

radnego Miasta Krakowa Pana Adama
programów. Z dumą mogę powiedzieć
Migdała. Co spowodowało, że młodzież tak o zwycięstwach grupy wolontariuszy naszego gimnazjum, którzy trzykrotnie zajęli
chętnie zainteresowała się tym projektem?
RD: No właśnie, muszę pochwalić swo- II miejsce, a w ubiegłym roku byli zwycięzcami Małopolskiego Projektu „Mieć
ich uczniów i nauczycieli. A właściwie
pochwalić się realizowanym w placówce Wyobraźnię Miłosierdzia”, a także o cyprzedsięwzięciem „Uczymy się działając”, klicznym udziale w projekcie „Uczeń-Obyczyli tygodniową pracą szkoły metodą watel” oraz „Młodzież pamięta”. Projekt to
projektu edukacyjnego. Od 2001 roku nauka przez działanie – to co robię, co wiwszyscy uczniowie gimnazjum, szkoły dzę i przeżywam, dużo lepiej zapamiętuję
podstawowej, również dzieci z zerówki, i rozumiem – a więc najlepszy sposób na
pracują przez cały tydzień metodą projek- zdobywanie wiedzy przez dziecko z uszkotu, a dzieje się to każdego roku w ostatnich dzonym słuchem. Właśnie przez udział
tygodniach czerwca, kiedy na tradycyj- w projektach najłatwiej przybliżyć młoną naukę w klasie nikt już nie ma ochoty. dzieży wiedzę o samorządzie lokalnym
O zaletach metody nie będę wspominać – myślę, że najlepiej zauważa to Pan Adam
– może dodam, że projekt został wprowa- Migdał, który wcześniej jako przewodnidzony przez MEN do obowiązkowej reali- czący Rady Dzielnicy IX, a obecnie radny
zacji w gimnazjum dopiero dwa lata temu, Miasta Krakowa współpracuje z młodzieżą
a nasi uczniowie i nauczyciele mają już 10- i widzi, jak gimnazjaliści coraz lepiej rozu-letnią tradycję i doświadczenie. Z odwagą mieją rolę samorządu lokalnego.
podchodzą do projektów proponowanych
RG: Czy zgodzi się Pani ze mną, że
w ramach konkursów czy różnorodnych w pracy z dziećmi i młodzieżą bardzo
ważne są te aspekty wychowania, o których właśnie rozmawiamy. Może nawet
znacznie ważniejsze niż zdobyta kompletna wiedza we wszystkich szkolnych przedmiotach nauczania?
RD: Oczywiście. Dlatego może wspomnę jeszcze o dwóch programach, które realizujemy z uczniami poza lekcjami. „Współdziałamy i współtworzymy”,
to program służący rozwijaniu samorządności i kultywowaniu tradycji oraz
„Oswoić przestrzeń” – program, którego
celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie.

fot. Renata Grotowska

niektórzy już je ukończyli. Ale najważniejsze – większość chętnie wraca, aby się spotkać przy okazji tradycyjnych szkolnych
imprez – chociażby ogólnoszkolnej Wigilii,
inni wpadają okazjonalnie – chyba z dumą
możemy mówić o nich „nasi uczniowie”
– aktywni społecznie, nieźle radzący sobie
w skomplikowanej rzeczywistości.

Radny M. Krakowa Adam Migdał wręcza dyplomy uczniom
SOSW Nr 6, którzy brali udział w projekcie Uczeń-Obywatel.
Czerwiec, 2012.

RG: Dziękuję za rozmowę i życzę
Pani i Wszystkim Nauczycielom w pracy
z Uczniami tylko dobrych wyborów.
Renata Grotowska

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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fot. Renata Grotowska

RG: Pozwoli Pani, że myśląc o „produkowaniu dobrych obywateli”, nawiążę
jeszcze do uczestnictwa uczniów w projekcie pod patronatem Rady Miasta Krakowa „Uczeń-Obywatel”. Byłam świadkiem
wręczania dyplomów Pani uczniom przez
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 r e s r e 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
Pr o 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.
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zaproszenie do przedszkoli i szkół w Dzielnicy IX
Gimnazjum w Borku Fałęckim

jesteśmy Polakami
zdobywamy wiedzę poza
szkołą

W

bieżącym roku szkolnym

uczniowie Gimnazjum 24 uczestniczyli
w interesujących
doświadczeniach
prowadzonych w laboratoriach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pod okiem pracowników naukowych
gimnazjaliści mogli samodzielnie badać
wadyosoczewek.

W maju uczniowie klas drugich

Od 2010 roku uczniowie
Gimnazjum nr 24 pod opieką
p. R. Chartuniewicz uczestniczą
w projekcie Edukacja Patriotyczna
dla Szkół Miasta Krakowa. Brali
udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne,
dwukrotnie w grze terenowej Śladami Niepodległości ( II i III miejsce),
w akcji Młodzież pamięta, konkursie
historycznym Zachować dla przyszłychopokoleń… oraz
projekcie
Uczeń–Obywatel.

Opiekujemy się miejscami
pamięci narodowej usytuowanymi
na terenie Dzielnicy IX: Pomnikiem
Stalag 369, grobami żołnierzy
radzieckich, tablicą upamiętniającą
harcerzy poległych w II wojnie
światowej.

pod opieką p. Rafała Sztramkowskiego
udali się do Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, by za
pomocą samodzielnie przygotowanego
teleskopu przyglądać się nocnemu niebu. Dzięki sprzyjającej pogodzie zaobserwowali planety: Wenus, Marsa,
Saturna i ich satelity oraz plamy na
Słońcu.

Zajęcia

poza szkołą odbywały

Od

czte-

rech lat wolontariusze
naszej
szkoły wspomagają podopiecznych z Domu
Samotnej Matki
i Dziecka przy ul. Żywieckiej poprzez
organizowanie zajęć plastycznych, zabaw
oraz zbiórek odzieży i maskotek.

Oprócz

tego

włączmy

się

corocznie w szereg akcji charytatywnych,
wśród których na szczególną uwagę
zasługują: działalność szkolnego koła
Caritas, współpraca z Hospicjum św.
Łazarza, zbieranie zakrętek pod patronatem Fundacji Nauka i Kultura, udział
w przedświątecznych akcjach Góra Grosza, Świąteczna kartka dobroczynna,
Szlachetna Paczka, Gwiazdka dla zwierzaka, Dziewczynka z zapałkami, akcje
PCK.

organizujemy

Od
osiągamy sukcesy

się także w siedzibie Radia RMF,
w jednostce Straży Pożarnej, na lotnisku W roku szkolnym 2011/2012 mamy:
w Balicach.
* dziewięciu finalistów Małopolskich
Konkursów Przedmiotowych

posiadamy certyfikaty

pomagamy

* jednego laureata Małopolskiego
Konkursu Matematycznego

czterech lat włączamy się

Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy
poprzez przygotowanie Imprez na terenie
szkoły. Tradycją stało się organizowanie
Festiwali Talentów. W czasie artystycznych występów naszych gimnazjalistów
oraz
uczniów z okolicznych szkół
przeprowadzamy aukcje prac plastycznych a także kwestujemy na rzecz
WOŚP. Pracę wolontariatu szkolnego
koordynuje p. A Szczasiuk.

* II m. w Ogólnopolskim Konkursie
Informatycznym TIK?-TAK!
* I i II m. w Międzygimnazjalnym
Konkursie Stany Zjednoczone –
historia i tradycja
GIMNAZJUM NR 24
im. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29, 30-426 Kraków;
tel. 12 268 04 10; http://www.gim24.com.pl/,
email:gimnazjum24krakow@wp.pl

* II m. w Konkursie Prawo, ratownictwo, bezpieczeństwo
* III m. w Krakowskiej Olimpiadzie
Młodzieży

GIMNAZJUM NR 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29, 30-426 Kraków, tel. 12 268 04 10, www. gim24.com.pl
sierpień 2012
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Do 31 października trwa konkurs
„Dzielnica IX – dzielnica ogrodów”!
Zapraszamy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ DZIELNI
CY do udziału w Konkursie Rady Dzielnicy IX na najpiękniejszy
ogród w Dzielnicy IX. Uczestnikami mogą być ci, którzy osobiście,
pisemnie lub telefonicznie zgłoszą swój udział, właściwie udział
swojego ogrodu, w Konkursie. Konkurs trwa do 31 października
2012 roku.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone i przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2012
roku. Fotograﬁe ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
serdecznie zaprasza rodziny, bliskich oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie
chorych, w tym będących w podeszłym wieku do udziału w
bezpłatnych szkoleniach dotyczących usprawniania
chorego oraz innych zagadnień związanych z opieką nad
osobą niepełnosprawną.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nowa skate rampa
W ostatnim czasie na terenie Centrum Handlowego Zakopianka przy ul. Zakopiańskiej 62 powstała minirampa dla młodzieży jeżdżącej na deskorolkach, rolkach, rowerach BMX. Firma
Cool Sport zaprasza młodzież do b e z p ł a t n e g o korzystania
z urządzenia sportowego w myśl hasła: „Sport to zdrowie”.
Radny Marek Kocajda

Proponujemy Państwu udział w projekcie: „Ku pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej”.
W trakcie 6 spotkań będą mogli Państwo uzyskać wiedzę
i umiejętności z zakresu:
• Jak dostosować przestrzeń mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych?
• Jaki sprzęt pomocniczy może być użyteczny w domu osoby
niepełnosprawnej?
• Jak zapobiegać upadkom?
• Jak pomóc w utrzymaniu sprawności fizycznej osoby niepełnosprawnej?
Wykład oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzą rehabilitanci
Towarzystwa, pracujący w Hospicjum Stacjonarnym i Domowym.
Znają oni problemy osób opiekujących się niepełnosprawnymi i
pragną podzielić się swoim doświadczeniem w prowadzeniu rehabilitacji dla tych osób oraz pokazać, jak znaczącą rolę odgrywa rodzina w prowadzeniu prostych ćwiczeń, pozwalających utrzymać
sprawność fizyczną i umysłową.
Terminy szkoleń:
EDYCJA I: 25.09, 27.09, 02.10, 04.10, 9.10,
spotkanie podsumowujące: 03.12
EDYCJA II: 09.11, 14.11, 22.11, 26.11, 28.11,
spotkanie podsumowujące: 03.12
Szkolenia będą odbywały się w godzinach od 17.00 do 19.00.
Miejsce: sala wykładowa w Hospicjum im. Św. Łazarza przy ul.
Fatimskiej 17 w Krakowie.
Zgłoszenia: pod nr tel. 12 641 46 57 wew. 44 w godzinach 9.00-14.00, oraz mailowo: edukacja@hospicjum.org
Więcej informacji na stronie internetowej www.hospicjum.
krakow.pl
Projekt „Ku pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej” zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
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Zapraszamy w październiku
do Klubu Kultury ISKIERKA
6 października 2012, godz. 10.30
turniej tańca „O Żółty Jesienny Liść” dla dziecięcych grup
rekreacyjnych w kategoriach: tańce polskie, free style, taniec towarzyski, wstęp wolny
26 października 2012, godz. 17.00
otwarcie wystawy pokonkursowej UKRYTE TALENTY
ARTYSTYCZNE LUDZI TRZECIEGO WIEKU – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Iskierki.
Klub proponuje zajęcia i warsztaty muzyczne, taneczne,
plastyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Iskierki
przy ul. Żywieckiej 44. Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.naszaiskierka.pl.
sierpień 2012

