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ECHA WYDARZEŃ W KRAKOWIE

Lepsza (?)
komunikacja miejska
17 listopada, w dniu uruchomienia torowiska do pętli Czerwone Maki na os. Ruczaj, zaczyna obowiązywać nowa siatka
połączeń komunikacji miejskiej. W życie
Krakowa wchodzi od miesięcy zapowiadana, burzliwie dyskutowana i komentowana we wszystkich lokalnych mediach,
marszrutyzacja, której celem jest przeorganizowanie komunikacji zbiorowej tak,
by odpowiadała potrzebom zmieniającego się miasta.
Otwarcie linii na Ruczaj – jednej
z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji tramwajowych – spowodowało
szereg zmian w całym układzie komunikacyjnym Krakowa. Marszrutyzacja
to zmiany organizacyjne, między innymi: wprowadzenie nocnej komunikacji
tramwajowej, uporządkowanie nazewnictwa przystanków, likwidacja części
linii tramwajowych i sporej ilości linii
autobusowych, ale w zamian większa
częstotliwość kursów. Za korektą w systemie tras pójdą także podwyżki cen
biletów. Wysokość stawek za przejazdy
autobusem i tramwajem i ostateczne
rozwiązania w kwestiach związanych
z biletami powinniśmy poznać na przełomie listopada i grudnia.
Pięć linii tramwajowych zostało całkowicie zlikwidowanych, dziesięć poprowadzono nowymi trasami. Wśród
tych ostatnich jest linia 8, której nowa
trasa budzi spore kontrowersje. Tramwaj nr 8 od 17 listopada kursował będzie na trasie Borek Fałęcki – Cichy Kącik. To konsekwencja założenia: więcej
przesiadek, ale szybsze podróżowanie.
Na odcinku między Bagatelą a Bronowicami odjazdy tramwajów będą co dwie,

trzy, a najwyżej co cztery minuty. Linię
nr 8 skierowano więc do Cichego Kącika. Rada Dzielnicy IX uważa jednak
tę decyzję za niekorzystną dla podróżujących. To stanowisko wyrażane było
wielokrotnie na spotkaniach z przedstawicielami ZIKiT-u oraz dzielnic, kiedy omawiano szczegółowo planowaną
marszrutyzację. Staraliśmy się o utrzymanie linii magistralnych, do których
zalicza się również linia nr 8, sprawdzonych w wieloletniej praktyce jako dobre
rozwiązania – komentuje zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Jan S.
Pietras. – W sprawie trasy tramwaju nr
8, pomimo różnych interesów, doszliśmy
do wspólnych ustaleń z Dzielnicą VI, zadowalających obie strony. Dzielnica VI
gotowa była zrzec się trasy nr 6 na obecnym wspólnym z trasą nr 8 odcinku na
rzecz zachowania kursu linii 8 do Bronowic. Niestety wnioski i propozycje rad
dzielnic nie zostały przy opracowywaniu
nowej siatki komunikacji wzięte pod uwagę. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Krzysztof Mucha uważa, iż otwarcie linii
tramwajowej na Ruczaj nie powinno być
powodem pogorszenia sytuacji komunikacyjnej w innych rejonach miasta. Jest
wątpliwe, czy czas przemieszczania się
w systemie przesiadkowym będzie krótszy,
a na pewno zmniejszy się komfort podróżowania – uważa przewodniczący.

Borek Fałęcki traci bezpośrednie połączenie z Bronowicami. Przesiadać się
będzie trzeba także jadąc na Bieżanów.
Tramwaj nr 23 kursował będzie z Nowego
Bieżanowa przez Łagiewniki, ale do pętli Czerwone Maki. Na trasie 19 również
korekty, bez zmian pozostaje jedynie linia
tramwajowa nr 22. W komunikacji autobusowej także sporo zmian. Z pętli w Borku Fałęckim odjeżdżać będą zaledwie dwa
autobusy miejskie, pozostaje 13 aglomeracyjnych, wycofane zostają kursy nocne.
ZIKiT uruchomił specjalną infolinię,
która ma ułatwić mieszkańcom dostosowanie się do zmian. Pod numery telefonów 12 616 74 21 lub 12 616 74 43
można kierować pytania w sprawie nowych tras tramwajów i autobusów. Nowa
siatka połączeń dostępna jest na stronie
internetowej mpk.krakow.pl.
Wszystkie zmiany w systemie komunikacji Krakowa mają zoptymalizować
jakość usług przewozowych. Czy tak
rzeczywiście będą postrzegane? Czas
pokaże...
AS

Zapraszamy na stronę internetową
Dzielnicy IX w nowej przyjaznej
szacie graﬁcznej.
Dostęp do informacji o dzielnicy jest
łatwiejszy, design przystosowany
do współczesnych wymogów.
Mamy nadzieję, że korzystnym
zmianom ulegnie również
komunikacja z mieszkańcami.
w w w.dzielnica9.krakow.pl
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W październiku zwołane zostały dwie sesje Rady Dzielnicy IX.
Radni podjęli w sumie 18 uchwał.
Rada opiniowała zamierzenia inwestycyjne na terenie Dzielnicy
IX. Pozytywną opinię otrzymał projekt budowy ogródka jordanowskiego wraz z boiskiem, elementami małej architektury i alejkami
pieszymi przy ul. Do Wilgi. Przedstawione materiały spełniają postulaty mieszkańców, którzy oczekiwali na lokalizację w tym rejonie
przestrzeni pozwalającej na rekreację zarówno dzieciom, jak i osobom starszym. W przedstawionym projekcie pozytywnie oceniono
zachowanie większości istniejącej zieleni, wydzielenie miejsca zabaw
dla mniejszych i większych dzieci oraz przestrzeni dla osób starszych.
Wprowadzone w strefę ogródka boisko oraz urządzenia zabawowe
stwarzają zróżnicowaną ofertę dla dzieci i młodzieży.
Negatywnie zaopiniowano:
1. Budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Karabuły. W procedowanym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego „Polana Żywiecka” obszar planowany jako teren zielony i na cele ogródka jordanowskiego.
2. Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
i garażem podziemnym (w miejsce istniejących budynków), infrastrukturą techniczną, przebudową zjazdu, budową drogi wewnętrznej oraz naziemnych miejsc postojowych przy ul. Cegielnianej.
W uzasadnieniu zwrócono uwagę na zbyt małą ilość miejsc postojowych i garażowych dla mieszkańców, niedostateczną ilość miejsc
parkingowych dla pracowników i klientów lokali użytkowych oraz
brak bezpiecznej i prawidłowej obsługi komunikacyjnej w pobliżu
planowanej inwestycji.
Negatywnie rada zaopiniowała również możliwość dzierżawy
części działki położonej przy ul. Goryczkowej, w celu lokalizacji
zestawów kompaktowych przeznaczonych na gromadzenie odpadów stałych przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków przy ul. Żywieckiej. Rada Dzielnicy IX, po latach starań,
w roku 2011 doprowadziła do remontu i uporządkowania terenu
przy ul. Goryczkowej. Ze środków Dzielnicy utwardzone zostały
powierzchnie pod kontenery wielkogabarytowe, zabezpieczono
oraz zbudowano dodatkowe powierzchnie na skarpie, gdzie mają
być zlokalizowane pojemniki na odpady segregowane – tzw. dzwony. Teren ten zlokalizowany jest na działce gminnej i w założeniu
ma służyć mieszkańcom z sąsiedztwa bez wyjątku. Po remoncie
na ten teren jedna ze wspólnot mieszkaniowych z sąsiadującego
osiedla Żywieckiego wprowadziła zamykane kontenery na odpady,
usiłując zawłaszczyć coś, co miało służyć ogółowi społeczeństwa.
Rada Dzielnicy IX przekazała do ZIKiT-u swój postulat wycofania
zamykanych kontenerów wspólnoty i umieszczenia 3 kontenerów
wielkogabarytowych ogólnie dostępnych i dzwonów na dodatkowo
wybudowanych stanowiskach. Zdaniem rady ten teren ma służyć
wszystkim mieszkańcom.
Pozytywnie Rada Dzielnicy IX wypowiedziała się w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie ogólnospożywczym, zlokalizowanym przy ul. Orzechowej 5A.
Radni odnieśli się także do kwestii związanych z komunikacją.
Wyrażono negatywne stanowisko wobec projektu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zakładającego przejazd linii
autobusowej nr 244 przez ulicę Sielską, ponieważ jest ona do tego
nieprzystosowana – jest zbyt wąska. Po jednej stronie jezdni funkcjonuje kontrapas rowerowy, po drugiej parkują samochody.
W związku ze zmianą siatki połączeń komunikacji miejskiej
Rada Dzielnicy IX wnioskowała o ustalenie trasy linii nr 19 tak, aby
służyła mieszkańcom osiedla Cegielniana, czyli wzdłuż ulic: Brożka
i Kapelanka. Starano się również o utrzymanie linii magistralnej
nr 8 w dotychczasowym przebiegu, czyli z Borku Fałęckiego do
Bronowic Małych.
AS
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Koniec 1. edycji konkursu
na najpiękniejszy ogród
W dniu 31 października upłynął termin zgłoszenia ogrodu do
konkursu „Dzielnica Dziewiąta – dzielnica ogrodów”. W kolejnym
numerze Pisma Rady Dzielnicy IX ogłosimy wyniki konkursu
i zaprosimy zwycięzców na uroczystość wręczenia nagród.
Dzisiaj w imieniu organizatorów – Rady Dzielnicy IX i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przekazujemy serdeczne podziękowania głównemu sponsorowi nagród konkursowych:
„CASTORAMIE” przy ul. Zakopiańskiej, a szczególnie panu
dyrektorowi Rafałowi Matodze za zrozumienie dla wszystkich
naszych projektów proekologicznych.
Poniżej prezentujemy nagrody, które oczekują na wyłonionych zwycięzców.
RG

fot. Renata Grotowska

Sprawozdanie z sesji
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Posprzątajmy naszą dzielnicę...

fot. Renata Grotowska

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Przejście do parku Solvay obok budynku przy ul. Zakopiańskiej 97.

Posypało śniegiem! Wracamy na miejsce, w którym byliśmy
jeszcze jesienną porą. Różnica niewielka... ale zniknął kontener.
Czyżby uznano go jednak za przedmiot przydatny? ZAPEWNE.
Obserwujemy więc stan oczywisty w tej sytuacji, tzn. w sytuacji zaginięcia kontenerka na odpady: ... śmieci porzucone, bezpańskie, wstydliwie ukryte pod pierwszym śniegiem.
Tak, z beztroską fantazją, urządzamy sobie przestrzeń publiczną.
RG
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„Dzielnica przyjazna
maluchom” po raz
drugi
W dniu 28 października w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 15 odbyła się uroczystość wręczenia certyﬁkatów VII edycji konkursu
„Miejsce przyjazne maluchom”.
W spotkaniu w imieniu Rady Dzielnicy IX uczestniczyła Renata Grotowska
i odebrała przyznany naszej dzielnicy, po
raz drugi, certyfikat: „Dzielnica przyjazna
maluchom”.

Na uwagę zasługuje fakt, że jesteśmy
jedną z trzech dzielnic Krakowa, obok
Dzielnicy XIV i Dzielnicy XVI, wyróżnionych w tym konkursie. W działaniach Rady
Dzielnicy IX ważna jest realizacja zadań,
których adresatami są dzieci i ich rodzice.
Wzorowo utrzymywany jest ze środków
Rady Dzielnicy IX ogródek jordanowski
przy ul. Fredry. Ponad 60 000 zł przeznaczyliśmy w roku 2012 na wykonanie bezpiecznej wykładziny pod częścią urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim w parku
Solvay. Trwają prace przygotowawcze do
realizacji kolejnego ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi. Przeznaczamy także
znaczne środki na remonty placówek oświatowo-wychowawczych oraz na rozwój infrastruktury sportowej.
To tylko część działań, jednak wszystkie one mają tworzyć przestrzeń przyjazną
maluchom.
RG

Wykładzina zamontowana pod huśtawkami w parku Solvay
w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń.

deser skromny poczęstunek. Organizatorzy
spotkania – Rada Dzielnicy IX i CSW Solvay

– mają nadzieję, że wieczór należał do udanych. Zapraszamy Państwa za rok!
AS

W organizację sympozjum zaangażowali
się wykładowcy ze Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, radny Miasta Krakowa Stanisław Rachwał oraz Zespół Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie, patronat objął przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.
W Małopolsce wydaje się ok. 500 tytułów,
z czego prawie 180 w samym Krakowie, jak
poinformował dr Zbigniew Bajka. Te liczby
obejmują periodyki tworzone przez ośrodki
kultury, prasę wydawaną na zlecenie samorządów, osiedlową, parafialną, ukazującą
się z inicjatywy prywatnej oraz wszelakich
organizacji i stowarzyszeń. Statystyki wskazują, że jest nieźle. W dobie Internetu, cyfryzacji oraz indywidualizmu wdzierającego
się także w życie społeczne, lokalna prasa
papierowa nie tylko nie umiera, ale ma się
dobrze, bo „tworzy realne wspólnoty”.
Mamy nadzieję, że Pismo Rady Dzielnicy IX jest „źródłem informacji dla społeczności lokalnej i o społeczności lokalnej”, jak
ujął to dr Jan Franczyk. Chcemy Państwa
informować o sprawach ważnych dla naszej
okolicy, chcemy przybliżać Państwu sylwetki ciekawych ludzi mieszkających wśród
nas, działania organizacji i stowarzyszeń
na rzecz naszego dobra, chcemy promować
lokalne wydarzenia kulturalne i zachęcać
do wspólnych inicjatyw, chcemy dzielić się
wiedzą historyczną o naszej małej ojczyźnie.
Staramy się być niezależni politycznie, choć
mamy świadomość, że poruszamy sprawy,

które podlegają konkretnej ocenie radnych
Dzielnicy IX VI kadencji.
Zapraszamy Państwa do reakcji na formułę Pisma, poruszane w nim tematy, do
komentarza konkretnych artykułów. Zależy
nam, aby transmisja informacji była obustronna. Zachęcamy do wyrażenia opinii
za pośrednictwem poczty mailowej, na adres dzielnica9.krakow.pl lub przez formularz kontaktowy z przewodniczącym Rady
Dzielnicy IX (w zakładce „kontakt” na stronie głównej dzielnica9.krakow.pl).
Redakcja Pisma Rady Dzielnicy IX

fot. Renata Grotowska
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Złoty wiek mediów
lokalnych
12 października w Sali Obrad UMK odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane
„Rola prasy lokalnej w budowaniu Małych
Wspólnot Krakowa na przykładzie prasy
dzielnicowej i paraﬁalnej”.
Dr Zbigniew Bajka z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie badań
prowadzonych przez Instytut przedstawił
sytuację mediów lokalnych, cele, jakie sobie
stawiają oraz główne obszary tematyczne.
Dr Jan Franczyk z Akademii Ignatianum
podzielił się swoimi doświadczeniami redaktora naczelnego Tygodnika Nowohuckiego, ks. dr Mariusz Kuciński z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
poruszył temat misyjności prasy parafialnej.
Poza wystąpieniami prelegentów organizatorzy przewidzieli także czas na panel
dyskusyjny, który stał się przestrzenią do
wymiany cennych doświadczeń redaktorów pism dzielnicowych oraz parafialnych.
W czasie konferencji w holu przez Salą
Obrad prezentowana była prasa wydawana
przez Dzielnice Krakowa i wybrane krakowskie parafie. Wśród tytułów znaleźć można
było także Pismo Rady Dzielnicy IX.
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fot. Anna Sulencka

25 października seniorzy zrzeszeni w kołach emerytów i rencistów działających na
terenie Podgórza spotkali się w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay na wieczorze
poetycko-muzycznym animowanym przez
zespół Pogodna Jesień.
Serwowano przyśpiewki, wiersze i opowiastki humorystyczne przeplatane tańcami regionalnymi przy muzyce na żywo, a na

fot. Anna Sulencka

Dzień seniora

Ekspozycja krakowskiej prasy dzielnicowej. Wsród tytułów
także Pismo Rady Dzielnicy IX.
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ROZMOWA MIESIĄCA

Zamiast rozmowy miesiąca

Dom lalek
Nasza dzielnica to zaiste miejsce magiczne. W każdym miesiącu utwierdzam się w
tym przekonaniu, gdy podejmuję decyzję o
zaproszeniu do Rozmowy miesiąca kolejnego gościa.
Tym razem, dzięki uprzejmości Pani
Bogusławy Klimek, odwiedzimy... „dom
lalek”.
Pozwolicie Państwo, że nazwę tak miejsce, w którym powstają te fantastyczne
cudeńka w pięknych kostiumach – lalki
wykonane w Pracowni Rękodzieła Artystycznego Pani Bogusławy Klimek w Borku Fałęckim.
Lalki ubrane w stroje ludowe, przygotowane na podstawie dokumentacji etnograficznej, powstają od ponad 25 lat i cieszą
oko wielu znakomitych osób. Obdarowany
nimi został Jan Paweł II, królowa brytyjska Elżbieta II i wielu innych. Biorą także
udział w wystawach oraz bywają udostępniane w celach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i domach kultury. Obecnie
nadszedł dla nich czas wyjątkowy. Pracownia Rękodzieła Artystycznego FOLK ART
zaproszona została do udziału w wielkim
projekcie etnograficznym, jakim będzie
Światowa Kolekcja Lalek Regionalnych organizowana przez prof. Jen Wanga związanego z uniwersytetami w Zurychu i Bazylei.
Profesor Jen Wang – mówi Pani Bogusława Klimek – dotarł do nas po zapoznaniu

się z lalkami produkowanymi przez innych
wykonawców, polecanych przez kierownictwo Cepelii w Warszawie. Jednak prace te
nie spełniały standardów, jakie wyznacza
tworzona od kilku lat kolekcja w Zurychu.
Pani Bogusława dodaje, że po zapoznaniu się ze zdjęciami pierwszych wykonanych dla tej wystawy lalek profesor Jen
Wang napisał entuzjastyczny list wyrażający podziw i uznanie dla najwyższej jakości
artystycznej, etnograficznej i wykonawczej
lalek z Krakowa. I tak zaczęła się współpraca wymagająca ze strony Pracowni dodatkowych studiów etnograficznych i szczegółowej dokumentacji.
Stanęliśmy zatem – wyjaśnia dalej Pani
Bogusława Klimek – przed wielkim wyzwaniem, także w zakresie ponoszonych kosztów.
Przewidywany budżet na kolekcje pochodzące z krajów Europy „wschodniej” nie pokrywa realnych kosztów wytworzenia lalek. Mając jednak na uwadze prestiż naszego kraju a
także świadomość, że nie możemy pozwolić,
aby zabrakło pięknych polskich strojów w tej
kolekcji, podeszliśmy do wykonania pierwszych 32 par lalek ambicjonalnie. W ciągu
ostatnich dwóch lat koszty bardzo wzrosły
i trudno nam będzie sprostać zadaniu, jeśli
Pracownia nie dostanie jakiegoś wsparcia
finansowego ze strony instytucji kultury.
Zatem obecnie pod znakiem zapytania jest
realizacja pozostałej części zamówienia.
A miałoby to być około 190 lalek.
Trudno zakończyć rozmowę tak nieoptymistycznym stwierdzeniem, więc pytam, czym dla Pani jest „dom lalek”. Jakie
miejsce zajmuje w Pani życiu tworzenie
tych małych arcydzieł?

Rezygnacja przed ponad 25 laty z pracy
naukowej na UJ była dziełem przypadku,
nie znaczy to jednak, że tak traktuję moje
obecne zajęcie. Przygotowanie dokumentacji a następnie wykonanie idealnie uszytego
stroju, z odpowiednich materiałów, często z
precyzyjnym haftem, także może być satysfakcjonującym wyzwaniem – podsumowuje
moja rozmówczyni.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
Renata Grotowska

Para krakowska – jedne z lalek, które znajdą się
w Światowej Kolekcji Lalek Regionalnych w Zurychu.
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Wyróżnienia
dla utalentowanych
26 października Klub Kultury Iskierka
gościł artystów amatorów, którzy wzięli
udział w tegorocznej 12. edycji konkursu
„Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego
wieku”.
Wręczenie nagród i pamiątkowych
upominków odbyło się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, na której
ponad czterdziestu twórców zaprezentowało swoje prace malarskie, rysunkowe,
hafciarskie oraz poetyckie.
Zainteresowanie tym konkursem jest
wciąż żywe. „Osoby uczestniczące w konfrontacjach artystycznych traktują kontakt ze sztuką jako znakomitą zabawę,
przyjemność czy relaks, które dają im satysfakcję z odkrywania rzeczywistości w
sposób twórczy. Nie jest to ich zawodowa praca, a mimo to osiągają niejednokrotnie godny uwagi poziom artystyczny”
– zauważa kierownik Klubu Iskierka pani
Grażyna Stępniewska-Szynalik.

październik 2012

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku” w Klubie Kultury Iskierka.

Praca malarska pani Danuty Piętki – laureatki I nagrody.

Jury konkursowe w tym roku przyznało pierwsze nagrody w dziedzinie malarstwa i rysunku paniom Danucie Piętce
i Ewie Taczuk-Walawskiej, w dziedzinie
haftu, koronki i robót ręcznych państwu
Agnieszce Dominik-Sot, Zofii Sienickiej
i Wiesławowi Eckertowi oraz w dziedzinie literackiej pani Julii Pawlickiej-Deckert.
Zespół pracowników Klubu Iskierka
oraz redakcja Pisma życzą Państwu dalszej weny twórczej. Już dziś zapraszamy
do prezentacji swojej twórczości artystycznej za rok.
AS

w w w. d z i e l n i c a 9 . k r a k o w. p l . 5

OPINIE, KOMENTARZE

Sieć szkół: nie tylko
ekonomia
Restrukturyzacja sieci to zmiana rozmieszczenia szkół w mieście. Sieć szkół
samorządowych utworzona dla 132 tys.
uczniów (2003/2004) nie jest i nie może
być dobra dla 98 tys. uczniów (2011/
2012). Decyzja o tym, które placówki
oświatowe zachować, musi opierać się na
zrozumiałych i jednakowych dla wszystkich kryteriach. Bez wyjątków.
Za dużo szkół
W Krakowie mamy o 30 proc. więcej
miejsc w szkołach, niż potrzeba, a placówki często nie są zlokalizowane tam,
gdzie chcieliby rodzice i uczniowie. 40
proc. uczniów szkół podstawowych i prawie 60 proc. gimnazjalistów uczęszcza
do szkół poza rejonem. Rodzice wybierają szkołę dla dzieci wg uznania, przez
co niektóre szkoły podstawowe pękają
w szwach. Gimnazja na osiedlach często
nie są w pełni zapełnione, bo młodzież
wybiera te, do których się dojeżdża, a nie
dochodzi.
Efektywnie wydawać wspólne
pieniądze
W rocznym budżecie Krakowa wydatki na oświatę stanowią jedną trzecią.
Do subwencji z MEN dokładamy
250 mln zł z dochodów własnych miasta. Pusta szkoła to marnotrawienie publicznych pieniędzy – trzeba ją oświetlać,
ogrzewać, sprzątać i pilnować.
Otworzenie szkoły na nowym osiedlu
i zlikwidowanie mało potrzebnej w innym miejscu stało się niełatwym wyzwaniem dla władz samorządowych. Dotychczasowe propozycje likwidacji szkół
wywołały protesty rodziców i uczniów
głównie dlatego, że nie opierały się na
rzetelnych, klarownych i jednakowych
dla wszystkich placówek kryteriach.
Opieranie się tylko na wyliczeniach finansowych przy braku odniesienia do innych
kryteriów krytykowali także radni.
Kolejne próby uszeregowania samorządowych placówek oświatowych
w rankingach także nie przyniosły ocze-

kiwanych efektów, dalej nie ma odpowiedzi, ile i które szkoły powinno się
w Krakowie zlikwidować.
Postawić na popularność – zaufać
rodzicom
Co roku jesteśmy świadkami rekrutacji do klas pierwszych wszystkich szkół.
Zaufajmy opinii rodziców i z ich decyzji wyciągnijmy wniosek, że popularna
szkoła to nie ta, w której dzieci się uczą,
ale ta, gdzie dzieci chcą się uczyć.
Szkoły ponadgimnazjalne, czyli licea
ogólnokształcące, technika i zasadnicze
szkoły zawodowe poddajmy ocenie popularności: uczniowie i ich rodzice wybierając szkołę, wskazują na pierwszym
miejscu tę, na której im najbardziej zależy. Jeżeli liczba osób, które wskażą szkołę jako tę pierwszego wyboru, będzie
mniejsza niż połowa miejsc w pierwszych klasach, powinno się uruchomić
trzyletnią procedurę wygaszania placówki, począwszy od września następnego
roku szkolnego.
W wypadku zespołów szkół ocenie
popularności podlegać powinny pojedyncze szkoły tworzące zespół, a nie cały
zespół łącznie.
Opisywany projekt reformy krakowskiego szkolnictwa przewiduje przyjęcie
procentowego podziału liczby miejsc
w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do ogólnej liczby
uczniów rocznika i określenie liczby
oddziałów i liczby uczniów w oddziale w zależności od „pojemności” szkoły.
Szkoły zawodowe od września 2012 r.
rozpoczynają reformę. Z uwagi na potrzebne, dobrze wyposażone zaplecze do
praktycznej nauki zawodu powinny być
właściwie sprofilowane.
Kryterium lokalizacji i scalone
obwody szkolne
W ustawie zapisano, że szkoła podstawowa powinna być oddalona od miejsca
zamieszkania ucznia najwyżej o 3 km,
a gimnazjum – o 4 km. W opisywanym
projekcie zaproponowano restrukturyzację i uporządkowanie istniejących obwodów szkolnych. Powinny one zostać
dopasowane do granic dzielnicy, a sąsiadujące szkoły mają utworzyć wspólne
obwody „scalone”, spełniające kryteria
ustawowego obwodu szkolnego, oczywiście osobno dla gimnazjów i osobno dla

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:
wtorek w godz. 14.00-15.00
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szkół podstawowych. Na terenie każdej
dzielnicy powinno powstać jak najmniej
scalonych obwodów, w których należy
wskazać, według kryterium popularności, szkoły przewidziane do wygaszenia.
Jeżeli w scalonym obwodzie popularne okażą się wszystkie szkoły, to będą
funkcjonować bez zmian.
W procesie restrukturyzacji sieci pamiętać należy o równomiernym rozłożeniu szkół podstawowych i gimnazjów
w mieście, dlatego rozważając wygaszenie
sąsiadujących niepopularnych placówek,
trzeba dodatkowo przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji w danym rejonie.
Szkoły specjalne i integracyjne
Szkoły specjalne i integracyjne także
powinny być równomiernie rozłożone na
terenie Krakowa i ich sieć należy lepiej
dostosować do potrzeb rodziców. Dzieci
specjalnej troski korzystają z dowozu do
szkoły na koszt gminy, dlatego powinny
uczęszczać do szkół najbliższych. Jeżeli
okaże się, że konieczna jest zmiana lokalizacji szkoły, to powinno do niej dojść
wyłącznie w ścisłym porozumieniu z rodzicami dziecka i za ich pisemną zgodą.
Szkoły integracyjne stoją przed wyzwaniem reorganizacji, bo zgodnie z rozporządzeniem MEN mniejsza o połowę
liczba dzieci stanowi podstawę utworzenia
klas integracyjnych, a dzieci z zaburzeniami zachowania (ADHD) będą uczyły się
w szkołach masowych. Szkoły integracyjne
wejdą w skład „scalonego” obwodu.
Oczekiwane efekty reorganizacji
Zasadnicza różnica między opisywanym projektem a dotychczas publikowanymi pomysłami polega na oddaniu
pierwszeństwa kryterium popularności
szkoły, a nie kryterium ekonomicznemu.
W wyniku proponowanej restrukturyzacji sieci szkół Kraków zostanie podzielony na minimalną, ale wystarczającą liczbę
obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, a miasto będzie prowadziło placówki popularne wśród mieszkańców, bo
ocenić i wybrać najlepszą dla siebie szkołę
najlepiej potrafią rodzice i uczniowie.
Marta Patena
Radna Miasta Krakowa
Przewodniczca Komisji Edukacji
RMK
www.patena.info

R e d a k c j a : Anna Sulencka
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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
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D r u k : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Powstańców Wielkpolskich 3,
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Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów
oraz nadawania im własnych tytułów.

październik 2012

Park w jesieni jest szczególnie urokliwy. Poddajmy się więc temu urokowi
w czasie spaceru po parku Solvay.
Jednym z dominujących w nim drzew
jest właśnie topola, która stanie się bohaterką tej krótkiej refleksji. Topole włoskie rosną na obrzeżu parku od strony
ul. Niemcewicza, wzdłuż ciągu spacerowego przy campingu „Krakowianka”.
W tym rejonie znajduje się zresztą najwyższa i najstarsza topola na obszarze
całego parku. Można także odpocząć na
zapraszającej ławce przy kępie młodych
topoli w drodze na targowisko w Borku
Fałęckim.
Odpocząć i... zauważyć, że liście topoli są dwukolorowe: ciemne tam, gdzie
opaliły je ognie zaświatów, gdy Herakles,
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Pracownia
Logopedyczna
w CSW Solvay
Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych 9 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zainaugurował działalność
Pracowni Logopedycznej Małopolskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Z konsultacji ze specjalistami
związanymi ze środowiskiem naukowym
Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Akademii Ignatianum
skorzystało kilkadziesiąt osób. Jest to
początek stałej współpracy Pracowni
Logopedycznej z CSW Solvay.
W ramach Pracowni otwartych zostało
kilka klubów, w których spotkania odbywały się będą cyklicznie. Rejestrować się
należy poprzez kontakt mailowy z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszczególnych grup.
Do Klubu Rozwoju Małego Dziecka zapraszane są zdrowe dzieci w wieku od 1 do
5 lat na zajęcia ogólnorozwojowe – takiej
oferty dla młodszych dzieci na rynku nie
ma. Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 listopada w godz. 17-20 (rejestracja: klub.
rmd@gmail.com).
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fot. Renata Grotowska

Wydawany obecnie numer Pisma Rady
Dzielnicy IX przypisany jest październikowi, ale do rąk Czytelników dotrze dopiero
w listopadzie, zatem konieczna jest garść
reﬂeksji... o przemijaniu.

Jeden z mitów greckich mówi, że
czarna topola urodziła się ze śmierci
i cierpienia.
Topola w mitologii litewskiej jest również drzewem stanowiącym oś wszechświata. Słowianie traktowali ją jako drzewo magiczne, sadząc w pobliżu domów,
gdyż stanowiła dobry odgromnik, broniła od piorunów, których bały się wszystkie demony. W lasach wskazywała wędrowcom drogę i chroniła przed duchami, które sprowadzały ich na manowce.
Może i dzisiaj topole z naszego parku
mogłyby pełnić podobną funkcję?... RG

Również w tym miesiącu – 30 listopada
– zainauguruje działalność Klub Wspomagania Rozwoju Mowy (rejestracja: wrd@gmail.com), który otoczy specjalistyczną
opieką dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy. Spotkania w tym klubie
tak naprawdę służą integracji, nie tylko
dzieciom, ale również rodzicom – powiedziała kierownik Pracowni dr Anna Siudak,
zapowiadając równocześnie, że po nowym
roku uruchomiony będzie klub pomyślany
jako grupa wsparcia dla rodzin dzieci dotkniętych zaburzeniami komunikacji językowej.
Działa także Klub Bilingua (kontakt:
klub.bilingua@gmail.com) zajmujący się
kształceniem językowym, przeznaczony na
przykład dla obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa na studia polonistyczne,
którzy chcą szlifować język polski.
14 grudnia rusza Afa-Klub – miejsce
spotkań dla dorosłych. Takiej inicjatywy
w Krakowie nie ma. Ludziom dorosłym,
którzy mają problemy z mową na skutek
chorób, którzy mają wsparcie rodzin i mogą
się w jakiś sposób komunikować, tworzymy
możliwość spotkania i przede wszystkim wymiany doświadczeń – tłumaczy dr Siudak.
Grono logopedów zaangażowanych
w Pracownię – dr Marzena Błasiak-Tytuła, dr Ewa Bielenda-Mazur, mgr Monika
Szarota, mgr Rafał Młyński oraz kierownik
dr Anna Siudak – działa non profit, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay użycza
zaplecza lokalowego nieodpłatnie, stąd też

fot. Anna Sulencka

Topola – drzewo
przemijania

mając na czole wieniec z topoli, wychodził z Hadesu wyprowadzając zeń
Cerbera; jasne tam, gdzie zwilżył je pot
bohatera. Biała topola jest bowiem drzewem przypisanym Herkulesowi i związana jest z życiem po śmierci, podczas gdy
czarna topola oznacza samą śmierć.

fot. Renata Grotowska
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Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay. 9 listopada 2012 r.

poszczególne warsztaty dla zainteresowanych są bezpłatne. Jest to ogromna szansa
dla mieszkańców Krakowa, aby nieodpłatnie
skonsultować swoje problemy ze specjalistami najwyższej rangi – powiedziała Magdalena Handzel-Milc z Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, której staraniem zrodziła się
współpraca z inicjatorami Pracowni. AS
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Drogi seniorze!
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, policjanci
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali kilka wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów z domu
– spotkań z najbliższymi oraz związanego z tym zamieszania i przedświątecznej krzątaniny. W tej „wielkiej gorączce”
świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły nam
w spokojnej, rodzinnej atmosferze.
PODCZAS ZAKUPÓW W OKRESIE
PRZEDŚWIĄTECZNYM PAMIĘTAJMY:
• Trzymajmy swoją torebkę z przodu, zamkiem - zapięciem do siebie.

• Nie trzymajmy pieniędzy w jednym miejscu, należy
je rozdzielić i umieść w różnych miejscach (np. w torebce,
płaszczu, kurtce).
• Klucze do mieszkania nie nośmy razem z dokumentami,
na których widnieje nasz adres zamieszkania – jeżeli złodziej ukradnie nam to wszystko, okradnie nasze mieszkanie
zanim zdążymy zareagować.
• Nie trzymajmy portmonetki, portfela i dokumentów
w bocznych kieszeniach torebek, zewnętrznych kieszeniach
kurtek i płaszczy, w tylnych kieszeniach spodni.
• Płacąc za zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela, najrozsądniej jest posiadać odliczoną kwotę pieniędzy.
• Zapamiętajmy kod do karty bankomatowej / płatniczej
– nie zapisujmy tej informacji na kartkach, które zdarza nam
się trzymać w torebce.
• Podczas przymierzania np. ubrań, pakowania zakupów,
płacenia w kasie - trzymajmy torebki, saszetki blisko siebie,
starajmy się nie odstawiać ich na podłogę lub ladę – złodziej
wykorzysta nawet kilka sekund naszej nieuwagi.
• Zwracajmy uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie wokół
siebie – „kieszonkowcy” działają właśnie w takich warunkach.
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Do 22 listopada w Biurze Planowania Przestrzennego UMK udostępniony jest do publicznego wglądu projekt
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Polana Żywiecka”.
Uwagi do projektu można składać do 6 grudnia 2012 r.
W dniach od 20 listopada do 18 grudnia wyłożone będą w Biurze Planowania Przestrzennego UMK
następujące MPZP, obejmujące Dzielnicę IX: „ Łagiewniki”, „Zakopiańska-Zawiła”, „Borek Północ”.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zostaną przeprowadzone w UMK w dniach:
10 grudnia 2012 o godz. 15.00 – „Łagiewniki”,
12 grudnia 2012 o godz. 15.00 – „Borek Północ”,
28 grudnia o godz 15.00 – „Zakopiańska-Zawiła”.
Uwagi do trzech powyższych projektów planów może wnosić każdy, do dnia 4 stycznia 2013 r.
Wszelkie informacje dotyczące planów oraz składania wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
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Cień wolności
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fot. Anna Sulencka

Cieniem położył się w dniu 11 listopada na uroczystości w Łagiewnikach z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę akt dewastacji
Pomnika – Miejsca Pamięci przy ul. Hm. Millana, upamiętniającego
mieszkańców Łagiewnik, którzy zginęli w imię wolnej Polski. Metalowe zwieńczenie obeliska pozbawione zostało orła – prasymbolu
państwa polskiego.
Jesteśmy świadkami konﬂiktu narodowego rozgrywającego się na
najwyższych szczeblach władzy, która winna zapewnić nam stabilność w poczuciu wspólnoty narodowej, z pewnością drzemie w nas
zagubienie w deﬁniowaniu państwowości i patriotyzmu. Oczekujemy
jednak elementarnego szacunku do osób wymienionych na tablicy
pamiątkowej, które były tyleż bohaterami, co oﬁarami przemocy,
brutalności oraz polityki kłamstwa i zagłady. W czasach myślenia
biznesowego warto też dodać, że pomnik postawiony został za pieniądze publiczne.
Pozostaje mieć nadzieję, że zniszczenie było nieświadome i bezmyślne.
Orzeł zostanie wykuty ponownie – taką decyzję podjęli mieszkańcy
Łagiewnik.
AS
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