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Pismo Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki

Drodzy
Czytelnicy!
Pogodnych
świąt
Wielkanocnych,
odrodzenia
Akrostychy Wiosna

nadziei,

Wesół i szczęśliwy krakowiaczek ci ja
I za tę nieprawdę trzeba na mnie kija!
Ogarnia mnie smutek – prozy życia wina:
Służba Zdrowia chora, Sejm... cyrk przypomina!
Na emeryturze – życie nie jest klawe,
Atrakcją jedynie papieskie konklawe!

optymizmu

Wesół i szczęśliwy krakowiaczek ci ja
I niestety z prawdą trochę to się mija!
Oczy moje smutne, choć się śmiać powinny,
Szukam więc przyczyny i… sam jestem winny!:
Natchnienie podsuwa same myśli czarne
A czytelnik łaskaw – gdy „dziełko” ﬁglarne!
Jerzy Faliszek

i radości życia
życzą
Zarząd
i Rada
Dzielnicy IX

Ulica Zdunów potrzebuje
przebudowy

W

styczniu ruszyła budowa wielopiętrowego bloku mieszkalnego przy ul. Zdunów tuż za skrzyżowaniem z ul. Okrzei.
Niestety jest to inwestycja z poważnymi konsekwencjami dla
układu jezdnego, co zauważyli nie tylko radni Dzielnicy IX.
Według obserwacji inwestor nie przestrzega umów dotyczących
m.in. tonażu samochodów ciężarowych obsługujących budowę,
ciężki sprzęt zajmował w pewnym momencie także ul. Żywiecką Boczną. W odpowiedzi na interwencje mieszkańców zaniepokojonych rozjeżdżaniem ulicy Zdunów przez ciężki sprzęt
dojeżdżający na budowę, 31 stycznia odbyła się wizja lokalna,
której celem było podjęcie działań minimalizujących uciążliwość budowy dla układu drogowego i okolicznych mieszkańców. Zarząd Rady Dzielnicy IX monitoruje stan nawierzchni
i interweniuje w ZIKiT o egzekwowanie od inwestora ustaleń
w kwestii korzystania z dostępu do dróg publicznych.
Sprawa jest jednak poważniejsza w obliczu planowanej budowy kanalizacji. Pod koniec ubiegłego roku w ZIKiT odbyło się
spotkanie z udziałem mieszkańców reprezentujących Społeczny
Komitet Budowy Kanalizacji oraz przedstawicielami MPWiK.
Potwierdzone zostało, że w tym roku w ul. Zdunów rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej. Projekt ma pozwolenie na
budowę, które traci ważność w kwietniu 2013 r. Oznacza to, że
budowa kanalizacji w ul. Zdunów musi zostać w najbliższym
czasie rozpoczęta – jest zresztą na pierwszym miejscu listy rankingowej zadań w tym zakresie realizowanych z budżetu miasta.
W ramach przygotowań prowadzone były rozmowy z mieszkańcami, którzy nie mieli planów podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
Doszło do spotkania z projektantami przyłączy kanalizacyjnych
i zawarcia przez mieszkańców umów na wykonanie projektów.
Wobec obu tych faktów: zbliżającej się realizacji kanalizacji
oraz rozpoczętej budowy wielokondygnacyjnego budynku przy
ul. Zdunów, konieczne jest sensowne koordynowanie działań,
aby nie nastąpiły niepotrzebne i nieuzasadnione komplikacje
w trakcie realizowania inwestycji, np. rozciąganie przebudowy
w czasie. Dlatego też Zarząd Rady Dzielnicy IX rozpoczął w tej
sprawie rozmowy z dyrektor ZIKiT panią Niedziałkowską i prezesem MPWiK panem Górą, przekonując, że konieczne jest
spotkanie zainteresowanych stron, czyli ZIKiTu jako zarządcy
drogi odpowiadającemu za jej stan i przebudowę, MPWiKu pilotującego budowę kanalizacji i sieci wodociągowej oraz inwestora stawianego budynku, żeby wiadomo było, jaki jest harmonogram budowy. Jesteśmy jako dzielnica zainteresowani logicznym ciągiem zdarzeń, żeby zmniejszyć do koniecznego minimum
uciążliwości, jakie pociąga za sobą budowa kanalizacji, remont
drogi i budowa chodnika, oraz zoptymalizować czas wykonania tych inwestycji – mówi radny Jan Pietras. Chodzi o to, żeby
działania podczas budowy kanalizacji zostały tak skoordynowa-

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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ne, aby realizacje następowały we właściwej kolejności po sobie,
nie powodując ingerencji w to, co zostało już zrobione.
Uchwała Rady Miasta z 10 stycznia wprowadza nowe zasady realizacji inwestycji związanych z kanalizacją. Polegają one
na tym, że całość inwestycji drogowej jest realizowana przez
MWiK, który dostaje od ZIKiTu warunki odtworzenia nawierzchni i jest zobowiązany do jej odbudowy. My nie chcemy
dopuścić, żeby nawierzchnia ul. Zdunów była odtwarzana w istniejącym stanie, bo ta droga nadaje się do przebudowy – zauważa przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha. – Potrzeba korekty łuku przy ul. Okrzei, żeby w wyniku przesunięcia
pasa drogowego mógł powstać ciągły chodnik z obu stron od ul.
Zaborze do ul. Żywieckiej. Potrzeba też odtworzenia nawierzchni,
ale z odpowiednią podbudową, przystosowaną do ruchu ciężkiego,
bo to jest główna trasa komunikacyjna w Borku Fałęckim. Dzielnica nie wyobraża sobie sytuacji, że po budowie kanalizacji ulica
Zdunów będzie drogą tłuczniową – dodaje przewodniczący.
Reasumując, wszelkie działania w sprawie ulicy Zdunów
zdążają do tego, aby rozpocząć w tym roku budowę kolejnych
instalacji podziemnych sieci kanalizacyjnej, a w następnym
roku dokonać przebudowy ulicy uwzględniając korekty przebiegu. Liczymy, że w tym względzie uda nam się doprowadzić do
udziału Miasta w sfinansowaniu tej inwestycji, bo koszty rzędu
3 mln zupełnie przekraczają możliwości dzielnicy – podkreśla
przewodniczący Mucha.
Rada Dzielnicy IX uważa, iż spotkanie w celu koordynowania działań inwestycyjnych w ul. Zdunów jest konieczne także
dla uzmysłowienia uczestnikom procesu inwestycyjnego wagi
zagadnienia dla okolicznych mieszkańców. Mamy nadzieję, że
ważność kwestii przebudowy ul. Zdunów jednego z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Borku Fałęckim – zostanie
dostrzeżona w Magistracie.
Zarzd Rady Dzielnicy IX

fot. Anna Sulencka

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

R e d a k c j a : Anna Sulencka
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marzec 2013

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Graffiti w przestrzeni
publicznej Dzielnicy IX
„Graﬃti – sztuka czy wandalizm”
(tytuł albumu wydanego w roku 1991)

Realizacja projektu z konkursu „Ósemka w spray’u”. Ulica Sąsiedzka, rok 2012.

użyciu różnych technik. Artyści malują z ręki za pomocą farb
lub przy użyciu szablonów. Wykorzystywany jest pędzel i wodna farba akrylowa, chociaż obecnie najczęściej stosuje się farby
w aerozolu. Tagi natomiast wykonywane są markerami.
Zmienia się nie tylko technika malowania, w dobie globalizacji ewolucji podlega także funkcja graffiti. Poza niezaprzeczalnym znaczeniem politycznym czy społecznym (np. jako wyraz
buntu) graffiti staje się specyficzną formą reklamy akceptowanej i zamawianej, jako rodzaj usługi, przez właścicieli firm czy
administratorów budynków i w ten sposób zdobywa ono pełnoprawne miejsce w przestrzeni publicznej.
Wyrazem akceptacji dla tej nowej pozycji graffiti Zarząd
Rady Dzielnicy IX wraz z partnerami organizuje w 2013 r. konkurs „Graffiti w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX”.
W sąsiedzkiej współpracy z Dzielnicą VIII, która w tym roku
przygotowała już II edycję konkursu „Ósemka w spray’u”, zapewne uda nam się zrealizować cel edukacyjny konkursu, którym jest zmiana stosunku mieszkańców do graffiti i nadanie mu
nowej wartości w przestrzeni publicznej.
RG

fot. Renata Grotowska

raffiti pojawiające się na ścianach budynków naszego miasta postrzegane jest przede wszystkim w kategoriach wandalizmu, o którym należy informować stosowne służby.
W 2012 roku odnotowano ok. 1779 aktów wandalizmu tego
rodzaju, co utwierdziło władze miasta w konieczności utworzenia specjalnego zespołu zadaniowego ds. walki z nielegalnym
graffiti, w skład którego wchodzi Urząd Miasta Krakowa, miejskie spółki i jednostki, policja oraz Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa.
Przyjmując powyższy punkt widzenia należy jednak pamiętać, że graffiti ma swoją ciekawą historię, sięgającą czasów starożytnych.
Na gruncie polskim graffiti gości od XIX wieku. Napisy na
murach pojawiały się w czasie powstania listopadowego, w czasach rewolucji 1905 roku, następnie w okresie I i II wojny światowej, a także – co pamiętamy – w czasie stanu wojennego.
W latach 80. „wędrowały po murach krasnoludki”, wykonywane
za pomocą szablonów przez Pomarańczową Alternatywę.

fot. Renata Grotowska

G

Nowożytne graffiti od lat 50. XX wieku związane było z artystycznym ruchem awangardowym i politycznym. W latach
1992-1994 graffiti zaczęło rozwijać się w nowym kierunku, co
związane było z zastosowaniem nowej techniki. Zaczęto malować za pomocą farb w spray’u.
Przywołany wyżej tytuł albumu „Polskie mury. Graffiti –
sztuka czy wandalizm” postawił to społeczno-artystyczne zjawisko w innym świetle, wskazując przede wszystkim jego aspekt
artystyczny i podkreślając, że graffiti to sztuka malowania przy

fot. Renata Grotowska

Mural z akcentem polskim w centrum Caracas.

Ciekawa realizacja graﬃti w okolicy ulic Kapelanka i Brożka.

Ogłaszamy konkurs „Graﬃti w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX”
Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają warunki uczestnictwa, do podjęcia szybkiej decyzji i złożenia zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy IX,
a także dostępny w Biurze Rady Dzielnicy IX przy ulicy Żywieckiej 13.
Po wysłaniu na adres dzielnica9um.krakow.pl prośby o przesłanie wzoru zgłoszenia,
wysyłamy go na podany adres e-mailowy.
Organizatorzy
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji Rady
Dzielnicy IX

W

pierwszym kwartale 2013 roku odbyło się 6 posiedzeń
Rady Dzielnicy IX. Grono radnych podejmowało uchwały
wyrażające stanowisko wobec planowanych inwestycji, uchwały
regulujące pracę radnych oraz korekty na listach zadań przeznaczonych do realizacji w bieżącym roku. W formie uchwał
przekazane zostały do Magistratu wnioski do sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa” oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu naszej
dzielnicy.

Rada opiniowała wydanie decyzji warunków zabudowy
dla 3 inwestycji planowanych na terenie Dzielnicy IX.
Pozytywnie zaopiniowano budowę parku rzecznego Wilga
wraz z infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. Borsuczej. Od kilku lat Rada Dzielnicy IX stara się o sfinalizowanie
tego przedsięwzięcia, gdyż zagospodarowanie terenu nad Wilgą w tym rejonie jest zgodne z oczekiwaniami społeczności
lokalnej i ma na celu ochronę terenów zielonych przed zabudową a jednocześnie poszerzy przestrzeń dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców osiedla Cegielniane. Uchwała opiniująca
zawiera wniosek o zmianę lokalizacji zaprojektowanej kładki pieszej przerzuconej nad rzeką Wilgą, która ze względów
funkcjonalnych powinna być zlokalizowana na przedłużeniu
linii wschód-zachód przechodzącej pomiędzy blokiem przy
ul. Borsuczej 7 i domami jednorodzinnymi przy ul. Borsuczej
oraz przedłużeniem chodnika, który znajduje się między Przedszkolem Nr 10 a obiektami sportowymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy ul. Strąkowej po drugiej
stronie rzeki Wilgi. Zmiana lokalizacji jest niezbędna ze względu na dzieci i uczniów dochodzących z osiedla Cegielniane do
dwóch szkół integracyjnych, przedszkola i przychodni zdrowia.
Szkoła posiada przygotowane przejście i furtkę dla tzw. skrótu,
gdyż wiele lat temu w tym rejonie była planowana kładka dla
pieszych.
Negatywnie zaopiniowano wydanie decyzji WZ dla:
1. Budowy budynku mieszkalno-usługowo-biurowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i naziemnym przy ul.
Cegielnianej. W uzasadnieniu czytamy, że ulica Cegielniana
nie jest przystosowana do przejęcia ruchu drogowego generowanego przez mieszkańców i użytkowników oraz klientów
sklepów i biur z inwestycji zlokalizowanej na zakręcie poprzedzającym wyjazd z ulicy Cegielnianej w ulicę Brożka. Także
wjazd – lewoskręt w tej lokalizacji sparaliżuje ruch wjazdowy
w ulicę Cegielnianą. Nie zaplanowano wystarczającej ilości
miejsc parkingowych dla sklepów i biur (pracownicy, klienci)
projektowanej zabudowy (podana we wniosku powierzchnia
parkingów zewnętrznych o pow. 720m2, co jest wielkością dalece niewystarczającą). Już obecnie tylko okresowe interwencje Straży Miejskiej umożliwiają wyjazd z ulicy Cegielnianej.
Brakuje wymaganej opinii urbanistycznej o zamierzonej inwestycji. Planuje się zbyt wysoki i rozbudowany budynek w stosunku do zabudowy sąsiedniej i uwarunkowań, które powoduje
ta lokalizacja.
2. Budowy zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej z garażami podziemnymi i naziemnymi parkingami wraz z dwoma zjazdami
z ul. Jagodowej i jednym zjazdem z ul. Żywieckiej. Zaprojektowano zbyt wysokie budynki w stosunku do istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Jagodowej w bezpośrednim sąsiedztwie z planowaną inwestycją. Obszar zabudowy objęty decyzją
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WZ powinien stanowić w przeważającej części tereny zielone,
biologicznie czynne. Proponowana zabudowa zespołu trzech
budynków wielorodzinnych nie mieści się na powierzchni niezalesionej i doprowadzić może do wycinki pozostałych drzew,
które na dzień dzisiejszy rosną na tym obszarze. Rada przypomina, że po niekontrolowanej wycince drzew na tym terenie
w minionych latach, na właściciela terenu nałożono obowiązek
zasadzenia drzew w zamian za wycinkę. Obecnie drzewka te
zostały nasadzone i zgodnie z decyzją powinny być chronione
i pielęgnowane do czasu, aż odpowiednie ukorzenienie zagwarantuje ich systematyczny wzrost. Podkreślono także zbyt dużą
intensywność zabudowy oraz niedostateczną ilość miejsc parkingowych w stosunku do planowanej powierzchni użytkowej
mieszkalnej. Dla każdego mieszkania powinno być przewidziane co najmniej 1,5 miejsca parkowania.
Rada pozytywnie zaopiniowała ponowne zawarcie na następny okres umów: najmu pomieszczenia tymczasowego, położonego przy ul. Zakopiańskiej 101 oraz najmu lokalu socjalnego,
położonego przy ul. Zakopiańskiej 72B.
Rada Dzielnicy IX skorygowała uchwałę z dnia 4.07.2012 r.
w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe na rok 2013. Zrezygnowano z zadań:
1. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci (kwota 2 000 zł).
2. Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki na odpady (kwota 20 000 zł).
Zwiększone zostały środki na wykonanie projektu i budowę toalety w Parku Solvay (o kwotę 24 000 zł) oraz uchwalono
nowe następujące zadania priorytetowe:
1. Budowa przejścia ul. Do Wilgi – Tokarska – projekt i wykonanie (kwota 8 800 zł).
2. Uporządkowanie zieleni w rejonie ulic Do Wilgi i Tokarskiej (kwota 3 000 zł).
3. Zakup maszyny kaletniczej dla Zespołu Szkół Nr 3 (kwota
4 000 zł).
4. Osiedle Żywieckie – utrzymanie terenów zielonych (kwota
10 000 zł).
5. Ul. Łukasińskiego – ogródek jordanowski – opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem dokumentów formalno-prawnych (kwota 10 000 zł).
6. Opracowanie koncepcji rozwoju Centrum Aktywnego
Wypoczynku przy ul. Żywieckiej 13 (kwota 5 000 zł).
7. Dofinansowanie modernizacji tarasu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 (kwota 15 000 zł).
8. Organizacja konkursu na graffiti w Dzielnicy IX pn. „Graffiti w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX” (kwota 1 500 zł).
Uchwalono również korektę zadania powierzonego Dzielnicy IX na rok 2013 z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, przeznaczając środki z zadania „Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX wg wskazań Dzielnicy
(budowa barierek, zjazdów i podjazdów, oznaczenie przejść dla
pieszych, obniżenia krawężników, modernizacja przejścia pod
ul. Zakopiańską z budową zadaszenia na pętli w Borku Fałęckim)” na budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych
w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską (kwota 43 000
zł) oraz wykonanie przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe do peronu przystankowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na kierunku centrum z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych (kwota 10 350).
Uchwalono wnioski o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy IX
do realizacji w latach 2012-2016. Wnioski obejmują następujące zadania:
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B. Zadania bieżące – prace remontowe dróg i chodników
wraz z oświetleniem (kwota 291 570 zł).
1. Ul. Cegielniana – remont chodnika.
2. Ul. Zdunów – remontu chodnika.
3.U. Żywiecka – remont jezdni, kontynuacja.
4. Ul. Zakopiańska – remont osłon przystanków tramwajowych, remont chodnika (kontynuacja).
5. Ul. Kołodziejska – remont jezdni.
6. Ul. Sielska – remont linii odwodnienia, chodnika (kontynuacja).
7. Ul. Łukasińskiego – remont chodnika.
8. Ul. Brożka – remont ciągu komunikacyjnego.
9. Ul. Kościuszkowców – budowa parkingu i zatoki dla autobusu na przystanek autobusowy.
10. Ul. Hoffmanowej – remont jezdni.
11. Ul. Na Zrębie – remont jezdni i chodnika.
12. Ulice Kępna, Tarninowa i Szpilkowa – remont chodników i parkingów.
13. Ul. Borsucza – remont jezdni.
14. Ul. Hm. S. Millana – remont chodników (kontynuacja na
odcinku od ul. Żmichowskiej do ul. Fredry).
15. Wykonanie przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe do peronu przystankowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na kierunku do centrum.
16. Ul. Żywiecka Boczna – remont jezdni – kontynuacja.
17. Ul. Kołodziejska/Fredry – remont przejścia.
18. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy.
II. Modernizacja ogródków jordanowskich oraz tworzenie
zieleńców i skwerów (kwota 181 415 zł)
A. Zadania inwestycyjne, w tym wnioskowane do WPF (kwota 151 170 zł).
1. Wykonanie projektu i budowa ogródka jordanowskiego
przy ul. Do Wilgi w Krakowie, wykonanie (kwota 151 170 zł).
2. Dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjnych wg wskazań Dzielnicy.
B. Zadania związane z bieżącym utrzymaniem ogródków
jordanowskich oraz zieleńców i skwerów (kwota: 30 240 zł).
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy IX (kwota 30 240 zł).
W ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie
2. Porządkowanie gminnych terenów zielonych (wg wskazań
„Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa Dzielnicy).
pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok, przeznaczono
3. Konserwacja zieleni wysokiej wg wskazań Dzielnicy.
nierozdysponowaną kwotę w wysokości 700 zł na doposaże4. Dostawa oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wg
nie rowerów patrolowych dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa wskazań Dzielnicy.
(Oddział IV Podgórze).
5. Dostawa oraz montaż elementów małej architektury
– m.in. ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery.
Na sesji w dniu 19.03.2013 r. uchwalono korektę listy ran6. Remonty na terenach zielonych (5 zł).
kingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy, przebudowy i remontów ulic i ogródków jordanowskich.
Na sesji w dniu 19.02.2013 r. Rada Dzielnicy IX przyjęła
Lista otrzymała następujące brzmienie:
sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej ZarząI. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem du Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki za 2012 rok.
oraz prace remontowe dróg i chodników wraz z oświetleniem
(kwota 685 770 zł)
Rada Dzielnicy IX zaakceptowała plany pracy poszczególA. Zadania inwestycyjne w tym zadania w wnioskowane do nych komisji problemowych rady. Obecnie działają komisje:
WPF (kwota 394 200 zł).
Komunalna i Ochrony Środowiska; Infrastruktury i Budownic1a. Budowa chodnika w ulicy Zbrojarzy na odcinku od nr 73 twa; ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa; Edukacji, Kultury
do nr 62 w Krakowie – projekt i wykonanie (kwota 250 000 zł). i Sporu; Komisja Bezpieczeństwa oraz Komisja Rewizyjna.
1b. Budowa chodnika w ulicy Łukasińskiego na odcinku od
ul. Montwiłła-Mireckiego do ul. Micińskiego, projekt (kwota
Na posiedzeniu 28.10.2013 r. podjęto uchwałę wnioskującą
15 000 zł).
o uwzględnienie uwag Rady Dzielnicy IX do sporządzanego
1c. Przebudowa sięgacza z ul. Nowogródzkiej (kwota 80 000 zł). „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze1d. Budowa chodnika w ul. Sielskiej, projekt (kwota 15 000 zł).
strzennego Miasta Krakowa” dotyczących obszaru Dzielnicy IX
2. Budowa i przebudowa oświetlenia (kwota 30 000 zł).
Łagiewniki –Borek Fałęcki. Na sesjach w styczniu rada podjęła
2a. Ul. Sobótki – posadowienie 3 słupów oświetleniowych.
także uchwały z wnioskami dotyczącymi procedowanych miej2b. Modernizacja sieci oświetleniowej w ul. Fredry.
scowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmują2c. Modernizacja sieci oświetleniowej na osiedlu Cegielniane.
cych tereny Dzielnicy IX: „Liban”, „Łagiewniki”, „Borek Fałęcki2d. Ul. Łukasińskiego – słup oświetleniowy.
-Północ”, „Polana Żywiecka” oraz „Zakopiańska-Zawiła”. AS
1. Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych
w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską:
– rok 2013 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (strona zachodnia i wschodnia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (kwota 43 000 zł),
– rok 2014 – realizacja zadania, prace budowlane, strona zachodnia (kwota 150 000 zł),
– rok 2015 – realizacja zadania, prace budowlane, strona zachodnia i wschodnia (kwota 100 000 zł),
– rok 2016 – realizacja zadania, prace budowlane, strona
wschodnia; (kwota 90 000 zł).
Razem: 383 000 zł.
2. Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul.
Montwiłła-Mireckiego do ul. Micińskiego:
– rok 2013 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (kwota 15 000 zł),
– rok 2014 – realizacja zadania, lewa strona (kwota 60 000 zł),
– rok 2015 – realizacja zadania, prawa strona (kwota 60 000 zł).
Razem: 135 000 zł.
3. Budowa przejścia przy ul. Do Wilgi:
– rok 2013 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem dokumentów formalno-prawnych i wykonanie (kwota 8 800 zł),
– rok 2014 – realizacja zadania (kwota 36 000).
Razem: 44 800 zł.
4. Budowa chodnika w ul. Sielskiej:
– rok 2013 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (kwota 15 000),
– rok 2014 – realizacja zadania (kwota 50 000 zł),
– rok 2015 – realizacja zadania (kwota 50 000).
Razem: 115 000 zł.
5. Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego (ogrodzenie, zagospodarowanie zieleni, zagospodarowanie
urządzeniami zabawowymi, kosze, ławki):
– rok 2013 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (kwota 10 000 zł),
– rok 2014 – realizacja zadania (kwota 40 000 zł).
Razem: 50 000 zł.
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OPINIE, KOMENTARZE

Dlaczego radni nie chcą
budżetu obywatelskiego (?)
Szanse, że postępowe społeczeństwo powstanie samo z siebie
i zmieni świat, są bardzo małe, na szczęście jednak, nie jest to
niemożliwe
J. Urry, „Społeczeństwo po ropie”

Wiosenna i świąteczna
atmosfera w SOSW Nr 6
Przedstawiciele Zarządu Renata Grotowska i Jan Pietras
reprezentowali Radę Dzielnicy IX na uroczystym wielkanocnym spotkaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 przy ul. Niecałej 8.
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fot. Renata Grotowska

Uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście spotkali
się, jak co roku, przy świątecznym stole. Zgodnie z tradycją
szkoły, po przekazaniu świątecznych życzeń, uczniowie poszczególnych klas prezentowali przygotowane przez siebie
potrawy na stół wielkanocny.

fot. Renata Grotowska

towarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego
„Pracownia Obywatelska” było organizatorem spotkania, które odbyło się w Radzie Miasta Krakowa w dniu 28 lutego 2013
roku i dotyczyło realizacji pilotażowego projektu pn. „DZIELNICE SIĘ LICZĄ”.
Honorowy patronat nad tym projektem, adresowanym w roku 2013 do krakowskich dzielnic, objął Przewodniczący Rady
M. Krakowa i Prezydent M. Krakowa, partnerem organizatora
jest Gmina Kraków.
W ramach przedstawionego wyżej projektu testowany będzie
budżet obywatelski w trzech wybranych dzielnicach Krakowa,
które złożą swój akces do tego projektu, wypełniając ankietę
zgłoszeniową i spełniając stosowne kryteria. Jednym z wielu kryteriów jest zadeklarowanie ze środków pozostających w dyspozycji rady dzielnicy w roku 2014 określonej kwoty, która zostanie
przeznaczona na realizację inwestycji wskazanej przez mieszkańców. Projekt przewiduje kilka inicjowanych przez przedstawicieli
„Pracowni Obywatelskiej” spotkań konsultacyjnych, podczas których grupa mieszkańców sporządzi listę zadań odpowiadających
ich zdaniem na potrzeby dzielnicy oraz poprzez głosowanie dokona wyboru zadania, które zrealizowane zostanie w 2014 r.
Jak piszą organizatorzy: „Budżet obywatelski (zwany też budżetem partycypacyjnym) jest narzędziem społecznym, przekładającym się bezpośrednio na wzmocnienie dzielnic poprzez współpracę mieszkańców ze sobą oraz z radnymi dzielnic. Pozwala on
mieszkańcom zdecydować o wydaniu części środków z budżetu
jednostki pomocniczej (dzielnica) a decyzja, którą podejmą jest
wiążąca (w przeciwieństwie do konsultacji społecznych). Wybrane rozwiązanie wprowadzane jest w życie, dzięki czemu narzędzie to zapewnia mieszkańcom możliwość realnego wpływu.”
Zarząd Rady Dzielnicy IX przekonany, że istnieją wymierne
korzyści wynikające z przystąpienia do udziału w pilotażu projektu budżetu partycypacyjnego, przedstawił radnym Dzielnicy
IX pełne uzasadnienie swego stanowiska, konsultując, zgodnie
z obowiązującą procedurą, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Dzielnice się liczą”.
Mając świadomość, że projekt ma jednak charakter innowacyjny, Zarząd zaprosił na sesję Rady Dzielnicy IX przedstawicieli „Pracowni Obywatelskiej”, aby radni, zanim podejmą stosowną uchwałę, w bezpośrednim kontakcie z organizatorami mogli
poznać mechanizm funkcjonowania budżetu partycypacyjnego.
W czasie sesji w dniu 19 marca radni większością głosów 8:5
odrzucili projekt uchwały Zarządu. Zrezygnowali tym samym
z możliwości lepszego poznania problemów mieszkańców.
Zarząd Rady Dzielnicy IX jest zdania, że aktywny udział
mieszkańców w decydowaniu o finansach dzielnicy i miasta ograniczy postawy roszczeniowe i będzie miał znakomity
wpływ na pozytywne zmiany zachodzące w naszej małej ojczyźnie. W tej sytuacji grupa radnych – Zarząd Rady Dzielnicy IX:
Krzysztof Mucha, Jan S. Pietras i Renata Grotowska oraz radni
Maciej Bała i Marian Rodakowski – choć znalazła się w mniejszości i nie obroniła uchwały, ma jednak poczucie spełnienia
społecznego obowiązku.
Na zawarte w tytule pytanie, które napawa mnie smutkiem,
nie potrafię jednak odpowiedzieć.
Jestem natomiast przekonana, że Czytelnicy będą tej odpowiedzi poszukiwali.
RG

fot. Renata Grotowska
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ROZMOWA MIESIĄCA

Patronkę przedszkola Mary
Poppins wybrał mój syn...

W

kolejnym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX wydawanym w VI kadencji proponujemy Czytelnikom bardzo
aktualny temat rozmowy miesiąca – przedszkola w naszej
dzielnicy.
Znakomitym wprowadzeniem do tematu jest spotkanie
w Niepublicznym Przedszkolu im. Mary Poppins przy ul. Dekarzy, gdzie zaproszeni zostaliśmy przez gospodarzy placówki
w pierwszym dniu wiosny. I chociaż dzień pochmurny, w niczym nie przypomina tej pory roku, oraz podobnie jak temat
rozmowy nie napawa optymizmem, nie sposób nie dostrzec
walorów miejsca. Można bez trudu potwierdzić informacje na
temat położenia przedszkola. Mieści się ono w bardzo urokliwym zakątku Borku Fałęckiego. Pięknym o każdej porze roku
i wymarzonym dla dzieci.
Spotkanie zaczynam od prezentacji miejsca, chociaż kolejność powinna być zapewne inna i spieszę to naprawić, przedstawiając Państwu bohaterkę rozmowy – panią Annę Krupę,
założycielkę i współwłaścicielkę przedszkola.

A czy te marzenia przystają do rzeczywistości?
AK: Dla mnie osobiście tak, ale ja patrzę subiektywnie. Ilu
ludzi, tyle opinii. Obiektywnie rzecz ujmując, uczęszczają do
nas dzieci od samego początku i są zadowolone, zarówno one
jak ich rodzice, którzy nie mają zastrzeżeń do opieki, edukacji czy też funkcjonowania placówki. Staramy się zawsze wyjść
naprzeciw rodzicom, jeśli chodzi o prośby czy uwagi. Wszyscy
pracownicy dokładają starań, aby rodzice i dzieci byli zadowoleni. Wyrażając się kolokwialnie, często „idziemy rodzicom na
rękę”, ale oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i naszych
możliwości. Zdarzają się jednak oczywiście niezadowoleni rodzice, którym pomimo dobrej woli i najszczerszych chęci nie
jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw i spełnić ich, czasem bywa,
absurdalnych oczekiwań. Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka, ale nie możemy pozwolić na to, by spełnianie żądań jednego rodzica odbywało się kosztem innych dzieci, a co
za tym idzie funkcjonowania placówki jako całości. Istnieją
również rzeczy, na które nie mamy wpływu, np. obowiązujące przepisy, których musimy przestrzegać lub złośliwość rzeczy
martwych, co nie zawsze jest rozumiane przez rodziców, a powoduje ich niezadowolenie.

fot. z archiwum Niepublicznego Przedszkola im. Mary Poppins

Jak doszła Pani do tego pięknego miejsca w naszej dzielnicy?
Dlaczego właśnie tutaj postanowiła Pani rozpocząć swoją działalność?
Anna Krupa: Witam Panią i dziękuję za zaproszenie do rozmowy. W istocie miejsce jest ładne. Znałam te okolice i miało to
wpływ na wybór miejsca na przedszkole. Jest tu cicho, spokojnie,
z dala od zgiełku i ruchliwych ulic a ilość przedszkoli w tym rejonie nie zapewnia miejsc dla wszystkich chętnych dzieci.

o jakim dla swej pociech marzy każdy rodzic, czyli dającym poczucie bezpieczeństwa i możliwości najlepszego rozwoju, ale też
dającym sporo udogodnień dla rodziców.

fot. Renata Grotowska

Dzieci wraz z nauczycielką w czasie zajęć.

Budynek Niepublicznego Przedszkola im. Mary Poppins przy ul. Dekarzy.

Pamiętam pierwszą rozmowę z Panią trzy lata temu, gdy
trwały intensywne przygotowania do otwarcia placówki. W jaki
sposób należy przygotować się do takich działań? Jakie warunki
muszą być spełnione, by zamierzenie się powiodło?
AK: Przede wszystkim, gdy chce się otworzyć tego typu działalność musimy dogłębnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i warunkami, które należy spełnić, aby taka placówka
miała racę bytu. Czyli innymi słowami mówiąc musi odpowiadać oczekiwaniom nie tylko urzędów, ale i potencjalnych klientów, w tym przypadku rodziców i ich dzieci. Nie jest to łatwa
droga do przebycia, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość
i wytrzymałość w dążeniu do realizacji zamierzonego celu.
O jakim przedszkolu Pani marzyła?
AK: Marzyłam o miejscu przyjaznym dzieciom, gdzie nie tylko będą mogły się bawić, ale i zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Z racji tego, iż sama jestem mamą, marzyłam o miejscu,
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Czy spotyka się Pani z trudnościami nie do pokonania w prowadzeniu przedszkola? Kto pomaga Pani w rozwiązaniu trudnych problemów?
AK: Trudności zawsze są, ale nie są nie do pokonania, jest
to kwestia uporu, dobrej woli i czasu. Jeżeli jest problem do
rozwiązania, a nie możemy sobie z tym sami poradzić, to nie
należy się bać czy wstydzić poprosić o pomoc kogoś, kto akurat
dany problem pomoże nam rozwiązać.
Na stronie internetowej placówki czytałam o państwa ofercie.
Jest bardzo szeroka i niezwykle elastyczna. Czym to jest podyktowane?
AK: Nasza oferta podyktowana jest wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom rodziców, zarówno od strony edukacyjnej, jak
i ekonomicznej. Stąd też możliwość zapisywania dzieci na ofertę godzinową lub stałej opłaty miesięcznej, dającej więcej możliwości. Naszą ofertę kierujemy do dzieci rodziców w wieku żłobkowym i przedszkolnym, co umożliwia dzieciom kontynuację
opieki edukacyjnej bez zmiany otoczenia, niwelując maluchom
stres związany z ponowną adaptacją.
W jaki sposób, z perspektywy kilkuletnich obserwacji doświadczeń, ocenia Pani funkcjonowanie przedszkola niepublicznego,
▶▶▶
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pracującego w zupełnie innym systemie organizacyjnym niż przedszkole samorządowe?
AK: Po kilkuletnich obserwacjach działalności przedszkola
uważam, iż placówki prywatne mają więcej zalet, choćby pod
względem godzin otwarcia czy liczebności grup, gdzie przy
grupach około 15-osobowych nauczyciel jest w stanie bardziej
skupić się na indywidualnych potrzebach dziecka, niż w grupie
25-osobowej, jak to ma miejsce w placówkach samorządowych.

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Na jedwabnym szlaku
mercedesem

E

ksplorerzy, rozkochani w podróżach – czwórka miłośników
wypraw w nieznane w trzy tygodnie przemierzyła prawie
20 000 km, zapuszczając się w głąb Azji.
22 marca w Klubie Kultury Iskierka odbyło się spotkanie
A teraz porozmawiajmy o dzieciach. W jaki sposób one oceniaz uczestniczkami wyprawy połączone z prezentacją zdjęć z poją pracę Pani i pozostałych pracowników przedszkola?
AK: Dzieci nie oceniają naszej pracy, ale że są zadowolone, dróży zatytułowaną „Na jedwabnym szlaku mercedesem”. „Moz chęcią chodzą do przedszkola i wszystkie Panie są przez dzieci torem” wyprawy był rzeczywiście wiekowy, 27-letni samochód,
którym udało się dojechać, często krętymi szutrowymi drogami
bardzo lubiane – to jest dla nas najlepszą rekomendacją.
na wysokość ponad 3000 m n.p.m., w dalekie krainy UzbekiW jaki sposób dobierała Pani kadrę pedagogiczną?
stanu, Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu i Turkmenistanu.
AK: Wbrew pozorom nie jest to proste. Na pewno nauczy- Na fotografiach uchwycone zostały nie tylko wspaniałe zabytki
ciele muszą mieć wykształcenie kierunkowe, tzn. o specjalności: Samarkandy, Kiwy i Buchary, różnorodność ujmujących przewychowanie przedszkolne, ale przede wszystkim liczy się dla strzennością bezludnych krajobrazów wysokogórskich i pustynnas podejście danej osoby do dzieci i to, jak tę osobę odbierają nych, osobliwości przyrody jak zanikające Morze Aralskie, ale
dzieci. Zawód nauczyciela to jest misja do spełnienia i aby była także obrazy z życia tamtejszych mieszkańców – sceny z bazaona dobrze spełniona, niezbędne jest powołanie do tego zawo- rów i domów, w których podróżnicy zostali ugoszczeni, przydu i zmiłowanie do bycia z dziećmi. Przy doborze personelu smaki azjatyckiej kuchni.
kierujemy się tym, aby zapewnić dzieciom komfort oraz to, co
Dziękujemy uczestniczkom wyprawy Dorocie Niemiec i Kadla nich najlepsze.
tarzynie Mikolaszek za barwną opowieść i podzielenie się wrażeCzy niepubliczne placówki proponujące różne formy opieki niami z podróży. Zgodnie z przysłowiem turkmeńskim „Mądrym
nad dziećmi w wieku przedszkolnym, mają dobre perspektywy? jest nie ten, kto długo żył, ale ten, kto dużo podróżował”, które
stało się mottem wyprawy, życzymy powodzenia w realizowaniu
Czy zadomowią się w naszym mieście i dzielnicy?
kolejnych
wymarzonych podróży na drodze ku mądrości. AS
AK: Placówek prywatnych przybywa, a to czy mają dobre
perspektywy, zależy w dużej mierze od jakości świadczonych
usług, gdyż zarówno dzieci, jak i rodzic to wymagający klienci.
Na pewno ważne jest także wspomaganie takich placówek przez
Gminę.

fot. Anna Sulencka

Czy jest Pani zadowolona z...
AK: Tak, ja raczej zawsze patrzę na wszystko od tej pozytywnej strony i staram się nie zamartwiać problemami, tylko je
rozwiązywać. Wystarczy rozejrzeć się dokoła, aby zobaczyć, że
gdzieś jest ktoś, kto ma jeszcze gorzej niż my, większe kłopoty
i wtedy trzeba docenić to, co mamy. Nigdy nie jest tak źle, aby
nie mogło być gorzej, więc jestem zadowolona z życia i tego, co
mam.
Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i zapraszam do współpracy
z samorządem.
Renata Grotowska

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Dzień Bezpłatnych Diagnoz
Logopedycznych

Pracownia Logopedyczna Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działająca w Centrum Sztuki
Wspólczesnej Solvay zaprasza na Dzień Bezpłatnych Diagnoz
Logopedycznych w piątek 12 kwietnia w godzinach od 16.30
do 20.00 (budynek CSW Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62).
Rejestracja odbywa się drogą e-mailową:
pracownia.logopedyczna.solvay@gmail.com

fot. R. Janc

Pierwsze bezpłatne konsultacje inaugurujące działalność Pracowni przeprowadzone zostały w listopadzie. Z porad skorzystało kilkadziesiąt osób, część dzieci objętych zostało opieką
logopedyczną.
Obecnie w CSW Solvay działają: Klub Wspomagania Rozwoju Mowy, Klub Rozwoju Małego Dziecka, Klub Bilingua oraz
Afa-Klub. W Pracownię zaangażowani są specjaliści z grona
naukowców katedry logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego
oraz studenci wolontariusze i odbywający praktyki.
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Mary Poppins „zostanie, póki
wiatr się nie zmieni”, czyli rzecz
o przedszkolach w Dzielnicy IX
Marzenia nie są ważne same w sobie, ani dlatego, że się spełniają,
ale dlatego, że mają sens.
V. Havel

W

Wizualizacja przedszkola modułowego dla 100 osób.

5,62/7,62/8,720/3,230/2,719 obr. Podgórze, będące własnością
Gminy Kraków. Właśnie ze względu na adres: Kościuszkowców 6, w otoczeniu parku, w bliskiej odległości od przystanku
autobusu linii 151 i przystanku tramwajowego Solvay przy ul.
Zakopiańskiej, realizacja inwestycji celu publicznego o funkcji
opiekuńczej i edukacyjno-wychowawczej jest w tym miejscu
ze wszech miar uzasadniona. W związku z faktem, że działki te są własnością Gminy Kraków, Zarząd Rady Dzielnicy IX
przedstawił swoje zamierzenia w marcu 2011 roku Dyrektorowi
Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, a następnie podjęta została przez Radę Dzielnicy IX kolejna uchwała intencyjna
dotycząca przeznaczenia tych działek na cel publiczny. W tym
czasie toczyła się procedura przygotowująca uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
Dzielnicy IX. Działki będące w kręgu naszego zainteresowania
przeznaczone zostały jednak w planie obszaru „Liban” pod zabudowę wielorodzinną, co zdecydowanie kolidowało z naszymi
zamierzeniami. Zarząd Rady Dzielnicy IX rozpoczął działania
– spotkania z radnymi M. Krakowa, udział w obradach Komisji
Planowania Przestrzennego Rady M. Krakowa, rozmowy w Biurze Panowania Przestrzennego M. Krakowa, rozmowy z panią
prezydent A. Okońską-Walkowicz w celu przekonania wszystkich do naszego projektu, a przede wszystkim do konieczności
zmiany przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W tym zakresie sukces jest połowiczny, jak zwykle w przypadku kompromisu: przeznaczenie działek uległo zmianie
z gwarancją przeznaczenia 50% powierzchni zabudowy na
cel publiczny. Zdecydowanie nie jest to zgodne z marzeniami
o przeznaczeniu całości działek na cel publiczny, by mógł na
tym terenie powstać cały kompleks: przedszkole i żłobek wraz
z ogrodem edukacyjnym, a może nawet ośrodek rehabilitacji
dla maluchów.
▶▶▶

fot. Renata Grotowska

ywołana tytułem niniejszego tekstu Mary Poppins, bohaterka znanej serii powieści dla dzieci Pameli L. Travers, będzie naszym przewodnikiem po temacie: „przedszkola
w Dzielnicy IX”.
Temat jest aktualny dla czasu, w którym budzi on wiele
emocji wśród zainteresowanych rodziców, dzieci a może także
dziadków, stających przed podjęciem decyzji: do szkoły czy do
przedszkola, wreszcie do jakiego przedszkola posłać ukochanego malucha.
Mieszkańcy Dzielnicy IX nie mają wielkiego wyboru. Na terenie Łagiewnik i Borku Fałęckiego działają dwa przedszkola samorządowe: SP Nr 10 przy ul. Strąkowej z filią przy ul. Przyzby,
SP Nr 95 przy ul. Żywieckiej oraz trzy przedszkola niepubliczne: Przedszkole Prywatne im. Mary Poppins przy ul. Dekarzy,
Przedszkole Montessori House przy ul. Cesarza, Niepubliczne
Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Beniaminek” przy ul. Uroczej, oraz kilka punktów przedszkolnych i punktów opieki. Te
ostatnie nie są jednak w tym miejscu przedmiotem rozważań.
W sumie przedszkola dysponują niewiele ponad 600 miejscami dla maluchów. Niestety nie jest to wystarczająca baza opiekuńczo-edukacyjna dla potrzeb dzieci mieszkańców Łagiewnik
i Borku Fałęckiego, których rodzice z konieczności muszą szukać wolnych miejsc dla swoich pociech w sąsiednich dzielnicach
lub zawozić je do placówek znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania.
Zarząd Rady Dzielnicy IX ma świadomość, że trudności
związane z umieszczeniem dziecka w przedszkolu przekładają
się niekorzystnie na komfort życia rodzin mieszkających w nowo powstałych osiedlach i dlatego od początku VI kadencji podejmuje starania o faktyczne rozwiązanie tego problemu.

Wjazd na działki przy ul. Kościuszkowców.

W roku 2011 zamieszczony został w „KRAKOWIE.PL” artykuł pt. „Pragmatycy i marzyciele”, w którym pisałam o marzeniach dotyczących budowy żłobka i przedszkola, ale także o realnych potrzebach i możliwości konkretnej realizacji zamierzeń
w tym zakresie.
Na terenie Borku Fałęckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie
Parku Solvay zlokalizowane są działki o numerach 62/2,62/ Projekty przedszkoli w systemie modułowym.
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Marzenia marzeniami, ale pragmatyzm podpowiadał, że
przecież w budżecie miasta taka inwestycja nie znajdzie miejsca, że poza oporem materii liczą się przede wszystkim finanse.
Powstało zatem pytanie: „W jaki sposób zminimalizować koszt
inwestycji?”.
Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław w takiej sytuacji, tzn.
braku miejsc w przedszkolach i konieczności ograniczenia kosztów edukacji, dokonały wyboru w zakresie technologii i zdecydowały się budować lub dzierżawić budynki modułowe. By przekonać radnych M. Krakowa do realizacji takiego projektu, także w
Krakowie wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani dr Małgorzata

Jantos zaprosiła 23 października 2012 roku na Komisję Edukacji
przedstawiciela firmy, która przedszkola modułowe realizowała
we Wrocławiu. Nie ukrywam, że razem z panią radną Małgorzatą Jantos jesteśmy entuzjastkami takich przedszkoli i z nadzieją
oczekiwałyśmy na decyzję radnych. Niestety w Krakowie szybko
takie samorządowe przedszkola nie powstaną... chyba, że „wiatr
się zmieni”… Czyli Mary Poppins zostaje?
Renata Grotowska
Informacje na temat funkcjonowania krakowskich placówek oświatowych
dostępne są na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl .

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Ulica Sielska nie dla autobusów
o zmianach w komunikacji, które nastąpiły 17 listopada
ubiegłego roku, na ulicę Sielską w Borku Fałęckim powrócił autobus. 21 stycznia zdarzył się tutaj niebezpieczny incydent.
Tego mroźnego dnia autobus linii 244 zjeżdżający oblodzoną
ulicą Sielską na pętlę „Borek Fałęcki” wpadł w poślizg i zablokował całą jezdnię, taranując ogrodzenia posesji po obu stronach
ulicy.
Mieszkańcy są przeciwni, aby tędy przebiegała trasa autobusowa i wskazują na rozwiązanie, jakie funkcjonowało w poprzednich latach – autobusy wjeżdżające na pętlę „Borek Fałęcki” od strony ulicy Zawiłej kierowały się na Górę Borkowską
i kierowały się w dół ulicą Zakopiańską.
Ulica Sielska jest jednokierunkowa z wydzielonym kontrapasem dla rowerzystów. „To droga nieprzystosowana do ruchu
autobusów, w dolnej części przy przewężeniu ma 280 cm szerokości” – zauważa radny Marian Rodakowski, który jest mieszkańcem ulicy Sielskiej. Jadąc tędy zwykle minąć trzeba sznur
zaparkowanych samochodów, a dodatkowym utrudnieniem
w ruchu jest naturalnie strome ukształtowanie terenu.
Rada Dzielnicy IX podjęła dwie uchwały w sprawie linii 244.
Uchwałą z 29 października 2012 r. wyrażono negatywne stanowisko wobec projektu ZIKiT dla poprowadzenia linii autobusowej
nr 244 przez ulicę Sielską. 14 grudnia przegłosowano wniosek

fot. Marian Rodakowski

P

o przywrócenie trasy na ostatnim odcinku przed pętlą sprzed 17
listopada 2012 r., czyli z ulicy Zawiłej ulicą Zakopiańską.
Stanowisko ZIKiT w tej sprawie przedstawione zostało
podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 9 stycznia 2013: ze
względu na wydłużenie trasy w przypadku skierowania autobusu nr 244 do pętli przez Górę Borkowską i wynikającego z tego
wzrostu kosztów o przeszło 20 tys. zł, ZIKiT nie przychyla się
do propozycji zmiany trasy. Pozostaje pytanie, czy bezpieczeństwo mieszkańców można przeliczyć na złotówki...
Przedstawiciele mieszkańców nadal zabiegają o rozważenie
przez ZIKiT wycofania trasy autobusowej z ulicy Sielskiej. AS

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Wielki
przedświąteczny
kiermasz
rękodzieła
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fot. Anna Sulencka

0 marca w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay odbywał się
przedświąteczny kiermasz rękodzieła. Wzięli w nim udział
m.in. twórcy, których mieliśmy okazję gościć również w czasie
ubiegłorocznych Dni Dzielnicy IX. Prezentowali swoje wyroby
w rozmaitych technikach rękodzielniczych: decoupage, filcowanie, szydełkowanie, haftowanie, szycie, frywolitka, ceramika, biżuteria, scrapbooking, masa solna, sutasz, kwiaty z krepiny.
Większość wystawców zajmuje się rękodziełem amatorsko,
tym bardziej zachwyt budzi profesjonalny poziom wykonania
prac i najwyższa jakość wyrobów.
Na kiermaszu królowały jaja wielkanocne we wszelkich formach i strojach: koszulkach frywolitkowych lub szydełkowych,
kolorowych decoupage’ach, przyozdobione sznurkiem, filcem, tasiemkami, koronkami, wstążkami oraz ręcznie malowane. Obok
świątecznych kartek, drobiazgów do dekorowania wielkanocnych
stołów, uwagę przykuwały biżuteria, ręcznie szyte lale i zwierzaki-przytulanki oraz ubrania z naturalnych tkanin.
AS

marzec 2013

OPINIE, KOMENTARZE

Inwestycje planowane na rok
2013

W

szystko wskazuje na to, że od września 2013 roku młodzież
z Gimnazjum nr 24 w Borku Fałęckim będzie mogła korzystać z nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Projekt sfinansowany ze środków Dzielnicy IX przewiduje budowę
boisk do siatkówki i wielofunkcyjnego do piłki nożnej i koszykówki oraz 5-torowej bieżni. Całość będzie miała podłoże poliuretanowe oraz oświetlenie z zasilaniem wiatrowo-słonecznym.
Zadanie realizowane będzie przez ZIS z budżetu Miasta. Rada
Dzielnicy IX ma zapewnienie od dyrektora ZIS do spraw inwestycji, że będzie informowana o spotkaniach inwestora z wykonawcą,
żeby mieć możliwość pełnej wiedzy na temat realizacji zadania.

Projekt boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24.

Z inicjatywy i budżetu Rady Dzielnicy IX realizowany będzie w najbliższym czasie projekt budowy toalet w Parku Solvay
przy ul. Żywieckiej Bocznej. Jest to inwestycja, która budziła
żywą dyskusję wśród radnych, ostatecznie została przez większość zaakceptowana. Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na projekt
i realizację tego zadania w 2013 roku 74 tys. zł, z założeniem, że
toalety nie tylko zwiększą komfort spędzania czasu w tym zielonym zakątku dzielnicy, ale także przyczynią się do utrzymania
parku z ogródkiem jordanowskim w pożądanej czystości.
Część zadań, z uwagi na długotrwały czas fazy koncepcyjnej oraz wysokie względem budżetu dzielnicy koszty realizacji,
wdrażanych jest w cyklu wieloletnim. Do nich należą przewidywane na ten rok do realizacji dwie inwestycje: budowa chod-

nika w ul. Zbrojarzy oraz budowa ogródka jordanowskiego przy
ul. Do Wilgi.
Budowa chodnika w ulicy Zbrojarzy
W kwietniu powinno zostać wydane pozwolenie na budowę.
W ulicy Zbrojarzy zostanie zbudowany jednostronny chodnik na
odcinku od nr 75 do nr 62 wraz z budową elementów odwodnienia ulicy i przyłączenia ich do istniejącej kanalizacji zlokalizowanej w pasie jezdni. Realizacja planowo powinna nastąpić w 2013
roku. Dzielnica zarezerwowała na tę inwestycję kwotę 250 tys. zł.
Budowa ogródka jordanowskiego
przy ul. Do Wilgi na os. Cegielniana
Projekt ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi nie ma
jeszcze pozwolenia na budowę, ale wg zapewnień ZIKiT, jeszcze w tym roku powinien się rozpocząć I etap realizacji, który
jest wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej. W roku
2013 na rozpoczęcie i prace budowlane zarezerwowano środki
Dzielnicy w wysokości 250 tys. zł.
Z zadań wprowadzonych do wieloletniej prognozy finansowej (WPF) opracowywane będą w roku 2013 projekty budowlano-wykonawcze na:
- dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych w przejściu
podziemnym pod ul. Zakopiańską z zadaszeniem od strony
centrum, po stronie zachodniej i wschodniej przejścia (realizacja zadania przewidywana na lata 2014-2016);
- budowę chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul.
Monwiłła-Mireckiego do ul. Micińskiego (realizacja przewidziana na lata 2014-2015);
- budowę przejścia o długości około 150 m łączącego ul. Do
Wilgi z rejonem mostku na Wildze w ul. Tokarskiej (realizacja
przewidziana na rok 2014);
- budowę chodnika w ul. Sielskiej po stronie numerów nieparzystych od nr 27 do nr 31z odwodnieniem i przekładką elementów telekomunikacji (budowa przewidziana na lata 2014-2016).
Planowane jest również wykonanie zapisanego w WPF zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sięgacza z ulicy
Nowogródzkiej, aby zapewnić dojazd do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych na tym terenie. Zadanie obejmujące opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz
realizację było ujęte w planach do realizacji już w 2012 roku
i nie zostało zrealizowane z przyczyn od Dzielnicy niezależnych.
Od początku bieżącego roku trwają uzgodnienia Zarządu Rady
Dzielnicy IX z ZIKiT, aby zadanie miało realne szanse realizacji
w roku 2013. Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na ten cel środki
w wysokości 80 tys. zł.
Zarzd Rady Dzielnicy IX

OPINIE, KOMENTARZE

Projekt budowy kanalizacji
w ulicach Orzechowej
i Jeleniogórskiej zatwierdzony

J

est pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeleniogórskiej i Orzechowej oraz wzdłuż potoku Urwisko w kierunku ul. Zakopiańskiej do połączenia z kolektorem
w pobliżu galerii handlowej Solvay Park.
Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją prezydenta
Krakowa w dniu 21 stycznia 2013 r.. Oznacza to, że po kilkunastu miesiącach intensywnych działań radnych i mieszkańców
zrzeszonych w Społecznym Komitecie Budowy Kanalizacji, spotkań i uzgodnień z przedstawicielami MPWiK, ulice Orzechowa
i Jeleniogórska uzyskają dostęp do kanalizacji.
Zadanie czeka teraz na realizację. Budowa będzie miała miejsce najprawdopodobniej w roku 2015. Realizatorem inwestycji
będzie MPWiK.
AS
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Zachęcamy
do włączenia się
w akcję Pola
Nadziei,
prowadzonej
od ponad
30 lat na rzecz
„Hospicjum
im. św. Łazarza”.
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Kulturalnie w Dzielnicy IX
zapraszamy w kwietniu
do Klubu Kultury Iskierka
19.04.2013, godz. 17.30-20.00: warsztaty witrażowe
prowadzenie: mistrz witrażownictwa z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem Ryszard Łoboda
Witraż łączy w sobie dużo więcej elementów niż inne dziedziny sztuki. Ważna jest tematyka, rysunek i ogólna kompozycja,
aprzede wszystkim sztuka operowania światłem i kolorem. Nowatorską technikę tworzenia witraży opracował w XIX w. w USA
Luis Comfort Tiﬀany. Jego metoda polega na owijaniu każdego
wyciętego elementu ze szkła miedzianą taśmą a następnie na
łączeniu ich cyną.
Pierwsze zajęcia będą wprowadzeniem do planowanych cotygodniowych warsztatów. Zapraszamy
dorosłych i młodzież – wszystkich,
którzy chcą twórczo spędzić czas w
naszym klubie i jednocześnie odpocząć od trosk dnia codziennego.
Zajęcia pozwolą na uświadomienie sobie, że nie trzeba posiadać
wybitnych umiejętności, aby stworzyć własne małe dzieła. Będziemy
poznawać narzędzia do tworzenia
witraży i uczyć się prawidłowego
posługiwania nimi, wykonamy projekt, umiejętnie dopasujemy do siebie kawałki kolorowego szkła,
będziemy ciąć i łamać szkło, stworzymy unikalny prezent dla siebie,
rodziny, przyjaciół i znajomych.

II edycja
edycja konkursu

Dzielnica IX
Dzielnic
zielnicąą
Ogrod
grodóów
2013

Zapewniamy materiały, wykonany witraż staje się własnością
uczestnika. Koszt pierwszych zajęć 30 zł.
24.04.2013, godz. 16.00–19.00: warsztaty upcyclingu – dla
wszystkich z odrobiną wyobraźni, tworzenie użytecznych pojemników na drobiazgi z tekturowych pudeł, prowadzenie: Izabela Gajewska, Grażyna Stępniewska-Szynalik
Upcycling, czyli coś z niczego – w ramach tego nurtu, z różnych odpadów czy wręcz śmieci – z rzeczy niepotrzebnych,
wytworzyć można użyteczne przedmioty, które często mogą
stać się nawet sztuką użytkową. Upcycling jest ściśle związany
z recyclingiem i szeroko rozumianą ochrona środowiska oraz
ekologią.

ważniejsze imprezy w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay
04.04.2013, godz. 9.00: koncert kwartetu
gitarowego ProForma z Poznania z recitalem piosenek Jacka
Kaczmarskiego
05.04.2013, godz. 19.00: spektakl Teatru MIST „Lekarz mimo
woli” wg Moliera
12.04.2013, godz. 19.00: wernisaż wystawy Łukasza Murzyna „Terra Felix” – envirenment/video
12.04.2013, godz. 19.15: wernisaż wystawy prac Jacka Dalibora
13.04.2013, godz. 19.00: spektakl Teatru MIST „Lekarz mimo
woli” wg Moliera
14.04.2013, godz. 19.00: spektakl Teatru MIST „Ten fantastyczny burdel” wg E. Ionesco
29 i 30.04.2013, godz. 9-13: spektakle dla dzieci w wykonaniu
Teatru Współczesnego

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału
w II edycji konkursu „Dzielnica IX dzielnicą
ogrodów”.
Konkurs trwa do 31 października 2013 roku.
Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec
Dzielnicy IX, który osobiście, pisemnie lub
telefonicznie zgłosi swój udział w konkursie.
Przedmiot konkursu, czyli Państwa ogród zostanie
oceniony przez jury konkursu według ustalonych
kryteriów:
- różnorodność roślin ozdobnych,
- nasycenie obszaru ogrodu roślinnością,
- plan zagospodarowania przestrzeni ogrodu,
- zaangażowanie osobiste „ogrodnika”,
- walory estetyczne oraz oryginalność
przedsięwzięcia.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone
i przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX
w miesiącu listopadzie 2012 roku. Fotograﬁe
ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
Rada Dzielnicy IX oczekuje na liczne zgłoszenia!
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