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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Ulica Turonia przejezdna

fot. Marek Kocajda

O

d kilku lat Rada Dzielnicy IX podejmuje starania o udrożnienie ul. Turonia od ul. Miłkowskiego do ul. Ruczaj.
Po wybudowaniu budynku wielorodzinnego
po stronie zachodniej
ul. Turonia pojawił się
problem w ruchu samochodowym, ponieważ
jeden z pasów jezdni wykorzystywany był jako
parking.
Obecnie sytuacja wygląda tak, że zarządca
ul. Turonia, czyli ZIKiT,
przejął na rzecz Gminy
Kraków część gruntu, na
którym wykonana została jezdnia. Umożliwiło
to usunięcie znaku D-18
(„parking”), za którym
parkowały na ulicy samochody i ustawienie znaku B-36 – „zakaz
zatrzymywania się”. Straż Miejska może teraz podejmować konsekwentne działania w stosunku do kierujących pojazdami zatrzymujących się na tym odcinku ul. Turonia. Efekty są już widoczne – ulica
jest przejezdna w obu kierunkach – to ważne zwłaszcza w czasie
wzmożonego ruchu, w godzinach porannych i popołudniowych,
związanego z dojazdem do zlokalizowanych w pobliżu szkół. AS

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji Rady
Dzielnicy IX

P

odczas minionej sesji Rady Dzielnicy IX, która odbyła się
23 kwietnia 2013 r., radni pracowali przede wszystkim nad
uchwałami regulującymi realizację zadań powierzonych Dzielnicy IX.
Dokonano korekt uchwał dotyczących realizacji zadań z zakresu infrastruktury na terenie dzielnicy oraz remontowych
w placówkach oświatowych. Zaopiniowano pozytywnie w projektowanym ogródku jordanowskim przy ul. Do Wilgi korektę dotyczącą tzw. strefy seniora polegającą na doposażeniu jej
w urządzenia rekreacyjne i siłowe. Dofinansowano również
Klub Kultury Iskierka.
Decyzją Rady Dzielnicy IX powołana została Komisja ds.
Informacji, której głównym zadaniem będzie współpraca przy
redagowaniu Pisma Rady Dzielnicy IX.
Komisja ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa przygotowała projekt uchwały opiniującej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Żywieckiej 40 na następny okres. Opinia jest pozytywna.
Rada uchwaliła także wniosek o nadanie nazwy „Ulica Armatury” drodze łączącej ul. Zakopiańską z ul. Marcika. Jest to
historyczna nazwa nawiązująca do fabryki „Armatury”, która
przez dziesięciolecia wpisana była w krajobraz Borku Fałęckiego.
AS

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Święto Konstytucji 3 Maja
Łagiewnikach obchodzono uroczyście Święto Konstytucji
3 Maja. Przy Pomniku Miejscu Pamięci odbyło się, poprzedzone mszą św. za ojczyznę, spotkanie mieszkańców i zaproszonych gości, wśród których obecni byli kombatanci, poczty sztandarowe łagiewnickich szkół, a także radni Dzielnicy IX.
Pani Krystyna Kucała wygłosiła lekcję historii o Sejmie Czteroletnim oraz wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3
Maja. W przemówieniu pani Barbary Żołądź przypomniane zostały
okoliczności złożenia przez króla Jana Kazimierza ślubów jasnogórskich, które stały się zaczątkiem obchodzonej również 3 maja uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Pod Pomnikiem Miejscem
Pamięci złożono kwiaty w hołdzie łagiewniczanom, którzy polegli
w walce o niepodległość Polski.
Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego pan Edward
Kucała ogłosił nazwiska kolejnych osób, które wpisano do Złotej
Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik, a są to: dyrektor ZSO Nr 17
Alicja Kapcia, Olga Kawecka, Krzysztof Mitras, Agnieszka Ożóg,
Krzysztof Szymański oraz Ewa Żuławska. Osoby te swoją aktywnością przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi
społecznych oraz rozwoju Łagiewnik. Wręczenie honorowych wy-

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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fot. Anna Sulencka

W

różnień nastąpi 15 czerwca 2013 roku podczas obchodów 20-lecia
powstania ŁTK. Już dziś na tę uroczystość zapraszamy.
Warto jeszcze dodać, że staraniem Łagiewnickiego Towarzystwa
Kulturalnego zrekonstruowano skradzionego jesienią z Pomnika
Miejsca Pamięci orła. Prezes Kucała zwrócił się z podziękowaniami do przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Krzysztofa Muchy za
zaangażowanie w przywrócenie dawnego wyglądu pomnika – pomoc w rekonstrukcji godła i fachowy nadzór nad pracami montażowymi.
AS

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 12 268 16 14,
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 t r o n i e 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 : Drukarnia ROMAPOL, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, tel./fax: 12 623 73 72,
kom.: 511 999 660, e-mail: romapol@romapol.pl, www.romapol.pl
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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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

O zadaniach z zakresu
infrastruktury zaplanowanych
do realizacji w 2013 roku
INFORMACJA BIEŻĄCA NA DZIEŃ 27 MAJA 2013 R.
1. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika na odcinku od nr 75 do
nr 62, z odwodnieniem ulicy.
Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2013. Zadanie obecnie jest na etapie oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę po
złożeniu wymaganej dokumentacji w Wydziale Architektury i Urbanistyki UM Krakowa. Wartość inwestycji szacuje się na 250 000 zł.
2. Ul. Zdunów (na odcinku od potoku Młynny Kobierzyński
do ul. Kowalskiej) – budowa kanalizacji, odwodnienia ulicy, odbudowa pasa jezdnego oraz budowa chodników.
Zarząd Dzielnicy IX jest po kolejnym spotkaniu w ZIKiT
z MPWiK. MPWiK wykona projekt obejmujący odbudowę nawierzchni (z podbudową na całej szerokości ulicy) z odwodnieniem i krawężnikami. W przygotowaniu jest porozumienie pomiędzy ZIKiT, MPWiK i Radą Dzielnicy IX, które ma umożliwić przy
współudziale środków finansowych Rady Dzielnicy IX realizację
inwestycji w ul. Zdunów (po wykonaniu przez MPWiK budowy kanalizacji) w zakresie opisanym powyżej, satysfakcjonującym mieszkańców. Rada Dzielnicy IX na najbliższej sesji podejmie uchwałę
w sprawie tego zadania.
Realizacja zadania rozpocznie się w 3 kwartale 2013 roku.
3. Ogródek jordanowski „Do WILGI”.
Dokumentacja z pozwoleniem na budowę jest przekazana do
działów ZIKiT zajmujących się wykonaniem zadania (przetarg
na wykonanie, nadzór nad realizacją po wyłonieniu wykonawcy).
Jednocześnie nadal wykonywany jest projekt zamienny w zakresie
odwodnienia ogródka oraz trwają starania o włączenie w granice
ogródka jordanowskiego „Nad Wilgą” działki nr 287/12 będącej
własnością Gminy Kraków. Włączenie działki umożliwi połączenie ciągów spacerowych ogródka z ciągiem spacerowym nad Wilgą
oraz wejście na teren ogródka od strony rzeki.
Jeszcze w 2013 roku planowana jest realizacja budowy ogrodzenia i części ogródka roboczo zwanej „Kącik SENIORA”. Kwota
przeznaczona na realizację tego zadania w 2013 r. to ok. 210 000 zł.
4. Przystanek na żądanie na ul. Zakopiańskiej, przy budynku
ZUS, w kierunku Borku Fałęckiego.
Rada Dzielnicy IX w 2013 roku przeznaczyła kwotę 21 000 zł na
projekt przystanku tramwajowego na żądanie. Dzielnica wystąpiła
do ZIKiT o zorganizowanie spotkania na miejscu w celu określenia warunków do realizacji tego zadania i możliwości zapisania go
do WPI. Dotychczas służby ZIKiT zajmowały negatywne stanowisko. Dzielnicę wspiera: ZUS, Polski Klub Ekologiczny, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Cegielniana”.
5. Ul. Sielska – odwodnienie.
W ul. Sielskiej Bocznej wykonano wnioskowaną od dłuższego
czasu naprawę skarpy rowu odwadniającego i oczyszczono rów
na długości ulicy. Dział Odwodnienia ZIKiT w najbliższym czasie ma wykonać naprawę rurociągu w jezdni na wysokości wylotu
z ul. Sielskiej Bocznej oraz przedstawić Radzie Dzielnicy IX zakres
i procedurę niezbędną do rozwiązania problemów z odwodnieniem w dolnej części ul. Sielskiej.
6. Park SOLVAY – budowa toalety.
Rada Dzielnicy IX na sesji w dniu 23 kwietnia 2013 r. potwierdziła wolę realizacji tego zadania w 2013 roku. Zarezerwowana jest
kwota 74 000 zł. ZIKiT obecnie opracowuje projekt podłączenia.
7. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu
pod ul. Zakopiańska w Borku Fałęckim z obu stron ulicy.
Pochylnie ułatwią zejście zarówno osobom niepełnosprawnym,
jak i matkom z dziećmi i osobom starszym. Na spotkaniu w ZIKiT
dniu 27 maja 2013 r. Zarząd Dzielnicy IX omówi harmonogram
realizacji zadania.
8. Przebudowa sięgacza z ulicy Nowogródzkiej.
Celem tej inwestycji jest zapewnienie dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8.
Obecnie funkcję dojazdową spełnia ul. Żywiecka Boczna, która sta-
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nowi integralną część alejek Parku „SOLVAY”. Obecnie rozpisano
w ZIKiT przetarg na opracowanie wymaganej przy tym zadaniu
koncepcji obejmującej dojazd i zagospodarowanie terenu ośrodka
przyległego do dojazdu.
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyo Nr 6 przy ulicy
Niecałej 8 – remont tarasu i części ściany budynku.
Środki przyznane przez Dzielnicę IX zostały przeznaczone na
opracowanie ekspertyzy stanu ściany i zlecenie wykonania projektu. Po wstępnym kosztorysie Rada Dzielnicy IX zajmie stanowisko
podejmując stosowną uchwałę.
ZADANIA REMONTOWE
10. Ul. Borsucza –remont jezdni i parkingu.
ZIKiT wycenia koszt remontu jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Odrzańską do ul. Nowotarskiej oraz remontu parkingu po
stronie pawilonu na w/w odcinku.
11. Ul. Kołodziejska – remont nawierzchni jezdni na odcinku
od ul. Suchej do nr 6. Dzielnica oczekuje na wycenę. Zadanie planowane jest do realizacji w 2013 roku.
12. Ul. Strąkowa – budowa połączenia ciągów pieszych ul.
Miłkowskiego z ul. Strąkową.
W kwietniu 2013 r. na wspólnym spotkaniu w terenie przedstawicieli zarządów dzielnic VIII i IX uzgodniono zakres prac, które
po latach niemożności umożliwią bezpieczne dojście do ZSOI nr 3
i Przedszkola Nr 10 przy ul. Strąkowej od strony osiedla Ruczaj
– pozwolą na przedłużenie ciągu asfaltowego z ul. Miłkowskiego,
budowę i połączenie obustronne chodników przy ul. Miłkowskiego z ul. Strąkową oraz budowę dodatkowego przejścia dla pieszych
przez ul. Strąkową w rejonie skrzyżowania ulic Strąkowa/Turonia.
Zadanie ma być finansowane ze środków dzielnic VIII i IX oraz
ZIKiT. Realizacja w 2013 roku.
13. Ul. Żywiecka Boczna – miejsca do parkowania.
W ul. Żywieckiej Bocznej – na terenie Parku Solvay – zostanie
odremontowany istniejący pas (zagęszczona warstwa kruszywa
ograniczona od strony trawnika obrzeżem chodnikowym) oraz
przedłużony pas przeznaczony do parkowania samochodów w alejce odchodzącej od ul. Żywieckiej. Planowa realizacja w 2013 r.
14. Skrzyżowanie ul. Zdunów/ul. Żywiecka.
Po spotkaniu z ZIKiT w sprawie zwiększenia oczekiwanego
przez mieszkańców bezpieczeństwa skrzyżowania poprzez zabezpieczenie ruchu pieszych chodnikiem na odcinku od przejścia dla
pieszych ul. Zdunów do ul. Kowalskiej jest przygotowywana uchwała Rady Dzielnicy IX dotycząca zadania obejmującego wykonanie
projektu i chodnika z uporządkowaniem niezbędnej infrastruktury
technicznej na w/w odcinku ul. Zdunów.
15. Naprawa uszkodzonych nawierzchni drogowych po zimie
(naprawa dziur) – członkowie Zarządu Dzielnicy IX zostali poinformowani, że nowa umowa na utrzymanie zostanie podpisana z końcem maja 2013 r. i wtedy wyłoniony wykonawca będzie mógł przystąpić do usuwania uszkodzeń na terenie Dzielnicy IX (informacja
ze spotkania z przedstawicielami ZIKiT w dniu 22.05.2013 r. na posiedzeniu Komisji ds. Reformy Samorządu Rady Miasta Krakowa).
16. Uzupełnienie i przemalowanie oznakowania drogowego
po zimie.
Obecnie odmalowano oznakowanie poziome na jezdni na pętli w Borku Fałęckim. Oznakowanie na terenie Dzielnicy IXbędzie
sukcesywnie odmalowywane.
17. Planowane jest zorganizowanie spotkania ze służbami ZIKiT odpowiedzialnymi za infrastrukturę w celu rozwiązania:
– oznakowania drogowego na ul. Okrzei,
– przejścia dla pieszych w ul. Goryczkowej,
– przejścia dla pieszych w ul. Turonia.
18. Ul.Obozowa – ustalenie dotyczące zarządzania ulicą.
Na spotkaniu w dniu 20.05.2013 r. na ul. Obozowej inspektor
ZIKiT Damian Kozłowski (obecnie oprócz Dzielnicy VIII nadzorujący remonty także w Dzielnicy IX), po wizji w obecności mieszkańców wyjaśnił, że ul. Obozowa w większości należy do Dzielnicy VIII.
W tym samym dniu Zarząd Dzielnicy IX przekazał Dzielnicy VIII
materiały mieszkańców z interwencji dotyczących ul. Obozowej
(budowa progów zwalniających, organizacja przejezdności, utrzymanie nawierzchni).
Kolejna informacja na temat bieżącej realizacji zadań ukaże się
w następnym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX.
JSP
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Szanowni Państwo!
Nareszcie nadeszła prawdziwie wiosennna aura, a wraz z nią bardziej optymistyczne spojrzenie na
otaczającą nas rzeczywistość. Kraków ma również realne, bardzo wymierne podstawy do optymizmu.
Jako przewodniczący Rady Miasta Krakowa swą uwagę skupiam na zagadnieniach miejskich, a tu częstokroć kluczem do rozwiązania problemów są ﬁnanse. Dziś mogę stwierdzić, iż są pierwsze oznaki
polepszenia się sytuacji ﬁnansowej Krakowa. To efekt ciężkich, czasem niepopularnych ale koniecznych
decyzji, które zostały podjęte przez RMK w ostatnich miesiącach. Jestem przekonany, że przeprowadzone
reformy miejskich ﬁnansów oraz akcja „Płać podatki w Krakowie” już wkrótce zaowocują jakże potrzebnymi inwestycjami
np. w infrastrukturę drogową, w bazę edukacyjną czy też komunikację miejską. Podjęliśmy też działania proekologiczne
– rozpoczęliśmy walkę z krakowskim smogiem oraz inwestujemy w tereny zielone.
Chcemy podnieść jakość życia w naszym mieście – konsekwentnie to robimy i będziemy robić nadal!
Z poważaniem, Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com

OPINIE, KOMENTARZE

Czas trzech pokoleń,
czyli kilka refleksji przed inauguracją obchodów
Jubileuszu 85-lecia Klubu Sportowego „Borek”
„Nie ma niczego cenniejszego niż czas, ponieważ jest on ceną wieczności.”
Ch. Bowen of Coolwood

Drużyna oldboy’ów KS Borek przed meczem. XVIII Dni Dzielnicy IX, 2011 rok.

fot. Renata Grotowska

czasie 19. Dni Dzielnicy IX będzie miała miejsce inauguracja obchodów Jubileuszu 85-lecia Klubu Sportowego
„Borek” rozpoczynająca się odsłonięciem przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera Tablicy Pamiątkowej na budynku przy ul. Żywieckiej 13.
Refleksja pierwsza. W ten sposób symbolicznie zostanie zamknięty pewien czas w historii klubu i otwarty następny rozdział
jego działalności sportowej.
Refleksja druga. Siedziba KS „Borek” mieści się w budynku
powstałym w 2005 roku, ale reprezentacyjne pomieszczenia klubu noszą wiele śladów przeszłości (pisałam o tym w marcowym
numerze Pisma Rady Dzielnicy IX w roku 2011). Wystarczy przyjrzeć się galerii archiwalnych fotografii i innym zgromadzonym
pamiątkom: proporczykom, dyplomom, pucharom. W tych przedmiotach zatrzymał się czas pokoleń, związanych z klubem działaczy
i zawodników, ich ambicji, zwycięstw i porażek. Jedna z fotografii
przedstawia zespół oldboyów z lat 50., na innym na boisko wbiegają: Tadeusz Popczyński, Zenon Hajto, Zdzisław Spółka, Bronisław
Janiszewski, Kazimierz Wójcik, Mieczysław Górski, Józef Wójcik,
Tadeusz Sojka, Tadeusz Macała, Władysław Tatar.

fot. Renata Grotowska

W

fot. z archiwum KS Borek

Adepci Szkółki Piłkarskiej Borek podczas Turnieju Borek CUP. Czerwiec, 2012 rok.

Refleksja trzecia. Wraz z upływem czasu zmienił się profil klubu. W przeszłości odpowiadał on na potrzeby mieszkańców Borku
Fałęckiego, interesujących się innymi dyscyplinami sportu. W klubie działały np. sekcje brydża sportowego i szachowa, dzisiaj... bezwzględna dominacja piłki nożnej, ale na „starej fotografii” możemy
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obejrzeć brydżystów przy stoliku szachowym: (siedzą) Wojciech
Feldman, Ryszard Grabowski, Stanisław Mędrala, Marian Sałakowski, Roman Raczek, Wojciech Guzik, Andrzej Jodłowski, Kazimierz
Marciszewski.
Refleksja czwarta. Jest też czas, którego jesteśmy świadkami,
uczestniczymy w nim, zapisujemy w pamięci, utrwalamy na fotografii. Są uczestnicy kolejnych rozgrywek piłkarskich, w różnym
wieku i kondycji. Możemy obejrzeć ich na fotografiach i w czasie
rekreacyjnych, lecz ambitnych zmagań.
Ale jest też czas młodych. Klub jest klubem rodzinnym, więc
miał i ma nadal, pod czujnym okiem Prezesa Wojciecha Florczyka,
niemały udział w wychowywaniu kolejnych pokoleń zawodników.
W 2006 roku powstała Szkółka Piłkarska Borek, założona przez wychowanka KS „Borek” Bartłomieja Piwowarczyka (o jej działalności
ukazał się artykuł w Piśmie Rady Dzielnicy IX w roku 2012). Przed
reprezentacją Szkółki Piłkarskiej Borek długi „czas przyszły”, czas
kolejnego pokolenia.
RG
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ROZMOWA MIESIĄCA

Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay – to jest centrum...

K

olejna rozmowa miesiąca, drukowana w Piśmie Rady Dzielnicy IX, swą liczbą powoli
zbliża się do małego jubileuszu. Jest dobrym
obyczajem tych spotkań, by na wstępie bohater
rozmowy powiedział kilka zdań o sobie.
Pani Magdo, proszę o taką krótką autoprezentację.
Magdalena Handzel-Milc: Krakowianka od
pokoleń, od urodzenia mieszka w Podgórzu.
Absolwentka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Podyplomowych Studiów
Logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 1997 r. zatrudniona w Domu Kultury
Podgórze, pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.
Czy związki z tą instytucją są dla Pani ważne?
M. H-M: Ważne. W mojej pracy cenię sobie najbardziej to, że
tak naprawdę mogę realizować swoje pomysły.
W jaki sposób postrzega Pani miejsce Domu Kultury Podgórze,
a szczególnie CSW Solvay na mapie kulturalnej Krakowa?
M. H-M: Jesteśmy chyba najbardziej wysuniętą na południe
miejską instytucją kultury, a na pewno tak dużą placówką, dysponującą chociażby salą widowiskową na niemal 200 miejsc. Tym
samym nasze miejsce na kulturalnej mapie Krakowa jest bardzo
dokładnie określone: udostępniamy naszą ofertę kulturalną głównie dla mieszkańców południowych rejonów miasta, choć nie tylko. Dzięki dobremu skomunikowaniu z centrum miasta (30 minut
tramwajem) jesteśmy w stanie zaprosić do siebie także studentów,
ludzi młodych i każdego, kto tylko będzie miał na to ochotę. To
peryferyjne położenie ma swoją – niewątpliwie – nie najlepszą, ale
i dobrą stronę. Posiadamy własny parking i kawałek gruntu przed
budynkiem, co umożliwia nam organizowanie imprez, które gdzie
indziej byłyby trudne do przeprowadzenia.
Podstawowym zadaniem CSW Solvay jest promowanie sztuki
współczesnej. To bardzo ważne, ale i niewdzięczne wyzwanie. Poważne ośrodki kultury i duże muzea mają z tym kłopot. W jaki sposób
radzicie sobie państwo z promocją sztuki współczesnej?
M. H-M: Przede wszystkim nie porównujemy się z nikim, z nikim nie rywalizujemy, do niczego nie aspirujemy. Po prostu, ustawicznie robimy swoje i takie podejście zdaje się przynosić efekty.
Zamiast kreowania nurtów czy mówienia o sprawach wielkich, staramy się stwarzać warunki do prezentacji wszystkim tym, którzy
dopiero zaczynają trudne życie na rynku sztuki. Jeśli chodzi o promocję sztuki, to postrzegamy siebie jako swoisty westybul przed
wielkimi salonami. Wyszukujemy artystów, którzy naszym zdaniem rokują, organizujemy im wystawy, promocję, w jakimś sensie
pozwalamy zaistnieć. Miło jest, kiedy nasze intuicje się spełniają.
Np. Agata Kus, której zorganizowaliśmy dużą indywidualną wystawę, była potem najmłodszą artystką uczestniczącą w wystawie
otwierającej MOCAK. Kasia Kukuła, która miała u nas pierwszą
indywidualną wystawę, wygrała w 2012 roku ogólnopolski konkurs
na najlepszy dyplom. Artyści, którzy najpierw wystawiali u nas, potem pokazywani są w innych, znaczących galeriach, co jest dla nas
dużą satysfakcją. Poza ASP, współpracujemy właściwe ze wszystkimi uczelniami w Krakowie i to zarówno artystycznymi, jak też
poza-artystycznymi. Mamy ścisłe kontakty z Akademią Muzyczną
(koncerty muzyki improwizowanej) oraz np. z Uniwersytetem Pedagogicznym, z którym współorganizujemy Pracownię Logopedyczną. Podsumowując – jesteśmy nastawieni na wszelkiego rodzaju nisze, nowości, działania niesprawdzone i dajemy im szanse na
zaistnienie. Uważamy, że taka „wprowadzająca” instytucja jest także
bardzo potrzebna i tak siebie i naszą pracę postrzegamy.
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Jak wynika z Pani wypowiedzi, CSW Solvay działa równolegle
w kilku obszarach. Który z nich jest Pani najbliższy?
M. H-M: Najbliższa mi jest zwana potocznie „działalność środowiskowa”, czyli współpraca z placówkami oświatowymi mieszczącymi się na terenie Dzielnicy IX. W tych miejscach pracują fantastyczni, kreatywni, pełni zapału i pozytywnej
energii ludzie. Szczególnie bliskie mi są związki
z SOSW nr 6 dla dzieci niedosłyszących oraz
z Samorządowym Przedszkolem nr 95, cenię
sobie również współpracę z Gimnazjum nr 24.
Trudno byłoby w CSW Solvay tworzyć i realizować projekty bez ich udziału. Bardzo im za to
zaangażowanie dziękuję.
Wiem, że osobiście zaangażowała się Pani
w otwarcie Pracowni Logopedycznej, która od
listopada 2012 roku działa w CSW. Czy jest to
ważne wydarzenie w historii CSW Solvay, a może
także w historii miasta i Dzielnicy IX?
M. H-M: Pracownia Logopedyczna Małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego działa w Centrum od 9 listopada 2012 r.
W pracę pracowni zaangażowani są najwyższej klasy specjaliści
związani ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach pracowni działają sekcje zajmujące
się wszechstronnym kształceniem językowym, których spotkania
odbywają się cyklicznie. Klub Rozwoju Małego Dziecka organizuje zabawy grupowe dla dzieci od 12 miesięcy do 5 lat. Ta grupa
cieszy się największą popularnością. Klub Wspomagania Rozwoju
Mowy proponuje stymulację i terapię mowy dzieci oraz konsultacje dla rodziców zainteresowanych wspieraniem rozwoju swoich
podopiecznych. Klub Bilingua organizuje zajęcia indywidualne
dla dzieci uczących się drugiego języka (np. języka angielskiego),
dzieci dwujęzycznych (posługujących się dwoma językami) oraz
dzieci cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Działalność Klubu Komunikacji Międzykulturowej skierowana jest do studentów obcokrajowców oraz polskich studentów zainteresowanych
tą tematyką. Osobom dorosłym dotkniętym afazją proponowane
są zajęcia o charakterze wspomagającym przywracanie utraconych
umiejętności w ramach Afa-klubu. W czasie pierwszego dnia bezpłatnych diagnoz (drugi odbył się w kwietniu) „wyłowione” zostały
dzieci z największymi trudnościami i te zostały objęte bezpłatną
pomocą w ramach pracy pracowni. W czwartki i piątki odbywają
się również zajęcia dla dzieci w ramach wolontariatów studenckich.
Należy pamiętać o tym, że oferta pracowni jest bezpłatna.
Wracając do pytania – powstanie pracowni jest niezwykle ważnym wydarzeniem. Drugiej takiej w Polsce południowej po prostu
nie ma.
Proszę przekazać kilka znaczących informacji o pracy specjalistów
z zakresu logopedii. Jest to dziedzina mało znana, zupełnie niedoceniana, a przecież kształcenie językowe w bardzo szerokim rozumieniu tego procesu jest szczególnie ważne dla nas, żyjących w wieku
drastycznych zaburzeń w dziedzinie komunikacji językowej.
M. H-M: Logopedia jest stosunkowo młodą dziedziną nauki.
Polem swych badań dotyka psychologii, pedagogiki, językoznawstwa, psycholingwistyki, audiologii, neuropsychologii, medycyny
i tak dalej. Niestety mamy do czynienia z narastającą tendencją
– dzieci jak i dorosłych z zaburzeniami mowy (w przypadku dorosych mam na myśli przede wszystkim o afazji: udary, wylewy, wypadki komunikacyjne, w czasie których dochodzi do uszkodzenia
mózgu) jest coraz więcej. Nie mówię tu tylko o wadach wymowy,
bo to drastycznie zawęziłoby obraz problemu. Logopedia zajmuje się afazją, alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłuchem
we wszystkich jego stopniach, dysleksją, oligofazją, Zespołem Downa, dyzartrią, anartrią. Każdy przypadek traktujemy oddzielnie,
w zależności od dysfunkcji tworzony jest przez terapeutę program,
w którym głównym celem jest budowanie lub odbudowywanie
systemu językowego. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację:
nie mamy języka. Jeśli go nie mamy, to czy myślimy? Czy jesteśmy
▶▶▶
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Wiem, że w ramach warsztatów pracuje Pani z młodymi osobami,
z dziećmi. Co daje Pani poczucie zadowolenia?
M.H-M: Ich postępy. Uśmiech przed i po zajęciach.
Ze swojej strony dziękuję Pani za wszystkie inicjatywy propagujące wśród młodych miłość do teatru. Jakie działania w tym zakresie są
szczególnie Pani bliskie?
M.H-M: Warsztaty teatralne czy pantomimiczne dla dzieci oraz
przeglądy. Bardzo się cieszę, że udało się wrócić do organizowania Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski Południowej. Wcześniejsze dwie edycje odbyły się w latach 2000 i 2001. Jest to inicjatywa
potrzebna, o czym świadczy fakt, że na nasz tegoroczny festiwal
wpłynęło przeszło czterdzieści zgłoszeń. 11 czerwca zapraszam na
uroczysty finał. Dodatkowym wydarzeniem będzie premiera „Dulskich” w wykonaniu grupy młodych aktorów Teatru Nieco Większych Form związanego z nami od września 2012 r. Bardzo żałuję
imprezy teatralnej dla przedszkolaków organizowanej u nas kilkakrotnie przez Stowarzyszenie Nauczycielek Przedszkolnych „Pawie
pióro” – „Tańczę i śpiewam w Krakowie”. Nie wiem, czy wszyscy
wiedzą, że Centrum Sztuki Współczesnej Solvay to także miejsce
pracy Teatru MIST – założyciel grupy pan Stanisław Michno grał
u Kantora. Pod koniec czerwca, w dniach 21 i 22 zapraszamy na
pokazy premierowe nowej sztuki „Wowro”.
Teraz będzie czas podziękowań. Rozmowa toczy się na łamach
Pisma Rady Dzielnicy IX, więc oczywisty jest jeszcze jeden temat:

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kochać zwierzęta z pasją

M

ieszka wśród nas w Borku Fałęckim pani Barbara, której
pasją są zwierzęta domowe. Potrafi je kochać i pomagać im z ogromnym zaangażowaniem, a swoją wieloletnią pa-

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kulturalnie w Dzielnicy IX
w czerwcu w Klubie Kultury
Iskierka
12.06.2013, godz. 17.00-19.00: warsztaty pt. „Kolaż inspirowany architekturą miejską”, prowadzenie Izabela Gajewska
18.06.2013, godz. 17.30: spektakl teatralny pt. „Zakład marzeń” w wykonaniu Grupy Teatralnej STUDIO z KO Iskierka i dzieci z kółka wokalnego, zakończenie roku w Iskierce – wystawa
prac dzieci z pracowni plastycznej
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w stanie nawiązać interakcję, która jest podstawą funkcjonowania
jednostki w społeczeństwie?
W dzisiejszych czasach dzieci od pierwszych chwil swojego życia stymulowane są przez różnego rodzaju bodźce, w tym mnóstwo
kolorowych, migających obrazów. Myślę tu o wszechobecnej w naszych domach telewizji, grach komputerowych i tym podobnych.
Rodzice są zabiegani, wobec czego zamiast poczytać dziecku bajkę
włączają telewizor, zamiast iść na spacer dają konsolę do gier. W taki sposób nie rozwija się język, nie nauczymy się go oglądając kolejne bajki. A czas poświęcony dziecku nigdy nie będzie czasem straconym, najprostsze czynności wykonywane wspólnie – od układania sztućców, segregowania prania, rysowania, układania klocków
(nie puzzli!), malowania, wszelkiego rodzaju zabaw tematycznych
i symbolicznych pozwalają na stymulację językową Kto, jeśli nie
rodzic ma pierwszy zauważyć, że coś go niepokoi w rozwoju dziecka?... Rodzic musi być uważny.
A w logopedii najwaniejsza jest jak najszybsza interwencja i prawidłowo postawiona diagnoza.

organizacja Dni Dzielnicy IX. I właśnie za tę organizację chcę Pani
w imieniu wszystkich radnych naszej dzielnicy podziękować. Proszę
uchylić rąbka tajemnicy: ma Pani tego dosyć? Na jakie trudności napotyka Pani w czasie przygotowań do tej corocznej imprezy?
M.H-M: Nie mam dość. Ja to po prostu lubię. Bardzo dziękuję
za nieocenioną pomoc w przygotowaniach. Organizacja imprezy
plenerowej nie jest zadaniem łatwym. Prace merytoryczne rozpoczynają się już wczesną wiosną. Na całokształt ma wpływ niezmiernie wiele czynników – od najprostszych zakupów przez dobór
elementów programu po wynajęcie namiotu. Ważne jest to, że od
kilku lat Dni Dzielnicy IX odbywają się pod hasłem „Rodzinnej
czerwcówki”. Mamy więc mnóstwo atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Dzielnica IX jest chyba najszybciej rozwijającą się dzielnicą
Miasta Krakowa. Musimy przedstawić się nowym mieszkańcom
z jak najlepszej strony. Bardzo ważnym elementem jest zastąpienie
Dnia Sportu, który odbywał się na stadionie KS Borek, Festiwalem
Talentów połączonym z rozgrywkami sportowymi. Pozwoliło to
na pewno na zaprezentowanie się zdecydowanie większej liczbie
uczniów oraz zaktywizowało dzielnicowe szkoły. W zeszłym roku
gościliśmy w Gimnazjum nr 24, w tym roku organizację na siebie
przyjął ZSO nr 17.
Zatem do zobaczenia w pracy 7,8,9 czerwca 2013 roku, w trzech
kolejnych dniach 19. Dni Dzielnicy IX. Bardzo dziękuję za znalezienie czasu na rozmowę w tak „gorącym czasie”.
Rozmawiała Renata Grotowska
sję łączy z ogromną wiedzą na temat pielęgnacji zwierząt. Do
ulubieńców pani Basi należą wszystkie psy i koty szczególnie
okrutnie potraktowane przez los i... ludzi.
Ktokolwiek ma kłopot z bezdomnym albo porzuconym
zwierzakiem, który zadomowił się np. w jego ogródku, może
zwrócić się o pomoc w punkcie przy ul. Zdunów. Tam znajdzie
poradę oraz fachową pomoc.
RG

propozycje CSW Solvay
na czerwiec
11.06.2013, godz. 12.00: ogłoszenie wyników Festiwalu Teatrów Szkolnych Polski Południowej oraz premiera „Dulskich”
w wykonaniu Teratru Nieco Większych Form
11.06.2013, godz. 19.00: występ zespołu tańca nowoczesnego
„Precedance”
13.06.2013, godz. 9.30 i 11.00: spektakle Szkoły Muzyczno-Baletowej „Da capo” – „Historie muzycznego lasu”
21.06 i 22.06.2013, godz. 19.00: pokaz przedpremierowy i premierowy najnowszej sztuki Teatru MIST pt. „Wowro – świątkarz
beskidzki-powsinoga”
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Posprzątajmy naszą dzielnicę
Neapol u bram

W

jest niższa. I logika podpowiada, że jest to argument wystarczający.
Czy aby na pewno?
Na koniec jeszcze parę uwag o posługiwaniu się logicznym myśleniem w codziennym rozwiązywaniu naszych „problemów śmieciowych”.
Ograniczona została ilość gniazd do zbiórki selektywnej odpadów na terenie Dzielnicy IX, dlatego coraz częściej te miejsca,
w których tzw. dzwony jeszcze istnieją, obrastają śmieciami pozostawianymi obok nich. Nikt, kto pozostawia odpady poza pojemnikami, nie baczy na estetykę miejsca i uciążliwość takiego śmietnika.
To nie jest postawa świadcząca o dyscyplinie społecznej i odpowiedzialności.
Utrwalił się także w naszej dzielnicy zwyczaj pozostawiania odpadów z gospodarstwa domowego obok koszy w parku lub koszy
ustawionych na ulicach. Pojemność tych koszy jest ograniczona, zatem worki z odpadami stoją obok w oczekiwaniu na sprzątających.
Stąd interwencyjne telefony oburzonych do Rady Dzielnicy IX
z prośbą o zwiększenie ilości koszy i częstotliwości ich opróżniania.
Proszę Państwa, przeznaczenie tych koszy jest zgoła inne. Więcej
dyscypliny i odpowiedzialności.
Nie można jej odmówić grupie młodych ludzi – uczniów Gimnazjum Nr 24, którzy wraz z opiekunem już drugi raz sprzątali
w Dniu Ziemi naszą dzielnicę i anonimowym (imiona znane redakcji) mieszkańcom Domu Łazarza przy ul. Nowogródzkiej, którzy
codziennie sprzątają obszar Parku Solvay, niejednokrotnie zbierając kilka worków śmieci porzuconych w trawie i na alejkach.
W tym miejscu, dziękujemy wszystkim osobom, które nie pozostają obojętne wobec zaśmiecania Dzielnicy IX.
Nie przesądzając, jak zakończy się „eksperyment wdrażania nowego systemu” gospodarki odpadami, pamiętajmy o ekologii i ekonomii – „Hannibal u bram”.
RG
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odległych czasach antycznych Rzymianie, chętnie korzystający z doświadczeń historycznych, w momentach zagrożenia jakimś niebezpieczeństwem ostrzegali się wzajemnie
powiedzeniem: „Hannibal u bram” (Rzymu). Pozwalam sobie zatem na trawestację tego zwrotu, przywołując równocześnie znaną Państwu sprzed roku, trudną sytuację mieszkańców Neapolu,
którzy walczyli z zasypującymi ulice ich miasta śmieciami.
Oby nam się taka sytuacja nie przytrafiła. Warto, jak mówią,
dmuchać na zimne i ostrzegać: „Neapol u bram”!
Wpływ na instytucje, które w ramach swoich kompetencji dbają
o czystość naszego miasta i dzielnicy, mamy ograniczone..., chociaż
nowe zasady gospodarki odpadami, które wchodzą w życie w lipcu bieżącego roku mogą wiele zmienić. Bardzo dużo zależy jednak
od użytkowników tego systemu, tzn. od naszej odpowiedzialności
i dyscypliny – np. odpady do selektywnej zbiórki należy opróżnić,
umyć i wysuszyć. W zabudowie jednorodzinnej żółty worek będzie
obierany jeden raz w miesiącu – należy wrzucać do niego tylko odpady suche: papier, opakowania z papieru, metal, tworzywa sztuczne,
szkło oraz opakowania wielomateriałowe. Niebieski pojemnik, który w zabudowie jednorodzinnej będzie odbierany dwa razy w miesiącu, będzie przeznaczony na odpady zmieszane (z gospodarstwa
domowego). W zabudowie wielorodzinnej obok pojemników w kolorze żółtym i niebieskim o identycznym przeznaczeniu jak w zabudowie jednorodzinnej, pojawi się pojemnik w kolorze zielonym,
przeznaczony na szkło. Natomiast
w punktach selektywnej zbiórki
będzie przyjmowany zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, chemikalia – np.
przeterminowane leki, baterie i akumulatory oraz odpady zielone.
Jak wynika z powyższego podstawową zasadą nowego systemu jest
segregacja odpadów.
Segregacja odpadów istotna ze
względów ekologicznych, w gospodarstwach domowych jest także
ważna ze względów ekonomicznych.
Przy deklaracji zbiórki selektywnej, Altany przy ul. Goryczkowej, za które odpowiada administrator nieruchomości
miesięczna opłata za odbiór śmieci MEEST sp. z o.o.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Zapraszamy na 13. Dni
Magistratu

W

niedzielę 2 czerwca po raz 13. otwierają się dla Państwa
drzwi siedziby Urzędu Miasta Krakowa.
Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Magistratu jest
„Graffiti w przestrzeni urbanistycznej miasta”. W godzinach od
10.45, kiedy nastąpi inauguracja święta, do 17.00 zapraszamy
w zabytkowe mury Pałacu Wielopolskich – serca samorządu
krakowskiego. Przygotowane będą dla Państwa wystawy fotograficzne: „18 cudów Krakowa”, „Miejskie murale”, „Park
Kulturowy – jak zmieniło się Stare Miasto” oraz prezentacje
i warsztaty dotyczące graffiti. Będzie można przyjrzeć się stoiskom wystawienniczym dzielnic krakowskich. Na scenie przed
budynkiem zaprezentują się zespoły muzyczne i taneczne z krakowskich domów kultury, a jako szczególną atrakcję przewidziano pokaz malowania techniką graffiti z udziałem artystów
z miast partnerskich Krakowa. Serdecznie zapraszamy!
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Mieszkańcy!
Dbajmy o naszą Dzielnicę IX
Dzielnica dziewiąta
sama się nie sprząta!
To rzecz oczywista,
że cieszy – gdy czysta!
O porządek dbać powinni
wszyscy wspólnie, a nie „inni”!
Nie wystarczy ład wśród grządek,
trzeba także mieć porządek
wokół domów, na ulicy
– wtedy miło jest w Dzielnicy!
„Oczywista oczywistość”:
Jest przyjemnie – gdy jest czystość!
Jerzy Faliszek

Rada Dzielnicy IX i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
ogłaszają Konkurs „Przebieranki w plenerze” 2013 adresowany do młodych miłośników fotograﬁi i mody, czyli
uczniów szkół w Dzielnicy IX.
Maj jest miesiącem fotograﬁi. W nawiązaniu to tej tradycji warto
zmierzyć się z nowym wyzwaniem i wziąć udział w konkursie,
który daje także okazję do zgłębienia tematu mody, kostiumu
w aspekcie historycznym, kulturowym i socjologicznym.
„Przebieranki w plenerze” mogą być także pretekstem do
tego, by opuścić „mury” i w pięknej przyrodniczo przestrzeni
Parku Solvay znaleźć właściwą scenerię do „przebieranek”
w kostium historyczny, współczesny lub teatralny.
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 14 czerwca 2013 r.
Na zwycięzców czekają nagrody, a nagrodzone prace zostaną opublikowane w Piśmie Rady Dzielnicy IX i na stronie
internetowej Rady Dzielnicy IX.
szczegóły regulaminu konkursu na stronie internetowej
www.dzielnica9.krakow.pl
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16 czerwca zapraszamy na osiedle Cegielniana, gdzie w ramach XIX Dni Dzielnicy IX
połączonych z Paraﬁadą Paraﬁi p.w. MB Saletyńskiej, czekać będzie na mieszkańców wiele atrakcji.
W programie m.in. koncert zespołu „Recepcja” (w godz. 15.30-17.30) oraz pokazy tańca, w tym także zespołów z ZSOI nr 3.
O godz. 18.00 przewidziany jest koncert „Muzyka lat 20. i 30.”, a na koniec o 19.30 losowanie nagrody głównej Loterii Fantowej.
Będą też konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz atrakcje – jazda konna, strzelnica, małpi gaj i zamek
dmuchany dla najmłodszych, grill, ciasta i inne niespodzianki. Imprezie towarzyszyć będzie Kiermasz Rękodzieła.
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