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WSPOMNIENIE…
8 sierpnia 2013 r. zmarła pani
Jolanta Staniec, dyrektor Gimnazjum nr 24 w Krakowie, pozostawiając w głębokim żalu społeczność nauczycielską i uczniowską.
Ze szkołą – Gimnazjum nr 24, wcześniej Szkołą Podstawową nr 49,
związana była przez 24 lata jako
nauczyciel języka polskiego, prawdziwy humanista, który kolejnym rocznikom młodzieży przekazywał wiedzę i uniwersalne wartości. Czyniła to z pasją. Młodzież
darzyła Ją wielką sympatią. Nie ograniczała się tylko do przekazywania wiedzy. Chętnie jeździła z dziećmi na wycieczki i zielone
szkoły. Była dla uczniów niekwestionowanym autorytetem.
W 2010 r. została dyrektorem Gimnazjum nr 24. Z charakterystyczną dla siebie energią zabrała się do pracy, szkoła rozkwitała.
Wtedy zaatakowała ciężka choroba. Jak w całym swoim życiu,
podjęła walkę, tym razem o zdrowie i wygrała ją. Wróciła ku

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji

P

odczas wakacji Rada Dzielnicy IX obradowała na trzech
posiedzeniach w dniach 9 i 24 lipca oraz 27 sierpnia. Podjęto łącznie 32 uchwały, a wśród nich decyzje o rozdzieleniu
środków finansowych na zadania priorytetowe oraz na zadania
powierzone Dzielnicy IX na rok 2014 (o czym po części wspomniano w poprzednim sprawozdaniu).
Podczas sesji w dniu 27 sierpnia radni uchwalili listę rankingową
zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie budowy i przebudowy
ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz prac remontowych dróg
i chodników wraz z oświetleniem – kwotę 685 770 zł rozdysponowano na zadania inwestycyjne wnioskowane do WPF (407 000 zł)
oraz na zadania bieżące – prace remontowe dróg i chodników wraz
z oświetleniem (278 770 zł). Na modernizację ogródków jordanowskich, tworzenie zieleńców i skwerów w roku 2014 Dzielnica IX
otrzymała do dyspozycji kwotę 181 415 zł. Lista rankingowa zadań
powierzonych stanowi „ramowy” plan przy wdrażaniu zadań do
realizacji, możliwe są korekty dyktowane na ogół przeszkodami
pojawiającymi się na etapie planistycznym inwestycji.
Rada Dzielnicy IX zaopiniowała pozytywnie przekazanie i pozyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków części działki nr 287/8
obr.32 Podgórze w rejonie ul. Do Wilgi. Ta działka jest przedłużeniem ogólnodostępnego ciągu spacerowo-rowerowego nad Wilgą
oraz sąsiaduje bezpośrednio z działką włączoną w granice ogródka
jordanowskiego, który obecnie jest w I fazie realizacji. Pozyskanie
działki Nr 287/8 obr.33 Podgórze na rzecz Gminy Miejskiej Kra-

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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radości uczniów i pracowników szkoły. Pełna pomysłów rzuciła się w wir życia szkolnego. Celem było umacnianie dobrej
opinii o szkole w środowisku, dbałość o to, aby młodzież miała
jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności,
a nauczyciele stanowili wspólnotę szanujących się wzajemnie
osób. Wiele wymagała od pracowników, ale jeszcze więcej od
siebie. Jej praca została doceniona. W 2012 r. otrzymała nagrodę
Prezydenta Miasta Krakowa. Wszystko układało się jak najlepiej.
I wtedy choroba zaatakowała powtórnie. Pani Dyrektor nie poddawała się. Stoczyła heroiczną walkę o zdrowie i życie. Niestety,
tym razem nie było jej dane wygrać…
Odeszła w wieku 49 lat, za wcześnie… Pozostawiła uczniów
i pracowników szkoły pogrążonych w bólu i żalu.
Życie nie znosi próżni i musi toczyć się dalej. Jedyne co możemy
zrobić, to kontynuować dzieło Zmarłej.
Pani Dyrektor, Droga Jolu! Będziemy pamiętać, co dla nas zrobiłaś. Na zawsze pozostaniesz we wdzięcznej pamięci pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 24

ków daje możliwość bezpośredniego skomunikowania ogródka
jordanowskiego – „Strefy Seniora” z ogólnodostępnym ciągiem
spacerowo-rowerowym nad Wilgą. Pozytywne rozwiązania w zakresie rekreacji dla mieszkańców os. Cegielniana Rada Dzielnicy IX uważa za ważny cel społeczny.
W związku ze zmianą personalną na stanowisku kierowniczym
w obejmującym Dzielnicę IX oddziale Straży Miejskiej w skład
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”
weszła nowo powołana naczelnik Oddziału IV Straży Miejskiej
Miasta Krakowa Dominika Gawin-Sitek.
Radni głosowali również nad projektem uchwały w sprawie
planowanej inwestycji. Zaopiniowano negatywnie wydanie decyzji
warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Cegielnianej (budynek
handlowo-usługowo-biurowy z naziemnymi miejscami postojowymi).
Podjęto także kilka uchwał korygujących wnioski do Prezydenta
Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
realizowanych w cyklu wieloletnim w latach 2012-2015. Korekty
dotyczyły m.in. prac budowlanych na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8, budowy przystanku na żądanie na ulicy Zakopiańskiej w kierunku Borku Fałęckiego przy budynku ZUS, budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską w Borku
Fałęckim, budowy chodnika w ul. Sielskiej, budowy chodnika w ul.
Łukasińskiego na odcinku od ul. Monwiłła-Mireckiego do ul. Micińskiego.
Pełna wersja wszystkich podjętych przez Radę Dzielnicy IX uch-wał udostępniona jest na stronie www.dzielnica9.krakow.pl . AS
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Temat otwarty...

T

emat budowy żłobka i przedszkola na terenie Dzielnicy IX jest
tematem otwartym, ponieważ ma otwartą, co najmniej kilkuletnią, perspektywę czasową, ale także otwarcie jest omawiany
przez radnych i urzędników Miasta Krakowa. Ponadto zaczęto
o nim otwarcie pisać w dziennikach krakowskich.
To wszystko, jak już poprzednio wspominałam, jest niewątpliwie korzystną zmianą, która nastąpiła w ciągu ostatniego roku.
Dzisiaj przedstawione wcześniej informacje uzupełnię o te najbardziej aktualne.
Wniosek radnych Miasta Krakowa w sprawie przeznaczenia
gminnej działki przy ul. Kościuszkowców 6 pod budowę przedszkola (o czym pisałam w poprzednim numerze Pisma) zaowocował zgłoszeniem przez Wydział Edukacji Miasta Krakowa powyższej budowy we wskazanej lokalizacji do budżetu miasta na rok
2014 oraz do WPF, zgodnie z obowiązującymi zasadami, i będzie
przedmiotem wielostronnej analizy.
Ostateczna decyzja o realizacji tej potrzebnej inwestycji zależy
jednak od możliwości finansowych Krakowa oraz stanowiska rad-

nych Miasta, którzy podejmują uchwały budżetowe.
Zatem temat jest otwarty.
Na jego korzyść przemawia kilka faktów.
Po pierwsze, Miasto dysponuje działką gminną o wystarczająco
dużej powierzchni, na której można wybudować dwie placówki:
żłobek i przedszkole, co mogłoby być korzystne, także ze względów
ekonomicznych.
Po drugie, na terenie Borku Fałęckiego istnieje tylko jedno
przedszkole samorządowe. Wyniki rekrutacji wskazują, że w roku
2013/2014 nie zakwalifikowało się w nim do przyjęcia 62 dzieci,
a w najbliższym sąsiedztwie do przedszkoli samorządowych nie
dostało się ok. 360 dzieci w wieku przedszkolnym.
Po trzecie, w roku 2017 Gmina ma obowiązek, zgodnie z Ustawą, zapewnić wszystkim 3-latkom miejsce w przedszkolu, zatem
zostanie wymuszona konieczność stworzenia realnych miejsc
w przedszkolach na terenie naszej dzielnicy. Dwa samorządowe
przedszkola (SP Nr 10 i SP Nr 95) takiej możliwości nie dają.
Będziemy podejmowali działania zmierzające do uświadomienia radnym Miasta, że ich decyzja ma duże znaczenia dla
mieszkańców Dzielnicy IX, a rodzice maluchów oczekujących
na miejsce w przedszkolu są otwarci na wszystkie korzystne propozycje.
RG
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Posprzątajmy naszą dzielnicę

Pojemnik na odpady komunalne na obrzeżach Parku Solvay cieszy się dużym powodzeniem. Niestety nie jest wykorzystany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Czas zadbać o właściwe odprowadzenie
wody opadowej z dachów garaży przy ul.
Kościuszkowców.

Pojemnik na odpady segregowane w Parku Solvay. W założeniu ma dobrze służyć
mieszkańcom dzielnicy, niestety źle służy
i mieszkańcom, i miejscu, w którym został
ustawiony.
RG

Szanowni Państwo,
Nadchodzi jesień (oby piękna i złota), a wraz z nią coraz dłuższe i chłodne wieczory. Już wkrótce rozpocznie się tzw. sezon grzewczy i ze zdwojoną siłą powróci problem krakowskiego smogu. Skutki zanieczyszczenia powietrza są w Krakowie szczególnie mocno odczuwalne z uwagi na niekorzystne, nieckowate położenie naszego Miasta. Ekologia i zdrowy tryb życia nie mogą pozostać jedynie pustymi hasłami. Dlatego
Rada Miasta Krakowa podjęła kroki zmierzające do rozwiązania tego jakże szkodliwego dla nas wszystkich
problemu. W ramach działań „antysmogowych” będę konsekwentnie walczyć o likwidację w Krakowie pieców opalanych węglem i zastąpienie ich piecami zasilanymi paliwami ekologicznymi. Oczywiście ruszył
program osłonowy, mający pomóc właścicielom pieców węglowych – refundacja kosztów zmiany sposobu wytwarzania ciepła.
Trzeba ten problem skutecznie rozwiązać, bo jak wszyscy wiemy: zdrowie jest najważniejsze!
Z poważaniem, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
boguslaw.kosmider@gmail.com oraz facebook i www.kosmider.krakow.pl
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rwa realizacja zadania inwestycyjnego Dzielnicy IX długo oczekiwanego
przez mieszkańców os. Cegielniane.
Toczą się prace przy budowie ogródka jordanowskiego zlokalizowanego pomiędzy wybudowanymi przez Budimex
w ostatnich latach budynkami wspólnoty,
pawilonem handlowym i ul. Do Wilgi.
W ubiegłej kadencji Rady Dzielnicy IX
udało się zachować będące własnością
Gminy Kraków działki, na których powstaje ogródek, uniemożliwiając ich sprzedaż
deweloperowi pod dalszą zabudowę. Dzięki działaniom radnych w ubiegłej kadencji
Rady Dzielnicy IX tereny te zostały równocześnie wskazane i zachowane pod budowę
ogródka jordanowskiego. Radna Ewa Nowak oraz inni radni z osiedla Cegielniane
zaangażowali się w pilotowanie tego zadania. W obecnej kadencji Rada Dzielnicy IX
wnioskowała o wpisanie tego zadania do
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Kolejna reklamacja – dotyczy wykonania przez ZIKiT prac z zakresu remontów
dróg i chodników: chodnik przy ul. Zakopiańskiej nr 97. Kostka była układana na
tym odcinku w roku ubiegłym, ale dzisiaj
trudno przejść, gdy pada deszcz.
RG

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna
W przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni
wybraliby Państwo lekarza podstawo-
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Wieloletnia dziura na ul. Kościuszkowców. Usterkę pozostawiło MPC
po pracach remontowych w roku 2011.
Mimo licznych interwencji w ZIKiT wypełniona wodą deszczową dziura w asfaltowej nawierzchni nadal dostarcza
przechodniom ekstremalnych atrakcji!
wej opieki zdrowotnej, można uzyskać
świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki
lekarskiej oraz w uzasadnionych przypadkach także wizyty domowe w miejscu zamieszkania.
Mieszkańcy Dzielnicy IX uzyskają

fot. Renata Grotowska

Pobocza przy ul. Żywieckiej Bocznej.
Na pierwszym planie zrealizowane starannie, w pełni do zaakceptowania zadanie
z roku 2013, na drugim planie odcinek pobocza realizowany w roku 2012. Niestety
nie wytrzymał próby czasu, ponieważ już
w chwili zakończenia jakość wykonania
prac budziła obawy ze strony Rady Dzielnicy IX. W wyniku naszej interwencji
w ZIKiT wykonawca dokonał usunięcia
zgłaszanych usterek, ale... okazało się to

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

W sieci usterek

mało skuteczne. Wystarczy porównać jakość pobocza na ul. Żywieckiej Bocznej na
dwóch odcinkach – jednym z 2012 r., drugim z roku 2013.
Obecnie Zarząd Dzielnicy IX zgłosił
wniosek w zakresie reklamacji jakości wykonanch prac drogowych w roku ubiegłym.

– projekt obejmuje obiekty dla wszystkich
grup wiekowych. Będzie zatem: boisko
wielofunkcyjne, mała architektura, ściana
wspinaczkowa i inne urządzenia do zabawy i rekreacji. Przy zagospodarowaniu
powierzchni ogródka wybrane zostały
urządzenia i rozwiązania spełniające wyższe standardy niż stosowane w podobnych
ogródkach. Na zagospodarowywanej powierzchni zachowano większość istniejącej
już zieleni. Obiekt ze swoją zróżnicowaną
ofertą ma służyć rekreacji i wypoczynkowi
mieszkańcom całego pobliskiego osiedla
Cegielniane.
Jan S. Pietras

fot. Renata Grotowska

Budujemy
kolejny ogródek
jordanowski

inwestycji wieloletnich. Opracowana została koncepcja, projekt i uzyskano zezwolenie na budowę.
Dzięki konsekwentnej postawie radnych pomimo wielu przeciwności zadanie
jest realizowane. Obecnie wykonywany
jest I etap obejmujący budowę tzw. Strefy
Seniora. Planowane koszty w 2013 roku to
231 170 zł. Budowa podzielona jest na etapy, które realizowane będą przez kilka lat
z uwagi na koszty finansowe.
Na fotografiach pokazano stan obecny
realizacji tej inwestycji.
W przyszłości na terenie ogródka znajdą
swoje miejsce także najmłodsi i młodzież

fot. Renata Grotowska
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pomoc w NZOZ Multimedis przy ul.
Bochenka 12.
Pomoc jest świadczona codziennie
od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano dnia
następnego. Opieka działa również
przez 24h na dobę w soboty i niedziele,
a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.
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W trosce o bezpieczeństwo

P

o dłuższej wakacyjnej przerwie Pismo Rady Dzielnicy IX zaprasza Czytelników na rozmowę o działaniach strażników
miejskich.
Pozwolę sobie przedstawić Państwu naszego gościa – Pani Dominika Gawin-Sitek, która od 1 maja 2013 roku pełni funkcję Naczelnika Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta Krakowa
i z tego tytułu jest blisko związana z Dzielnicą IX.
Radni i niektórzy mieszkańcy Dzielnicy IX mieli już okazję
poznać Panią Naczelnik na czerwcowym spotkaniu Zespołu „Bezpieczny Kraków” i podczas Dni Dzielnicy IX, ale w czasie dzisiejszej rozmowy poprosimy o odpowiedź na kilka pytań.
Jak Pani postrzega Dzielnicę IX i czy zdążyła Pani w tak krótkim
czasie zapoznać się z jej najważniejszymi problemami?
Dominika Gawin-Sitek: Oczywiście staram się jak najwięcej
wiedzieć o problemach dzielnicy, dla której pracuję. Nie ukrywam
także, że wciąż jeszcze poznaję specyfikę tego rejonu. Zdaję sobie
sprawę z tego, że nie jest to zadanie łatwe i wymagać będzie ode
mnie jeszcze wiele wysiłków, zabiegów i konsultacji z radnymi.
Niemniej jednak w moim przekonaniu jako instytucja staramy się
spełniać oczekiwania społeczności lokalnej i jesteśmy skuteczni
w swoim działaniu.
Czy lista problemów jest bardzo długa i czy można prosić o wymienienie kilku, Pani zdaniem najważniejszych?
DGS: Dzielnica IX boryka się z wieloma problemami, jednak na
tle innych dzielnic wypada naprawdę bardzo dobrze. W Łagiewnikach i Borku Fałęckim dominuje niska zabudowa jednorodzinna,
dlatego zimą zgłoszenia dotyczą głównie nieodśnieżania chodników przez właścicieli posesji, bezdomnych przebywających w budynkach wielorodzinnych, latem zaś dyżurny przyjmuje interwencje dotyczące nieporządku na terenach nieruchomości, ale także
nieprawidłowej gospodarki odpadami. Sporo zgłoszeń odnosi się
do łamania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W jakim stopniu działania straży opierają się na współpracy z samorządem?
DGS: Na początku lat 90. powołany do życia został samorząd
gminny. Jednym z powierzonych mu zadań było zapewnienie
mieszkańcom wspólnot samorządowych porządku publicznego.
W tym samym czasie utworzono straż gminną, której zadaniem
było prowadzenie działań mających na celu zapewnienie porządku publicznego. Co ważne: istnienie straży w mieście (gminie) jest
fakultatywne. Należy zatem podkreślić, że krakowscy samorządowcy już od początku widzieli sens istnienia tej formacji, a strażnicy
swoją pracą przez ponad dwadzieścia lat obronili istotę i potrzebę
swojego istnienia. Dzisiaj, na swoim podwórku możemy mówić
o partnerstwie. Wspólnie z Dzielnicą IX wyznaczamy zadania i podejmujemy działania zmierzające do poprawy jakości wykonywania
tychże zadań przez straż miejską w ramach programu „Kontrakty
dla Dzielnic”.
Co trzeba zmienić, by mieszkańcy czuli się bezpieczni?
DGS: Moim zdaniem działania związane z profilaktyką i uświadamianiem młodych ludzi mają duże znaczenie. Sekcje profilaktyczne działające w Straży Miejskiej Miasta Krakowa skupiają się
na kluczowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej i starają się całą tę wiedzę przekazać młodzieży
szkolnej. Świadomość młodych ludzi jest strategiczna jeśli chodzi
o bezpieczeństwo w naszym mieście.
Jakie kompetencje ma straż miejska w tym zakresie, tzn. w jakim
stopniu zapewnienia bezpieczeństwo na terenie, którym się „opiekuje”?
DGS: Ustawa o strażach gminnych z 29 sierpnia 2013 roku określa, że straż powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. W treści tego aktu prawnego możemy także wyczytać,
że straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Zatem
do głównych zadań straży należy w szczególności szeroko rozumiana ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie
nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (oczywiście w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym), współdziałanie
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z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, zabezpieczenie miejsc zdarzeń np. przestępstwa, ochrona obiektów komunalnych, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami podczas zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub izby
wytrzeźwień, informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach,
a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu
zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym. Wypełnianie zadań z zakresu porządku publicznego
odciąża policję, która może skupić się na realizacji zadań dotyczących istotniejszych spraw. Jednakże zapewnienie bezpieczeństwa
w chwili obecnej nie odbywa się bez udziału straży miejskiej, która
pełni przecież służbę patrolową o różnych porach dnia (w przypadku naszego oddziału do północy) i wykonuje zadania ochrony
bezpieczeństwa obywateli w miejscach publicznych. Ponadto należy zaznaczyć, że sama obecność patoli na stosunkowo małym obszarze daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.
W jaki sposób monitorowane jest bezpieczeństwo, czyli na czym
polega prewencja? Pytam o to także w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w okresie wakacji, a które wstrząsnęły mieszkańcami Borku Fałęckiego. Myślę o linczu dokonanym przez młodych ludzi
na swoim koledze, zakończonym śmiercią ofiary. Proszę odnieść się
do tego zdarzenia.

fot. z archiwum SM

ROZMOWA MIESIĄCA

DGS: Jak już wcześniej wspomniałam zadania prewencyjne zostały wprowadzone do ustawy o strażach gminnych. Strażnik patrolujący ulicę zobowiązany jest do współpracy z policją między innymi w zakresie stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie, w zakresie bezpieczeństwa ludzi
i mienia, spokoju i porządku publicznego, wspólnym prowadzeniu
działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku
w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych
i sportowych, a także w innych miejscach publicznych, ujmowania
osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego
doprowadzenia do najbliższej jednostki policji. Po tym tragicznym
w skutkach zdarzeniu wspólnie z policją przez całe wakacje patrolowaliśmy zagrożone rejony. Dodatkowo w ramach wspomnianego
już programu „Kontrakty dla Dzielnic” dokonaliśmy setek kontroli
miejsca wskazanego w kontrakcie, czyli okolicy, gdzie doszło do
zdarzenia, oraz pobliskiego Parku Solvay.
Kontynuując rozmowę o bezpieczeństwie w Dzielnicy IX, chcę
jeszcze zapytać, w jaki sposób straż miejska postrzega na naszym terenie bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego? Jakie decyzje, zapadające także w Radzie Dzielnicy IX, mogłyby zmienić tę sytuację?
DGS: Straż miejska nie ma uprawnień do reagowania na wszystkie przypadki łamania przepisów ruchu drogowego. Z rozmów
z mieszkańcami i radnymi dowiadujemy się, że problemem jest
nadmierna prędkość pojazdów poruszających się po stosunkowo
wąskich ulicach. Niestety w tym przypadku nie możemy zadziałać. Natomiast reagujemy stanowczo na wszystkie zgłaszane do nas
przypadki nieprawidłowego postoju pojazdów. Ważnym aspektem
naszej współpracy są wizje w terenie, na których możemy wspólnie z radnymi i przedstawicielami zarządców dróg dokonać oceny
istniejącej organizacji ruchu i doprowadzać do poprawy oznakowania na terenie dzielnicy.
▶▶▶
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▶▶▶ Pozwoli Pani, że zbliżając się do końca naszej rozmowy, zmienię temat. Jest na terenie Dzielnicy IX jeszcze jeden obszar, niestety
bardzo zaniedbany: sytuacja osób bezdomnych. Na początek wskazałabym dwie optyki: po pierwsze warunki życia osób bezdomnych,
po drugie postrzeganie bezdomnych przez mieszkańców dzielnicy
oraz instytucje powołane do udzielania im pomocy. W tym kontekście chcę zadać jedno pytanie: w jaki sposób ten problem w Dzielnicy
IX postrzega straż miejska?
DGS: Jak powszechnie wiadomo bezdomność jest uwarunkowana wieloma czynnikami, między innymi zmniejszoną zdolnością do samodzielnego życia i radzenia sobie, niemożnością poddania się wymaganiom społeczeństwa. Trzeba również pamiętać o
tym, że to jest kryzysowy stan egzystencji osoby, która nie posiada
faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej zazwyczaj środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Rok szkolny 2013/2014
w centrach kultury otwarty
PROPOZYCJE CENTRUM SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY
ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI
2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), 16.00-16.45 grupa młodsza (4-6
lat), 17.00-17.45 grupa starsza (6-8 lat), koszt: 50 zł / miesiąc (zajęcia
raz w tygodniu), 80 zł / miesiąc (zajęcia 2 razy w tygodniu)
WARSZTATY PLASTYCZNE
poniedziałek 16.00-16.45 (dzieci 5-7 lat, koszt: 40 zł / miesiąc), poniedziałek 17.00-18.00 (grupa starsza 8-12 lat, koszt: 50 zł / miesiąc), poniedziałek 18.15-19.45 (młodzież i dorośli, koszt: 60 zł / miesiąc)
WARSZTATY CERAMICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
czwartek 16.17.30 (I grupa), czwartek 17.30-19.00 (II grupa), koszt:
70 zł / miesiąc
WARSZTATY DLA KREATYWNYCH PRZEDSZKOLAKÓW DLA DZIE
CI W WIEKU 46 LAT
środa 16.30-18.00, koszt: 100 zł / miesiąc, w programie: literackie zabawy z językiem, warsztaty parateatralne, matematyczne łamigłówki,
klub gier planszowych, warsztaty kulinarne
WARSZTATY TEATRALNE TEATRU NIECO WIĘKSZYCH FORM
wtorek: grupa młodsza 16.00-17.30, grupa starsza 17.30-20.00, koszt
40 zł / miesiąc, w programie: kształtowanie wyobraźni scenicznej,
plastyka ruchu, emisja głosu, dykcja, czytanie tekstu, praca z tekstem
literackim, analiza tekstu, ćwiczenia praktyczne
TANIEC NOWOCZESNY
grupa zaawansowana starsza – poniedziałek 18.00-20.00, koszt: 50 zł /
miesiąc; grupa młodsza – wtorek 17.00-19.00, koszt: 50 zł / miesiąc

wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i osoby akceptującej swoją rolę społeczną. Bezdomność wiąże
się często z poważnym upośledzeniem psychicznego i społecznego
funkcjonowania człowieka. Dlatego jest to bardzo trudny problem.
Przyznam, że rola straży ogranicza się do informowania osób bezdomnych o możliwościach, jakie oferuje im Gmina Kraków. Działania takie szczególnie nasilamy w okresie zimowym, gdyż prowadzimy wówczas codzienną kontrolę miejsc pobytu tych osób, a także
jesteśmy wzywani przez mieszkańców, gdy bezdomni przebywają
na terenie budynków wielorodzinnych. Reagujemy także na przypadki popełniania wykroczeń przez ludzi bezdomnych. Ponadto
współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dziękuję za rozmowę i życzę w imieniu mieszkańców Dzielnicy IX
pomyślnej realizacji planów.
Renata Grotowska
Klub Bilingua – wspomaga rozwój językowy i poznawczy dzieci dwujęzycznych oraz prowadzi konsultacje dla rodzin dwujęzycznych
Klub Komunikacji Międzykulturowej – dla przebywających w Polsce
obcokrajowców
Afa-Klub – spotkania dla osób dorosłych z afazją
Oferta Pracowni jest BEZPŁATNA.
Więcej informacji: pracownia.logopedyczna.solvay@gmail.com
Zapisy na warsztaty: biuro.solvay@gmail.com, tel. 12 266 98 12, 12 268 20
38, Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, ul. Zakopiańska 62

PROPOZYCJE KLUBU ISKIERKA
ZAJĘCIA TANECZNE OGÓLNOROZWOJOWE
środa, godz. 17-18, dla dzieci w wieku 6-12 lat (planowany jest podział
na dwie grupy wiekowe), koszt: 40 zł / miesiąc
WARSZTATY PLASTYCZNE  TEMATYCZNE, w tym również ceramiczne dla dzieci w wieku 5-12 lat, koszt ok. 10-20 zł / miesiąc (1 raz
w tygodniu ok. 1,5 godz. w zależności od rodzaju zajęć), dokładne
terminy zostaną podane pod koniec września na plakatach
WARSZTATY WOKALNOTEATRALNE DLA DZIECI powyżej 12 lat
(przewidywane zajęcia we czwartki), koszt ok. 10-20 zł / miesiąc (1 raz
w tygodniu ok. 1,5 godz. w zależności od rodzaju zajęć), dokładne
terminy zostaną podane pod koniec września na plakatach
ĆWICZENIA MUZYCZNORUCHOWE DLA PAŃ I PANÓW  KLUB CAR
DIO dla osób w każdym wieku, a szczególnie 40+ i 50+, poniedziałki
i czwartki o godz. 19.45 oraz poniedziałki i czwartki o godz. 20.45
(formy taneczne), koszt: 2x w tygodniu 52 zł, 1x w tygodniu 36 zł, pojedyncze zajęcia 10 zł
WARSZTATY WITRAŻOWE dla młodzieży i dorosłych
piątek, godz. 17.30-19.30, koszt: 100 zł / miesiąc, pojedyncze zajęcia:
30 zł. Zapewnione są materiały, a wykonana praca staje się własnością
uczestnika. Ilość miejsc ograniczona. Pierwsze zajęcia już 4 października!

GIMNASTYKA PILATESA
wtorek, czwartek 18.00-19.00 i 19.00-20.00, koszt: 50 zł / miesiąc (2 razy w tygodniu), 25 zł / miesiąc (1 raz w tygodniu)
WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
1 raz w tygodniu, koszt: 25 zł / 1 zajęcia, w programie: ﬁlcowanie na
sucho i na mokro, tworzenie biżuterii, decoupage, ﬂorystyka, praca w
drewnie, witrażownictwo; wykonane w trakcie warsztatów przedmioty przechodzą na własność uczestnika zajęć

MAŁA AKADEMIA EDUKACJI: PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA MOPTL
Klub Rozwoju Małego Dziecka – wspomaga rozwój dzieci zdrowych
w wieku 1-5 lat
Klub Wspomagania Rozwoju Mowy – dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
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fot. Klub Kultury Iskierka

WARSZTATY KROJU I SZYCIA KREATYWNEGO
2 razy w miesiącu, koszt: 120 zł / 1 warsztat

Informacje i zapisy: Klub Kultury ISKIERKA, ul. Żywiecka 44,
tel. 12 266 03 45, 519 309 350, www.naszaiskierka.pl
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OPINIE, KOMENTARZE

Z ostatniej chwili...
Powakacyjne zmiany
w komunikacji

I

nformujemy za publikacją „Informacje Rady Miasta Krakowa”
nr 31 z dnia 16 września 2013 r., że tramwaj nr 8 został przywrócony na swoją starą trasę tzn. Borek Fałęcki–Bronowice.
Rada Dzielnicy IX od momentu podjęcia problemu remarszrutyzacji w sposób ciągły domagała się pozostawienia na dotychczasowych magistralnych trasach linii tramwajowych nr 8 i 19. Podejmowała uchwały, występowała z pismami, prezentowała swoją opinię na
związanych z wprowadzanymi zmianami spotkaniach, występowała
wspólnie z innymi dzielnicami, organizowała zebrania oraz listy
z podpisami mieszkańców, aby przekazać je władzom i uzmysłowić
stanowisko społeczeństwa naszej dzielnicy w tej sprawie. Jak stwierdza w publikacji dyrektor ZIKiT Grzegorz Sapoń decyzja o wycofaniu się ze zmian została wywołana naciskiem społecznym. Trudno,
aby Rada Dzielnicy IX i zaangażowani dotychczas w ten problem
mieszkańcy Dzielnicy IX nie odczuli w tym momencie satysfakcji.
Aktualne komunikaty w tej sprawie można znaleźć na stronie
www.mpk.krakow.pl .
Jan S. Pietras

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Zielony alert dla Parku Solvay!

P

Szanowyny Seniorze!
Czas dla Ciebie!

W

imieniu Koła nr 21 Emerytów i Rencistów IX Dzielnicy
Borek Fałęcki serdecznie zapraszamy Szanownych Seniorów na spotkania, które odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca w Klubie Iskierka przy ul. Żywieckiej 44 w godzinach 16.00-17.00.
Zachęcamy do współpracy.
Przynależność uprawnia członków Koła do wielu atrakcji,
np. wczasów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Zarząd Emerytów i Rencistów przy ul. Józefińskiej. Wspólnie świętujemy także podczas spotkań okolicznościowych organizowanych w Klubie Sportowym Stokrotka przy
ul. Żywieckiej 53 z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora czy podczas uroczystości opłatkowej przed Bożym Narodzeniem.
Liczymy na Państwa obecność i wszelkie propozycje, które
uatrakcyjnią nasze działania.
Do zobaczenia!
Zarzd Koła nr 

44 Podgórze. Uchwała Rady M. Krakowa z dnia 25 sierpnia 2010
roku w sprawie zmiany uchwały RMK z dnia 3 czerwca 1998 roku
wprowadza w granice obszaru parku kolejne działki: cz. dz. Nr
627/9 obr. 33 Podgórze oraz dz. Nr 116/4 obr.44 Podgórze. W ten
sposób ustalono granice Parku Solvay.
Natomiast w aspekcie procedowanych w latach 2012-2013 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego granice te nie
zostały jednoznacznie określone, bowiem w uchwalonym MPZP
dla obszaru „Liban” i sporządzanym MPZP dla obszaru „Borek Fałęcki Północ”, wyznaczone w nich granice terenów zieleni urządzonej parkowej (symbole: ZPp.1, ZPp.2, ZPp.3, ZPp.) nie pokrywają
się z granicami ewidencyjnymi obszaru parku, zajmują większy
obszar.

Na ostatniej stronie Pisma zamieszczamy zaproszenie do udziału w jesiennych spotkaniach na terenie parku. Jest ono adresowane
do stałych bywalców ale także do mieszkańców całego Krakowa.
Oczywiście mieszkańcy naszego miasta mają inne, bardziej znane,
okazałe i bardziej zadbane parki do swojej dyspozycji, ale borkowski park jest niepowtarzalny i właśnie świadomość pewnej niezwykłości miejsca skłania Radę Dzielnicy IX do tego, by rozpocząć
projekt zmierzający do jego rewitalizacji.
W tym celu rozpoczęliśmy od ustalenia granic Parku Solvay, co
musi poprzedzić konieczny projekt zagospodarowanie przestrzeni.
Wiemy już, że uchwała Rady M. Krakowa z dnia 3 czerwca 1998
roku w sprawie nazw ulic i parków w paragrafie 2, punkcie 2 określa obszar Parku Solvay, wyznaczając jego granice nazwami ulic:
Kościuszkowców, J.U. Niemcewicza i Żywiecką. Podane zostały
także nr działek ewidencyjnych: 633/3 obr.33 Podgórze, 17/11 obr.
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fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

ark Solvay w Borku Fałęckim był wielokrotnie obecny na
łamach Pisma Rady Dzielnicy IX.
W tym numerze Pisma pojawia się ponownie i zapewne będzie
gościł cyklicznie, ponieważ wiele w nim i wokół niego się dzieje.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Dopiero uporządkowanie powyższego problemu stanie się podstawą do rozpoczęcia przygotowania stosownej dokumentacji.
Zarząd Dzielnicy IX zwrócił się ponadto do ZIKiT o umieszczenie w budżecie Miasta zadania: zagospodarowanie obszaru Parku Solvay. Mamy zapewnienie, że taki wniosek zostanie zgłoszony,
także w WPF, ale to dopiero początek. Wszystko zależy od decyzji
radnych M. Krakowa, czy zadanie to zostanie wprowadzone w roku
2014, no i oczywiście od kondycji finansowej naszego grodu!
Renata Grotowska
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