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Bezpieczeństwo...

W

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Z ostatniej sesji

W

ubiegłym miesiącu radni obradowali na 57. sesji obecnej
kadencji w dniu 19 listopada.
Rada Dzielnicy IX zawnioskowała do Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014
zadania pn. Rewitalizacja Parku SOLVAY w Krakowie (więcej informacji o potrzebie rewitalizacji tego obszaru i projekcie
zgłoszonym do Banku Projektów Rewitalizacyjnych Miejskiego
Programu Rewitalizacji w kolejnym numerze Pisma).
Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy
dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym przy ul. Przy Torze.
Negatywną opinię Rady Dzielnicy IX otrzymał projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. RMK zaproponowała ograniczenie
handlu detalicznego w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę
do godz. 12.00 (z wyłączeniem aptek, stacji paliw oraz placówek

fot. Renata Grotowska

dniu 9 grudnia w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka
13) o godz. 17.00 będzie obradował Zespół Koordynacyjny
Bezpieczny Kraków, a bezpośrednio po nim Komisja Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy IX.
Są to spotkania okresowe, ale mają związek z licznymi zdarzeniami na terenie dzielnicy, przede wszystkim w Borku Fałęckim – napadami na mieszkańców, wymuszeniami. W dniu 30 listopada w godz.
4-5 rano doszło do wysadzenia bankomatu przed Marketem Point,
z którego sprawcy skradli kasetę z pieniędzmi. Stłuczona została
także szyba w sklepie, który był przez kilka godzin nieczynny. Policja w czasie działań operacyjno-śledczych zorganizowała objazd,
ponieważ ulice w okolicy zdarzenia były zamknięte.
RG

handlowych mieszczących się w hotelach). Do 3 grudnia trwały
konsultacje społeczne dotyczące tego projektu.
Uchwalono wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu zielonego przy ul. Łukasińskiego. Realizacja ma polegać na wykonaniu w niezbędnym
zakresie ciągów komunikacyjnych, montażu małej architektury,
urządzeń zabawowych, koszy, ławek, budowie ogrodzenia oraz
nasadzeniu zieleni. W 2014 r. planuje się opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem dokumentów
formalno-prawnych oraz realizację zadania z ukończeniem inwestycji w roku 2015.
Rada wnioskowała o nadanie nazwy: Aleja Adolfa Hyły
ciągowi pieszo-spacerowemu, który jest przecznicą od ul. Tadeusza Motarskiego, biegnie w kierunku północno-zachodnim,
a następnie skręca na północ dochodząc do budynku klasztoru
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wniosek został
poparty przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Adolf Hyła jest autorem obrazu Jezusa Miłosiernego, który
znajduje się w klasztorze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach.
AS

P O D Z I Ę K O WA N I A
Mieszkańcy z ulic Jagodowej i Żywieckiej oraz z dalszych części naszej dzielnicy do ubiegłego roku mogli korzystać podczas zimy z górki
położonej przy ul. Jagodowej 19. W tym roku byłoby to raczej niemożliwe, gdyby nie akcja, która została ogłoszona na osiedlu (długo pozostawała bez echa…).
Okazało się, że górka jest niczyja. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ruczaj-Zaborze wycinała trawę tylko do pewnego miejsca, a wzgórze zarastało.
Szukaliśmy chętnych, którzy pomogliby nam doprowadzić je do porządku.
Okazało się, że są ludzie wielkiego serca.
W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować Panu Pawłowi Sęk, który osobiście dokonał koszenia górki i Panom Tomaszowi Surówka
i Grzegorzowi Bamburowicz za pomoc. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
PS. Dziś (tj. 25.11.2013 r.) pokazały się pierwsze opady śniegu, więc akcja została zakończona w odpowiednim czasie.
Mieszkańcy osiedla Żywieckiego

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 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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Rozmowy podsłuchane...
„Na straganie w dzień targowy
takie słyszy się rozmowy...”

O

d dwudziestu kilku lat obserwuję funkcjonowanie placu targowego w Borku Fałęckim. Oczywiście nie tylko obserwuję,
ale także aktywnie przyczyniam się do wzrostu obrotów sprzedających handlowców.
Od 2011 roku zastanawiam się, jakie należy podjąć działania, by
miejsce to nadal pełniło swoją tradycyjną funkcję – placu targowego, ale równocześnie miało możliwość wkroczenia w XXI wiek.
Ucywilizowanie targowiska, poprawa komfortu pracy kupców
i warunków dokonywania zakupów przez kupujących, zmiana estetyki miejsca w przestrzeni publicznej, wydają się oczywiste i powinny leżeć w interesie wszystkich związanych z tym miejscem.
Niestety, nie jest to prosta sprawa do szybkiego rozwiązania.

fot. Renata Grotowska

Plac Targowy „Borek” ma swoją nazwę, ale zwyczajowo określany jest „placem na pętli” lub „placem w Borku”, co wiąże się z jego lokalizacją przy pętli tramwajowej i pętli autobusowej w Borku
Fałęckim, u podnóża Góry Borkowskiej, nad Potokiem Rzewnym/
Urwisko. Od strony wschodniej miejsce to ograniczone jest ul. Zakopiańską, od południowej ul. Orzechową i placem manewrowym
końcowego przystanku autobusów podmiejskich.
Te szczegółowe informacje dotyczące położenia są ważne, gdy
rozpatrywane są funkcje, które plac pełnił i pełni obecnie.
Teren, który targowisko zajmuje, jest terenem w większości prywatnym, administrowanym przez firmę „JUST” sp. z o.o., która
oferuje możliwość wynajęcia stałej lub czasowej powierzchni handlowej a także pawilonów handlowych. Administrator udostępnia
także bezpłatnie parking dla kupujących.

Teraz kilka uwag o estetyce, którą należy zmienić.
Kilka małopowierzchniowych pawilonów handlowych o „zróżnicowanej architekturze” usytuowanych jest przy wąskich „uliczkach” o nierównej nawierzchni, obiekty „garażowe” z blachy falistej
oraz sprzedawcy wynajmujący powierzchnię „czasowo” decydują
o estetyce przestrzeni placu targowego.
W godzinach wieczornych jest to miejsce jeszcze bardziej
„straszne i straszliwe”, jak określa to jeden z rozmówców, zagadnięty
przeze mnie w kwestii czystości i estetyki targowiska. Swoją opinię
równoważy stwierdzeniem: „Ale sprzedawcy mili, uczynni i ceny
przystępne”.
Pani Ania stwierdza, że „nie wyobraża sobie likwidacji placu,
ponieważ latem zakupy robi tu codziennie i dojście na pętlę traktuje jak dobry spacer”.
Pan Jacek, na emeryturze, łączy spacer z psem z codziennymi
zakupami na placu i nie zastanawia się nad estetyką. „Pies tak przyzwyczaił się do tej trasy, że protestuje przeciwko zmianie. Musi ze
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mną kupić owoce, a na pierwszym stoisku za mostkiem jest najlepszy biały barszcz”.
W Borku Fałęckim wszyscy wiedzą, że najlepsze jaja można kupić w piątek i w sobotę prosto z samochodu. Jest nawet rozmiar jaj
XXL i jaja białe „od zielononóżki”.
Pani Krystyna odwiedza plac tylko w piątek lub w sobotę. Pytam:
„Dlaczego?”. Odpowiedź prosta: „Ja nie mam czasu na plątanie się
po targowisku, ale w piątek mogę kupić świeże jaja, miód doskonały. Taki facet sprzedaje na stoliku w głównym przejściu. A poza tym
w piątek i sobotę plac się zaludnia, no i ta atmosfera!”
Na placu można zakupić towary różne. Przyznam, że gdy robię
podstawowe zakupy, zaglądam na „stragan staroci”. Zawsze znajduję uroczy drobiazg, który może nie jest niezbędny, ale cieszy oko.

fot. Renata Grotowska

ROZMOWA MIESIĄCA

Do głosu kupujących dołączyć trzeba zdanie handlowców, większość których stara się nie narzekać na trudne warunki pracy.
Najczęściej jest to rodzinna działalność gospodarcza. Trzeba wiele hartu ducha, by wytrwać w czasie upalnego lata lub w czasie złej
pogody jesiennej od wczesnych godzin porannych do wieczora. Gdy
poruszam ten temat, mówią: „Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i organizacji. Najważniejszy jest klient. A z tym bywa różnie.”
Czy chciałby Pan jakichś zmian na placu?
„Żeby było dużo klientów, dobry towar i żeby nie rosły koszty
wynajmu. Ja w sezonie muszę zarobić na zimę, bo w zimie nie da
się w tych warunkach handlować”.
To nie myślicie Państwo o poprawie warunków?
„Jeżeli administrator wybuduje jeszcze jeden market, to kto u nas
będzie kupował? I tak jest wkoło duża konkurencja”.
Teren placu handlowego w Borku Fałęckim w MPZP „Liban”
ma wskazaną funkcję usługowo-handlową. Właściciel terenu od
lat stara się o warunki zabudowy dla inwestycji o takiej właśnie
funkcji, wraz z podziemnymi miejscami parkingowymi, których
brak w tym miejscu jest bardzo uciążliwy.
Pojawiają się jednak pytania. Czy powstanie kolejnego obiektu
handlowego o charakterze marketu, właśnie w tym miejscu, ma
uzasadnienie, skoro jest już Makro, Centrum Handlowe Zakopianka, Solvay Park?
Zniknie wtedy ulubione targowisko mieszkańców, zniszczona
zostanie przestrzeń publiczna i zagrożone będzie środowisko przez
naruszenie równowagi biologicznej korytarza ekologicznego koryta Potoku Urwisko.
Wymazana zostanie także bezpowrotnie z mapy Krakowa jeszcze jedna przestrzeń wspólna, lokalne miejsce spotkań mieszkańców. Miejsce przyjazne dla człowieka, w którym przeszłość dogania
teraźniejszość.
Zanim dokonają się zmiany, warto zapytać osoby związane
z tym perferyjnym placem targowym, zaniedbanym i opuszczonym przez urzędników, urbanistów i rozsądek... Czego oczekują?
W jaki sposób chcieliby urządzić tę przestrzeń publiczną? I dopiero
po tych konsultacjach wdrożyć program jego rewitalizacji.
Renata Grotowska
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Dzielnicy IX nawiązuje do istoty tych działań poprzez organizację
cyklu spotkań „Dziewiątka zaprasza...”.
RG

Wspólne świętowanie
95. Rocznicy Niepodległości
czasie obchodów Święta Niepodległości w SP Nr 95 dziadkowie, rodzice, dzieci razem śpiewają „Pierwsza Brygadę”.
Jako uczestnik spotkania w dniu 12 listopada ze wzruszeniem
oglądałam występ przedszkolaków: narodowe tańce i pieśni, niektóre z nich śpiewane razem z zaproszonymi gośćmi. Wśród
nich także Zespół Pieśni i Tańca Pogodna Jesień, który w drugiej
części uroczystości zastąpił na scenie przedszkolaków.
Spotkania pokoleń realizowane są w ramach projektu przygotowanego przez SP Nr 95 na rok szkolny 2013/2014. W warsztatach i zajęciach przedszkolnych uczestniczą przedstawiciele
kilku pokoleń, przekazując sobie wzajemnie wiedzę, doświadczenia i umiejętności.
We wrześniowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX pisaliśmy
o pikniku pokoleń realizowanym przez SP Nr 95 w partnerstwie z
Radą Dzielnicy IX „Sportowe wykopki przedszkolaków”. Zarząd

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Pierwsze koty za płoty... czyli
o inauguracji cyklu spotkań
„Dziewiątka zaprasza...”

W

Zespół Pogodna Jesień z dziećmi z Samorządowego Przedszkola Nr 95.

z autorem... Wierszy pana Franciszka Klimka słuchali dorośli
mieszkańcy dzielnicy, młodzież z Gimnazjum Nr 24, uczniowie
z SOSW Nr 6, a także maluchy, które są miłośnikami poezji
i kotów. Wszyscy zasłuchani. Bo też trzeba wsłuchać się w wiersze, które uruchamiają naszą empatię, sentyment, może jakieś
wspomnienie, ale tak naprawdę pozwalają poznać nas samych,
pozwalają na chwilę refleksji.
Spotkanie to ujawniło obiektywną prawdę: poezja, literatura,
sztuka... mogą łączyć pokolenia. Nie ma przeszkód, by działać
razem, spotykać się, rozmawiać, wspólnie spędzać czas. I nie
ukrywam, że... taki jest drugi cel cyklu spotkań „Dziewiątka
zaprasza...”.
Zapraszam Państwa w dniu 10 grudnia 2013 roku o godz.
17.00 na spotkanie z artystą malarzem panem Adamem Pochopieniem.
RG

Spotkanie autorskie z panem Franciszkiem Klimkiem i jego
poezją odbyło się w dniu 26 listopada. Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że widownia była liczna, a atmosfera spotkania bardzo dobra. Zatem „pierwsze koty za płoty...” i jest to
sentencja doskonale przystająca do tematu czytanych w czasie
spotkania tekstów poetyckich – o kotach.
Wiersze pana Franciszka Klimka czytał autor, młodzież
z Gimnazjum Nr 24 im. J. U. Niemcewicza, przygotowana pod
kierunkiem pani prof. Anny Gajko, oraz zaproszeni goście.
Spotkanie z poetą jest zawsze ważnym wydarzeniem, ale
spotkanie z poetą, który mieszka obok nas, a my o tym nawet
nie wiemy, jest bardzo ważnym wydarzeniem. W czasie spotkania wytwarza się więź wspólnotowa, otwierająca ludzi na
nowe myślenie o sobie, o sąsiadach, o wspólnej przestrzeni. I ta
szczególna sytuacja, także emocjonalna, może stać się zaczynem ciekawych inicjatyw obywatelskich.
Nie ukrywam, że i taki cel przyświeca cyklowi spotkań
„Dziewiątka zaprasza...”. Proszę nie zrozumieć opacznie powyższego wyjaśnienia, szczerze deklaruję, że celem było spotkanie
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fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

październikowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX zapraszaliśmy Czytelników na pierwsze spotkanie z cyklu „Dziewiątka zaprasza...” do siedziby Rady Dzielnicy IX.

fot. z archiwum SP Nr 95

W

Franciszek Klimek
Koci raj
W kocim raju nie ma martwych myszy,
Zimnych piwnic i okrutnych dzieci,
Płaczu kociąt, których nikt nie słyszy,
Resztek jadła wrzuconych do śmieci.
W kocim raju nie mieszka się w brudzie,
Nikt nie bije i zły pies nie warczy,
W kocim raju są po prostu dobrzy ludzie.
I to kotom za niebo wystarczy.
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Kolejno od lewej panie: M. Kalarus, M. Rodakowska, Z. Kalinowska, D. Górecka, T. Woźniak,
uczniowie z SOSW Nr 6 z wychowawcą (pierwsza z prawej), p. K. Dudek – dyrektor SP Nr 95.

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Nagrody wręczone

N

agrody w konkursie „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów” zostały wręczone w czasie uroczystego spotkania w siedzibie Rady
Dzielnicy IX w dniu 21 listopada. Otrzymali je: Zofia Kalinowska,
Teresa Woźniak, Maria Kalarus, Maria Rodakowska, Maria Chlebowska, Dorota Górska oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 i Samorządowe Przedszkole Nr 95.
Organizatorzy gościli laureatów II edycji konkursu, którzy
obdarowani zostali nagrodami ufundowanymi m.in. przez CASTORAMĘ przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie. W tym miejscu
dziękujemy Dyrekcji „Castoramy” za współpracę przy organizacji tego projektu.
Spotkanie zakończone zostało wspólną fotografią i zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji konkursu.
RG

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Namaluj sobie apaszkę!

P
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fot. Anna Sulencka

astelowy szal, modna spódnica w geometryczne wzory, zjawiskowe zasłony jak witraż, oryginalny obraz – to wszystko
można stworzyć samemu na warsztatach malarstwa na tkaninie
– zwanego batikiem – odbywających się w Klubie Kultury Iskierka.
Zajęcia prowadzone są w kameralnym gronie, każdy tworzy
we własnym tempie, można zatem dołączyć w każdej chwili.
Batiki powstają w swobodnej, przyjaznej atmosferze relaksu,
a prowadząca warsztaty pani Inga Sumina-Ruta uprzyjemnia
czas opowieściami o historii malarstwa na jedwabiu, tajnikach
technologicznych tego rodzaju malarstwa. Można także liczyć
na inspirację, pomysły, wspólne poszukiwanie sposobu zrealizowania własnego batiku. Na pewno każdy znajdzie odpowiednią
formę dla malowanych własnoręcznie tkanin. Dzieło końcowe
może stać się wspaniałym niepowtarzalnym upominkiem, nie
tylko świątecznym. Serdecznie zapraszamy na warsztaty w każdy wtorek od godz. 17.30 (kontakt: tel. 519 309 350).
AS

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

5

OPINIE, KOMENTARZE

Tekst wyjaśniający, w którym
powtarza się przedrostek „RE”
„Mądry Polak po szkodzie...” (Jan Kochanowski)

T

rwa w Krakowie debata poświęcona aktualizacji Miejskiego
Programu Rewitalizacji. Do jej przeprowadzenia włączyły się
organizacje pozarządowe oraz krakowskie uczelnie, które w toku
konsultacji, także z mieszkańcami Krakowa, przygotowują materiał analityczny dla Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.
Na przykład w dniu 21 listopada radny Jan S. Pietras uczestniczył
w spotkaniu dotyczącym rewitalizacji, organizowanym przez LIDER PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Wiemy już, że do projektu rewitalizacji zostały włączone krakowskie osiedla, w pierwszej kolejności: Azory, Olsza II i Ugorek,
których mieszkańcy będą mogli aktywnie uczestniczyć w planowaniu koniecznych przemian. Partycypacja obywatelska jest w proponowanych działaniach nową wartością, która zapewne pozwoli na
właściwą ocenę potrzeb mieszkańców wymienionych osiedli.
Obszar Krakowa podzielony został na strefy, które powinny
znaleźć się w kręgu zainteresowania Referatu Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Urzędu M. Krakowa. Projekty rewitalizacyjne zostaną włączone do Banku Projektów Rewitalizacyjnych, który jest
elementem Miejskiego Programu Rewitalizacji.
Istotą tego aktualizowanego projektu jest jego kompleksowy
charakter. Rewitalizacja ma charakter społeczny, fizyczny, środowiskowy i gospodarczy. Dotyczy także przestrzeni obszarów kryzysowych Miasta Krakowa.

Wykaz projektów zgłoszonych do Banku Projektów Rewitalizacyjnych Miejskiego Programu
Rewitalizacji realizowanego MRP Operacyjnego
w latach - o Nr  „Dziedzictwo i przestrze regionalna”
OBSZAR 7
PRZESTRZEŃ REGIONU. INFRASTRUKTURA
Teren Dzielnicy IX jest bardzo zaniedbany w zakresie infrastruktury komunalnej.
Analizy i działań naprawczych wymaga kilka obszarów.
1. Kanalizacja. Brak kanalizacji stwarza zagrożenie dla ekologii, obniża komfort życia mieszkańców, generuje liczne ograniczenia w zakresie budownictwa. Brakuje kanalizacji na terenie Borku Fałęckiego: ul. Orzechowa, Jeleniogórska, Zbrojarzy,
Nowogródzkiej, Zdunów (aktualnie w realizacji) i w Łagiewnikach: ul. Hoffmanowej.
2. Sieć wodociągowa powstała w wielu rejonach w systemie
gospodarczym tzw. pracy społecznej mieszkańców w latach
60. XX wieku. Nie została zinwentaryzowana do chwili obecnej. Nadal MPWiK wskazuje na „nielegalność” istniejącej sieci
wodociągowej. Jej stan techniczny jest niezadowalający (częste
awarie).
3. Energetyka. Oświetlenie ulic. Pobieżny przegląd istniejących „stacji TRAFO” wskazuje na wieloletni brak remontów.
Obecnie budynki te są w bardzo złym stanie technicznym
i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Dokonanie analizy
istniejącego stanu i podjęcie kompleksowych działań naprawczych jest zadaniem priorytetowym w zakresie infrastruktury
energetycznej.
4. Infrastruktura drogowa.
Komunikacja zbiorowa. Parkingi. Mimo istniejących lub
procedowanych MPZP na terenie Dzielnicy IX nie został rozwią-
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Zgłoszone projekty staną się podstawą do ubiegania się o środki
publiczne przeznaczone na cele rewitalizacyjne, w szczególności
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014–2020 z tzw. osi priorytetowej Nr 6: „Dziedzictwo i przestrzeń
regionalna”.
Uwaga, teraz kilka informacji o przeznaczonych środkach. Ze
środków Funduszy Europejskich planuje się przeznaczyć na finansowanie inwestycji w ramach rewitalizacji w województwie małopolskim 190 mln euro z EFRR oraz 40 mln euro z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
I uwaga kolejna. Są to środki w dyspozycji włodarzy Małopolski.
W jakim procencie tafią one do naszego Miasta, do każdej dzielnicy? I jaki wpływ na właściwe wykorzystanie będą mieli mieszkańcy
Krakowa? Czy zadziała mechanizm partycypacji obywatelskiej?
Mam okazję aktualnie uczestniczyć w projekcie konsultacji obywatelskich i dostrzegam w praktyce, jak trudny jest proces zbierania obserwacji i formułowania wniosków, ale warto, bo może tym
razem krakowianie będą mieli wpływ na rozwiązanie wielu problemów i nikt nie będzie „urządzał nam miasta po swojemu”.
Zachęcam czytelników do kontaktu z Radą Dzielnicy IX, która
na bieżąco śledzi opisane wyżej działania i czeka na Państwa inicjatywę i pomoc. Wtedy nie będziemy musieli przytaczać dalszego
ciągu niepochlebnych słów o Polakach, pochodzących ze znanego
tekstu Jana Kochanowskiego.
Na temat obszarów Krakowa objętych rewitalizacją i polityce
w tym zakresie można przeczytać na stronie internetowej www.rewitalizacja.krakow.pl . Poniżej fragment przygotowanego przeze
mnie wykazu projektów dotyczących obszaru naszej Dzielnicy IX,
zgłoszonych do Banku Projektów Rewitalizacyjnych Miejskiego
Programu Rewitalizacji.
Renata Grotowska

zany w perspektywie rozwoju dzielnicy problem komunikacji.
Historyczna sieć dróg nie może efektywnie pełnić swojej
funkcji w XXI wieku. Zabudowa jednorodzinna jest wypełniana w sposób chaotyczny budynkami wielorodzinnymi pozbawionymi miejsc postojowych – taki sposób „kształtowania”
przestrzeni publicznej generuje szereg problemów komunikacyjnych, które nie są rozwiązywane na bieżąco (brak umów
infrastrukturalnych między ZIKiT i deweloperami). Brakuje
także rozwiązań perspektywicznych, a te planowane, od lat odwlekane są w czasie: budowa Trasy Łagiewnickiej oraz ulicy 8
Pułku Ułanów i inne. Rozwiązania, które zostały zaproponowane w MPZP, w rezultacie zostały odrzucone.
5. Rewitalizacja obszaru targowiska/placu targowego
w Borku Fałęckim. Teren ten pełni ważną funkcję handlowo-usługową, społeczną i kulturową.
DZIEDZICTWO
Na terenie Dzielnicy IX wskazano kilkanaście obiektów architektury, które zostały wpisane do ewidencji zabytków, są to
obiekty ruchome i nieruchome.
1. Zachowanie substancji obiektów wpisanych do ewidencji
zabytków.
PROBLEMY SPOŁECZNE
W tym obszarze konieczna jest realizacja projektów adresowanych do osób wykluczonych, bezdomnych, starszych w trudnych warunkach mieszkaniowych.
Szczególnie konieczna jest realizacja programu dla osób bezdomnych, którzy na terenie Dzielnicy IX poszukują schronienia (liczne tereny zielone oraz lokalizacja Centrum Handlowego Zakopianka, Park Solvay, Makro itp.).
oprac. Renata Grotowska
cd. wykazu (dot. zieleni na terenie Dzielnicy IX) w następnym
numerze Pisma Rady Dzielnicy IX
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Zadania z zakresu
infrastruktury wykonane
w listopadzie 2013 roku

fot. Renata Grotowska

. Ulica Zbrojarzy na odcinku od ul. Ludwisarzy do
potoku Młynny Kobierzyski. Do wysokości dysponowanych
przez Radę Dzielnicy IX środków (wycofanych na wniosek ZIKiT
z zadań niemożliwych do realizacji w 2013 r. w kwocie 65 800 zł) zrealizowane zostały odcinki nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy
na tym odcinku. W dniu 22.11.2013 r. uzgodniono z ZIKiT poprawę
stanu poboczy także na tym odcinku. Realizacja jeszcze w tym roku.
. Ogródek jordanowski „Nad Wilg”. Zrealizowany został planowany na 2013 rok I etap tej wieloletniej inwestycji. Wydatkowano 230 166 zł, w tym 29 174 zł na opracowanie dokumentacji, również zamiennej na odwodnienie pozostałej części ogródka. Umożliwi to budowę ogródka na pozostałej części, ogrodzonej
w ramach I etapu. W I etapie, w części ogródka roboczo zwanej
„Kącikiem Seniora” zbudowano ciągi piesze, zamontowano ławki,
urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń siłowych oraz nasadzono zieleń. W granice ogródka włączona została działka 287/12 będąca
własnością Gminy Kraków, co umożliwiło połączenie wykonanych
ciągów spacerowych ogródka z ciągami spacerowym i rowerowym
na Wilgą oraz zapewniło wejście na teren ogródka od strony rzeki.

Kącik Seniora – I etap budowy ogródka jordanowskiego „Nad Wilgą”.

cem listopada 2013 r. zakończyło budowę kolektora kanalizacyjnego z przyłączami do posesji mieszkalnych. MPWiK ogólny koszt
inwestycji określiło na kwotę około 600 000 zł. Jeszcze w tym roku
wykonane mają być wjazdy z kostki do posesji oraz docelowa podbudowa drogi pod warstwy nawierzchni asfaltowej pasa jezdnego.
Obecnie trwają prace przy zabudowie elementów odwodnienia
jezdni i krawężników ograniczających pas jezdny ulicy po odcinkowej zmianie przebiegu osi pasa jezdnego w ul. Zdunów. Ta część
zadania jest finansowana w wysokości 92 000 zł ze środków Rady
Dzielnicy IX. W 2013 roku zostaną zakończone wszystkie prace
budowlane za wyjątkiem nałożenia nawierzchni asfaltowej, która
zostanie wykonana wiosną 2014 roku.
Przypominamy, że zakres inwestycji nie obejmował budowy
chodników w ul. Zdunów. Chodniki będą wykonywane w latach
następnych ze środków Rady Dzielnicy IX.
Przypominamy także, iż odcinek ul. Zdunów od ul. Kowalskiej
do skrzyżowania Zdunów/Żywiecka w dniu 18 czerwca uchwałą
Rady Dzielnicy IX został zawnioskowany do WPI oraz WPF jako
inwestycja polegająca na budowie chodnika w ul. Zdunów na odcinku
od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej, z przesunięciem elementów infrastruktury oraz uporządkowaniem terenu. Celem zadania jest zwiększenie oczekiwanego przez mieszkańców bezpieczeństwa w rejonie
skrzyżowania poprzez zabezpieczenie ruchu pieszych chodnikiem
na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Zdunów do ul. Kowalskiej. W 2013 r. zaplanowano opracowanie projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do realizacji tego zadania.
. Park Solvay – budowa toalety. W pobliżu ogródka
jordanowskiego i głównej alei, tzw. Żywieckiej Bocznej, w parku
Solvay stoi już toaleta. Wykonane zostały bezpieczne przyłącza, za
wyjątkiem elektrycznych, które powstaną do 15 grudnia. Koszt
zadania to 87 027 zł,
z czego Dzielnica IX
sfinansowała 74 000 zł.
Wykonano także z kostki podejście pod toaletę
z alei. Radni Dzielnicy
IX w najbliższym czasie
podejmą kroki, których
celem będzie zminimalizowanie zagrożenia
dewastacji tego obiektu,
zwłaszcza w czasie nadchodzącej zimy.
Jan S. Pietras
Zarząd Dzielnicy IX przedstawił
ZIKiT propozycję zamknięcia na
okres zimowy toalety w parku.
Aby nie kusić ciekawskich,
pokazujemy, co jest w środku.

fot. Renata Grotowska

. Tereny w zarzdzie ZIKiT przy ul. Zakopiaskiej
nr . W celu polepszenia warunków mieszkańcom w/w nieruchomości zrealizowane zostało utwardzenie terenu, wykorzystywanego pod komunikację i parking, wraz z podjazdem w bramie
wjazdowej. Wykonano nawierzchnię z kruszywa.

Teren przed nieruchomością przy ul. Zakopiańskiej 97 przed położeniem nawierzchni
z kruszywa.

. Przebudowa ulicy Zdunów. Odcinek od potoku
Młynny Kobierzyski do ul. Kowalskiej. MPWiK z koń-
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fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Toaleta przy placu zabaw
Przy placu zabaw, w parku Solvay-u!
Stoi już „WC” – rodzynaek w kraju (!)
Dzięki staraniom Radnych Dzielnicy
Wreszcie zgodzili się urzędnicy!
To nowoczesna jest toaleta,
Z myślą o dzieciach – to jej zaleta!
Doceni tatuś oraz mamusia,
Że ich pociecha pod krzak nie siusia!
Pełna kultura, choć za złotówkę,
Ucieszy także dorosłą główkę!
Post scriptum:
Toaletę otwarto
Bez fanfar i kropidła.
Dbajmy o nią – bo warto!
Aby szybko nie zbrzydła!!!
Jerzy Faliszek
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Dziewiątka
zaprasza
...
Spotkanie z artystą malarzem
panem Adamem Pochopieniem
i artystami Podgórskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Sztuk Wszelakich
• siedziba Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13
• 10 grudnia 2013 r. • godz. 17.00

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kulturalnie w Dzielnicy IX
w grudniu w Klubie Kultury
Iskierka
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym lub młodsze wraz z rodzicem na warsztaty plastyczne do Klubu Kultury Iskierka.
06.12.2013 (piątek), g. 16.30: mozaika witrażowa – tworzenie
własnych kompozycji ze szkła witrażowego, prowadzenie: Ryszard Łoboda, koszt 10 zł
11.12.2013 (środa), g. 16.30, świąteczne impresje – formy przestrzenne o tematyce świątecznej, technika mieszana, prowadzenie: Katarzyna Fabrycka, koszt 5 zł
12.12.2013 (czwartek), g. 17.00, małe formy ceramiczne– wykonywanie ﬁgurek z gliny, prowadzenie: Grażyna Stępniewska-Szynalik, koszt 15 zł
Zapewniamy materiały. Po wystawie, jeszcze przed świętami,
będzie można odebrać swoje prace. Wszystkie warsztaty są prowadzone przez wykwaliﬁkowanych w danym kierunku instruktorów. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w zajęciach.
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00.

propozycje CSW Solvay
na grudzień
O godz. 17.00 zostanie otwarta wystawa poplenerowa
„Sanktuarium BM w Łagiewnikach”.

zaprasza: Zarząd Dzielnicy IX

10.12. 2013, warsztaty perkusyjne dla najmłodszych, prowadzenie: Tomek Chołoniewski
17,18.12.2013, Przegląd Kabaretów Szkolnych i Przedstawień
Przedszkolnych do tekstów Tuwima i Brzechwy

OPINIE, KOMENTARZE

Gratulacje!
Teatrowi Nieco Większych Form działającemu pod skrzydłami Domu Kultury Podgórze w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć na
Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Melpomena 2013, który odbywał się w listopadzie w Środzie Wielkopolskiej.
Zespół uhonorowany został III miejscem, wyróżnieniem za
wyjątkowy ruch sceniczny oraz nagrodami aktorskimi dla: Zuzanny Austin za rolę Meli, Alicji Fugiel za rolę Hesi, Aleksandry
Lachowicz za rolę Dulskiej, Magdaleny Gajewskiej za rolę Magdy, Bartłomieja Sporniaka za rolę Jury, Mateusza Tarlagi za rolę
konferansjera.
Wszystkim aktorom oraz pani Agnieszce Rzepce-Basta życzymy radości i satysfakcji ze wspólnej pracy oraz pięknych
przeżyć artystycznych!
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W

niedzielę 15 grudnia 2013 roku VIII Świąteczny
Kiermasz Rękodzieła rozłoży swe kramy w gościnnym Klubie Borsuczek przy ul. Borsuczej 12 w godzinach
od 10.00 do 18.00. W kiermaszu wezmą udział twórcy prezentujący swoje wyroby niemal we wszystkich technikach:
decupage, filcowanie, szydełkowanie, haftowanie, szycie,
frywolitka, ceramika, biżuteria, scrapbooking, masa solna,
sutasz, kwiety z krepiny. Większość wystawców zajmuje się
rękodziełem amatorsko, reprezentując wysoki, profesjonalny poziom wykonania swoich prac i gwarantując najwyższą
jakość swoich wyrobów.
Jak zwykle, odbędzie się losowanie trzech nagród wykonanych przez rękodzielników biorących udział w wydarzeniu. Każdy, kto w dniu kiermaszu dokona zakupu na
jednym ze stoisk, bierze udział w losowaniu.
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