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Ci, którzy umarli, nigdy stąd nie odeszli:
Są tutaj w gęstniejącym cieniu.
Umarli nie są pod ziemią:
Są w drzewie, które szumi,
Są w drewnie, które jęczy,
Są w wodzie, która płynie,
Są w wodzie, która śpi,
Są w chacie, są w tłumie:
Umarli nie są martwi.
Ci, którzy umarli, nigdy stąd nie odeszli,
Są w piersi kobiety,
Są w dziecku, które płacze,
Są w głowni, która płonie,
Umarli nie są pod ziemią:

Fot. z archiwum Rady Dzielnicy VIII

Są w ogniu, który umiera,

Pozostanie w naszej pamięci
21 sierpnia zmarł w wieku 73 lat,
po długiej i ciężkiej chorobie, radny
Dzielnicy VIII Dębniki Stanisław Rogoda. Jego działalność w samorządzie
dzielnicowym rozpoczęła się w roku
1998, kiedy to po raz pierwszy został
radnym Dzielnicy VIII. W kolejnej kadencji (2002-2006), a także w obecnej
był członkiem Zarządu Dzielnicy VIII.
Pracował w wielu komisjach merytorycznych Rady m. in. Infrastruktury,

Kurier Podwawelski

Są w trawie, która zawodzi,

Polityki Społecznej, Edukacji. Ale Jego
działania to nie tylko Rada Dzielnicy.
Był jednym ze współzałożycieli Ruchu
Inicjatyw Osiedlowych. Działał aktywnie we władzach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”. Zawsze starał
się służyć mieszkańcom swoją wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem. Zawsze
otwarty na problemy innych konsekwentnie dążył do ich rozwiązywania.

Są w skamlących skałach,
Są w lesie, są w domu.
Umarli nie są martwi.
(wiersz Afrykańczyka, [za:] James R. Lewis,
„Życie po śmierci”, Warszawa 1999)

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki

1

Z działalności Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII

•

Na XLIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła się
w dniu 28.08.2013 r. radni zaopiniowali:
pozytywnie:
• ustanowienie użytku ekologicznego pn. „Staw Królówka”.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
wstąpienia Pani Magdaleny Suder do składu osobowego
Rady Dzielnicy VIII Dębniki;
wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ul. Zamkowej
i ul. Sandomierskiej w Krakowie;
korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2013;
korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na
rok 2014;
korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013;
korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
na rok 2013;
korekty Uchwały nr XLI/569/2013 Rady Dzielnicy VIII
z dnia 12.06.2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania
inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII
Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2015;
zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
„Bezpieczny Kraków”;
listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014.

W ramach udzielonego, uchwałą nr XLII/572/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 4.07.2013 r., upoważnienia Zarząd Dzielnicy
VIII zaopiniował:
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
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pozytywnie:
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji gazowej
redukcyjno-pomiarowej I0 Q=1600 Nm3/h zlokalizowanej
w m. Kostrze – Etap I – rejon ul. Tynieckiej w Krakowie”;
zbycie działki nr 258/2 obr. 4 Podgórze położonej przy
ul. Widłakowej;
zbycie części działki nr 149/2 obr. 79 Podgórze położonej
przy ul. Wielogórskiej;
ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego;
zbycie działki nr 127/5 obr. 76 Podgórze położonej przy
ul. Bogucianka.
negatywnie:
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym i miejscami parkingowymi
naziemnymi przy ul. Twardowskiego w Krakowie”;
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy
ul. Czerwone Maki/Bunscha w Krakowie”;
ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z częścią biurową i usługami w parterze przy ul. Praskiej
w Krakowie - Podgórzu”;
zbycie części działki nr 210/6 obr. 11 Podgórze położonej
przy ul. Wierzbowej;
ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”;
zbycie części działki nr 189 obręb 4 jednostka ewidencyjna
Podgórze położonej przy ul. Widłakowej;
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. Bunscha w Krakowie”;

•

•

ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy
ul. Czerwone Maki w Krakowie”;
ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa konstrukcji nośnej na zieloną ścianę
w rejonie ulic Konopnickiej i Wierzbowej w Krakowie”;
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się
z segmentu A i B przy ul. Twardowskiego 91 w Krakowie”;
Ponadto Zarząd Dzielnicy VIII podjął uchwałę w sprawie
uwag do projektu zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
ARKADIUSZ PUSZKARZ
PRZEWODNICZĄCY RADY i ZARZĄDU DZIELNICY VIII DĘBNIKI

Magdalena Suder – nowa radna z Ruczaju
Jestem absolwentką politologii i nauk
społecznych
Akademii
Pedagogicznej
w Krakowie. Na Ruczaju mieszkam od
ponad 20 lat i obserwuję jak bardzo zmienia się to osiedle, rozwija się, chociaż nie
zawsze w kierunkach, które zadowalają
mieszkańców, dlatego też moje działania
w Radzie Dzielnicy VIII będą nastawione
na to, aby cała dzielnica, ale w szczególności bliski mi Ruczaj stał się przestrzenią przyjazną mieszkańcom. Będę wspierać budowę kolejnych placów zabaw, miejsc
relaksu i odpoczynku, tworzenie obszarów rozwoju kulturalnego, modernizację infrastruktury drogowej w celu poprawy
bezpieczeństwa i wygody nas wszystkich.
Jestem osobą otwartą na wszelkie pomysły, sugestie, uwagi
dotyczące naszej Dzielnicy, dlatego też zachęcam do kontaktu
pod adresem: magdalenasuder8@gmail.com.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI EDUKACJI
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 już za nami. W większości placówek oświatowych podczas wakacji nastąpił odbiór
prac remontowych w ramach realizacji zadań powierzonych
i priorytetowych ze środków Dzielnicy. Podczas sierpniowej sesji
Rady Dzielnicy podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków finansowych pozostałych po przetargach zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Zespołem Ekonomiki Oświaty; organizowane są również
spotkania dyrektorów placówek oświatowych z inspektorami
ZEO w celu bardziej racjonalnego i sprawnego wykorzystania
środków przeznaczonych na remonty. W ciągu najbliższych tygodni Rada Dzielnicy podejmie uchwałę dotyczącą podziału
środków na zadania powierzone w zakresie prac remontowych
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014.
W budynku Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej rozpoczęły się prace w celu przystosowania pomieszczeń szkolnych do
warunków funkcjonowania przedszkola. Według projektu przenoszone z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Przedszkole nr 67
zyska dwa oddziały. Jednocześnie w pozostałej części budynku
uczą się gimnazjaliści. Na szczęście, wbrew obawom, nie było
większych problemów z naborem do tej szkoły. Warto przypomnieć, że jeszcze ponad pół roku temu uczniowie, nauczyciele,
pracownicy gimnazjum przy pomocy radnych Dzielnicy VIII
walczyli z projektem Miasta o zamiarze likwidacji placówki.
W kilku szkołach Dzielnicy utworzono oddziały sześciolatków;
mowa tu przede wszystkim o Szkole Podstawowej nr 53 oraz Szkole Podstawowej nr 40. Jednak pomimo ogromnej agitacji i promocji Miasta odnośnie zapisów dzieci sześcioletnich do szkoły, nie
udało się osiągnąć zadawalającego efektu. Na skutek tego w następnym roku szkolnym szkoły mogą mieć problemy z pomieszczeniem dzieci w klasach pierwszych, poza tym nie poprawiła
się sytuacja w przedszkolach samorządowych. Widoczne jest to
zwłaszcza w naszej Dzielnicy - nadal dla zbyt dużej liczby dzieci
dokończenie na str. 4

Kurier Podwawelski

Uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie Dzielnicy VIII
W związku z wyłożonym do publicznego wglądu projektem
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa, w uzupełnieniu Uchwały Nr
XLII/581/2013 Rady Dzielnicy VIII z dnia 4.07.2013 r., Zarząd
Dzielnicy VIII zgłosił następujące dodatkowe uwagi do projektu:
Jednostka urbanistyczna Ruczaj - Kobierzyn:
Zmiana przeznaczenia terenu wyznaczonego linią istniejących budynków mieszkaniowych wielorodzinnych średniej
i dużej intensywności przy ul. Raciborskiej, ul. Raciborską,
ul. Kobierzyńską, linią łączącą ul. Sąsiedzką z ul. Drukarską,
linią istniejących budynków mieszkaniowych wielorodzinnych
średniej i dużej intensywności przy ul. Drukarskiej i ul. Przemiarki oraz ul. Przemiarki, z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
(MN) zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
Ograniczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
z 11 m do 9 m.
Jednostka urbanistyczna Zakrzówek – Pychowice:
Wprowadzenie zapisów umożliwiających zlokalizowanie Izby
Pamięci Zakrzówka (w tym pamięci Jana Pawła II) na obszarze
Zakrzówka pod warunkiem wkomponowywania się Izby w charakter miejsca i zachowania walorów przyrodniczych terenu.

Wprowadzenie zapisów umożliwiających lokalizację parkingu bezpośrednio przy ul. Norymberskiej w okolicach zalewu
Zakrzówek na obszarze, który nie posiada wysokich walorów
przyrodniczych.
Zmiana przeznaczenia terenu położonego na południe od
Osiedla Pychowice z terenów usług (U) na teren zieleni nieurządzonej (ZR) zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 (zachowanie korytarza ekologicznego łączącego łąki w Kostrzu
z Zakrzówkiem).
Jednostka urbanistyczna Skotniki:
Zmiana przeznaczenia terenu wyznaczonego ulicami Hufcową, Dobrowolskiego, Brűcknera, Grzegorzewskiej z terenów
zieleni nieurządzonej (ZR) na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
Jednostka urbanistyczna Bodzów – Kostrze:
Ustalenie przeznaczenia działek nr 66 i 67 obr. 1 jedn. ewid.
Podgórze w sposób umożliwiający rozbudowę istniejących
i budowę nowych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolniczą (wiat do hodowli norek).
System transportowy:
Usunięcie z projektu drogi w klasie Z łączącej parking P+R
Czerwone Maki z ul. Tyniecką.

Mpzp obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej” – ponowne wyłożenie
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o ponownym wyło3. zmiany granicy pomiędzy terenami;
żeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego plaa. terenem KX a terenem U.10,
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino
b. terenem ZP.6 a terenem U.11.
– Konopnickiej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4. zmiany warunków zagospodarowania terenów oznaczonych
w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożosymbolami: U/MW.1 – U/MW.10, U.1 – U.13, ZPU.1 – ZP.2.
nych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, dodatkowglądu oraz uzyskanych uzgodnień ustawowych.
wo w tekście planu oraz na rysunku planu dokonano stosowProjekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowinych korekt redakcyjnych.
sko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony
zostanie do wglądu w dniach od 16 września 2013 r. do
GRANICE SPORZĄDZANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
14 października 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel)
w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
OBSZARU „MONTE CASSINO – KONOPNICKIEJ”
Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia
przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje
w godzinach:
– wtorki: od 14:00 do 16:00
– poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 9:00 do
11:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej” dla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu, zostanie przeprowadzona
w dniu 1 października 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa,
początek o godz. 15:00.
Uwagi do wyłożonej do publicznego wglądu części
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegającym ponownemu wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 października 2013 r. – z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu
oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Zakres części projektu planu, ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje zmiany w Tekście Planu i na Rysunku Planu wyróżnione kolorem,
w przedmiocie:
1. wyznaczenia nowego terenu U/MW.10,
2. usunięcia terenu ZP.9,

Kurier Podwawelski
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Tak to widzę...
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!

Boiska i nowy plac zabaw
na os. Podwawelskim!
Rozpoczęła się realizacja zadania pn.: Rewitalizacja boisk
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 25 i Gimnazjum Nr 21
przy ul. Komandosów 29. W przetargu nieograniczonym wybrano
ofertę firmy PPHU CHEC z Rudy Śląskiej. Inwestycja kosztować
będzie 198 000 zł. Dzielnica VIII Dębniki przeznaczyła na ten cel
kwotę 62 000 zł w ramach zadań priorytetowych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta. Wykonana zostanie m.in. nowa
nawierzchnia poliuretanowa, stare wysłużone bramki zastąpią
nowe, dodatkowo zamontowane zostaną słupki do siatkówki.
Obok boiska sportowego powstaje nowoczesny plac zabaw.
Środki na ten cel pozyskano z programu rządowego „Radosna
Szkoła” oraz z budżetu naszej Dzielnicy - w ramach zadań priorytetowych przeznaczono kwotę 30 000 zł.
tekst i fot. Krzysztof Gacek

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslaw.kosmider@gmail.com, facebook

Informacje z prac Komisji Edukacji, cd.
zabrakło miejsc. Na pewno wpływ na znikomy nabór sześciolatków do szkół miała likwidacja i prywatyzacja szkolnych stołówek.
Teraz o innym ważnym temacie, jaki podjęła Komisja Edukacji. Na jej wniosek podczas czerwcowej sesji Rady została
podjęta jednogłośnie uchwała dotycząca utworzenia na terenie
Osiedla Ruczaj Miejskiego Centrum Kultury. Obecnie funkcjonujące w zabudowaniach przykościelnych CK „Ruczaj” jest
znakomicie funkcjonującą jednostką Domu Kultury „Podgórze”,
jednak ograniczone warunki lokalowe nie pozwalają na zaspokojenie stale rosnących potrzeb mieszkańców i ich dzieci – na
Ruczaju stale przybywają nowi ludzie, w tym w większości są
to osoby młode. Jednocześnie niepewne są losy dalszej umowy
z ks. proboszczem Parafii pw. Zesłania Ducha Św. Na razie jest
podpisana na rok. W tej sprawie odbyło się spotkanie z wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdaleną Sroką z udziałem Przewodniczącego oraz innych radnych
Dzielnicy. Nasz wniosek został przyjęty pozytywnie, wstępne
propozycje lokalizacji zostaną przeanalizowane, jednak z uwagi
na stan finansów Miasta jego realizacja nie jest obecnie możliwa.
Jest to sprawa przyszłości, miejmy nadzieję, że niezbyt odległej.
Jeśli chodzi o bardziej optymistyczne sprawy to nowym
Zastępcą Prezydenta ds. Edukacji został Tadeusz Matusz, natomiast stanowisko dyrektora Wydziału Edukacji UMK ponownie objęła Anna Korfel-Jasińska. Wygląda na to, że pomimo
ciągłych problemów finansowych placówek, redukcji etatów
nauczycielskich oraz administracji i obsługi, zmian w funkcjonowaniu stołówek szkolnych (droższe obiady), nowy rok szkolny zapowiada się spokojniej.
Urszula Twardzik, Przewodnicząca Komisji Edukacji

Użytek ekologiczny „Staw Królówka”
Na XLIII sesji Rada Dzielnicy VIII zaopiniowała pozytywnie wniosek Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w sprawie utworzenia użytku ekologicznego pn. „Staw Królówka”.
Jest to teren obejmujący część działki nr 67/2 obr. 36 Podgórze
o powierzchni 0,85 ha położony w rejonie ul. Winnickiej. Działka ta będąca własnością Gminy Kraków stanowi fragment wydzielenia leśnego „Uroczysko Królówka” w zarządzie Fundacji
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Celem ochrony
będzie zachowanie ekosystemu stanowiącego siedlisko i ostoję
chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem
wodnym, a w szczególności płazów i gadów.
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fot. S. Siekacz

Kurier Podwawelski

Kolejne remonty infrastruktury drogowej
W ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia wykonano remont chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 60 oraz parkingu przy ul. Pszczelnej
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 40. Natomiast ze środków
przeznaczonych na zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych oraz we współpracy z Radą Dziel-

ul. Miłkowskiego

ul. Pszczelna 40

Przejście podziemne
pod ul. Konopnickiej
doczeka się remontu
Po kilku miesiącach bezskutecznych starań o to, żeby przejście podziemne pod ul. Konopnickiej wyremontował prywatny
inwestor Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu podjął decyzję, że ww. przejście zostanie wyremontowane ze środków budżetu Miasta, a dokładnie z oszczędności pozostałych
po przeprowadzonych przetargach. Realizatorem inwestycji
będzie firma, która wykonuje przebudowę układu drogowego
wokół powstającego Centrum Kongresowego. Koszt inwestycji
wyniesie kilkaset tysięcy złotych, a rozpoczęcie prac możliwe
jest jeszcze w roku bieżącym. Mamy nadzieję, że po trzech
latach starań i oczekiwań przejście zostanie udostępnione
mieszkańcom.

nicy IX udało się wykonać brakujący fragment chodnika przy
ul. Miłkowskiego.
tekst + fot. Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki

ul. Kobierzyńska 60

Ścieżka rowerowa
na ul. Twardowskiego
W odpowiedzi na pismo dotyczące usunięcia pasów wyznaczających ścieżkę rowerową na ul. Twardowskiego od skrzyżowania z ul. Ceglarską do Skałek Twardowskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje,
że oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowerów w ciągu
ulicy Twardowskiego od skrzyżowania z ulicą Ceglarską do
Skałek Twardowskiego zostało zlikwidowane w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującego porządku prawnego. Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wprowadziła definicję pasa ruchu dla rowerów
jako część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym
kierunku.
Jednocześnie przedmiotowa ulica została objęta strefą
ograniczonej prędkości do 30 km/h. Ruch rowerów na ww. odcinku odbywa się w ruchu ogólnym.

Zakończenie remontu ulicy Łany jeszcze w tym roku
Dobra informacja dla mieszkańców ulicy
Łany i innych pobliskich rejonów ulicy Kobierzyńskiej - na stronach Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu ukazało się ogłoszenie
o wynikach przetargu na remont pozostałej części ulicy: od ul. Liściastej do wysokości budynku
nr 28.
Zakończenie prac ma nastąpić, zgodnie z planem, jeszcze w październiku 2013 r. Tym samym, jak dobrze pójdzie, zakończy się wieloletnia walka mieszkańców i radnych o remont ulicy.
Duży wpływ na opóźnienie w realizacji inwestycji miała ciągnąca się w nieskończoność sprawa przejęcia przez Gminę terenów prywatnych
znajdujących się w obrębie ulicy. Istnieje szansa,
że zakończenie remontu ulicy Łany przyspieszy
rozpoczęcie prac remontowych następnej ulicy
– Liściastej, która znajduje się w bardzo złym
stanie technicznym, a jest drogą umożliwiającą bezpośredni wyjazd części mieszkańców na
ul. Kobierzyńską.
Urszula Twardzik

Kurier Podwawelski

Łany do remontu. Fot. Urszula Twardzik
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Nowość w Krakowskim Klubie Jazdy KONKURS „EKO i MY” XXI EDYCJA
Konnej – Czytanie z Kucykiem!!!

„Przyroda bez człowieka może żyć,
ale człowiek bez przyrody zginie”

W niedzielę 18 sierpnia o godz. 13.00 na terenie KKJK przy
ul. Kobierzyńskiej 175 odbyła się inauguracja cyklu imprez dla
dzieci pod nazwą „Czytanie z Kucykiem”. Inicjatywa ta jest
wspólnym przedsięwzięciem Rady Dzielnicy VIII, Pubu Rancho
Texas i naszego Klubu. W każdą niedzielę (z wyjątkiem tych,
w których odbywać się będą zawody) zapraszamy rodziny z dzieciakami na dramatorium – czyli godzinne czytanie z podziałem
na role fragmentów najpiękniejszych książek dla dzieci. Czytać
będą aktorzy scen krakowskich. Po skończeniu czytania dzieci
udają się na 15-minutowe zwiedzanie stajni, a następnie są oprowadzane na kucykach przez doświadczone instruktorki naszego
Klubu – Beatę i Magdę Motyl. Tak oto inaugurujemy Czytanie
z Kucykiem! Impreza dzięki dofinansowaniu przez Radę Dzielnicy VIII jest BEZPŁATNA! Mile widziane są tylko marchewki,
którymi dzieci będą karmić konie w czasie zwiedzania.
I tak 18.08 o godz. 13.00 spotkaliśmy się z twórczością
Astrid Lindgren – fragmenty „Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi
Langstrumpf ”, „Karlssona z Dachu”, „Mio, mój Mio” czytali
aktorzy Dorota i Krzysztof Bochenkowie oraz ich dzieci – Filip
Bochenek – student PWST we Wrocławiu i Julka Bochenek –
zawodniczka KKJK i kandydatka do studiów aktorskich. 1.09.
o godz. 13.00 czytaliśmy wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny
przeznaczone dla dzieci młodszych – nawet 3 latków.
Kolejne terminy „Czytania z Kucykiem” to:
29.09.2013. godz. 13.00.
06.10.2013. godz. 13.00
13.10.2013. godz. 13.00
27.10.2013. godz. 13.00
Jeśli nasza nowa inicjatywa będzie cieszyć się powodzeniem – zostanie z nami na dłużej jako dobra alternatywa dla
spędzenia wolnego niedzielnego czasu dla dzieci i rodziców.
Serdecznie zapraszamy do Krakowskiego Klubu Jazdy
Konnej!

„Wystarczy CHCIEĆ”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filia nr 5,
ul. Praska 52 serdecznie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia
zamieszkujące na terenie Dzielnicy VIII Dębniki na spotkanie
„Wystarczy CHCIEĆ”, które odbędzie się w dniu 30.09.2013 r.
o godzinie 16.00 w salach Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki
na Dębnikach.
Podczas spotkania przedstawiciele wybranych instytucji
i organizacji (Dom Kultury, Ośrodek wsparcia dla Osób Starszych, Koło Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Akademia Pełni Życia) zaprezentują różne formy aktywności dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych
z Dzielnicy VIII Dębniki.
Przewidziany jest występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia z ul. Tynieckiej oraz poczęstunek.
Partnerzy przedsięwzięcia: Hotel Park Inn, Cukiernia RED,
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki na Dębnikach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

AWANS NA JUBILEUSZ!
Piękny prezent sprawili swoim sympatykom piłkarze Pychowianki awansując (po raz pierwszy w historii!) w roku jubileuszu 10 lat funkcjonowania do A-Klasy! I to w pięknym stylu
– wygrywając 19 razy w 26 spotkaniach i strzelając aż 120 bramek. Rada Dzielnicy serdecznie gratuluje awansu i życzy równie efektownych statystyk na wyższym poziomie rozgrywek.
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Rada Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych znajdujących się na terenie
Dzielnicy VIII Dębniki do wzięcia udziału w XXI edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „EKO i MY”.
–
–
–
–

Celem Konkursu jest:
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno przyrody
oraz konieczność jej poszanowania i ochrony;
rozbudzanie świadomości działań i zachowań proekologicznych oraz zdrowego stylu życia;
kształtowanie poczucia piękna, estetyki oraz wyobraźni
i wrażliwości artystycznej;
promowanie twórczości i uzdolnień artystycznych dzieci
i młodzieży.

Konkurs będzie obejmował prace plastyczne oraz fotograficzne na temat: „Wakacje w zdrowym stylu”. W konkursie mogą
uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6) oraz
gimnazjalnych (klasy 1-3) znajdujących się na terenie Dzielnicy VIII Dębniki. Prace mają dotyczyć wrażeń uczestnika z aktywnych wakacji w Krakowie (Dzielnicy) oraz w różnych zakątkach naszego kraju, udziału w zajęciach sportowych, grach
zespołowych, indywidualnych, pływaniu, żeglowaniu, jeździe
na rowerze, rolkach itp., wycieczkach w gronie rodzinnym, rówieśników. Może to być również zdrowe odżywianie się – np.
zdjęcia sezonowych owoców, warzyw, straganów, sadów, upraw,
szczególnie na terenach atrakcyjnych i czystych ekologicznie.
Termin nadsyłania prac upływa 27 września 2013 r. Szczegółowy regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie Rady
Dzielnicy VIII: www.dzielnica8.krakow.pl.

Rewitalizacja osiedli
na terenie Dzielnicy VIII
Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w uchwale nr
XLII/573/2013 z dnia 4.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia do
budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 zadań bieżących i inwestycyjnych zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o ujęcie w ww. budżecie zadania pn.: Rewitalizacja – os. Podwawelskie, os. Dębniki, os. Ruczaj, os. Skotniki. W odpowiedzi
na ww. uchwałę Wydział Rozwoju Miasta UMK poinformował,
że zgodnie z posiadanymi kompetencjami realizuje zadania programowe dotyczące rewitalizacji Krakowa. Zgodnie z Uchwałą
Nr C/1346/2010 Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania programu rehabilitacji zabudowy blokowej osiedli na
terenie Gminy Kraków Wydział prowadzi działania zmierzające
do opracowania programów rehabilitacji krakowskich osiedli.
Uchwałą Nr LII/710/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Rada Miasta
Krakowa wskazała pierwsze trzy osiedla: Ugorek, Olsza II, Azory, do objęcia pilotażowymi programami rehabilitacji. Zgodnie
z tą uchwałą obecnie trwają prace nad powołaniem Lokalnego
Forum Rehabilitacji osiedla Ugorek w celu wypracowania w trybie partycypacji społecznej pilotażowego programu rehabilitacji.
Zgodnie z opracowaniem wykonanym na zlecenie tut. Wydziału przez Instytut Rozwoju Miast w 2011 r. pt. „Wielokryterialna analiza dziewiętnastu osiedli zabudowy blokowej położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” os. Ruczaj zostało
zakwalifikowane do grupy osiedli przeznaczonych do objęcia
pilotażowym programem rehabilitacji w pierwszej kolejności,
natomiast os. Podwawelskie znalazło się w grupie osiedli, dla
których programy powstaną w drugiej kolejności. Osiedle Dębniki oraz osiedle Skotniki nie zostały ujęte w ww. analizie.
W 2014 roku Wydział Rozwoju Miasta nie planuje żadnych
działań rehabilitacyjnych na osiedlach wskazanych w uchwale
Rady Dzielnicy VIII.

Kurier Podwawelski

Zanieczyszczenie potoku Kostrzeckiego
W odpowiedzi na pismo dotyczące zanieczyszczenia potoku
Kostrzeckiego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie informuje, że w wyniku podjętych
działań ustalono:
– wizja lokalna 8.08.2013 r. oraz 9.08.2013 r. na terenie
oczyszczalni nie wykazała nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, odpływ z oczyszczalni wizualnie i zapachowo nie
budził zastrzeżeń;
– w dniu 8.08.2013 r. została pobrana próbka ścieków, wyniki
analiz spełniają warunki pozwolenia wodnoprawnego dla
wszystkich wskaźników;
– wizja lokalna odbiornika oczyszczalni, czyli rowu odprowadzającego ścieki, płynącego przez „Uroczysko Skotniki” wykazała stałe pogarszanie się jakości wody w odbiorniku w zakresie mętności, w miarę wzrostu odległości od oczyszczalni;
– w poprzednich miesiącach bieżącego roku rów był wypełniony w dużo większym stopniu, występowały w nim liczne
zastoiska i dopływały cieki wodne z lasu, w chwili obecnej
wszystkie boczne dopływy zarówno z rowów melioracyjnych jak i z lasu wyschły;
– stwierdzono aktywność kaczek, które tworzą i wzbudzają
osady denne rowu;
– kilkutygodniowy brak opadów oraz utrzymujące się wysokie
temperatury powietrza spowodowały odsłonięcie i zagniwanie osadów dennych, co może powodować uciążliwości zapachowe. Ponadto należy stwierdzić, iż odpływ z oczyszczalni
stanowi niewielką część potoku Kostrzeckiego. Problemy
sygnalizowane przez mieszkańców zbiegły się w czasie z wyjątkową sytuacją w zakresie braku opadów i temperatury.
W związku z powyższym przeprowadzono działania mające
na celu oczyszczenie rowu odprowadzającego ścieki:
– praca wozu specjalistycznego MPWiK w rejonie ulicy Dąbrowa, który usuwał osady denne z potoku,
– praca brygady ręcznie usuwającej osady z rowu odprowadzającego ścieki.
Jednocześnie MPWiK informuje, że oczyszczalnia objęta
jest stałym monitoringiem.

Rusza kolejna edycja
Szlachetnej Paczki
Prawdziwa bieda jest ukryta. Nie krzyczy szukając współczucia i rozwiązania problemu. Stara się, by przetrwać kolejny
dzień. Wstydzi się prosić o pomoc i utrzymywać z dobrej woli
innych.
Mądra pomoc odpowiada na konkretne potrzeby. Nie uzależnia, ale daje siłę do działania i przezwyciężenia beznadziei.
Jest inspiracją do zmian i impulsem do działania.
W SZLACHETNEJ PACZCE docieramy do osób prawdziwie potrzebujących, by mądrze udzielić im wsparcia. U nas
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi - darczyńca, po przeczytaniu opisu przygotowanego przez wolontariusza wybiera rodzinę, dla której przygotuje paczkę. Poznaje
ich sytuację, przyczynę problemów materialnych oraz listę potrzeb. Wolontariusze opiekują się zarówno rodzinami jak i darczyńcami - każdy czuje się u nas potrzebny, wie co, po co i dla
kogo robi. Wspólne pomaganie przynosi radość wszystkim.
Zmieniamy mentalność angażując ludzi do działania.
Właśnie ruszamy z XIII edycją SZLACHETNEJ PACZKI!
Jesteśmy na etapie budowania zespołu wolontariuszy oraz
pozyskiwania adresów rodzin, które nas potrzebują. O PACZCE przez najbliższe kilka miesięcy będzie na pewno głośno.
W końcu w październiku zaczynamy ankietowanie rodzin, 15
listopada otwieramy bazę, a 7 i 8 grudnia odbędzie się finał. Zachęcamy do współpracy z nami. Potrzebujemy ogromnej ilości
dobrych serc!

Biuro Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267-03-03
wtorek – piątek: od 9.00 do 15.00
poniedziałek – bez przyjmowania stron

Dyżury Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Arkadiusz Puszkarz – w każdy czwartek od 17.00 do 18.00
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII
Dębniki
Iga Lipiec – w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
od 17.00 do 18.00
Członkowie Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Krzysztof Gacek – w każdy poniedziałek od 18.00 do 19.00
Bogdan Ziarko – w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca od 17.00 do 18.00

Dyżury Radnych Dzielnicy VIII

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Urszula Twardzik – 23 września od 17.30 do 18.30.

Dyżury Radnych Dzielnicy VIII

poza siedzibą Rady Dzielnicy VIII
Łukasz Balon – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od
18.30 do 19.30 w remizie OSP Kostrze przy ul. Dąbrowa 1.
Dominik Franczak – w każdy trzeci wtorek miesiąca od
18.30 do 19.30 w sali oświatowej Centrum Kultury „Ruczaj”
przy ul. Rostworowskiego 13.
Mieczysław Kłosowski – w każdy drugi piątek miesiąca od
18.00 do 19.00 w Domu Kultury przy ul. Dziewiarzy 7.
dr Maciej Lewandowski – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 607 963 385.
Krzysztof Migda – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 12 267-03-03,
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52.
Andrzej Moskal – w każdy czwartek miesiąca od 15.30 do
16.30 w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.
Maria Potempa – w każdy pierwszy wtorek miesiąca od
18.00 do 19.30 w Domu Kultury Skotniki przy ul. Batalionów
Chłopskich 6.
Tomasz Rutkowski – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu
drogą elektroniczną: tomaszrutkowski8@gmail.com lub
telefoniczną: 12 267-03-03.
Sławomir Siekacz – w każdy trzeci wtorek miesiąca od
18.00 do 19.00 w Domu Kultury Skotniki przy ul. Batalionów
Chłopskich 6.
Piotr Szewczyk – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
od 16.00 do 17.00 w Podgórskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Powroźniczej 2.
Urszula Twardzik – w każdy drugi wtorek miesiąca od 19.00
do 20.00 w sali oświatowej Centrum Kultury „Ruczaj” przy
ul. Rostworowskiego 13.
Maciej Wicherek – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym tel. 502 35 47 47.

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Paweł Węgrzyn – 15 października od 18.00 do 19.00

Inne Dyżury

w siedzibie Rady Dzielnicy VIII, ul. Praska 52
Strażnik Miejski – w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 do 17.00

Zespół SZLACHETNEJ PACZKI w rejonie Dębniki

Kurier Podwawelski
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Podać rękę Księdzu Bosko…
…Taką ekskluzywną możliwość mieli uczestnicy Boskiego Dnia, który odbył się 6 lipca w Parku Edukacji Globalnej
Wioski Świata. Mogli to zrobić niemal dosłownie! Kraków był
kolejnym miastem po Świętochłowicach, do którego zawitały
relikwie Św. Jana Bosko. Peregrynacja relikwii jest częścią
światowego przygotowania salezjanów do dwusetnej rocznicy
urodzin Księdza Bosko w 2015 r. Relikwie przebędą łącznie
130 krajów na 5 kontynentach. W Polsce są obecne od 27 maja
do 17 sierpnia bieżącego roku. Nietypowy relikwiarz ma formę figury, wiernie oddającej postać świętego. Zostały w niej
umieszczone relikwie – część prawego przedramienia. To prawą ręką ksiądz Bosko m. in. witał się i błogosławił swoich wychowanków.
- Wielu wyobraża sobie księdza Bosko jako mocarza, prawie
kulturystę, a miał On przecież nieco ponad 160 cm. wzrostu –
zwrócił uwagę ks. Dariusz Bartocha SDB, który wygłosił homilię w czasie Mszy świętej, która rozpoczęła Boski Dzień.
Obecność relikwii na terenie parku, w którym pracują wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, miała głęboką wymowę. Widać tu namacalnie, jak rozrosło się dzieło,
które zapoczątkował Ksiądz Bosko. Zgromadzenia zakonne salezjanów i salezjanek, liczne stowarzyszenia osób świeckich, tysiące misjonarzy na całym świecie, którzy pragną naśladować
włoskiego kapłana w Jego trosce o rozwój duchowy młodych
ludzi. Trzeba dodać do tego szkoły i oratoria, do których przychodzi codziennie około 15 milionów młodych ludzi. A wszystko to zaczęło się od snu, w którym 9-letni Janek zobaczył Piękną Panią, która poprosiła Go, aby, jeśli chce pomóc komuś stać
lepszym okazywał tej osobie dobroć, miłość i łagodność.
- To był kapłan nieustannie złączony w modlitwie z Bogiem – zwrócił uwagę ks. Adam Gołębiowski SDB z parafii Św.
Stanisława Kostki w Dębnikach. – Zostawił nam, salezjanom,
w spadku coś, co można określić jako kontemplację w działaniu. Wszystko, co robią salezjanie ma być modlitwą, ma być
złączone z Bogiem. Gdy np. gramy z chłopcami w piłkę to ta
gra ma mieć element wychowawczy i prowadzić do spotkania
z Bogiem.
Ksiądz Dariusz mówiąc o wielkości Księdza Bosko zwrócił
uwagę na mniej znane fragmenty Jego biografii.
- Ks. Bosko czynił też cuda – rozmnażał orzechy, kasztany, którymi częstował wychowanków. Przywołał nawet do życia jednego chłopca, który nie zdążył wyspowiadać się przed
śmiercią.
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Po Mszy świętej relikwiarz został przeniesiony do wioski
afrykańskiej, gdzie przygotowano Strefę modlitwy. Uczestnicy
Boskiego Dnia mogli pozostać w niej do godziny 15 lub skorzystać z pozostałych punktów programu. Można było pogłębić
swoją wiedzę nt. duchowości salezjańskiej, oglądając spektakl
i pantomimę. Były one przeplatane koncertami bębniarzy oraz
animacjami tanecznymi. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci
takich jak malowanie twarzy, nauka akrobacji oraz tworzenie
Boskiego Graffiti. Dużym zainteresowaniem cieszył się Festiwal Wolontariatu. Na terenie parku zaprezentowało się trzynaście stowarzyszeń. Można było porozmawiać z wolontariuszami działającymi m.in. w Fundacji Kiabakari, Fundacji Mam
Marzenie, Stowarzyszeniu Budujemy nadzieję, Małopolskiemu
Hospicjum dla Dzieci oraz z przedstawicielami Młodych dla
Kamerunu.
Po koronce do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15, relikwie opuściły teren parku, a na scenie rozpoczęły się koncerty. Wystąpili Play & Pray, Łobuzy Jezusa, Soul’n’Voices oraz
Małgorzata Hutek. Na koniec wieczoru każdy z wolontariuszy
otrzymał świecę, symbol światła, z którym powinien iść do innych ludzi. Iść, aby wzbudzać w nich wiarę i wielkie pragnienie
dobra.
Weronika Pomierna – SWM Młodzi Światu
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