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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce grudniowy numer „Kuriera Podwawelskiego”.
W tym numerze przeczytacie Państwo m.in.: informacje o historii rozpoczynającej się
przebudowy ul. Wrony, uruchomionej w ostatnim czasie komunikacji autobusowej do osiedla Bodzów oraz nowych samochodach ratowniczo-gaśniczych OSP Kostrze i OSP Tyniec.
Przedstawiamy także relację z realizacji kolejnych zadań na terenie naszej Dzielnicy.
Zapraszamy do lektury!
Rafał Torba
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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Ośrodek
Ruczaj
W oczekiwaniu
na inwestycję

T

rudne warunki lokalowe Ośrodka Ruczaj (filia Centrum Kultury Podgórza)
mieszczącego się w chwili obecnej w budynku domu parafialnego przy ul. Rostworowskiego 13 sprawiają, że coraz częściej
pojawiają się pytania ze strony mieszkańców co z budową nowej siedziby Ośrodka
Ruczaj. W odpowiedzi na zapytanie skierowane do jednostki realizującej ww. inwestycję, czyli Zarządu Inwestycji Miejskich,
Rada Dzielnicy VIII otrzymała następujące
wyjaśnienia: „Zarząd Inwestycji Miejskich
posiada przygotowaną dokumentację do
ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane. Ogłoszenie przedmiotowego
postępowania jest planowane na styczeń
2020 r. Nie mniej jednak budowa domu
kultury jest uzależniona od dokonania
odbioru końcowego I etapu budowanego przez Gminę Miejską Kraków osiedla
budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Przyzby i ul. Zalesie z uwagi na pośredni dojazd do terenu przeznaczonego
pod budowę Ośrodka Ruczaj”. Mamy zatem
nadzieję, że odbiory inwestycji mieszkaniowej przebiegną sprawnie i długo oczekiwana budowa Ośrodka Ruczaj się rozpocznie.
Beata Augustyniak
(na podstawie informacji z ZIM)
KURIER PODWAWELSKI

Z działalności Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki
Na XIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki, która odbyła się
w dniu 21.11.2019 r. Rada Dzielnicy VIII zaopiniowała:

•

pozytywnie:
• montaż progów zwalniających na ul. Przemiarki;
• ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie”;
• ustanowienie pomnika przyrody na terenie Dzielnicy
VIII Dębniki.

•
•
•
•

negatywnie:
• projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa ul. 8 Pułku
Ułanów”.

korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020
(2 uchwały);
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki;
wyznaczenia przejścia dla pieszych w ul. Piltza przy
skrzyżowaniu z ul. Lubostroń;
odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji ds.
Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki;
wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych
Rady Dzielnicy VIII Dębniki.

Z pełną treścią wszystkich uchwał Rady Dzielnicy VIII
Dębniki można zapoznać się na stronie: www.bip.krakow.
pl oraz www.dzielnica8.krakow.pl.
Rafał Torba
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki

Rada podjęła ponadto uchwały w następujących sprawach:
• korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019;

Przebudowa ul. Wrony
Niekończąca się historia
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fot. Rafał Torba

amy to! Po 20 latach starań została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul.
Wrony etap I od ul. Warchałowskiego
do ul. Chlebicznej”. 18 listopada br.
teren budowy został przekazany wykonawcy wyłonionemu w przetargu
nieograniczonym.
Pierwsze plany rozbudowy
ul. Wrony to koniec lat 90-tych ub.
wieku. Po wykonaniu kanalizacji
w osiedlu Sidzina, o którą z ramienia
Rady Dzielnicy VIII Dębniki zabiegała radna Maria Ficek, przyszedł czas
na starania o rozbudowę ulicy. Przez
wiele lat działania w tej sprawie podejmował radny Bogdan Ziarko. Na
ówczesne czasy nie było szans na
pozyskanie środków na realizację tej
inwestycji bezpośrednio z budżetu
Miasta. Wtedy to pojawił się w Radzie
Dzielnicy pomysł budowy chodnika
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przy ul. Wrony. Planowano etapowe
budowanie chodnika, a następnie wykonanie nakładki. Do realizacji tego
zamierzenia niezbędne było opracowanie dokumentacji projektowej.
Rada Dzielnicy VIII wprowadziła zatem do swojego budżetu, w ramach
środków na zadania powierzone
z zakresu prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia, zadanie
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika
przy ul. Wrony. Zadanie to jednak
nie zostało zrealizowane ze względu
na trudności, jakie napotkało w jednostkach miejskich. Ostatecznie nie
wydano pozwolenia na budowę.
Starania mające na celu realizację
inwestycji nie ustawały. Odbywały
się liczne spotkania z Prezydentem
Miasta Krakowa oraz dyrektorami jednostek miejskich odpowiedzialnych

za realizację inwestycji drogowych.
Podjęto decyzję, że ze względu na
duży zakres prac związanych z przedmiotowym zadaniem konieczne jest
podzielenie go na dwa etapy: etap I –
od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej i etap II – od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej.
W 2010 r. przygotowano pierwszy
kompleksowy projekt rozbudowy
ul. Wrony z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego
uzbrojenia – I etap na odcinku od
ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej. Projekt został opracowany przez
Biuro Projektów Dróg i Mostów „d. a. –
projekt” i pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Dzielnicy VIII.
W tym samym roku przygotowany
został projekt dla II etapu inwestycji.
Autorem projektu było Biuro Projektowo-Inwestycyjne AXIS Polska Grzegorz Piecha. Także ten projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Dzielnicy VIII.
W marcu i lipcu 2011 r. odbyły się
spotkania konsultacyjne z mieszkańcami osiedla Sidzina.
W trakcie prac projektowych wystąpiły trudności w uzyskaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
oraz pozwoleń wodnoprawnych, które opóźniły realizację zadania. Ponadto brak przedmiotowego zadania
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Krakowa na lata 2011 – 2033
doprowadził do rozwiązania umów
na prace projektowe.
9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami Sidziny. Padła wówczas deklaracja, że uwczesny Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
przyspieszy przygotowania do realizacji przebudowy ul. Wrony: w ciągu
dwóch najbliższych lat powstanie dokumentacja, a następnie rozpocznie
się realizacja inwestycji. Zgodnie z powyższą deklaracją w 2016 r. Firma Polimex Engineering Sp. z o.o. opracowała projekt budowlany i wykonawczy
dla całej ul. Wrony od ul. Skotnickiej

fot. Rafał Torba

do ul. Chlebicznej. W przedmiotowej
sprawie odbyły się konsultacje społeczne w Centrum Sportu i Kultury
„Sidzina” oraz w siedzibie Rady Dzielnicy VIII. W wyniku konsultacji społecznych wydana została pozytywna
opinia Rady Dzielnicy VIII.
Niestety wraz z upadłością w 2017
roku firmy projektowej, przepadły
marzenia o nowym projekcie dla
całej ulicy. W drugiej połowie 2017
roku odbyło się spotkanie z dyrektorem ZIKiT Iwoną Król. Wziąłem w nim
udział razem z radnym Miasta Krakowa Rafałem Komarewiczem. Podczas
spotkania ustalono, że zostanie wykorzystany projekt opracowany kilka lat wstecz z ważną jeszcze decyzją środowiskową dla I etapu od ul.
Chlebicznej do ul. Warchałowskiego,
natomiast II etap do ul. Skotnickiej
będzie opracowywany odrębnie.
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Prace związane z opracowaniem
projektu dla I etapu dobiegły końca
w październiku 2018 r. Nie obyło się
bez problemów, np. w ostatnim dniu
dla ważności decyzji środowiskowej
brakowało jednego dokumentu od
mieszkańca, co spowodowałoby
opóźnienie o ok. rok. Udało się jednak
dotrzeć do mieszkańców i dokument
trafił do geodezji.
Pozwolenie na budowę zostało
wydane na przełomie 2018/2019
roku. Następnym krokiem było ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji i tu trwały debaty czy ma to zrobić Zarząd Dróg Miasta Krakowa czy
Zarząd Inwestycji Miejskich. Zamieszanie trwało ok. 3 miesięcy, aż w końcu 12 kwietnia ZDMK ogłosił przetarg,
który niestety został unieważniony
z powodów formalnych. Kolejny przetarg został ogłoszony dopiero po miesiącu. W finansach Miasta pojawiła się,
bowiem duża dziura budżetowa i konieczna była zgoda Prezydenta Miasta
Krakowa oraz Skarbnika na uruchomienie drugiego przetargu. W tych
działaniach pomagał radny Rafał Komarewicz. Na szczęście drugi przetarg
został rozstrzygnięty, a firma Rejon
Utrzymania i Budowy Dróg podpisała
w listopadzie umowę na przebudowę
drogi, która w pierwszej wersji w całości miała kosztować ok. 20 milionów
zł., po przetargu okazało się, że jeden
odcinek będzie kosztował ok. 16 milionów zł.
Drugi etap przebudowy ulicy Wrony planowany jest do realizacji pod
koniec przyszłego roku.
Z mojej strony bardzo chciałem
podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz brak
odwołań od pozwolenia na budowę
oraz radnemu Rafałowi Komarewiczowi za pilotowanie zadania w ZDMK
i złożenie poprawki wprowadzającej
gigantyczne środki finansowe na
przebudowę ul. Wrony do budżetu
Miasta Krakowa.
Rafał Torba
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VIII Dębniki
KURIER PODWAWELSKI

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tyniec
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poniedziałek 25 listopada br. uroczyście powitaliśmy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu Iveco Eurocargo 4×4. Samochód spełnia
nasze wymagania w zakresie dużego prześwitu oraz pojedynczego ogumienia, przez co umożliwia prowadzenie
działań ratowniczych na obszarach trudno dostępnych.
327K70 – GBA 3,5/26 – Iveco EuroCargo zabudowany przez
firmę Szczęśniak zastąpi w roli pierwszego pojazdu OSP
w Tyńcu samochód GBA 2,5/16 Mercedes z 1971 r. Iveco
wyceniono na 774.900,00 zł, a jego zakup sfinansowano
z następujących źródeł: 414 900,00 zł – Prezydent Miasta Krakowa, 100 000,00 zł – Dzielnica VIII Dębniki, 100
000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 160 000,00 zł – Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyższa DMC i mocniejszy silnik pozwoliły wyposażyć
samochód w zbiornik wody o pojemności 3 500 l i zbiornik
środka pianotwórczego 350 l. Nie zabrakło również miejsca na komplet wyposażenia gaśniczego i ratowniczego.
Nasz samochód posiada silnik wysokoprężny o mocy 320
KM, 6 biegową manualną skrzynię biegów z reduktorem,
stały napęd na wszystkie koła. Kabina przeznaczona jest
dla kierowcy, dowódcy i czterech strażaków-ratowników.
Z przodu pojazdu znajduje się wciągarka o mocy 10 ton.
Pozostałe wyposażenie pojazdu to m.in.: pneumatyczny ledowy maszt oświetleniowy, statyw szperacza

pogorzeliskowego, wysokociśnieniowe szybkie natarcie
60 m ze zwijadłem elektrycznym, natomiast na dachu
znajduje się działko wodno-pianowe. Przewożone wyposażenie to m.in. drabina ratownicza, agregat prądotwórczy,
motopompa szlamowa, motopompa pływająca, 2 pilarki
spalinowe, piła do stali i betonu, zestaw PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych
z 2 butlami zapasowymi, węże tłoczne i ssawne, armatura
wodna i pianowa, gaśnice proszkowe i śniegowa, hydronetka plecakowa, opryskiwacz spalinowy, kamera termowizyjna.
Jestem przekonany że nasz samochód podniesie poziom bezpieczeństwa dla strażaków, a co za tym idzie
bezpieczeństwa mieszkańców Tyńca i okolic.
Marek Sobieraj
Prezes OSP Tyniec, Radny Miasta Krakowa

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kostrze
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owym samochodem ratowniczo-gaśniczym dysponuje również OSP Kostrze. Przywitanie średniego
samochodu na podwoziu Volvo FL280 4×4 o kryptonimie 328K64 – GBA 3/16 odbyło się 15 grudnia ub. roku.
Został on zakupiony z następujących środków: 100 000
zł – Dzielnica VIII Dębniki, 100 000 zł – Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, 350 000 zł – Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, 249 860 zł – Prezydent Miasta Krakowa.
Samochód jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3 000 l oraz zbiornik środka pianotwórczego
o pojemności 300 l. Posiada silnik o mocy 285 KM oraz
napęd 4 x 4 resory. Kabina pojazdu przeznaczona jest
dla 6 osób. Na wyposażeniu pojazdu znajdują się: maszt
oświetleniowy z najaśnicami LED, sprzęt łączności radiowej radiostacja przewoźna, wyciągarka elektryczna
8 ton w obudowie kompozytowej. Ponadto pozostałe
wyposażenie stanowią: zestaw narzędzi hydraulicznych,

motopompa szlamowa, motopompa pływająca, pilarki
do drewna, przecinarka do betonu i stali, 4 aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, kamera termowizyjna,
detektor wielogazowy, zastaw ratownictwa medycznego
z tlenoterapią, deska ortopedyczna + pediatryczna, nosze
płachtowe, AED z funkcją pediatryczną, węże pożarnicze,
armatura wodno-pianowa.
Łukasz Balon
Prezes OSP Kostrze, Radny Dzielnicy VIII Dębniki
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Linia nr 176
Autobusem do Bodzowa
fot. Daniel Skrodzki

O

d wielu lat trwały starania mieszkańców osiedla Bodzów mające
na celu uruchomienie komunikacji
miejskiej do tego osiedla. Chociaż
Bodzów znajduje się zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta,
to żeby skorzystać z usług komunikacji miejskiej trzeba było pokonać
pieszo około dwukilometrową trasę.
Najbliższe przystanki autobusowe
znajdują się, bowiem przy ul. Tynieckiej. W tych staraniach mieszkańców wspierała Rada Dzielnicy VIII
Dębniki oraz radni Miasta Krakowa,
którzy wielokrotnie składali interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa.
W 2010 r. odbyła się wizja lokalna
z udziałem przedstawicieli mieszkańców, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
S.A., radnych Miasta Krakowa i Dzielnicy VIII Dębniki. W roku 2014 odbył
się ponadto przejazd techniczny
z udziałem przedstawicieli ww. jednostek. Podstawowym problemem,
który uniemożliwiał realizację zadania były niewystarczające parametry techniczne układu drogowego
ul. Widłakowej. Geometria ww. ulicy
nie zapewnia możliwości wyminięcia
się pojazdów komunikacji miejskiej

przy spełnieniu wymogów bezpieczeństwa ruchu. Konieczna, zatem
stała się przebudowa ul. Widłakowej,
która pozwoliłaby na dostosowanie
układu drogowego do przejazdu i zawracania autobusów.
Na prośbę mieszkańców Bodzowa, a w szczególności p. Władysławy
Bogdanik, złożyłem w sierpniu br.
interpelację do Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie uruchomienia
linii autobusowej do os. Bodzów.
W udzielonej odpowiedzi czytamy
m.in.: „Zarząd Dróg Miasta Krakowa
prowadził zadanie pn. „Uruchomienie
autobusowej komunikacji miejskiej
do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej”. W ramach ww. zadania
w 2016 r. opracowana została koncepcja przebudowy ul. Widłakowej
wraz z przebudową ul. Nierównej
w Krakowie. Następnie w 2017 r.
opracowano koncepcję oraz program
funkcjonalno-użytkowy i przyjęto
realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co wymagało zabezpieczenia stosownych środków
finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację.
Zaplanowanie zadania jako jednorocznego i zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 kwoty
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w wysokości 300 000 zł uniemożliwiło jego zrealizowanie w ww. formule. Aby kontynuować realizację
zadania (...) Zarząd Dróg Miasta Krakowa złożył w Wydziale Planowania
i Monitorowania Inwestycji Urzędu
Miasta Krakowa stosowny wniosek
o umieszczenie przedmiotowego zadania w budżecie Miasta Krakowa na
rok 2019 oraz w WPF-WPI na lata następne. Decyzją Rady Miasta Krakowa
ww. zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024 z finansowaniem kolejno: 2023 – 2 000 000 zł,
2024 – 2 000 000 zł”.
Następnie zaprosiłem na wizję
w terenie I Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga oraz dyrektorów jednostek miejskich. Dzięki
przychylności Prezydenta Andrzeja
Kuliga w ciągu dwóch miesięcy udało
się uruchomić nową linię autobusową nr 176 kursującą z pętli „Kostrze
OSP” do Bodzowa. Zależało mi, by
zadziałać w miarę szybko, dlatego zaproponowałem rozwiązanie w postaci mikrobusu. Myślę, że obecna trasa
powinna zostać trochę zmodyfikowana. Aktualnie linia 176 kursuje na trasie Kostrze OSP, Kostrze Szkoła, Fort
Bodzów NŻ, Górka Pychowicka NŻ,
Rodzinna, Widłakowa NŻ, Bodzów
w dni powszechne, soboty i święta.
Mam deklarację ze strony dyrektorów, że jeszcze możemy dopracować
to połączenie. Czekam na sugestie
mieszkańców, którzy z tej linii autobusowej korzystają. W tym celu proszę o kontakt na adres: marek.sobieraj@rmk.krakow.pl w tytule wpisując
„komunikacja miejska do Bodzowa”.
Mam nadzieję, że uruchomienie linii nr 176 spotkało się z pozytywnym
odbiorem mieszkańców Bodzowa
i zaspokoi ich potrzeby komunikacyjne do czasu realizacji przebudowy
ul. Widłakowej.
Marek Sobieraj
Radny Miasta Krakowa
KURIER PODWAWELSKI

Bajkowy Worek Mikołaja
XVIII Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
fot. Joanna Dworak

KURIER PODWAWELSKI

Następnie wystąpili aktorzy ze
Szkoły Podstawowej nr 133 z niezwykle humorystyczną adaptacją „Rzepki”
Juliana Tuwima. Występ zrobił wielkie
wrażenie na publiczności, wywołał spore poruszenie i uśmiechy na twarzach.
Młodym aktorom udało się nawiązać
kontakt z publicznością, zwłaszcza że
nie posługiwali się tekstem a jedynie
mimiką, ruchem i tańcem.
Wszyscy znamy smutne losy
„Dziewczynki z zapałkami”, ale w takim dniu jak ten zakończenie musiało być szczęśliwe. Zadbały o to dzieci
z Przedszkola nr 23. Czarodzieje zabrali dziewczynkę do Krainy Zabawy,
gdzie czekało ją radosne i szczęśliwe
życie. Gra aktorska maluchów zasługuje na wielkie uznanie a główna rola
na długo pozostanie nam w pamięci.
„Wolne chwile naszego taty” to tytuł spektaklu jaki zaprezentowała

fot. Joanna Dworak
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grudnia – tę datę znają wszyscy,
duzi i mali. To dzień świętego Mikołaja. Jego imię w tym dniu powtarzane jest we wszystkich językach na
całym świecie. Nie inaczej było w naszej szkole. Mikołaj rozwiązał worek
pełen bajek i tym samym zapewnił
nam dzień pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Był to wyjątkowy,
bo XVIII Międzyszkolny Przegląd Teatrzyków. Pan dyrektor – Jacek Tomana, witając gości i młodych artystów
zwrócił uwagę, iż wielu z nich nie było
jeszcze na świecie, gdy odbywał się
w szkole pierwszy przegląd.
Tego dnia gościliśmy uczniów wraz
z opiekunami z sąsiednich szkół podstawowych: 133, 132, 54 oraz 111. Naszymi
reprezentantami byli uczniowie klasy
IV a i IV b oraz grupa przedszkolaków.
Przedstawienia oceniało jury w składzie:
p. Halina Nowakowska – przedstawicielka SP nr 133, p. Marzanna Kominiak –
z-ca dyrektora ZSP nr 7 oraz p. Anna
Czudecka-Wrona – nauczycielka języka
polskiego w SP nr 66.
W baśniowy klimat wprowadzili nas
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 132
prezentując „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa. Byliśmy świadkami wielkiej przemiany Scrooge’a i podziwialiśmy grę aktorską uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 111. Aktorzy
zwrócili uwagę na ważny temat jakim
jest chroniczny brak czasu, na który
cierpią dorośli. Świąteczny czas sprzyja bowiem refleksjom takim jak ta.
Nasi czwartoklasiści przypomnieli historię świętego Mikołaja – tego
bajkowego, któremu pomagają elfy
oraz tego historycznego, pochodzącego z Miry świętego, który pomagał
ubogim i potrzebującym. Zachwycili
niezwykłą scenografią i oprawą muzyczną.
W czasie przerw między kolejnymi
występami zaproszeni goście mogli
obejrzeć Kronikę Szkolną, wykonać
pracę plastyczną a nawet zatańczyć
zumbę z nauczycielkami naszej szkoły. Z pewnością nikt się w tym czasie
nie nudził.
Obrady jury nie trwały długo,
a czas ten spędziliśmy w towarzystwie Mikołaja, który przygotował
dla publiczności bajkowy quiz. Wróżki
rozdawały słodycze a dzieci świetnie
się bawiły, bo przecież wszyscy znamy i lubimy bajki. Jury rozdało nagrody i dyplomy, a chętni pozowali do
zdjęć z Mikołajem.
To był kolejny wyjątkowy Przegląd. Poczuliśmy, że święta za pasem,
a i śniegiem w tym dniu sypnęło.
Dziękujemy wszystkim, którzy ten
dzień zdecydowali się spędzić w naszej szkole. Tak wspaniała uroczystość nie odbyłaby się bez naszych
wspaniałych sponsorów: Carrefour
Kraków Zakopianka, Firma „Teresko”
Teresa Stańczyk, Firma Wielobranżowa Barbara Florczyk, Rada Dzielnicy
VIII Dębniki, Niemczyk Catering – Paweł Niemczyk. Do zobaczenia za rok!
Marzena Piróg
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Nadzieja na Dębnikach
20 lat Stowarzyszenia

O

fot. Piotr Stefański

d 20 lat nieprzerwanie działa na krakowskich Dębnikach Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja. Organizacja
pozarządowa pracująca na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością narządu wzroku. Stowarzyszenie skupia liczną grupę wolontariuszy, zapaleńców,
ale przede wszystkim przyjaciół, dla których ważny jest
drugi człowiek i jego poczucie własnej wartości. 20 lat
działalności na rzecz harmonijnego rozwoju młodych ludzi dającego nadzieję na pełne wejście w dorosłe życie
i otwarcie na otaczający świat.
Historia Stowarzyszenia nieodłącznie związana jest
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
W 1999 roku z inicjatywy rodziców małych dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku i terapeutów zespołu
wczesnej interwencji rodzi się pomysł powołania stowarzyszenia. Organizacji, która będzie miała na celu pomoc
dzieciom, rodzicom i specjalistom pracującym z dziećmi.
Siedzibą organizacji staje się krakowski ośrodek dla dzieci
niewidomych czyli potocznie mówiąc Tyniecka. Zarząd
Stowarzyszenie przygotowuje turnusy rehabilitacyjne
dla rodzin organizowane cyklicznie w Łebie i Korbielowie
oraz imprezy mikołajowe i spotkania z okazji Dnia Dziecka.
Organizowane są dwudniowe szkolenia dla rodziców połączone z zajęciami indywidualnymi dla dzieci i zajęciami
grupowymi dla wszystkich uczestniczących w zjazdach
rodzin. Dzieci mające szczególnie trudną sytuację materialną otrzymują pomoc rzeczową i finansową.
Od 2008 roku Stowarzyszenie ukierunkowuje swoją
działalność na aktywizację ruchową dzieci i młodzieży
poprzez realizację zajęć w sekcjach sportowych. Instruktorska kadra sportowa Stowarzyszenia realizuje zajęcia
sekcji pływackiej, lekkoatletycznej, bowlingu, szachowej
i tanecznej, a w kolejnych latach showdown i warcabów stupolowych. Ukoronowaniem działań sportowych
jest utworzenie z inicjatywy członków Stowarzyszenia,
a szczególnie Marcina Ryszki, sekcji halowej piłki nożnej
dla niewidomych. Dużym sukcesem Zarządu jest uzyskanie przez stowarzyszenie w grudniu 2010 r. statusu
organizacji pożytku publicznego.
Działalność Stowarzyszenia Nadzieja to również pozyskiwanie licznego grona przyjaciół wspierających organizowane przedsięwzięcia. Od 2016 roku bardzo owocna jest
współpraca z liczną grupą wolontariuszy, oddanych i serdecznych przyjaciół z Auchan Kraków Aleja Pokoju. To właśnie dzięki Fundacji Auchan na terenie SOSW dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie powstaje „Sala

doświadczeń świata”. Dzięki współpracy z władzami Miasta
Krakowa, a z inicjatywy Stowarzyszenia zostaje zorganizowany Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny Kraków 2019. Kongres stał się możliwością prezentacji drogi,
którą podąża edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością widzenia w kraju i innych państwach europejskich.
Podsumowaniem 20 lat działalności Stowarzyszenia
Nadzieja był uroczysty jubileusz zorganizowany w Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych
w Krakowie. W jubileuszowej gali uczestniczyło ponad
trzysta osób, dla których wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej im. mjr. Hieronima Henryka Baranowskiego przy
Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych
i Słabowidzących” w Krakowie (do 31.08.2019 r. SOSW dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie). Ważnym punktem obchodów jubileuszowych było wręczenie
w czasie uroczystej gali „Ludwiczków”. Nagroda „Ludwiczek” nawiązuje do postaci Ludwika Braille`a, a nominowane są do jej otrzymania osoby szczególnie zasłużone dla
środowiska osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Patrząc z perspektywy 20 lat działalności organizacji
pozarządowej jaką jest Stowarzyszenie Nadzieja nabiera
się wiary w sens i potrzebę działań w ramach wolontariatu
na rzecz drugiego człowieka. Uśmiechnięte twarze dzieci
pokonujących własne ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, duma rozpierająca zwycięzców biegów
przełajowych lub wyścigów wioślarskich, przemierzone
kilometry tras turystycznych z przewodnikiem lub z białą
laską, poznane ciekawe miejsca, napotkani życzliwi ludzie
i czas spędzony w gronie serdecznych przyjaciół to podsumowanie działań Stowarzyszenia. Organizacji, która
przez lata wychowuje, edukuje, rewaliduje, promuje sport
i czynne uprawianie turystyki oraz aktywizuje społecznie
dając siebie, czyli NADZIEJĘ.
Piotr Stefański
Prezes Stowarzyszenia
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Poezja Ks. Jana Twardowskiego

fot. Agnieszka Wronowicz

VIII edycja konkursu

„D

la mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, to nawiązanie kontaktu z drugim
człowiekiem” – Ks. Jan Twardowski
Takie motto przyświecało konkursowi poezji księdza
Jana Twardowskiego zorganizowanemu 9 grudnia 2019
roku w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Skwerowej 3.
Już po raz VIII Szkoła Podstawowa nr 110, której ksiądz
Twardowski jest patronem, zaprosiła uczniów krakowskich szkół w poetycką podróż śladami poety. Ksiądz
Twardowski mówił o sobie: „jestem księdzem piszącym
wierszem”. Jego twórczość podsuwa nam dziesiątki pytań,
skłania do refleksji, szuka prawdy o nas samych i naszym
życiu, uczy kochać ludzi.
Wiemy, więc skąd biorą się wielkie rzesze sympatyków
twórczości księdza – poety. Jego poezja uczy miłości do
Boga, ludzi i otaczającego świata. Czytają ją dzieci, młodzież, dorośli i ludzie starsi. Jego wiersze są pełne wiary,
nadziei i optymizmu. Jego poezja jest jasna, pogodna
mająca moc przemieniania smutku w radość. Jest piękna,
wzruszająca, radosna i mądra.
Konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością. Do tegorocznej
edycji zgłosiło się 68 uczestników z 11 szkół podstawowych i 3 przedszkoli.
Uczniowie reprezentowali: Samorządowe Przedszkola
nr: 67, 127 i 140 oraz Szkoły Podstawowe nr: 19, 26, 30, 40,
54, 62, 66, 110, 132, 133 i 158. Jak co roku patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy VIII Dębniki i Wydawnictwo
Biały Kruk. W jury zasiadali: p. Grażyna Frycz – aktorka Teatru
Starego w Krakowie oraz nauczyciele: p. Krystyna Gubernat,
p. Sylwia P. Kołdan-Bodzek, p. Danuta Romanowska.
Najmłodsi uczestnicy dostarczyli oglądającym wielu
wzruszeń i radości. Ich dziecięce interpretacje wierszy
księdza od biedronek wywoływały u widowni wzruszenie,
uśmiech, a u opiekunów dumę. W kategorii sześciolatków
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nagrody otrzymali: I miejsce – Zuzanna Żurek (P 140),
II miejsce – Jan Szczepańczyk (P 67), III miejsce – Oliwia
Laska (P 140). Wyróżnienie otrzymali Tomasz Koza (P 127)
i Urszula Skoczylas (P 140).
W kategorii klas I – III najlepszymi okazali się: I miejsce – Anna Tomkiewicz (SP 49), II miejsce – Tomasz Sabuda
(SP 49), wyróżnienia otrzymali: Zofia Ciuś (SP 19) oraz
Zuzanna Bober i Antonina Słota (SP 110). Każdy uczestnik
z powyższych kategorii otrzymał dyplom i nagrodę.
Najliczniejszą grupą uczestników tegorocznego konkursu byli uczniowie klas IV – VI. Tutaj też najtrudniejsze
zadanie stanęło przy jurorami.
W tej grupie laureatami zostali: I miejsce – Agnieszka Mikuła (SP 132) i Anna Leszczyńska (SP 66), II miejsce
– Natalia Marciniec (SP 133), III miejsce – Maria Majsak
(SP 54) i Krzysztof Szczypczyk (SP 54). Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Stach (SP 30) i Julia Cetera (SP 40).
W kategorii najstarszych uczestników jurorzy przyznali wyróżnienia dla Leona Peruckiego (SP 133) i Karoliny
Jasiówki (SP 158).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci i wyróżnieni nagrody ufundowane przez Radę Dzielnicy VIII
Dębniki i Wydawnictwo Biały Kruk.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie,
a nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Wiemy, że wszyscy uczestnicy konkursu przyczynili
się do tego, że myśli księdza Twardowskiego są i będą
wciąż żywe, jego twórczość nigdy nie zostanie zapomniana. Wierzymy, że udało się nam podczas tegorocznego
spotkania wprowadzić wszystkich w ocean głębokich
i prawdziwych, a zarazem urzekająco prostych myśli Mistrza Jana.
Za rok kolejne spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego. Już dzisiaj z całego serca na nie zapraszamy.
Zofia Wilczyńska
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Remontujemy, budujemy,
doposażamy
Podsumowanie realizacji zadań w 2019 roku

ul. Bolesława Śmiałego – remont
chodnika, fot. Marcin Wrona

ul. Heligundy sięgacz – nakładka,
fot. Marcin Wrona

ul. Skwerowa – nakładka, fot. Beata
Augustyniak

N

ul. Nad Czerną – nakładka, fot. Marcin
Wrona

adszedł grudzień, a wraz z nim czas na podsumowanie
realizacji kolejnych zadań finansowanych ze środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2019. Każdego roku największe środki przeznaczane są
na poprawę infrastruktury drogowej oraz prace związane
z remontami placówek oświatowych oraz modernizacją
terenów zielonych.
W bieżącym roku wykonano m.in.:
• nakładki na ulicach: Dąbrowa, Jachimeckiego (skropienie), Czwartaków, Królówka, Trockiego, Heligundy,
Skotnickiej bocznej (rejon budynków 68 – 68D), Nad
Czerną, Wiśniewskiego,
• remonty chodników przy ulicach: Bolesława Śmiałego,
Kobierzyńskiej 95, Kobierzyńskiej 62 – 68,
• oświetlenie Mostu Retmańskiego, ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai/Lubostroń,
• remont oświetlenia przy ul. Zachodniej, ul. Ludwinowskiej/ul. Konopnickiej,

•

ul. Jachimeckiego – skropienie, fot. Łukasz Balon

ul. Kobierzyńska 95 – remont chodnika, fot. Urszula Twardzik

•
•
•
•

remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla
osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
wybieg dla psów przy ul. Lubostroń (kolejny etap),
„Zielony ogród” do gier i zabaw na świeżym powietrzu
przy ul. Zakrzowieckiej (I etap),
tunele z żywej wierzby na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej,
doposażenie ogrodu społecznego przy ul. Macierzanki.

Ponadto znaczące środki przeznaczone były na zakup
wyposażenia dla klubów sportowych, domów pomocy
społecznej czy służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy VIII.
Zakupiono m.in.:
• bramki pełnowymiarowe i wózek do malowania linii
dla KS Tyniec,
• kontener szatniowy dla SOKS Płomień Kostrze,
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ul. Krzewowa – nakładka, fot. Łukasz Balon

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Wiśniewskiego – nakładka, fot. Urszula Twardzik

bramkę piłkarską przenośną 7 m wraz z siatką oraz wózek do wyznaczania linii boiskowych dla DTS Tramwaj,
komplet bramek 5x2m dla KS Victoria Kobierzyn,
wózek transportowo-kąpielowy z regulacją wysokości
dla DPS przy ul. Nowaczyńskiego,
podsufitowy system do transportu i opieki nad mieszkańcami dla DPS przy ul. Babińskiego,
sonar dla OSP Tyniec,
nowy średni pojazd pożarniczy dla OSP Tyniec (współfinansowanie),
dwa samochody nieoznakowane dla Komisariatu Policji V (współfinansowanie z Dzielnicą IX i XIII),
rękawice techniczne, węże tłoczne oraz zestawy podkładów i klinów do stabilizacji typ A i B dla OSP Kostrze,
kserokopiarkę oraz niszczarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3.

•
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budowę brakującego fragmentu ścieżki rowerowej
wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Mamy nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie miasta
Krakowa znajdą się większe środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic, a co za tym idzie więcej zadań, o które wnioskują mieszkańcy, będzie mogło zostać zrealizowanych.
Beata Augustyniak

Na terenie naszej Dzielnicy zrealizowano także wiele zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta Krakowa. Wśród nich należy wymienić:
• budowę ul. nowej Kolnej,
• remonty nakładkowe na ul. Skwerowej, ul. Krzewowej oraz ul. Tynieckiej na wysokości jednostki wojskowej,

ul. Kolna – budowa, fot. Łukasz Balon

ul. Ks. Trockiego – nakładka, fot. Sławomir Siekacz

tunele z żywej wierzby na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej,
fot. Sławomir Siekacz

ul. Czwartaków – nakładka, fot. Sławomir Siekacz
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remont schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy wejściu głównym w ZSP 7,
fot. Sławomir Siekacz

Gronostajowa
Zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim 2018

J

eszcze raz dziękujemy za głosy oddane na projekt nr 13: Gronostajowa – nakładka asfaltowa. To jeden
z pierwszych projektów Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych w tym
roku. Kolejny odcinek nawierzchni
przewidziany do remontu wraz z budową brakującego oświetlenia to zadanie pn.: „Remont ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką
i Gronostajową wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2 obr. 7
Podgórze przy ul. Gronostajowej”.
Zaprojektowano tam nawierzchnię
przepuszczalną TerraWay.
Dzięki staraniom mieszkańców
i radnych, wprowadzono to zadanie
jako inwestycję miejską, opracowano projekt oraz uzyskano, w październiku 2017 r., zgłoszenie robót

fot. Bartosz Paszkowski

budowlanych, które jest ważne do
października 2020 r. Zadanie jest
przygotowane do realizacji. Po tym
terminie dokumentacja projektowa
wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami straci ważność. Mamy nadzieję,
że zadanie to znajdzie się w budżecie miasta i zostanie zrealizowane
w 2020 r., a pieniądze wydane na

opracowanie dokumentacji projektowej oraz praca włożona w to zadanie nie pójdą na marne. W chwili
obecnej mieszkańcy chodzą po błocie łącznikiem oraz w ciemnościach
ul. Gronostajową – jedyną drogą do
przystanku tramwajowego Ruczaj.
Realizacja remontu ciągu pieszo
-rowerowego wraz z brakującym
oświetleniem zapewni mieszkańcom osiedla Pychowice bezpieczne
dojście „suchą stopą” do przystanku
tramwajowego Ruczaj oraz bezpieczne dojście i dojazd dla rowerzystów
(relacja os. Ruczaj – ścieżka rowerowa
nad Wisłą), gdyż przy ul. Norymberskiej nie ma chodnika.
Bartosz Paszkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Zielony ogród przy ul. Zakrzowieckiej
I etap

I
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fot. Bartosz Paszkowski

planowana jest realizacja kolejnego etapu inwestycji (plac
zabaw, ogród społecznościowy). Dziękujemy Zarządowi
Zieleni Miejskiej za dotychczasową współpracę przy realizacji zadania.
Bartosz Paszkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

fot. Bartosz Paszkowski

etap zadania Rady Dzielnicy VIII Dębniki pn.: „Zielony
ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej został zrealizowany. W ramach
inwestycji wykonano boisko do gry w piłkę nożną i siłownię plenerową, zamontowano elementy małej architektury oraz dokonano nasadzeń zieleni. Boisko otwarte będzie
od kwietnia 2020 r. i będzie ogólnodostępne. W roku 2020
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Wybieg dla psiaków przy ul. Lubostroń/Kolistej
Doposażenie
obejmują zarówno pierwszy jak i drugi obszar wybiegu. Realizacja odbywa się w ramach planu stworzenia
w okolicy obiektów rekreacji dla mieszkańców. Obejmuje
on m.in.: boisko wielofunkcyjne (realizacja w 2020 r.),
wybieg dla psiaków, rozbudowę placu zabaw (oświetlenie – rok 2019, rozbudowa – rok 2020) oraz pumptrack.
Piotr Rusocki

fot. Piotr Rusocki

Z

fot. Piotr Rusocki

akończyły się prace przy doposażeniu wybiegu dla
psiaków przy ul. Lubostroń/Kolistej. Obiekt został doposażony w nowe ławki, kosze na śmieci oraz dodatkowe
zabawki. Wykonano również ścieżki, które umożliwią
dojście do ławek tzw. „suchą stopą”. Kolejnym etapem
doposażenia, realizowanym w latach 2020-21, będzie
montaż oświetlenia. Prace związane z doposażeniem

Pasowanie na przedszkolaka

7

Punktem kulminacyjnym, zapierającym przedszkolakom dech w piersi, był moment pasowania. Za sprawą „czarodziejskiego ołówka” wicedyrektor ZSP nr 7
Marzanna Kominiak dokonała uroczystego „Aktu Pasowania”.
Niejednej mamie oraz tacie łza wzruszenia zakręciła
się w oku: z dumy i radości, że oto ukochane maleństwo
staje się Prawdziwym Przedszkolakiem. Nie zabrakło
życzeń i słodkich upominków od zaproszonych gości
oraz dyplomów i prezentów dla każdego przedszkolaka.
Zwieńczeniem uroczystości był pyszny tort i słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen
emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak
i nauczycielek.
Marzanna Kominiak
wicedyrektor ZSP nr 7

fot. Dariusz Badurski

listopada w Samorządowym Przedszkolu nr 23
odbyła się wyjątkowa uroczystość „Pasowanie na
przedszkolaka”. To wydarzenie szczególne dla dzieci,
które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły
swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było
to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez dyrektora ZSP nr 7 Jacka Tomanę dzieci oraz zaproszonych
gości: Radnego Miasta Krakowa Rafała Komarewicza,
Przewodniczącego Rady Dzielnicy VIII Rafała Torbę oraz
rodziców i bliskich.
„Pasowanie na przedszkolaka” to dla dzieci i nauczycielek prowadzących grupę zwieńczenie procesu adaptacji.
Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny,
w którym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Były
więc wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce.
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Dzik w wielkim mieście
Dlaczego karmienie dzików szkodzi im i nam?
fot. Sławomir Siekacz

trwa około 108 do 120 dni. Samica rodzi zwykle 4 do 8
młodych (maksymalnie 12). Odyńce, czyli samce dzika,
łączą się ze stadem tylko na okres godowy. Natomiast
lochy z młodymi tworzą duże stada od kilku do nawet
kilkudziesięciu osobników. Dziki są zwierzętami wszystkożernymi. Żywią się żołędziami, orzeszkami buczynowymi, dżdżownicami, owadami, gryzoniami, których nory
odnajdują węchem, kłączami roślin, grzybami. Zjadają
nawet padlinę.
Powyższe cechy dzika sprawiają, że w naturalnym
ekosystemie jest on jego cennym elementem. Natomiast
w ekosystemie rolnym powoduje duże szkody, gdyż zamiast trudzić się poszukując pożywienia wychodzi żerować na pola uprawne. W mieście dzik z racji swoich
upodobań np. do roślin bulwiastych i resztek powoduje
szkody w zieleni miejskiej i rozrzuca śmieci. Z racji zaś
swoich gabarytów i stopniowego oswajania się z człowiekiem i miejskim gwarem może stwarzać problemy
komunikacyjne np. poprzez wejście na tory tramwajowe
czy ulice powodujące kolizje z tymi zwierzętami. W naturze dzik ma wrogów w postaci wilków i rysi. W mieście
tych wrogów nie ma.
Dziki są też jak każde świniowate bardzo inteligentne
i szybko się uczą. Niestety uczą się zarówno rzeczy pożytecznych jak i tych zgubnych w skutkach. Piszę o tym nie
bez przyczyny, bo ludzie zwłaszcza na dużych osiedlach
często pozostawiają resztki jedzenia. Niektórzy zaś zrobili
sobie z dokarmiania dzików rozrywkę. Przez to zwierzęta
te przestają się bać kogokolwiek i czegokolwiek co może
być zgubne zarówno dla nas, jak i przede wszystkim dla
nich samych. Przez takie zachowania ludzkie połączone
z intensywną zabudową miasta dziki staną się wkrótce
poważnym problemem w naszym mieście. Dlatego ważne
jest, żeby nie karmić dzików pod żadnym pozorem. Nie
zaczepiać, zwłaszcza loch z młodymi. Zachowywać się
spokojnie i w miarę możliwości się oddalić. Bardzo ważne
jest, zwłaszcza na wiosnę, żeby w rejonach miasta, gdzie
dziki występują trzymać psy na smyczy. Należy to robić
ze względu na dobro i bezpieczeństwo swojego pupila.
Psy, zwłaszcza te ras myśliwskich, instynktownie zaatakują dzika. Jednak w starciu z lochą broniącą młodych lub
dużym odyńcem nie mają żadnych szans.
Zachowując środki ostrożności i nie dostarczając pożywienia dzikom powinniśmy jeszcze (pomijając szkody
w zieleni miejskiej) długi czas funkcjonować obok siebie
w miarę spokojnie i bez większych problemów.
Aleksander Zięba
Radny Dzielnicy VIII

W

obecnych czasach Polska przeżywa silny rozwój
i wzrost gospodarczy. Co się z tym wiąże nastąpił
wielki wewnątrzkrajowy eksodus ze wsi do miast. Takie
zmiany w strukturze społecznej mają ogromny wpływ na
gospodarkę, kulturę, ale także na środowisko naturalne.
Dlaczego akurat na środowisko? Otóż największymi beneficjentami tych wielkich transferów są duże aglomeracje miejskie, tj.: Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków.
Te miasta, jak i inne stolice województw, z racji swojej
funkcji i rangi najszybciej się rozrastają. Efektem postępującej urbanizacji jest zajęcie terenów do tej pory „dzikich"
przez kolejne budynki mieszkalne, biurowe, usługowe
i miejską infrastrukturę.
Zwierzęta, które sobie na takich miejskich nieużytkach
żyły przez nikogo nie niepokojone, zostają wyparte. Tak
głosi teoria. Praktyka jest jednak inna. O ile owady, płazy,
gady rzeczywiście na takich terenach zwykle w większości wymierają, o tyle ptaki i ssaki się adaptują i mają się
często świetnie. W niektórych przypadkach oznacza to, że
populacja danego gatunku rozrasta się do niebotycznych
rozmiarów np. szczury, lub staje się na skutek nadmiernego wzrostu liczebności coraz większym problemem,
powodując coraz większe szkody np. dziki. Tu dochodzimy
do gorącego w ostatnim czasie tematu, zwłaszcza na szybko rozrastającym się południu Krakowa. Tym tematem
jest wzrost populacji dzików i ich adaptacja do warunków
miejskich. W celu nakreślenia tematu kilka faktów o dziku
jako o zwierzęciu.
Dzik jest ssakiem z rodziny świniowatych, czyli bliskim
kuzynem świni domowej. Należy do ssaków parzystokopytnych jak świnia i krowa. Dzik przeciętnie ma od 1,1 do
1,5 m długości ciała. Samiec dzika waży przeciętnie od 75
do 120 kg, samica jest mniejsza i waży przeciętnie od 60
do 100 kg. Dzik żyje maksymalnie do 40 lat. Ciąża dzika
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Dyżury Radnych Dzielnicy VIII Dębniki

Zaraska Piotr – ostatni poniedziałek miesiąca od 17.30 do 18.30
w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8.

Brągiel Mariusz – ostatni czwartek miesiąca od 18.00 do 19.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 przy ul. Skotnickiej 86.

Zięba Aleksander – w dniu sesji Rady od 16.30 do 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52.

Brudniak Rafał – pierwszy wtorek miesiąca od 18.00 do 20.00
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52.

Dyżury Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki

Bystrowski Paweł – pierwszy wtorek miesiąca od 17.30 do
18.30 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
Rafał Torba
poniedziałek od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII
przy ul. Praskiej 52 lub w Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
przy ul. Działowskiego 1 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 795 351 557.

Hakenszmidt Krzysztof – ostatni piątek miesiąca od 18.00 do
19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52.
Moskal Andrzej – ostatni czwartek miesiąca od 16.00 do 17.00
w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej 13 lub po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną: asj.moskal@gmail.
com.

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VIII
Dębniki
Bartosz Paszkowski
trzeci poniedziałek miesiąca od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady
Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 728 489 193.

Olszańska Maria – pierwsza środa miesiąca od 18.00 do 19.00
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną: radna.olszanska@
gmail.com.

Członkowie Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki:
Balon Łukasz
drugi poniedziałek miesiąca od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady
Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 12/267 03 03.

Piętka Renata – dyżur po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 501 585 591.
Pytlarz Elżbieta – pierwszy piątek miesiąca od 17.30 do 18.30
w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52.
Pyzik Judyta – ostatni piątek miesiąca od 13.00 do 14.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52.

Puszkarz Arkadiusz
pierwszy poniedziałek miesiąca od 18.00 do 19.00 w siedzibie
Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52 po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym – tel. 12/267 03 03.

Siekacz Sławomir – ostatni czwartek miesiąca od 18.00 do
19.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 przy ul. Skotnickiej 86.

Rusocki Piotr
drugi poniedziałek miesiąca od 18.00 do 19.00 w siedzibie Rady
Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 12/267 03 03.

Turcza Piotr – ostatni piątek miesiąca od 13.00 do 14.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52.
Twardzik Urszula – drugi czwartek miesiąca od 18.30 do 19.30
w Ośrodku Kultury „Ruczaj” przy ul. Rostworowskiego 13 – sala
muzyczna.

Dyżur Strażnika Miejskiego
Pierwszy poniedziałek miesiąca od 17.00 do 18.00 w siedzibie
Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

Wrona Marcin – ostatnia sobota miesiąca od 9.00 do 10.00
w Klubie Kultury Tyniec przy ul. Dziewiarzy 7.

Gdzie znajdziecie Państwo Kurier Podwawelski
Dębniki:
Kościół Św. Stanisława Kostki, ul.
Konfederacka 6
Biblioteka Główna, ul. Powroźnicza 1
Delikatesy „Złoty Róg”, ul. Bałuckiego 9
Kobierzyn:
Kościół Matki Bożej Królowej Polski,
ul. Zamiejska 6
Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8
Kostrze:
Sklep Lewiatan, ul. Jachimeckiego 1
Sklep Andrzej Stryszowski, ul. Dąbrowa 1
Osiedle Europejskie:
Apteka Vita, ul. Chmieleniec 2
Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33 – podajniki
Lewiatan oraz Vanilla Aparthotel
Osiedle Podwawelskie:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”,
ul. Komandosów 1
Kiosk z prasą, ul. Komandosów 5
Kiosk z prasą, ul. Komandosów 21
Samorządowe Przedszkole Nr 140,
ul. Słomiana 8
Przychodnia, ul. Szwedzka 27
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Pychowice:
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Wzgórze 33
„Szczypiorek”, ul. Skalica 28
Sklep ogólnospożywczy, ul. Sodowa 19
Ruczaj:
Sklep Lewiatan, ul. Kobierzyńska 42
Sklep Lewiatan, ul. Kobierzyńska 123
Sklep Lewiatan, ul. Raciborska 17
Sklep spożywczy, ul. J. K. Przyzby 1
Eurosklep, ul. Jahody 2
Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Pszczelna 13
Biblioteka Kraków Filia nr 31, ul. Zachodnia 7
Przychodnia Ruczaj-Zachodnia, ul.
Zachodnia 27
Urząd Pocztowy, ul. Kobierzyńska 93
Ośrodek Kultury Ruczaj, ul.
Rostworowskiego 13
Kościół Zesłania Ducha Świętego,
ul. Rostworowskiego 13
Samorządowe Przedszkole Nr 5,
ul. Zachodnia 6a
Apteka Centrum, ul. Miłkowskiego 3
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Sidzina:
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego,
ul. Wrony 104
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wrony 69
Sklep ogólnospożywczy, ul. Wrony 128
Skotniki:
Klub Kultury Skotniki, ul. Batalionów
Chłopskich 6
Apteka, ul. Kozienicka 1
Sklep „Beata”, ul. Skotnicka 188
Sklep „Tesco”, ul. Babińskiego 69
Sklep ogólnospożywczy „Teresko”,
ul. Batalionów Chłopskich 2A
Sklep „Lech”, ul. Skotnicka 78
Hurtownia Mięsa, Wędlin i Drobiu Struś,
ul. Winnicka 15
Sklep ogólnospożywczy, ul. Mochnaniec 1
Tyniec:
Szkoła Podstawowa Nr 132, ul. Bolesława
Śmiałego 6
Samorządowe Przedszkole Nr 133,
ul. Benedyktyńska 4
Sklep, ul. Bogucianka 3
Zakrzówek:
Związkowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Kapelanka 1A
Samorządowe Przedszkole Nr 2,
ul. Twardowskiego 90

„Z rodziną najlepiej
wychodzi się na... muralu”

fot. Urszula Twardzik, Krzysztof Hakenszmidt

VIII edycja „Ósemki w sprayu”

P

odczas XIII sesji Rady Dzielnicy VIII, 21 listopada 2019
roku, gościliśmy laureatów kolejnej edycji konkursu
graffiti „Ósemka w sprayu”. Nagrodę główną konkursu
otrzymała Magdalena Turek-Staniucha za projekt i wykonanie muralu na elewacji stacji transformatorowej przy
ulicy Komandosów 29, tuż obok Szkoły Podstawowej
nr 25. Praca nosi tytuł „Z rodziną najlepiej wychodzi się
na (tle) ...muralu”. Jury konkursu postanowiło ponadto
wyróżnić projekt pt. „Razem z naturą” autorstwa Krystiana Dziewanowskiego. W uroczystym wręczeniu nagród
wzięli udział także przedstawiciele współorganizatorów
konkursu: Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Centrum Kultury Podgórza oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 25,

którzy otrzymali oficjalne podziękowania. Specjalne podziękowania skierowano również dla Pełnomocnika Prezydenta M. Krakowa ds Rodziny p. Marzeny Paszkot, która
ufundowała nagrody rzeczowe, Firmy „ Kampet”, od której
otrzymaliśmy rusztowanie na czas wykonania muralu oraz
oczywiście Tauron Dystrybucja, która udostępniła kolejną
stację transformatorową na realizację muralu.
Konkurs organizowany jest od roku 2012 w celu podniesienia estetyki przestrzeni miejskiej oraz jest wyrazem sprzeciwu wobec wandalizmu, wulgarnych napisów
oraz niszczenia elewacji budynków.
Urszula Twardzik
koordynatorka Konkursu
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