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Mieszkańcy Dzielnicy III o swojej dzielnicy
Pod koniec marca 2017 r. ukazał się raport badania „Diagnoza krakowskich dzielnic” opracowany przez ekspertów z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
UJ. Celem tego przedsięwzięcia było zbadanie potencjału krakowskich dzielnic, odpowiadając na pytania: kim są mieszkańcy
poszczególny dzielnic, jakie są potrzeby
dzielnic, jak oceniane są rady dzielnic?
W trakcie projektu rozmawiano z mieszkańcami, radnymi dzielnicowymi, przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa, czy Rady
Miasta Krakowa. Jednak głównym źródłem
informacji badaczy były wyniki ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Ankieterzy odwiedzali wylosowane adresy w Krakowie, pod którymi
przeprowadzali wywiady z mieszkańcami.
Przeprowadzono 3222 takich wywiadów.
Mieszkańców pytano m.in. o to: czy czują
się związani z dzielnicą, czy znają jej nazwę
i numer, jak oceniają działania rady dzielnicy, jakie potrzeby dzielnicy zauważają oraz
jak oceniają relacje sąsiedzkie.
Według danych GUS struktura wiekowa mieszkańców Dzielnicy III jest zbliżona do innych dzielnic – średnia wieku
to 43.3 lat, dominującą grupą wiekową
są osoby w wieku 35-64 lata (40 proc.).
W Dzielnicy III mieszka nieznacznie więcej seniorów niż w innych dzielnicach (21
proc.), 60 proc. mieszkańców mieszka od
urodzenia w Krakowie, a blisko połowa
mieszka w Dzielnicy III od urodzenia (45

proc.–to drugi najwyższy taki odsetek
w Krakowie).
Ponad trzy czwarte badanych w pytaniu
o swoją sytuację finansową wskazało na to,
że z trudem lub pewną trudnością „wiążą
koniec z końcem” (77 proc.). Mieszkańcy
Dzielnicy III najrzadziej oceniali swoją sytuacje finansową jako pozytywną (23 proc.).
Wśród mieszkańców 59 proc. jest aktywna
zawodowo, 29 proc. to emeryci lub renciści,
a 8 proc. to studenci.
Mieszkańców pytano również o znajomość numeru i nazwy swojej dzielnicy. 47
proc. mieszkańców dzielnicy wskazało jej poprawny numer, a 51 proc. poprawnie wskazało jej pełną nazwę. Ponad jedna czwarta
mieszkańców posługuje się „starą” nazwą
dzielnicy, sprzed podziału administracyjnego
Krakowa z 1991 r. – „Śródmieście” (28 proc.).
Ponad połowa mieszkańców jest dumna
ze swojej dzielnicy (53 proc.), a ponad trzy
czwarte czuje się krakowianami (78 proc.).
Podobny odsetek mieszkańców wskazał, że
czuje się związany z Dzielnicą (72 proc.). Jedynie 14 proc. respondentów wskazało, że
chętnie zmieniłoby dzielnicę zamieszkania
w Krakowie.
W przypadku Dzielnicy III zwraca uwagę
najniższy odsetek mieszkańców wyrażających zaufanie do sąsiadów (34 proc.) oraz do
przypadkowo spotkanych osób w okolicy (7
proc.). Wyniki te korelują z niższym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy III niż w przypadku innych dzielnic.

21 proc. mieszkańców wskazało, że
zna przynajmniej jednego radnego swojej
dzielnicy (dla ogółu Krakowa to 25 proc.),
a kolejne 7 proc. wskazało, że kontaktowało się z radnym dzielnicy w ciągu ostatniego
roku (11 proc. dla ogółu Krakowa). Ponad
jedna czwarta mieszkańców wskazała, że
jest zorientowana w działaniach rady (27
proc.). Rada Dzielnicy III została oceniona
pozytywnie przez 36 proc. mieszkańców.
Respondentów pytano również, czy uważają, że radny to społecznik reprezentujący
mieszkańców przed urzędem, czy urzędnik
reprezentujący urząd przed mieszkańcami.
Ponad dwie trzecie badanych z Dzielnicy
III wskazało, że postrzega swoich radnych
jako społeczników (68 proc.).
Badani mogli wskazać największe problemy swojej Dzielnicy. W przypadku
Dzielnicy III Prądnik Czerwony najczęściej
wskazywano na: zanieczyszczenie powietrza (12 proc.), negatywną działalność firm
deweloperskich (8 proc.), napisy na murach
(7 proc.), niszczoną zieleń i parki (6 proc.),
dużą liczbę pijanych ludzi (6 proc.) oraz to,
że poruszanie się po terenie Dzielnicy jest
niebezpieczne (4 proc.).
Zapraszam do zapoznania się z pełnym
raportem Diagnozy Dzielnic oraz Barometru Krakowskiego na stronie www.barometrkrakowski.pl.
Michał A. Chrzanowski
Autor badania Barometr Krakowski

Wieści z CAS Miechowity
zaproszeni na grilla z oscypkiem,
wiejskim chlebem
i herbatą z sokiem
malinowym. Grill na
świeżym powietrzu
po atrakcjach w termach był znakomitym zakończeniem
wycieczki.
Postanowiliśmy
zobaczyć
Kraków
wg Jana Matejki i 6
września odwiedziliśmy Dworek Jana
Matejki w Nowej
Hucie.
PrzepiękI Targi Seniora w Krakowie. Fot. CAS Miechowity
ne wnętrza, dzieła
Centrum Aktywności Seniora „Miecho- sztuki, wspaniałe meble i ciekawe opowiewity” działa przy Zespole Szkół Przemysłu ści przewodnika. Planujemy kolejne wyjścia
Spożywczego – ul. Miechowity 6. Mamy tematyczne.
tu swoją siedzibę, gdzie odbywają się zaAle najwięcej radości i wzruszeń dostarjęcia tematyczne zgodnie z harmonogra- czył nam niesamowity koncert „Na dwa głomem. Organizowane są wspólne wyjazdy sy”. Koncert odbył się w dniu 17 września,
i wyjścia. 11 września byliśmy na wyciecz- w Operze Krakowskiej na inaugurację sezoce w termach Chochołowskich. Jak zwykle nu 2017/2018. Poświęcony został pamięci
pogoda nam się udała. Pani, która organizo- solistki Operetki Krakowskiej – primadonny
wała wyjazd do Chochołowa, przygotowała Iwony Borowickiej oraz pierwszego amanta
niespodziankę. Zaskoczeni seniorzy zostali Janusza Żełobowskiego. Zachwytom i okla4

skom nie było końca. 12 października seniorzy obejrzeli w Operze spektakl „Opowieści
Hoffmanna”. Wybieramy się na kolejne
spektakle.
27 i 28 września nasi seniorzy startowali w III Mistrzostwach Seniorów 60+,
zdobyli wiele medali i wyróżnień. 6-7
października wzięliśmy udział w I Targach Seniora w Krakowie. Nasi seniorzy
zaprezentowali wystawę ikon, haftowanych obrazów i fotografii. Panie wzięły
udział w pokazach mody. Zorganizowaliśmy również warsztaty robienia kwiatów
z bibuły.
Regularnie raz w miesiącu odwiedzamy
Muzeum PRL w dawnym kinie Światowid,
gdzie bierzemy udział w tematycznych podwieczorkach w Muzeum PRL. W ciągu tygodnia spotykamy się na zajęciach: kulinarnych, zdrowy aktywny senior, hortiterapia
-ziołolecznictwo, fashion senior retro szyk,
język niemiecki, florystyka, pilates, gimnastyka ogólnorozwojowa, aqua aerobic, taniec, nordic walking. Spotykamy się również
na wieczorkach tanecznych w restauracji
„U Smaka” przy ul. Dobrego Pasterza.
Anna Kalinowska
koordynator CAS Miechowity

