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Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
Podczas
ubiegłych
sesji
Rady Dzielnicy IX w dniach
25.09.2014 oraz 21.10.2014
radni głosowali nad 13 w sumie
projektami uchwał.
Kilka spośród podjętych uchwał to
opinie projektów zadań, które planowane są do realizacji na terenie Dzielnicy IX.
Pozytywnie zaopiniowany został
projekt zagospodarowania terenu
w okolicy ul. Podmokłej. Zadanie
określone jest jako „Budowa wybiegu
dla psów na terenie działki nr 18/16”.
Również pozytywnie Rada Dzielnicy IX zaopiniowała opracowanie koncepcji planowanej przez Miasto budowy ul. 8 Pułku Ułanów na odcinku od
ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego.
Podjęta została również uchwała
przygotowana przez Komisję Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie opiniująca ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego przy
ul. Żywieckiej 44, na następny okres.
Podjęto także uchwały w sprawie
korekt zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy IX lub zmiany
zakresu rzeczowego zadań priorytetowych i powierzonych, aby optymalnie
i zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów wykorzystać przyznane Dzielnicy
środki finansowe. Na przykład pozostałe po przetargach na zadania dotyczące potrzeb remontowych placówek
oświatowych z terenu Dzielnicy IX
na rok 2014 środki w kwocie 1170 zł
przeznaczono na malowanie sali
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 17 przy ul. Fredry.
Uchwalono listę rankingową potrzeb inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych z terenu
Dzielnicy IX na 2015 rok. Kwotę z tej
puli środków Dzielnicy rozdysponowano następująco:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 95
(ul. Żywiecka 24) – kwota 35 000 zł:
– wymiana rynien i rur spustowych
oraz montaż śniegołapów,
– modernizacja kanalizacji wewnętrznej zlokalizowanej na terenie
przedszkola.
2. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29) – kwota 30 000 zł:
– wymiana stolarki okiennej (kontynuacja zadania).
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry 65/71) – kwota
124 000 zł:
– wymiana stolarki okiennej (kontynuacja),
– montaż termoregulatorów przygrzejnikowych.
Rada Dzielnicy IX zwróciła się
z wnioskiem o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015
zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 (ul.
Harcmistrza S. Millana). Rada poparła starania grona pedagogicznego
placówki o wybudowanie sali gimnastycznej. Zespół Szkół Nr 3 – dawna
„Skórzanka” jest jedną z nielicznych
placówek kształcących młodzież
w zawodach zaliczających się w skali
kraju do zanikających. Uczęszczająca tu młodzież jest jedną z trudniejszych zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wychowawczym. Godziny
wychowania fizycznego są niezwykle
istotne zarówno dla rozwoju fizycznego uczącej się tu młodzieży, jak i dla
ich wychowania w zespole i w środowisku. Sala gimnastyczna otwiera
możliwości efektywnego zagospodarowania czasu młodzieży w godzinach pozalekcyjnych. Szkoła nie
posiada sali gimnastycznej i korzysta
z wynajmu odpłatnego lub użyczenia
obiektów w sąsiedztwie.
AS
wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX dostępne są
na stronie www.dzielnica9.krakow.pl

www.dzielnica9.krakow.pl

działania obywatelskie

Decydujemy wspólnie
Trwają, przygotowane przez Zarząd Dzielnicy IX, konsultacje z mieszkańcami Borku Fałęckiego w sprawie zagospodarowania obszaru
będącego własnością Gminy Kraków w rejonie
budynków przy ul. Zakopiańskiej od Nr 99 do
Nr 103a.

W dniu 18 i 20 października zainteresowani spotkali się,
by uzgodnić swoje stanowisko dotyczące kierunków zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Spacer w terenie oraz dyskusja moderowana, w ramach
projektu „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne”, przez
pana Rafała Garpiela, będą bazą do sformułowania rekomendacji, które mogłyby posłużyć w najbliższym czasie do
przygotowania przez Gminę (ZIKiT) koncepcji zagospodarowania tego obszaru. Takie jest zamierzenie, aby nasze
oddolne działania o charakterze obywatelskim były istotną
inspiracją dla planistów.

T

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

eren ten obecnie znajduje się w utrzymaniu ZIKiT,
przejęty został w roku 2010 od ZBK. Od kilku lat jest
przedmiotem licznych skarg i postulatów mieszkańców, ponieważ „drogi” w zasadzie nie istnieją, tzn. istnieją na mapach geodezyjnych terenu, a w rzeczywistości jest to obszar,
po którym każdy porusza się zgodnie ze swoją potrzebą –
nie ma wyznaczonych ciągów dla ruchu pieszego i samochodowego. Całość stanowi zatem komunikacyjny chaos,
bardzo uciążliwy dla mieszkańców.

Po zakończeniu konsultacji społecznych opracowany zostanie raport uwzględniający przebieg wszystkich faz konsultacji oraz wnioski z nich płynące. Raport zostanie zgłoszony w formie uchwały Rady Dzielnicy IX z wnioskiem
do Prezydenta Miasta w sprawie przygotowania koncepcji
i projektu zagospodarowania terenu. Będzie również dostępny do wglądu w siedzibie Rady Dzielnicy IX oraz na
stronie www.dzielnica9.krakow.pl .
RG

Łagiewnickie Towarzysto Kulturalne zaprasza na uroczyste obchody Święta
Odzyskania Niepodległości.
W dniu 11 listopada o godz. 9.00 w łagiewnickim kościele parafialnym
przy ul. Hm. S. Millana odbędzie się msza św. „Pro Patria” w intencji ojczyzny,
a po niej spotkanie pod Pomnikiem Miejscem Pamięci z udziałem
Orkiestry Dętej Solvay, mieszkańców oraz uczniów z okolicznych szkół.
Program artystyczny na tę okoliczność zaprezentuje młodzież z Koła
Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, działającego przy ZSO Nr 17.
3
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wydarzenia w Dzielnicy IX

Druga edycja konkursu
na graffiti zakończona
W dniu 21 listopada w siedzibie Rady Dzielnicy IX wręczone zostały nagrody uczestnikom
konkursu „Graffiti w przestrzeni Dzielnicy IX”.

T

egorocznej II edycji konkursu patronowały hasła „kultura” i „rekreacja”. Nagrodzone przez jury konkursowe
projekty zrealizowane zostały na murach budynków graniczących z Parkiem Solvay przy przejściu do przystanku
tramwajowego „Solvay”, w sąsiedztwie graffiti, które powstały w ubiegłym roku. „Smok” zdobi budynek hotelu na terenie OSiR „Krakowianka” od strony, gdzie dawniej był basen.

Malowanie murali, w przedostatnim tygodniu października, stało się w sposób spontaniczny mini-happeningiem.
Przenoszenie projektów graficiarzy na mury w Parku Solvay
wzbudziło zainteresowanie wielu przechodniów i przejezdnych (rowerzystów) wypoczywających w tych dniach w parku. Dziękujemy pani Joannie Róg-Ociepka za otwartość na
zainteresowanie dzieci tą formą sztuki i umożliwienie im
współtworzenia graffiti.
RG

„Koty” autorstwa Katarzyny Czerniawskiej.

„Smok” Krzysztofa Świętka. Mural wykonany na terenie OSiR Krakowianka.
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„Tęczowy rowerzysta” wg projektu Joanny Róg-Ociepka.
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R

ozmowa
miesiąca

z Moniką Gawin-Łukasik, pedagog
pracującą w Domu Matki i Dziecka
przy ul. Żywieckiej

„Inne życie”
W październikowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX
gościmy Panią Monikę Gawin-Łukasik, która pracuje jako
pedagog w Domu Matki i Dziecka przy ulicy Żywieckiej 16.
Ten, zlokalizowany na terenie Dzielnicy IX dom, jest placówką, która świadczy pomoc samotnym matkom i ich
dzieciom.

modlitwie „Anioł Pański”. Dbamy o utrzymanie porządku
w częściach wspólnych. Zwrócić należy szczególną uwagę,
że w domu oprócz dorosłych przebywają małe dzieci, którym szczególnie należy zapewnić „czysty dom”. W pokojach
mieszkanki sprzątają same.
W pokojach mieszkają najczęściej dwie kobiety ze swoimi dziećmi. Są też pokoje tzw. jedynki (dla jednej matki
i jej dzieci).
Niektóre dzieci chodzą do żłobka i przedszkola a także
do szkoły, chociaż to taki wyjątek, ponieważ w zasadzie
w domu są tylko dzieci w wieku przedszkolnym.
Dzieci korzystają z przedszkola samorządowego zlokalizowanego przy ul. Żywieckiej, a także z innych przedszkoli
na terenie miasta.

Co zadecydowało o tym, że podjęła Pani decyzję o pracy
w tym ośrodku?
MGŁ: Mieszkam na os. Cegielnianym, czyli na terenie
Dzielnicy IX i od dawna wiedziałam o lokalizacji Domu
Matki i Dziecka. Często przejeżdżałam obok tego pięknie
położonego, właściwie na terenie parku, ośrodka. Mam
ukończoną pracę socjalną, pedagogikę, resocjalizację, zatem
postanowiłam nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
Na czym polega Pani praca?
MGŁ: Dom Matki i Dziecka jest placówką CARITASU
Archidiecezji Krakowskiej, prowadzoną przez siostry albertynki. Tu znajdują opiekę kobiety ciężarne i matki z dziećmi do siódmego roku życia. Pomagam im we wszystkich
osobistych sprawach, w przystosowaniu się do innego życia
niż to, które prowadziły dotychczas. A trzeba wiedzieć, że
większość z nich ma za sobą trudne doświadczenia: bezdomność, przemoc ze strony partnerów, wyrastanie w środowisku dysfunkcyjnym. Niektóre kobiety są same, nie mają
wsparcia ani nie mogą oczekiwać od nikogo pomocy. Stąd
nasz DOM, który ma temu służyć, aby każda mieszkanka
poczuła ciepło, miłość i serdeczność od drugiej osoby.
W jaki sposób osoby te trafiają do DOMU?
MGŁ: Miejscami w naszym DOMU dysponuje CARITAS, ale także parafie, znające potrzeby swego środowiska,
mogą skierować tu kobiety oczekujące na wsparcie. Skierowania wydaje Dział Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie decyzji kobiety zamieszkują
w placówce. Wtedy pobyt kobiet i ich dzieci finansowany
jest także przez MOPS.
W nazwie placówki pojawia się słowo: „dom”. W jaki sposób funkcjonuje ten dom? Jak wygląda jego organizacja na
co dzień?
MGŁ: Dom Matki i Dziecka jest domem otwartym, tzn.
można z niego wychodzić i powracać w godzinach od szóstej
rano do godziny 18 w okresie zimowym, a w okresie letnim
do godziny 19. Dom Matki i Dziecka ma swój wewnętrzny
regulamin, którego staramy się przestrzegać. Funkcjonuje
także Samorząd Mieszkanek, który reguluje inne aspekty
domowego życia. Dążymy do tego, aby w naszym domu panowała miła atmosfera na płaszczyźnie porozumienia między pracownikami a mieszkankami. W domu wyznaczane
są dyżury. To matki mają za zadanie przygotować ciepły
posiłek, który jest wspólnie spożywany o godz. 12.00, po

Dom Matki i Dziecka CARITAS Archidiecezji Krakowskiej im. bł. B. Jabłońskiej, Kraków,
ul. Żywiecka 16.

A kto nadzoruje, by wszystkie ogniwa tak zorganizowanego domu działały sprawnie i dobrze?
MGŁ: Czuwają nad tym cztery siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Albertynek***, wśród nich siostra, która pełni rolę
pracownika socjalnego. To na jej rękach spoczywa dbanie
o organizację pracy i działania całego DOMU. Są z nami
także siostra prawnik i siostra terapeuta. Pomaga również
pielęgniarka siostra Waleria. Nasze mieszkanki mogą liczyć
również na pomoc księdza. W Domu Matki i Dziecka zatrudniony jest kapelan, który pełni posługę duszpasterską.
Siostry i kapelan pomagają mieszkankom w odnalezieniu siebie poprzez pokorę i miłość do bliźniego. Ponadto
w domu pracuje jeszcze pani psycholog, portier-konserwator i ja – pedagog. Jak już wspomniałam opiekuję się matkami i ich dziećmi. Nie bez powodu wymieniam w takiej
kolejności, ponieważ praca pedagoga to nie tylko praca
z dzieckiem, to również praca z rodzicem, a w naszym przypadku z matką. Często trzeba wskazać matce właściwą drogę, która będzie dla niej i dla jej dziecka korzystna. Dotyczy
to różnych kwestii, także wychowawczych i edukacyjnych.
Często okazuje się, że matki wymagają wsparcia, rozmowy w chwilach zwątpienia… A takich chwil jest naprawdę
wiele, kiedy kobieta sama wychowuje gromadkę dzieci i nie
może liczyć na wsparcie męża, partnera czy rodziny...
Każdy pracownik odpowiada za inną część, a w rzeczy
samej wszyscy dążymy do jednego – aby oprócz codziennych obowiązków zapewnić matkom i ich dzieciom jak najwięcej ciepła, czułości, pokazać im, na czym polega dobro.
Na czym jeszcze polega wsparcie?
MGŁ: Z nowo przybywającymi do naszego Domu →
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→ mieszkankami siostra dyrektor prowadzi wstępną rozmowę, chce stworzyć ciepłe warunki, aby kobiety mogły zapomnieć o tym, z jakiego miejsca do nas przyszły. Kiedy kobieta
zaaklimatyzuje się w naszej palcówce, przeprowadzamy z nią
wywiad o jej sytuacji socjalno-bytowej. Należy podkreślić,
że w naszym DOMU prowadzimy tzw. spotkania interdyscyplinarne (mieszkanka i personel domu) w celu poznania
problemów danej osoby i szukamy sposobu wyjścia z bezdomności poprzez realizację Indywidualnego Programu
Wychodzenia z Bezdomności.
Staramy się zawsze być do dyspozycji mieszkanek i one
często pukają do naszych pokoi, by powiedzieć o swoich decyzjach, poradzić się lub zwyczajnie pogadać.
Czy mieszkanki podejmują to trudne wyzwanie, jakim jest
proces usamodzielnienia się?
MGŁ: Powiem, że nie jest to proste. Teraz ostatnio zrobiły to dwie kobiety, które razem wynajęły dwupokojowe
mieszkanie. Dzielą koszty utrzymania i na zmianę opiekują
się swoimi dziećmi, aby mogły również pracować. Trudno
jest usamodzielnić się, kiedy na matce spoczywa obowiązek
macierzyństwa, wynajęcia mieszkania, podjęcia zarobkowej
pracy, choroby dziecka. To dużo kłopotów, ale wspieramy nasze mieszkanki, którym się udało wyjść z bezdomności. Kobiety próbują, co nas cieszy, bo należy wspomnieć, że Dom
Matki i Dziecka zapewnia schronienie na okres 12 miesięcy.
Czy istnieją jakieś instytucje, organizacje, które współpracują z Państwem w kwestii pomocy mieszkaniowej dla matek?
MGŁ: Matki mogą liczyć na wsparcie „Dzieło Pomocy
Ojca Pio”, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Inne kobiety
mogą liczyć na mieszkanie socjalne przyznane przez Miasto.
W zasadzie przede wszystkim mieszkanki podejmują próbę
samodzielnego wynajęcia mieszkania. Wszystko zależy od
determinacji zainteresowanych i szczęścia.
Czyli nie otrzymujecie Państwo żadnej pomocy w tym zakresie np. od Gminy?
MGŁ: W tym zakresie nie, ale jesteśmy wspomagani
przez różne działania społeczne. Każdego dnia otrzymujemy telefony od osób starszych, matek, firm, które chcą
przywieść do naszego DOMU dary dla dzieci, matek. A są
to najczęściej wózki, wanienki, ubranka dla niemowlaków,
często książki, zabawki. Korzystając z możliwości wszystkim
osobom, które podjeżdżają pod nasz dom i pozostawiają rzeczy, odzież, koce, słodycze dla naszych milusińskich bardzo
serdecznie dziękuję. To ciepły gest, a jakże wiele znaczy dla
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każdej matki i jej dziecka. A w moim sercu jest radość, że ludzie potrafią się dzielić i tyle w nich serdeczności. Dziękuję.
W jakim stopniu i w jakim zakresie oczekujecie pomocy od
samorządu lokalnego?
MGŁ: Dzieci z naszego DOMU chciałyby uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych przez Klub Osiedlowy „Iskierka”,
CSW „Solvay” i Klub Sportowy „Borek”. Chętnie skorzystalibyśmy z możliwości wyjścia do kina Cinema City Zakopianka na film, udali się na przedstawienie czy wernisaż.
Sami chętnie zgodzilibyśmy się na zorganizowanie przedstawienia w naszym domu. Zdaję sobie sprawę, że niektóre
zajęcia są niestety odpłatne, a dla większości matek to spory
wydatek. Stąd dzieci po zakończonych lekcjach w szkole,
przedszkolu większość czasu spędzają w DOMU.
W placówce mamy w chwili obecnej rodzinę z Iraku –
to sześcioosobowa rodzina, gdzie trójka najstarszych dzieci
chodzi do szkoły. To również dla nich teraz jest odpowiedni
moment na rozwijanie zainteresowań, talentu – czas, kiedy
mogłyby korzystać z dodatkowych zajęć.
Dziękując za rozmowę, mogę tylko powiedzieć, że te mało
wygórowane oczekiwania dla dobra dzieci mogłyby być zrealizowane.
Rozmawiała: Renata Grotowska
* Zgromadzenie Sióstr Albertynek zostało założone
w Krakowie 15 stycznia 1891 r. przez Brata Alberta Adama
Chmielowskiego.
Pierwsze albertynki, a było ich siedem, objęły opieką
ogrzewalnię dla kobiet w Krakowie przy ul. Skawińskiej 4.
W pierwszych latach zgromadzeniem kierował bezpośrednio Brat Albert. 7 kwietnia 1902 r. mianował pierwszą
oficjalną przełożoną generalną siostrę Bernardynę Marię
Jabłońską, która stała na czele wspólnoty przez 38 lat, do
swojej śmierci w 1940 r. Odegrała ona bardzo ważną rolę
w procesie powstawania zgromadzenia. Po śmierci Brata Alberta napisała Konstytucję Zgromadzenia, co zapewniło mu
stabilizację prawną. W chwili jej śmierci albertynki prowadziły 56 placówek i liczyły ok. 500 członkiń.
Obecnie Zgromadzenie liczy blisko 700 sióstr pracujących w 82 placówkach. Jest podzielone na trzy prowincje:
krakowską, warszawską i poznańską. Dom Generalny ma
swoją siedzibę w Krakowie przy ul. J. P. Woronicza 10, mieści się tutaj również postulat nowicjat.

APEL do mieszkańców!
Posimy wszystkich mieszkańców, by wstrzymali się z generalnymi porządkami i nie wyrzucali odpadów wielkogabarytowych w różnych miejscach nieprzeznaczonych na składowanie śmieci.
Jest harmonogram odbioru dużych gabarytów, ustalony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania na
rok 2015. Dla Dzielnicy IX są to drugie tygodnie: lutego, maja, sierpnia i listopada. Należy uprzednio –
w pierwszym tygodniu danego miesiąca – zgłosić potrzebę odbioru: podać adres, umówić się na dokładny
termin odbioru i wystawić odpady przed domem. Telefon do MPO w tej sprawie: 12 646 23 95.
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wydarzyło się w Dzielnicy IX

Seniorzy w Dniu Solidarności
Spotkanie seniorów z okazji Dnia Solidarności, które odbyło się w Centrum Sztuki Solvay
w dniu 13 października, w tym roku cieszyło się
nadzwyczajnym zainteresowaniem.

Dla seniorów odbył się wykład na temat łagodnej rekreacji
i sposobów relaksacji oraz pokaz sztuki wytwarzania biżuterii
jako jednej z możliwości relaksu. Gospodarzem drugiej części spotkania był Zespół Pogodna Jesień, który zaprezentował
atrakcyjny program z Lajkonikiem w roli głównej. W finale
wspólnie z artystami-seniorami wystąpiły także ich wnuki
w pięknych krakowskich strojach regionalnych.
AS

P

fot.Anna Sulencka

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

onad 120 osób wzięło udział w poczęstunku i programie
edukacyjno-artystycznym.

wydarzyło się w Dzielnicy IX

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Orkiestra Dęta Solvay gra
dla Papieża Jana Pawła II

W

ierni corocznej tradycji muzycy Orkiestry Dętej
Solvay swój koncert w dniu 16 listopada dedykowali
św. Janowi Pawłowi II.
Pierwsze dźwięki orkiestry rozległy się na ulicy Zakopiańskiej przed tablicą poświęconą pamięci papieża w nawalnym deszczu, ale kolejnych utworów kilku uczestników
spotkania i sam adresat mogli wysłuchać z wielką przyjemnością przy pięknej pogodzie.
RG
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inwestycje strategiczne w Dzielnicy IX

Będzie przedszkole w Borku
Fałęckim
Decyzja o budowie samorządowego przedszkola
na działkach przy ulicy Kościuszkowców Nr 6
w Borku Fałęckim zapadła w momencie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa tego zadania do budżetu Miasta na rok 2014.

S

tarania Rady Dzielnicy IX o to, by w Borku Fałeckim we
wskazanej lokalizacji powstało samorządowe przedszkole, trwały kilka lat. Działania te uzyskały wsparcie mieszkańców Dzielnicy IX, zainteresowanych zwiększeniem ilości
miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach samorządowych.
W chwili obecnej, można powiedzieć, jesteśmy na drodze
dochodzącej do celu. Nie jest to jednak droga prosta.
Powstał projekt budynku oraz zagospodarowania terenu
działek, który budzi wiele zastrzeżeń.

Zarząd Dzielnicy IX od sierpnia 2014 roku, w toku toczących się z jego inicjatywy konsultacji, przedstawia uwagi
dotyczące kolejnych wersji projektu.
W dniu 27 października 2014 roku Zarząd otrzymał
część dokumentacji projektowej do zaopiniowania. Ustalono w dniu 29 października z Wydziałem Edukacji UM
Krakowa, że wnioski dotyczące projektu zostaną przesłane
do inwestora w stosownym piśmie, przygotowanym przez
Zarząd Dzielnicy IX.
Tyle faktów.
A teraz komentarz odnoszący się do niektórych najważniejszych uwag dotyczących projektu przedszkola, a kon-

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych poradą
prawną dla osób poszkodowanych. W siedzibie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Żywieckiej 13
odbędzie się dyżur prawnika w dniu 7 listopada 2014 r.
w godz. 13–15.
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kretnie zagospodarowania terenu:
1. Brak wystarczającej ilości miejsc postojowych. Na terenie przed budynkiem przewidziano tylko osiem, a na obszarze manewrowym drogi przeciwpożarowej dodatkowo –
szesnaście. Miejsca na tym obszarze są rodzajem „protezy”,
ponieważ droga przeciwpożarowa, z złożenia, pełni inną
funkcję i istnieje zakaz poruszania się po niej innych pojazdów. Brak także komunikacji między miejscami postojowymi a wejściem do budynku, co w oczywisty sposób utrudni
poruszanie się w terenie.
2. Nie zaprojektowano tzw. zielonych parkingów, co mogłoby wpłynąć na zwiększenie powierzchni biologicznie
czynnej. A dodatkowo ogranicza tę powierzchnię droga
przeciwpożarowa, biegnąca wzdłuż budynku zakończona
placem manewrowym o powierzchni 400m2, który jak się
okazało, będzie pełnił funkcje parkingu, chociaż bezpośrednio graniczy z zaprojektowanym na tyłach budynku przedszkola, placem zabaw dla dzieci o powierzchni o połowę
mniejszej niż utwardzony kostką plac manewrowy. Sam fakt
wprowadzenia „utwardzonej drogi” o tak dużej powierzchni
na teren przedszkola zlokalizowanego w parku, budzi duże
zastrzeżenia.
3. Brak placów zabaw dostosowanych do potrzeb przedszkolaków w różnym wieku także ogranicza komfort pobytu
dzieci w przedszkolu. W istocie teren, na którym powstanie
przedszkole otoczony jest parkiem, więc „zieleni” w pobliżu
dość, ale dobre zaplanowanie funkcji na terenie własnym
jest sprawą podstawową.
4. Także ścieżka prowadząca od ulicy Kościuszkowców,
przez teren zielony, do wejścia głównego budynku jest długa i meandruje, jak nasza droga do samorządowego przedszkola w Dzielnicy IX.

O uwagach do projektu proszę czytać na stronie internetowej Dzielnicy IX.
Renata Grotowska

Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji pod numerem 791 90 44 20 lub bezpośrednio w budynku Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Żywieckiej 13. Więcej informacji na stronie www.cognosco.pl.
Dyżur prawnika organizowany jest przy współpracy
z Fundacją „COGNOSCO”.
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wydarzyło się w Dzielnicy IX

Powitanie dyrektora
w Gimnazjum Nr 24

Ś

dzielnica pod lupą

Ordynacja wyborcza
16 listopada odbędą się wybory Prezydenta Miasta Krakowa, do Rady Miasta Krakowa, do Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz do rad
dzielnic Miasta Krakowa.

Z

asady i tryb wybierania członków rady dzielnicy oraz
warunki ważności wyborów określa punkt „Ordynacja wyborcza” Statutu Dzielnicy IX okreśonego Uchwałą
nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.
Wybory do rady dzielnicy są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja
rady dzielnicy trwa 4 lata. Jest możliwe, w szczególnych
przypadkach, skrócenie kadencji i rozwiązanie rady, np. gdy
rada nie dokona wyboru zarządu przez 3 miesiące od ogłoszenia wyników wyborów, powtarzają się naruszenia prawa
przez radę albo gdy obniża się liczebność rady poniżej połowy określonego składu.
Koszty związane z wyborami do rad dzielnic pokrywane
są z budżetu Miasta (za wyjątkiem kosztów kampanii wyborczych).
Dla przeprowadzenia wyborów powołany został: Miejski
Komisarz Wyborczy (koordynujący organizację wyborów),
Komisja Odwoławcza (rozpatrująca skargi wyborców dotyczące spisu wyborców, protestów przeciw ważności wyborów), dzielnicowe komisje wyborcze (osobne dla każdej
dzielnicy, sprawujące nadzór nad przestrzeganiem prawa
wyborczego, rejestrujące kandydatów) oraz obwodowe komisje wyborcze (przekazujące wyborcom informacje o wyborach, czuwające nad przeprowadzeniem głosowania).
Statut szczegółowo określa zasady ustalania składu tych poszczególnych organów.
Prawo do wybierania członków rady dzielnicy ma każdy obywatel Polski (oraz Unii Europejskiej), który zamieszkuje na stałe na obszarze działania danej rady i ma ukończone (najpóźniej w dniu wyborów) 18 lat. W wyborach
można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz. Osoby,
którym przysługuje prawo do wybierania, wpisywane są do
spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jed-

fot. Renata Grotowska

więto Komisji Edukacji Narodowej obchodzone uroczyście przez uczniów Gimnazjum Nr 24 stało się okazją
do złożenia przysięgi ślubowania przez pierwszoklasistów
i uroczystego powitania na stanowisku dyrektora szkoły
pani Magdaleny Piwowar.
Życzenia dla nauczycieli i gratulacje w imieniu Zarządu
Dzielnicy IX złożyła radna Renata Grotowska.

nego spisu. Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu
wyborców w dniach od 3 listopada 2014 r. do 7 listopada
2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibach Urzędu
Miasta Krakowa – dla mieszkańców Dzielnicy IX na Al. Powstania Warszawskiego 10, VII piętro, pokój nr 710.
Wybory przeprowadza się w okręgach jednomandatowych. Wyborca oddaje jeden głos na jednego kandydata. Okręg wyborczy obejmuje mieszkańców zamieszkałych
w części obszaru działania rady. Dzielnica IX podzielona
jest na 15 okręgów wyborczych – do Rady Dzielnicy IX
wybranych zostanie 15 członków. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowano tylko 1 kandydata, głosowania nie
przeprowadza się. Taka sytuacja ma miejsce w Dzielnicy IX
w okręgu wyborczym nr 8. Dzielnicowa Komisja Wyborcza
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki postanowiła o nieprzeprowadzeniu wyborów w tym okręgu wyborczym oraz
uznała za wybranego zarejestrowanego kandydata (zgodnie
ze Statutem Dzielnicy IX).
Na kartach głosowania w wyborach do rad dzielnic
umieszczone będą w porządku alfabetycznym nazwiska
i imiona kandydatów na członków rady. Należy zagłosować
na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok
jego nazwiska. Wyborca niepełnosprawny może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu (szczegółowo określone w Statucie Dzielnicy IX).
Wszystkie informacje (w tym m.in. na temat ułatwień dla
osób niepełnosprawnych) przydatne dla wyborców dostępne
są pod adresem www.bip.krakow.pl w zakładkach „Wybory
Samorządowe 2014” oraz „Wybory do Rad Dzielnic 2014”.
Odsyłamy także do OBWIESZCZENIA w sprawie danych o kandydatach na członków Rady w poszczególnych
okręgach wyborczych, obwodów głosowania i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Obwieszczenie dostępne
jest w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13), na
dzielnicowych tablicach ogłoszeń oraz w różnych miejscach
na terenie dzielnicy.
WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W NIEDZIELĘ 16 LISTOPADA 2014 ROKU. LOKALE WYBORCZE CZYNNE
BĘDĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 21.00.
Wyniki wyborów podane zostaną do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Rady Dzielnicy
IX. Wyborca może, w ciągu 14 dni od dnia wyborów, wnieść
protest przeciwko ważności wyborów, jeśli naruszone zostały przepisy Ordynacji.
AS
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inwestycje 2014

Ogródek jordanowski
dla wszystkich
W minionym październiku strefa seniora ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi na os. Cegielniane ogrodzona została płotem od terenu,
na którym trwają prace budowlane. Furtka jest
otwarta i każdy mieszkaniec może korzystać
z tego miejsca wypoczynku i rekreacji.
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Kulturalnie

w Dzielnicy IX

Propozycje Klubu Kultury
ISKIERKA na listopad
6.11.2014, godz. 17.00 – warsztaty czerpania papieru, koszt 10 zł
08.11.2014, godz. 17.00 – koncert z okazji Święta
Niepodległości w wykonaniu Krakowskiej Grupy Biesiady Muzycznej pod kierownictwem Andrzeja Staszczaka, wstęp wolny
13.11.2014, godz. 17.00 – spektakl teatralny dla
dzieci pt. „Kot w butach” w reżyserii Aleksandra
Szklarskiego; obsada: Danuta Pietraszewska, Aleksander Szklarski oraz członkowie Grupy Teatralnej STUDIO z Iskierki, wstęp wolny
18.11.2014, godz. 19.30 – warsztaty jogi, prowadzenie Oskar Terlecki, koszt 15 zł
26.11.2014, godz. 17.30 – warsztaty decoupage pt.
„Mikołajkowe upominki”, prowadzenie Izabela Gajewska, koszt 10 zł

Przy tym pierwszym ukończonym sektorze
trwają prace nad budową boiska wielofunkcyjnego – na tę część ogródka Rada Dzielnicy IX
przeznaczyła środki z tegorocznego i przyszłorocznego budżetu na 2015 r.

W środę 4 listopada 2014 o godz. 17.00
w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13
pełnią dyżur przedstawiciele
Straży Miejskiej.
Spotkanie ze strażnikami miejskimi jest
okazją dla mieszkańców do konsultacji
w sprawach bezpieczeństwa, porządku
i czystości w miejscach publicznych oraz
zagrożeń i sposobów reagowania na nie.
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budżet obywatelski 2014

Podsumowanie głosowania
na zadania Budżetu
Obywatelskiego 2014
Od 27 września do 5 października mieszkańcy
Krakowa mogli głosować na propozycje zadań
zgłoszonych w ramach tegorocznego budżetu
obywatelskiego.

O

ddanych zostało 67320 głosów, w tym 59199 za pomocą internetu oraz 8201 głosów tradycyjną metodą papierową poprzez wypełnienie karty głosowania we wskazanych punktach głosowania.
Przypominamy, że na realizację zadań ogólnomiejskich
w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa w 2014
roku przewidziano pulę w wysokości 2 700 000 zł, natomiast na zadania o charakterze lokalnym – po 100 000 zł
dla każdej z osiemnastu dzielnic.
Poniższa lista przedstawia projekty zadań dzielnicowych
w kolejności od tych, które zyskały największe poparcie
mieszkańców. Podajemy również kwoty szacowane na te zadania oraz ilość głosów, jakie otrzymał każdy z projektów.
1. Park leśny Borek Fałęcki – I etap: przekształcenie
„uroczyska” w park leśny.
kwota: 50.000, głosy mieszkańców: 5969
2. Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w zakresie: instalacji klimatyzacji, doposażenie
w funkcjonalne meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru. Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup uzupełniający księgozbioru
i audiobooków.
kwota: 15.000, głosy mieszkańców: 5342
3. Remont hali sportowej na terenie Klubu Sportowego
„Borek”. Montaż powłoki dwuwarstwowej wraz z niezbędnym osprzętem (tj. wentylatorami, okablowaniem oraz elementami łączącymi) dla hali 20x40 m.
kwota: 100.000, głosy mieszkańców: 4814
4. Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska.
Odwodnienie terenu, usunięcie istniejącej nawierzchni
oraz utwardzenie terenu kostką betonową w rejonie przystanku tramwajowego „Solvay” i mostku na Potoku Urwisko.
kwota: 100.000, głosy mieszkańców: 3373
5. Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na
rzece Wildze. Budowa chodnika ok. 160 m z płyt chodnikowych lub kostki brukowej.
kwota: 66.348, głosy mieszkańców: 3331
6. Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo” – Inicjatywa
„Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich
Uczniów” oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez
Jezdnię” i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy
IX”. Projekt zawiera: zapewnienie nauczania angielskiego 5
razy w tygodniu dla uczniów oraz budowę lub rozbudowę
monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
kwota: 99.600, głosy mieszkańców: 3034

7. Bezpieczna droga do szkoły – uspokojenie ruchu
w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry, a w tym
wykonanie wielowariantowej koncpecji uspokojenia ruchu
na przejściu dla pieszych na ul. Fredry.
kwota: 10.000, głosy mieszkańców: 2624
8. Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17.
Zamontowanie w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji zaciemniających z systemem elektrycznym.
kwota: 20.000, głosy mieszkańców: 2212
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. J. Marcika na odcinku do ul. Podmokłej do dawnego przejazdu PKP.
Dokończenie sieci wodociągowej w ul. J. Marcika o brakujący odcinek, od dawnego przejazdu PKP do ul. Podmokłej.
kwota: 87.000, głosy mieszkańców: 1832
10. Budowa chodnika na ul. Sielskiej od numeru 27 do
numeru 29 A. Dobudowa do istniejącego już chodnika kolejnej jego części od numeru 27 do 29 A wraz z zjazdami i
schodami do ww. posesji.
kwota: 100.000, głosy mieszkańców: 589
Zarządzeniem Prezydenta Krakowa, które powinno ukazać się w najbliższych dniach, zadania do kwoty 100 000 zł
(która została przyznana każdej dzielnicy na ten cel) skierowane zostaną do realizacji. W Dzielnicy IX będą to: park
leśny w Borku Fałęckim (I etap - przekształcenie uroczyska
w park) i modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Borsuczej. Pozostała kwota jest niewystarczająca na zrealizowanie kolejnych zadań z listy utworzonej w wyniku głosowania. Należy się więc spodziewać,
że w ramach pozostałych środków zrealizowane zostaną
zadania możliwe do wykonania z dalszych pozycji (jako dopełnienie do kwoty 100 000 zł): bezpieczna droga do szkoły przy ul. Fredry oraz żaluzje w oknach sali gimnastycznej
ZSO nr 17.
Zadania dotyczące Dzielnicy IX, które zgłoszone były
na listę zadań ogólnomiejskich, po głosowaniu znalazły się
na dalszych pozycjach: „Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej na terenie KS Borek” na
pozycji 40. (6463 głosów) oraz „Renowacja elewacji CSW
Solvay” na miejscu 82. (2400 głosów), co oznacza, że nie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.
AS
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Zapraszamy na V z cyklu „Dzielnica zaprasza...”

spotkanie z uczestnikami
III edycji konkursu
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W czasie spotkania ¸ ¦
laureatom konkursu.

Ȉ 5 listopada 2014 r. Ȉ godz. 17.00
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