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Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W czerwcu i lipcu odbyły się cztery 
posiedzenia Rady Dzielnicy IX, 

w tym dwie sesje nadzwyczajne. Rad-
ni pracowali głównie nad planem roz-
dysponowania środków finansowych 
na rok 2019 oraz opiniowaniem za-
mierzonych inwestycji.

Podjęto uchwałę w sprawie projek-
tu zagospodarowania istniejące-
go ogródka jordanowskiego przy 
ul. Łukasińskiego. Rada zaopinio-
wała pozytywnie projekt, wnioskując 
jednocześnie o zamianę kształtu pia-
skownicy oraz postawienie koszy na 
śmieci.

Rada wnioskowała także, popie-
rając dążenia mieszkańców Łagiew-
nik, o zmianę lokalizacji budynku 
komunalnego projektowanego na 
działkach nr 235/20 i 235/22 przy 
ul. Fredry na teren w niedalekim są-
siedztwie od obecnie wyznaczonej lo-
kalizacji. 

W myśl uchwały Rady Miasta 
Krakowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia kierunków dzia-
łania dla Prezydenta Miasta Krako-
wa w zakresie utworzenia Zespołu 
ds. nowelizacji statutów Dzielnic, do 
udziału w pracach Zespołu ds. no-
welizacji statutów Dzielnic z ramie-
nia Dzielnicy IX radni wskazali Jana 
S. Pietrasa.

Rada Dzielnicy IX nie wniosła 
uwag do projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsulta-
cji z mieszkańcami Gminy Miejskiej 
Kraków oraz Krakowską Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego lub or-
ganizacjami pozarządowymi.

Natomiast negatywnie zaopi-
niowany został projekt Zarządze-
nia Prezydenta Miasta Krakowa 
w sprawie utworzenia okręgów wy-
borczych w wyborach do Rad Dziel-
nic Miasta Krakowa w 2018 r. w za-
kresie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki. Rada Dzielnicy IX zawnio-
skowała o przyjęcie podziału Dziel-
nicy IX na okręgi wyborcze do Rad 
Dzielnic Miasta Krakowa, zgodnie 
z załącznikami graficznymi przedsta-
wiającymi także procentowe wskaź-
niki ilości mieszkańców w poszczegól-
nych okręgach Dzielnicy IX (załączni-
ki do wglądu na stronie internetowej 

www.dzielnica9.krakow.pl).
Rada opiniowała ustalenie wa-

runków zabudowy dla przebudo-
wy istniejącego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na 
budynek mieszkalny wielorodzinny 
oraz budowy budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z garażem wielo-
stanowiskowym na kondygnacji pod-
ziemnej wraz z budową dojazdu, dojść 
pieszych i infrastruktury technicznej 
przy ul. Cegielnianej. Opinia rady 
jest negatywna. Radni sprzeciwiają 
się burzeniu koncepcji urbanistycznej 
tej willowej części Łagiewnik. Wnio-
skowano o obniżenie wysokości pro-
jektowanego budynku i dostosowa-
nie go do sąsiadującej zabudowy jed-
norodzinnej oraz o zmniejszenie po-
wierzchni zabudowy.

Opiniowano także „Projekt wyko-
nawczy: Budowa Trasy Łagiewnic-
kiej w Krakowie od skrzyżowania 
z ul. Grota Roweckiego do skrzyżo-
wania z ul. Beskidzką i z ul. Halsz-
ki wraz z budową odcinka linii tram-
wajowej – Tom 1.4. Projekt zagospoda-
rowania terenu, układ projektowanej 
zieleni oraz Tom 18.2. Zieleń drogo-
wa”. Opinia rady jest pozytywna.

Na posiedzeniu w dniu 12 lip-
ca Rada Dzielnicy IX podjęła jedną 
uchwałę opiniującą projekt Miej-
scowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Obszaru „Las 
Borkowski”, sporządzonego na pod-
stawie uchwały nr XCIII/2445/18 Ra-
dy Miasta Krakowa z dnia 24 stycz-
nia 2018 r. Rada Dzielnicy IX w peł-
ni aprobuje część planu oznaczoną na 
rysunku jako ZL.1 – teren istniejącego 
lasu. Opinia jest jednak negatywna 
ze względu na dopuszczenie na części 
obszaru zabudowy budynkami jed-
norodzinnymi. Projekt Uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie uchwale-
nia MPZP obszaru „Las Borkowski” 
zakłada ochronę cennych przyrodni-
czo i krajobrazowo terenów Lasu Bor-
kowskiego i aby w pełni zrealizować 
te założenia, w opinii Rady Dzielnicy 
IX utrzymany powinien zostać rekre-
acyjno-wypoczynkowy charakter te-
go fragmentu obszaru, który ustalo-
ny został w MPZP „Polana Żywiecka” 
z 2013 roku jako ZP.3 – teren zieleni→

Szanowni Państwo!

W połowie wakacyjnego okresu 
urlopowego przekazuję Państwu 
piąty numer Pisma Dzielnicy IX 

„INFO.9”, w dużym stopniu poświę-
cony 24. Dniom Dzielnicy IX i jubi-
leuszowi 90-lecia Klubu Sportowe-
go Borek (informację z serwisem fo-
tograficznym znajdziecie Państwo 
na stronach 8-12) oraz Budżetowi 
Obywatelskiemu (str. 3-5), gdzie 
omówiony został budżet obywa-
telski ogólnomiejski i dzielnicowy 
i krótko opisane zostały projekty 
z Dzielnicy IX, które zyskały w gło-
sowaniu akceptację mieszkańców 
i realizowane będą w 2019 roku.

Zwracam uwagę Państwa na 
zmieszczoną w piśmie informację 
na temat dzielnicowego projektu 

„Talent Łączy Pokolenia 2018”  (str. 
6-7) oraz III Pikniku Rodzinnego 
w Łagiewnikach (str. 13-14).

Pragnę polecić też uwadze 
Państwa trzy krótkie informacje: 
„W trosce o Park Solvay?” dotyczą-
cą zieleni parkowej, m.in. wycin-
ki drzew (str. 14) oraz o zmianach 
w zakresie układu komunikacyj-
nego podwyższającego bezpieczeń-
stwo i komfort w ruchu drogowym 
i pieszych na Osiedlu Cegielniane 
(str. 12) i w okolicy przejścia dla 
pieszych w ul. Zakopiańskiej (str. 5).

 Na ostatniej stronie informujemy 
o Budżecie Obywatelskim Mało-
polski 2018 i złożonym w jego ra-
mach projekcie z naszej dzielnicy. 

Zapraszamy także do udziału 
w VII edycji konkursu „Dzielnica 
IX Dzielnicą Ogrodów”. 

Życzę wszystkim udanej drugiej 
części wakacji i zapraszam do za-
poznania się z kolejnym numerem 

„INFO.9” – po wakacjach.

Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy IX
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→

→

*    *    * 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dziel-
nicy IX dostępne są w pełnym brzmieniu na 
stronie internetowej Dzielnicy IX 
www.dzielnica9.krakow.pl

 urządzonej wysokiej i niskiej 
o wskaźniku powierzchni biologicz-
nie czynnej 95 %. 

Na sesji w dniu 20 lipca pozytyw-
nie zaopiniowano ustalenie warun-
ków zabudowy dla budowy budyn-
ku biurowo-usługowego przy ul. 
Korbońskiego w miejsce istniejącego 
budynku handlowego. Budowa obej-
mie także dwukondygnacyjny garaż 
podziemny i infrastrukturę technicz-
ną wraz z przebudową wewnętrznego 
układu komunikacyjnego i budową 
parkingu naziemnego z wjazdem od 
ul. Armatury. 

Rada podjęła starania o wprowa-
dzenie do budżetu Miasta Krako-
wa na rok 2019 następujących zadań 
z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Bo-
rek Fałęcki: 
• Ul. Chochołowska – budowa chod-

nika z przebudową jezdni.
• Ul. Huculska – budowa chodnika.
• Budowa ciągu pieszego od ul. Kor-

bońskiego do peronu Nr 2 na stacji 
kolejowej „Sanktuarium”.

• Budowa parku rzecznego Wilgi na 
terenie Dzielnicy IX.

• Zagospodarowanie terenu wzdłuż 
potoku Młynny Kobierzyński na 
odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ru-
czaj zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Borek Fałęcki Północ. 

• Budowa parku w Łagiewnikach.
• Budowa ulicy równoległej do ul. Turo-

wicza w Łagiewnikach.
• Budowa drugiego pasa wyjazdowe-

go z ulicy Cegielnianej w ulicę Broż-
ka.

• Budowa drugiego pasa wyjazdowe-
go z ulicy Borsuczej w ulicę Brożka. 

Do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej wprowadzono zadanie „Zago-
spodarowanie terenu wzdłuż po-
toku Młynny Kobierzyński na od-
cinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj 
zgodnie z Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego Bo-
rek Fałęcki Północ wraz z zaprojekto-
waniem do realizacji ciągu pieszego”, 
z planem na lata 2019 – rozpoczęcie 
opracowania dokumentacji projekto-
wej oraz rozpoczęcie robót budowla-
nych (30 000 zł) i 2020 – realizacja za-
dania (130 000 zł).

Rada rozdysponowała środki wy-
dzielone do dyspozycji Dzielnicy 
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 
2019 w dziedzinach: 
• prace remontowe placówek oświa-

towych (108 000 zł), 
• budowa, modernizacja, prace re-

montowe ogródków jordanowskich, 
zieleńców i skwerów (472 000 zł),

• budowa, modernizacja, prace re-
montowe miejskiej infrastruktury 
drogowej (761 867 zł),

• budowa, modernizacja, prace re-
montowe osiedlowej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej (50 000 zł),

• lokalne wydarzenia oświatowe, 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne 
(54 500 zł),

• program poprawy bezpieczeństwa 
dla Gminy Miejskiej Kraków – Bez-
pieczny Kraków (38 900 zł),

• dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych (90 950 zł),

• dzielnicowy program ochrony zdro-
wia i profilaktyki zdrowotnej (7 000 zł),

• dzielnicowy program wspierania 
działalności miejskich placówek 
oświaty, kultury, sportu, pomocy 

społecznej i zdrowia (78 100 zł),
• współpraca z organizacjami poza-

rządowymi (24 000 zł),
• komunikacja z mieszkańcami 

dzielnicy (31 175 zł),
• obsługa administracyjno-biurowa 

Rady i Zarządu Dzielnicy IX (25 275 
zł),

• pozostałe wynikające z zapisów sta-
tutów (18 055 zł).
Uchwalono także korektę rozdys-

ponowania środków finansowych 
na rok 2018 – zmieniono zakres rze-
czowy zadań w ramach budowy, mo-
dernizacji, prac remontowych miej-
skiej infrastruktury drogowej. Na listę 
zadań wprowadzone zostały: budowa 
przejścia dla pieszych przy ul. Mon-
twiłła-Mireckiego na wysokości skle-
pu „Biedronka”, remont pasa jezdne-
go w ul. Ogrodniki, remont chodnika 
i pasa jezdnego w ul. Na Grządkach 
oraz budowa chodnika w ul. Zaborze 
po stronie numerów parzystych.

Rada rozdysponowała dodatkowe 
środki w wysokości 137 600 zł prze-
kazane przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa na realizację w 2019 roku za-
dań V edycji Budżetu Obywatelskiego 
(czytaj więcej w artykule na stronach 
3-5).

Pozytywnie zaopiniowano za-
warcie umowy najmu lokalu socjal-
nego przy ul. Zakopiańskiej 99, na na-
stępny okres.                AS

Zieleń, sport, zdrowie i kultura – 
projekty o takim charakterze zwy-

ciężyły w V edycji Budżetu Obywatel-
skiego Krakowa. Tak jak w pierwszym 
i drugim roku BO popularne były si-
łownie pod chmurką, tak teraz coraz 
większym zainteresowaniem cieszy 
się kino pod gołym niebem. Tegorocz-
na lista do głosowania obejmowała 
430 projektów: 123 ogólnomiejskich 
i 307 dzielnicowych. Odnotowano 

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2018 (realizacja zaplanowana w 2019 roku)

wyższą frekwencję, a także wyraź-
ny spadek liczby nieważnych głosów. 
Łącznie, elektronicznie i tradycyjnie, 
w głosowaniu wzięło udział ponad 
34 tysiące mieszkańców. Spory odse-
tek głosujących wybrał metodę trady-
cyjną, co potwierdza trafność decyzji 
o przywróceniu głosowania papiero-
wego (obok elektronicznego). Świet-
nym rozwiązaniem okazały się też 
mobilne punkty do głosowania.

Statystyki głosowania w 2018 r.:
• głosy ogółem: 34 641,
• głosy ważne: 32 958 (elektronicz-

ne: 22 446, papierowe: 10 512),
• głosy nieważne: 1683 (elektro-

niczne: 17, papierowe: 1666).
• Spośród projektów ogólnomiej-

skich najwięcej głosów zdobył 
„Zielony pochłaniacz smogu dla 
każdej dzielnicy!” (14 142 punk-
tów), drugie miejsce zajęła 
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WYNIKI GŁOSOWANIA NA BUDŻET OBYWATELSKI 
W DZIELNICY IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

LP NAZWA PROJEKTU NR Z LO-
SOWANIA PUNKTY KOSZT DZ. KATEGORIA

1. Park w Łagiewnikach 16 1141 72 000,00 zł Zieleń i ochrona śro-
dowiska

2. Połączenia piesze ciągów nad 
rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi 1 785 40 000,00 zł Zieleń i ochrona śro-

dowiska

3. Do Wilgi – promenada spa-
cerowa 2 519   72 000,00 zł Zieleń i ochrona śro-

dowiska

4. Magnoliowy zagajnik 15 499 65 760,00 zł Zieleń i ochrona śro-
dowiska

5. Zielony skwerek – łąka do re-
kreacji i wypoczynku 3 423 50 000,00 zł Zieleń i ochrona śro-

dowiska

6. Plac zabaw w Łagiewnikach 7 412 72 000,00 zł Sport i Infrastruktura 
sportowa

7. BORKOWSKIE OGRODY OSIE-
DLOWE II ETAP 13 388 71 500,00 zł Zieleń i ochrona śro-

dowiska

8. Międzypokoleniowe warszta-
ty teatralne 12 275 60 000,00 zł Społeczeństwo

9. Ogrodzenie boiska szkolnego 
w Łagiewnikach 19 273 20 000,00 zł Sport i Infrastruktura 

sportowa

10. Doposażenie skweru przy ul. 
Waleriana Łukasińskiego 5 262 72 000,00 zł Infrastruktura

11. remont chodnika przy ul. Ce-
gielnianej 9 258 70 000,00 zł Infrastruktura

12. Modernizacja boiska do piłki 
plażowej na kS Borek Kraków 6 224 60 000,00 zł Sport i Infrastruktura 

sportowa
13. Tablica informacyjna na Osie-

dlu Cegielniane 11 192 72 000,00 zł Infrastruktura

14. Aktywny i sprawny senior z 
Łagiewnik i Borku Fałęckiego 17 143 50 000,00 zł Społeczeństwo

15. Mali Ratownicy 14 138 3 400,00 zł Zdrowie

16. Remont ul.Nowotarskiej 18 81 65 000,00 zł Infrastruktura

17. Zaskocz wnuczka – wyślij mu 
zaproszenie na Facebooku 4 49 6 500,00 zł Edukacja

18. Mam tę moc – zajęcia tanecz-
no-baletowe dla dzieci 10 49 6 500,00 zł Sport i Infrastruktura 

sportowa

19. WAKACJE ZE SZPADĄ 8 33 6 500,00 zł Sport i Infrastruktura 
sportowa

„Tężnia solankowa” (z liczbą 8153 
głosów). Na trzecim miejscu zna-
lazł się projekt „Czyżby zapo-
mniano o Zalewie Nowohuckim 
i Nowej Hucie?” (6068 głosów). Na 
czwartej i piątej pozycji uplasowa-
ły się odpowiednio „Bezpieczny 
ratownik – Bezpieczny Krako-
wianin” oraz „Kąpielisko nad Ba-
grami Wielkimi – plaża i toalety” 
(oba powyżej 5000 głosów). Na li-
stę do realizacji wejdą jeszcze „Łą-
czymy Parki Krakowa”, „Ekolo-
gicznie przeciw komarom!” oraz 

„Biblioteka Gier Planszowych”. 
W dzielnicach preferencje miesz-

kańców układały się różnie – naj-
częściej wybierane były zieleń, sport, 
zdrowie i kultura. W 12 dzielnicach 
mieszkańcy wybrali do realizacji do-
brze już znany projekt „Mali Ratow-
nicy”, ale uwidoczniły się także nowe 
tendencje. 

Szczególnie cieszy spadająca licz-
ba nieważnych głosów, która jest naj-
mniejsza od 2016 r. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, głosy można by-
ło oddawać tradycyjnie, czyli na pa-
pierowej karcie do głosowania, oraz 
przez internet na platformie budzet.
krakow.pl.

Uwaga! Zgodnie z harmonogra-
mem Budżetu Obywatelskiego Kra-
kowa na 2018 rok, ostateczne listy 
zadań do realizacji zostaną ogło-
szone najpóźniej do 31 lipca – po 
podpisaniu Zarządzenia przez Pre-
zydenta Krakowa oraz po podjęciu 
uchwał przez wszystkie rady dzielnic.

Na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 
20 lipca 2018 r. uchwałami wprowa-
dzone zostały do realizacji w 2019 ro-
ku zadania z Budżetu Obywatelskie-
go Dzielnicowego (w tabeli zaznaczo-
ne na zielono i opisane poniżej), finan- Projekt nr 16 

Park w Łagiewnikach 
• kwota 72 000 zł 
• lokalizacja: Kraków, działki 82/61, 82/58, 

82/55, 82/40, 82/30, 82/11, 82/24, obręb 
47 Podgórze w Łagiewnikach, na obszarze 
pomiędzy ulicami Fredry i Turowicza
Obecnie tereny te są zazielenione bądź za-

lesione. Celem zadania jest stworzenie pro-
jektu zagospodarowania zachowującego ist-
niejącą zieleń, z uwzględnieniem istniejących 
elementów zagospodarowania (ogródka jor-
danowskiego, boisk sportowych, oświetlenia 
i nasadzeń). 

Projekt nr 1 
Połączenia piesze ciągów nad rzeką 
Wilgą z ul. Do Wilgi 

• kwota 40 000 zł 

sowane ze środków Rady Dzielnicy IX 
– kwota 120 000 zł oraz ze środków 
Prezydenta Miasta Krakowa – kwota 
133 160 zł. Szczegółowe opisy projek-
tów znajdują się na platformie budzet.
krakow.pl.

Ciąg będzie łączył istniejące ciągi asfal-
towe nad Wilgą, które kończą się za ogro-
dzonymi terenami nieruchomości miesz-
kalnych przy ul. Do Wilgi (za ogródkiem 
zabaw), z ul. Do Wilgi, wzdłuż istniejącego 
ogrodzenia placu zabaw Wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. Do Wilgi. Przebiegał bę-
dzie po śladzie istniejącego przedeptu, po 
południowej stronie ogrodzenia z siatki, na 
długości ok. 50 m. Zadanie obejmuje bu-
dowę przejścia dla pieszych szerokości 2 m, 
z obrzeżami chodnikowymi, z kostki bez fazy 
koloru szarego, z elementami włączenia do 
ul. Do Wilgi przy istniejącym już włączeniu 
ciągu pieszego do mostku na rzece Wildze.

Projekt nr 2 
Do Wilgi – promenada spacerowa 

• kwota 72 000 zł 
Projekt obejmuje wymianę oświetlenia 

na odcinku ok. 180 m ul. Do Wilgi stanowią-
cej pas pieszo-rowerowy od strony budynku 
nr 10 w kierunku ul. Borsuczej. Ten fragment 
ulicy, potocznie zwany przez mieszkańców 
Promenadą, niestety jest całkowicie zanie-
dbany i zapomniany. Dotychczasowe 

Teren przyszłego parku w Łagiewnikach – projekt nr 
16, który uzyskał największą ilość punktów w tegorocz-
nym głosowaniu mieszkańców Dzielnicy IX na zadania 
lokalne Budżetu Obywatelskiego Krakowa.

→

→

FOT. JAN S. PIETRAS
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 oświetlenie, ulokowane na starych słu-
pach betonowych, daje bardzo mało światła, 
a dodatkowo miejscami zarośnięte jest drze-
wami i krzakami.

Projekt nr 15 
Magnoliowy zagajnik 

• kwota 65 760 zł 
• lokalizacja: ul. Fredry / ul. Turowicza

Projekt polega na zagospodarowaniu 
działek 235/24 i 235/23 obręb 47 Podgórze 
w obszarze pomiędzy ulicami Fredry oraz Tu-
rowicza. Obecnie znajduje się w tym miejscu 
zaniedbany nieużytek stanowiący nieprzy-
jazną przestrzeń dla mieszkańców. Projekt 
zakłada posianie trawy, posadzenie kilku-
nastu magnolii i utwardzenie ścieżki żwirem 
w miejscu dotychczasowej wydeptanej przez 
spacerowiczów.

Projekt nr 14 
Mali Ratownicy 

• kwota 3 400 zł
• lokalizacja: placówki oświatowe z terenu 

Dzielnicy IX lub Szkoła Ratownictwa Kra-

kowskiego Pogotowia Ratunkowego
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa 

Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 
przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej wraz z obsługą AED (auto-
matyczny defibrylator zewnętrzny). Szko-
lenia zostaną przeprowadzone w miejscu 
zagwarantowanym przez realizatora zada-
nia (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i za-
poznaniem się z profesjonalnym sprzętem 
znajdującym się w zespołach ratownictwa 
medycznego oraz z pracą ich załóg) lub 
w Dzielnicy IX na terenie placówki oświa-
towej. Nabór do szkoleń prowadzony przez 
jednostkę realizującą będzie miał charakter 
otwarty. Każdy uczeń szkoły podstawowej 
i przedszkola, spełniający kryterium wie-
ku, będzie mógł wziąć udział w naborze do 
szkolenia. Uczestnicy otrzymają certyfikaty 
ukończenia szkolenia oraz pamiątkowe ma-
teriały o charakterze edukacyjnym i profi-
laktycznym.                 JSP

(opisy projektów wg danych zamieszczonych w inter-
necie na platformie budzet.krakow.pl)

Przedept nad Wilgą w rejonie Osiedla Cegielniane, gdzie 
zrealizowany będzie projekt nr 1 tegorocznego BO.

Tzw. promenada Do Wilgi na Osiedlu Cegielniane – tu 
w 2019 r. zrealizowany zostanie projekt BO (dzielnico-
wego) obejmujący wymianę oświetlenia. 

Można powiedzieć, że przywrócenie przejścia dla pie-
szych przez ulicę Zakopiańską na wysokości ulicy 

Kościuszkowców po dłuższym czasie nieobecności spra-
wiło widoczną poprawę warunków pieszych przemieszcza-
jących się w tym rejonie – umożliwiło bezpośredni dostęp 
z rejonu ulicy Kościuszkowców do Centrum Sztuki Współ-
czesnej Solvay, jak i do licznych placówek handlowych zlo-
kalizowanych po stronie wschodniej ulicy Zakopiańskiej 
(Carrefour, Castorama i innych). Po zakupach jest teraz 
dogodna możliwość dojścia – bez kłopotliwych obejść, bez 
zbędnego kluczenia – do przystanków tramwajowych zlo-
kalizowanych przy ulicy Zakopiańskiej u wylotu ulicy Ko-
ściuszkowców. Poprawę sytuacji w tym zakresie podkreśla-
ją szczególnie mieszkańcy np. Osiedla Cegielniane, korzy-
stający z komunikacji tramwajowej. Ich zdaniem dotarcie 
do centrów handlowych w tym rejonie Borku Falęckiego ra-
dykalnie poprawiło się dzięki nowemu przejściu. 

Obecnie pozostają jeszcze do rozpatrzenia postulaty kie-
rowców włączających się w ulicę Zakopiańską z ulicy Ko-
ściuszkowców o wprowadzenie sygnalizatora z zieloną 
strzałką. Przedstawiam poniżej stanowisko w tej sprawie 
uzyskane z ZIKiT po wystąpieniu Rady Dzielnicy IX z po-
stulatem wprowadzenia zmian.  

Skrzyżowanie z zastosowaniem sygnału „zielonej strzał-
ki” było przez ZIKiT rozważane już na etapie opracowa-
nia projektu przejścia dla pieszych. Zrezygnowano z niego 

z uwagi na brak możliwości sterowania bezkolizyjnego pra-
cą „strzałki”. Jest to wymagane z uwagi na przejazd przez 
torowisko i nadanie priorytetu tramwajowi. W przypadku 
sterowania wspomnianym sygnałem zachodziłyby sytu-
acje, w których pojazdy oczekujące na możliwość wjazdu na 
jezdnię główną (ulicę Zakopiańską) oczekiwałyby na toro-
wisku, blokując ruch tramwajowy. Doprowadzenie do ta-
kiej sytuacji jest sprzeczne z polityką transportową, w któ-
rej nałożono na ZIKiT obowiązek nadawania maksymalne-
go priorytetu dla ruchu tramwajów na terenie miasta. Po-
nadto obecnie kierowca skręcając w prawo i próbując włą-
czyć się do ruchu, przejeżdża przez przejście i miałby „zie-
loną strzałkę” wraz z otrzymaniem sygnału zielonego przez 
pieszych. Przy tak małej odległości od przejścia po skręcie 
w prawo, kierowca miałby zbyt małą możliwość zareagowa-
nia na wejście pieszych na jezdnię, co prowadziłoby do bar-
dzo nieprzyjemnych sytuacji, łącznie z zagrażającymi po-
trąceniem pieszego. Z powyższych powodów nie stosuje się 
sygnału „zielonej strzałki” w tego typu miejscach.

INFORMACJA NA DZIEŃ 23.07.2018 R. 
PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

KILKA SŁÓW NA TEMAT PRZEJŚCIA DLA 
PIESZYCH PRZEZ ULICĘ ZAKOPIAŃSKĄ 
NA WYSOKOŚCI ULICY KOŚCIUSZKOWCÓW

→
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FOT. JAN S. PIETRAS
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TALENT I MISTRZ

„Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie 
mogą stworzyć doskonałego mistrza” 

WITRUWIUSZ

Dzielnicowy projekt „Talent Łączy Pokolenia 2018” za-

kończył się w dniu 14 czerwca uroczystą galą Święta 

Talentów. W sali widowiskowej Centrum Sztuki Współcze-

snej Solvay w obecności laureatów, uczestników konkursu 

i zaproszonych gości, wręczone zostały nagrody Grand Prix 

dla Talentu i Grand Prix dla Mistrza. 

Tegorocznymi laureatami zostali Natalia Pacyga, uczen-

nica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 

im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Jerzy Faliszek, miesz-

kaniec Borku Fałęckiego. Laureaci nagrodzeni zostali pa-

miątkowymi kryształowymi drzewkami, dyplomami, 

drobnymi upominkami i nagrodą główną w wysokości 

1500 zł. Wszystkie upominki i koszty organizacyjne projek-

tu ponosi Rada Dzielnicy IX.

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom kon-

kursu, których bogaty katalog talentów mogliśmy z ogrom-

ną satysfakcją oglądać w czasie finałowej prezentacji. 

Wprawdzie tegoroczny konkurs mamy już za sobą, ale 

w tym miejscu jest okazja do zachęcenia osób, które z pasją 

oddają się działaniom wyjątkowym, pielęgnując swój ta-

lent, zainteresowania, wiedzę, do zapoznania się z założe-

niami projektu, przeczytania regulaminu konkursu →

FOT. ANNA SULENCKA
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Tegoroczni laureaci, uczestnicy i organizatorzy Konkursu Talent Łączy Pokolenia. Od lewej: Magdalena Piwowar – dyrektor SP Nr 49 w Krakowie, Zofia Byrdak – uczennica SP Nr 
56 w Krakowie, uczestniczka I i II edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia, Marcin Król – z-ca dyrektora SP Nr 56 w Krakowie, Jerzy Faliszek – laureat Grand Prix dla Mistrza 2018, 
Krzysztof Gacek – nauczyciel w SOSW Nr 6, uczestnik II edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia, Ewa Pawlik – z-ca dyrektora SOSW Nr 6 w Krakowie, Natalia Pacyga – laureatka 
Grand Prix dla Talentu 2018, uczennica SOSW Nr 6, mama Natalii, Janiana Mordawska – nauczyciel w SOSW Nr 6, laureatka I edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia oraz czło-
nek Kapituły Nagrody Grand Prix, Leszek Siwiec – radny Dzielnicy IX, Renata Grotowska – radna Dzielnicy IX, Jan S. Pietras – radny Dzielnicy IX.

Od lewej: mama Natalii, Natalia Pacyga –laureatka Grand Prix dla Talentu 2018, 
uczennica SOSW Nr 6 w Krakowie, Renata Grotowska – radna Dzielnicy IX, Jan S. 
Pietras – radny, Przewodniczący Dzielnicy IX, Leszek Siwiec – radny, Przewodniczący 
Komisji Edukacji, Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX.
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PRZEDWAKACYJNA ZAPRAWA

Rekreacją w terenie zakończyły się w pierwszym półro-

czu Aktywne Poniedziałki dla Seniorów w Dzielnicy IX. 

Część seniorek zdecydowała się podjąć przygotowania do 

aktywnego wypoczynku w czasie wakacji. Pan Tomasz na-

ukę profesjonalnego „chodzenia z kijkami” rozpoczął od 

instruktażu i rozgrzewki.

Wszystkim aktywnym i mniej aktywnym seniorom ży-

czymy udanego wypoczynku w okresie wakacyjnym i za-

praszamy w drugim półroczu na zajęcia już 3 września 

2018 roku o godz. 11 w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. 

Żywieckiej 13.         RG

→ „Talent Łączy Pokolenia” (informa-

cje znajdują się na stronie internetowej 

Dzielnicy IX) i zgłoszenia swojej kan-

dydatury do przyszłorocznej, trzeciej 

edycji konkursu.

Dziękujemy organizatorowi Święta 

Talentów, którym w dwóch kolejnych 

latach: 2017 i 2018 było Centrum 

Sztuki Współczesnej Solvay w Krako-

wie.

Do zobaczenia za rok.              RG

Jerzy Faliszek – laureat Nagrody Grand Prix dla Mistrza 
2018 w II edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia i Re-
nata Grotowska – pomysłodawczyni i współrealizatorka 
projektu, członek Kapituły Nagrody Grand Prix.

Scena finałowa przedstawienia pt. „GŁĘBIA” w wykonaniu zespołu teatralnego PiK („Piękni i Kreatywni”) działającego 
w SOSW Nr 6 w Krakowie. Zespół wystąpił w części artystycznej uroczystej gali Święta Talentów w Dzielnicy IX 2018.  
Swoje przedstawienie Teatr PiK dedykował Laureatom Nagrody Grand Prix dla Talentu i Grand Prix dla Mistrza.

FOT. RENATA GROTOW
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XXIV Dni Dzielnicy IX
9-10 czerwca 2018

stadion KS Borek

wystawy: „Łagiewniki i Borek Fałęcki w latach 20. i 30. XX w.”, 
„5 lat budżetu obywatelskiego w Dzielnicy IX” oraz promocja 

dębu Henryka – finalisty konkursu Drzewo Roku 2018

prezentacja Szopki  Antysmogowej Andrzeja Ożoga, 
wyróżnionej za nowatorstwo i polisensoryczność 

na 74. Konkursie Szopki Krakowskiej w 2017 r.

Jakub Gajda, laureat nagrody Grand Prix dla Talentu 
w Konkursie „Talent Łączy Pokolenia 2017”

oficjalne otwarcie XXIV Dni Dzielnicy IX oraz obchodów jubileuszu 90-lecia Klubu Sportowego Borek, 
z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącego RMK Bogusława Kośmidera

parada ze smokiem otwierająca niedzielną część 
XXIV Dni Dzielnicy IX

FOT. RENATA GROTOW
SKA

FOT. ANNA SULENCKA
FOT. ANNA SULENCKA

FOT. ANNA SULENCKA

FOT. ANNA SULENCKA
FOT. ANNA SULENCKA

FOT. ANNA SULENCKA
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koncert Hanki Rybki z zespołem

atrakcje dla najmłodszych

utalentowany młody 
pianista ...

warsztaty rękodzieła z filcu

zabawa z Teatrem 
Clowna Feliksa

Hymn Dzielnicy IX 
śpiewają Zespół 
Pogodna Jesień 
i przedszkolaki 

z przedszkola Nr 95

FOT. RENATA GROTOW
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SKA

FOT. RENATA GROTOW
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STREFA EDUKACYJNA, A W NIEJ:
• eksperymenty przyrodnicze przygotowane przez koła naukowe 

działające w szkole przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 oraz SP nr 56 
• klub gier planszowych „Planszaki z Niecałej"
• Zespół Szkół Nr 3 ze stoiskiem z galanterią skórzaną produkowaną 

w szkolnych warsztatach
• warsztaty edukacyjne "Poznaj pszczoły" prowadzone przez pana 

Andrzeja Ożoga

prezentacja działań Straży Pożarnej

FOT. RENATA GROTOW
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Obecnością w dniu ob-
chodów jubileuszu za-

szczycili klubowiczów goście: 
Prezydent Miasta Krakowa 
Jacek Majchrowski, Przewod-
niczący Rady Miasta Krako-
wa Bogusław Kosmider, Prze-
wodniczący Komisji Spor-
tu i Turystyki UMK Tomasz 
Urynowicz, Radny Miasta 
Krakowa Mariusz Kękuś,  
zastępca Prezesa Małopol-
skiego Związku Piłki Nożnej 
Zbigniew Lach, Zarząd i radni 
Dzielnicy IX oraz byli zawodni-
cy, działacze i sympatycy klubu. 

Prezydent Jacek Majchrowski przekazał na ręce Prezesa 
Klubu Borek Wojciecha Florczyka odznaczenie Honoris 
Gratia za udział Klubu w rozwoju sportu krakowskiego, 
w szczególności piłki nożnej. Jubilat otrzymał także oko-
licznościowe pamiątki w postaci pucharów i dyplomów 
od pozostałych gości. Z kolei Zarząd KS Borek przekazał 
zaproszonym gościom jubileuszowe proporczyki oraz od-
znaki klubowe. Specjalne Odznaki Honorowe 90-lecia KS 
Borek otrzymało ponad trzydzieści osób zaangażowanych 

w działalność klubu i wspie-
rających jego poczynania. 

Pan Andrzej Trątnowiec-
ki wspomniał najważniejsze 
wydarzenia z historii klubu. 
W 1928 roku z tzw. dzikich 
drużyn z inicjatywy mło-
dzieży borkowskiej powstaje 
Klub Sportowy Borkowian-
ka. Rok później klub prze-
chodzi pod opiekę Fabryki 
Solvay. W 1944 r. udaje się 
zakończyć budowę stadionu, 
rozpoczętą jeszcze przed woj-
ną, co wspomniane zostaje 
jako niecodzienne wydarze-

nie w czasach okupacji. W turnieju rozgrywanym podczas 
oficjalnego otwarcia stadionu w dniach 24-25 czerwca 
1944 r., w którym uczestniczyły zespoły Wisły Kraków, 
Garbarni Kraków, Groble Kraków oraz Borek Kraków, na 
poszczególnych meczach było po kilka tysięcy kibiców. 
Początek lat 90. ubiegłego wieku to trudny czas dla klu-
bu. Czarne chmury pojawiają się, kiedy zlikwidowane zo-
stają Krakowskie Zakłady Sodowe i klub traci głównego 
i jedynego sponsora. Na szczęście pojawiają się osoby,

90 LAT MINĘŁO... 
JUBILEUSZ KLUBU SPORTOWEGO BOREK

Klub Sportowy Borek świętuje w tym roku 90-lecie działalności. 
Oficjalne obchody zwieńczone symbolicznym zdmuchnięciem świeczek na urodzinowym torcie 

odbyły się podczas XXIV Dni Dzielnicy IX w dniu 9 czerwca 2018 r. 

Tradycyjny mecz o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy IX. 
Na murawie stadionu KS Borek: oldboye klubu, 

Radni  Dzielnicy IX i mieszkańcy

→

FOT. RENATA GROTOW
SKA

FOT. ANNA SULENCKA

Prezydent Jacek Majchrowski przekazuje na ręce prezesa KS Borek Wojciecha 
Florczyka odznaczenie "Honoris Gratia" przyznane Klubowi Borek za długoletnią 
działalność i zasługi dla sportu krakowskiego.
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  które w bezinteresowny sposób angażując własny czas 
i pieniądze, pomagają przetrwać chude lata.

W roku 2006 decyzją Prezydenta Miasta Krakowa KS 
Borek staje się operatorem sportowym nowo oddane-
go Centrum Aktywnego Wypoczynku. Daje to impuls do 
wytężonej pracy, co przekłada się na wyniki sportowe, ale 
przede wszystkim na rozwój działalności sportowej po-
przez zwiększenie ilości drużyn. Dziś Klub Sportowy Bo-
rek posiada: I drużynę w klasie okręgowej, drużyny junio-
ra młodszego, starszego, trampkarzy starszych, młodzików, 
młodzików młodszych. W grupach młodzieżowych trenu-
je około 250 chłopców – taka ilość młodzieży potrzebuje 
większej bazy...

Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider spotkał się 
w Izbie Pamięci KS Borek z grupą najmłodszych borkow-
skich sportowców z liczącej blisko 300 zawodników Szkół-
ki Piłkarskiej Borek. Przewodniczący rozwikłał zagadkę: 
układał obrazki z puzzli przygotowanych przez chłopców, 
przedstawiające projekty nowych obiektów sportowych, na 
jakie czekają najmłodsi zawodnicy i kadra, aby móc nadal 
kształcić i – co podkreślił szef Szkółki Borek Bartłomiej Pi-

wowarczyk – wychowywać najmłodszych piłkarzy, którzy 
zasilają następnie drużyny KS Borek oraz inne krakowskie 
kluby sportowe.

ANNA SULENCKA, ANDRZEJ TRĄTNOWIECKI

W ostatnim okresie zrealizowana 
została na Osiedlu Cegielnia-

ne zmiana w organizacji ruchu wnio-
skowana od kilku lat. Jej celem było 
uspokojenie ruchu w ulicy Cegielnia-
nej, zwłaszcza ograniczenie nadmier-
nego przekraczania prędkości przez 
samochody i motocykle. Długi i prosty 

odcinek ulicy od wjazdu z ulicy Broż-
ka do końca ulicy Do Wilgi sprzyjał 
łamaniu obowiązującego ogranicze-
nia prędkości.

Już wyniesione przejście dla pie-
szych – wnioskowane i wybudowa-
ne w ulicy Cegielnianej przy wylocie 
z ulicy Wałbrzyskiej pod koniec 2017 

Zmiana w organizacji ruchu na Osiedlu 
Cegielniane na skrzyżowaniu ulic 

Cegielnianej i Odrzańskiej

roku – skutecznie ograniczyło pręd-
kość na tym odcinku ulicy i zwięk-
szyło bezpieczeństwo osób korzysta-
jących z przejścia dla pieszych prowa-
dzącego z dogęszczenia na ulicy Ce-
gielnianej do pawilonów handlowych 
przy ulicy Borsuczej. 

Ostatnio natomiast zrealizowany 
został postulat zmiany pierwszeń-
stwa dla pojazdów poruszających się 
ulicą Cegielnianą w miejscu skrzyżo-
wania z ulicą Odrzańską. Pierwszeń-
stwo ruchu w ulicy Cegielnianej na 
całej jej długości sprzyjało nadmier-
nemu rozwijaniu prędkości. Po wpro-
wadzonej zmianie ulica Cegielniana 
za skrzyżowaniem z ulicą Odrzańską 
w kierunku ulicy Do Wilgi staje się 
ulicą podporządkowaną. Ulica Od-
rzańska staje się ulicą główną. 

Kierowcy poruszający się obec-
nie ulicą Cegielnianą przy dojeździe 
do skrzyżowania z ulicą Odrzańską 
muszą pamiętać o daniu pierwszeń-
stwa pojazdom nadjeżdżającym uli-
cą Odrzańską lub skręcającym w uli-
cę Odrzańską. Obecny układ wymu-
sza naturalne spowolnienie pojazdów 
poruszających się ulicą Cegielnianą.   
             JSP

→

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider rozmawia z prezesem KS 
Borek Wojciechem Florczykiem i wychowankami Szkółki Piłkarskiej Borek o potrzebie 
rozwoju infrastruktury klubu. Izba Pamięci KS Borek. 9 czerwca 2018 r.

 Skrzyżowanie ulicy Cegielnianej z ulicą Odrzańską po zmianach organizacji ruchu.

FOT. ANNA SULENCKA
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III Piknik Rodzinny w Łagiewnikach

 W sobotę 19.05.2018 r. w Szkole Podstawowej 
nr 56 przy ul. Fredry odbył się III Piknik Rodzinny. 
Wspomnienie ubiegłorocznej imprezy sprawiło, że 
szkoła, teren wokół szkoły oraz boiska wypełniły się 
tłumem ludzi. Na gości czekało mnóstwo atrakcji.

O godz. 10.00 wszystkich przybyłych na piknik gości, 
przedstawicieli krakowskich samorządów, Państwową 
Straż Pożarną, Policję, rodziców ze swoimi pociechami, 
przywitał zastępca dyrektora szkoły Pan Marcin Król. 

Piknik wpisuje się na stałe w środowisko lokalne i naszą 
szkolną tradycję. Szkoła to nie tylko czas nauki, ale i zaba-
wy. Tego typu imprezy są doskonałą okazją do aktywnego 
i pożytecznego spędzenia czasu, pozytywnie wpływają na 
wzmocnienie więzi rodzinnych i towarzyskich, integrują 
całe środowisko lokalne ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców, 
władz lokalnych oraz sponsorów impreza udała się znako-
micie! Plac szkolny był pełen gwaru i wesołej zabawy. Orga-
nizatorzy przygotowali wiele atrakcji, między innymi: za-
bawy na „dmuchańcach”, pokazy naukowe, loterię fantową, 
szkolną grę terenową, naukę udzielania pierwszej pomocy. 
Najmłodsi mogli pomalować twarze i pobawić się chustami 
oraz tunelem z animatorami z firmy „Kokardka”,  a także 
zbudować własne zamki z piasku kinetycznego. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki zorga-
nizowane przez „Kraul” oraz zabawa o zdrowym trybie ży-
cia z nagrodami od „Coffee Break”. Uczestnicy pikniku ba-
wili się także w poszukiwanie skarbu z harcerzami, odwie-
dzając odremontowaną harcówkę, która jest teraz miejscem 
zadbanym i przyjaznym dla zuchów i harcerzy. Nie zabra-
kło również miejsca dla zbieraczy i kolekcjonerów, którzy 
zaprezentowali swoje kolekcje i zbiory. 

Błysk w oczach dzieci wywołał wjazd na sygnale pojaz-
dów krakowskich służb dbających o bezpieczeństwo: poli-
cjantów z Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komen-
dy Wojewódzkiej Policji oraz Komisariatu V Policji, a także 
Straży Pożarnej. Policjanci przygotowali dla dzieci stano-

wisko profilaktyczne, przy którym każdy mógł zapoznać się 
z pracą Policji, zobaczyć sprzęt policyjny oraz zrobić sobie 
zdjęcie z maskotką małopolskiej Policji „Inspektorem Wa-
welkiem”. Każda osoba otrzymała materiały informacyjne, 
broszury, malowanki. Najmłodsi otrzymywali również pa-
miątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciska-
mi” swoich linii papilarnych. Dorośli także mogli aktyw-
nie uczestniczyć w imprezie. Przy pomocy alkogogli, mo-
gli przekonać się, jak widzi osoba nietrzeźwa, a narkogo-
gli, jak zachowuje się osoba po narkotykach. Przewracane 
przez testujących podpórki i zabawny chód, witane były →
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  salwami śmiechu i oklaskami obserwatorów. Strażacy 
przygotowali wielką dmuchaną ściankę wspinaczkową.

Organizatorzy zadbali też o nasze podniebienia. W na-
miocie kulinarnym naszej szkolnej stołówki można było 
skosztować przepysznych dań oraz lodów, a w kawiarence 
serwowano ciasta upieczone przez rodziców, kawę i napoje.

Jak na prawdziwy piknik przystało, było barwnie i weso-
ło. Panowała przyjazna atmosfera i dobry humor. 

Serdecznie wszystkim dziękujemy za zabawę i zaangażo-
wanie. 

Do zobaczenia za rok!
ANNA NOWACZYK

decyzją Marszałka Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 listopada 
2017 r. do usunięcia w maju 2018 ro-
ku w Parku Solvay przeznaczono 19 
sztuk drzew w różnym wieku i różnej 
wielkości: świerków pospolitych, lip 
drobnolistnych, robinii akacjowych, 
klonów jesionolistnych oraz sosnę 
zwyczajną, buk pospolity oraz grab 
pospolity – siedem z nich to drzewa 
w stu procentach martwe, pozostałe 
z pniami pustymi w środku, z licz-
nymi wypróchnieniami, stwarzające 
niebezpieczeństwo przewrócenia się. 
Zwrócić trzeba także uwagę na nasa-
dzenia zamienne, które zostaną do-
konane najpóźniej jesienią – jest to 25 
drzew i 845 krzewów.

Zarząd Dzielnicy IX monitoruje 
zabiegi pielęgnacyjne drzewosta-
nu w Parku Solvay przeprowadza-
ne przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Odsyłamy do tekstów na ten temat 
zamieszczonych w Info.9, na przy-
kład do artykułu „Teraz czas na 
Park Solvay” w numerze 3 Pisma 
z 2018 r. 

Permanentne zainteresowanie 
samorządu Dzielnicy IX ziele-
nią potwierdzają także drobne 
działania upiększające parkową 
przestrzeń – od wiosny w doni-
cach przy ul. Żywieckiej Bocz-
nej kwitną kwiaty, w tym ro-
ku postawiono kilkanaście no-
wych ławek, naprawiono kosze 
na odpady w części parku po-

między ulicami Zbrojarzy i Kościusz-
kowców. Widoczna jest także troska 
o bezpieczeństwo: na nawierzch-
ni alejek przy przekraczaniu ul. Ko-
ściuszkowców pojawiły się napisy 

„STOP”.                         AS

W TROSCE O PARK SOLVAY?...

W czerwcu w Parku Solvay pojawi-
ły się apele wzywające mieszkańców 
do akcji ratunkowej parkowego drze-
wostanu w związku z zaobserwowaną 
wycinką drzew. 

Troskliwych mieszkańców infor-
mujemy, iż, jak zapewnia pani Mag-
dalena Boroń-Hopkowicz z Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Krakowie, tego-
rocznej wiosny w Parku Solvay nie zo-
stało wycięte ani jedno zdrowe drze-
wo. Wycinane były tylko drzewa cho-
re lub zagrażające bezpieczeństwu 
użytkowników parku.

W związku z planowanym remon-
tem alejek parkowych, 

→

FO
T. 

ZE
 Z

BI
OR

ÓW
 S

P 
NR

 5
6 

W Parklu Solvay pojawiła się tablica informująca 
o Zwierzostrefie, która obejmuje dolną część par-
ku pomiędzy ulicami Kościuszkowców i Zbrojarzy. 
„W miastach, tuż obok nas, żyją również dzikie 
zwierzęta. Jako dobrzy sąsiedzi powinniśmy 
zapewnić im niezbędną do życia przestrzeń, gdzie 
będą mogły znaleźć pokarm oraz bezpieczne 
schronienie" – czytamy tytułem wyjaśnienia idei 
tworzenia Zwierzostref, także w innych krakow-
skich parkach o charakterze leśnym. W "dzikich 
strefach" parku – przestrzeni szczególnej dbałości 
o warunki życia jego skrzydlatych i czworonoż-
nych mieszkańców – jeży, kun, wiewiórek – ogra-
niczone będą zabiegi pielęgnacyjne, takie jak 
koszenie traw czy grabienie liści, nasadzane będą 
rośliny, które mają atrakcyjne dla zwierząt owo-
ce, a także instalowane będą urządzenia umoż-
liwiające zwierzętom schronienie i wychowanie 
potomstwa oraz ułatwiające zdobycie pokarmu.

FOT. RENATA GROTOW
SKA
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URSZULA EDYTA MASTEK

Zabierz mnie dzisiaj

zabierz mnie 
z przestrzeni
strachu
chłodu
cieni woskowych figurek
chowaj
w kieszeni twojej koszuli
chcę
być talizmanem
na chwilę
zasnąć
przyśni mi się
kolor
twojej koszuli
zapach
kolorowej czupryny ziemi
dotyk
fali dźwięku
płynącej z deszczem
szelest
skóry
smak
cudu
ciepło
ciał niebieskich
tak przetrwam
kolejny dzień

Dąb Henryk na podium!

Zakończyła się tegoroczna, ósma już, edycja konkursu Drzewo Roku organizowana 
przez Klub Gaja. 

Borkowski dąb Henryk, rezydujący przy ul. Zakopiańskiej 121, zajął w plebiscycie interne-
towym zaszczytne 2. miejsce, zdobywając 3612 głosów.

W finale 8. edycji konkursu Drzewo Roku znalazło się 16 drzew z nadesłanych ponad 50 
zgłoszeń z całej Polski. Podczas głosowania internauci oddali blisko 14 000 ważnych gło-
sów. Na stronie plebiscytu odnotowano ponad 100 000 odsłon. 

Choć Henryk nie będzie reprezentował Polski w międzynarodowym plebiscycie Europejskie 
Drzewo Roku 2019, jak zwycięzca konkursu – Klęczące Drzewo z Krasnegostawu w wojewódz-
twie lubelskim, z liczbą 4131 głosów – serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowa-
nym w promocję naszego najstarszego potomka boru pokrywającego niegdyś południowe 
ziemie dzisiejszego Krakowa. Jak podkreśla Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja: „Budowa kapitału 
społecznego wokół wartości związanych z drzewami wydaje się cenną i niezbędną pracą na 
teraz i na przyszłość. To wartość nie do przecenienia w czasie, kiedy przyroda dramatycznie 

potrzebuje naszej uważności i zrównoważonego 
podejścia”. Dlatego z uznaniem dziękujemy 
promotorom Henryka za udział w akcji Drzewo 
Roku. Samemu zaś bohaterowi życzymy niespo-
żytych sił witalnych na kolejne setki lat!     AS

PODZIĘKOWANIA 

Henryk, udokumentowany potomek boru zarastającego w czasach średniowiecza obszar podkra-
kowskiej osady Borek, rozsyła podziękowania wszystkim osobom uczestniczącym w czerwcowych 
wydarzeniach happeningu poświęconego jego promocji. Społeczny Strażnik wspomnianego drze-
wa, jako główny organizator tego przedsięwzięcia odbywającego się na styku bytu rzeczywistego 
i wirtualnego, rozpowiada wobec świata swoją szczególną wdzięczność za zaangażowanie w po-
pularyzację sędziwego dębu następującym szacownym obywatelom miasta Krakowa: Wojcie-
chowi Bobkowi, Piotrowi Cybulowi, Marcinowi Królowi, Romanowi Kucowi, Mirosławie Murzyn, 
Elżbiecie Muter, Agnieszce Mydłowskiej, Leszkowi Słapakowi oraz Magdalenie Zawadzkiej. 

PIOTR GZYL

Przy sprzyjającej czerwcowej pogodzie bardzo sprawnie przebiegają prace 
II etapu modernizacji boiska Szkoły Podstawowej Nr 49 przy ul. J. Montwiłła
-Mireckiego. Bieżnia lekkoatletyczna niebawem zyska nowoczesną nawierzch-
nię. Na pierwszym planie widać zakładanie drenażu pod boiskiem do siatkówki 
i koszykówki.                   JF
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Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.

Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący Jan Stanisław Pietras: środa w godz. 17.00-18.00
Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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Trwa VII edycja konkursu. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Dzielnicy IX. Wystarczy tylko zgłosić – osobiście, 
pisemnie lub telefonicznie – swój udział w konkursie oraz dostarczyć do siedziby Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) 
fotografie ogrodu / balkonu / tarasu (w formie cyfrowej lub wydruku). Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2018 r. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ORGANIZATORZY KONKURSU: RADA DZIELNICY IX, CENTRUM KULTURY PODGÓRZA, KLUB ISKIERKA

Konkurs Dzielnica Dziewiąta 
Dzielnicą Ogrodów

W ramach 3. edycji Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Ma-

łopolskiego w 2018 r. do dyspozycji 
mieszkańców Zarząd Województwa 
Małopolskiego przeznaczył 8 milio-
nów złotych na realizację pomysłów 
Małopolan.

Mieszkańcy Małopolski mogli zgła-
szać zadania od 7 maja do 6 czerwca 
2018 r.

Listę zadań dopuszczonych do gło-
sowania po przeprowadzeniu przez 
Urząd weryfikacji formalno-prawnej  
i możliwości realizacji, poznamy naj-
później 31 sierpnia br. 

W tegorocznej edycji został złożony 
w subregionie Miasto Kraków wnio-
sek z naszej Dzielnicy IX pn. „Hi-
storia terenów małych ojczyzn kra-
kowskich – Łagiewniki i Borek Fa-
łęcki – w wersji zdigitalizowanej”.

Celem złożonego projektu jest ze-
branie danych historycznych i kultu-
rowych z terenu Łagiewnik i Borku 
Fałęckiego, możliwych jeszcze do uzy-
skania a dotyczących w szczególno-
ści: historii podkrakowskich wiosek 
Łagiewniki i Borek Fałęcki, historii 
zakładów przemysłowych działają-
cych na tym terenie, historii parafii, 
historii dworów szlacheckich, histo-
rii szkół, historii obiektów sakral-
nych, historii mniejszości narodo-
wych zamieszkujących ten teren. Pro-
jekt zakłada także pozyskanie wiedzy 
o przeszłości zachowanej przez star-
sze pokolenie mieszkańców Łagiew-
nik i Borku Fałęckiego, a także oca-
lenie przed zapomnieniem i bezpow-
rotną utratą te elementy kultury ma-
terialnej, które pozostają jeszcze w ich 
posiadaniu. Efektem, oprócz zarchi-
wizowania uzyskanych danych, ma 
być także opracowanie wystaw tema-
tycznych prezentowanych dla miesz-

kańców na terenie np. Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa – Oddziału 
Podgórze, w placówkach oświatowych 
i kulturalnych na terenie Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki. Zebrane 
materiały uzupełnią dane już istnie-
jące, stworzą też elementy przyszłej 
stałej ekspozycji dla tego obszaru. 

Realizacja powyższego zadania, po-
przez podjęte działania, ma przyczy-
nić się do powstania w jego końcowej 
fazie Elektronicznego Muzeum dla te-
renów Łagiewniki i Borek Fałęcki.

Rozpoczęcie akcji informacyjnej 
(promującej dane zadanie) przez auto-
rów zadań planowane jest na 31 sierp-
nia 2018 r. 

Głosowanie mieszkańców Wo-
jewództwa Małopolskiego: od 10 
września do 5 października 2018 r.

Będziemy zapraszać mieszkańców 
do głosowania na nasz projekt.

JAN S. PIETRAS

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO – III EDYCJA (2018 ROK)


