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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

Dzielnica IX decyzją Prezydenta Miasta Krakowa przystępuje
na pełnych prawach statutowych do V edycji budżetu obywatelskiego.
Trwają spotkania informacyjno-konsultacyjne.
O budżecie obywatelskim Dzielnicy IX czytaj na stronach 4-6.

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W

pierwszych miesiącach 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia
Rady Dzielnicy IX. Radni obradowali
30 stycznia, 6 oraz 20 lutego.

Szanowni Państwo!

30 stycznia podjęto uchwałę w sprawie korekty rozdysponowania środków
na rok 2018 w zakresie zadań wspierających działalność placówek oświaty
i kultury.
Podczas sesji w dniu 30 stycznia nie
uzyskał wymaganej większości głosów
projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na realizację budżetu
obywatelskiego w 2019 r.
Dopiero podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 6 lutego przyjęta została uchwała z decyzją o przyznaniu
środków ﬁnansowych na realizację
zadań, które będą wybierane przez
mieszkańców w ramach tegorocznego lokalnego (dzielnicowego)
budżetu obywatelskiego. Na realizację projektów BO w roku 2019 Rada Dzielnicy IX przeznaczyła kwotę
120 000 zł (więcej na ten temat w artykułach na stronach 4-6).

Zaczynając od pierwszego
w roku 2018 numeru „INFO.9”
będę starał się zainteresować
Państwa najważniejszymi problemami i wydarzeniami dotyczącymi naszej lokalnej społeczności.
Będziemy, jak dotąd, prezentowali aktualne wydarzenia, które mogą zainteresować
mieszkańców Dzielnicy IX, dotyczące zarówno kultury, edukacji, bezpieczeństwa, jaki i też
zadań z zakresu infrastruktury
drogowej oraz zagospodarowania terenów zielonych.
Będziemy kontynuowali tematykę historyczną dotyczącą
osób i miejsc ważnych dla tożsamości naszej społeczności.
Wśród tekstów znajdą się
zarówno artykuły zespołu redakcyjnego, jak i też napisane
przez mieszkańców Dzielnicy IX.
W roku 2018 przekażemy Państwu osiem numerów,
w tym dwa o poszerzonej objętości. Ostatni numer zostanie
wydany do 15 grudnia 2018 r.
W tym numerze pragnę zwrócić uwagę na budzącą Państwa
zainteresowanie kwestię budżetu obywatelskiego w naszej
dzielnicy. Artykuły o tej tematyce znajdziecie Państwo na
stronach 4-6.

Rada negatywnie zaopiniowała
przedstawiony projekt nowelizacji Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki
– Borek Fałęcki. Wnioskowano o korektę zapisów dotyczących zakresu
działania Dzielnicy przy realizacji
budżetu obywatelskiego oraz przede
wszystkim, po raz kolejny, o przywrócenie granic Dzielnicy IX sprzed
zmiany Statutu w 2014 r., w szczególności o zmianę na odcinku od ul.
Strąkowej do ul. Brożka. Dzielnica IX
wciąż stara się o przywrócenie na jej
teren obszaru, na którym zlokalizowane są Szkoła Podstawowa Nr
158 i Przedszkole Samorządowe
Nr 110 przy ul. Strąkowej. W uzasadnieniu stanowiska rady pojawił się
apel mieszkańców w tej sprawie (drukowany w ostatnich numerach Info.9
z ubiegłego roku).

Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy IX

Podczas sesji w dniu 20 lutego rada
zawnioskowała o posadzenie na te-
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renie Parku Solvay, w części pomiędzy ulicami Kościuszkowców i Żywiecką Boczną, dwóch „dębów katyńskich”, poświęconych pamięci
mieszkańców Dzielnicy IX, którzy
zginęli w Katyniu. Ten wniosek wpisuje się w inicjatywę IPN, wspierającą
program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Głównym celem
inicjatywy jest upamiętnienie oﬁar
zbrodni katyńskiej poprzez posadzenie 21857 dębów – z imiennym wskazaniem zamordowanego – z których
każdy będzie cząstką swoistego żywego pomnika. Ten projekt nabiera
szczególnego znaczenia w kontekście
tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Popierając starania środowiska borkowskiego harcerstwa uchwalono
wniosek o wykonanie i montaż na
terenie Parku Solvay sześciu tablic
znakujących główną aleję parkową
jako Aleję Zuchów Borkowskich.
Zawnioskowano także do Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie odznaki Honoris Gratia Szkole
Podstawowej Nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza. Placówka przy
ul. Montwiłła-Mireckiego 29 obchodzi w tym roku jubileusz 130-lecia.
1 września 1888 roku w szkole borkowskiej, początkowo jednoklasowej,
z czasem dwuklasowej, rozpoczęło
naukę 250 uczniów. Budynek przy
ul. Montwiłła-Mireckiego ukończono
w 1926 r., dzięki wydatnej pomocy fabryki sody i walcowni – tu rozpoczęła się pełna edukacja (w siedmioklasowej szkole), trwająca do dziś, przerwana jedynie czasem okupacji niemieckiej. W 1973 r. szkoła otrzymała imię Juliana Ursyna Niemcewicza,
które nosi także obecnie. W ciągu ponad stuletniej historii szkoła znacząco wpisała się w tradycję lokalnej społeczności poprzez aktywne działania,
realizację licznych projektów i programów edukacyjnych, współpracę
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ze środowiskiem, lokalnymi i krakowskimi organizacjami społecznymi
i pozarządowymi. Szkoła Podstawowa
Nr 49 pozostała placówką środowiskową. Jest jedyną tego typu szkołą na
terenie Borku Fałęckiego. Do dziś realizuje zasadę zapisaną na szkolnym
sztandarze: „Powinnością twoją jest
uczyć się, żyć i pracować dla ojczyzny”.
W ramach działań dotyczących
bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym wnioskowano o wprowadzenie znaku B-35 „zakaz postoju”, na ulicy Pocztowej, po obu stronach ulicy.

Rada Dzielnicy IX opiniowała również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa”. Część projektu
mpzp, z terenami leżącymi w granicach Dzielnicy IX, zaopiniowano negatywnie, proponując szereg
drobnych korekt, które mają na celu
zwiększenie obszarów zielonych, także o teren przylegający do ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry – ważny
dla mieszkańców Łagiewnik (więcej
na temat stanowiska Rady Dzielnicy IX w sprawie tego projektu mpzp
w artykule na stronie 11).

Po przeprowadzeniu przez przedstawicieli Rady Dzielnicy IX wizji lokalnych, radni pozytywnie zaopiniowali przedłużenie na kolejny okres
umów najmu lokali socjalnych, którymi dysponuje miasto na terenie naszej dzielnicy. Są to lokale pod adresami: ul. Żywiecka 28, ul. Żywiecka 44,
ul. Hoﬀmanowej 19, ul. Zakopiańska
99, ul. Do Wilgi 11.
AS

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

WIĘCEJ ŚWIATŁA
W DZIELNICY IX

FOT. RENATA GROTOWSKA

konana została dowieszka lampy przy
ul. Kościuszkowców. Szczególnie źle
oświetlone są przejścia dla pieszych
w rejonie Marketu Point i Szkoły Podstawowej Nr 49, co nie gwarantuje
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Poprawi się także oświetlenie ulicy
Chłodnej, gdzie zwiększona zostanie
Od kilku lat sukcesywnie
ilość lamp na słupach oświetleniorealizowane są zadania
wych.
remontowe i inwestycyjne,
Wymienione zostaną osłony 10
poprawiające stan oświetlenia
lamp oświetlających ciągi piesze
na terenie naszej dzielnicy.
w kompleksie handlowym w Borku
Fałęckim przy ulicy Orzechowej (na
W roku 2018 możemy oczekiwać
tzw. pętli). W ramach współpracy ZIkontynuacji.
KiT z własnych środków sﬁnansuje wymianę pięciu lamp oraz dodatroku 2018 Rada Dzielnicy IX
kowo przeniesie jedną lampę z ulicy
we współpracy z Zarządem
Nowogródzkiej 1 do punktu na ulicę
Infrastruktury Komunalnej i TransOrzechową.
Dzielnica IX sﬁnansuje
portu postanowiła poprawić stan
w kwocie ok. 17 500 zł wymianę pooświetlenia na terenie Borku Fałęczostałych pięciu lamp na wspomniakiego.
nym wyżej terenie. Oświetlenie bęNa osiedlu Polana Żywiecka realizo- Chodnik w rejonie Urzędu Poczty przy ul. Zakopiańskiej
dzie lepsze i zapewni większe bezpiewana będzie wieloletnia inwestycja – w Borku Fałęckim, zupełnie nieoświetlony...
czeństwo.
budowa oświetlenia na ulicach: KuRada Dzielnicy IX zwróciła się połakowskiego, Krępy i Cesarza.
nownie
do
ZIKiT
z
wnioskiem
o poprawę jakości oświetlePlanowane jest kompleksowe rozwiązanie dotyczące
oświetlenia dwóch skrzyżowań w obrębie Rynku Fałęc- nia ulicy Żywieckiej na odcinku od ul. Obozowej do ul. Zawiłej. Budowa lamp ma być wykonana ze środków ogólnokiego. Aby mogło to nastąpić, konieczna jest akceptacja
radnych dzielnicy dla uchwały w sprawie wykonania pro- miejskich, ponieważ zlokalizowane są już na terenie Dzieljektu przebudowy oświetlenia w 2018 roku, a następnie je- nicy VIII (wynika to z przebiegu granicy między dzielnicami).
RG
go realizacja w roku kolejnym. Stan obecny niestety nie jest
zadawalający, mimo że w ubiegłym roku dostawiony został jeden słup oświetleniowy przy ul. Zdunów 1 oraz wy-

W
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Dzielnica IX weźmie udział
w kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego Krakowa
Dzielnica IX przystąpiła do V edycji lokalnego
budżetu obywatelskiego Krakowa, deklarując kwotę
120 tys. zł na zadania, które mieszkańcy wybiorą
w tegorocznym głosowaniu z przeznaczeniem do
realizacji w roku 2019.

Z

godnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, Dzielnica
IX otrzyma dodatkowo na realizację projektów lokalnego BO w 2019 r. kwotę 137 600 zł, mieszkańcy Dzielnicy IX
będą zatem wybierać zadania za łączną kwotę 257 600 zł.
W tym roku wszystkie 18 dzielnic Krakowa weźmie udział
w lokalnym BO.
Radni nie byli jednomyślni w kwestii partycypacji mieszkańców w dysponowaniu środkami ﬁnansowymi Dzielnicy IX. W pierwszym głosowaniu w dniu 30 stycznia 2018
r. uchwała w sprawie przeznaczenia 120 tys. na budżet
obywatelski w roku 2019 nie
została podjęta. Przewodni-

czący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław Pietras zwołał sesję
w trybie nadzwyczajnym w dniu 6 lutego i projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do tegorocznego BO (realizowanego w 2019 r.), rozpatrzony ponownie, został przyjęty. 10
radnych głosowało za, 1 wstrzymał się, 3 osoby nie brały
udziału w głosowaniu, 1 była nieobecna.
Według harmonogramu tegorocznej edycji BO w dniach
od 1 do 31 marca trwa zgłaszanie propozycji zadań.
Minimalna kwota projektu to 2 500 zł, maksymalna –
72 000 zł. Zapraszamy mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim!
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkania konsultacyjno-informacyjne w terminach:
• 05.03.2018 r., godz: 16:00, siedziba Rady Dzielnicy
IX, ul. Żywiecka 13,
• 21.03.2018 r., godz. 18:00, siedziba Rady Dzielnicy
IX, ul. Żywiecka 13,
• 27.03.2018 r., godz. 13:00, Szkoła Podstawowa Nr
56, ul. Fredry 65.
Niezależnie od powyższych spotkań informacje na temat
lokalnego (dzielnicowego) budżetu obywatelskiego można otrzymać na dyżurach Zarządu Dzielnicy IX w dniach:
wtorek, środa i piątek w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13 (patrz:
informacja o dyżurach zarządu na str. 16).
AS

Sytuacja BO Dzielnicy IX
A. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX zapowiada w grudniu 2017 r. sesję, planowaną na 30.01.2018 r., na której
m.in. zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie
BO Dzielnicy IX w 2019 r. (przypomnienie: głosowanie odbywa się w roku poprzedzającym, czyli 2018).
B. W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Dzielnicy IX składa
oświadczenie po sesji w dniu 30.01.2018 r., na której nie
podjęto uchwały w sprawie BO, udostępnione zainteresowanym mediom (zobacz na str. 6).

czyły na BO 2019 r. oraz informacja o środkach, które Prezydent Miasta Krakowa dodatkowo przyznał Dzielnicom
na sﬁnansowanie zadań BO w 2019 r. Dzielnica IX: kwota
uchwalona – 120 000 zł oraz z puli środków Prezydenta
– kwota 137 600 zł. W sumie na BO Dzielnica IX może
mieć 257 600 zł.
F. Rada Dzielnicy IX otrzymuje od Prezydenta Miasta
Krakowa zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego...

C. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 6.02.2018 r. Rada
Dzielnicy IX podejmuje uchwałę w sprawie określenia wysokości środków ﬁnansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019.

G. Zarząd przesyła w terminie zakreślonym 14.02.2018r.
wyjaśnienie w zw. z naruszeniem zapisu paragrafu 66 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki.

D. Dzielnica IX deklaruje w uchwale środki na BO 2019
w wysokości 120 000 zł.

1. Termin podjęcia uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków ﬁnansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019”, był
już w grudniu 2017 roku, kiedy podczas sesji podane
→

E. 7.02.2018 r. Na stronie internetowej BO ukazuje się informacja o środkach ﬁnansowych, które Dzielnice przezna-
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Uzasadnienie wyjaśnienia Zarządu Dzielnicy IX
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→ zostały terminy najbliższych posiedzeń Rady Dzielnicy IX

na 5 miesięcy, w tym przypadku, aby nie naruszyć terminu
31.01, zaplanowano sesję na 30.01.2018 r.
2. Projekt uchwały został wywieszony na stronie internetowej Dzielnicy IX oraz przekazany do wiadomości jako materiał sesyjny członkom Rady Dzielnicy IX.
3. Nie wpłynęły żadne uwagi od członków rady dzielnicy,
od komisji rady ani nawet w formie indywidualnej kierowanej do zarządu, dotyczące udziału Dzielnicy IX w V edycji
BO lub co do wysokości deklarowanej kwoty 120 000 zł.
4. Na sesji w dniu 30.01.2018 r. w tym punkcie porządku
obrad, po przedstawieniu przez przewodniczącego projektu
uchwały nikt nie zgłosił chęci udziału w dyskusji i dyskusja
została zamknięta. Odbyło się głosowanie. (Rada Dzielnicy
IX dysponuje stenogramem z XLVII Sesji Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki sporządzonym przez Kancelarię
Rady Miasta i Dzielnic Krakowa i nagraniem sesji, potwierdzającymi powyższe fakty).
5. Tylko sytuacji niepodjęcia uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków ﬁnansowych przeznaczonych do
rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na
rok 2019” w dniu 30 stycznia, która zawierała zarówno deklarację udziału, jak i deklarowaną kwotę 120 000 zł na
budżet obywatelski, należy przypisać naruszenie terminu,
gdyż w zaistniałej sytuacji została zwołana sesja nadzwyczajna (szczegółowo okoliczności przystępowania do BO
przedstawia Oświadczenie Zarządu Dzielnicy IX na str. 6).
6. Już w dniu 31.01.2018 r. zwołana została sesja nadzwyczajna, w najszybszym statutowo terminie, tzn. na dzień
06.02.2018 r., ale niestety po zakreślonym statutowo terminie.
7. Na sesji w dniu 06.02.2018 r., w głosowaniu imiennym,
przy 14 osobach obecnych (1 osoba w szpitalu), 10 członków
Rady Dzielnicy IX opowiedziało się za podjęciem uchwały w sprawie: „określenia wysokości środków ﬁnansowych
przeznaczonych do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019”, w formie identycznej jak
30.01.2018 r., 1 osoba wstrzymała się od głosu, 3 osoby nie
wzięły udziału w głosowaniu.
8. O zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach już
31.01.2018 r. powiadomiony zostaje Dyrektor Biura MOWIS odpowiedzialny za BO.
9. 07.02.2018 r. podjętą uchwałę przewodniczący Dzielnicy IX przekazuje do Referatu Legislacyjnego Kancelarii
Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Powiadamia jednocześnie
o tym fakcie Dyrektora Biura MOWIS. W tym samym dniu
kompletna informacja o budżecie obywatelskim dla mieszkańców Krakowa ukazała się na platformie internetowej
Miasta Krakowa.
10. Jako Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
mamy świadomość naruszenia zapisu paragrafu 66. Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki, w zakresie zakreślonego tam terminu 31 stycznia r.p.
11. Naruszenie zakreślonego w 66. paragraﬁe statutu terminu nie jest istotne dla podjęcia terminowej realizacji czynności związanych z planowaniem zadań oraz udzielaniem
mieszkańcom informacji w przedmiotowym zakresie, czyli
dotyczącym budżetu obywatelskiego.
12. Naruszenie terminu nie spowodowało także opóźnień
w realizacji planowanych zadań BO oraz w udzieleniu in-

formacji mieszkańcom. Taka jest opinia Dyrektora Biura
MOWIS koordynującego BO Miasta Krakowa.
13. Prosimy o rozważenie możliwości zastosowania interpretacji zawartej w zapisie paragrafu 79. punktu 4. ustępu
2. Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki: „[Prezydent Miasta] stwierdza nieistotne naruszenie prawa, wraz
ze wskazaniem naruszenia, o czym powiadamia Komisję
Rewizyjną Rady Miasta”, z uwagi na fakt, że naruszenie terminu wydaje się mniej istotne niż niezadeklarowanie udziału Dzielnicy w BO, zwłaszcza w sytuacji podjęcia deklaracji
w terminie opóźnionym, ale nie wynikającym z zaniedbania
lub błędu organizacyjnego rady, oraz nienaruszenia przez
opóźnienie procedury budżetu obywatelskiego i przekazania wiadomości mieszkańcom.
14. Udział w BO jest istotny nie tylko dla mieszkańców
Dzielnicy IX, którzy byli obecni na posiedzeniu, ale i dla
większości członków Rady Dzielnicy IX, co potwierdziła
ostania sesja nadzwyczajna.
15. Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji oraz rozważenie decyzji o legalności podjętej Uchwały Nr XLVIII/323/2018 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki.
H. Budżet obywatelski w Dzielnicy IX był przedmiotem
posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego w dniu 15 lutego 2018 r.
Przewodniczący Dzielnicy IX Jan Pietras podczas posiedzenia Rady Budżetu Obywatelskiego przyznał, że naruszony został § 66 Statutu Dzielnicy IX. Zwrócił jednocześnie uwagę na zapisy § 79 ust. 4 pkt 2 statutu, które dają
możliwość Prezydentowi stwierdzenia nieistotnego naruszeniu prawa. Pan Pietras podkreślił, że decyzja o przystąpieniu Rady Dzielnicy IX do BO została podjęta w możliwie najszybszym statutowo terminie, a wskutek poczynańDzielnicy nie zostały opóźnione działania Prezydenta,
w tym ogłoszenie informacji o wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Raz jeszcze zaznaczył, że
uchwała naruszyła statut dzielnicy, ale w sposób nieistotny.
Rada Budżetu Obywatelskiego jednogłośnie przyjęła
skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa rekomendację
zastosowania rozwiązań umożliwiających udział Dzielnicy
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w V edycji BO Miasta Krakowa oraz rekomendację zastosowania zapisów paragrafu 79,
ust. 4 pkt 2 Statutów, które dają możliwość Prezydentowi
potraktowania naruszenia prawa jako nieistotnego.
Pan Jan Pietras zwrócił uwagę, że jeden z członków Rady
Budżety Obywatelskiego, na bazie nieprawdziwych informacji, które zamieściła Gazeta Wyborcza, niepozytywnie
wyraził się na temat zaistniałej sytuacji. Oczekuje, że osoba
ta zapozna się ze stanem faktycznym i zweryﬁkuje swoją
opinię, o czym dowie się Dzielnica IX.
I. Rada Dzielnicy IX oczekuje na stanowisko Prezydenta
Miasta Krakowa, biorąc czynny udział w realizacji budżetu
obywatelskiego w Dzielnicy IX.
J. Rada Dzielnicy IX na bieżąco wywiązuje się ze swoich
obowiązków – ustala terminy spotkań, wskazuje koordynatorów.
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Z OSTATNIEJ CHWILI



W dniu 5 marca 2018 r. Biuro Rady
Dzielnicy IX odebrało pismo od
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego o podjęciu decyzji, że Dzielnica IX przystępuje do
V edycji budżetu obywatelskiego
na pełnych prawach statutowych.
Przy podejmowaniu uchwały w
sprawie określenia wysokości środków ﬁnansowych przeznaczonych
do rozdysponowania w ramach
budżetu obywatelskiego na rok 2019
Rada Dzielnicy IX naruszyła prawo, jednak naruszenie to w świetle
Statutu Dzielnicy IX uznane zostało
za nieistotne.
Po przyjęciu przez Radę Dzielnicy IX
w dniu 6 lutego 2018 r. uchwały
w sprawie przeznaczenia ﬁnansów
na BO w 2019 r. uruchomiona została procedura nadzorcza ze względu
na wątpliwość co do ważności tej
uchwały, podjętej po przekroczeniu
terminu określonego statutem na
31 stycznia.
Prezydent zwrócił uwagę na natychmiastowo podjęte przez zarząd
Dzielnicy IX działania wyjaśniające
i starania o umożliwienie przystąpienia Dzielnicy do BO, pomimo
uchybienia.
Stanowisko w sprawie zajął dyrektor
Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK
oraz Rada Budżetu Obywatelskiego
Miasta Krakowa. Stwierdzono, że pomimo niezachowania przez Dzielnicę
terminu ustalenia wysokości środków przeznaczonych na BO w 2019 r.,
nie wpływa to negatywnie na proces
organizacyjny V edycji budżetu obywatelskiego. AS
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Oświadczenie Zarządu Dzielnicy IX
Łagiewniki–Borek Fałęcki z dnia 31.01.2018 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki uczestniczy czynnie w inicjatywie Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, szczególnie w edycji dzielnicowej, od
2014 roku. Mieszkańcy w ramach partycypacji mogli wnioskować i przegłosowywać zadania z terenu dzielnicy w ramach kwot deklarowanych (do 31 stycznia roku poprzedzającego realizację edycji) ze środków Dzielnicy.
Dzięki decyzjom radnych Dzielnicy IX mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w czterech edycjach BO, w których na realizację projektów przeznaczono kwoty: w 2014 r. (głosowanie) – 95 000 zł, w 2015 r. (głosowanie) –
591 932 zł (realizacja projektów w latach 2015 i 2016), w 2016 r. (głosowanie)
– 189 400 zł (realizacja projektów w roku 2017), w 2017 r. – 110 000zł (realizacja projektów w roku 2018).
Lista projektów BO wyłonionych w głosowaniu i zrealizowanych na terenie Dzielnicy IX, to w sumie 19 pozycji (2014 r. – 4 projekty, 2015/2016 – 10,
2017 – 5, w 2018 r. – 3 projekty do realizacji).
Dzięki działaniom Zarządu Rady Dzielnicy IX już w pierwszej edycji BO
w 2014 r. udział wzięła młodzieży z terenu dzielnicy, a jej zaangażowanie
sprawiło, że wnioski zostały zgłoszone, przegłosowane i zrealizowane. I w ten
sposób BO stał się doskonałą szkołą partycypacji najmłodszych mieszkańców
naszej dzielnicy. Przykładowe realizacje projektów przygotowanych przez młodzież, to: żaluzje w sali gimnastycznej i szafki dla uczniów w ZSO nr 17 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 56 przy ul. Fredry), zakup projektorów do Gimnazjum Nr 24 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego).
Na uwagę zasługują także projekty, wokół których skupiła się aktywność
mieszkańców, np. tzw. projekty zielone: Park Leśny Borek Fałęcki – trzy etapy
w kolejnych latach, Borkowskie Ogrody Osiedlowe (przy ul. Żywieckiej), ogródek jordanowski przy ul. Fredry.
Dzięki realizacjom BO podniesione zostało także bezpieczeństwo uczniów
dochodzących do szkoły – projekt: „Bezpieczna droga do szkoły przy Szkole
Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry”.
BO stworzył możliwości wykonania zadań, których z różnych przyczyn nie
wprowadzono do realizacji w ciągu ostatnich lat, a zrealizowane zostały dzięki uzyskanemu poparciu mieszkańców w procesie BO. Do takich zadań należy
np. budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wildze przy Osiedlu
„Cegielniane”.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX uczestniczy w pracach Rady Budżetu
Obywatelskiego, członkowie zarządu w roku 2017 podjęli działania wśród seniorów i młodzieży jako ambasadorzy BO, a część radnych zaangażowana była w promocję BO. Powyższe świadczy o tym, że ze strony zarządu i części rady
istnieje pełna akceptacja i poparcie dla partycypacji obywatelskiej. Tym bardziej przykrym stał się fakt, że na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 30 stycznia
2018 roku, nie została podjęta uchwała w sprawie udziału Dzielnicy w kolejnej
edycji BO w roku 2019.
W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 31 stycznia 2018 r. przewodniczący
Rady Dzielnicy IX na wniosek zarządu zwołał sesję nadzwyczajną – na dzień 6
lutego 2018 r., aby stworzyć możliwość ponownego rozważenia udziału Dzielnicy w BO, doceniając dotychczasową aktywność mieszkańców oraz ich potrzeby realizowane w procesie partycypacji obywatelskiej.
Jan Stanisław Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
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Będzie remont ulicy
Huculskiej? Czy ulicą
Huculską będzie można
poruszać się bezpieczniej
– po chodniku?
Od dłuższego czasu Dzielnica próbowała wprowadzić do realizacji
budowę chodnika w ul. Huculskiej. Inwestycja została wpisana
do budżetu Dzielnicy w 2017 r.
jako zadanie wieloletnie. Trwa
opiniowanie projektu.

O
FOT. JAN STANISŁAW PIETRAS

becnie ulica jest w złym stanie
technicznym – to jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości
4,6-5,5 m, nieregularnym poboczu
o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej,
bez wydzielonego chodnika. Jezdnia

nie posiada odwodnienia.
Zadanie – budowa chodnika w ul.
Huculskiej i remont jezdni – zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy
Inwestycyjnej. Na rok w 2018 zarezerwowano kwotę 200 000 zł. Czy
kwota zostanie wykorzystana?
W ostatnich dniach Rada Dzielnicy
IX otrzymała do zaopiniowania „Koncepcję budowy chodnika w ul. Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul.
Huculskiej 13D”. Koncepcja zakłada
przebudowę jezdni i budowę chodnika w granicach istniejącego pasa
drogowego. Zaprojektowano jezdnię
o szerokości 3 m zakładając ruch jednokierunkowy (prędkość projektowana to 30 km/h). Trasę jezdni poprowadzono zgodnie z istniejącym przebiegiem krawężnika południowego.
Po północnej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m na
całym odcinku przebudowanej jezdni
z lokalnym zawężeniem do szerokości
1,5 m w rejonie działek nr 411/4 i 408.
Zjazdy do posesji zostały zaprojektowane w miejscach istniejących zjazdów i bram wyjazdowych z dostosowaniem do aktualnych wymiarów tych
elementów. Nawierzchnia jezdni ma

być wykonana z betonu asfaltowego,
a nawierzchnia chodników i zjazdów
z betonowej kostki brukowej. Zjazdy i chodnik odróżniać będzie kolor
kostki. Wody opadowe odprowadzone
zostaną do projektowanych wpustów
deszczowych, a następnie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
W dniu 1 marca odbyło się spotkanie w terenie przedstawicieli Dzielnicy
IX (udział wzięli: przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Jerzy Bętkowski, przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury
i Tradycji Leszek Siwiec, radny Marek Kocajda i przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX Jan S. Pietras)
z projektantem i przedstawicielami
ZIKiT w celu zapoznania się na miejscu z realiami koncepcji i przygotowania materiału do wymaganej opinii
Rady Dzielnicy IX, która ma być przygotowywana przez Komisję ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Na miejscu przedstawiciele Rady Dzielnicy IX zwrócili uwagę, że
w związku z budową Trasy Łagiewnickiej ul. Falowa, która wg koncepcji
miała przejąć ruch dwukierunkowy,
nie będzie miała ciągłości pomiędzy
ul. Zbrojarzy a ul. Turonia. Powyższe
uzasadnia zaopiniowanie negatywne
przedstawionej koncepcji.
Jednocześnie przedstawiciele Rady
Dzielnicy IX zawnioskowali o przeanalizowanie rozwiązania z budową
chodnika w ul. Huculskiej o szerokości min. 1,5 m po przeciwnej stronie
niż w obecnej koncepcji, czyli po stronie południowej, po stronie numerów parzystych oraz zachowanie pasa jezdnego o szerokości 5 m i ruchu
dwukierunkowego.
Wyniki analizy mają być przedstawione Radzie Dzielnicy IX przez ZIKiT w najbliższym czasie.
JAN S. PIETRAS

Ulica Huculska w zimowej szacie.

Informacja na dzień 01.03.2018 r.

Dyżur strażnika miejskiego w Dzielnicy IX
W każdą 3. środę miesiąca w godz. 17.00–18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 pełnią dyżury
strażnicy rejonowi. Jest to okazja dla mieszkańców przedstawienia lokalnych problemów i uzyskania informacji
w sprawach, którymi zajmują się służby Straży Miejskiej w Krakowie: bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach
publicznych. W trakcie spotkań dyskutowane są sposoby walki z najczęściej występującymi na danym terenie zagrożeniami i patologiami społecznymi. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r.
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Bajka o Smogu
i przedszkolakach,
które wyrzucały go
z Dzielnicy IX

FOT. RENATA GROTOWSKA

Dawno, dawno temu w Krakowie,
w polskiej stolicy smogowej, odważne dzieci z borkowskiego przedszkola
zawiązały spisek i rozpoczęły przygotowania do wypędzenia mrocznego
SMOGA…
Nie, przepraszam, trochę inny jest
początek tej historii. Rzecz dzieje się
AD 2018 na terenie Borku Fałęckiego w Krakowie, a bohaterami naszej
opowieści są: SMOG i dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 95.
Rozmowy na temat rozpoczęcia
w Samorządowym Przedszkolu Nr 95
działań edukacyjnych dotyczących
przeciwstawienia się krakowskiemu
smogowi rozpoczęły się na początku
2018 roku z inicjatywy Rady Dzielnicy IX. Już po trzech tygodniach gotowy był projekt edukacyjny pn. „Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielni-

cy IX”, przygotowany przez koordynatorki projektu – Panie mgr Agnieszkę
Kulig, mgr Sylwię Słabosz-Kołodziejczyk i mgr Katarzynę Durbas. Cel
przedmiotowego projektu został bardzo jasno określony: „Podnoszenie
świadomości ekologicznej dzieci i rodziców poprzez propagowanie potrzeby dbania o czyste powietrze, walka
z niską emisją, a także troska o środowisko naturalne”.
W czasie realizacji projektu dzieci, które poznają „cechy charakteru”
MROCZNEGO SMOGA i zrozumieją, na czym polega jego niebezpieczeństwo, będą szukały sposobów, jak wypędzić go ze swego otoczenia. Wybiorą różne ciekawe metody: od spotkań
ze specjalistami poprzez warsztaty, ﬁlmy dokumentalne, po przedstawienia
teatralne, konkursy oraz przygotowanie poradnika antysmogowego, a nawet akcję informacyjną, adresowaną
do mieszkańców. Do działania przystąpią między styczniem i marcem
2018 roku.
Program jest przeznaczony nie tylko dla dzieci i ich rodziców. Wieloaspektowy projekt edukacyjny, przygotowany w SP Nr 95 dzięki wsparciu
Pani dyrektor Krystyny Dudek, ma
posłużyć także edukacji mieszkańców Dzielnicy IX, w której stan zanieczyszczenia powietrza niską emisją
pyłów MP 2,5 oraz związkami benzo(A)pirenu jest zatrważający. Dla-

tego projekt ten wspiera Rada Dzielnicy IX, współpracując z jego uczestnikami. Do przedszkolaków dołączą
w marcu 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 49, rozpoczynając
w Klubie Iskierka warsztaty z zakresu graﬃti, w czasie których powstanie projekt muralu o tematyce antysmogowej. W maju/czerwcu w czasie
Festiwalu Steet Artu w Dzielnicy IX
nastąpi „malowanie na ścianie” – realizacja projektu muralu.
Ciąg dalszy działań zdeterminowanej grupy radnych i mieszkańców
Dzielnicy IX podejmujących walkę
O CZYSTE POWIETRZE w naszej
dzielnicy będziemy mogli obserwować w czasie 24. Dni Dzielnicy IX.
Jestem przekonana, że zwiększenie
naszej świadomości na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, za
które jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni, doprowadzi nas do osiągnięcia celu i dzięki odważnym przedszkolakom odetchniemy pełną piersią,
a MROCZNY SMOG pochyli głowę
i opuści granice naszej dzielnicy i naszego pięknego miasta.
I ja tam byłam, miód i wino piłam…
oczekując zmiany sytuacji w perspektywie najbliższych kilku lat.
RENATA GROTOWSKA
RADNA, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY DZIELNICY IX
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FOT. ALICJA JEZIORO-SINCHOLLE

Trwa kampania
antysmogowa
organizowana
przez Samorządowe
Przedszkole nr 95

Warsztaty antysmogowe w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Borku Fałęckim, przeprowadzone przez Fundację
Greenpeace w ramach kampanii "Uwaga smog!".
FOT. ALICJA JEZIORO-SINCHOLLE

26 lutego 2018 r. wolontariusze
Greenpeace z Krakowa przeprowadzili warsztaty antysmogowe
z dziećmi z Samorządowego Przedszkola nr 95 w Borku Fałęckim.

P

odczas warsztatów dzieci dowiedziały się, czym jest smog oraz
dlaczego szkodzi zdrowiu dzieci i dorosłych. Ponadto przedszkolaki oglądały ciekawe eksperymenty obrazujące problem zanieczyszczeń powietrza,
takie jak eksperyment z sitkiem i różnej wielkości nasionami, który miał
pokazać najmłodszym różnice między pyłami PM10 i PM2,5.
Wydarzenie było zorganizowane
w ramach kampanii „Uwaga smog!”,
która w tegorocznej odsłonie zwraca szczególną uwagę na negatywny
wpływ smogu na najmłodszych. Więcej informacji na temat smogu oraz
raport „Przedszkola w smogu”, w którym można przeczytać o jakości powietrza w okolicy około 12 tysięcy

przedszkoli w Polsce oraz o tym, jak
zanieczyszczenia powietrza wpływają na dzieci poniżej piątego roku życia,

znajdują się na stronie internetowej
www.uwagasmog.pl
AGATA OLEJNIK
KOORDYNATORKA GRUPY LOKALNEJ GREENPEACE
W KRAKOWIE

W PROGRAMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO „PRZEDSZKOLAKI WYRZUCAJĄ SMOG Z DZIELNICY IX” ZNALAZŁY SIĘ:
• prelekcje dla dzieci na temat zanieczyszenia powietrza z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej
• warsztaty plastyczne prowadzone przez Fundację Greenpeace
• antysmogowe warsztaty badawcze w wykonaniu Chemical Word
• dla wszystkich mieszkańców: pokaz Mobilnego Laboratorium „POLoNEs” oraz manifest antysmogowy – akcja informacyjna
przeprowadzona przez przedszkolaki wśród mieszkańców
W PLANACH SĄ TAKŻE:
• sadzenie roślin ﬁltrujących
• konkurs plastyczny „Stop smog” dla dzieci i rodziców
• przedstawienie teatralne pt. „Królewna Śmieszka i ekoludki” przygotowywane przez starsze grupy przedszkolaków
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 1 / 2018 · www.dzielnica9.krakow.pl
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INAUGURACJA W DZIELNICY IX OBCHODÓW 100-LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

FOT. MAGDALENA PIWOWAR

30 stycznia 2018 r. w Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay przy ul. Zakopiańskiej odbyła się uroczystość inaugurująca obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

FOT. MAGDALENA PIWOWAR

Koncert inaugurujący w dniu 30.01.2018 r. obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Dzielnicy IX. Zespół Pogodna Jesień z wychowankami Samorządowego Przedszkola Nr 95 oraz polonez w wykonaniu gimnazjalistów ze szkoły przy
ul. Montwiłła-Mireckiego.

Organizatorami imprezy byli Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Szkoła Podstawowa Nr 49 oraz CSW
Solvay.
W poświęconym ojczyźnie i wolności programie nie zabrakło pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych. Widzowie mogli obejrzeć występy wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 95, którzy wykonali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Zespołu Pogodna Jesień
oraz zaprezentowali krakowiaka i poloneza. Najstarszy taniec narodowy związany z naszym miastem, czyli krakowiaka, wykonała również klasa 1a Szkoły Podstawowej Nr
49. Uczennice Szkoły Podstawowej Nr 56 wykonały utwory „Uwięziony ptak” oraz „Jaskółka” we własnej aranżacji. Członkowie Zespołu Estradowego Pieśni i Tańca Emerytów i Rencistów Pogodna Jesień zaprosili do wspólnego
śpiewania pieśni patriotycznych a najmłodszych także do
quizu na temat niepodległości. Publiczność mogła również
wysłuchać recytacji uczniów klasy 1a oraz oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 49 oraz obejrzeć animowany ﬁlm przedstawiający historię Polski. Program zakończył polonez w wykonaniu najstarszych uczniów oddziałów
gimnazjalnych Szkoły Nr 49.
Uroczystością tą złożono hołd wdzięczności wszystkim,
których wola przetrwania, poświęcenie, dążenia i czyny pozwoliły spotkać się w tym dniu, by upamiętnić odzyskanie
niepodległości przez Polskę.
W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację uroczystości.
MAGDALENA PIWOWAR
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49

KALENDARIUM OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKIĘ W DZIELNICY IX
Za nami uroczyste otwarcie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Dzielnicy IX. Rada Dzielnicy IX
oraz ośrodki oświaty i kultury przygotowały szereg wydarzeń okolicznościowych, które zakończą uroczystości w przededniu
listopadowego Święta Niepodległości połączone z obchodami 130-lecia powołania powszechnej szkoły w Borku Fałęckim.
HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI w 2018 r.
marzec – czerwiec: konkursy plastyczne dla dzieci
i młodzieży: „Biało–Czerwona”, „Nasze Godło”, „Latawiec niepodległości”, plakat „100-lecie niepodległości RP”
• konkurs na recenzję książki historycznej • wieczór
pieśni patriotycznej (Klub Iskierka) • Międzyszkolna
Sztafeta Niepodległości • rodzinne puzzle „Historia
w Dziewiątce”
maj: gra terenowa „Bieg po Konstytucję” z udziałem zespołów ze szkół z terenu Podgórza • koncert Orkiestry
Dętej Solvay • warsztaty „Nasze symbole narodowe”
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przeprowadzone przez uczniów gimnazjum w zaprzyjaźnionych przedszkołach
listopad: obchody święta niepodległości w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym
7 listopada: uroczystości związane ze świętem 11 Listopada oraz 130-leciem powołania Powszechnej Szkoły
w Borku Fałęckim
w programie: Msza Święta, uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 49 z wystąpieniem absolwentów szkoły, odsłonięcie
tablicy pamiątkowej w budynku szkoły, pokonkursowe wystawy „Biało–Czerwona” oraz „Nasze Godło”, wystawa „Nasza szkoła
dawniej i dziś”
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OCHRONA TERENÓW
ZIELONYCH W DZIELNICY IX
Na XLIX sesji Rady Dzielnicy IX w dniu
20 lutego 2018 r. głosowano nad opinią
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych miasta Krakowa”.

O

XXXIII sesji w dniu 13.01.2017 wniosła swoje uwagi do będącego wówczas w fazie projektu mpzp. Były to drobne uzupełnienia 9 z 13 obszarów oraz propozycja dodania jednego
nowego obszaru, zlokalizowanego przy ogródku jordanowskim przy ul. Fredry, który jest niezwykle potrzebny w rejonie Łagiewnik. Jako iż żadna z uwag nie została spełniona w sposób bezpośredni, Rada Dzielnicy IX zaopiniowała
negatywnie mpzp, jednocześnie ponawiając swoje postulaty. W tej samej uchwale zaznaczono jednak, iż Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uznaje za celowe oraz
słuszne powstanie takiego planu i jest tej inicjatywie przychylna. Niemniej wysoce zasadnym byłoby umieszczenie w
nim dodatkowego, wspomnianego wyżej obszaru na terenie Łagiewnik, który jest jedyną nadzieją dla mieszkańców
tej części dzielnicy na dostęp do terenu zielonego.
Niezależnie jednak od ﬁnału sprawy, rada podjęła działania mające na celu
ochronę tego obszaru. Ponadto trwają rozmowy nad
formą zagospodarowania go
pod strefę edukacyjną dla
młodzieży z pobliskiej szkoły,
z warunkiem jak najmniejszej ingerencji w stan istniejący.

d 20 lutego 2018 r. obszar
Miasta Krakowa obejmuje
już 165 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi 51,7% powierzchni miasta. Uchwalanie kolejnych
planów jest kwestią czasu.
Na XLIX sesji Rady Dzielnicy
IX w dniu 20.02.2018 głosowano nad opinią w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
WOJCIECH MIGDAŁ
przestrzennego „Dla wybranych
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI DS. TEREobszarów przyrodniczych miaNÓW ZIELONYCH, SPORTU I REKREACJI
sta Krakowa” (zwanego później
RADY DZIELNICY IX
w skrócie mpzp). Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
zaproponował 215 obszarów mających uzyskać status chronio- Przybliżony obrys omawianego terenu w Łagiewnikach.
nych terenów zielonych, w tym
13 znajdujących się na terenie
naszej dzielnicy. Ma to na celu zabezpieczenie tych terenów przed zabudową, gdyż do momentu wejścia w życie
miejscowego planu, zgodnie z prawem, odpowiednie organy są zobligowane wydawać pozwolenia na budowę na
tych obszarach. (Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż procedura wdrażania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trwa w najlepszym wypadku 1,5 roku,
a w trudnych przypadkach nierzadko nawet do kilku lat.)
Tak niestety stało się z obszarem między ulicami Żywiecką a Jagodową, gdzie wszczęcie procedury włączenia tej
cennej „strefy buforowej” pomiędzy Uroczyskiem Zaborze
a Lasem Borkowskim, do przestrzeni chronionych, nie zdążyło uchronić jej przed zabudowaniem.
Zaproponowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego tereny to przestrzenie zazielenione
Teren w Łagiewnikach przy ul. Fredry w pobliżu ogródka jordanowskiego. Radni Dzielbądź wręcz zalesione, z reguły istniejące już jako zieleń
nicy IX starają się o włączenie go do obszarów przyrodniczych w miejscowym planie
urządzona, a bardzo często tereny rolne „od zawsze” (cen- zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
na informacja dodatkowa: Kraków jest miastem o największej ilości terenów rolnych w mieście w skali Polski). Mimo
iż na terytorium Dzielnicy IX obszary te w sumie wyniosły ponad 75 hektarów, Rada Dzielnicy IX już rok temu, na
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 1 / 2018 · www.dzielnica9.krakow.pl
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W dniu 20.12.2017 r. w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13 odbyły
się konsultacje społeczne dotyczące zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 „Rekreacja
-edukacja-integracja w Parku
Solvay”.
Konsultacje dotyczyły głównie
ustalenia ostatecznej lokalizacji
projektu, ze względu na protesty ze
strony części mieszkańców co do
pierwotnej lokalizacji. Na spotkaniu zaprezentowano dwa warianty
nowej lokalizacji zadania z budżetu obywatelskiego, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy
z nich dotyczył terenu przyległego
do Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego im. Jana Pawła II
przy ul. Niecałej 8, natomiast drugi
– terenu obok placu zabaw. Po prezentacji przeprowadzono głosowanie, które nie przyniosło oczekiwanego rezultatu ze względu na taką
samą liczbę głosów dla obydwu lokalizacji. W związku z tym decyzja
o nowej lokalizacji projektu została
podjęta przez wnioskodawcę oraz
realizatora zadania – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ustalono, że zostanie zagospodarowany
głównie teren podany jako wariant
nr 1, lecz w miarę możliwości ﬁnansowej projekt obejmie fragment terenu zaproponowanego w
wariancie nr 2.
Obecnie trwają prace nad dostosowaniem pierwotnego projektu do nowej lokalizacji, mając
na uwadze przyszły remont alejek, który planowany jest w Parku
Solvay.
MARZENA PRUCHNIK
ZESPÓŁ PROJEKTÓW INWESTYCYJNO–REMONTOWYCH
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
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CO NOWEGO W ŁAGIEWNICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56?
W naszej szkole czytamy dzieciom
Pod takim hasłem w bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 56 im. T. Rejtana przy ul. Fredry w Łagiewnikach odbywają się spotkania czytelnicze
dla dzieci, mające na celu zaszczepienie pasji czytania i miłości do książki. Chcemy, by książki stały się niezbędnym elementem życia naszych
uczniów i towarzyszyły im od najmłodszych lat.
FOT. ZE ZBIORÓW SP NR 56

ZADANIE BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
W REALIZACJI W 2018
ROKU

Akcja czytelnicza w szkolnej bibliotece: gimnazjaliści i siódmoklasiści czytają najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej Nr 56 w Łagiewnikach.

Dzieciom czytają gimnazjaliści, uczniowie z klas siódmych, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. Wybieramy fragmenty z klasycznej literatury dziecięcej oraz nowości książkowe, które szkoła otrzymała w ramach przystąpienia biblioteki do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa MEN. Spotkaniom towarzyszą często warsztaty plastyczne nawiązujące tematyką do wysłuchanego
tekstu literackiego. Mali słuchacze mogą dać upust swoim emocjom, kreatywności i ekspresji twórczej, wykonując np. własne zakładki do książek z wizerunkami bohaterów książkowych.
Dobrym pomysłem grupy gimnazjalistów okazało się przygotowanie fragmentów książek do czytania z podziałem na role. Zmiana tonu głosu przy wcielaniu
się w różne postacie, umiejętny rozkład akcentów oraz gestykulacja czytających,
spotkały się z bardzo żywym odbiorem dzieci.
Spotkania z książką są jedną z wielu ofert zajęć naszej szkoły dla przedszkolaków. Do współpracy zapraszamy dzieci z zaprzyjaźnionych z naszą szkołą przedszkoli z terenu Łagiewnik i okolic: Przedszkole „Karmelkowy Zakątek, Przedszkole Nr 22 „Tajemniczy Ogród”, Przedszkole Nr 6 im. M. Jordana, Przedszkole Nr 179, Przedszkole „Beniaminek”. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach
w bibliotece szkolnej, z której pracą i zadaniami mogą się dodatkowo zaznajomić. Chętnych do czytania i słuchania nie brakuje. Nasi nauczyciele przygotowali dla dzieci zajęcia z muzykoterapii, gry matematyczne, pokaz eksperymentów
naukowych, kurs pierwszej pomocy, zajęcia o zdrowym odżywianiu oraz zawody sportowe w ramach Olimpiady Przedszkolaka. Opowiemy o nich wszystkich
w następnych artykułach.
KATARZYNA OSTROWSKA
BIBLIOTEKARKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 W KRAKOWIE
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Od października 2017 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 56 przy
ul. Fredry w Krakowie podejmuje starania o rozbudowę infrastruktury
sportowej. W planach jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskosportowej. Do tej pory odbyło się kilka rozmów z przedstawicielami
władz miasta. Sprawa cały czas pozostaje w toku.

N

owa hala będzie usytuowana
za budynkiem szkoły. Ma mieć
40 m długości i 18 m szerokości, a jej
wysokość zaplanowano na 13 m.
Obiekt będzie się składał z dwóch
kondygnacji: podziemnej i nadziemnej. Na niższym poziomie zostaną
usytuowane się m. in. szatnie i łazienki, dwa boiska do squasha, sala
ﬁtness oraz sala do tenisa stołowego.
Część nadziemną zajmą hala sportowa z widownią oraz zaplecze socjalno
-techniczne.
Planowany obiekt służyłby przede
wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej Nr 56 w trakcie wychowania
ﬁzycznego oraz na dodatkowych zajęciach sportowych, aby zapewnić dogodne warunki pracy. Obecnie szkoła
ma do dyspozycji jedną dużą salę gimnastyczną i jedną małą, w których odbywają się wszystkie zajęcia sportowe.
Skutkuje to maksymalnym wykorzystaniem tych pomieszczeń i powoduje uzależnienie rozkładu lekcji od ich
dostępności. Poza tym podopieczni
placówki odnoszą coraz większe sukcesy w zawodach sportowych i potrzebują obiektu do rozwoju własnej kultury ﬁzycznej. Zwiększa się również
liczba oddziałów klasowych, co jest
związane z rozbudową osiedla przy
ulicy Fredry, w szczególności w miejscu starej cegielni.
Hala mogłaby też być wykorzystywana przy organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczności szkolnej i lokalnej. Szkoła kilka
razy w roku organizuje dni otwarte,
podczas których odbywają się różnego rodzaju atrakcje dla przyszłych

uczniów, a także dla mieszkańców
dzielnicy. Tego rodzaju imprezy cieszą
się zawsze dużym zainteresowaniem
ze strony lokalnego środowiska.
Do tej pory przygotowano zarys planu obiektu i szacunkowy kosztorys.
Dyrektor szkoły złożył odpowiednie
dokumenty i odbył rozmowy z przedstawicielami władz miasta. Do Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego skierowano
petycję, w której zwrócono uwagę na
pilną potrzebę rozbudowy infrastruktury sportowej szkoły i poproszono
o wsparcie. Wicedyrektor Pan Marcin Król spotkał się również z Radnymi Miasta Krakowa – Panem Mariuszem Kękusiem i Panem Adamem
Migdałem, którzy wyrazili chęć pomocy w realizacji inicjatywy. Pierwszym ważnym krokiem było złożenie przez Panów Radnych poprawki
do budżetu na rok 2018. Poproszono

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 1 / 2018 · www.dzielnica9.krakow.pl

D. BOROWSKI
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56
FOT. ZE ZBIORÓW SP NR 56

Nowa hala sportowa przy łagiewnickiej szkole?

również o poparcie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej Pana
Krzysztofa Kowala, który widzi zasadność w powstaniu nowej hali przy
szkole. Obecnie sprawa wybudowania nowego obiektu sportowego jest
na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki, na której znajduje się Szkoła Podstawowa
Nr 56. W tej kwestii szkoła złożyła pismo do Biura Planowania Przestrzennego i odbyto rozmowy z Zastępcą
Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Panem Grzegorzem Janygą. Wsparcie uzyskano również od
Pana Jana Stanisława Pietrasa – Przewodniczącego Dzielnicy IX oraz Pana
Krzysztofa Mitrasa – członka Rady
Dzielnicy IX, działania wspiera także
cały czas Radny Miasta Krakowa Pan
Mariusz Kękuś. W podjętą inicjatywę
włączyła się także Pani G. Stelmachowicz-Dziech (rodzic naszej uczennicy),
która pomogła merytorycznie wypełnić wniosek o przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania.
Wszystkim zaangażowanym w nasz
projekt składamy serdecznie podziękowania za okazaną życzliwość
i pomoc. Mamy również nadzieję, że
ogromne starania Szkoły Podstawowej nr 56 zostaną docenione i uczniowie za kilka lat rozegrają pierwszy
mecz w nowej hali.

13

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

Nauczycielki pracujące w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 – panie Małgorzata Ożóg i dyrektor Krystyna
Dudek oraz rodzic absolwenta przedszkola pani Aneta
Barcentewicz uhonorowane zostały odznaką „Przyjaciel Dziecka” nadawaną przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci za pracę społeczną dla dobra dzieci. Doceniono
zaangażowanie laureatek wyróżnienia w prowadzenie borkowskich gromad zuchów, które po kilkudziesięciu latach
wznowiły działalność pod okiem harcmistrzów Barbary
i Jacka Kucharskich. Pani Aneta Barcentewicz pełni funkcję prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa w Borku Fałęckim,
Pani Małgorzata Ożóg jest zastępcą komendantki harcerskiego szczepu Solvay.
Wręczenie odznak miało miejsce w dniu 13 stycznia 2018 r.
podczas tradycyjnego, w tym roku XIII, spotkania „Po latach” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i hm. Andrzeja Krzyworzekę.
Ta styczniowa uroczystość jest m.in. okazją do podziękowania członkom i sympatykom Stowarzyszenia za wieloletnią
działalność wychowawczą i zasługi dla ZHP. Oprócz gratulacji i podziękowań ze strony SPH, wyróżnione osoby przyjmowały także krakowskie odznaczenia Honoris Gratia
oraz medale i odznaki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nasze laureatki przyjęły odznakę „Przyjaciel Dziecka” z rąk
Renaty Klorygi – Sekretarz Biura Małopolskiego Oddziału
Regionalnego TPD.

Warto dodać, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o tradycji sięgającej początków XX wieku – w 2013
roku obchodziła jubileusz 100-lecia działalności w Krakowie. Podejmuje działania nastawione na szeroko rozumiane wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży. Krakowskie
TPD prowadzi na terenie naszego miasta 12 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole, ośrodek adopcyjny i jeszcze
kilka innych placówek wspierających rozwój dzieci zdrowych i chorych.
AS
FOT. JACEK KUCHARSKI

Przyjaciółki dzieci

XIII Spotkanie "Po latach" organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.
Laureatki odznaki TPD "Przyjaciel Dziecka": (od lewej) prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa w Borku Fałęckim Aneta Barcentewicz, zastępca komendantki harcerskiego
szczepu Solvay Małgorzata Ożóg, dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 95 Krystyna Dudek oraz hm dh Jacek Kucharski.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

FOT. RENATA GROTOWSKA

Obywatelskie ćwiczenia
W ramach projektu UCZEŃ-OBYWATEL dzieci i młodzież ze Szkoły
Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry
uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym na temat lokalnego samorządu, zorganizowanym w dniu
2 lutego w siedzibie Rady Dzielnicy IX.
W pierwszej części spotkania prowadzący zapoznali uczniów z zasadami funkcjonowania samorządu oraz
pracą Rady Dzielnicy IX. Następnie,
w trakcie warsztatów, uczniowie wcielili się w role radnych i podobnie jak
oni pracowali w komisjach merytorycznych, np. w Komisji ds. Terenów
Zielonych, Sportu i Rekreacji, rozwiązując konkretne problemy, które zgło-
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Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Uczeń-obywatel dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 56
prowadzili Gabriel Szuster i Renata Grotowska.

sili mieszkańcy dzielnicy. Uczestnicy
spotkania mieli zatem okazję w prak-

tycznych ćwiczeniach sprawdzić swój
potencjał obywatelski.
RG
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URUCHOMIENIE NOWEGO
MIESZKANIA CHRONIONEGO

JASEŁKA GÓRALSKIE „PO KOLĘDZIE”
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególnej radości, ciepła, pokoju. W tej świątecznej atmosferze w dniu 22 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry odbyły się jasełka bożonarodzeniowe, które
przygotowali uczniowie klasy 3a z koła teatralnego „Koniczynki” wraz z rodzicami i starszymi kolegami z klas gimnazjalnych, pod opieką Pani Anny Nowaczyk. Przedstawienie było wyjątkowe, ponieważ miało charakter
góralskiej biesiady, która towarzyszyła oczekiwaniu na narodziny Jezusa.
Dech w piersiach zapierała przepiękna sceneria: krajobraz górski, szopka,
płonące ognisko i pieczone jabłka. Wszyscy mogli podziwiać oryginalne
góralskie stroje aktorów. Przedstawianie rozpoczęło się wystąpieniem Pani
dyrektor mgr inż. Alicji Kapcia, która powitała zaproszonych gości i zaprosiła do obejrzenia jasełek oraz wspólnego kolędowania. Na widowni zasiedli między innymi: Proboszcz Paraﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Łagiewnikach ks. Bogdan Dudek, Radny MiastaKrakowa Adam Migdał,
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Pietras oraz radni, członkowie
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego na czele z prezesem Panem Edwardem Kucałą, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Policji i Straży
Miejskiej. Przedstawienie było wspaniałe. Zarówno uczniowie, jak i rodzice wykazali się ogromnym zaangażowaniem i świetną grą aktorską.
Na specjalne zaproszenie Księdza Proboszcza Bogdana Dudka jasełka
góralskie zostały wystawione w dniu14.01.2018 r. w kościele paraﬁalnym
w Łagiewnikach.
FOT. ZE ZBIORÓW SP NR 56

ANNA NOWACZYK

FOT. ZE ZBIORÓW SP NR 56

Gratulacje po spektaklu przekazują dyrektor SP Nr 56 Alicja Kapcia, proboszcz ks. Bogdan Dudek, przewodniczący Dzielnicy IX Jan Stanisław Pietras oraz radny Miasta Krakowa Adam Migdał.

W związku z potrzebami w tym zakresie
zostało uruchomione mieszkanie chronione w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy
ul. Zakopiańskiej 101/12, funkcjonujące
w strukturze Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Krakowskiej 55 w Krakowie.
W otwarciu mieszkania wzięli udział: Andrzej
Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji
Miasta, Jan Stanisław Pietras Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, Tomasz Daros Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto,
Witold Kramarz dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, Marzena
Samek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul.
Krakowska 55.
Pobyt w mieszkaniu chronionym może być
przyznany osobie, która ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność
lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki. Jest to forma pomocy,
przygotowująca osoby przebywające w takim
mieszkaniu do prowadzenia samodzielnego życia w środowisku. Pomoc realizowana jest przy
wsparciu specjalistów, takich jak pracownik
socjalny, terapeuta, psycholog. Wsparcie obejmuje przede wszystkim pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, pomoc w wykonywaniu
czynności niezbędnych w życiu codziennym,
kształtowanie umiejętności gospodarowania
czasem wolnym.
Osoba korzystająca z tego typu wsparcia
zapewnia sobie we własnym zakresie zakup
żywności, ubrania i jest zobowiązana do
ponoszenia opłaty za pobyt. Opłata ustalana
jest po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i uzależniona od dochodu osoby
korzystającej.
Mieszkanie przy ul. Zakopiańskiej 101/12
przeznaczone jest dla pięciu osób przewlekle
psychicznie chorych, niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym i znacznym.
AGNIESZKA PERS
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Kulturalnie
W

D Z I E L N I C Y IX

KLUB ISKIERKA ZAPRASZA
Klub Rodziców
7 marca, godz. 16-17: sensoplastyka
zajęcia wspomagające m.in. rozwój zmysłów, świadomości ciała i małej
motoryki, prowadzenie: Magdalena Skibińska

15 marca, godz. 14-15: zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
dla dzieci w wieku 2-5 lat wraz z rodzicami, prowadzenie: Danuta Pietraszewska

21 marca, godz. 16: „Gimnastyka buzi i języka”
warsztaty z logopedą dla dzieci z rodzicami, prowadzenie: Magdalena
Skibińska
Kontakt: Klub Iskierka, ul. Żywiecka 44,
kierownik: Magdalena Handzel-Milc, tel. 012/ 266 03 45, 519 309 350
iskierka@ckpodgorza.pl

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY ZAPRASZA
7 marca, godz.19: spektakl „Kociaku, przyjeżdżaj, czyli Villas
story” w wykonaniu Teatru MIST
Sztuka oparta jest na biograﬁi wielkiej diwy polskiej estrady.
To opowieść o osobistych porażkach i samotności artystki,
która mimo fenomenalnych zdolności wokalnych stała się oﬁarą
życiowej niezaradności, ludzkiej głupoty i skorumpowanego
polskiego show biznesu. Autorka sztuki Bożena Gałczyńska-Szurek
na przykładzie losu artystki ukazuje w swojej sztuce, jak trudno
osiągnąć popularność i sukces, ale przede wszystkim, jak trudno
później z tym żyć.
reżyseria: Stanisław Michno, scenograﬁa: Stanisław Jazgar, kostiumy: Anna
Gorgoń, opracowanie piosenek Violetty Villas: Piotr Stopa, wykonanie
muzyki: Trio Beethovenowskie, występują: Monika Rutkowska (Violetta
Villas), Mateusz Kuśmierek, Marek Wolny, Maria Jazgar, Róża Janas,
Marek Jędrzejczyk, Tomasz Gąsior
Bilety: 30 zł – normalny, 15 zł dla posiadaczy karty Podgórze w Kulturze
lub Karty Seniora.

14 marca, godz. 18.30: koncert
charytatywny z okazji Światowego
Dnia Kota. Jaga Wrońska i Kazimierz Madej zaprezentują utwory ze
zbiorów poezji Franciszka Klimka.
Wystąpią: Andrzej i Jacek Zielińscy
z zespołu Skaldowie, Dave Nllaya, Nadla
Socha, Prokoncepcja, Jaga Wrońska,
Kazimierz Madej.
Prowadzenie koncertu: Łukasz Lech.
Bilety do nabycia w biurze KTOZ (ul.
Floriańska 53).

23 marca, godz. 19.00: koncert
zespołu Kagyuma z cyklu „Solvay
Nocą”
Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł dla
posiadaczy karty Podgórze w Kulturze
lub Karty Seniora.

24 marca, godz. 18.00: Dzień
prawdy o Chinach – Klub Idź Pod
Prąd Kraków zaprasza na pokaz
ﬁlmów "W imię Konfucjusza", (reż.
Doris Liu), czyli prawda o Instytutach Konfucjusza i "Trudno uwierzyć" (reż. Ken Stone) o holokauście
w Chinach spowodowanym przymusowym pobieraniem organów.
Podczas spotkania przedstawimy komentarz Hanny Shen, polskiej
korespondentki mieszkającej na Tajwanie. W dyskusji weźmie
udział Marcin Hakemer-Fernandez.
Wstęp wolny!

26 marca, godz. 19.00: monodram „Upadek” w wykonaniu
teatru MIST
Bilety: 20 zł – normalny, 10 zł – dla posiadaczy Karty Seniora lub Podgórze w Kulturze.
Bilety do nabycia za pośrednictwem strony internetowej ckpodgorza.pl,
osobiście w Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) lub w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay (ul. Zakopiańska 62). Rezerwacja biletów:
tel. 12 656 36 70 wew. 30.

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
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

· www.dzielnica9.krakow.pl
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