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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

Plakat antysmogowy przygotowany przez dzieci i rodziców na konkurs „Stop-Smog” w ramach kampanii „Przedszkolaki
wyrzucają smog z Dzielnicy IX” organizowanej przez Przedszkole Samorządowe Nr 95 w Borku Fałęckim.

Składamy Państwu i Państwa Rodzinom

życzenia radosnych, pogodnych
i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy.
Rada i Zarząd Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W

W przedświątecznym okresie
przekazuję Państwu drugi numer
Pisma Dzielnicy IX „INFO.9”.
W numerze znajdziecie Państwo
omówienie planowanych na 2018
rok zadań z zakresu infrastruktury
drogowej, na które Dzielnica przeznacza dużą część swoich środków
ﬁnansowych (str. 8-9) oraz informację o działaniach, może w nieco
mniejszej skali, ale wnioskowanych
przez mieszkańców i dotyczących
zarówno bezpieczeństwa pieszych,
jak i w ruchu drogowym na terenie
całej dzielnicy (str. 10-11). W Piśmie znalazła się też na informacja
na temat Parku Rzecznego Wilga –
zadania, które od lat jest obiektem
wniosków i zabiegów mieszkańców
dzielnicy, szczególnie z Osiedla Cegielniane.
Rozpoczynamy cykl informacji
na temat realizacji na terenie Dzielnicy IX Trasy Łagiewnickiej (str. 3).
Z aktualnych planowanych wydarzeń pragnę zwrócić uwagę na
informację o zbliżających się uroczystościach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Piszemy także o akcji antysmogowej przeprowadzonej przez
Przedszkole Samorządowe Nr 95,
która jest kontynuowana w ramach
tegorocznego Festiwalu Street Artu
(str. 6-7).
I na koniec to, co jest najprzyjemniejsze: pragnę przekazać Państwu, Państwa Rodzinom życzenia
radosnych, pogodnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy.
Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy IX

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
na 2018 rok ulicy Millana.
Rada podjęła również uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Las Borkowski”. Zawnioskowano, aby obszar lasu objęty tym planem pozostał w całości terenem zielonym, z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych.
Dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2018.
Najistotniejsze zmiany dotyczą zadań
z zakresu Dzielnicowego programu
wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia.
Rada opiniowała przedstawione
warianty przebiegu granic Dzielnic
VIII, IX i X. Opinia jest negatywna
dla przedstawionych wariantów II i III.
Nie przegłosowano uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków przyznanych Dzielnicy na rok 2018. AS

Uroczystości po Wielkanocy w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
W Niedzielę Palmową rozmawiam z Panem Janem Pawlikiem
– przedstawicielem komitetu organizacji i koordynacji przygotowań do
uroczystości, które odbędą się w okresie po świętach Wielkanocy przy
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewnikach. Będą to:
• 8 kwietnia 2018 r. – Święto Miłosierdzia Bożego (Niedziela Bożego Miłosierdzia). Szczegóły przebiegu uroczystości znajdują się na plakatach oraz na
stronie internetowej milosierdzie.pl .
• 28 kwietnia 2018 r. (sobota) – beatyﬁkacja Służebnicy Bożej Hanny
Chrzanowskiej (1902-1973) – pielęgniarki, stypendystki francuskiej i amerykańskiej służby zdrowia, inicjatorki domowego hospicjum oraz wolontariatu.
• 5 maja 2018 r. (sobota) – coroczna pielgrzymka Słowaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, organizowana przez słowackie Radio Lumen.
W tych dniach organizowane są dla przybyłych pielgrzymów parkingi dla autokarów oznaczone kolorami,
wraz z wydzielonymi lokalizacjami przy ulicach Motarskiego,
Turowicza, Witosa, przy Parku
Handlowym Zakopianka oraz
przy Centrum Św. Jana Pawła II.
Można spodziewać się pewnych
utrudnień w ruchu, za co organizatorzy z góry przepraszają. JSP

FOT. JAN S. PIETRAS

Szanowni Państwo!

marcu odbyła się L sesja Rady
Dzielnicy IX.
Podjęto uchwałę w sprawie punktów
sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy IX. Wnioskowano o utrzymanie
dotychczasowego poziomu limitu punktów oraz o pozostawienie miejsc sprzedaży alkoholu w dotychczasowych lokalizacjach. Rada negatywnie zaopiniowała wprowadzenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych w godz. 22-6.
10.01.2018 r. RMK podjęła uchwałę
w sprawie przeniesienia siedziby Samorządowego Przedszkola Nr 95 z ul.
Żywieckiej na ul. Kościuszkowców 6.
Rada Dzielnicy IX pozytywnie zaopiniowała przekazanie prawa trwałego zarządu na rzecz SP Nr 95 nieruchomości położonej pod tym adresem.
Negatywnie zaopiniowana została
koncepcja budowy chodnika w ul.
Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13D.
Wnioskowano o wprowadzenie
do Wykazu dróg, obiektów i terenów,
na których realizowane są zadania

TRASA ŁAGIEWNICKA – PERSPEKTYWY REALIZACJI W 2018 ROKU
Jedną z najważniejszych inwestycji miejskich planowanych od lat do realizacji na terenie
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki jest Trasa Łagiewnicka. W siedzibie Spółki Miejskiej
Trasa Łagiewnicka przy ul. Zbrojarzy 34 rozmawiam na temat tej inwestycji z inżynierem
kontraktu Krzysztofem Migdałem z Zarządu Spółki Miejskiej Trasa Łagiewnicka.
stępowanie w sprawie wydania
decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Kontynuacja rozpoczętych roa początek przypomnę czybót uzależniona jest od terminu
telnikom parametry inuzyskania prawomocnych decywestycji. Trasa Łagiewniczji ZRID. Szczegółowy harmoka, będąca elementem III obnogram robót zostanie opracowodnicy Krakowa, ma mieć ok.
wany po uzyskaniu tych decyzji.
3,5 km długości i przebiegać od
Obecnie rozpoczęto prace poTrasa Łagiewnicka – wizualizacja. Na pierwszym planie ul. Zakopiańska
ul. Grota-Roweckiego do skrzy- z widocznym włączeniem w ulicę linii tramwajowej. Widoczna rzeka Wilga
rządkowe, przygotowanie tereżowania ulic Witosa, Halszki i w prawym górnym narożniku południowa część Osiedla Cegielniane.
nu pod budowę, dopuszczalną
i Beskidzkiej. Budowa ma zadecyzjami wycinkę zieleni, rozkończyć się w 2020 r. Trasa ma
biórki oraz prace budowlane
mieć po dwa główne pasy ruEtapu I – włączenie węzła drochu w każdym kierunku. Na
gowego w rejonie włączenia projej przebiegu trasy dodatkowe,
jektowanej ulicy 8 Pułku Ułatrzecie pasy dla autobusów konów do Trasy Łagiewnickiej, na
munikacji zbiorowej, a na węwysokości ul. Ruczaj (Dzielnica
złach będą dochodzić jeszcze
VIII Dębniki).
pasy do wyjazdu z trasy i wjazW 2018 roku zakładane jest
du na nią. W ramach inwestycji
rozpoczęcie robót zasadniczych
Trasa Łagiewnicka – wizualizacja węzła "Ulica Zakopiańska”. Widoczne
powstanie pięć tuneli, nowe wę- Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Centrum Św. Jana Pawła II (w głębi
związanych z linią tramwajową
zły drogowe, ekrany akustyczne, początek budowy).
(prace obejmujące Etap IV – na
mosty, kładki, chodniki i ścieżki
odcinku od pętli tramwajowej
rowerowe. Projekt obejmuje też
Kurdwanów do ul. Totus Tuus,
budowę połączenia tramwajoprzebudowa pętli tramwajowej
wego między pętlą tramwajową
Kurdwanów – zadanie w zakreKurdwanów a ul. Zakopiańską,
sie także Etapu IV) oraz rozpowzdłuż rzeki Wilgi pod terenaczęcie prac Etapu II – na odcinmi między Sanktuariami Bożeku od ul. Zakopiańskiej do ul.
go Miłosierdzia i Centrum Św.
Grota Roweckiego i Etapu III
Jana Pawła II. Na trasie przejazna odcinku od ul. Totus Tuus do
du tramwaju zaplanowano pięć
ul. Zakopiańskiej włącznie.
Trasa Łagiewnicka – wizualizacja widoku na węzeł "Ulica Witosa”, na dalprzystanków. Część trasy tram- szym planie widoczna ul. Turowicza.
Plan jest jednak taki, aby
wajowej zostanie poprowadzona
podczas budowy na żadnej
w tunelu o długości ok. 700 m,
z ulic nie zamykać przejazdu dla samochodów w całości.
który wyznaczono pod terenami sanktuariów. Przy moście
Zwiększone trudności pojawią się w okresie wakacyjnym
nad Wilgą, który łączy oba miejsca kultu, ma powstać podziemny przystanek. Obok tunelu tramwajowego będzie prze- (od czerwca do końca sierpnia). Wtedy przebudowana zostanie pętla tramwajowa w Kurdwanowie. Latem roboty
biegał najdłuższy z tuneli drogowych, o długości ok. 680 m.
będą
prowadzone także w rejonie ulic Turowicza i ZakoNowa linia tramwajowa będzie miała długość ok. 1,7 km.
piańskiej,
mogą pojawić się na nich utrudnienia w ruchu.
Przebudowana zostanie także, na odcinku ok. 0,6 km, istObecnie
z
realizacją
wstępnych prac, w tym porządkowych,
niejąca linia tramwajowa wzdłuż ul. Zakopiańskiej.
nie wiążą się utrudnienia drogowe.

N

Jan S. Pietras: Panie Inżynierze, czy w 2018 roku rozpocznie się realizacja tej inwestycji w naszej dzielnicy? Jaki będzie zakres prac w 2018
roku i gdzie planowane są realizacje?

Krzysztof Migdał: Budowę Trasy Łagiewnickiej rozpoczęto w lutym 2018. Wykonawcą jest Firma Budimex w konsorcjum z Ferrovial Agroman. Obecnie prowadzone jest po-

JSP: Mieszkańcy przysyłają głosy zaniepokojenia dotyczące wpływu
prac przy Trasie Łagiewnickiej na ich nieruchomości i warunki zamieszkania. Co może Pan przekazać mieszkańcom? Mieszkańcy obawiają się,
że trasa, w obecnym projekcie położona bardzo blisko ich mieszkań i
domów, spowoduje większy hałas, wzrost zanieczyszczeń i wprowadzi
tranzyt z IV obwodnicy.
→
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→ KM: Obecnie od listopada 2017 roku prowadzony jest
monitoring wstępny, rejestrowane są warunki wyjściowe, istniejący stan środowiska (hałas, zapylenie, poziom
drgań). Niezależnie od tego Firma Budimex wraz ze Spółką
Miejską Trasa Łagiewnicka przeprowadza inwentaryzację
wszystkich nieruchomości sąsiadujących z planowanym
przebiegiem Trasy Łagiewnickiej.
Parametry Trasy Łagiewnickiej: PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: 70 km/h; DŁUGOŚĆ JEZDNI: ok. 3,5 km; DŁUGOŚĆ TOROWISKA TRAMWAJOWEGO: 2,3 km;
PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ na odcinku: 0,6 km; CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ
TUNELI: 2,1 km (TUNELE DROGOWE: od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego i pod ul. Kobierzyńską – ok. 400 m, pod projektowaną ul. 8. Pułku
Ułanów, pomiędzy ulicami 8. Pułku Ułanów a Zakopiańską – ok. 585 m,
pod ul. Zakopiańską, pod terenami sanktuariów – ok. 680 m, pod skrzyżowaniem ulic Turowicza i Herberta – 260 m; TUNEL TRAMWAJOWY: pod
terenami sanktuariów – ok.700 m); MOSTY: w ciągu ul. Zakopiańskiej oraz
w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – oba nad rzeką Wilgą.

Po rozpoczęciu prac prowadzony będzie stały monitoring,
zarówno w zakresie stanu środowiska, jak i stanu technicznego nieruchomości. Monitoring ten będzie prowadzony
także po zakończeniu robót.
W najbliższym czasie Radzie Dzielnicy IX przekazane
zostaną plansze obrazujące przebieg Trasy Łagiewnickiej,
które będą stanowiły element stałej ekspozycji w siedzibie
Rady Dzielnicy IX.
JSP: Panie Inżynierze, dziękuje za rozmowę. Rada Dzielnicy IX w kolejnych
wydaniach INFO.9 będzie chciała informować o pracach przy Trasie
Łagiewnickiej.

JAN S. PIETRAS
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IX ŁAGIEWNIKI BOREK FALĘCKI
Informacja na dzień 24.03.2018 r.
Materiał graﬁczny udostępniony przez Spółkę Miejską Trasa Łagiewnicka.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

FOT. RENATA GROTOWSKA

Spotkanie kobiet
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Pierwsze spotkanie seniorów w ramach Aktywnych Poniedziałków dla Seniorów w Dzielnicy IX odbyło się 5 marca w przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, który
w roku 2018 ma kontekst jubileuszowy. Minęło bowiem 100
lat od uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.
W czasie spotkania z prawnikiem, Panią Joanną Bąk, rozmawiano o „Roli kobiet we współczesnym świecie”. Był też
czas na okolicznościowe życzenia i kultowe upominki, które zostały przyjęte ze zrozumieniem i z zadowoleniem. Obdarowani zostali także panowie obecni w czasie spotkania.
Jak przystało na aktywnych seniorów, rozmawiano również na temat budżetu obywatelskiego w roku 2018. RG
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PERTURBACJE Z BUDŻETEM
W 2017 roku zadanie „Park Rzeczny Wilga” było wpisane do Budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy
Finansowej (WPF) na łączną kwotę 4 mln 650 tys., odpowiednio: 2017 r. – 650 tys., 2018 r. – 2 mln i 2019 r. z kwotą 2 mln. To miało gwarantować mieszkańcom powstanie
projektu i realizację zadania.
Jakie było nasze zdziwienie, gdy przeglądając projekt Budżetu Miasta Krakowa na 2018 nie znaleźliśmy w nim ani
zadania, ani też jednej złotówki zaplanowanej na realizację Parku Rzecznego Wilga. Podjęliśmy rozmowy z radnymi miasta z naszego okręgu, aby poprzez wprowadzenie
poprawki do Budżetu Miasta przywrócili to zadanie z odpowiednim ﬁnasowaniem. Tak też się stało. W budżecie
na rok 2018 przywrócono zadanie, ale tylko w roku 2018
z kwotą 1 mln. Zaplanowano wykonanie projektu i rozpoczęcie realizacji. Nie przywrócono zadania do WPF, ale jak
to mowa w porzekadle: lepszy rydz niż nic…
KŁODA W POSTACI ZMIANY PRZEPISÓW
O PRAWIE WODNYM
W lutym 2018 roku w ramach monitorowania zadania
w Zarządzie Zielenie Miejskiej w Krakowie uzyskaliśmy
informację, która wzbudziła nasze zaniepokojenie.
W 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zlecił opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu Na Budowę dla
Parku Rzecznego Wilga. Jednak ze względu na skomplikowany charakter zawartej umowy (wydłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień dokumentacji
projektowej wynikające z zapisów Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego – ULICP), jej termin
został przesunięty do końca kwietnia 2018 roku.
Zupełnie niezależnie od harmonogramu prac Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, związanego z realizacją
przedmiotowej inwestycji, dnia 1 stycznia 2018 zmieniły
się zapisy ustawy

POD ZNAKIEM ZAPYTANIA
Na sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy IX w dniu 28 marca 2018 roku Zarząd przygotował projekt uchwały pozytywne opiniujący przedstawiony radzie w ostatnich dniach
przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta
Krakowa projekt Parku Rzecznego Wilga w obszarze Dzielnicy IX, czyli na odcinku od ul. Ruczaj do ul. Brożka.
Czy uda się powtórzyć procedury administracyjne konieczne do rozpoczęcia realizacji tego zadania na tyle szybko, aby wykorzystać zarezerwowane w roku 2018 na to zadanie środki miejskie w wysokości 1 000 000 zł?
To pytanie na dzień dzisiejszy pozostaje otwarte…
Będziemy zadanie monitorować i na bieżąco informować
o stanie realizacji.
INFORMACJA NA DZIEŃ 25.03.2018 R.
PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

FOT. JAN S. PIETRAS

Perspektywy realizacji w 2018 roku
budowy Parku Rzecznego Wilga

z dnia 20 lipca 2017 r. o Prawie Wodnym. W ślad za tym
uzyskana w 2017 roku decyzja ULICP została wygaszona.
Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z Ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, w przypadku, gdy teren pod inwestycję
celu publicznego nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, konieczne jest uzyskanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
w celu uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowę. Teren,
na którym ma być realizowane zadanie pn. „Budowa Parku
Rzecznego Wilga” nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Mając na uwadze powyższe, w bieżącym roku konieczne będzie ponowne przystąpienie do procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem Decyzji ULICP. Następnie konieczne będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień do
dokumentacji projektowej, wynikających z zapisów w niej
ujętych, aby ﬁnalnie otrzymać Decyzję Pozwolenia Na Budowę.
16 lutego 2018 roku do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa złożony został ponowny
wniosek o wydanie decyzji ULICP dla przedmiotowego
obszaru. Wydanie decyzji nie będzie jednak możliwe bez
przeprowadzenia odpowiednich ustaleń ze stosownymi organami administracyjnymi (m.in. Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie czy Spółdzielnią
Mieszkaniową „Cegielniana”).

Widok na teren planowanego Parku Rzecznego
Wilga z budynku wysokiego przy ul. Borsuczej 5.
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WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

Zakończył się projekt SMOG-STOP
Zakończył się trzymiesięczny projekt „SMOG–STOP”
realizowany przez Przedszkole Samorządowe
Nr 95 przy ul. Żywieckiej i ul. Kościuszkowców.
Celem projektu było podnoszenie świadomości
ekologicznej dzieci – uzmysłowienie im problemu
zanieczyszczenia powietrza oraz jego konsekwencji
dla zdrowia ludzkiego i warunków życia.

P

rojekt obejmował działania artystyczne, udział dzieci
w prelekcjach oraz eksperymentach przyrodniczych –
było to zatem przedsięwzięcie edukacyjne i twórcze. Największym jednak atutem wydaje się być współpraca
i zaangażowanie rodziców w troskę o środowisko naturalne oraz zasięg akcji SMOG–STOP. Działania dzieci
nie pozostały w cieniu sal przedszkolnych, ale obejmowały
także kampanię w terenie – w parku i pobliskich sklepach
– skierowaną do mieszkańców dzielnicy. Autorkami i koordynatorkami projektu były Sylwia Słabosz-Kołodziejczyk,
Katarzyna Durbas oraz Agnieszka Kulig.
Realizacja projektu rozpoczęła się od ogłoszenia konkursu plastycznego „Smog-Stop” dla dzieci i ich rodziców na plakat antysmogowy oraz konkursu na „Kreatywne hasła antysmogowe”. Dzieci wraz z rodzicami tworzyły prace konkursowe, a w obu przedszkolach – przy ul.
Żywieckiej i ul. Kościuszkowców – wykonane zostały papierowe pyłomierze, na których zaznaczano jakość powietrza każdego dnia, pobierając dane ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzieci miały okazję
same kontrolować jakość powietrza i poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Na przełomie stycznia i lutego w każdej
grupie przedszkolnej zrealizowane zostały tematy kompleksowe dotyczące przyczyn i skutów skażenia powietrza.
23 lutego 2018 roku odwiedzili nas goście z Małopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy zapoznali
dzieci z podstawowymi informacjami dotyczącymi problemu smogu oraz uświadomili dzieciom, jak ważne jest monitorowanie jakości powietrza przed opuszczeniem domu.
Na tablicy przedszkolnej pojawiła się „Gazetka zdrowia”
z informacjami na temat smogu dla rodziców.
Przełom lutego i marca był także czasem intensywnej
edukacji. W ramach współpracy z lokalną grupą wolontariuszy z Fundacji Greenpeace w przedszkolach odbyły się
ciekawe warsztaty plastyczne „Uwaga, Smog!” dotyczące
„Potwora Smogusia”, które w łatwy sposób przybliżyły dzieciom problem zanieczyszczenia powietrza. Przedszkolaki
wzięły także udział w krótkim pokazie ﬁlmików o tematyce ekologicznej oraz problemie smogu w Krakowie – obejrzały m.in. animowany ﬁlmy „Air pollution for kids” oraz
„Smog in Krakow city” autorstwa Tomasza Wełny. W ostatnim dniu lutego dzieci miały okazję samodzielnie poeksperymentować w ramach warsztatów badawczych prowadzonych przez „Chemical World”. Te wyjątkowo intere-
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sujące zajęcia spotkały się z dużym entuzjazmem ze strony
najmłodszych dzieci, które mogły wejść w role przyrodników-badaczy. Z naszego zaproszenia skorzystała również
Straż Miejska z Oddziału IV Kraków-Podgórze. Strażnicy Filip Spólnik oraz Barbara Skrzekut zorganizowali dla
dzieci ciekawą pogadankę na temat problemu zanieczyszczenia powietrza i jego przyczyn, wspomaganą multimediami. Odbył się również pokaz roślin ﬁltrujących szkodliwe dla naszego zdrowia substancje.
Na 5 marca zaplanowaliśmy przemarsz antysmogowy po
najbliższej okolicy, ale niestety ze względu na wysoki poziom PM 10 i PM 2,5 został on odwołany – w taki sposób
smog pokrzyżował nasze plany. Manifest antysmogowy
oczywiście odbył się, tylko w innym terminie. Na marsz
z przygotowanymi wcześniej przez dzieci transparentami
oraz tabliczkami antysmogowymi wybraliśmy się 13 marca. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami przemaszerowały
przez pobliski park do budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. Żywieckiej, na pętlę borkowską i przez
najbliższe przedszkolu osiedle, rozdając napotkanym po
drodze mieszkańcom przygotowane ulotki z praktycznymi informacjami o przyczynach smogu i sposobach walki z nim oraz przygotowane przez Urząd Miasta Krakowa
broszury na temat roślin ﬁltrujących. 6 marca w budynku
przedszkola przy ulicy Żywieckiej 24 odbyło się przedstawienie o tematyce ekologicznej dla wszystkich przedszkolaków pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”, przygotowane przez najstarszą grupę przedszkolną „Biedroneczki”.
W trakcie trwania projektu otrzymaliśmy 200 sztuk
kwiatów ﬁltrujących od Urzędu Miasta Krakowa oraz liczne sadzonki roślin ﬁltrujących od rodziców.
Na zakończenie realizacji projektu każde dziecko dostało odznakę „Mały przyjaciel powietrza”, wręczono także
dyplomy i nagrody uczestnikom konkursów, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Prace można oglądać w galeriach w obu placówkach a także
w siedzibie Rady Dzielnicy IX.
Projekt edukacyjny „Przedszkolaki wyrzucają smog z
dzielnicy IX” był skierowany nie tylko do dzieci przedszkolnych i ich rodziców, ale również do mieszkańców Dzielnicy
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Jednym z wydarzeń, na które zaprosiliśmy mieszkańców była prezentacja Mobilnego
Laboratorium „POLONES” wyposażonego w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza.
Mamy nadzieję, że projekt edukacyjny „Przedszkolaki
wyrzucają smog z dzielnicy IX!” był dla dzieci wartościowy
w wielu aspektach. Zdobywały wiedzę na temat ochrony
i dbania o środowisko naturalne oraz umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków
z przeprowadzonych eksperymentów. Udział w projekcie
poszeszył wiedzę całych rodzin na temat problemów z niską emisją. Niezmiernie cieszy fakt aktywnego udziału
w akcji antysmogowej rodziców.
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Cognitive miser*
Komentarz do realizacji projektu edukacyjnego
„Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielnicy IX”

C

RENATA GROTOWSKA
*cognitive miser (język ang.), według Wikipedii: „W psychologii ludzki umysł jest uważany za skąpca poznawczego ze względu na
skłonność ludzi do myślenia i rozwiązywania problemów w prostszy i mniej wysiłkowy sposób, niż w bardziej wyraﬁnowany i bardziej wyraﬁnowany sposób, niezależnie od inteligencji. [1] Tak
jak skąpiec stara się unikać wydawania pieniędzy, ludzki
umysł często stara się nie wydawać wysiłku obliczeniowego. Teoria poznawczego sknera jest parasolową teorią poznania, która łączy wcześniejsze badania nad heurystykami i uprzedzeniami atrybucyjnymi, aby wyjaśnić, dlaczego
ludzie są skurczami poznawczymi.
Termin skąpca poznawczy został po raz pierwszy wprowadzony przez Susan Fiske i Shelley Taylor w 1984 roku. Jest to ważna koncepcja w teorii społecznego poznania i ma wpływ na inne nauki społeczne, w tym, ale nie
wyłącznie, na ekonomię i naukę polityczną.”

Mobilne Laboratorium
„POLONES” wyposażone w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza.
Pokaz dla mieszkańców oraz uczniów okolicznych szkół odbył
się na terenie przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 w dniu
5 marca 2018 r. w ramach akcji "Przedszkolaki wyrzucają smog
z Dzielnicy IX".

FOT. RENATA GROTOWSKA

A GROTOW
FOT. RENAT

SKA

złowiek z natury jest skąpcem poznawczym. Jeżeli jest
to możliwe, oszczędza energię poznawczą, ponieważ
zdolność mózgu do przetwarzania wszelkich docierających
do niego informacji jest ograniczona. Często wybiera więc,
jak mówi psychologia, drogę obwodową, upraszczając złożone problemy.
Myślę, że powyższe krótkie nawiązanie do psychologicznych uwarunkowań poznawczych pozwoli wytłumaczyć
niewielkie zainteresowanie mieszkańców Dzielnicy IX
działaniami w ramach zakończonego w marcu projektu
edukacyjnego „Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielnicy IX”.
Od stycznia do marca 2018 roku dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 95 uważnie przyglądały się czystości
powietrza w Krakowie, a szczególnie w Borku Fałęckim.
Uczestniczyły w prelekcjach i spotkaniach z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, aktywnie
brały udział w warsztatach plastycznych prowadzonych
przez Fundację Greenpeace oraz w antysmogowych warsztatach badawczych w wykonaniu „Chemical Word”. Jedną z ciekawszych propozycji, które pozwoliły poznać tajemnice borkowskiego powietrza, było spotkanie z Mobilnym
Laboratorium „Polones”, wyposażonym w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jego jakość. W pracach tego
laboratorium, które w dniu 5 marca było ogólnodostępne
dla mieszkańców na terenie SP Nr 95 przy ul. Kościuszkowców 6, wzięli udział

także uczniowie i opiekunowie ze SOSW Nr 6 oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy IX, która wsparła ﬁnansowo realizację projektu. Niestety… mieszkańcy nie znaleźli czasu na wsparcie dzieci w „wyrzucaniu smogu” z naszej dzielnicy. Możemy mieć nadzieję, że dotarł do Państwa
„Manifest antysmogowy” rozdawany przez przedszkolaki
w formie ulotek. W siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 można jeszcze obejrzeć prace plastyczne przygotowane przez dzieci na konkurs „Stop–smog” oraz oryginalną, autorską „Szopkę antysmogową”.
W działaniach antysmogowych w miesiącu marcu pałeczkę przejęła grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej
Nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego, która uczestniczy
w warsztatach graﬃti prowadzonych przez Klub Iskierka. Młodzież przygotowuje projekt muralu o tematyce antysmogowej, który zostanie przez nią wykonany jeszcze
w tym roku w ramach Festiwalu Steet Artu w Dzielnicy IX.
Także ten projekt edukacyjny jest realizowany ze środków
Rady Dzielnicy IX.
Obydwa projekty edukacyjne mogły jednak zaistnieć tylko dzięki dobrej woli, pasji i zaangażowaniu wielu osób.
W tym miejscu dziękuję Dyrekcji Samorządowego Przedszkola Nr 95 i Autorkom projektu „Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielnicy IX”: Paniom Agnieszce Kulig, Sylwi
Słabosz-Kołodziejczyk, Katarzynie Durbas, oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej Nr 49, Pani Magdalenie Krawiec, nauczycielowi plastyki i Pani Joannie Róg-Ociepko prowadzącej warsztaty graﬃti.

CO BUDUJEMY W 2018 ROKU?
Na zadania z zakresu budowy i modernizacji miejskiej infrastruktury
drogowej Dzielnica IX zaplanowała na rok 2018 kwotę 798 769 zł
(w tym na remonty dróg, chodników i oświetlenia 49 769 zł).
Na liście zadań znajdują się następujące pozycje:
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie
łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj
na obszarze obowiązującego mpzp.

Zadanie wprowadzone jest do Budżetu Miasta Krakowa oraz do WPF/
WPI na lata: 2017 (rozpoczęcie opracowania projektu, kwota: 0 zł) i 2018
(zakończenie opracowania projektu i
realizacja, kwota: 111 000 zł). Obecnie opracowywana jest dokumentacja
projektowa za kwotę 22 500 zł z terminem realizacji na 14.09.2018 r.
3. Ul. Łukasińskiego – budowa
chodnika na odcinku od mostku
Młynny Kobierzyński do ul. Huculskiej.

Zadanie wprowadzone zostało do
WPF i WPI na lata 2015-2019 (2015
– 0 zł, 2016 – 13 350 zł, 2017 – 0 zł,
2018 – 76 034 zł, 2019 – 140 000 zł).
Ze względu na brak zgody na wejście
w tereny prywatne ZIKiT sygnalizuje niemożność realizacji w roku 2018
II etapu inwestycji. Konieczna jest korekta WPF i WPI oraz przeniesienie
zarezerwowanej kwoty 76 034 zł, na
wniosek ZIKiT, na inne pozycje z zakresu remontów infrastruktury drogowej, zwiększające możliwości realizacji zadań w zakresie remontów. Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji Rady Dzielnicy IX nie zaakceptowała tego przesunięcia.

Stanowisko ZIKiT jest takie, iż realizacja zadania możliwa będzie po
wykonaniu Trasy Łagiewnickiej ze
względu na lokalizację wnioskowanego do budowy chodnika bezpośrednio
przy trasie.
4. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do ul. Falowej.

2. Ul. Łukasińskiego – budowa
chodnika na odcinku od ul. Mireckiego 8.

Zaplanowana kwota na realizację
w 2018 roku: 178 966 zł. Zadanie zo-

stało wprowadzone do WPF/WPI na
lata 2017-2018 (2017 r. – rozpoczęcie
opracowania dokumentacji, kwota: 15
794 zł, 2018 r. – zakończenie opracowania dokumentacji i realizacja, kwota: 178 966 zł). Zadanie jest na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. W 2017 r. przeznaczono na to
kwotę 15 700 zł (z terminem realizacji do 15.12.2017 r.) i w 2018 r. – kwotę 62 800 zł z terminem realizacji do
29.06.2018 r. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji ze środków Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok.
W najbliższym czasie, wg informacji
z ZIKiT, Radzie Dzielnicy IX przekazana zostanie decyzja o zakresie ﬁnansowania tego zadania ze środków
ogólnomiejskich. Wtedy będzie możliwość przesunięcia pozostałych środków na zadania remontowe Dzielnicy.
5. Ulice Kołodziejska/Fredry –
budowa przejścia dla pieszych.

Wg informacji z ZIKiT procedowane jest obecnie pozyskanie terenów
prywatnych na realizację zadania. Na
zadanie zarezerwowana jest kwota
90 000 zł. W przypadku nieuzyskania zapewnienia o możliwości rozpoczęcia wykupu terenu w najbliższych miesiącach, Rada Dzielnicy IX
zawnioskuje do ZIKiT o przeniesienie środków na realizację remontów
w 2018 roku na terenie dzielnicy.
6. Ul. Huculska – budowa chodnika na odcinku od ul. Turonia do
ul. Huculskiej 13 d.
Zadanie wprowadzone jest do Budżetu Miasta Krakowa oraz WPF/
WPI na lata 2017 (rozpoczęcie opracowywania dokumentacji, kwota:
0 zł) i 2018 (zakończenie opracowania dokumentacji i realizacja zadania,
kwota: 200 000 zł). Trwa opracowywanie koncepcji projektowej za kwotę 36 700 zł, z terminem realizacji do

30.04.2018 r. Koncepcja przedstawiona Radzie Dzielnicy IX w lutym 2018 r.
zaopiniowana została negatywnie.
Obecnie przygotowywany jest pod opinię Rady Dzielnicy IX projekt uwzględniający jej uwagi. Szerzej zadanie to
omówione zostało w INFO.9 Nr 1 (s. 7).
7. Budowa chodnika w ul. Odrzańskiej na brakującym odcinku.

2019 r. – zakończenie realizacji, kwota: 48 000 zł). Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa za
kwotę 7 157 zł, z terminem realizacji
do 30.04.2018 r.



Budżet obywatelski
w Dzielnicy IX

Na zadania z zakresu remontów
dróg i chodników na terenie Dzielnicy IX na rok 2018 do dyspozycji Dzielnicy jest kwota 32 269 zł.
Szczegółowa informacja na ten temat
przedstawiona zostanie w następnym numerze INFO.9.

Na terenie Dzielnicy IX odbywają się
zaplanowane spotkania z mieszkańcami
na temat budżetu obywatelskiego.
Zainteresowanie spotkaniami
mieszkańców jest jednak minimalne.
Obecnie, do 31 marca 2018 r., trwa także
zgłaszanie wniosków – projektów zadań
do budżetu obywatelskiego: edycji dzielnicowej i ogólnomiejskiej. Przypominamy
w tym miejscu, że zgłoszone wnioski będą
poddane głosowaniu w 2018 r., natomiast ich realizacja nastąpi w roku 2019.
Wnioski możemy zgłaszać internetowo na
stronie www.budzet.krakow.pl . Wnioski
w ramach BO dzielnicowego powinny
mieć listy poparcia co najmniej piętnastu
mieszkańców. Weryﬁkacja wniosków
dzielnicowych pod względem formalnym
będzie przeprowadzona w Dzielnicy. Na
dzień 25 marca 2018 r. z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki zgłoszono
8 wniosków:
1. Wakacje ze szpadą.
2. Doposażenie w urządzenia zabawowe
skweru przy ul. Łukasińskiego.
3. Ul. Do Wilgi – promenada spacerowa.
4. "Mam tę moc" – zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci.
5. Zaskocz wnuczka – wyślij mu zaproszenie na Facebooku.
6. Magnoliowy zagajnik.
7. Zielony parking przy ul. Fredry.
8. Zielony skwerek – łąka do rekreacji
i wypoczynku.
9. Modernizacja boiska do piłki plażowej KS Borek.
Oczekujemy na uzupełnienie przez wnioskodawców list poparcia.

INFORMACJA NA DZIEŃ 25.03.2018 R.
PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

JAN S. PIETRAS
INFORMACJA NA DZIEŃ 28.03.2018 R.

9. Budowa ciągu pieszego od ul.
Marcika do peronu nr 2 na stacji
kolejowej Kraków Sanktuarium.
Zadanie zaopiniowano pozytywnie z realizacją w latach 2018-2020:
2018 r. – koncepcja (20 000 zł); 2019 –
projekt (30 000 zł); 2020 – realizacja
(183 000 zł). W przypadku uwzględnienia budowy ekranów akustycznych szacowana kwota na realizację
zadania, to 420 000 zł. Rada Dzielnicy IX powinna podjąć uchwałę wprowadzającą to zadanie do WPF/WPI.

W związku z brakiem zgody Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej na
odstąpienie umowy użyczenia dla
części działki, koniecznej do budowy
chodnika, Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji zaopiniuje
do decyzji Rady Dzielnicy IX wariant
budowy chodnika w granicach działki drogowej.
8. Budowa oświetlenia w ulicach
Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.
Dzielnica zaplanowała na to zadanie w 2018 r. kwotę 93 000 zł. Zadanie wprowadzone zostało do WPF/
WPI na lata 2017-2019 (2017 r. – rozpoczęcie opracowania dokumentacji, kwota: 0 zł; 2018 r. – zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie realizacji, kwota 93 000 zł;

Z OSTATNIEJ CHWILI

Druga edycja projektu TALENT ŁĄCZY POKOLENIA 2018
W dniu 15 marca odbyło się spotkanie Kapituły Nagrody Grand Prix dla Talentu
i Nagrody Grand Prix dla Mistrza.
Obydwie nagrody wręczone zostaną w czasie uroczystej gali w Dniu Święta Talentów
w Dzielnicy IX 14 czerwca 2018 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej CSW Solvay
przy ul. Zakopiańskiej.
Spotkanie jurorów, którzy będą wybierali laureatów konkursów, odbędzie się w dniu
17 maja 2018 roku. Aby jednak znaleźć się w gronie kandydatów, należy przesłać zgłoszenie udziału w konkursie.
Do dnia 31 marca 2018 roku organizator, którym jest CSW Solvay, prześle do wszystkich
placówek kulturalnych, edukacyjnych i stowarzyszeń zaproszenie do udziału w konkursie
wraz z regulaminem. Regulamin konkursu będzie także dostępny na stronie internetowej
Dzielnicy IX.
RG
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Plany realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa
drogowego w Dzielnicy IX
z ul. Kościuszkowców także w lewo.
Zakończenie prac wraz z uruchomieniem sygnalizacji planowane jest pod
koniec II kwartału 2018 roku.

BOREK FAŁĘCKI
Ul. Marcika. Planowane są separatory pomiędzy progami spowalniającymi wyspowymi, uniemożliwiające
przejazd samochodów pomiędzy separatorami, jak widoczne jest to na załączonym zdjęciu.

a bocznym dojściem do posesji nr 10
(notariusz) bez zagradzania tego dojścia. Wymaga to sporządzenia nowego projektu docelowej organizacji ruchu, który po zatwierdzeniu traﬁ do
odpowiednich służb celem realizacji.
Ul. Montwiłła-Mireckiego. Zwrócono się do Wydziału Ruchu Drogowego o objęcie ulicy nadzorem ze
względu na przekraczanie przez kierowców dopuszczalnej prędkości.
Z uwagi na obowiązujące przepisy nie
ma możliwości zamontowana progów
zwalniających na odcinku pomiędzy
ulicami Gajową i Micińskiego.

Ul. Montwiłła-Mireckiego przy
posesji nr 10. Tu spotykamy się z problemem samochodów parkujących
na chodniku w rejonie bezpośrednio
przy przejściu. W związku z problematyczną egzekucją przepisów, postanowiono wprowadzić urządzenia
ﬁzycznie blokujące możliwość parkowania. Będą to pozbawione łańcuchów słupki U-12b – kontynuacja już
ustawionych (na wniosek Rady Dzielnicy IX) na skrzyżowaniu ulic Montwiłła-Mireckiego i Niemcewicza. Będą one umiejscowione na odcinku 10
m pomiędzy przejściem dla pieszych
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Ul. Podhalańska. Wnioskowany
jest montaż progów spowalniających
w ulicy w celu spowolnienia ruchu pojazdów samochodowych. Lokalizacje
przy numerach 15 i 22 ZIKiT uzależnia od zgody mieszkańców.

Skrzyżowanie
Zakopiańska/Kościuszkowców – wykonanie przejścia dla pieszych. Z ZIKiT uzyskaliśmy stanowisko: w roku 2017 podjęto
zadanie „modernizacja sygnalizacji
przejazdowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu Zakopiańska/Kościuszkowców”. W ramach modernizacji przewidziana została budowa przejścia
dla pieszych przez ul. Zakopiańską
wraz z objęciem przejścia sygnalizacją świetlną. W chwili obecnej uzgodnione są projekty modernizacji i w najbliższym czasie powinny się rozpocząć
prace w terenie. W projekcie nie znalazło się dopuszczenie skrętu w lewo
z ul. Kościuszkowców. Po zakończeniu inwestycji rozważona zostanie
możliwość zmiany projektu i wyjazd

Ul. Żywiecka. Rada wystąpiła
o spowolnienie ruchu pojazdów samochodowych poprzez montaż progów wyspowych, spowalniających
szybkość pojazdów samochodowych,
ale umożliwiających przejazd autobusu komunikacji miejskiej.

Skrzyżowanie ulic Zawiłej i Żywieckiej – działania w zakresie
oświetlenia i oznakowania jezdni.
Brakuje tu pionowego oznakowania
drogi informującego o ograniczeniu
prędkości oraz progów na odcinku od
ul. Obozowej, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego
i pieszych, gdyż natężenie ruchu jest
duże, a droga na tym odcinku kręta
i w dodatku niedostatecznie oświetlona. Konieczne jest uzupełnienie oznakowania i oświetlenie, co stanowi zadanie priorytetowe dla policji.

OSIEDLE CEGIELNIANE
Skrzyżowanie ul. Brożka z ul. Borsuczą. Rada wystąpiła z wnioskiem
o opracowanie koncepcji uwzględniającej dodatkowy pas wyjazdowy z ul.
Borsuczej.
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Skrzyżowanie ulic Brożka i Borsuczej. Rada uchwaliła wniosek o zamontowanie słupków ograniczających parkowanie na przejściu i przy
skrzyżowaniu.

Ul. Brożka przy nr 6, 8. Aby zapobiec nieprawidłowemu parkowaniu,
rada wnioskowała o ustawienie prawidłowe znaków zakazu zatrzymywania się wzdłuż chodnika lub zamontowania słupków ograniczających parkowanie na tym odcinku ul. Brożka,
co spowoduje zaprzestanie łamania
przepisów ruchu drogowego i poprawi
bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym.

Skrzyżowanie Cegielniana/Odrzańska – zmiana organizacji ruchu.
Przypominamy, że w ramach spowolnienia i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, w roku 2017 wybudowane zostało w ul. Cegielnianej przy
ul. Wałbrzyskiej wyniesione przejście
dla pieszych. Obecnie rada ponawia
wniosek o zmianę organizacji ruchu:
od skrzyżowania ul. Cegielnianej z ul.
Odrzańską ul. Odrzańska zamiast
podporządkowanej uzyskałaby status ulicy głównej, a ul. Cegielniana
od skrzyżowania w kierunku ul. Do
Wilgi byłaby ulicą podporządkowaną.

Ul. Pienińska – zmiana organizacji
ruchu na odcinku od ul. Cegielnianej
do ul. Słupskiej poprzez wprowadzenie strefy ograniczonego postoju w dni
powszednie od godz. 7-21 (znak B-39).

postoju). Umożliwią one postój pojazdów jedynie na czas nie dłuższy niż
minuta, przeznaczony np. na otwarcie
lub zamknięcie bramy. Nowe oznakowanie byłoby dodane do istniejących
w terenie znaków B-1 (zakaz ruchu).
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę
wnioskującą zastosowanie zaproponowanego rozwiązania.
Ul. Strumienna. Informujemy, iż
po dłuższym okresie niemożności
wprowadzenia poprawy organizacji
ruchu w ulicy, zagrażającemu bezpieczeństwu pieszych i dzieci, ZIKiT
podjął decyzję, że na odcinku od ul.
Fredry wprowadzona zostanie „strefa
zamieszkania” oraz określenie pierwszeństwa przejazdu na zwężonym odcinku drogi (za pomocą znaków B-31
i D-5 ustawionych pomiędzy posesjami nr 3 i 13 z pierwszeństwem pojazdów nadjeżdżających od ul. Fredry).
ZIKiT informuje, że opracuje nowy
docelowy projekt organizacji ruchu
i po zatwierdzeniu zostanie przekazany służbom do realizacji w terenie.

Ul. Cegielniana 23. Planowane
jest ustawienie prawidłowych znaków
zakazu zatrzymywania oraz słupków
ograniczających parkowanie na zakręcie.
Ul. Szaniawskiego – wnioskowane
są słupki przy obu skrętach uniemożliwiające parkowanie samochodów na
zakręcie.

Konieczne jest też dostawienie
w ul. Cegielnianej kilku słupków
przy wyjazdach z posesji, aby uniemożliwić wjazd i poruszanie się samochodów po chodniku „na trzeciego”.

Ulice Zakopiańska, Tischnera,
Turowicza – znak przy skrzyżowaniu Turowicza/Połomskiego. Dzielnica zawnioskowała o podjęcie przeciwdziałania wjazdowi do Łagiewnik
samochodów ciężarowych i autobusów z pielgrzymami, pomimo istniejących znaków zakazu wjazdu samochodów do 3,5T.
OPRACOWAŁ JAN S. PIETRAS
FOT. JAN S. PIETRAS

ŁAGIEWNIKI
Ul. Pocztowa. W celu poprawy
bezpieczeństwa poprzez udrożnienie przejazdu, po obu stronach jezdni
można wprowadzić znaki B-35 (zakaz

Kominek harcerski dedykowany Lesławowi Połomskiemu
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w Dzielnicy IX
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SMOG (NIE SMOK)
NIE TYLKO WAWELSKI

2 marca 2018 r. z okazji Dnia Myśli Braterskiej członkowie Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca ZHP Kraków-Podgórze zorganizowali 7. Spotkanie przy podgórskiej watrze dedykowane obchodzącemu w bieżącym roku 100-lecie urodzin
zasłużonemu mieszkańcowi Łagiewnik Panu LESŁAWOWI POŁOMSKIEMU. W miesiącu marcu Jubilat obchodzi również 86. rocznicę wstąpienia do Związku Harcerstwa
Polskiego.
W czasie „Kominka harcerskiego” w Centrum Kultury Podgórza pan Andrzej Gaczorek
przedstawił w formie prezentacji audiowizualnej życiorys oraz działalność zawodową
i społeczną Pana Lesława Połomskiego. Dostojny Jubilat odebrał moc serdecznych życzeń, podziękowań i gratulacji, także z rąk przedstawicieli Zarządu Dzielnicy IX, Panów
Krzysztofa Mitrasa i Jana Stanisława Pietrasa.
FOT. AGNIESZKA GACZOREK

Gdy walka ze smogiem
gdzieś leży
odłogiem
– to czyste powietrze
jest tylko
po… wietrze!
Bo gdy wiatr nam wieje
to i smog
też…. wieje!
Ta jego ucieczka
to żadna
bajeczka!
On wraca dopiero
gdy wiatru
jest… zero!
I truje wciąż skrycie,
więc dbajmy
o życie!
Niech walka ze smogiem
nie leży odłogiem!
A póki co:
OD STARUSZKA DO BOBASKA
NA SMOG DOBRA – DOBRA
MASKA!
Nie masz maski? – Dobrze
wiedzieć,
że najlepiej w domu siedzieć!
NAPISAŁ: JERZY FALISZEK

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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