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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

Widok na ponad 15-hektarową połać prywatnego
terenu w Borku Fałęckim, zwanego potocznie „Lasem
Borkowskim”, o którego status i zagospodarowanie,
na oczach zdezorientowanych mieszkańców,
od lat toczą się spory między właścicielami,
urzędnikami oraz organami sądownictwa.

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

P

odczas ostatnich sesji Rady Dzielnicy IX w dniach 28 marca oraz
17 kwietnia radni podjęli w sumie 7
uchwał, w większości dotyczących
korekty rozdysponowania środków
ﬁnansowych na rok 2018 oraz wydania opinii w sprawie planowanych inwestycji.
Szanowni Państwo!
Przekazuję Państwu trzeci numer
Pisma Dzielnicy IX „INFO.9” w dużym stopniu poświęcony problemom
zieleni w naszej dzielnicy.
Polecam uwadze Państwa dwa
obszerne artykuły autorstwa mieszkańców naszej dzielnicy na temat
dość szeroko rozumianego przez
mieszkańców „Lasu Borkowskiego”
(str. 7-10).
W tej tematyce znajdziecie Państwo także informacje o pracach
remontowych w Parku Solvay oraz
o wygranym w 2017 roku dzielnicowym projekcie Budżetu Obywatelskiego pn. REKREACJA-EDUKACJA-INTEGRACJA, realizowanym
na terenie parku (str. 4-5).
Pragnę zwrócić uwagę na zaproszenie do udziału w głosowaniu na
nasz borkowski dąb Henryk, który zakwaliﬁkował się do ogólnopolskiego konkursu „Drzewo Roku
2018” (str. 12).
Na stronie 6. znajdziecie Państwo
wykaz formalnie zweryﬁkowanych
(na etapie dzielnicowym) projektów
lokalnych obecnej edycji Budżetu
Obywatelskiego, złożonych w naszej
dzielnicy.
Zwracam też uwagę na informację na temat zamierzonej realizacji
budynku gminnego w Łagiewnikach
oraz na planowane spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w tej
sprawie (str. 3).
I na koniec polecam Państwu imprezy proponowane przez nasze
placówki kulturalne w maju (str. 11)
oraz udział w pikniku przy szkole podstawowej w Łagiewnikach
(str. 10), na który serdecznie Państwa zapraszam.

Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy IX
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Rada rozdysponowała dodatkowe
środki ﬁnansowe wydzielone do jej
dyspozycji na rok 2018, przeznaczając
je głównie na:
• nasadzenie i oznakowanie „Dębów katyńskich” na terenie Parku
Solvay; tabliczki w Parku Solvay
oznaczające Aleję Zuchów Borkowskich oraz elementy małej architektury na terenach zielonych dzielnicy,
• dodatkowe patrole policji na terenie
Dzielnicy IX oraz działalność Komisariatu Policji V,
• remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy IX,
• zagospodarowanie terenu przy ul.
Niemcewicza 7 – doﬁnansowanie
koncepcji układu komunikacyjnego, remont części nawierzchni wjazdu na teren przychodni,
• działalność placówek oświatowych:
akcję „II olimpiada przedszkolaka” w SP Nr 56 (ul. Fredry 65), doﬁnansowanie tablicy pamiątkowej poświęconej jeńcom wojennym
Stalagu 369 na fasadzie SP Nr 49
(ul. Montwiłła-Mireckiego 29) oraz
przygotowanie wystawy z okazji
130-lecia powstania tej placówki,
• materiały i wydawnictwa promujące Dzielnicę IX.
Dokonano także korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2018. Wprowadzono zmiany w zakresie rzeczowym zadania w ramach modernizacji
i remontu na terenie KS Borek. Przeniesiono także środki przeznaczone
na remont i doposażenie placu zabaw
na terenie przedszkola przy ul. Żywieckiej na modernizację kotłowni

w Szkole Podstawowej Nr 49 przy ul.
Montwiłła-Mireckiego 29.
Rada opiniowała „Projekt koncepcyjny budowy ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie”. Opinia jest negatywna. Radni zwrócili uwagę na niedogodne dla mieszkańców rozwiązania: brak sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach ul. 8 Pułku Ułanów
z ulicami Miłkowskiego i Ruczaj oraz
brak dodatkowych pasów do prawoskrętów na tych skrzyżowaniach. Nie
ma także włączenia w ulicę Bułgarską.
Wnioskowano o spotkanie konsultacyjne Rady Dzielnicy IX z projektantem na etapie opracowania projektu.
Rada uznała, że przedstawiona
koncepcja budowy Parku Rzecznego „Wilga” spełnia potrzeby wypoczynku, rekreacji i edukacji ekologicznej mieszkańców z jednoczesną
minimalną ingerencją w środowisko
naturalne. Pozytywnie zaopiniowano ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zamierzenia
inwestycyjnego. Park Rzeczny „Wilga” obejmie obszar pomiędzy ulicami
Brożka, Borsuczą, Ruczaj i Rzemieślniczą (w granicach Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki od ul. Ruczaj
do ul. Brożka). Planowana jest budowa ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-jezdnych, zjazdu do ul. Rzemieślniczej, parkingów rowerowych, schodów terenowych, rampy, amﬁteatru,
pomostów, parkingu, obiektów małej
architektury, sieci oświetlenia z infrastrukturą techniczną oraz instalacji
elektroenergetycznych.
Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Kraków, dotyczących konkretnie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży; zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
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wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.
Formalnością ze strony Rady Dzielnicy IX był wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Trans-

portu o realizację zadania „Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na
odcinku od nr 64 do mostku przy
ul. Falowej”, ujętego w Budżecie
Miasta Krakowa na 2018 r. (ZIKiT/
T1.213/17) w zakresie „Programu budowy chodników”. Rada Dzielnicy IX

podtrzymuje ﬁnansowanie II etapu
projektowania.
AS
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym brzmieniu na
stronie internetowej Dzielnicy IX
www.dzielnica9.krakow.pl

Powstaną kolejne mieszkania komunalne
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wybrał wykonawcę bloku gminnego przy ul. Fredry.
Za przygotowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację ok. 46 mieszkań komunalnych
odpowiedzialna będzie ﬁrma MK-BUD Sp. z o.o. Sp. K.
Gmina będzie dysponować kolejnymi mieszkaniami komunalnymi dla
osób, które z różnych względów nie
są w stanie zabezpieczyć własnego
lokum. Tym razem blok gminny powstanie przy ul. Fredry. W przetargu
zorganizowanym przez ZIM Kraków
wpłynęły cztery oferty. Ostatecznie
najkorzystniejszą złożyła ﬁrma MK
-BUD Sp. z o.o. Sp. K. i to z tą ﬁrmą
została podpisana umowa o wartość
8,8 mln zł. – Zadaniem wykonawcy
będzie zaprojektowanie i wybudowanie bloku, gdzie znajdzie się ok. 46
mieszkań. Będzie to niewielki, czterokondygnacyjny budynek, nie wyższy niż 15 metrów – informuje Janina Pokrywa, dyrektor ZIM Kraków.
Przypomina, że Gmina dysponuje decyzjami o warunkach zabudowy dla
dwóch budynków wielorodzinnych
w tym rejonie. – Jednak ze względu na
charakter tego miejsca i już istniejące
tam nowe osiedla, naszą inwestycję
ograniczamy do jednego bloku. Na
pozostałej części działek powstanie

droga dojazdowa, ogólnodostępne
miejsca postojowe, zostanie także
zaaranżowana zieleń – mówi dyrektor ZIM. Podobny blok gminny powstał w ostatnich latach przy ul. Mały Płaszów. – Tam również zaaranżowana została atrakcyjna przestrzeń
wspólna i miejsca postojowe, z których
korzystają zarówno lokatorzy naszego bloku, jak zabudowy sąsiadującej –
zaznacza Janina Pokrywa.
Kto może być skierowany do nowych budynków komunalnych?
– Około 25 – 30 procent nowych mieszkań komunalnych przeznaczanych
jest dla osób, które już teraz mieszkają w lokalach gminnych, ale z jakiegoś
powodu chcą lub muszą opuścić swoje
dotychczasowe mieszkanie – wyjaśnia
Katarzyna Izdebska, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa UMK. Są to
np. osoby, które obecnie zamieszkują w placówkach oświatowych, a ich
dotychczasowe lokale mieszkalne będą zlikwidowane. – Nowe mieszkania oferujemy również osobom, które

mieszkały w prywatnych kamienicach,
ale dostały trzyletnie wypowiedzenia
i traﬁły na listę mieszkaniową – dodaje dyrektor Izdebska. Warunkiem
przyznania mieszkania w nowym budynku komunalnym jest brak zaległości czynszowych i brak skarg wobec
takich osób.
Realizacja bloku gminnego przy ul.
Fredry wpisuje się w program budowy mieszkań komunalnych w Krakowie, za który odpowiada ZIM. Oprócz
wspomnianego bloku na Małym Płaszowie, w poprzednich latach Miasto
zrealizowało w ramach tego programu m.in. osiedle Magnolia. Obecnie
trwa budowa 357 mieszkań na os. Ruczaj, w rejonie ul. Przyzby i Zalesie.
W planach jest też budowa 165 mieszkań w rejonie ul. Wańkowicza. Ten
projekt jest na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.
JAN MACHOWSKI
RZECZNIK PRASOWY
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE

23 maja 2018 roku o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry
odbędzie się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Łagiewnik
w sprawie budowy bloku komunalnego przez Gminę Kraków na terenie Łagiewnik.
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TERAZ CZAS
NA PARK SOLVAY
a łamach dwóch kolejnych numerów „Info.9” otrzymaliście
Państwo katalog planowanych w roku 2018 remontów oraz inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszej
dzielnicy. Teraz czas na kilka informacji dotyczących obszaru Parku Solvay.

PLANOWANY REMONT
NAWIERZCHNI ALEJEK
PARKOWYCH
W roku 2017 ZZM w Krakowie opracował projekt remontu nawierzchni alejek i obiektów sportowych na terenie całego Parku Solvay.
Równocześnie z powstaniem projektu
zinwentaryzowane zostały i umieszczone w miejskim systemie inwentaryzacji obiektów zielonych wszystkie
drzewa, co oznacza, że każde drzewo
w naszym parku ma tabliczkę znamionową i bardzo łatwo można dokonać jego identyﬁkacji. Natomiast różowe kropki na pniach drzew, które niepokoiły niektórych z Państwa, były jedynie oznaczeniem roboczym.
Remont Parku Solvay był zapowiadany w licznych wypowiedziach Pana
FOT. RENATA GROTOWSKA

Spotkanie w terenie, w Parku Solvay, z udziałem
projektantów, przedstawicieli ZZM i autorki projektu
Budżetu Obywatelskiego „Rekreacja-edukacja-integracja”, który realizowany będzie w okolicy ul. Żywieckiej
Bocznej.
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FOT. RENATA GROTOWSKA

N

Centralna część Parku Solvay, w której, w kwaterze od strony ul. Kościuszkowców, nasadzane będą w listopadzie tego
roku, w ramach obchodów 100-Lecia Niepodległości, „Drzewa Pamięci” – DĘBY KATYŃSKIE poświęcone pamięci
harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej w Katyniu.

Prezydenta Krakowa, który umieścił
go wśród innych miejskich parków
przeznaczonych w 2018 roku do rewitalizacji, w ramach kwoty 10 mln zł
zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta. Należy zatem oczekiwać,
że podjęte zostaną stosowne działania, aby słowa Pana Prezydenta mogły
się zmaterializować.
W okresie od stycznia do kwietnia
2018 roku przedstawiciel Zarządu
Dzielnicy IX trzykrotnie spotykał się
z przedstawicielem ZZM w sprawie
realizacji tego zadania. W dniu 18
kwietnia otrzymaliśmy przyrzeczenie, że w najbliższym czasie zakończone zostaną prace nad kosztorysem
budowy w celu jego uszczegółowienia w związku z dokonaniem etapowania remontu parku. Następny krok
to ogłoszenie przetargu na realizację i realizacja remontu, w wybranej
części parku, na przełomie sierpnia
i września 2018 roku. Takie są plany.

KILKA SŁÓW NA TEMAT
REALIZACJI REMONTU
Remont nawierzchni alejek parku
to duże przedsięwzięcie ﬁnansowe
(ok. 3 mln zł) generujące także następne koszty związane z wymianą małej
architektury parkowej.
Stoimy zatem przed podwójną decyzją: po pierwsze koniecznością etapowania remontu, czyli podziału całej inwestycji na trzy części, po drugie: dokonania wyboru część Parku Solvay wskazanej do remontu
w pierwszej kolejności w roku 2018.

W części parku mieszczącej się
między ulicami Goryczkową i Żywiecką Boczną nawierzchnia dwóch
alejek została wyremontowana w latach ubiegłych, jednak pozostałe alejki niewątpliwie wymagają kapitalnego remontu łącznie z podbudową i odwodnieniem. I takie właśnie prace są
przewidziane w projekcie remontu.
W części parku mieszczącej się
między ulicami Żywiecką Boczną
i Kościuszkowców nawierzchnia asfaltowa alejek jest najmniej zniszczona, zatem nawierzchnia na niektórych
alejkach będzie jedynie poddana frezowaniu, a w części zwanej „sosny”
alejki zostaną utwardzone kruszywem, by utrzymać leśny charakter
tego obszaru. Fragment parku, o którym mowa, jest jego centralną częścią
i najprawdopodobniej jedyną, która
w czasie zakładania parku była zaprojektowana, co jest widoczne w zachowanym układzie alejek ze schodami w centralnej części.
To właśnie w tej części, w kwaterze
od strony ulicy Kościuszkowców, posadzone zostaną w tym roku „Drzewa
Pamięci” – DĘBY KATYŃSKIE poświęcone pamięci harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej
w Katyniu. Uroczystość odsłonięcia
pamiątkowych tablic zaplanowana
jest jako część obchodów 100-Lecia
Niepodległości w listopadzie 2018 roku. Dlatego między innymi wyremontowanie tej części Parku Solvay w terminie do listopada bieżącego roku wydaje się być uzasadnione. Jest jeszcze
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REALIZACJA PROJEKTU
BUDŻETU OBYWATELSKIE‐
GO Z ROKU 2017 PN. „REKRE‐
ACJA‐EDUKACJA‐INTEGRA‐
CJA W PARKU SOLVAY”
Projekt pn. „Rekreacja-edukacja
-integracja” w głosowaniu mieszkańców w roku 2017 uzyskał 1331
punktów i zajął pierwsze miejsce wśród projektów lokalnych
w Dzielnicy IX. W roku 2018 skierowany został do realizacji. W grudniu ubiegłego roku odbyły się konsultacje z mieszkańcami, ponieważ około dwudziestu osób zgłosiło sprzeciw
wobec proponowanej we wniosku BO
lokalizacji w Parku Solvay. Autorka
projektu wyraziła zgodę na przyjęcie proponowanych przez oponentów
jednego z wariantów miejsca budowy
„aktywnej polany” w parku.
Zmiana lokalizacji wiązała się
z przygotowaniem nowego projektu,
który jest w toku realizacji i będzie gotowy 24 czerwca 2018 roku. Działania
te wynikające z protestu mieszkańców wygenerowały dodatkowe koszty

FOT. RENATA GROTOWSKA

jeden argument przemawiający za
tym, aby tę część parku remontować
w pierwszej kolejności: w rejonie ulicy Żywieckiej Bocznej będzie realizowany projekt BO z roku 2017 pn. „Rekreacja-edukacja-integracja w Parku
Solvay”. W projekcie tym planowany
jest także remont nawierzchni pięciu
alejek. Mogłoby wtedy dojść do połączenia obydwu inwestycji, ponieważ
dotyczą tego samego obszaru.
W części parku położonej między
ulicami Kościuszkowców i Zbrojarzy poza nawierzchnią alejek remontowane będzie boisko, które uzyska
nową bezpieczną nawierzchnię oraz
zmodernizowane zostanie wyposażenie. Obecnie zdecydowana większość alejek jest bardzo zniszczona
i wymaga kapitalnego remontu. Część
parku, o której mowa, jest ważna
ze względów komunikacyjnych, ponieważ przez ten obszar przechodzą
uczęszczane „szlaki komunikacyjne”,
prowadzące od przystanku tramwajowego „Solvay” w kierunku np. sklepu „Biedronka”, przychodni zdrowia,
szkoły, przedszkola. Istotne są także walory przyrodnicze tego obszaru,
które zostaną zachowane.
Zaiste, trudny wybór.

Jeden z czterech sąsiadujących obszarów przy ul. Żywieckiej Bocznej, na których prawdopodobnie jeszcze w tym roku
rozpocznie się zagospodarowanie tej części Parku Solvay w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „Rekreacja
-edukacja-integracja”.

(cena projektu) oraz opóźnienie procesu realizacji. Miejsce, w którym
powstanie zagospodarowana część
parku, służąca rekreacji, edukacji
i integracji, znajduje się przy alei/ulicy Żywieckiej Bocznej, w pobliżu budynków SOSW Nr 6, Samorządowego Przedszkola Nr 95 oraz Kampingu
Krakowianka. Na obszarze w kształcie czterech trójkątów powstaną funkcjonalne strefy, na których zmieszczą
się urządzenia siłowni na wolnym
powietrzu, platforma wypoczynkowa, stoliki z siedziskami, ławka wieloosobowa, leżaki i rożne urządzenia
do ćwiczeń ruchowych, dostosowane

do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Większość wyposażenia
zostanie wykonana z drewna (wyjątek
stanowią urządzenia siłowni). Każda strefa będzie miała swój charakter, podkreślony właściwie dobranymi roślinami parkowymi. Powyższe
ustalenia powstawały nie tylko na desce projektantów, ale także w czasie
spotkań w terenie. W jednym z nich
w dniu 13 kwietnia uczestniczyli projektanci, przedstawiciele ZZM i autorka projektu. Należy oczekiwać, że realizacja tego projektu rozpocznie się w
drugim półroczu 2018 r.
RENATA GROTOWSKA

Nowy wariant lokalizacji projektu Budżetu Obywatelskiego „Rekreacja-edukacja-integracja”.
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8. Zielony skwerek, łąka do rekreacji i wypoczynku:
obsadzenie krzewami i kwiatami oraz montaż kilku ławek
(niezagospodarowana łąka przy ul. Fredry 12 i 14).

Budżet Obywatelski 2018

Z

akończył się etap składania przez mieszkańców projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Wszystkie zadania zaproponowane w ramach BO lokalnego (dzielnicowego) przeszły wstępną weryﬁkację, która przeprowadzona została przez przeszkolonych radnych dzielnicy.
Mieszkańcy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki złożyli 25 projektów – propozycji zadań do tegorocznego głosowania i realizacji w zakresie budżetu obywatelskiego dzielnicowego. Po weryﬁkacji 22 projekty przekazane zostały do
odpowiednich jednostek celem weryﬁkacji formalno-prawnej, która potrwa do 31 maja. Trzy projekty nie przeszły pozytywnej weryﬁkacji wstępnej, ponieważ nie załączono wymaganych list poparcia.
PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH
TEGOROCZNEGO BO LOKALNEGO DZIELNICY IX
1. Doposażenie w urządzenia zabawowe skweru przy
ul. Łukasińskiego: piaskownice, karuzele, zjeżdżalnia.
2. Wakacje ze szpadą: zajęcia z szermierką dla dzieci
powyżej 8. roku życia (Klub Borsuczek).

9. Modernizacja boiska do piłki plażowej na KS Borek: ogrodzenie istniejącego boiska, wymiana piasku, doposażenie ławek (Klub Sportowy Borek).
10. Borkowskie ogrody osiedlowe II etap: rewitalizacja
zieleni osiedlowej, mała architektura z ławkami na osiedlu
w obszarze ulic Żywieckiej, Goryczkowej, Kępnej, Jagodowej.
11. Bezpieczni piesi – bezpieczni kierowcy: budowa
dwóch progów zwalniających na ul. Żywieckiej w rejonie
Klubu Iskierka.
12. Zbrojarzy 21 GO GREEN – doﬁnansowanie przyłączenia do MPEC: likwidacja starej kotłowni i doﬁnansowanie przyłączenia bloku mieszkalnego przy ul. Zbrojarzy
21 do MPEC.
13. Park w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ulicami Roi, Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim i boiskami sportowymi z wykorzystaniem istniejących nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu.
14. Ogrodzenie boiska szkolnego w Łagiewnikach:
montaż nowych ochronnych piłkochwytów (Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Fredry).

3. Do Wilgi – promenada spacerowa: rewitalizacja
wraz z oświetleniem drogi Do Wilgi od mostku na Wildze.

15. Mali ratownicy: szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED dla dzieci z przedszkoli
i szkół z terenu Dzielnicy IX w placówkach oświatowych.

4. Mam tę moc – zajęcia taneczno-baletowe dla dzieci:
nauka tańca do piosenek z bajek dla dzieci w wieku 4-8 lat
(Klub Borsuczek).

16. Plac zabaw w Łagiewnikach: budowa placu zabaw
z wyposażeniem dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 56
(ul. Fredry).

5. Zaskocz wnuczka! Wyślij mu zaproszenie na Facebooku: zajęcia komputerowe dla seniorów (Biblioteka
Kraków, ﬁlia przy ul. Borsuczej).

17. Międzypokoleniowe warsztaty teatralne: zajęcia
m.in. aktorskie, muzyczne, ruchowe, plastyczne dla mieszkańców Osiedla Cegielniane na terenie osiedla.

6. Magnoliowy zagajnik: posadzenie kilkunastu magnolii i stworzenie przyjemnego miejsca dla mieszkańców
(ul. Fredry).

18. Aktywny i sprawny senior z Łagiewnik i Borku Fałęckiego: zorganizowanie wycieczek do muzeów, warsztatów tematycznych, zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej na terenie domów kultury i klubu sportowego Dzielnicy
IX.

7. Zielony parking przy ul. Fredry: budowa zielonego
parkingu przy ogródku jordanowskim i boisk sportowych
(ul. Fredry 14).

19. Tablica informacyjna na Osiedlu Cegielniane: informacja w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, źródła
informacji: samorządy dzielnicowy i miejski, podmioty
działające na Osiedlu Cegielniane.
20. Połączenie piesze ciągów nad rzeką Wilgą z ul. Do
Wilgi: budowa utwardzonego przejścia dla pieszych, które
połączy istniejące ciągi asfaltowe nad Wilgą z ul. Do Wilgi
na terenie zielonym.
21. Remont chodnika przy ul. Cegielnianej: remont
chodnika i krawężników przy ul. Cegielnianej od strony kościoła od ul. Odrzańskiej do ul. Do Wilgi.
22. Remont ul. Nowotarskiej: wymiana chodnika i pasa
jezdnego.
PRZYGOTOWAŁ: KRZYSZTOF MITRAS
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ZIELEŃ W BORKU FAŁĘCKIM ZNIKA
W ostatnim okresie czasu możemy zaobserwować nasilenie procederu pozbawiania zieleni mieszkańców
naszej dzielnicy. Przez wiele lat Borek Fałęcki opierał się inwestycyjnemu apetytowi inwestorów. Budowano
stosunkowo niewiele blokowisk i nie były one monstrualnych rozmiarów. Jednak pazur decyzji urzędników
Magistratu dosięgnął ostatecznie i naszą dzielnicę. Proces wycinki ponad 100 tysięcy drzew w Krakowie
dotarł do Borku.

P

FOT. MAREK GACKOWSKI

roces degradacji zawydanie pozwolenia na
sobów
zielonych
budowę jeszcze przed
Dzielnicy IX rozpoczęto
końcem roku 2017 poprzed laty od przymkniękazało prawdziwe incia oka na bezprawną
tencje co do tego terenu.
wycinkę kilkuset drzew
Zobowiązania wobec
u zbiegu ul. Żywieckiej
inwestora okazały się
i Jagodowej. Do tej pory
ważniejsze niż dobro
nikt nie poniósł odpospołeczności Krakowa.
wiedzialności a wszelkie
Dodatkowo
ZIKIT
kary umorzono. Urząd
dokonał jesienią 2017
Miasta Krakowa nie
roku wycinki ostatniemiał oporów w wydaniu
go szpaleru drzew przy
warunków WZT na buul. Jagodowej – a zgoda
dowę bloków pomimo rourzędników
opatrzosnących na tym terenie
na została otrzymanyjeszcze kilkudziesięciu Wykarczowany las przy ul. Karabuły i budowane blokowisko.
mi wyjaśnieniami Padrzew, a ZIKIT podpisał
ni Prezydent, iż drzewa
umowę na poszerzenie uliczki Jagodowej dla obsługi plano- mogły zostać przewrócone przez wiatr… Doczekaliśmy się
wanego osiedla. Napotykającemu serdeczne kontakty kolej- interpretacji, na bazie której urzędnik w Krakowie może
nemu inwestorowi, który w międzyczasie stał się właścicie- wydać decyzję o wycięciu każdego drzewa – wszak każde
lem terenu, nie pozostało nic innego, jak spróbować pozbyć
może zostać przewrócone podmuchem wiatru. Przy nowej
się pozostałych drzew celem poszerzenia powierzchni in- ścieżce interpretacyjnej Lex Szyszko to igraszka.
westycji. Wystąpił do UMK o zgodę na wycinkę. Urzędnicy
Kolejnym jaskrawym przykładem obojętności władz
zgody wstępnie nie wydali, ale uprzedzili inwestora o pla- Krakowa wobec pozbawiania naszej społeczności obszanowanej odmowie, aby zdążył z wycinką w czasie obowią- rów zielonych, to wydane zgody na masową wycinkę drzezywania Lex Szyszko. Bezzwłocznie inwestor w ciągu kilku
wostanu Lasu Borkowskiego wzdłuż ulicy Karabuły. Podni wyciął pozostałą połać Lasku Borkowskiego znajdującą
mimo społecznych protestów, akcji RatujLas, a nawet insię w granicach działki. Pomimo zgłaszanych interwencji
terwencji Prokuratury, urzędnicy bronili swoich decyzji
do Urzędu Pana Prezydenta, urzędnicy nie dopatrzyli się
zezwalających na wycinkę kilkudziesięcioletnich drzew.
absolutnie żadnych powiązań logicznych pomiędzy wyApogeum aberracji urzędnicinką drzew a trwającym procesem inwestycyjnym. Dla
czej była reakcja władz
urzędników wycinka drzew miała prawdopodobnie jedypo okazaniu →
nie aspekt pielęgnacyjny i porządkujący posesję.
Naturalnie wkrótce potem, zanim ziemia zdążyła ostygnąć po wykarczowanych drzewach, ci sami urzędnicy wydali pozwolenia inwestycyjne zwieńczone ﬁnalnym pozwoleniem na budowę, wydanym jako prezent bożonarodzeniowy dla inwestora – 27 grudnia 2017 roku.
Nadal nie dostrzegli żadnego związku pomiędzy dokonaną wycinką a pozwoleniem na budowę gigantycznego blokowiska, które na dziesiątki lat stanie się pomnikiem dokonań urzędników w Borku Fałęckim.
Czynione były działania pozorowane w postaci prób włąTeren Jagodowa / Żywiecka w 2018 r.
czenia tego obszaru do listy obszarów chronionych, jednak

FOT. MAREK GACKOWSKI
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→ zdjęć dokumentują-

weniowało. Być może
urzędnicy miejscy pocych pocięte pnie doroddążają tropem deklaracji
nych dębów – urzędnicy
Prezydenta sprzed kilku
upierali się, że drzewa
lat, gdy odmawiając sponadal stoją…
tkania z mieszkańcami
Ostatecznie urzędnicy
w medialnej wypowie„ukarali” inwestora nadzi oświadczył, że nie
kazem nasadzeń zastępbędzie brudzić butów
czych młodych drzewek,
„błotami Ruczaju”. Dla
ale… w innych dzielni- Planowane WZ-tki na zabudowę terenów zielonych przy ul. Obozowej.
urzędników UMK Borek
cach Krakowa. SpowoFałęcki to zdaje się odległa kraina, która nie zasługuje na
dowane było to faktem, iż urzędnicy wydali zgodę na tak
intensywną zabudowę działki, że zabrakło terenu do nasa- opiekę, a stanowi doskonały kolejny cel w budowaniu opinii o naszym mieście przedstawianym przez media – Kradzeń zastępczych. Wisienką na torcie tego przypadku było
ków Miastem Developerów.
wydanie ﬁnalnego pozwolenia na budowę na kilkadziesiąt
Ostatnie dni to intensyﬁkacja informacji na temat bezgodzin (!) przed wejściem w życie planu zagospodarowania,
karnego funkcjonowania developerów, m.in. właśnie
który tak gigantycznej zabudowy, nijak nie dostosowanej
do okolicznych budynków jednorodzinnych, nie dopusz- w Borku Fałęckim. Portale informacyjne przekazały, jak
Prezydent Majchrowski żali się na szykanowanie develoczałby. Urzędnicy „przeoczyli” nawet fakt braku dojazdu
perów w Krakowie, a Pani Prezydent Koterba podczas spedla pojazdów budowy – w konsekwencji wydano zgodę na
cjalnej sesji Rady Miasta nt. betonowania Krakowa podała
dodatkową wycinkę wielu drzew tylko po to, aby utorować
właśnie Borek Fałęcki jako przykład, gdzie Magistrat nie
drogę betoniarkom na czas budowy.
Naturalnie władze Krakowa przez kolejne miesiące bro- radzi sobie z presją inwestycyjną. Zapomniała tylko dodać, że plany zagospodarowania obszarów naszej dzielniniły decyzji swoich podwładnych z uporem godnym lepszej
cy uchylane były sądownie z powodów nieprofesjonalnego
sprawy. Poświęcono mnóstwo energii na obronę inwestycji.
od strony prawnej przygotowywania ich przez urzędników
Najbardziej znanym opinii publicznej bulwersującym
posunięciem Prezydenta Jacka Majchrowskiego jest pozo- oraz że Urząd nie spieszy się z ich ponownym uchwaleniem.
Dodatkowo serce naszej Dzielnicy IX zostanie przecięte
rowana aktywność w zakresie wykupu na własność Krakogigantyczną inwestycją drogową - tzw. Trasą Łagiewnicką.
wa Lasu Borkowskiego. Jak donosiły media, przed laty było
to możliwe za niezwykle atrakcyjne, stosunkowo niewiel- Wielopasmowa szosa*, otoczona wysokimi ekranami, emikie nakłady ﬁnansowe. Prezydent wówczas jednak miał in- tować będzie w konsekwencji ruchu olbrzymie ilości hałasu i spalin. Już teraz widzimy padające pod toporami drwane priorytety. Sytuację budżetu Krakowa w owym czasie
skomplikowały straty w kwocie ok. 123 MLN PLN w wyni- li setki drzew, które znalazły się na drodze tej inwestycji.
Południe Dzielnicy IX zostanie oddzielone od części półku zadłużenia Miasta w postaci kredytów frankowych.
Łatwo wyobrazić sobie, jak wiele obszarów zielonych wła- nocnej rodzajem wewnętrznej autostrady – na zawsze zmiedze Krakowa mogłyby wykupić, gdyby nie skierowały ol- niając oblicze i charakter naszej przyjaznej dotąd mieszkańcom krainy.
brzymiego strumienia środków publicznych na rachunki
MAREK GACKOWSKI
niemieckiego banku, który został beneﬁcjentem tych decyzji ﬁnansowych.
Źródła: portale onet.pl, interia.pl, Gazetakrakowska.pl,
Negocjacje z właścicielami Lasu Borkowskiego ciągną się
Dziennikpolski24.pl, materiały własne.
latami. Pośrednicy nieruchomości jasno deklarują duże zainteresowanie światka developerów zakupem tych terenów
w nadziei, iż Magistrat biernie przyglądać się będzie możli- * OD REDAKTORA NACZELNEGO: Trasa Łagiewnicka przy całkowitej długości ok. 3,5 km przebiegać będzie w tunelu na odcinkach o łączwej wycince 20 hektarów drzew.
nej długości 2,1 km pomiędzy skrzyżowaniami: Grota Roweckiego,
Sondażowo właściciel wyciął wiosną 2017 roku kilka
8 Pułku Ułanów, Zakopiańską i Turowicza/Herberta – patrz: „Info.9”
Nr 1/2018, s. 3-4 oraz www.dzielnica9.krakow.pl
hektarów po południowej stronie Lasu. Miasto nie inter-

W dniu 25 maja 2018 r. w godz. 14-15 w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13
odbędzie się DYŻUR MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW.
Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie udziela mieszkańcom porad oraz pomocy w sytuacjach,
kiedy konsument ma trudności w dochodzeniu swoich praw względem przedsiębiorcy w postępowaniu
reklamacyjnym.
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„… jest sęk. – A gdzie jest ten las? – Jaki las?”

CZY TO LAS, CZY NIE LAS?
Krótka historia klasyﬁkacji gruntów „naszego lasu” – „lasu borkowskiego”
pomiędzy ulicami Żywiecką i Zawiłą

Z

godnie z decyzją Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 6 lutego
2007 roku, wydaną zresztą na złożony przez współwłaścicieli tego „lasu”
w dniu 7 grudnia 2000 roku wniosek
o aktualizację użytków gruntowych
na działkach m.in. stanowiących
tenże „las” – zmieniono oznaczone w
ewidencji gruntów tereny jako „różne” (Tr) na „las” (Ls). Wnioskodawcy wskazali, że ujawnione w operacie
ewidencji gruntów i budynków użytki są niezgodne ze stanem użytkowania na gruncie, ponieważ działki porośnięte są roślinnością typowo leśną
– 50-letnimi drzewami.
12 kwietnia 2007 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego na skutek
odwołania wniesionego przez jednego ze współwłaścicieli „lasu” decyzję Prezydenta utrzymał w mocy.
W efekcie złożonej przez tegoż samego
współwłaściciela skargi Wojewódzki
Sąd Administracyjny w dniu 9 października 2007 roku wydał wyrok,
zgodnie z którym uchylone zostały decyzje dotychczas wydane przez organ
I i II instancji. W uzasadnieniu wskazano na nieprawidłowości w zakresie
przeprowadzonych procedur klasyﬁkacji gruntów, które zostały usunięte
w ramach postępowania przeprowadzonego ponownie przez organ administracji publicznej I instancji – postępowanie zakończono wydaniem decyzji dnia 24 lutego 2009 r., orzekającej
o zmianie klasyﬁkacji gruntów dla
obr. 44 j.e. Kraków-Podgórze w części
dotyczącej ustalenia granic użytków
i klas gruntów dla działek – z Tr na
LsV, zgodnie z operatem pomiarowym
ponownej klasyﬁkacji gruntów. Łącznie było to 15 ha lasu i 0,06 ha terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych (Bz).

Rozstrzygnięcie wydane przez Prezydenta zostało zaskarżone do organu
II instancji przez dwóch współwłaścicieli. W rezultacie powyższego w dniu
4 maja 2009 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego wydał decyzję, zgodnie z którą organ II instancji
utrzymał w mocy decyzję Prezydenta
Miasta Krakowa. Decyzja ta została
zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie, który wydanym w tej sprawie wyrokiem
z 25 listopada 2010 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją
rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta
Krakowa, wskazując m.in., że „rodzaj
roślinności znajdującej się na gruncie
nie rozstrzyga o kwaliﬁkacji prawnej
gruntu” (!).
W dniu 19 kwietnia 2016 r. ponownie orzeczono o zmianie danych
w ewidencji gruntów z Tr na Ls – łącznie blisko 15 ha lasu zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą powierzchnię konturu użytków gruntowych. Po odwołaniu od tej decyzji
w dniu 31 sierpnia 2016 r. Małopolski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego orzekł
o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Krakowa oraz przekazaniu jej do
ponownego rozpatrzenia. W ramach
ponownego rozpatrzenia sprawy organ I instancji w dniu 15 grudnia
2016 r. uzyskał stanowisko Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, z którego wynika, że „podstawą rozróżnienia między lasem – jako gruntem
pokrytym roślinnością leśną – a gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi
– jako również gruntem pokrytym roślinnością leśną – jest wyłącznie kryterium obszarowe. Lasem jest grunt
pokryty roślinnością leśną o obszarze

zwartym co najmniej 10 arów, a gruntami zadrzewionym i zakrzewionymi
są grunty pokryte roślinnością leśną
o obszarze poniżej 10 arów”. Zarząd
Zieleni Miejskiej poinformował również, że dla lasów stanowiących własność osób ﬁzycznych nie było sporządzanego uproszczonego planu urządzenia lasu i zadania w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, w tym
pozyskiwania drewna, były i są określane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał wnioski, jakie
w tej sprawie składane były przez właścicieli „lasu borkowskiego”, z których
wynikało, że w ciągu ostatnich pięciu
lat występowali oni o wydanie decyzji
w sprawie ustalenia zadań w zakresie
pozyskiwania drewna w „lesie borkowskim” i to drewno było pozyskiwane, co właśnie wiąże się lasem.
Rozpatrując sprawę ponownie, decyzjami Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 czerwca 2017 r. orzeczono
o zmianie danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu Nr 43 j.ew.
Kraków-Podgórze, polegającej na aktualizacji użytku gruntowego dla
działek Nr: 229/4 o pow. 0.0018 ha
z Tr na Ti, Nr 229/8 o pow. 0.1209 ha z
Tr na Bz, 229/9 o pow. 0.3077 ha z Tr
na Ls oraz dla obrębu Nr 44 j.ew. Kraków-Podgórze polegającej na aktualizacji użytku gruntowego dla działek Nr 1/82 o pow. 7.3738 ha z Tr na
Ls, Nr 1/93 o pow. 0.1532 ha z Tr na
Bz, Nr 1/95 o pow. 0.3868 ha z Tr na
Ls, Nr 1/99 o pow. 0.0713 ha z Tr na
Ls, Nr 1/136 o pow. 0.4543 ha z Tr na
Ls, Nr 1/138 o pow. 6.3529 ha z Tr na
Ls, oraz na umorzeniu postępowania
wobec aktualizacji użytku działki Nr
→
1/137 o pow. 0.3559 ha – Tp.
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→ Od decyzji tych zostały złożone

Pracownia Mistrza Twardowskiego
Blisko 700 dzieci, głównie z podgórskich przedszkoli zawitało w dniach 10-20 kwietnia do
„Pracowni Mistrza Twardowskiego”. Pod takim tytułem odbywał się w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay festiwal teatralny dla
najmłodszych z bohaterami Jana
Brzechwy i Braci Grimm w rolach
głównych. Barwne, pełne humoru,
a także przesłania edukacyjnego
aranżacje przygotowali aktorzy teatrów krakowskich: Teatru Urwis, Teatru Uszytego, Teatru Otwartego TO oraz
Teatru Żelaznego w Katowic i Teatru Lalek Pinokio z Nowego Sącza. W programie festiwalu znalazł się również nietuzinkowy interaktywny spektakl muzyczny Iwony Konieczkowskiej i Marty Saciuk zatytułowany „Co dziadek i babcia
śpiewali, kiedy byli mali…” z muzyką graną na żywo.
W ﬁnałowym widowisku pt. „Co mogą smoki a czego nie, zaraz dowiesz się…”,
z elementami zarówno teatru żywego aktora, jak i teatru kukiełkowo-lalkowego,
dzieci miały okazję wystąpić na scenie, a po spektaklu zapoznać się z tajemniczymi kulisami teatru.
AS

Puenta: właściciel nazywa „las
borkowski” lasem i pozyskuje
drewno na podstawie decyzji administracyjnych, a równocześnie
Wojewódzki Sąd Administracyjny
stwierdza, że „las borkowski” nie
jest lasem.
Zatem „bądź tu mądry i pisz wiersze”…
I nasuwa się pytanie: to co z tym
lasem jest nie tak?
ADAM MIGDAŁ
Skróty określające rodzaj gruntów, użyte
w tekście:
Ls – lasy,
Tp – grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych,
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
Ti – inne tereny komunikacyjne,
Tr – tereny różne.
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FOT. MAGDALENA PIĘDEL

przez strony postępowania odwołania do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego w Krakowie, który decyzjami z dnia 10
października 2017 i z dnia 18 października 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone decyzje Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. Z uwagi na powyższe, iż
decyzje te są ostateczne, wynikające z nich zmiany danych ewidencyjnych zostały ujawnione w operacie
ewidencji gruntów i budynków.
Z informacji znajdujących się na
portalu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wynika, iż w dniu 8 marca 2018 r. wydany został wyrok, którym uchylono
zaskarżone decyzje Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograﬁcznego w Krakowie. Do czasu prawomocności wyroku postępowanie
nadal jest w toku.
Jeżeli wskazany wyżej wyrok stanie się prawomocny, brak będzie
ostatecznych decyzji o zmianie danych ewidencji gruntów i budynków, co może skutkować koniecznością przywrócenia w operacie ewidencji gruntów dla obrębu Nr 43
i Nr 44 j.ew. Kraków-Podgórze poprzednich wpisów w tym zakresie.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

W geście pamięci
W dniu 14 kwietnia na cmentarzu przy ul. Wspólnej odbyło
się uroczyste spotkanie przy Krzyżu Katyńskim, zainicjowane
przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne na okoliczność Dnia
Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej, obchodzonego 13 kwietnia,
w rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji
o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji masowych grobów oﬁcerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD
w 1940 roku. Okolicznościowe wystąpienie i program przygotowany przez młodzież przybliżający to jedno z najtragiczniejszych
wydarzeń w życiu narodu polskiego – to tradycyjny gest Łagiewniczan dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych w lasach
katyńskich. W uroczystości wzięli udział członkowie ŁTK oraz
młodzież ze szkół w Łagiewnikach i Woli Duchackiej wraz z opiekunami.

Kulturalnie W D Z I E L N I C Y IX
KLUB ISKIERKA ZAPRASZA
Klub Rodziców dla dzieci w wieku 2-5 lat
9 maja, godz. 16: sensoplastyka, zajęcia wspomagające m.in. rozwój zmysłów,
świadomości ciała i małej motoryki, prowadzenie: Magdalena Skibińska

16 maja, godz. 16: „Gimnastyka buzi i języka”, warsztaty z logopedą dla
dzieci z rodzicami, prowadzenie: Magdalena Skibińska

23,30 maja, godz. 16: warsztaty kulinarne dla dzieci z alergiami, prowadzenie:
Anna Patrzałek

17 maja, godz. 18: Wernisaż wystawy malarstwa Adama Pochopienia
„Widoki wiosenne", godz. 18.30:
koncert Krakowskiej Grupy Biesiadnej, w programie: piosenki retro, cygańskie
oraz wspólne śpiewanie

Klub zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na indywidualne lekcje gry na skrzypcach dla początkujących i nie tylko.
Nauczyciel: Maria Mrozek.
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY ZAPRASZA
25 maja, godz. 19.00: koncert z cyklu
„Solvay Nocą” – interesująca alternatywa
dla poszukujących nowych nurtów w muzyce, promująca młodą niezależną muzykę
polską
Bilety: 15 zł – normalny, 10 zł dla posiadaczy
karty Podgórze w Kulturze lub Karty Seniora,
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.

Stawiamy na czyste powietrze!!
Nie ma chyba ważniejszej sprawy dla mieszkańców
naszego miasta, jak powietrze, którym oddychamy. Urząd
Miasta Krakowa systematycznie od lat prowadzi działania, które mają wpłynąć na to, aby minimalizować skutki
zanieczyszczenia. Efekty są zauważalne. To właśnie na
tle całej Polski krakowianie są najbardziej zaangażowani
w proces wymiany pieców węglowych. Miejskie działania
to nie tylko kampanie promocyjne – to przede wszystkim
pomoc ﬁnansowa dla mieszkańców, którzy decydują się na
zmianę ogrzewania na proekologiczne.
Jeszcze w roku 2016 ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE) można było
wymienić systemy ogrzewania uzyskując 100% doﬁnansowania, w kolejnych latach 80% (2017 rok), a w 2018
do 60%. Niestety pozostało jeszcze około 8000 tysięcy
palenisk, które powinny zostać wymienione. Dlaczego
nie wszyscy korzystają z oferty miasta? Częstym argumentem mieszkańców, którzy nie wymienili ogrzewania
na proekologiczne w roku 2016, jest brak pozostałych
pieniędzy. Mając na względzie zarówno najuboższych, ale
także zachęcając innych do wymiany pieców, Rada Miasta
Krakowa wprowadziła nowe rozwiązania, które umożliwiają otrzymanie dodatkowego doﬁnansowania.
Dla kogo nowe przepisy?
Nowe możliwości uzyskania doﬁnansowania skierowane
są do mieszkańców Krakowa znajdujących się w trudnej
sytuacji ﬁnansowej, którzy nie przeprowadzili trwałej
zmiany systemu ogrzewania. W tym celu należy zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie właściwej dla miejsca zamieszkania. Zgłaszać
mogą się osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego, czyli 1268 zł w przypadku
osoby samotnej i 1028 zł na osobę w przypadku rodziny.
Warunkiem podstawowym jest ubieganie się o otrzymanie doﬁnansowania w ramach programu (PONE).
Doﬁnansowanie takie można uzyskać składając stosowne
dokumenty w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu
Miasta Krakowa.
Po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego MOPS
naszej sytuacji życiowej, uzyskamy pomoc ﬁnansową na
wkład własny do kosztów wymiany ogrzewania.
Co jednak w sytuacji, gdy nie będziemy mogli skorzystać
z Programu PONE? Również możemy starać się o doﬁnansowanie przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. W tej sytuacji będziemy musieli przedstawić
w MOPS dokumenty poświadczające tytuł prawny zajmowanego przez nas lokalu oraz dotyczące planowanej
wymiany systemu ogrzewania, a następnie dokumenty
potwierdzające wykonanie inwestycji.
Czy warto?
Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Wymiana
systemu ogrzewania to nasz osobisty wkład w to, aby w naszym mieście zmieniała się jakość powietrza. Zdrowie nasze
i naszych najbliższych jest przecież sprawą nadrzędną.
ARTYKUŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ MOPS W KRAKOWIE
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DRUGA EDYCJA PROJEKTU
TALENT ŁĄCZY POKOLENIA
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 w dniu 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.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
Dzielnicy IX.
RG

Dąb Henryk wśród 16 ﬁnalistów
Drzewa Roku 2018
242-letni dąb szypułkowy Henryk, mający siedlisko przy ulicy
Zakopiańskiej 121, znalazł się w nobliwym gronie polskich
drzew pomników przyrody, pretendujących do miana DRZEWA ROKU 2018.
Tegoroczna edycja
konkursu „Drzewo
Roku” jest organizowana po raz ósmy
przez Klub Gaja.
W tym roku zgłoszono 50 drzew. Niestety wiele spośród nich
zostało już wyciętych
i pozostały tylko
we wspomnieniach.
Szczęśliwie borkowski
dąb Henryk ma się
dobrze, a to dzięki
działaniom gronu
opiekunów i nieocenionego strażnika
dębu Pana Piotra
Gzyla.
Właśnie w tej sprawie w siedzibie Rady
Dzielnicy IX spotkali
się w dniu 24 marca
miłośnicy drzew – pomników przyrody. Przedstawiciele Rady
Dzielnicy IX włączyli się w działania na rzecz wypromowania
naszego dwustuletniego dębu – powstaną okolicznościowe gadżety, dąb Henryk będzie prezentowany na stronie internetowej Dzielnicy IX i w czasie 24. Dni Dzielnicy IX.
Które z drzew zostanie Drzewem Roku 2018, dowiemy się
w czerwcu tego roku podczas internetowego plebiscytu na
stronie www.drzeworoku.pl, ale już dzisiaj zachęcamy Czytelników „Info.9" do zapamiętania czerwcowego terminu i podanego adresu oraz wzięcia udziału w głosowaniu.
RG

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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