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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
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Inwestujemy
w drogi – tarcza
skrzyżowania
Kędzierzyńska /
Plac Łagiewnicki
po remoncie
"Do trzech razy
sztuka". Seniorki
promują lokalny
projekt złoszony
do Budżetu
Obywatelskiego
Krakowa 2017

"Piknik pod dębem" – spotkanie przy siedlisku
240-letniego dębu szypułkowego przy ul. Zakopiańskiej 121, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Ferajna spod numeru 72", które uratowało ten pomnik
przyrody przed dewastacją. 20 maja 2017 r.
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Finał Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjum Nr
24 – imprezy sportowej zorganizowanej przez
Radę Dzielnicy IX i KS Borek. 5 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY NA XXIII DNI DZIELNICY IX
w dniach 8-9 września 2017 r. (piątek, sobota)
MIEJSCE: OBIEKTY KS BOREK, UL. ŻYWIECKA 13

Z SESJI RADY DZIELNICY IX
W okresie wakacyjnym Rada Dzielnicy IX
obradowała na trzech posiedzeniach w dniach:
26 czerwca, 31 lipca oraz 24 sierpnia. Podjęto
decyzje o podziale środków ﬁnansowych
przydzielonych Dzielnicy IX na rok 2018. Kilka
uchwał dotyczyło wniosków o zmiany w organizacji
ruchu na terenie Dzielnicy IX.
Zgodnie z kompetencjami statutowymi Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki rozdysponowano środki wydzielone do dyspozycji Dzielnicy na rok 2018 – w sumie kwotę 1 784 161 zł. Podział oraz wysokość kwot przeznaczonych
na konkretne dziedziny określa statut Dzielnicy IX. Środki podzielono na następujące pule: Prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków (160 000 zł),
Budowa, modernizacja, prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów (411 000 zł), Budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej
(798 769 zł), Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (93 000 zł), Lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne (57 500 zł), Program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków” (30 000 zł), Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych (89 209 zł),
Dzielnicowy program ochrony zdrowia i proﬁlaktyki zdrowotnej (7 000 zł), Dzielnicowy program wspierania działalności
miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia (67 500 zł), Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze dzielnicy (24 000 zł), Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy (35 683 zł), Obsługa administracyjno-biurowa Rady i Zarządu Dzielnicy IX (10 500 zł).
Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w roku
2018 w ramach wymienionych wyżej kwot podany jest w załączniku do uchwały w tej sprawie na stronie www.dzielnica9.
krakow.pl .
Rada przystąpiła do otwartego konkursu ofert w 2018 r.
w ramach współpracy Gminy Miasta Krakowa z organizacjami
pozarządowymi. Ustalono następujące zadania w tym sektorze
na rok 2018:
– organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy IX w 2018 roku (kwota: 10 000 zł),
– organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży z Dzielnicy IX (kwota: 6 000 zł),
– pomoc rzeczowa dla osób zrzeszonych w Kołach Emerytów
i Rencistów na terenie Dzielnicy IX (kwota 8 000 zł),
– program proﬁlaktyki wad postawy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy IX (kwota 7 000 zł).
RAZEM: kwota 31 000 zł
Pozytywnie zaopiniowano ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego
(drogi rowerowej i ciągu pieszego) wraz z oświetleniem od ul.
Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej.

oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie (działki nr 9/1, 10/2 obr.
45 jedn. ewid. Podgórze i części działek nr 94, 14, 15/2, 15/1
obr. 45 jedn. ewid. Podgórze).
Rada zwróciła się z wnioskiem o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 zadań:
1. Modernizacja i remont parkingu na terenie przychodni
przy ul. Niemcewicza.
2. Budowa przejścia przez ul. Zakopiańską prowadzącego
bezpośrednio od strony wschodniej ul. Zakopiańskiej do przystanku tramwajowego w rejonie ulicy Kościuszkowców.
3. Budowa parkingu Park and Ride przy ul. Zakopiańskiej,
w rejonie pętli w Borku Fałęcki.
4. Zaprojektowanie i realizacja monitoringu na terenie
Dzielnicy IX w rejonach zagrożenia bezpieczeństwa – w przejściach podziemnych w ul. Zakopiańskiej i okolicy (rejon w pętli
w Borku Fałęckim oraz przy ul. S. Faustyny).
Rada wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego na Osiedlu Cegielniane w ulicach Cegielnianej i Odrzańskiej tak, aby ulice Cegielniana, Odrzańska i Borsucza były ulicami głównymi (zmiana dotyczy ul.
Odrzańskiej), a ulice dochodzące ulicami podporządkowanymi. Wnioskowano również o zmianę statusu ulicy Wałbrzyskiej na „ślepą”. Zdaniem rady takie rozwiązania podniosłyby
bezpieczeństwo zarówno w ruchu pojazdów, jak i pieszych poruszających się po osiedlu.
Rada stara się także o wprowadzenie progów zwalniających w ul. Podhalańskiej (na odcinku od ul. Pszczelnej do
skrzyżowania ulic Podhalańskiej, Zdunów i Zbrojarzy) oraz
w ul. Żywieckiej, gdzie nagminnie obserwowane jest nieprzestrzeganie znaków ograniczenia prędkości (na odcinkach: od
ul. Zdunów do ul. Żywieckiej Bocznej w rejonie wjazdu na teren KS Borek oraz od ul. Żywieckiej Bocznej do ul. Kępnej).
Wnioskowano również o wprowadzenia „strefy zamieszkania” wyznaczonej znakami D-40 i D-41 na ul. Marcika.
Podjęto uchwałę w sprawie korekty do statutu Dzielnicy IX
wnioskując o rozpoczęcie procedury korekty zapisów załącznika do Statutu Dzielnicy IX w sprawie granic Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki z Dzielnicą XI Podgórze Duchackie na
odcinku granicy od skrzyżowania ulic Tischnera i Turowicza
do IV obwodnicy – węzła Sapiehy i rzeki Wilgi.
Pozytywnie zaopiniowane zostało zawarcie umowy najmu
lokalu socjalnego przy ulicy Kępnej 17 na następny okres.
Aby optymalnie wykorzystać środki ﬁnansowe przyznane
Dzielnicy na rok 2017, zgodnie z kompetencjami statutowymi
uchwalono korekty rozdysponowania środków na bieżący
rok oraz korektę w ramach zadań wieloletnich.
AS
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym
brzmieniu na stronie internetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

Również pozytywnie rada zaopiniowała ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (wielorodzinnego) z garażem podziemnym
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BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA 2017
31 lipca ogłoszona została lista zadań do realizacji w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Krakowa. Mieszkańcy decydowali, na jakie
zadania ogólnomiejskie oraz dzielnicowe Miasto przeznaczy ponad 12 mln zł.
W głosowaniu oddano 32280 głosów,
w tym 21766 za pomocą platformy internetowej oraz 10514 głosów za pomocą kart papierowych wrzucanych do
urn, co jasno potwierdza celowość działań grup mieszkańców starających się
o przywrócenie tej formy głosowania.
W ramach tegorocznej edycji BO do
realizacji zatwierdzonych zostało 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz
łącznie 78 zadań o charakterze dzielnicowym, w tym 3 na terenie Dzielnicy IX.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH IV EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO KRAKOWA
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
NR

liczba punktów

tytuł

projektu

1331

szacunkowy
koszt (w zł)

62 000

numer
ewidencyjny

7

Rekreacja–Edukacja–Integracja w Parku Solvay

9

Street Workout Park

840

45 000 BO.D9.15/17

6

Magnoliowy zagajnik

614

65 760

BO.D9.5/17

5

Skwer przy ul. Łukasińskiego – pobaw się i odpocznij

558

66 000

BO.D9.9/17

1

Nakładka asfaltowa w ulicy Nowotarskiej

543

50 000 BO.D9.16/17

2

Wymiana i montaż lamp w ZSO nr 17 ul. Fredry

343

25 000 BO.D9.12/17

4

Ogrodzenie boiska szkolnego w ZSO nr 17 ul. Fredry

278

20 000 BO.D9.11/17

3

Mali Ratownicy

236

8

Modernizacja boiska do piłki plażowej

201

2 500

BO.D9.6/17

BO.D9.1/17

30 000 BO.D9.10/17

WYKAZ PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KRAKOWA
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
1. BO.D9.6/17 REKREACJA–EDUKACJA–INTEGRACJA w Parku Solvay
Projekt dotyczy zagospodarowania części Parku Solvay we wskazanej lokalizacji. Na obszarze mającym charakter naturalnej polany planowane jest utworzenie miejsca dla mieszkańców dzielnicy pełniącego funkcje: rekreacyjną, edukacyjną i integracyjną.
kwota: 62 000 zł • realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej • rok: 2018
2. BO.D9.15/17 STREET WORKOUT PARK
Projekt zrealizowany będzie na terenie Lasu Borkowskiego [miejsce lokalizacji faktycznie znajduje się na terenie obiektów
Klubu Sportowego Borek obok boiska do piłki plażowej od strony ul. Kowalskiej – red.].
kwota: 45 000 • realizator: Zarząd Infrastruktury Sportowej • rok: 2018
3. BO.D9.1/17 MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny deﬁbrylator zewnętrzny) dla dzieci
z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy IX. Zakup materiałów proﬁlaktyczno-edukacyjnych.
kwota: 3 000 zł • realizator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia • rok: 2018

Do trzech razy sztuka…,
czyli opowieść o tym, jak aktywni seniorzy skutecznie promowali wniosek złożony do Budżetu Obywatelskiego 2017
tytule tekstu zawarte zostały
wszystkie informacje, które jedynie mogą być rozwinięte w niniejszym
artykule.
Grupa aktywnych seniorów, mieszkańców naszej dzielnicy, którzy uczestniczą
w projekcie pn. „Akademia Aktywnego
Seniora” a także seniorzy spotykający się
w ramach „Aktywnych Poniedziałków
dla Seniorów w Dzielnicy IX” zorganizowali działania mające na celu promocję zgłoszonego przez seniora wniosku

do lokalnego Budżetu Obywatelskiego
2017 pn. „Rekreacja-Edukacja-Integracja w Parku Solvay”. W celu promocji
upowszechniali w formie ulotek i plakatów informację na temat projektu
oraz zorganizowali w dniu 29 czerwca
w godzinach popołudniowych spotkanie
piknikowe w Parku Solvay – w miejscu,
gdzie przewidywana jest realizacja złożonego wniosku.
Wszystkie działania seniorów okazały się skuteczne. Projekt w głosowaniu

mieszkańców uzyskał 1331 punktów,
co oznacza, że znalazł się na pierwszym
miejscu i zostanie zrealizowany w roku
2018. Wniosek ten zgłaszany był trzykrotnie, zatem prawda zawarta w przysłowiu stała się faktem.
RG
FOT. RENATA GROTOWSKA
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W czerwcu oraz w miesiącach wakacyjnych oddano
do użytku wyremontowane ulice i chodniki oraz kolejną
część ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi – zadania
zaplanowane przez Radę Dzielnicy IX na rok 2017.
W dniu 13 czerwca nastąpił odbiór prac wykonywanych
w ramach kolejnego etapu budowy ogródka jordanowskiego
przy ul. Do Wilgi, obejmującego wykonanie odwodnienia części ogródka, na której realizowane będą ostatnie dwa etapy budowy (na łączną kwotę 500 000 zł). Równocześnie w ramach
tych prac wykonany został remont istniejącego, wcześniej wykonanego, a nie działającego w sposób prawidłowy odwodnienia, które odprowadzi wodę opadową z powierzchni zabudowanej piaskownicami dla dzieci.
Przy odbiorze wskazano jednocześnie na potrzebę remontu
części przypowierzchniowej linii drenażowej zlokalizowanej
od strony południowej, przy ogrodzeniu nieruchomości. Linia
ta nie ma na całej długości (przy powierzchni) warstwy przepuszczającej wodę do wykonanej warstwy drenażowej.
Realizatorem zadania jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W odbiorze wzięli udział członkowie Rady Dzielnicy IX:
Marek Brożek, Wojciech Migdał oraz Jan Stanisław Pietras.

Ulica Kędzierzyńska i skrzyżowanie z Placem Łagiewnickim po remoncie jezdni.

FOT. JAN S. PIETRAS

Kolejne drogi i chodniki w Dzielnicy IX po remoncie.
Trwa budowa ogródka jordanowskiego Do Wilgi

7 lipca radni Maria Słobodzian oraz Wiesław Eckert brali
udział w odbiorze zadania: „Remont chodnika i jezdni ulicy Bogdanowicza”, realizowanego etapami na odcinku od
nr 6 do nr 12 przez ostatnie dwa lata (zadanie kosztowało
30 000 zł).
Remont chodnika i jezdni
ulicy Bogdanowicza.

FOT. JAN S. PIETRAS

FOT. JAN S. PIETRAS

W ogródku jordanowskim
przy ul. Do Wilgi przeprowadzony został remont
odwodnienia.

Ukończono planowane inwestycje z zakresu modernizacji
i prac remontowych miejskiej infrastruktury drogowej, których
realizatorem jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
W dniu 8 czerwca nastąpił odbiór zadań: „Ul. Kędzierzyńska
– remont jezdni na odcinku od parkingu do Placu Łagiewnickiego” oraz „Plac Łagiewnicki – remont pasa jezdnego
z częściową wymianą krawężnika i remontem bezpiecznika
na całej długości”. Wykonano także remont pasa jezdnego na
części ul. Bogdanowicza dochodzącej do tarczy skrzyżowania
ulicy Kędzierzyńskiej z Placem Łagiewnickim. Kwota remontu wyniosła 99 000 zł. W odbiorze wzięli udział członkowie
Rady Dzielnicy IX: Wiesław Eckert, Ewa Nowak i Maria Słobodzian.
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Na spotkaniu z ZIKiT przekazano zakres remontu ulicy
Zakopiańskiej 101-103. Planowany jest remont pasa wjazdowego od ul. Zakopiańskiej – asfalt, na wysokości budynku
nr 103, z jednoczesnym remontem parkingu zlokalizowanego
przy wjeździe, docelowo na cztery stanowiska. Przy budynku
nr 101 wykonany będzie remont chodnika: poszerzenie i podniesienie, z przedłużeniem w kierunku numerów 99 i 103 oraz
remont pasa parkingowego przy chodniku. Planowane jest wyrównanie powierzchni manewrowej, utwardzenie kruszywem
po uruchomieniu niedziałającego odwodnienia oraz ograniczenie obrzeżami chodnikowymi całego pasa manewrowego z wyłączeniem z użytkowania „skrótu”. Kwota łączna planowana
na realizację zadania to 72 000 zł.
W lipcu zakończył się remont chodnika przy ul. Goryczkowej na odcinku od ul. Żywieckiej do alejki Parku Solvay. W odbiorze zadania w dniu 2 sierpnia wzięli udział członkowie rady
Jerzy Bętkowski i Bogusław Gołas. Na zadanie przeznaczono
kwotę 28 852 zł.
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FOT. JAN S. PIETRAS

Obecnie w realizacji jest remont asfaltowych ciągów pieszych na obszarze pomiędzy ul. Orzechową a pętlą tramwajową w Borku Falęckim. Na wniosek mieszkańców i handlowców alejki wykonywane są z kostki brukowej. Na to zadnie zarezerwowano kwotę 99 000 zł.

Remontowane ciągi piesze na terenie pętli komunikacyjnej w Borku Fałęckim.

Na terenie Dzielnicy IX wykonano także, w ramach zadań
zapisanych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, remonty nawierzchni ulic Niemcewicza i Fredry (kwota 250 000 zł).

FOT. JAN S. PIETRAS

Ulica Niemcewicza
po remoncie
nawierzchni.

FOT. JAN S. PIETRAS

Realizacja ciągu pieszego na odcinku od ulicy Do Wilgi do ulicy Tokarskiej
na os. Cegielniane.

W dniu 5 lipca członkowie rady Bogusław Gołas, Marek Brożek oraz Jerzy Bętkowski wzięli udział w przeglądzie gwarancyjnym zadania „Przebudowa pasa pieszo-jezdnego w ulicy Zakopiańskiej w Krakowie”, zrealizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Wnioskowana poprawa obrzeży na fragmencie zadania została wykonana.
W dniu 21 lipca członkowie rady: Wojciech Migdał, Teresa
Mucha oraz Leszek Siwiec wzięli udział w przeglądzie gwarancyjnym zadań:
1. Remont nawierzchni jezdUlica Zakopiańska 99
ni ul. Zakopiańskiej w rejonie
nr 99. Zalecono uzupełnienie
i zagęszczenie fragmentów nawierzchni.
2. Budowa chodnika w ul. Zdunów. Poprawiony będzie fragment zapadniętego chodnika
oraz do ZIKiT skierowane będzie
wystąpienie o naprawę popękanych fragmentów pasa jezdnego.
3. Remont nawierzchni jezdni
i pobocza ul. Żywieckiej Bocznej.
Nastąpi dosypanie i utwardzenie
części pasa parkingowego.
4. Remont nawierzchni jezdni
ul. Borsuczej. Bez uwag.
Rada Dzielnicy IX w dniu 28 Ulica
Zdunów
lipca zgłosiła w Zarządzie Zieleni Miejskiej liczne usterki w zakresie realizacji Smoczego Skweru przy ul. Ruczaj nad Wilgą,
m.in. konieczność zabezpieczenia stromej skarpy nad rzeką. Ta
usterka została usunięta.
INFORMACJA NA DZIEŃ 30.08.2017 R.
PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS
Ulica Żywiecka

Na os. Cegielniane realizowany jest ciąg pieszy na odcinku od ulicy Do Wilgi do ulicy Tokarskiej (zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego).
Kwota przeznaczona na tę inwestycję to 114 000 zł. Na odcinku, który nie koliduje z projektowaną Trasą Łagiewnicką, wykonano nawierzchnię z płyt chodnikowych oraz cztery punkty
oświetlenia.
Radni brali także udział w przeglądach gwarancyjnych
zadań, zgłaszając usterki z koniecznością ich niwelacji.

Zabezpieczenie skarpy na Smoczym
Skwerze przy ul. Do Wilgi ogrodzeniem
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Chodnik przy ul. Goryczkowej po remoncie.
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Boczna

achęcam do przeczytania
wskazanych tytułów, do
poznania kilku ciekawych historii, które pozwolą inaczej
niż do tej pory spojrzeć na
otaczającą nas „zieloną przestrzeń” – przestrzeń z charakterem, jak zapewnia Peter Wohlleben, zawodowy leśnik obserwujący życie drzew
w górach Eifel, będących częścią Reńskich Gór Łupkowych na terenie zachodnich Niemiec w Nadrenii-Palatynacie.
W jednym z rozdziałów swojej książki przygląda się trzem
dębom rosnącym przy drodze w dolinie rzeki Ahr. Te stuletnie drzewa, chociaż rosną w identycznych warunkach i cechuje je duże podobieństwo zewnętrzne, zachowują się odmiennie. Dotyczy to między innymi zabarwienia i czasu zrzucania liści. Autor sugeruje, że pora zrzucania liści zależy od
charakteru drzewa. Wiadomo, że zrzucić je musi, ale kiedy
przychodzi właściwa pora, zależy to od decyzji podjętej przez
drzewo. Najwyraźniej każde drzewo podejmuje inną decyzję.
Dąb, który liście zrzuca jako pierwszy, jest bardziej bojaźliwy,
bardziej rozsądny, pozostałe dęby są bardziej odważne, dlatego bardziej się zielenią i, gdy ich „brat” zrzuca balast i odpływa w krainę zimowych snów, one dłużej zatrzymują zielone
listowie i napełniają po brzegi zbiorniki pod korą i w korzeniach. Decyzja, którą podejmują drzewa, zależy od ich charakteru. Zdaniem autora ostrożniejsze drzewa mają większe
szanse na przeżycie.
O dębie szypułkowym, drzewie dobrze znanym mieszkańcom naszej dzielnicy, pisze także autor „50 roślin, które zmieniły bieg historii”. Dąb szypułkowy pojawił się na ziemi około
66 milionów lat temu. Milion lat temu dębowe lasy pokryły teren Europy, ale ilość ich zmniejszyła się, kiedy człowiek zaczął
je wycinać. Ten prawdziwy gigant wśród drzew używany był
do budowy zamków, katedr i okrętów wojennych. Do budowy
ﬂagowego okrętu admirała Nelsona HMS Victory zużyto około
5000 dorodnych dębów.
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Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na spotkanie
z drzewami niż czas wakacji, czas wędrówek
leśnymi ścieżkami, czas podziwiania pięknej
zieleni miejskich parków. Dlatego zapraszam
Państwa na tę wędrówkę wraz z autorami książek
o drzewach: Peterem Wohlleben’em, autorem
międzynarodowego bestselleru „Sekretne życie
drzew”*, oraz Billem Laws’em, autorem „50 roślin,
które zmieniły bieg historii”**.

FOT. RENATA

DRZEWA Z CHARAKTEREM,
KTÓRE ZMIENIŁY BIEG HISTORII

Dąb ma więc swój udział w rozwoju cywilizacji, bezsprzecznie zadecydował o historii wojennej, ale także przyczynił się do
powstania jednego z pierwszych tekstów dotyczących ochrony
przyrody pt. „Drzewa rosną powoli, żeby dać cień naszym wnukom”, napisanego w roku 1664 roku przez Johna Evelyna, który nie godził się na wyrąb drzew. Historia sprzed czterystu lat
właśnie się powtarza i nie jest to dobra wiadomość.
Aby jednak nie zostawiać Państwa w złym nastroju, zapraszam w cień kakaowca – drzewa pochodzącego z deszczowych
lasów Ameryki Południowej. Ono także zmieniło bieg historii.
Ziarno kakaowca stało się „pokarmem bogów”, synonimem
grzesznej przyjemności, ulubionym produktem nowego świata
pod koniec XIX wieku. Niektórzy nazywają je ziarnami miłości, ponieważ przez kilkaset lat miłość i czekolada były w opinii ludzi nierozłącznymi towarzyszami. Badania wykazały, że
u osób nieszczęśliwie zakochanych występuje obniżony poziom fenyloetyloamininy. Dwa alkaloidy obecne w kakao mają
działania antydepresyjne, co może tłumaczyć chęć na czekoladę osób nieszczęśliwie zakochanych, pozostających w depresji,
złym nastroju. Jest jeszcze jedno drzewo, które nadal dostarcza przyjemności naszym podniebieniom. To kawowiec pochodzący z Etiopii – coﬀea arabica. Nikt nie ma wątpliwości,
że kawa zmieniła bieg historii.
Gdyby nie było kawy, nie byłoby kawiarni. Gdyby nie było kawiarni, nie doszłoby do
buntu herbacianego, nie byłoby książek o Harrym Potterze,
nie byłoby „Kantaty o kawie” –
artystycznego hołdu złożonemu temu napojowi przez Jana
Sebastiana Bacha. Nie byłoby
stylu życia, którego symbolem jest poranna latte… Jak

wtedy wyglądałby nasz świat? Na wiele tego typu pytań pozwoli Państwu odpowiedzieć książka Billa Laws’a. Zachęcam do
lektury.
RG
*Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew, OTWARTE, Kraków 2016
**Bill Laws, 50 roślin, które zmieniły bieg historii, Oﬁcyna Wydawnicza
Alma-Press 2016
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PIKNIK POD DĘBEM
20 maja w cieniu rosłego blisko 250-letniego dębu Henryka stojącego
przy ulicy Zakopiańskiej, tuż obok pętli autobusowej, odbyła się plenerowa lekcja przyrody z dendrologii oraz lekcja historii Borku Fałęckiego.
Spotkanie przygotowała „Ferajna spod numeru 72” – miejscowi społecznicy, miłośnicy drzew i miejsca, w którym wiekowy dąb Henryk jest
świadkiem przemian, jakie dokonują się od końca XVIII w tutejszym
krajobrazie.

FOT. ANNA SULENCKA

Z nieodległej historii
Dąb Henryk, potomek boru pokrywającego niegdyś zbocza Góry Borkowskiej, rośnie pod szczęśliwym adresem.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat XX wieku, które w Borku Fałęckim nie były czasem przyjaznym dla przyrody, to drzewo
miało swojego cichego mentora i adwokata – pana Henryka Bartyzela, z rodziny od pokoleń osiedlonej w Borku, zamieszkałego po sąsiedzku w nieistniejącym już domu przy Zakopiańskiej 121.

Pan Henryk kilkakrotnie interweniował w obliczu zakus na likwidację dębu.
Mieszkaniec Borku Piotr Gzyl wspomina z rozmowy z Henrykiem Bartyzelem
zajście z czasów okupacji niemieckiej,
kiedy Henryk z narażeniem życia przekonywał umundurowanego Niemca –
kierownika ekipy wycinającej stare drzewa w Borku – że dąb przy Zakopiańskiej
121 jest wg katastralnej
mapy austriackiej podstawowym punktem

namiarowym do sporządzania map i wycinka jest zakazana... Później w latach
60., kiedy Zakopianka była jeszcze wąska, dozwolony był handel przy szosie
od strony dębu. Wskutek tego siedlisko
drzewa zostało nieco przysypane, naruszone zostały cieki wodne, co poskutkowało zalewaniem terenu. Najgorsze okazało składowanie tutaj w okresie jesienno-zimowym soli, która służyła do posypywania stromej szosy. Pan Henryk skutecznie interweniował wtedy u władz odpowiedzialnych za ochronę przyrody.
Po śmierci Henryka Bartyzela
(w 2010 roku) ogrodzony „niczyj” teren wokół dębu stał się rychło składowiskiem puszek i butelek po alkoholu
oraz plastikowych i papierowych odpadów, których pozbywali się korzystający z komunikacji miejskiej pasażerowie.
Mimo iż od czasów powojennych dąb
zapisany był w rejestrze drzew – pomników przyrody, widoczny stał się
zupełny brak zainteresowania
ze strony urzędników zajmujących się ochroną środowiska.
Niepielęgnowane siedlisko zarastało chwastami i samosiejkami z najbardziej rzucającym się
w oczy od strony ulicy Zakopiańskiej klonem jesionolistnym oraz
nielegalnie stawianymi tablicami
reklamowymi.
Inicjatywa „Ferajny spod numeru 72”
Schedę po Henryku Bartyzelu przejęli sąsiedzi sędziwego dębu: „Ferajna
spod numeru 72” – grupa mieszkańców
Borku z pokolenia powojennego, złączonych wspólnym dzieciństwem i podwórkiem, przywiązanych do miejsca,
w którym się wychowali, a nade wszystko odpowiedzialnych miłośników przyrody. Na czele Ferajny stanął pan Piotr
Gzyl, który z zapałem przewodniczył
działaniom na rzecz ratowania i wyeksponowania kulturowego dębu Henryka.
W czasie ostatnich kilku lat opracowana została ekspertyza dendrologiczna
dokonana przez zespół pracowników
Uniwersytetu Rolniczego oraz Instytutu
Badawczego Leśnictwa. Wnikliwe opracowanie potwierdziło zasadność dążenia do ochrony drzewa. W 2016 roku
powstała koncepcja zagospodarowania
otoczenia dębu. Piotr Gzyl podkreśla, że
spotkał na drodze działań Ferajny "ludzi
gotowych poświęcić swój czas bez gratyﬁkacji ﬁnansowychna dzieła mające
wymiar dobra kulturowego" – wymienia
kilkanaście nazwisk naukowców
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na czele z prof. dr hab. inż Jerzym
Szwagrzykiem z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof.
dr hab. Stanisławem Niemturem z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz prof.
dr hab. inż. architket Agatą Zachariasz
z Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej.
Dziś dąb Henryk prezentuje się w całej swej okazałości. Rośnie w środowisku silnie zurbanizowanym z siedliskiem o kształcie koła o promieniu
15 m, zadbanym i ogrodzonym – ostatnie roboty porządkowe wykonała i sﬁnansowała ﬁrma Aldi Sp. z o.o, która
jest właścicielem części obszaru siedliska. Ferajnie udało się uratować także
zdewastowaną zabytkową drewnianą
kapliczkę Matki Boskiej Rzewnej, która przylgnęła do dębu prawdopodobnie
w II poł. XIX w.
„Majówka pod dębem”
Zwieńczeniem działań Ferajny było
uroczyste otwarcie siedliska Henryka
w dniu 20 maja 2017 r. Spotkanie zgromadziło mieszkańców i przyjaciół – pracowników naukowych Uniwersytetu
Rolniczego i Politechniki Krakowskiej,
oraz instytucji miejskich odpowiedzialnych za kształtowanie krajobrazu i ekologię w Krakowie – dzięki którym udało
się uratować symboliczne dla tego terenu drzewo. Przybyła także młodzież ze
szkoły na Klinach Borkowskich oraz goście specjalni, m.in przedstawiciel ﬁrmy

Aldi. Podczas lekcji botaniki wygłoszonej przez
dr inż. Elżbietę Muter z Uniwersytetu Rolniczego dowiedzieliśmy się o
sposobach datowania takich
okazów jak Henryk, o zasiedlających go
organizmach oraz o tym, czego uczy nas
Henryk o czasach minionych, czyli o
drewnie jako cennym materiale rekonstrukcji zmian klimatycznych. Wysłuchaliśmy także lekcji historii o Borku
Fałęckim z Henrykiem Bartyzelem i dębem – jego imiennikiem w rolach głównych, przygotowanej przez panią Bogumiłę Sikorę. Uroczystym momentem
było nadanie honorowych „Henryków”
osobom, które wsparły inicjatywę ratowania drzewa oraz jego wyeksponowania. „Henryki” otrzymali: pani Elżbieta
Muter – główny koordynator ekspertyzy dendrologiczej dębu, pani Krystyna
Śmiłek z Wydziału Kształtowania Środowiska oraz ﬁrma Aldi Sp. z o.o., którą
reprezentował pan Piotr Orzeł. Całemu
spotkaniu towarzyszyły dźwięki rogów
myśliwskich – sygnały nawiązujące do
rosnącej tu średniowiecznej dąbrowy.

nad cztery lata,
zaangażowanych
było blisko 100
osób z Urzędu
Miasta
Krakowa, uczelni wyższych i placówek
badawczych, społeczeństwo lokalne reprezentowane
przede wszystkim
przez Stowarzyszenie „Ferajna spod
numeru 72”, a także przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz
prywatni biznesmeni. Pozostają jeszcze sprawy do rozwiązania: m.in. trwałe zabezpieczenie dębu od szkodliwych
wpływów ulicy (zakurzenia i zasolenia), sprawa mozaiki własności gruntów, które obejmuje siedlisko czy zabezpieczenie dębu przed inwazją grzyba
w miejscu ubytków kory. Narodził się
także pomysł zgłoszenia Henryka do
konkursu Drzewo Roku organizowanego przez polską organizację ekologiczną
Klub Gaja.
Na zaopiekowanie, wyeksponowanie
i objęcie pielęgnacją, czeka dziś drugi
potomek średniowiecznej puszczy porastającej wzgórze borkowskie – dąb u
zbiegu ulic Jugowickiej i Marcika.

Zakończenie
Pan Piotr Gzyl szacuje, że w projekt
ratowania dębu Henryka, trwający po-

(korzystałam z materiału z okolicznościowego biuletynu "Ferajna spod numeru 72" pod
redakcją Piotra Gzyla, 20 maja 2017 r.)

ANNA SULENCKA

co? GDZIE? kiedy? WYDARZYŁO SIĘ...

WAKACYJNE ECHA POŻEGNAŃ ZE SZKOŁĄ
Turniej Piłki Nożnej
Gimnazjum Nr 24

F

inał Turnieju Piłki Nożnej odbył się
na obiektach sportowych KS Borek
w dniu 5 czerwca 2017 roku. Najlepszym zawodnikom zostały wręczone pamiątkowe puchary.
Impreza sportowa została zorganizowana przez Radę Dzielnicy IX i KS Borek.
Koordynatorem ze strony szkoły był Pan
Marcin Kordaszewski a nauczyciele wychowania ﬁzycznego, Państwo: Dziewolska, Cioch i Rydzyński zadbali o bezpieczeństwo uczestników rozgrywek piłkarskich. Radę Dzielnicy IX reprezentowali Marek Kocajda oraz przewodniczący Jan Stanisław Pietras.
Najlepszym zawodnikiem został

8

Finał Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjum Nr 24 zorganizowany przez Radę Dzielnicy IX i KS Borek. 5 czerwca 2017.

Krzysztof Liszkiewicz z klasy 1b, najlepszym bramkarzem okazał się Jakub Parka z klasy 2d, wyróżniono także zawodnika Piotra Zapióra z klasy 1e.
Wyniki Turnieju: I miejsce: klasa 2b,

II miejsce: klasa 2d, III miejsce: klasa 1b,
IV miejsce; klasa 1e, V miejsce: klasa 1f.
Organizatorzy gratulują uczestnikom
turnieju sportowej postawy.
RG

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 4 / 2017 · www.dzielnica9.krakow.pl

Z Wavelo po Krakowie
Nowe stacje rowerów miejskich w Dzielnicy IX
Od połowy kwietnia powiększyła się
strefa systemu rowerów miejskich. Krakowianie mają do dyspozycji 150 stacji
i 1500 rowerów. Stacje rowerów Wavelo
pojawiły się także blisko mieszkańców
Dzielnicy IX w następujących lokalizacjach: ul. Wadowicka 14, Ul. Brożka
118 oraz ul. Zakopiańska 117 H (przy
pętli autobusowej w Borku Fałęckim).

Miasto Kraków stawia na rowery! Bez
znacznego udziału ruchu rowerowego
nie będziemy mieć czystego powietrza w
Krakowie – mówi Łukasz Franek – wicedyrektor ZIKiT ds. transportu. Dlatego Miasto
zdecydowało się na całkowitą przebudowę
swojej sieci rowerów miejskich, udzielając
ośmioletniej koncesji na zarządzanie systemem ﬁrmie BikeU.
Nowy system rowerów miejskich „Wavelo”
jest innowacyjny, nie tylko w skali kraju, ale
także Europy. Umożliwia szybkie i bezobsługowe wypożyczanie jednośladów zaprojektowanych specjalnie do wygodnego
poruszania się po mieście. Rowery Wavelo
wyposażone są w komputery pokładowe z
GPS, można je zarezerwować przez aplikację
mobilną, jak również nadać funkcję parkowania, gdzie rower czeka na użytkownika
i nie jest możliwy do wypożyczenia przez
kogoś innego. Dzięki komputerowi pokładowemu znajdującemu się na rowerze istnieje
możliwość zwrotu jednośladu „Wavelo”
w dowolnej streﬁe wskazanej przez operatora korzystając również ze stojaków miejskich
(za opłatą 3 zł rower można zostawić
w dowolnym miejscu, oczywiście w obrębie
działania systemu, a kolejny użytkownik,
który przyprowadzi ten rower do stacji,
otrzymuje bonus 1 zł). Jako że rower można
wypożyczyć i zwrócić na dowolnej stacji,

jest to idealne rozwiązanie na przejazdy
„w jedną stronę”.
Niskie abonamenty miesięczne są zachętą
do preferowania codziennego przemieszczania się rowerem do pracy lub na zakupy. Można wykupić abonamenty miesięczne 19 zł lub 29 zł, uprawniające do jazdy
przez kolejno 60 lub 90 min. dziennie bez
dodatkowych opłat. Po przekroczeniu tego
limitu czasu uruchamiane jest naliczanie
minutowe – 5 groszy za minutę. – Naliczanie minutowe to nowość dostępna jedynie
w Krakowie – zaznacza Albert Wójtowicz
z ﬁrmy BikeU, operatora systemu Wavelo.
Warto dodać, że „Wavelo” proponuje
oszczędność przy zakupie abonamentu
rocznego, który kosztuje 179 zł (przy 60
min. korzystania dziennie) oraz 224 zł
(przy 90 min.). Jest to oferta tym bardziej
korzystna, że rower Wavelo jest dostępny
przez cały rok, bez zimowej przerwy.
Aby wypożyczyć rower „Wavelo”, wystarczy
zarejestrować się w systemie on-line: na
stronie wavelo.pl lub poprzez aplikację
„Wavelo”, następnie wybrać właściwy dla
siebie abonament (60 min. dziennie lub za
90 min. dziennie) i korzystanie z rowerów
jest możliwe.
Rower miejski cieszy się w Krakowie
coraz większą popularnością. W ubiegłym
roku rekordowym miesiącem był maj, w
czasie którego skorzystało z niego 56 tys.
użytkowników, w czerwcu – 55 tysięcy. W
chłodniejsze dni chętnych też nie brakowało: w październiku rower wypożyczono 18
tys. razy, w listopadzie – 8 tysięcy.
Zachęcamy do korzystania z rowerów
„Wavelo”!
AS

Masz sprawę do dzielnicowego? Skorzystaj z aplikacji „Moja Komenda”
Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu – zna problemy
lokalnej społeczności i jako pierwszy pomaga w rozwiązywaniu
codziennych problemów mieszkańców, wymagających interwencji
Policji. Dzielnicowy orientuje się, gdzie w jego rewirze są miejsca
niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni
mieszkańcy, ma też rozeznanie, kto może takie zagrożenie stwarzać.

jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie oﬄine. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, żeby odnaleźć
swojego dzielnicowego.

Dzięki nowej aplikacji mobilnej MSWiA „Moja Komenda”
w łatwy i przyjazny sposób można nawiązać kontakt z dzielnicowym, który opiekuje się Państwa miejscem zamieszkania. Aplikacja
umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Wystarczy
wpisać własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o dany rejon zamieszkania i pokaże, w której
jednostce pracuje. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy
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UMIŁOWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI?
MOŻNA INACZEJ
Kiedy odbywamy spacer ulicami naszej dzielnicy
lub alejkami parku, odnosimy wrażenie, że cechą
przypisaną mieszkańcom jest… „umiłowanie
niedoskonałości”. Powiem więcej: potrzeba
bałaganu. Potwierdzają to fotograﬁe wykonane
w wielu miejscach. Takie są fakty.

„przedmiotów porzuconych”. Są bowiem wśród nich bardzo
sprawnymi i skutecznymi miłośnicy bałaganu. Każde drzewo,
zaułek, ustronny kącik może stać się miejscem-przystanią dla
dzielnicowego bałaganiarza. I mamy problem. Prostym rozwiązaniem jest zwolnienie samych siebie z odpowiedzialności:
„Niech oni to posprzątają. Ktoś. Nie ja. Są przecież odpowiednie
służby. Ja płacę podatki”. Myślę, że można inaczej, że alternatywą dla takiej postawy jest dbałość o porządek w najbliższym
otoczeniu i nierozstawanie się lekkomyślnie z „przedmiotami
porzuconymi”, a także aktywna reakcja mieszkańców na działania nieporządne. Widok „wysypiska śmieci” w przestrzeni publicznej smuci i irytuje. Oczywiście, że nie zaakceptowałabym
takiego widoku z okien mojego mieszkania! Dlatego... póki co:
Rada Dzielnicy IX zwróciła się do Straży Miejskiej i MPO o pilną interwencję w sprawie systematycznego porządkowania terenu wokół pojemników na odpady segregowane przy ulicy Jagodowej. Miejmy nadzieję, że wkrótce zmienią się jednak nasze
przyzwyczajenia i ta interwencja będzie jednorazowa. RG

I

FOT. RENATA GROTOWSKA

nspiracją do ponownego podjęcia tematu dotyczącego pozostawiania gdziekolwiek „przedmiotów porzuconych” stały
się nie tylko fotograﬁe, o których wyżej wspomniałam, ale także e-mail mieszkanki naszej dzielnicy, zaniepokojonej istniejącym stanem czystości, a nawet więcej, problemem ekologii
w przestrzeni publicznej.

Szanowni Państwo,
pragniemy niniejszym zwrócić Waszą uwagę na problem, z którym
borykają się mieszkańcy reprezentowanej przez Was dzielnicy. Problem: miasto Kraków nie radzi sobie z segregacją odpadów. Dotyczy to większości lokalizacji tzw. dzwonów na odpady segregowane
i związane jest z brakiem odpowiedniej polityki Miasta w stosunku do ﬁrm odpowiedzialnych za usuwanie odpadów (MPO, ZIKiT),
edukowaniem obywateli w kwestii kultury osobistej i także penalizacji zachowań nagannych, których skutki widnieją na załączonych zdjęciach.
Najważniejsze kwestie to:
• teren wokół pojemników sprzątany jest zasadniczo tylko po
zgłoszeniu telefonicznym,
• pojemniki wykorzystywane są przez przyjezdnych nie tylko na
odpady segregowane,
• podrzucanie śmieci z okolicznych domów jednorodzinnych,
• wypakowywanie i segregacja obywają się przy włączonym silniku samochodu w czasie do 10 minut (niejednokrotnie w porach po
22.00 i przed 6.00), co powoduje dodatkowe zanieczyszczenie powietrza i przyczynia się do powstawania smogu,
• w okresie wiosenno-letnio-jesiennym zbieracze puszek aluminiowych oraz butelek wywracają kontenery w celu szybszego pozyskania towaru, po czym zgniatają puszki na ulicy (hałas!!!!),
a rzecz się dzieje najczęściej w lecie w godzinach 4.00-6.00,
• hałas spowodowany wrzucaniem butelek (tłuczone szkło!)
o bardzo wczesnych porach i późno wieczorem zakłóca spokój,
• ﬁrmy, najprawdopodobniej ościenne, pozostawiają własne odpady – ścinki różnych materiałów, odpady w workach wielkogabarytowych, duże ilości opakowań zużytych, pojemników, itp. w ilościach hurtowych (rzeczy te pozostawiają oczywiście poza pojemnikami),
• w okresie letnim w promieniu kilkunastu metrów roztacza się
potężny smród – potencjalny czynnik chorobotwórczy (oczywiście

Nie sposób nie przyznać racji, gdy mowa o braku skutecznego działania służb miejskich odpowiadających za utrzymanie czystości wokół pojemników na odpady segregowane, altan
śmietnikowych, kontenerów na odpady wielkogabarytowe czy
ustawione na ulicach kosze na odpady komunalne. Oczywiste
jest, że służby powinny działać sprawnie, ale... Nawet najbardziej sprawne i skuteczne w swych działaniach MPO nie przewidzi pomysłowości osób chcących pozbyć się „rzeczy zbędnych”. Nawet sprawny tropiciel tych pomysłowych mieszkańców nie jest w stanie odgadnąć kiedy i gdzie umieszczą zestaw
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Poniżej we fragmentach e- mail – inspiracja do napisania ponownego tekstu o porządkach.

wiadomo, że na „smród” nie ma jeszcze w polskim prawie odpowiednich przepisów),
• ptaki roznoszą po okolicy resztki jedzenia dodatkowo zanieczyszczając okolicę,
• w związku z tym, że pojemniki zlokalizowane są przy samym
krawężniku, samochody podjeżdżają, a kierowcy otwierają drzwi
i wystawiają worki ze śmieciami na ulicę przed pojemnikiem, po
czym odjeżdżają.
Wspomnieć należy, że nieopodal, przy tej samej ulicy Jagodowej
i jej kontynuacji – ulicy Goryczkowej zlokalizowane są takie same
2 zestawy pojemników. Dlaczego? Pojemniki w tych dwóch lokalizacjach nie znajdują się bezpośrednio przed oknami domów mieszkalnych, nie stanowią więc aż takiej uciążliwości dla mieszkańców,
choć oczywiście również boli taki sam tragiczny wygląd wysypiska.
Mając powyższe na uwadze nasuwa się pytanie, czy tak ma wyglądać ekologia?!

Za sytuację tę płacimy całkowitym dyskomfortem życia na wysypisku śmieci.
Nie zgadzamy się na lokalizację zestawu pojemników do segregacji odpadów w tym miejscu czyli bezpośrednio przed oknami
naszego domu – przy ul Jagodowej (od strony garaży) – i żądamy
bezwzględnego ich usunięcia w najkrótszym możliwym czasie oraz
przywrócenia czystości terenu z czasu bez pojemników.
Podkreślić należy, że otoczenie pojemników jest sprzątane dopiero po zgłoszeniu telefonicznym, a powrót do stanu pierwotnego,
czyli „totalnego wysypiskowego syfu” następuje w niespełna kilka
godzin.
Zwracam się do Państwa z pytaniem, czy chcieliby Państwo
mieć taki właśnie widok z okien swoich miejsc zamieszkania lub
pracy?!!! Oczekuję odpowiedzi.
NAZWISKO AUTORKI LISTU ZNANE REDAKCJI.

Z ODPOWIEDZI PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
W odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa na interwencję mieszkanki znajdujemy informacje zasadnicze o systemie gospodarowania
odpadami. Wiadomo, iż od czerwca 2013 r. za utrzymanie czystości
i porządku w Gminie Miejskiej Kraków odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie. Wiadomo, że podstawą
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest odbiór odpadów
bezpośrednio od mieszkańców. W funkcjonującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jednym z obowiązków gminy jest
tworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK). W Krakowie mamy dwa takie obiekty: Lamusownię przy
ul. Nowohuckiej 1d i Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40. Wiadomo także, iż pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. gniazda (zwane też dzwonami)
są uzupełnieniem funkcjonowania PSZOK i dopełnieniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Pojemniki są opróżniane
z częstotliwością co najmniej 1 raz w tygodniu w godz. 6-22.

budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (co
najmniej 10 m). Pojemniki przy ul. Jagodowej – wg zapewnienia wyrażonego w piśmie – są regularnie opróżniane, stan techniczny pojemników i poziom czystości wokół nich jest stale monitorowany, a „wszelkie
nieprawidłowości są niezwłocznie usuwane”, co jest także przedmiotem
nadzoru ze strony Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.

Prezydent informuje także o misji edukacyjnej MPO realizowanej poprzez prowadzenie wielu programów edukacyjnych skierowanych do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców, o czym szczegółowo można
dowiedzieć się na stronie internetowej MPO.

I na koniec przydatna informacja: od lipca 2015 roku funkcjonuje mobilna aplikacja „Kiedy Wywóz”. W zakładce „Odpady niczyje” istnieje
możliwość bieżącego zgłaszania MPO nieprawidłowości wraz z opcją
wysłania opisu, zdjęcia i lokalizacji (informacje na temat aplikacji na
www.mpo.krakow.pl).

Gniazdo segregacji przy ul. Jagodowej, które funkcjonuje w tej
lokalizacji od dłuższego czasu, spełnia – jak czytamy w odpowiedzi
z kancelarii Prezydenta – wszystkie kryteria ulokowania: jest na terenie
gminnym, miejsce jest utwardzone, z możliwością dojazdu samochodu
skrzyniowego z HDS (podnośnikiem pojemników) bez konieczności
wjazdu na chodnik, nie jest ustawione pod drzewami ani pod liniami
wysokiego napięcia, lokalizacja nie narusza przepisów o ruchu drogowym. Zachowane są też normy w zakresie odległości od okien i drzwi

Nadmieniono jednak, iż „pozostawienie jakichkolwiek odpadów przy
pojemnikach jest niezgodne z prawem i podlega karze grzywny”.
Z poczynionych ustaleń wynika, że w roku 2017 Straż Miejska nie
odnotowała zgłoszeń i interwencji dotyczących nieporządku wokół
dzwonów przy ul. Jagodowej. Funkcjonariusze Sekcji Ekologicznej SM
ujawnili natomiast w tym roku 3 osoby, które zaśmiecały przestrzeń
publiczną przez zostawianie śmieci przy dzwonach (zdarzenia miały
miejsce na ulicach Ratajskiej/Kołodziejskiej oraz Inicjatywy Lokalnej).
Podjęte czynności wobec tych osób zakończyły się skierowaniem
dwóch wniosków o ukaranie do sądu.

Wniosek nasuwa się sam: służby krakowskie dokładają wszelkich
starań, aby utrzymanie czystości i porządku było realizowane w sposób
prawidłowy, zadowalający mieszkańców oraz zgodnie z prawem. Niektóre aspekty pozostają w gestii samych mieszkańców, a konkretnie:
świadomości i współodpowiedzialności za komfort życia w mieście nie
tylko mój własny, ale także sąsiada.
AS

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
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