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W sprawie granic dzielnic
Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta
Krakowa odpowiada na postulaty wpływające
do UMK w sprawie przebiegu granic Dzielnic
VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek
Fałęcki oraz Dzielnicy X Swoszowice.
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę w dniu 16 sierpnia 2016
roku z wnioskiem o zmianę granic Dzielnicy IX z Dzielnicą
XIII Podgórze i Dzielnicą VIII Dębniki, w związku z projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów. Intencja naszych radnych
szczegółowo przedstawiona jest w uzasadnieniu uchwały,
gdzie zwrócono uwagę na fakt dysproporcji między Dzielnicą IX a sąsiadującymi, w zakresie obszaru (Dzielnica VII –
4619 ha, Dzielnica X – 2560 ha, Dzielnica XII – 2567 ha, gdy
Dzielnica IX tylko – 542 ha) i liczby mieszkańców (Dzielnica VIII – 59 395, Dzielnica X – 25 608, Dzielnica XII – 34
045). Ponadto, w dniu 22 września 2016 roku, po wcześniejszej rozmowie przewodniczących Dzielnicy IX i Dzielnicy
X na temat ewentualnej korekty przebiegu granicy między
tymi dwiema dzielnicami, Rada Dzielnicy IX na XXIX sesji
podjęła uchwałę Nr XXIX/199/2016 w sprawie załącznika
do statutu Dzielnicy IX i Dzielnicy X.
Pokrótce można podsumować, że radni „dziewiątki”
w swych postulatach kierują się kryteriami: topograficznymi (ukształtowanie terenu i cieki wodne), infrastrukturalnymi (ważne ciągi komunikacyjne przecięte są granicami,
co utrudnia planowanie i realizację inwestycji drogowych)
i rozwojowymi (Dzielnica IX ma ograniczony dostęp do infrastruktury społecznej na własnym obszarze – w zakresie
edukacji, ochrony zdrowia, rekreacji, ochrony prawa i bezpieczeństwa). Zaznaczono, że nie ma możliwości rozwoju
w zakresie infrastruktury społecznej.
Rada Dzielnicy XIII Podgórze na sesji w dniu 20 grudnia
2016 r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/414/2016, w której pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną przez Radę Dzielnicy IX zmianę granicy dzielnic IX i XIII.
Kwestia ewentualnego rozpatrzenia zmiany przebiegu
granic dzielnic wywołała najpierw negatywne stanowisko

grupy radnych Dzielnicy X, zaprezentowane w uchwałach
podjętych na sesji nadzwyczajnej w dniu 24 października
2016 roku Następnie Rada Dzielnicy VIII wyraziła swoje zdanie, zapisane w uchwale z dnia 16 listopada 2016 roku wnioskującej pozostawienie granicy pomiędzy Dzielnicą VIII Dębniki a Dzielnicą IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
w obecnym kształcie określonym w załączniku do Statutów Dzielnic z dnia 12 marca 2014 r. Opinia Rady Dzielnicy VIII różni się od aprobującego korektę granic stanowiska
Zarządu Dzielnicy VIII przedstawionego w dniu 25 października 2016 roku, w czasie obrad Komisji Dialogu Społecznego RMK. Do dnia 28 listopada – tą datą opatrzone
jest Pismo z Biura Kontroli Wewnętrznej – do UMK wpłynęły listy z podpisami mieszkańców popierających zmianę
granicy dzielnic VIII, IX i X (1500 podpisów) oraz mieszkańców postulujących pozostawienie granic w obecnym
kształcie (1700 podpisów), co dowodzi, iż zmiany przebiegu granic powinny być poprzedzone głębszą obiektywną
analizą. Czytamy w Piśmie z BKW, iż ewentualne korekty
wymagają uzasadnienia w formie właściwych specjalistycznych opracowań uwzględniających powiązania przestrzenne, gospodarcze i społeczne, o których mowa jest w paragrafie 72 Statutu Miasta Krakowa (z dnia 5 listopada 2014
roku): „dzielnicę stanowi wspólnota mieszkańców części
obszaru Miasta, wyodrębniającej się ze względu na układ
przestrzenny, lokalne tradycje oraz więzi społeczne i gospodarcze”. UMK zwrócił się do odpowiednich instytucji naukowych z propozycją wykonania na zlecenie UMK
analizy w zakresie oceny prawidłowości przebiegu granic
wspomnianych dzielnic przy uwzględnieniu wyżej wspomnianych wytycznych. Uzyskane opracowania będą mogły
stanowić podstawę dalszych rozwiązań, czyli: do czasu uzyskania stosownych opracowań nie ma uzasadnienia do rozstrzygania kwestii przebiegu granic dzielnic VIII, IX i X.
Statut Miasta Krakowa ani Statuty Dzielnic nie zawierają szczegółowych zapisów o trybie i zasadach korekty granic poszczególnych dzielnic, jedynie w paragrafie 160 Statutów Dzielnic stwierdzono, że „jeżeli w toku kadencji rady uchwalona zostanie korekta granic, w wyniku której ulegnie zmianie statutowy skład rady, wówczas korekta wchodzi w życie z dniem zakończenia kadencji rady”.
W dokumencie BKW zwrócono także uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji zarówno z radami dzielnic, jak i społecznych z mieszkańcami.
A. Sulencka, R. Grotowska

Każdy mieszkaniec może zainterweniować
w sprawie oświetlenia ulicznego.
AWA R I A : tel. 194-78
U S T E R K I (uszkodzony słup oświetleniowy, lampa, migająca żarówka, inne):
tel. 12 686 07 20
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Informacja o Budżecie Obywatelskim
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Falęcki

Przypomnijmy o realizacjach projektów mieszkańców zawartych w Budżecie Obywatelskim poprzednich edycji.

fot. Jan S. Pietras

LISTA PROJEKTÓW
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
DZIELNICOWEGO
WYŁONIONYCH W GŁOSOWANIU
W ROKU 2014 REALIZACJA W 2015
ROKU
1. Park leśny Borek Fałęcki – I etap.
Przekształcenie uroczyska w park leśny. Koszt: 50 000 zł. Projekt zrealizowany.
2. Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej (ul. Borsucza 12) w zakresie instalacji klimatyzacji, doposażenia w funkcjonalne
meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru i audiobooków. Koszt zadania: 15 000 zł. Projekt zrealizowany.

Nowe audiobooki w bibliotece przy ul. Borsuczej.

fot. Anna Sulencka

3. Bezpieczna droga do szkoły
ZSO Nr 17 przy ul. Fredry – uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla

Wieloelementowe rozwiązanie uspokajające ruch
w rejonie szkoły przy ul. Fredry.

pieszych przy ul. Fredry. Wykonanie
wielowariantowej koncepcji uspokojenia ruchu na przejściach dla pieszych w rejonie szkoły. Koszt zadania:
10 000 zł. Projekt zrealizowany.
4. Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO Nr 17 przy ul. Fredry.
Zamontowanie zewnętrznych żaluzji zaciemniających z systemem elektrycznym. Koszt zadania: 20 000 zł.
Projekt zrealizowany.
Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na
realizację zadań głosowanych w 2014 r.
kwotę 95 000 zł.
LISTA PROJEKTÓW
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
DZIELNICOWEGO
WYŁONIONYCH W GŁOSOWANIU
W ROKU 2015 REALIZACJA
W LATACH 2015 i 2016
Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na
realizację projektów Budżetu Obywatelskiego wstępnie w 2015 roku
95 000 zł, a w 2016 roku 195 000 zł.
Projekty zostały później dofinansowane do łącznej kwoty 591 932 zł – tym
samym zapewnione zostało sfinansowanie 10 projektów.
W roku 2015 zrealizowane zostały
projekty:
1. Remont ciągu pieszego na odcinku od mostku na potoku Urwisko
w kierunku ulic Goryczkowej i Jagodowej (chodnik łączący osiedle przy
ul. Żywieckiej i ul. Jagodowej oraz
Polanę Żywiecką z pętlą tramwajową
i autobusową Borek Fałęcki oraz z placem targowym). Koszt: 100 000 zł.
2. Zakup szafek dla uczniów do
szatni ZSO nr 17 przy ul. Fredry.
Koszt: 45 000 zł.
3. Wymiana nakładki asfaltowej
alejki spacerowej w Parku Solvay na
odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej
wzdłuż ogrodzenia Kampingu Krakowianka. Koszt: 45 000 zł.

fot. Renata Grotowska

Rada Dzielnicy IX przez od trzech lat angażuje się w
inicjatywę Budżetu Obywatelskiego o charakterze lokalnym
(dzielnicowym). Wzięła udział w trzech edycjach BO,
przeznaczając na realizację projektów z tego zakresu kwoty:
– w 2014 (głosowanie) – 95 000 zł, – w 2015 (głosowanie) –
591 932 zł (realizacja projektów w latach 2015 i 2016), – w 2016
(głosowanie) – 189 400 zł (realizacja projektów w roku 2017).

Wyremontowane przejście z os. Żyweickiego na pętlę
w Borku Fałęckim.

4. Zagospodarowanie części obszaru Parku Solvay (116/41, 627/9 obr.
33 Podgórze). Koszt: 9 000 zł.
W 2016 roku zrealizowano lub są
w trakcie prac następujące projekty:
5. Park leśny Borek Fałęcki – II
etap. Przekształcenia Uroczyska
w park leśny. Koszt: 30 000 zł. Projekt
zrealizowany.
6. Zakup 3 projektorów do sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ul.
Montwiłła-Mireckiego. Koszt: 3 500 zł.
Projekt został zrealizowany.
7. Ogródek jordanowski (przy ul.
Fredry). Koszt: 146 432 zł. Projekt
zapisany jako wieloletni w prognozie
WPI i WPF na lata 2015 i 2016. Etap
I – prace projektowe na kwotę 10 000
zł – jest ukończony. Etap II realizowany jest do końca roku 2016 za kwotę
106 432 zł przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Pozostanie do realizacji w 2017
roku etap III – budowa oświetlenia,
na kwotę 30 000 zł (realizator: ZIKiT).
8. Przebudowa pasa pieszo-jezdnego, ul. Zakopiańskiej. Koszt:
75 000 zł. Zadanie podzielone jest na
dwa etapy. W 2015 r. realizowany był
etap I (na kwotę 20 000 zł). W 2016 r.
realizowany jest kolejny etap na pozostałą kwotę. Zrealizowanie zadania
wg zatwierdzonego projektu wymagało dofinansowania z uwagi na zbyt
małą zaplanowaną kwotę. Takie dofinansowanie projekt uzyskał od ZIKiT
w 2016 r. (w kwocie 35 500 zł). Zadanie zostało zrealizowane.
9. Wyposażenie biblioteki (PBP
Filia Nr 12, ul. Zakopiańska 103)
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fot. Anna Sulencka

leń). W 2017 roku zadanie zostanie
zakończone – projekt realizowany będzie w terenie na kwotę 88 432 zł.

Nowe drewniane regały na książki w bibliotece przy ul.
Zakopiańskiej.

w drewniane regały na książki.
Koszt: 4000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
10. Budowa chodnika od ul. Do
Wilgi do mostku na rzece Wilga.
Koszt: 134 000 zł. Projekt zapisany jako wieloletni w prognozie WPI i WPF
na lata 2015-2017. W latach 2015
i 2016 roku zrealizowane zostały etapy
I i II na kwotę 45 568 zł (prace projektowe i uzyskanie koniecznych zezwo-

LISTA PROJEKTÓW
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
DZIELNICOWEGO WYŁONIONYCH
W GŁOSOWANIU W ROKU 2016
REALIZACJA W ROKU 2017
Na realizację Budżetu Obywatelskiego 2016 (głosowanie) Rada Dzielnicy IX przeznaczyła kwotę 190 000 zł.
Do realizacji zakwalifikowane zostały
następujące projekty:
Nr projektu 6, Park leśny Borek
Fałęcki – III etap. Zaplanowane jest
dokończenie pielęgnacji zieleni przy
ścieżkach, renowacja nawierzchni
głównego duktu oraz uzupełnienie tablic. Kwota: 79 600 zł.
Nr projektu 11, Borkowskie ogrody osiedlowe. Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej, małej ar-

Mieszkańcy wybierali zielone zadania
W ramach remontów i budowy na terenach
zielonych i w ogródkach jordanowskich trzy
na siedem zadań wytypowanych zostało do
realizacji przez mieszkańców w głosowaniu na
zadania lokalne Budżetu Obywatelskiego.

fot. Jan S. Pietras

Z projektów wybranych przez mieszkańców z BO, w 2016 r.
zrealizowane zostały:
• Budowa przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku mostku przez Wilgę na wysokości ul. Tokarskiej. Obecnie
przygotowywane są materiały na przetarg (szacunkowy koszt to 134 000 zł). Zadanie to zajęło 2. miejsce w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 na zadania do realizacji na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki. W planie jest budo-

Teren przejścia od ul. Do Wilgi w kierunku mostku na wysokości ul. Tokarskiej – przed
budową.

•
•

chitektury oraz zakup i montaż ławek
z oparciem. Kwota: 94 700 zł.
Nr projektu 9, Bezpieczne progi zwalniające w Parku Solvay przy
ul. Żywieckiej Bocznej. Planowana
jest budowa 3 progów zwalniających
w głównej alei Parku Solvay. Kwota:
7 600 zł.
Nr projektu 5, Mali ratownicy.
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz
obsługi AED dla dzieci szkół oraz
przedszkoli przeprowadzone przez
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
Kwota: 2 500 zł.
Nr projektu 12. Ferie nie muszą być
nudne – warsztaty dla dzieci. Zajęcia
warsztatowe dla dzieci w wieku 1016 lat, w czasie ferii zimowych 2017.
Kwota: 5 000 zł.
Informacja na dzień 15.12.2016 r.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Jan S. Pietras

wa chodnika o długości ok. 160 m (szerokość 1,5 m)
z nawierzchnią z elementów betonowych na podbudowie z kruszywa + obrzeża (odcinek przed mostkiem tylko z kruszywa), oraz 2 punkty świetlne.
Ogródek jordanowski przy ul. Fredry za kwotę
116 432 zł.
II etap Park leśny Borek Falęcki (kwota 29 392 zł).

Ponadto realizowane były remonty i nasadzenia zieleni
na terenach ogródków jordanowskich i zielonych placów.
Przy ul. Do Wilgi dokończony został etap III budowy ogródka jordanowskiego, obejmujący wymianę na
bezpieczne bramek i tablic do gry w koszykówkę w obrębie ogrodzonego boiska ze sztuczną nawierzchnią (kwota 42 655 zł). Wykonano też część alejki spacerowej. Rada
Dzielnica IX zgłosiła uwagi do typu nasadzonej zieleni, która nie zapewnia cienia w ogródku. W efekcie będą dosadzane drzewa w miejsce krzewów.
Doposażony został plac zabaw przy ul. Fredry. Dosadzono dwa drzewa i zamontowano dwie dodatkowe ławki.
Wyremontowana została także drewniana obudowa piaskownicy (na łączną kwotę 8 000 zł).
Zagospodarowywany jest również teren zielony przy
ul. Łukasińskiego (zadanie na kwotę 10 000 zł). Wykonana została bezpieczna nawierzchnia pod zabawkę, w trakcie
realizacji są nasadzenia, które stworzą zielone ogrodzenie
ogródka.
Zagospodarowany został teren zielony wokół budynku
nr 44 na osiedlu Żywieckim (kwota 2500 zł).
Porządkowany jest zaniedbany teren zielony pomiędzy
ul. Tokarską a ul. Do Wilgi (kwota 1447 zł). Rów, którym
przez lata zrzucane były ścieki z okolicznych posesji, został zasypany a teren zrekultywowany, tak aby mogli z niego korzystać okoliczni mieszkańcy. Planowane jest wykonanie koncepcji zagospodarowania tego terenu i włączenie
go w pas zagospodarowywanych dla mieszkańców terenów
zielonych nad rzeką Wilgą.
Jan S. Pietras

Bezpieczniej i bardziej
komfortowo na ulicach
w Dzielnicy IX
Informujemy o stanie realizacji zadań Dzielnicy IX
z zakresu infrastruktury, przewidzianych do realizacji
w 2016 roku.

BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Ul. Zdunów – przebudowa na odcinku od ul. Żywieckiej do ul Kowalskiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy chodnika z towarzyszącą infrastrukturą. Zadanie zrealizowane: opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 7000 zł, wykonanie chodnika na
kwotę 73 028, 47 zł.
Ul. Zdunów – budowa chodnika na odcinku od nr 29
do ul. Podhalańskiej. Zadanie zrealizowane: w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej (kwota 15 375 zł)
i budowy chodnika (kwota 78 866,40 zł) za łączną kwotę
94 241,40 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem
i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj, na obszarze obowiązującego mpzp. Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku
w zakresie opracowania I etapu dokumentacji projektowej
na kwotę 13 350 zł. Ze względu na problemy własnościowe brak obecnie możliwości dalszej realizacji zadania – II
etapu opracowania dokumentacji. Zadanie w WPF zapisane zostało w latach 2015-2018 z kwotami odpowiednio 0 zł,
35 670 zł, 130 000 zł, 140 000 zł.
Budowa chodnika w ul. Zaborze. Zadanie zrealizowane.
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (kwota
9 800 zł) i zrealizowano zadanie budując chodnik na długości 28 mb, o powierzchni 35,49 m2 i powierzchni dojazdów 22,61 m2 za kwotę 19 401,52 zł (łączna kwota zadania
29 201,52 zł).
Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do ul. Falowej (do mostku na Młynnym Kobierzyńskim). Zadanie wprowadzone do WPF/ WPI na lata 2016-2018 z przeznaczeniem kwot odpowiednio: 0 zł, 25 000 zł, 125 000 zł.
Obecnie przygotowywane są materiały w celu ogłoszenia
przetargu na wykonanie dokumentacji.

liwości wykonania miejsc postojowych. Koszt zadania to:
projekt – 20 000 zł i realizacja – 91 000 zł. Konieczna jest
korekta Uchwały Rady Dzielnicy IX z wnioskiem o umieszczenie zadania w WPF/WPI.
Ul. Goryczkowa – budowa wyniesionego przejścia dla
pieszych z os. Żywieckiego do Parku Solvay (realizacja
w ramach „likwidacji barier architektonicznych” oraz w ramach środków utrzymaniowych ZIKIT w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych niewyniesionego).
Ul. Cegielniana – budowa progu wyniesionego przy ul.
Wałbrzyskiej. Zadanie wprowadzone zostało do WPF/WPI
na lata 2016-2017 z prognozą rozpoczęcia opracowania dokumentacji przejścia wykonanego z elementów plastykowych w roku 2016 (kwota 0 zł) i zakończeniem opracowania dokumentacji i realizacją zadania w 2017 r. (na kwotę
24 000 zł). Ogłoszono przetarg na realizatora zadania, rozstrzygnięcie ma nastąpić 22.12.2016 r.
Ul. Siostry Faustyny/Kołodziejska – przejście dla pieszych. Nie ma możliwości wykonania przejścia dla pieszych.
Pismem nr IZ.6110.4.1051.2016 z dnia 16.06.2016 poinformowano Radę Dzielnicy IX o braku możliwości zamontowaniu szykany.
Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od
mostku na Młynnym Kobierzyńskim do ul. Huculskiej.
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zadania do WPF/WPI na lata: 2016 (0 zł) i 2017 (planowana kwota: 75 000 zł). Obecnie nie ma możliwości realizacji zadania ze względu na negatywną opinię ZZM oraz
Wydziału Skarbu (UMK). W dniu 08.12.2016 r. odbyło się
spotkanie mające na celu zmianę opinii WS. Zadanie jest
w trakcie ponownego opiniowania.
Ul. Huculska – budowa chodnika na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculska nr 8. Brakuje warunków MPWiK
w zakresie odwodnienia chodnika, ponieważ sieć nie jest
w eksploatacji MPWIK. Konieczna jest także inwentaryzacja geodezyjna oraz telewizyjna kanału. ZIKiT wystąpił ponownie z pismem o warunki techniczne do MWPIK. Zadanie jest w trakcie ponownego opiniowania.
Budowa i przebudowa oświetlenia: montaż lamp
oświetleniowych na terenie Dzielnicy IX. Zadanie zostało
zrealizowane na kwotę 27 993, 57 zł i szczegółowo opisane
w poprzednim Piśmie Rady Dzielnicy IX Nr 7.

REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
Ul. Pienińska – remont chodnika. Zadanie zrealizowano
w ul. Pienińskiej i po stronie południowej Placu Łagiewnickiego za kwotę 45 020,68 zł. W miejscu rozebranego chodnika z płyt betonowych ułożony został chodnik z kostki betonowej, także kolorowej na odcinkach wjazdu do posesji.

Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku
od ul. Montwiłła-Mireckiego do nr 8. Zadanie możliwe
jest do realizacji w zakresie wykonania chodnika, natomiast ze względu na zbyt wąski pas drogowy nie ma moż-

Wyremontowany chodnik przy ul. Pienińskiej.

fot. Jan S. Pietras

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego przy ul. Zakopiańska. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, wprowadzone do WPF/WPI na lata 2015-2016
z kwotami odpowiednio: 0 zł, 75 000 zł. Zadanie zrealizowane jest w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i obecnie w trakcie realizacji na kwotę 94 374,58 zł,
z terminem realizacji 15.12.2016 r. (środki z puli Dzielnicy IX to 59 230 zł, pozostała kwota przekazana została
z Budżetu Miasta Krakowa).

fot. Anna Sulencka

Ul. Oraczy – naprawa nawierzchni jezdni (kwota
57 212,02 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Po wykonaniu frezowania nawierzchni betonowej pasa jezdnego, ułożeniu siatki, wyrównaniu podbudowy i wykonaniu regulacji pionowej włazów kanałowych i zaworów, położono nową nawierzchnię pasa jezdnego z mieszanek bitumicznych
(859,92 m2).

Naprawiona nawierzchnia ul. Oraczy.

Ul. Przy Torze – remont chodnika i jezdni. Rozebrany
został stary chodnik i pas jezdny, wykonano nową podbudowę z obrzeżami z krawężników oraz nową asfaltową nawierzchnię pasa jezdnego. W trakcie jest remont chodnika.
Kwota remontu to 221 198,36 zł.
Ul. Cegielniana – remont chodnika po stronie nr nieparzystych – odcinkami – przy skrzyżowaniu z ul. Wałbrzyską na wysokości numerów 33 i 35. Odremontowany
został chodnik i wjazdy za kwotę 7 361,69 zł.
Ul. Fredry – remont chodnika po stronie nieparzystej,
odcinkami, od przejazdu kolejowego do ul. Włodarskiej na
wysokości numerów 3, 7, 13 (kwota 2 896,59 zł).

fot. Jan S. Pietras

Ul. Żywiecka Boczna – remont pasa jezdnego i pasa
parkingowego, obejmujący wyznaczenie pasa parkingowe-
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Pas jezdny przy ul. Żywieckiej
Bocznej (na wjeździe do Kampingu
Krakowianka) przed remontem.

fot. Anna Sulencka

Ul. Bogdanowicza – remont chodnika i jezdni (kontynuacja zadania za kwotę 40 340,01 zł). Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej, także kolorowej i pasa jezdnego z nawierzchnią z mieszanek bitumicznych.

Utwardzony pas podjazdu przy
ul. Zakopiańskiej 103A.

Wyremontowany chodnik
przy ul. Fredry.

go ograniczonego obrzeżami chodnikowymi, z nawierzchnią z kruszywa oraz położenie, po sfrezowaniu, nowej asfaltowej nawierzchni jezdnej. Odtworzono także dodatkową
kratkę ściekową przy wjeździe do Kampingu Krakowianka
(za łączną kwotę 62 920 zł).
Część zadań została zrealizowana z puli środków finansowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
Ul. Orzechowa – remont chodnika po stronie numerów
parzystych do wyjścia z terenu zielonego. Zadanie zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych ZIKiT.
Ul. Żywiecka 13 – remont nawierzchni jezdni przy
wjeździe do Centrum Aktywnego Wypoczynku. Zadanie
zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych
ZIKiT.
Ul. Do Wilgi – remont podjazdu przy nr 17. Zadanie
zostało zrealizowane w ramach środków utrzymaniowych
ZIKiT.
Ul. Goryczkowa – wyznaczenie przejścia dla pieszych
z os. Żywieckiego (20-22) do Parku Solvay. Zadanie zrealizowane (w ramach środków problematyki osób niepełnosprawnych wykonano w ramach obniżenie krawężników). Przejście wykonano w ramach środków utrzymaniowych ZIKIT. W ostatnim okresie Rada Dzielnicy IX zwróciła się z wnioskiem o przemalowanie przejścia.
Nie zrealizowano remontu chodnika przy ul. Zdunów
(nr 4/6), ponieważ nie ma zgody na wycinkę brzozy – trwają uzgodnienia dotyczące szykany umożliwiającej przejście
pieszych jezdnią na tym odcinku.
W ramach DZIELNICOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – likwidacji barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX wykonano
drobne modernizacje przy ul. Łukasińskiego (przestawienie
krawężników i remont nawierzchni z kostki betonowej), ul.
Goryczkowej i ul. Fredry (obniżenie krawężników) na łączną kwotę 5 501 zł.
Informacja na dzień 19 grudnia 2016 r.
Jan S. Pietras

Wyremontowany pas jezdny i pas
parkingowy przy ul. Żywieckiej
Bocznej.
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fot. Jan S. Pietras

Ul. Zakopiańska 103 – 103A: utwardzenie pasa podjazdu przy budynkach, remont chodnika do ul. Zakopiańskiej (kwota 33 457,65 zł). Zadanie zrealizowano. W efekcie
mamy odremontowany i przedłużony chodnik do ul. Zakopiańskiej (miejscami przełożony także chodnik przy ul. Zakopiańskiej) oraz wytyczony i wykonany pas parkingowy.
Zniwelowano również nierówności na powierzchni pasa
manewrowego dla pojazdów.

fot. Renata Grotowska

Wykonano również frezowanie nawierzchni bitumicznej
203 m2, ułożono ściek uliczny z kostki betonowej, obrzeża
trawnikowe, wykonano regulację pionową zaworów wodnych i gazowych oraz położono nawierzchnię z mieszanek
bitumicznych.

R

ozmowa
miesiąca

O elektronice retro z Jakubem Gajdą,
absolwentem Gimnazjum Nr 24 przy
ul. Montwiłła-Mireckiego w Krakowie,
obecnie uczniem IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w naszym mieście
Pierwsze spotkanie z Jakubem miało miejsce w czasie II
edycji gimnazjalnego Pikniku Naukowego w maju 2016 roku w Borku Fałęckim, gdzie Jakub mieszka i gdzie trzy lata uczęszczał do Gimnazjum Nr 24. Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z elektroniką retro, której Jakub poświęcił
się bez reszty – jest jego pasją i sposobem na życie. Trudno
przejść obojętnie obok osoby, która z tak niezwykłym zaangażowaniem prezentuje przedmioty swego hobby, a są nimi
przywrócone do życia stare odbiorniki radiowe.
Drugie spotkanie to dwugodzinna rozmowa z Jakubem,
który zgodził się, by po codziennych zajęciach w szkole,
niestety w tym roku uczy się na tzw. „drugą zmianę”, poświęcić dla nas trochę swojego czasu. Przyznam, że początkowo skrzętnie notowałam odpowiedzi Jakuba na przygotowane wcześniej pytania, ale w trakcie rozmowy musiałam
z takiej formuły zrezygnować, ponieważ narracja stawała
się tak ciekawa i profesjonalna, że nie mogłam się od niej
odrywać. Przestałam notować i wsłuchiwałam się z zainteresowaniem.
Opowiedz, jak rozpoczęła się Twoja życiowa przygoda?
Kiedy zauroczyły Cię radioodbiorniki bez głosu i jak przywracałeś je do życia?
Jakub Gajda: Lampowe urządzenia elektroniczne ciekawiły mnie już od wczesnego dzieciństwa. Zawsze uwielbiałem oglądać, jak pracuje stare radio, czuć zapach rozgrzanych lamp. Na początku nauki w gimnazjum porządkowałem piwnicę i wtedy znalazłem właśnie swój pierwszy przedmiot badań – amplituner Zodiak DSS 402. Był on

pierwszym urządzeniem elektronicznym, które samodzielnie przy pomocy schematu naprawiłem. Usterka nie była
skomplikowana, ale jej lokalizacja sprawiała mi dużo przyjemności. Później sięgałem tylko po następne wyzwania.
Nie zawsze jednak naprawy były proste, problemem okazało się znalezienie niektórych elementów do ratowanych odbiorników.
Opowiedz o swojej determinacji, gdy poszukiwałeś do nich
części zamiennych. Na jakie natrafiałeś trudności i w jaki
sposób je przezwyciężałeś?
JG: Najbardziej poszukiwane części to głównie przedwojenne lampy elektronowe i rzadkie typy tranzystorów germanowych. Wszystko jednak da się zdobyć. Trzeba tylko regularnie odwiedzać giełdę elektroniczną i przeglądać ogłoszenia internetowe. Czasami należy kupić bardzo
zniszczony cały radioodbiornik, by wydobyć z niego jedną
lampę elektronową, czy podstawkę. Przez ponad trzy lata mojej działalności udało mi się zgromadzić stosunkowo
dużą ilość elementów zamiennych, także w większości przypadków przeszukuję po prostu mój lampowy magazyn. Do
niektórych odbiorników radiowych, szczególnie tych produkowanych na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo
trudno jest zdobyć lampy w kraju. Należy wtedy sprowadzić
je z zagranicy za pośrednictwem internetu. Obecnie mam
jeden taki przypadek, jednak zakup cały czas odkładam na
później z powodu drogich kosztów wysyłki.
Czy spotkałeś na swojej drodze sprzymierzeńców, osoby
podobnie jak Ty – „pozytywnie zakręcone”?
JG: Jeszcze nigdy nie miałem okazji porozmawiać na żywo z osobą pasjonującą się tym co ja. Wiem, że tacy ludzie istnieją, bo czasami zdarza mi się z nimi kontaktować
w sprawach pomocy przy naprawie czy wysyłce nowych
eksponatów. Jest to jednak dziedzina tak mało popularna,
że bardzo trudno jest odnaleźć w naszej dzielnicy czy nawet
mieście radiowych kolekcjonerów. Natomiast bardzo dużo
osób, które nie zajmują się tym tematem, zainteresowało się
moim zbieractwem i cały czas mnie wspomagają, pytając
o nowe nabytki i dopingując mnie w zdobywaniu coraz ciekawszych urządzeń lampowych.
Zapewne pamiętasz pierwszy radioodbiornik retro, któremu przywróciłeś młodość.

fot. ze zbiorów Jakuba Gajdy

Jakub Gajda i jego kolekcja radioodbiorników retro.
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fot. ze zbiorów Jakuba Gajdy

grała z pewnością pani Joanna Klimkowska – osoba pełna
pozytywnej energii, która zawsze z chęcią czytała moje felietony i dowiadywała się o postępach moich prac. Jakoś połączyłem elektrotechnikę z biologią, co niewątpliwie miało
wpływ na mój przyszły etap kształcenia.
Bardzo często zdarzają się również osoby, które dobrowolnie przekazują mi swoje odbiorniki radiowe na własność, bo wiedzą, że później i tak nikt nie będzie o nich pamiętał i porządkując strych czy piwnicę się ich pozbędzie.
Np. pani Joanna Kutyba przekazała mi aż trzy odbiorniki
zalegające w piwnicy. Kwestia kojarzenia danego egzemplarza z osobą, która go podarowała jest bardzo ważna, ponieważ nabywają one również wartość sentymentalną.

JG: Pierwszym radioodbiornikiem, który w pełni samodzielnie uratowałem od zniszczenia był przedwojenny
polski Philips 456A produkowany w Warszawie na licencji. Wymagał on politurowania obudowy oraz uzupełnienia brakującej lampy AF3, której przez kilka miesięcy szukałem. Po jej uzupełnieniu, regeneracji elementów biernych
znajdujących się pod chassis radio zagrało i usłyszałem
spod szumów i trzasków dźwięk ludzkiej mowy.
Po kilku latach doświadczeń możesz mówić o imponującym zbiorze radioodbiorników w swoim domowym muzeum.
W jaki sposób je pozyskiwałeś? Czy masz jakieś eksponaty
szczególnie ulubione?
JG: Sądzę, że mój zbiór wcale nie jest imponujący. Kontaktowałem się z osobami mającymi kilkukrotnie lepsze egzemplarze niż ja. Osobiście posiadam zaledwie kilka rzadkich pozycji. Moimi ulubionymi odbiornikami są wszystkie te wyprodukowane w Polsce przez Zakłady Radiowe im.
Kasprzaka czy Diorę. Lubię słuchać również niemieckich
lampowców z lat 50., bardzo je cenię za jakość wykonania.
Mam dwa egzemplarze tak zwanych luksusowych odbiorników, więc nie musiałem oprócz renowacji obudowy dokonywać żadnych elektronicznych napraw, bo konstrukcja
była po prostu niezawodna.
Czy Twoje zainteresowania są bezpośrednio związane z nauką przedmiotów ścisłych? Czy brałeś udział w konkursach,
olimpiadach fizycznych, matematycznych?
JG: Nie przechodzę obojętnie obok przedmiotów ścisłych,
ale staram się wzbogacać swoją osobowość szczególnie wiedzą przyrodniczą. Dotychczas opublikowałem dwa felietony w ogólnopolskim czasopiśmie „Elektronika dla Wszystkich i wziąłem udział w „Szkole Konstruktorów” organizowanej przez to czasopismo. Wysłałem do redakcji mój projekt stereofonicznego wzmacniacza na lampach EL84. Czekam na ocenę redakcji i ewentualną publikację.
A w jaki sposób nauczyciele i koledzy w szkole podstawowej
i gimnazjum odnosili się do Twojej pasji?
JG: Od samego początku wszyscy byli bardzo przychylnie nastawieni do mojej pasji. W gimnazjum spotkałem
trzy osoby, które szczególnie zaciekawiło to, co robię. Była to pani Beata Miszta, która organizowała wszystkie moje
wystawy w czasie tzw. dni otwartych szkoły i rozpowszechniała moją pasję wśród innych. Wśród osób, które bardzo
lubiły rozmawiać o tym, co robię, bardzo ważną rolę ode-
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Czy nadal naprawisz te cacka z przeszłości czy także poszukujesz nowych wyzwań dla swoich zainteresowań?
JG: Poszukuję coraz bardziej luksusowych odbiorników
radiowych i stawiam sobie trudne wyzwania. Ostatnio udało mi się kupić radio Dominante Dresden, wysokiej klasy
radioodbiornik. Planuję wykonać renowację obudowy i wymianę zużytych elementów elektronicznych. Bardzo chciałbym posiadać choć jeden przedwojenny odbiornik marki
Elektrit produkowany w Polskim Wilnie. Egzemplarze te są
jednak bardzo trudne do zdobycia i na razie nie udało mi
się takiego spotkać.
Stały kontakt z przedmiotami z przeszłości zapewne spowodował także zainteresowanie historią. Czy istnieje związek
między elektroniką i klasycznie rozumiana historią?
JG: Sądzę, że istnieje. Zawsze gdzieś w nauce historii
przewija się zdanie, że „Przez radio nadano komunikat”.
Być może w 1939 roku ktoś usłyszał o wybuchu II wojny
światowej właśnie z jednego z moich egzemplarzy?
Wybrałeś naukę w szkole średniej ogólnokształcącej. Czy wybór ten wiąże się z planami na przyszłość? Czy masz zamiar
zajmować się w swoim życiu zawodowym elektroniką retro?
JG: Myślę, że IV Liceum Ogólnokształcące da mi czas na
rozwój swojej osobowości i dopiero po tym etapie będę mógł
w pełni świadomie dokonać wyboru przyszłego zawodu.
Czy oczekujesz ze strony szkoły wsparcia dla Twoich zainteresowań?
JG: Bardzo się cieszę, że niektórzy nauczyciele już zainteresowali się moją pasją, szczególnie moja wychowawczyni
i pani ucząca wiedzy o kulturze. Stało się to dla mnie bodźcem do pisania artykułów poświęconych nie tylko moim
zainteresowaniom elektronicznym. Publikuję je na stronie
szkoły. Moje liceum posiada bardzo bogate zbiory biblioteczne. Przeglądając to archiwum, znalazłem nawet książki dotyczące urządzeń lampowych. Zostały mi one przekazane dobrowolnie, za co bardzo dziękuję. Padła również
propozycja zorganizowania wystawy obejmującej cały rozwój radiofonii. Uważam to za dobry pomysł, należy wśród
młodzieży rozpowszechniać również takie mniej popularne
dziedziny wiedzy.
Dziękuję za rozmowę i w nadchodzącym Nowym Roku
2017 do tradycyjnych życzę dołączam także te, aby udało Ci
się zgromadzić środki na realizację marzenia i by w Twoich
zbiorach znalazł się „ten przypadek” z USA.
Rozmawiała Renata Grotowska
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GRAND PRIX DLA TALENTU
W siedzibie Rady Dzielnicy IX dwukrotnie spotkał się zespół zadaniowy powołany w czasie spotkania w dniu 27 października 2016
roku przedstawicieli szkół, placówek oświatowych i kulturalnych
działających w naszej dzielnicy, w celu przygotowania regulaminu przyznawania nagrody w Konkursie Talent Łączy Pokolenia.
Projekt noszący tę nazwę będzie częścią corocznego Święta
Talentów obchodzonego w ramach Dni Dzielnicy IX.
Wynikiem prac zespołu są przygotowane regulaminy nagród,
które będą wręczane w czasie obchodów Święta Talentów.
W skład zespołu weszli: Pani Krystyna Dudek – Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 95, Pani Magdalena Piwowar – Dyrektor
Gimnazjum Nr 24, Pani Bożena Szymeczko – Kierownik Filii
PBP Nr 12 oraz przedstawiciele Organizatora Konkursu: Pani
Magdalena Handzel – CSW Solvay i radni Dzielnicy IX: Renata
Grotowska oraz Leszek Siwiec, Święto Talentów ma na celu prezentację osiągnięć utalentowanych osób do 18 roku życia oraz
osób starszych, którzy swój talent i często niekonwencjonalne
zainteresowania potrafią przekazać młodszemu pokoleniu, jako
nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, instruktorzy, animatorzy, inspirując swą działalnością twórcze postawy w środowisku.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu TALENT ŁĄCZY POKOLENIA zostaną ogłoszone w pierwszym numerze Pisma Rady
Dzielnicy IX w roku 2017.
RG

Inwestycje w placówki edukacyjne
w 2016 roku
W 2016 r. wykonano remonty i modernizacje w gminnych obiektach edukacyjnych oraz na terenie KS Borek z puli środków Dzielnicy IX za łączną kwotę około
335 500 zł. Radni Dzielnicy IX obecni byli przy odbiorach
zrealizowanych zadań:
• rekultywacja boisk Klubu Sportowego Borek (kwota
45 900 zł),
• Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego: wymiana stolarki okiennej (kwota 41 501 zł),
• Samorządowe Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka: remont instalacji wewnętrznej wod-kan i przeniesienie
wyłącznika oświetlenia (kwota 6 749 zł),
• Samorządowe Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka: malowanie pomieszczeń w budynku przedszkola wraz z
zapleczem kuchennym (kwota 49 496 zł),
• Samorządowe Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka: roboty malarskie w budynku przedszkola (kwota 5 183 zł),
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul.
Niecała: termomodernizacja budynku, elewacja południowa i północna (kwota 186 600 zł).
W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 przy ul. Fredry dokonano termomodernizacji budynku – to najbardziej
efektowna zmiana, nowa "szata" szkoły rzuca się w oczy
z daleka. Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Miasta
Krakowa (kwota 652 317 zł).
To ważne inwestycje. Dzieci i młodzież spędzają w szkołach i przedszkolach ponad połowę każdego pracującego
dnia, a niejednokrotnie większość (!) dziennego czasu.
AS / RG

Z perspektywy Komisji ds. Edukacji,
Kultury i Tradycji refleksja na koniec
roku 2016
W mijającym roku prace Komisji ds. Edukacji,
Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX obejmowały
wspieranie placówek oświaty i kultury
zarówno w obszarach realizacji zadań
remontowych, jak i działalności merytorycznej.
Szczupłe środki finansowe, będące w dyspozycji Rady
Dzielnicy IX nie pozwalają na sprawne i szybkie przeprowadzenie koniecznych prac remontowych. Niemniej, zarówno operatywność dyrektorów, wsparcie społeczne oraz
działania radnych doprowadziły do zrealizowanie wielu remontów. Obiekty, w których mieszczą się szkoły, przedszkole, domy kultury stają się ładniejsze i bardziej funkcjonalne. Jakość i oferta tychże placówek zyskuje wyższy poziom
i jest atrakcyjniejsza. Zwiększająca się ilość ludności naszej
dzielnicy, w tym ludzi młodych i dzieci, powoduje wzrost
potrzeb w obszarach edukacji i kultury. Również wprowadzana reforma edukacji stawia nowe wyzwania zarówno komisji, jak i całemu składowi Rady Dzielnicy IX Miasta Krakowa.
Liczymy na dalszą tak dobrą współpracę z placówkami
oświatowo-wychowawczymi na terenie Łagiewnik i Borku Fałęckiego, ale też ze społecznością lokalną. Pojawiające
się inicjatywy środowiskowe w zakresie opieki, wychowania i kultury uatrakcyjniają spędzanie czasu zarówno przez
młodych jak i starszych mieszkańców, zyskując poparcie
i zaangażowanie członków Rady Dzielnicy IX. Podkreślę tu
kreatywność Zarządu naszej rady, w tym wkład Pani Renaty Grotowskiej, aktywnie inicjującej i uczestniczącej w wielu wydarzeniach oświatowych i kulturalnych mających
miejsce na terenie Dzielnicy IX Miasta Krakowa.
W 2016 r. Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji pracowała w składzie: Bała Maciej, Grotowska Renata, Migdał
Wojciech, Migdał Adam, Mitras Krzysztof, Pietras Jan Stanisław, Siwiec Leszek (przewodniczący komisji), Słobodzian
Maria. Zakres działania komisji obejmuje:
• Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją projektów dotyczących edukacji i kultury.
• Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
• Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli
i instytucji kultury.
• Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego
i materialnego „małej ojczyzny”.
• W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników oraz
współpraca ze środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi,
jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.
Leszek Siwiec
Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Kultury i Tradycji
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Z OSTATNIEJ CHWILI

Park rzeczny Wilga, basen Krakowianka
oraz strategiczne dla Dzielnicy IX
inwestycje w układzie drogowym
w Budżecie Miasta Krakowa na 2017 rok
Rada Miasta Krakowa na LXI sesji w dniu 21 grudnia
2016 roku uchwaliła Budżet Miasta Krakowa na rok 2017
uwzględniając autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa,
które zawierają poprawki zgłaszane przez radnych Miasta.
Dziękujemy w tym miejscu radnym RMK: Grażynie Fijałkowskiej, Mariuszowi Kękusiowi oraz Adamowi Migdałowi za zaangażowanie się i zgłoszenie poprawek związanych
z zadaniami z terenu Dzielnicy IX.
Ostatecznie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
znalazły się zapisy:
• Budowa Parku Rzecznego Wilgi – w Załączniku do
Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa pod pozycją 1.3.2.143
ZZM/O1.95/17. Realizacja ma nastąpić w latach 2017-2019
z kwotami odpowiednio: 650 000 zł, 2 000 000 zł, 2 000 000
zł (łączna kwota nakładów finansowych: 4 650 000 zł).
• Opracowanie ZRID dla drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od
pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego
Bonarka, z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W planie jest uzyskanie
pozwoleń (kwota 200 000 zł) w 2017 roku i budowa drogi w latach 2017-2020 z kwotami odpowiednio: 200 000 zł,
1 500 000 zł, 1 000 000 zł, 1 000 000 zł (łączna kwota nakładów finansowych: 3 700 000 zł).
• Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry

Faustyny – kwota 600 000 zł.
• Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6
przy ul. Niecałej 8 – kwota 800 000 zł.
• Przygotowanie i budowa basenu na terenie Ośrodka
Sportowego Krakowianka przy ul. Żywieckiej Bocznej.
Realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019 z kwotami
odpowiednio 300 000 zł, 2 000 000 zł, 2 000 000 zł (łączna
kwota nakładów finansowych: 4 300 000 zł).
W Załączniku do Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
możemy też znaleźć pod pozycją 1.3.2.160 ZEO/E1.34/14
inwestycje:
• Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6
(jednostka odpowiedzialna: Zespół Ekonomiki Oświaty),
z kwotą łącznych nakładów: 8 814 337 zł, okresem realizacji 2014-2019, z planowaną kwotą na 2017 rok: 4 800 000 zł.
• Remont ul. Fredry od ul. Strumiennej do ul. Połomskiego – kwota 250 000 zł.
• Remont nawierzchni ul. Niemcewicza – realizacja zadania zaplanowana jest w ramach planu wydatków bieżących ZIKiT.
W ramach Programu budowy smoczych skwerów (kwota 1 250 000 zł) realizowany będzie w naszej dzielnicy skwer
nad Wilgą przy mostku przez rzekę w ciągu ul. Ruczaj.
W Załączniku do Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa
pod pozycją 1.3.2.70 ZIKiT/T1.12/15 znalazła się Przebudowa ul. 8 Pułku Ułanów przy ul. Kościuszkowców 6
(jednostka odpowiedzialna: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu), z kwotą łącznych nakładów 26 637 400
zł, okresem realizacji w latach 2017-2021, z kwotami odpowiednio 500 000 zł, 1 000 000 zł, 6 500 000 zł, 9 500 000 zł,
9 000 000 zł; z planowaną kwotą na 2017 rok: 500 000 zł.
Budowa tej ulicy będzie stanowiła istotny element układu
komunikacyjnego Dzielnicy IX i VIII.
Informacja na dzień 21.12.2016 r.
Przewodniczący Jan S. Pietras

Wesołe Miasteczko 2016

fot. Grażyna Stępniewska-Szynalik
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fot. Grażyna Stępniewska-Szynalik

29 listopada 2016 r. zakończył się II Krakowski Przegląd Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2016”. Udział w tym,
poczynionym z rozmachem festiwalu, wzięli utalentowani gimnazjaliści oraz licealiści z Małopolski. Na uwagę zasługują nadzwyczaj dojrzałe kreacje muzyczno-aktorskie młodych wykonawców,
którzy na scenie w Klubie Kultury Iskierka przy ul. Żywieckiej prezentowali wciąż żywą ze swym przesłaniem twórczość Jeremiego
Przybory, Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej. Grand Prix przeglą-

du otrzymał Oskar Juryś, pierwszymi nagrodami uhonorowano
Zuzannę Początek oraz Karolinę Kijak. Festiwal zwieńczony był
widowiskiem „Ludzie w drodze” z udziałem Grupy Teatralnej
Studio działającej w KS Iskierka oraz uczestników konkursu.
Gratulujemy pasji i umiejętności wykonawcom, gratulujemy
pomysłu i realizacji organizatorom z Teatru Studio, szczególnie
Aleksandrowi Szklarskiemu i Danucie Pietraszewskiej, dziękujemy
za wsparcie logistyczne kierownictwu Kampingu Krakowianka.
Życzymy kolejnych edycji tego przedsięwzięcia!
AS
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 8 / 2016 · www.dzielnica 9 .krakow.pl

Betlejemskie Światło Pokoju to
piękny symbol pokoju, braterstwa
między narodami, nadziei i wiary
w moc przekazywania tych wartości
między ludźmi „z rąk do rąk”. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986
roku w Linz, w Austrii, jako część
bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Od tej pory co roku
skauci przywożą rozpalony w Grocie
Narodzenia Pańskiego w Betlejem
płomień do Wiednia, gdzie podczas
ekumenicznej uroczystości przekazany zostaje mieszkańcom miasta
i przedstawicielom organizacji
skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego
bierze udział w akcji Betlejemskie
Światło Pokoju od 1991 r.

że na północ – do Danii. W tym roku
11 grudnia, po słowackiej stronie Tatr,
w Svicie pod Popradem, ponad 1650
harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego odebrało Betlejemskie
Światło Pokoju od skautów słowackich.
W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją drogę, by znaleźć
się w polskich instytucjach (tegoroczne
Światło przyjęli już Marszałek Sejmu
Polskiego oraz Kancelaria Rady Ministrów) i domach na wigilijnych stołach
tych, którzy chcą je przyjąć. Betlejemska
sztafeta potrwa do 24 grudnia.
fot. ze zbiorów Jacka Kucharskiego

W dniu 11 grudnia starsze zuchy
z Borkowskich Gromad Zuchowych, działających pod opieką
Barbary i Jacka Kucharskich z Kręgu
Seniorów Harcerstwa borkowskiego "Stara Barć", uczestniczyły w
przekazaniu Betlejemskiego Światła
Pokoju w Katedrze Wawelskiej oraz
na Krakowskim Rynku. W poniedziałek Światło dotarło na zbiórkę
borkowskich zuchów do Przedszkola Nr 95 przy ul. Żywieckiej.

fot. ze zbiorów Jacka Kucharskiego

Betlejemskie Światło
Pokoju w Dzielnicy IX

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Tradycją jest, iż ZHP
otrzymuje Światło od słowackich
skautów. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód:
do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a tak-

„Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla
nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem
chcemy pokazać, że taka postawa jest
możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę,
służyć bliźniemu bez względu na to,
kim i jaki on jest! Tworzenie pokoju to szukanie dobra w drugim
człowieku” – tak piszą o akcji harcerze (swiatlo.zhp.pl).
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
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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fot. Małgorzata Ożóg

SZOPKA KRAKOWSKA
Z PRZEDSZKOLA NR 95

Wszystkich serdecznie zapraszamy
do podziwiania naszego dzieła podczas pokonkursowej wystawy w Pałacu Krzysztofory do dnia 26 lutego
2016 r.
Małgorzata Ożóg

fot. Małgorzata Wielek-Mandrela

wień. Wykonane przez przedszkolaki
dzieło zostało zaprezentowane wraz
z innymi szopkami 1 grudnia 2016 r.
pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Jak się okazało szopka z naszego
przedszkola wzbudziła zainteresowanie nie tylko publiczności, ale również
szacownego jury, czego dowodem stało się przyznanie nam Nagrody w 74.
Konkursie Szopek Krakowskich.

fot. Małgorzata Ożóg

Przedszkole Nr 95 już od jedenastu lat
bierze udział w Konkursie Szopki Krakowskiej organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Jak co roku przedszkolaki uczestniczyły w cotygodniowych warsztatach
szopkarskich prowadzonych przez
malarkę Małgorzatę Wielek-Mandrela
na terenie CSW Solvay przy ul. Zakopiańskiej.
Podczas tych zajęć dzieci 5-6 letnie
z dwóch grup przedszkolnych (w sumie 50 dzieci) tworzyły szopkę od tzw.
zera. Podczas pierwszych zajęć oglądały ilustracje przedstawiające krakowskie zabytki, przeglądały zdjęcia
szopek oraz rysowały projekty swojej
szopki. Później zaś przystąpiły do jej
konstruowania. W tym celu malowały
kartonowe pudła, zdobiły je wyklejając kulkami zwiniętymi z kolorowego
staniolu. Następnie malowały obrazki do wnętrza szopki, tworzyły witraże i mocowały do podstawy ceramiczne kolorowe kostki. W tym roku nasza szopka stała się bardzo przytulna
i mięciutka dzięki przyklejonym do
jej ścian kolorowym futerkom wyciętym ze starych pluszaków. W listopadzie, jak zawsze, nadszedł czas pracy
nad kukiełkami, które dzieci farbami namalowały na grubym kartonie
i ozdobiły skrawkami tkanin i włóczki.
W ten sposób powstały anioły, krakowianki, górale, diabły, śmierć, królowa
Jadwiga, królewna Wanda, Lajkonik,
Smok Wawelski czy Pan Twardowski.
Kukiełek stworzonych zostało bardzo
dużo, bowiem i ta nasza szopka nawiązuje swoją konstrukcją do pierwszych szopek zwierzynieckich, które
pełniły rolę teatrzyków do wystawiania bożonarodzeniowych przedsta-

fot. Małgorzata Wielek-Mandrela

Przedszkolaki z ul. Żywieckiej
prezentowały swoje dzieło
na krakowkim Rynku
podczas 74. Konkursu Szopek
Krakowskich. Po raz kolejny
spotkało się z uznaniem
jury konkursowego
i uhonorowane nagrodą
w kategorii szopek
najmłodszych wykonawców.

