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Z  P R A C  R A D Y  D Z I E L N I C Y  I X

Sprawozdanie 
z sesji
W I kwartale 2016 r. odbyły się trzy po-
siedzenia Rady Dzielnicy IX, w dniach 
28 stycznia, 16 lutego oraz 31 marca.

Podczas sesji w dniu 28.01.2016 r. 
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwały 
głównie w sprawach dysponowania 
środkami finansowymi Dzielnicy.

Postanowiono o określeniu wyso-
kości środków finansowych przezna-
czonych do rozdysponowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2016 
(zadania realizowane będą w roku 
2017). Jest to kwota 190 000 zł.

Wprowadzono do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej oraz Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego zadanie in-
westycyjne planowane do realizacji 
w latach 2015-2018: „Budowa chod-
nika w ul. Zbrojarzy na odcinku od 
Nr 57 do mostku przy ul. Falowej”. 
W 2016 r. planowane jest opracowanie 
dokumentacji projektowej (15 000 zł), 
w 2017 r. zakończenie opracowania 
dokumentacji i uzyskanie wymaga-
nych zezwoleń oraz realizacja zadania 
(83 000 zł).

Wprowadzono korektę do WPF 
oraz WPI dotyczącą zadań inwe-
stycyjnych planowanych przez Ra-
dę Dzielnicy IX do realizacji w latach 
2016-2017. Wycofane zostało zada-
nie „Budowa przejścia od ul. Do Wilgi 
w Krakowie”, pozostało zadanie „Bu-
dowa chodnika od ul. Do Wilgi do 
mostku na rzece Wildze (realizowane 
w ramach BO 2015) – w 2016 r. za-
kończy się opracowanie dokumenta-
cji projektowej, w latach 2016-2017 
zadanie będzie realizowane (na kwotę 
w sumie 134 000 zł). 

Dokonano korekty rozdysponowa-
nia środków wydzielonych do dyspo-
zycji Dzielnicy IX na rok 2016, prze-
nosząc kwotę 9 000 zł z puli środków 
na remonty dróg i chodników na te-
renie Dzielnicy IX (na te zadania po-

została kwota 263 968 zł) na zadania 
z zakresu Dzielnicowego Programu 
wspierania działalności miejskich pla-
cówek oświaty, kultury, sportu, pomo-
cy społecznej i zdrowia. Dofinansowa-
ne zostały trzy filie bibliotek z terenu 
dzielnicy, Koło Emerytów i Rencistów 
oraz Koncert Zespołu Pogodna Jesień 
z okazji Dnia Solidarności. W czasie 
sesji 31.03.2016 r. przeniesiono jesz-
cze 200 zł z tej puli na realizację pro-
jektu socjalnego „Bądźmy wrażliwi” 
(zakup nagród).

Podjęto także uchwałę wg projektu 
Komisji ds. Polityki Społecznej i Se-
nioralnej: pozytywnie zaopiniowano 
przedłużenie umowy najmu lokalu 
socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 72B 
w Krakowie, na następny okres. 

Podczas sesji w dniu 16.02.2016 r. 
podjęte zostały dwie uchwały:

1. W sprawie wniosku  o przyznanie 
przez Prezydenta Miasta Krakowa 
Odznaki Honoris Gratia dla Stowa-
rzyszenia „Wilga”, które w ciągu 9 lat 
swej aktywnej działalności wpisało się 
w system krakowskich organizacji po-
zarządowych, wskazujących pożytki 
płynące z partycypacji i uczących po-
staw obywatelskich. Członkowie Sto-
warzyszenia „Wilga” uratowali przed 
zabudową zielone płuca osiedla Ce-
gielniana – cenny ekologicznie obszar 
naszej dzielnicy nad Wilgą przy ul. 
Borsuczej, który będzie częścią Par-
ku Rzecznego Wilga. Ta inicjatywa lo-
kalna wyzwoliła potencjał krakowian, 
którzy rozpoczęli walkę o bliskie im 
i równie cenne obszary zielone, m.in. 
Zakrzówek czy Park Dębnicki.

2. Opiniująca lokalizację budo-
wy „Smoczego skweru” na działkach 
w obszarze tzw. Parku Rzecznego Wil-
ga, z uwzględnieniem ustaleń MPZP 
Borek Fałęcki-Północ. Opinia jest po-
zytywna. Zadanie będzie realizowane 
i finansowane przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej.

Głównym tematem sesji w dniu 
31.03.2016 r. była sytuacja dostępu 
dzieci z naszej dzielnicy do placó-
wek edukacyjnych. Podjęto uchwały: 
dotyczącą planowanego przedszkola 
przy ul. Kościuszkowców oraz wnio-
skującą o rozbudowę budynku Gim-
nazjum Nr 24, tak aby powstała tu 
szkoła podstawowa. 

Wobec podjęcia prac nad projek-
tem budynku przedszkola przy ul. Ko-
ściuszkowców 6, mających na celu do-
datkowo przystosowanie drugiej kon-
dygnacji budynku na potrzeby eduka-
cji wczesnoszkolnej (klasy I-III), Rada 
Dzielnicy IX wyraziła sprzeciw: wnio-
skowano o niewprowadzanie zmian 
dotyczących zakresu i funkcji tego za-
dania inwestycyjnego, ponieważ, zda-
niem radnych, spowoduje to znaczne 
obniżenie standardów realizowanej 
inwestycji. Wnioskowano o realizację 
zadania na podstawie dokumentacji 
projektowej zakończonej wydaniem 
w dniu 1 grudnia 2015 r. pozwolenia 
na budowę.

Jednocześnie radni uchwalili wnio-
sek o zaplanowanie w budżecie Miasta 
Krakowa w 2017 r. środków finanso-
wych na budowę szkoły podstawowej 
w Borku Fałęckim, poprzez rozbudo-
wę budynku przy ul. Montwiłła-Mirec-
kiego 29, w którym obecnie mieści się 
Gimnazjum Nr 24. Na terenie os. Ce-
gielniana i w Borku Fałęckim brakuje 
szkoły podstawowej – zamieszkujące 
tu dzieci korzystają z placówek miesz-
czących się w dzielnicach sąsiednich, 
przede wszystkim w Dzielnicy VIII – 
SP Nr 40 (ul. Pszczelna 13), SP Nr 53 
(ul. Skośna 8), ZSOI Nr 3 (ul. Strąko-
wa 3a). Wymienione placówki pracu-
ją w systemie dwuzmianowym. Biorąc 
pod uwagę powstawanie budownictwa 
wielorodzinnego na terenie dzielnic 
VIII i IX, Rada Dzielnicy IX wskazuje 
na rozwiązanie skomplikowanego do-
stępu do edukacji na poziomie podsta-
wowym poprzez rozbudowę budynku 
mieszczącego Gimnazjum Nr 24, a od 
początku XX w. szkołę podstawową, 
której brak tak dotkliwie dzisiaj od-
czuwają mieszkańcy rozbudowującego 
się Borku Fałęckiego. 

Rada przyjęła także „Sprawozda-
nie z działalności Zarządu Dzielni-
cy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz 
poziomu rozdysponowania środków 
za 2015 rok”. Dokument jest udostęp-
niony na www.dzielnica9.krakow.pl 
w zakładce „aktualności”.               AS

*    *    * 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielni-
cy IX dostępne są w pełnym brzmieniu na stronie in-
ternetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

NA OKŁAD CE: 
P R O T E S T  P R Z E C I W KO  B R U D A S O M ! 
Dbałość o porządek w przestrzeni publicznej to obowiązek obywatelski. 
Drogi Czytelniku, jeżeli jesteś autorem bałaganiku na własnym podwórku, 
ulicy w parku, przydrożnych zielonych zakamarkach naszej dzielnicy… 
N I E  O C IĄG A J  S IĘ !  P O S P R ZĄTA J !
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W ostatnim numerze Pisma Rady Dzielnicy IX Nr 7/2015 omyłkowo umieściliśmy 
fotografię przedstawiającą fragment zrealizowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z renowacją nawierzchni w ulicach Jeleniogórskiej i Orzechowej pośród fotogra-
fii opatrzonych wspólnym tytułem „Zadania zrealizowane ze środków finansowych 
przyznanych w roku 2015 Radzie Dzielnicy IX” (strona 6). Informujemy, że inwestycja 
została zrealizowana ze środków własnych MPWiK przy współudziale środków finan-
sowych pozyskanych z UE w ramach projektu „Gospodarka wodnościekowa w Krako-
wie – etap III”. Zarząd Dzielnicy IX wysłał stosowne pismo wyjaśniające do MPWiK. 
W tym samym fotoreportażu „Zadania zrealizowane ze środków finansowych przy-
znanych w roku 2015 Radzie Dzielnicy IX” (Pismo Rady Dzielnicy IX Nr 7/2015, strona 
6) nieopatrznie znalazła się fotografia przedstawiająca nową nawierzchnię i chodnik 
w ul. Cegielnianej, na odcinku wyjazdowym do skrzyżowania z ul. Brożka. Koszty 
remontu tej ulicy nie były finansowane przez Radę Dzielnicy IX, ale odtworzenie na-
wierzchni zniszczonej w trakcie realizacji sąsiedniej inwestycji zostały pokryte ze środ-
ków z umów infrastrukturalnych ZIKiT z wykonawcami inwestycji przy ul. Cegielnianej. 

Za wprowadzenie Czytelników w błąd przepraszamy. 

S P ROSTOWAN IE

F E L I E T O N I K  D L A 
K O N E S E R Ó W  P R Z E D M I O T Ó W 
P O R Z U C O N Y C H

Nadeszła 
oczekiwana wiosna 
Porzucone sprzęty domowe, wyposa-
żenie łazienek i salonów, nagle znala-
zło się w przestrzeni publicznej i krzy-
czy. W wielu miejscach naszej dzielni-
cy słyszymy niepokojące wrzaski. To 
wrzask przestrzeni przenika przepeł-
nione wiosenną aurą ulice, w których 
zaułki, ciemne kąciki upchnięte zosta-
ły zmaltretowane dywany, dywaniki 
nie tak dawno wyciągające się leniwie 
w Państwa salonach, sypialniach, ła-
zienkach... pieszczące delikatnie Pań-
stwa stopy. To drzwi, które prowa-
dzą donikąd i okna, które nie oferują 
atrakcyjnych widoków. Stoją niezdar-
nie, wsparte o pojemnik na śmieci lub 
pobliskie drzewo. Najbardziej porzu-
cona zdaje się być wanna łazienkowa 
o standardowych wymiarach, o wyjąt-
kowo bladym ciele, twarzy jak z emalii, 
wyciągnięta w paroksyzmie rozpaczy 
cierpi, jeszcze ostatni wysiłek i wspo-
mnienie, że: „już kąpiesz się nie we 
(dla) mnie...”.

Nie tyko wnętrza Państwa domów 
przeniosły się do przestrzeni publicz-
nej i w zmiennej wiosennej aurze 
mokną, kurczą się z zimna, cierpią 
i krzyczą z rozpaczy. W sukurs przy-
szły im znacznie bardziej odporne na 
zmiany klimatu: ogumienie pojazdów 
i części karoserii. Choć dumne stoją 
na baczność, nie da się ukryć, że dołą-
czyły do klubu odrzuconych, tzn. wy-
rzuconych przez byłych właścicieli na 
śmietnik. Gdyby jednak był to śmiet-
nik właściwy, wyrzucone przedmio-
ty czułby się dobrze, teraz, gdy znala-
zły się w miejscach przypadkowych – 
cierpią i krzyczą!

No i jeszcze te napisy nad głowami, 
te niezrozumiałe słowa „WISŁA BF” 
i na dodatek, co WISŁA MA ZROBIĆ 
Z ŻYDEM. To hasło musi budzić nie-

pokój wspartych o ścianę drzwi okien, 
a przede wszystkim wanny i dywanów 
zwiniętych w przypływie rozpaczy. 
I jeszcze ten kolejny, duży kolorowy 
napis: „ŚWL BF?”… 

Jak oswoić tę niezrozumiałą prze-
strzeń istniejącą obok nas!?           RG

GORĄCA LINIA E-MAILOWA Z RADĄ DZIELNICY IX 
Przyjmujemy zgłoszenia o dzikich wysypiskach śmieci.

rada@dzielnica9.krakow.pl
fo

t. 
Re

na
ta

 G
ro

to
ws

ka
fo

t. 
An

na
 Su

len
ck

a



4 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·   NR 1 /  2016  ·   www.dzielnica9.krakow.pl

DLA KOGO BUDŻET 
OBYWATELSKI?

Po dokonaniu korekty procedur dotyczących 
składania wniosków w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w roku 2016, na duże 
trudności natrafiły osoby, które nie posiadają 
własnego adresu e-mailowego i nie dysponują 
dostępem do internetu.

Kilkuletnie stosowanie w praktyce regulaminu budżetu 
obywatelskiego skłania do dokonywania korekt i uspraw-
niania procedur. To oczywiste. Ojcowie krakowskiego bu-
dżetu obywatelskiego wzięli sobie tę zasadę do serca. 

ZŁOŻENIE WNIOSKU
W tym roku, na skutek zmian wprowadzonych w regu-

laminie Budżetu Obywatelskigo 2016, wniosek zawierają-
cy opis projektu należało składać drogą internetową, za po-
mocą generatora. Wielu osobom przysporzyło to trudności, 
mimo iż organizatorzy zapewniali pomoc, którą można by-
ło uzyskać w Punktach Obywatelskich. 

Elektroniczna obsługa BO moim zdaniem to tylko po-
zorna tzw. szeroka dostępność. Wypełnienie wniosku wy-
magało pewnego namysłu, szczególnie dotyczyło to punk-
tów: KOSZTORYS oraz HARMONOGRAM. Uzupełnienie 
kolejnych pól wniosku wymagało zatem czasu. Czy osoby 
obsługujące wymienione wyżej punkty obywatelskie były 
w stanie pomóc wszystkim zgłaszającym się po pomoc ak-
tywnym obywatelom w wieku 65+? Dążenie do usprawnie-
nia, uproszczenia procedur w celu skrócenia czasu i ogól-
nej dostępności w zakresie składania wniosków z projekta-
mi, spowodowało pominięcie znaczącej liczby krakowian 
w wieku senioralnym, którzy nie mają dostępu do internetu, 
nie posiadają własnego adresu e-mailowego i co więcej: nie 
są sprawni w posługiwaniu się tym rodzajem komunikatora.

Nie ukrywam, mówimy tutaj o bardzo ważnej kwestii: 
wykluczeniu z partycypacji obywatelskiej znaczącej grupy 
społecznej, nie tylko w kategoriach liczb, ale także pozycji, 
którą zajmuje ona w społecznośc i Krakowa.

W tym miejscu występuję w imieniu seniorów, którzy 
dostrzegają chęć zatroszczenia się o potrzeby swojego śro-
dowiska oraz przestrzeni publicznej, którą postrzegają nie 
tylko z własnej, subiektywnej perspektywy, ale także z per-
spektywy wiedzy i doświadczenia. Wielu z nich zostało 
w domu, nie mając takiej determinacji, by we wskazanych 
punktach pomocy obywatelskiej wypełniać wniosek budże-
tu obywatelskiego.

Dużo i głośno mówi się o obywatelskiej aktywizacji se-
niorów. Chcemy, by spotykali się towarzysko w klubach, 
kawiarenkach, centrach aktywności, uczestniczyli w zaję-
ciach rehabilitacyjnych, programach profilaktycznych, kur-
sach komputerowych i warsztatach artystycznych, ale gdy 

można powiedzieć: „sprawdzam”, sprawdzam rezultaty tych 
działań, sprawdzam obywatelską aktywność seniorów, za-
miast dać im szansę, stawiamy bariery dla wielu z nich nie 
do pokonania. To się nazywa: wykluczenie społeczne.

GŁOSOWANIE
W związku z przedstawianym wyżej „uproszczeniem pro-

cedur” dotyczącym składania wniosku do Budżetu Obywa-
telskiego 2016, pozostaje także etap głosowania. Zaintereso-
wani potrzebami miasta krakowianie, aktywni seniorzy, gło-
sują na projekty lokalne i ogólnomiejskie za pośrednictwem 
internetu. Pan Prezydent może jednak zarządzić głosowanie 
drogą tradycyjną do urn*. W głosowaniu za pośrednictwem 
internetu jest jednak pewne ułatwienie – nie trzeba posia-
dać własnego adresu e-mailowego, który jest konieczny przy 
składaniu wniosku. Dla ułatwienia obsługi głosujących, tak-
że w czerwcu, czynne będą Punkty Obywatelskie.

DOSTĘP DO INFORMACJI
Istotne informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 

2016 dostępne są przede wszystkim na stronach interne-
towych. Zawsze aktualne informacje znajdują się także na 
stronie internetowej Dzielnicy IX.

Inne formy komunikacji są dotknięte wadą, np. spotkania 
informacyjne i konsultacyjne nie cieszą się popularnością 
wśród mieszkańców a informacje w wersji papierowej do-
cierają do adresatów z opóźnieniem. Szkoda.

Fakty te nie sprzyjają z jednej strony aktywizacji miesz-
kańców i co za tym idzie partycypacji obywatelskiej oraz 
popularyzacji budżetu obywatelskiego wśród lokalnej spo-
łeczności.

INTEGRACJA
Wszystkie etapy działania w ramach Budżetu Obywatel-

skiego mają służyć rozwijaniu partycypacji obywatelskiej. 
Współuczestnictwo to najlepsza droga do integracji spo-
łeczności lokalnej. Przygotowywanie wniosków projekto-
wych staje się okazją do bliskich kontaktów, co jest szcze-
gólnie ważne dla grup, które preferują bezpośrednią koope-
rację. Szkoda, że z partycypacji w ramach BO 2016 zostali 
wyłączeni w znacznej mierze seniorzy. W ten sposób zamy-
ka się „przestrzeń dla seniora”.

I pozostajemy z pytaniem: „Dla kogo Budżet Obywatel-
ski?”.

Renata Grotowska

* Taki wniosek złożył do Rady Budżetu Obywatelskiego Prze-
wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Jan Stanisław Pietras.

Zarząd Dzielnicy IX we współpracy z nauczycielami 
i młodzieżą Gimnazjum Nr 24 i ZSO Nr 17 oraz z filiami 
Podgórskiej Biblioteki Publicznej na terenie Dzielnicy IX 
proponuje udostępnienie dla osób nie mających moż-
liwości skorzystania z głosowania na projekty Budżetu 
Obywatelskiego 2016 drogą elektroniczną MOBILNE 
PUNKTY DO GŁOSOWANIA przez internet, obsługi-
wane przez wolontariuszy, którzy pomogą oddać miesz-
kańcom głosy na wybrane projekty. Punkty będą czyn-
ne w czerwcu 2016 r. i zostaną zlokalizowane na terenie 
szkół, w bibliotekach, klubach kultury i w siedzibie Rady 
Dzielnicy IX, a także przy parafiach i kaplicach.
Dokładne terminy i adresy czynnych MOBILNYCH 
PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA podamy w specjalnym 

ogłoszeniu.

B U D Ż E T  OB Y W A T E L S K I
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INFRASTRUKTURA
SPACER NAD WILGĄ

LOKALIZACJA: okolice ul. Do Wilgi 
i ul. Tokarskiej

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada wybudowanie chod-

nika z kostki brukowej (ok. 130 m) 
wzdłuż rzeki Wilgi, który połączy 
mostek nad Wilgą przy ul. Tokarskiej 
z istniejącym już traktem spacerowym 
za osiedlem Do Wilgi i dalej wzdłuż 
Wilgi terenem planowanego Parku 
Rzecznego Wilga oraz wybudowanie 
chodnika łączącego ul. Do Wilgi (za-
kręt) z traktem spacerowym przy Wil-
dze wzdłuż ogrodzenia osiedla Do 
Wilgi (ok. 75 m). Przy chodnikach 
wybudowana zostanie również infra-
struktura towarzysząca: latarnie, ławki 
oraz kosze na śmieci. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Wydeptane ścieżki łączące ul. Tokar-

ską przez mostek z ul. Do Wilgi a tak-
że z istniejącym traktem spacerowym 
wzdłuż rzeki za osiedlem Do Wilgi 
wskazują, iż bardzo często korzystają 
z nich mieszkańcy Dzielnicy IX (jest 
to skrót do przystanku tramwajowe-
go). Deszczowa aura często sprawia 
jednak, że ścieżki są błotniste i nie ma 
możliwości skorzystania z nich. Re-
alizacja projektu ma na celu umożli-
wienie mieszkańcom Krakowa łatwe-
go, szybkiego i wygodnego przejścia 
z ul. Tokarskiej do ul. Do Wilgi i osie-
dla Cegielniane, a także spacerowa-
nie długim odcinkiem traktu wzdłuż 
Wilgi. Budowa prawie 150-metrowe-
go odcinka chodnika wzdłuż Wilgi 

uzupełni długi trakt spacerowy (któ-
ry w przyszłości ma być również prze-
dłużony o Park Rzeczny Wilga), a tym 
samym z pewnością stanowić będzie 
atrakcyjne miejsce do wypoczynku 
dla mieszkańców: osób starszych, ro-
dziców z dziećmi, właścicieli psów etc.

KOSZT: 88 700 PLN

SŁONECZNA POLANKA 
INTEGRACYJNA W PARKU 
SOLVAY – ETAP I

LOKALIZACJA: teren Parku Solvay 
położony między ul. Żywiecką Bocz-
ną, ul. Niecałą i ul. Żywiecką 

1. OPIS PROJEKTU DOTYCZY 
CAŁOŚCI PROJEKTU :
A. Na terenie części Parku Solvay, 

we wskazanej lokalizacji, pozostawio-
ne zostaną istniejące alejki parkowe 
o nawierzchni asfaltowej – wymagają 
one remontu. Likwidacji ulegnie jedna 
z istniejących alejek asfaltowych, pro-
wadząca od ul. Niecałej w kierunku ul. 
Żywieckiej Bocznej.

Projekt zakłada wytyczenie w ukła-
dzie promienistym kilku „wewnętrz-
nych” ciągów pieszych o nawierzchni 
ekologicznej, służących komunikacji 
między dwoma ogrodami rekreacyj-
nymi.

B. Na terenie objętym projektem, 
który jest w sposób naturalny wydzie-
lony istniejącymi ciągami pieszymi 
zaprojektowane zostały dwa otwarte 
ogrody wyposażone w ławki, kosze 
na odpady, leżaki parkowe, stoły wraz 
z siedziskami, platformę wypoczyn-
kową, gry terenowe, urządzenia rekre-
acyjne, siłownię na powietrzu, wazony 
kwiatowe, pełniące funkcję słupków 
ograniczających ruch samochodów, 
dostęp do wody pitnej.

C. Ogrody od strony ul. Żywieckiej 
Bocznej obsadzone zostaną krzewami 
formowanymi w kształt żywopłotu do 

wysokości 0,5 m – będzie to natural-
na granica zagospodarowanego terenu. 
Alejki wewnętrzne wydzielone zostaną 
rabatami z kwitnącą niską roślinnością 
(barwy bieli i fioletu oraz w kulistym 
kształcie). Istniejąca zieleń wysoka po-
zostanie w stanie nienaruszonym (do-
kumentacja projektowa zawiera pełną 
inwentaryzację zieleni wysokiej).

2. OPIS PROJEKTU DOTYCZY 
REALIZACJI W ETAPIE I   BUDŻET 
OBYWATELSKI 2016
A. Remont nawierzchni asfaltowych 

istniejących alejek/ciągów pieszych.
B. Likwidacja jednej alejki asfaltowej.
C. Wytyczenie wewnętrznych cią-

gów pieszych na terenie dwóch „ogro-
dów” zagospodarowanego terenu.

D. Utwardzenie i pokrycie na-
wierzchnią ekologiczną w/w alejek.

E. Obsadzenie krzewami/żywopło-
tem terenu od strony ul. Żywieckiej 
Bocznej.

F. Wytyczenie rabaty i posadzenie 
roślin wzdłuż ciągu pieszego od strony 
SOSW Nr 6.

G. Wykonanie i montaż tablicy in-
formacyjnej z graficznym przedstawie-
niem planu zagospodarowania terenu.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Teren Parku Solvay pn. „Słoneczna 

Polanka Integracyjna w Parku Solvay” 
będzie miejscem spotkań integracyj-
nych mieszkańców Dzielnicy IX. Pro-
jekt zagospodarowania przestrzeni 
uwzględnia funkcje społeczne, rekre-
acyjne i integracyjne i jest adresowa-
ny do wielu pokoleń. Uwzględnia tak-
że potrzeby i możliwości wynikające 
z lokalizacji terenu: w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się ogródek jor-
danowski dla dzieci oraz SOSW Nr 6 
wraz z internatem (dla dzieci i mło-
dzieży niedosłyszących).

KOSZT: 80 001 PLN

B U D Ż E T  OB Y W A T E L S K I  2 0 1 6

Projekty dzielnicowe złożone w ramach BO 2016
Poniżej przedstawiamy 19 projektów z kategorii lokalnych (dzielnicowych) zgłoszonych przez 
mieszkańców w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego 2016 (kolejność przypadkowa). 
Na zadania dzielnicowe BO 2016 Rada Dzielnicy IX przeznaczyła środki finansowe w wysokości 
190 000 zł. Projekty wyłonione w ramach głosowania w czerwcu 2016 r., realizowane będą w roku 
2017. 
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CHODNIK PRZY 
UL. ZAKOPIAŃSKIEJ

LOKALIZACJA: ul. Zakopiańska

OPIS PROJEKTU
Wymiana chodnika wzdłuż ul. Za-

kopiańskiej między przystankami 
tramwajowymi Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia i ZUS oraz dalej do 
skrzyżowania z ul. Brożka.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Chodnik stwarza zagrożenie dla 

zdrowia i życia. Dla mieszkańców 
jest to trasa bardzo uciążliwa, nie ma 
możliwości przejechania wózkiem z 
dzieckiem. Do przemyślenia jest kwe-
stia obciążenia chodnika, tak by służ-
by miejskie i inne firmy odpowiedzial-
ne za utrzymanie czystości i zieleni 
mogły po tym chodniku jeździć i nie 
dewastować go. W związku ze Świato-
wymi Dniami Młodzieży trasa będzie 
oblegana i w tej postaci będzie hańbą.

KOSZT: 0 PLN *

DROGA PRZY UL. ORACZY

LOKALIZACJA: ul. Oraczy

OPIS PROJEKTU
Remont ul. Oraczy.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Jest to droga bezcenna dla miesz-

kańców. Podczas ŚDM będzie bardzo 
uczęszczaną ulicą jako skrót z Łagiew-
nik na Ruczaj bądź do centrum mia-
sta. Aktualnie ta droga jest w opłaka-
nym stanie, dla mieszkańców stanowi 
źródło utrapień, powoduje nadmierny 
hałas i uszkodzenia w autach. 

KOSZT: 0 PLN *

USUNIĘCIE SZPECĄCEGO 
GRAFFITI

LOKALIZACJA: Dzielnica IX

OPIS PROJEKTU
Zakup farby antygraffiti i pędzli 

w celu zamalowania szpecącego graf-
fiti na terenie Dzielnicy IX.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Poprawienie estetyki otoczenia, za-

bezpieczenie przed pojawiającymi 
się cyklicznie bazgrołami, stworzenie 
miejsca, gdzie legalnie można „wyżyć 
się” artystycznie.

KOSZT: 2 500 PLN

SPORT I INFRASTRUKTURA 
SPORTOWA

PIŁKOCHWYTY

LOKALIZACJA: ul. A. Fredry 65-71

WYMIANA NAKŁADKI ASFAL-
TOWEJ ALEJKI SPACEROWEJ 
W PARKU SOLVAY

LOKALIZACJA: Park Solvay

OPIS PROJEKTU
Wymiana nakładki asfaltowej alejki 

spacerowej w Parku Solvay na odcin-
ku od ul. Żywieckiej wzdłuż ogrodze-
nia Domu Matki i Dziecka i kaplicy 
(ok. 100 m) oraz częściowo na alejce 
biegnącej od tego ciągu spacerowego 
od Domu Matki i Dziecka w kierun-
ku wschodnim (ok. 80 m). Projekt za-
kłada rozebranie starej oraz ułożenie 
nowej nawierzchni wraz z obrzeżem, 
podcięcie korzeni wrastających w na-
wierzchnię. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Alejka, uczęszczana przez zarów-

no dzieci, młodzież i osoby dorosłe 
w podeszłym wieku, wymaga wymia-
ny nawierzchni. Służy ona mieszkań-
com osiedli przy ul. Żywieckiej, ul. Ja-
godowej oraz Polany Żywieckiej (to 
ok. 3500 mieszkańców). Wiele osób 
chciałoby korzystać z jazdy na rolkach. 
Szczególnie młodzież i dzieci mogły-
by po modernizacji korzystać w pełni 
z całej infrastruktury. 

KOSZT: 50 000 PLN

PROGI ZWALNIAJĄCE NA 
GAJOWEJ

LOKALIZACJA: ul. Gajowa

OPIS PROJEKTU
Budowa dwóch progów zwalniają-

cych na ul. Gajowej, dostosowanych do 
ruchu autobusów (związanego z usytu-
owaniem na końcu ulicy hotelu).

Usytuowanie progów: za skrzyżo-
waniem z ulicą Okrzei (ul. Gajowa 2), 
za skrzyżowaniem z ulicą Światowi-
da (ul. Gajowa 3 lub 5).

UZASADNIENIE PROJEKTU
Układ ruchu drogowego w okoli-

cy, a w szczególnie ruch jednokierun-
kowy na ul. Montwiłła-Mireckiego, 
spowodował wzrost natężenia ruchu 
samochodów na ul. Gajowej – uli-
cy wąskiej i zarazem nieposiadającej 
chodników ani pobocza. Dodatkowo 
za wzmożony ruch odpowiadają oso-
by dojeżdżające do hotelu znajdujące-
go się na końcu ulicy. Wraz z rosnącą 
liczbą samochodów obniża się bezpie-
czeństwo pieszych i rośnie prawdopo-
dobieństwo kolizji drogowych. Zbudo-
wanie progów zwalniających podnie-
sie komfort i bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz pieszych, ograniczone 
zostaną zachowania niektórych kie-
rowców, polegające na nadmiernym 
rozpędzaniu się na tej nieprzygotowa-
nej do takiego natężenia ruchu drodze. 

KOSZT: 6000 PLN

OPIS PROJEKTU
Montaż nowych ochronnych piłko-

chwytów, tj. ogrodzeń na boisku ZSO 
nr 17.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Teren zielony wokół budynku szko-

ły to 900 m² powierzchni wykorzysty-
wanej przez mieszkańców dzielnicy 
do wspólnego spędzania czasu wraz 
z dziećmi i młodzieżą. W związku z in-
tensywną eksploatacją terenu boiska 
naprawa piłkochwytów wynika z po-
trzeby zabezpieczenia przed dewasta-
cją nowych budynków ściśle przylega-
jących do ogrodzeń szkoły. Najbliższe 
domy znajdują się w odległości 20 m 
od linii boisk. W przypadku rozgrywa-
nia dyscyplin zespołowych przez osoby 
dorosłe, dochodzi do wkraczania na te-
ren prywatny, gdyż ogrodzenia nie za-
bezpieczają przed wypadaniem piłek 
na sąsiadujące parcele. Ponadto realiza-
cja projektu zwiększy bezpieczeństwo 
osób (także mieszkańców) korzystają-
cych rekreacyjnie z boisk szkolnych.

KOSZT: 19900 PLN

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZNE DZIECI – PROGI 
ZWALNIAJĄCE W PARKU PRZY 
UL. ŻYWIECKIEJ BOCZNEJ

LOKALIZACJA: ul. Żywiecka Boczna

OPIS PROJEKTU
Projekt przewiduje budowę 4 pro-

gów zwalniających w sąsiedztwie pla-
cu zabaw w Parku Solvay z usytuowa-
niem na ul. Żywieckiej Bocznej: w po-
łowie drogi między toaletą publiczną 
a ul. Żywiecką; między toaletą pu-
bliczną a aleją parkową na granicy pla-
cu zabaw; przy alejce w na końcu pla-
cu zabaw; przy alei biegnącej wzdłuż 
ogrodzenia DW „Krakowianka”. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Najważniejszym celem budowy pro-

gów zwalniających jest podniesienie 
bezpieczeństwa. Dzieci bawiące się 
w parku oraz na placu zabaw przy ul. 
Żywieckiej Bocznej są często narażo-
ne na niebezpieczeństwo związane 
z rozpędzającymi się samochodami 
jadącymi z DW „Krakowianka” lub 
szkoły przy ul. Niecałej.

Dodatkowo ul. Żywiecka Boczna, 
nie posiadająca chodników, jest wy-
korzystywana przez rodziny z dziećmi 
do spacerów w kierunku stadionu KS 
Borek, na którym zlokalizowane jest 
wybudowane przez Miasto Centrum 
Aktywnego Wypoczynku. →
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Wybudowanie progów zwalniają-
cych nie zmieni funkcji komunika-
cyjnych tej ulicy, natomiast przyczyni 
się do znacznego podniesienia bezpie-
czeństwa dzieci i rodziców spędzają-
cych czas w parku.

KOSZT: 9800 PLN

ZDROWIE
EKRANY PRZY UL. ZAKO-
PIAŃSKIEJ OD UL. WADOWIC-
KIEJ DO RZEKI WILGI

LOKALIZACJA: ul. Zakopiańska do 
rzeki Wilgi

OPIS PROJEKTU
Budowa ekranów przy ul. Zako-

piańskiej od skrzyżowania z ul. Wado-
wicką do rzeki Wilgi.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Oprócz nocnych rajdów jednośla-

dów, dużo hałasu wytwarzają tram-
waje oraz ciężarówki, cisza nocna od 
godz. 22 jest fikcją. Ekrany spowodują 
poprawę jakości życia w dzielnicy, lu-
dzie nie będą musieli przeprowadzać 
się poza Kraków, co skutkować może 
odpływem podatków. 

KOSZT: 0 PLN *

ZIELEŃ I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

BORKOWSKIE OGRODY 
OSIEDLOWE

LOKALIZACJA: osiedle położone 
w obszarze ulic: Żywiecka, Goryczko-
wa, Jagodowa

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada rewitalizację ziele-

ni osiedlowej i przestrzeni publicznej 
poprzez: rekultywację gleby, posianie 
trawy, wycięcie i wykarczowanie kil-
kudziesięcioletnich żywopłotów i nasa-
dzenie nowych (min. 350 mb), wycię-
cie zdziczałych krzewów, przycięcie ga-
łęzi drzew, posadzenie drzew, krzewów, 
wykonanie rabat bylinowych, pielęgna-
cję istniejących i nowych nasadzeń wy-
konanych w związku z realizacją pro-
jektu. W projekcie przewidziano rów-
nież zakup i montaż metalowego ogro-
dzenia dla niektórych ogrodów, zakup 
i montaż 11 nowych ławek z oparciem 
(ewentualnie stołów), odmalowanie 
istniejących trzepaków, barierek i ła-

wek oraz ułożenie ok. 25 m2 chodnika. 
Dokumentacja projektowa powinna 
zostać opracowana (podobnie z pra-
cami podczas realizacji projektu) po 
wcześniejszych konsultacjach z miesz-
kańcami osiedla i przedstawicielami 
firmy zarządzającej osiedlem.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Cel i potrzeba realizacji projektu
Zasadniczym celem projektu jest 

rewitalizacja, nowe zagospodarowa-
nie, poprawa jakości i funkcjonalności 
osiedlowych terenów zielonych (sta-
nowiących własność Gminy Kraków) 
i przestrzeni publicznej. W latach 
70. osiedlowe ogrody były zadbane 
przez mieszkańców, rosły tutaj pięk-
ne krzewy, kwiaty, a nawet warzywa. 
Aktualnie zieleń na naszym osiedlu 
jest w złym stanie, co zdecydowanie 
niekorzystnie wpływa na wizerunek 
osiedla, całej Dzielnicy IX, wreszcie 
i samego Krakowa. W Borku Fałęc-
kim mieszczą się ośrodki stanowią-
ce zaplecze noclegowe dla turystów 
i pielgrzymów do Sanktuarium Bo-
żego Milosierdzia. Projekt wpisuje się 
również w politykę Rady Dzielnicy IX, 
ukierunkowanej właśnie m.in. na roz-
wój terenów zielonych w dzielnicy. Od 
kilku lat w naszej dzielnicy organizo-
wany jest konkurs na najpiękniejszy 
ogród „Dzielnica Dziewiąta Dzielni-
cą Ogrodów”. Poza tym mieszkańców 
zafascynowała idea, aby przywrócić 
świetność osiedlowym ogrodom. 

Realizacja projektu przyczyni się 
do rozwoju wspólnot i społeczno-
ści lokalnych i zwiększenia aktywno-
ści mieszkańców w oparciu o aktyw-
ność obywatelską – jest prawdopo-
dobne, że zagospodarowane na nowo, 
zadbane ogrody zachęcą seniorów do 
włączenia się w ich późniejszą pielę-
gnację (na miarę sił i możliwości), co 
z kolei w efekcie przyczyniłoby się do 
poprawy ich stanu zdrowia psychofi-
zycznego. Zamontowane nowe ławki 
i zadbana zieleń stworzą miejsca przy-
jazne do wypoczynku, zachęcą miesz-
kańców do wyjścia z domu i spotka-
nia się z sąsiadami, co stworzy okazję 
do wspólnych rozmów, wymiany do-
świadczeń i informacji. 

Dodatkowym efektem może być 
również wzrost wartości mieszkań 
w tym rejonie.

KOSZT: 95000 PLN

MAGNOLIOWY ZAGAJNIK

LOKALIZACJA: ulice A.Fredry / Tu-
rowicza, działki o nr. 235/24 i 235/23

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na zagospodarowa-

niu działek w obszarze pomiędzy uli-
cami A. Fredry oraz Turowicza. Obec-

nie znajduje się w tym miejscu zanie-
dbany nieużytek stanowiący nieprzy-
jazną przestrzeń dla mieszkańców. 
Projekt zakłada rewitalizację polega-
jącą na uporządkowaniu tego terenu 
i zasianiu trawy, posadzeniu kilku/kil-
kunastu magnolii oraz utwardzeniu 
ścieżki w postaci żwiru w miejscu do-
tychczasowej uczęszczanej przez spa-
cerowiczów. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Teren jest niezwykle ważny dla oko-

licznych mieszkańców. Stanowi je-
den z nielicznych terenów zielonych, 
który obecnie jest zaniedbany i wy-
maga pielęgnacji, aby mógł cieszyć 
oko. Pięknie kwitnące magnolie bę-
dą kolorową atrakcją dla mieszkań-
ców i spacerowiczów oraz przyczy-
nią się do poprawy ich samopoczucia. 
Teren ten będzie mógł stanowić na-
turalny filtr powietrza dla zanieczysz-
czeń z ulicy Turowicza. 

KOSZT: 44500 PLN

PARK LEŚNY BOREK FAŁĘCKI 
– III ETAP

LOKALIZACJA: teren leśny pomiędzy 
ul. Żywiecką a planowaną ul. 8-go Puł-
ku Ułanów, oznaczony na planie miej-
scowym „Polana Żywiecka” jako ZL 

OPIS PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego projektu 

są prace zmierzające do zakończenia 
realizacji Parku Leśnego Borek Fałęc-
ki. W ramach III etapu zaplanowano:
dokończenie pielęgnacji zieleni przy 
ścieżkach o łącznej długości 500 m 
(usunięcie krzewów wzdłuż ścieżek 
w pasie o szerokości 20 m z każdej 
strony ścieżki oraz usunięcie uschnię-
tych drzew, zagrażających bezpieczeń-
stwu ludzi na ścieżkach); odtworzenie 
cieku wodnego o długości 300 m (tj. 
oczyszczenie koryta cieku tam, gdzie 
ono istnieje lub wykopaniu płytkiego 
rowu o głębokości około 0,25 m); wy-
kopanie dwóch stawków o głębokości 
do 0,5 m i powierzchni łącznej około 
100 m2; renowację nawierzchni głów-
nego duktu (o szer. 3,5 m na dł. 250 m 
i 2,5 m na dł. 150 m) oraz uzupełnienie 
wyposażenia o 4 tablice, 4 ławki, 4 ko-
sze na śmieci i 3 palisady zabezpiecza-
jące przed wjazdem samochodów do 
parku. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Bazą planu parku był projekt parku 

z przełomu lat 20. i 30. XX w., z har-
monijnym, geometrycznym rozmiesz-
czeniu ścieżek, z dwoma dużymi sta-
wami, terenem zabaw tanecznych 
i małą ilością drzew. Parku w tej for-
mie nie da się zrealizować ze względu 
na późniejsze zalesienie części terenu. 
Realizowany obecnie Park Leśny →
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Borek Fałęcki wykorzystuje istnie-
jące obecnie lub wcześniej ścieżki 
oraz główny dukt. Zachował się także 
w części ciek wodny (rów melioracyj-
ny), naturalne stawki obecnie zarosły 
i wypełniają się wodą tylko okresowo.
Dotychczas zrealizowano I etap. 
W trakcie realizacji jest etap II. Do 
ukończenia projektu konieczne jest 
zrealizowanie etapu III. Realizacja pro-
jektu umożliwi mieszkańcom łatwiej-
szy dostęp do lasu i stworzy alternaty-
wę w stosunku do Parku Solvay. W po-
przednich edycjach budżetu obywa-
telskiego projekt zdobywał największą 
liczbę głosów. 

KOSZT: 76000 PLN

SPOŁECZEŃSTWO
ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU PRZY SZKOLE 
NA UL. FREDRY – ETAP I

LOKALIZACJA: ul. A. Fredry 65-71

OPIS PROJEKTU
Projekt dotyczy przekształcenia te-

renu wokół Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 17, tak by był bardziej 
przyjazny dla uczniów i mieszkańców 
Dzielnicy IX. W ramach realizacji pro-
jektu przewiduje się m.in.: zagospo-
darowanie i zabudowanie miejsca na 
pojemniki na segregowane odpady 
(zakup i montaż wiaty śmietnikowej); 
zrewitalizowanie terenu poprzez ob-
sianie trawą, zadrzewienie i zakrzewie-
nie terenu; zakup i montaż ławek i ko-
szy na śmieci; zakup kosiarki i nożyc 
do żywopłotu; renowację ogrodzenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Rewitalizacja terenu wokół ZSO nr 

17 umożliwi:
– uzupełnienie drzewostanu i roślin-

ności ozdobnej oraz poprawę estetyki 
terenu przy szkole,

– harmonijny rozwój uczniów dzię-
ki prowadzeniu zajęć edukacyjnych 
na świeżym powietrzu i podniesienie 
atrakcyjności zajęć przyrody, plastyki, 
lekcji wychowawczych, 

– wykorzystanie placu do organizo-
wania zajęć pozalekcyjnych i rozwija-
nie nawyku aktywnego spędzania cza-
su wolnego, 

– aktywizację społeczności szkolnej 
i lokalnej przy wykorzystaniu terenu 
do wspólnie organizowanych przed-
sięwzięć,

– rozbudzenie pozytywnych nawy-
ków współodpowiedzialności i dbało-
ści o zieleń i najbliższe otoczenie wśród 

uczniów i mieszkańców Dzielnicy IX.

KOSZT: 50000 PLN

SOBOTNI PIKNIK 
MIĘDZYPOKOLENIOWY

LOKALIZACJA: Gimnazjum nr 24, ul. 
Montwiłła-Mireckiego 29

OPIS PROJEKTU
Realizacja projektu polega na or-

ganizacji pikniku w czerwcu 2017 r. 
z propozycjami zróżnicowanych zajęć 
dostosowanych do różnych grup wie-
kowych. Każdy uczestnik znajdzie coś 
ciekawego dla siebie na stanowiskach: 
kącik naukowca (pokazy doświadczeń, 
eksperymentów naukowych), kącik 
zdrowotny (z możliwością pomiaru 
ciśnienia, poziom cholesterolu, cu-
kru we krwi; porady dietetyka), ką-
cik pierwszej pomocy (ćwiczenia na 
fantomie), kącik dla utalentowanych 
(stare i nowe przeboje w wykonaniu 

„odważnych” seniorów i młodzieży – 
karaoke), kącik decoupage, kącik dla 
przedszkolaka (dmuchane zjeżdżalnie, 
malowanie twarzy, rysowanie).

UZASADNIENIE PROJEKTU
Celem projektu jest integracja 

mieszkańców dzielnicy, propagowanie 
zachowań prozdrowotnych, organiza-
cja czasu wolnego rodzinom z małymi 
dziećmi oraz seniorom.

Piknik będzie propozycją spędzenia 
czasu wolnego, przyczyni się do inte-
gracji mieszkańców.

Zwiększanie się liczby mieszkańców 
Dzielnicy IX, powstawanie nowych 
osiedli zwiększa zapotrzebowanie na 
tego typu atrakcyjne dla mieszkańców, 
inicjatywy. 

KOSZT: 7000 PLN

EDUKACJA
FERIE NIE MUSZĄ BYĆ NUD-
NE – WARSZTATY DLA DZIECI

LOKALIZACJA: Gimnazjum nr 24, 
ul. Montwiłła-Mireckiego 29 

OPIS PROJEKTU
Zajęcia organizowane w ramach 

projektu dla dzieci w wieku 10-16 lat 
w czasie ferii zimowych będą obej-
mowały różne dziedziny nauki. Pod 
opieką doświadczonych nauczycieli 
uczestnicy w grupach będą wykony-
wali doświadczenia, obserwacje, eks-
perymenty i inne ciekawe zadania. 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Celem projektu jest organizacja cza-

su wolnego dzieciom mieszkającym 
na obszarze Dzielnicy IX. W okresie 

ferii zimowych tylko nieliczna gru-
pa dzieci bierze udział w zorganizo-
wanych formach wypoczynku poza 
miastem. Duża grupa dzieci pozosta-
je w domu, często bez opieki. Zaję-
cia organizowane w ramach projektu 
dają im możliwość spędzenia czasu 
wolnego z kolegami pod opieką osób 
dorosłych. Będzie to też wsparcie dla 
rodziców w zakresie zorganizowania 
opieki i wartościowych zajęć dzieciom.

Na terenie Dzielnicy IX nie propo-
nuje się tego typu oferty dzieciom i ich 
rodzicom, w związku z tym projekt 
charakteryzuje dużą atrakcyjnością.

KOSZT: 5000 PLN

SOBOTNIA AKADEMIA 
MŁODEGO NAUKOWCA – 
WARSZTATY DLA DZIECI

LOKALIZACJA: Gimnazjum nr 24, 
ul. Montwiłła-Mireckiego 29

OPIS PROJEKTU
Zajęcia warsztatowe przeznaczone 

dla dzieci z Dzielnicy IX, w wieku od 
4 do 16 lat. Zajęcia będą odbywały się 
w soboty (raz w miesiącu) w godzi-
nach przedpołudniowych, z podzia-
łem na trzy grupy wiekowe.

Podczas warsztatów uczestnicy pod 
opieką doświadczonych nauczycieli 
będą wykonywać doświadczenia, eks-
perymenty, wyciągać wnioski z doko-
nanych obserwacji.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Zajęcia mają na celu propagowanie 

wśród dzieci i młodzieży nauk przyrod-
niczych oraz metod badawczych eks-
perymentalnych, pozwalających zdo-
bywać wiedzę poprzez działanie, a nie 
tylko poznawanie suchych, encyklo-
pedycznych faktów. Taki sposób pracy 
sprzyja rozwijaniu pasji i chęci pozna-
wania świata oraz kształtuje umiejęt-
ności pracy zespołowej, co wpłynie na 
zwiększenie kompetencji społecznych.

Zajęcia pozwolą również w aktyw-
ny, efektywny sposób zagospodaro-
wać czas wolny. Projekt jest alterna-
tywą dla czasu spędzonego w sieciach 
handlowych, przy komputerze, będzie 
wsparciem dla rodziców w organizo-
waniu czasu wolnego dzieciom. 

Na obszarze Dzielnicy IX nie reali-
zuje się zajęć sobotnich dla dzieci, co 
wpływa na dużą atrakcyjność i potrze-
bę realizacji tego projektu.

KOSZT: 15000 PLN

MALI RATOWNICY

LOKALIZACJA: Dzielnica IX Ła-
giewniki-Borek Fałęcki

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu Szkoła Ratow-

nictwa Krakowskiego Pogotowia Ra-
tunkowego przeprowadzi szkolenia 
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z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej wraz z obsługą AED (automa-
tyczny defibrylator zewnętrzny). 

Szkolenia prowadzone będą w szko-
łach, przedszkolach lub w Szkole Ra-
townictwa KPR (wraz ze zwiedza-
niem dyspozytorni i zapoznaniem się 
z profesjonalnym sprzętem znajdują-
cym się w zespołach ratownictwa me-
dycznego oraz z pracą ich załóg). 

UZASADNIENIE PROJEKTU
Nauka pierwszej pomocy wraz 

z obsługą AED zapozna dzieci 
z programem Impuls Życia, pomoże 
przełamać barierę strachu związa-
ną z udzielaniem pierwszej pomocy 
i używaniem defibrylatora oraz wy-
kształci prawidłową postawę wobec 
zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

KOSZT: 2500 PLN

TABLETY W SZKOLE

LOKALIZACJA: ZSO nr 17, ul. 
A. Fredry 65/71

OPIS PROJEKTU
Zakup tabletów i stacji dokującej 

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 17.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Tablety będą służyły uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 56 i Gim-
nazjum nr 81. Ponadto szkoła bę-
dzie wychodzić naprzeciw oczeki-
waniom społeczności lokalnej, tak 
by pozyskane urządzenia służyły 
także mieszkańcom Dzielnicy IX, 
np. działającemu w naszej szkole 
Łagiewnickiemu Towarzystwu Kul-
turalnemu. Szkoła corocznie orga-
nizuje nieodpłatnie kurs obsługi 
komputerów i Internetu dla senio-
rów z naszej dzielnicy. Projekt „Ju-
nior Seniorowi” prowadzą ucznio-
wie naszej szkoły. Tablety wzboga-
cą zajęcia prowadzone dla seniorów 
i uczniów. 

KOSZT: 19900 PLN

* Koszt 0 PLN oznacza, że wnioskodawca 
nie podał w formularzu zgłoszenia pro-
jektu kwoty potrzebnej na realizację.

Szczegółowe informacje 
dotyczące projektów 

ogólnomiejskich oraz 
dzielnicowych, w tym dokładne 

opisy projektów – lokalizacja, 
uzasadnienie – wraz z kosztorysem 

i harmonogramem działań, 
udostępnione są na stronie 

www.budzet.dialoguj.pl . 

Zacznijmy od tego, co to jest Budżet 
Obywatelski? Głównym celem Budże-
tu Obywatelskiego lub inaczej party-
cypacyjnego jest włączenie w procesy 
zarządzania miastem jego mieszkań-
ców. Ma to w założeniu prowadzić do 
lepszego wydawania środków finanso-
wych, budzenia świadomości obywa-
telskiej oraz budowania więzi w spo-
łeczności lokalnej. 

Budżet Obywatelski jest to wydzie-
lona suma pieniędzy z budżetu miasta 
lub budżetu rad dzielnic. O tym, jak 
mają zostać wydane, decydują miesz-
kańcy miasta podczas głosowania na 
projekty ogólnomiejskie (finansowane 
z budżetu Miasta Krakowa) i dzielnico-
we (finansowane ze środków przyzna-
nych Dzielnicom). 

Bardzo istotnym, właściwie najważ-
niejszym elementem Budżetu Obywatel-
skiego, jest możliwość debaty, uwspól-
niania stanowisk, spotkań i rozmów, 
aby osiągać wspólnie wyznaczone cele.

Projekt może złożyć każdy mieszka-
niec Krakowa, który w momencie skła-
dania wniosku ma ukończone 16 lat. 
Również głosować mogą osoby, które 
najpóźniej w dniu głosowania ukoń-
czyły 16 lat. Pozwala to wykorzystać 
zapał młodzieży, której część ten wiek 
osiąga w trzeciej klasie gimnazjum. 

W 2015 r. Dzielnica IX Łagiewni-
ki-Borek Fałęcki była jedną z dwóch 
dzielnic Krakowa, które wydały na 

pomysły mieszkańców więcej pienię-
dzy niż dostały od władz Krakowa.

Uczniowie Gimnazjum nr 81 w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 17 
w Krakowie zaangażowali się w dzia-
łania związane z Budżetem Obywatel-
skim od samego początku.

W roku szkolnym 2014/2015 na-
szym uczniom udało się zdobyć pie-
niądze na żaluzje w oknach sali gim-
nastycznej. Projekt obejmował zamon-
towanie w oknach sali gimnastycznej 
ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji za-
ciemniających z systemem elektrycz-
nym za kwotę 20 000 zł. 

Byliśmy bardzo zadowoleni z aktyw-
ności naszych uczniów, a także absol-
wentów. Dorośli także nas nie zawiedli. 
Wszyscy zaangażowali się w głosowa-
nie. To jeszcze bardziej zmotywowało 
nas do „pracy”. 

Pół roku później mieliśmy nowy cel. 
Mianowicie: szafki dla uczniów całe-
go Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 17, zarówno Szkoły Podstawowej 
nr 56 jak i Gimnazjum nr 81. Suma ca-
łego projektu wynosiła 45 000 zł.

Aktualnie szafki w ZSO 17 są już za-
montowane i używane. Uczniowie są 
pełni radości. Nasi gimnazjaliści ma-
ją dużo zapału i nowych pomysłów. Z 
niecierpliwością czekamy na kolejną 
edycję  Budżetu Obywatelskiego.

Paulina Janecka, Gimnazjum nr 81

B U D Ż E T  OB Y W A T E L S K I

Budżet Obywatelski – aktywność, 
która się opłaca!

Obecnie w toku jest III etap harmonogramu BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016: do dnia 31 maja 
wszystkie propozycje zadań zostaną poddane ocenie formalnej i prawnej, której dokonają Zespół ds. BO 

oraz jednostki UMK. Wyniki weryfikacji opublikowane zostaną 2 czerwca.

Szafki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w ZSO nr 17 przy ul. A.Fredry. To efekt zaangażowania młodzieży szkolnej 
w partycypację obywatelską.  Projekt zrealizowany został w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 (na kwotę 45 tys. zł).
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Szanowni Czytelnicy,  macie Pań-
stwo okazję w tym numerze Pisma Ra-
dy Dzielnicy IX zapoznać się z projek-
tami zgłoszonymi przez mieszkańców 
do Budżetu Obywatelskiego 2016 roku. 
Wszyscy mamy pierwszy krok za sobą 
– wyartykułowana została nasza chęć 
partycypacji. Jednak to co najważniej-
sze, przed nami – głosowanie na projek-
ty, które najbardziej nam się podobają, 
które, naszym zdaniem, najlepiej speł-
nią oczekiwania mieszkańców.

Stąd nasza propozycja, aby osoby za-
interesowane, autorzy projektów „za-
reklamowali” na łamach Pisma Rady 
Dzielnicy IX te projekty, na które „war-
to głosować”. Oto pierwsza z tych pro-
pozycji.

„SŁONECZNA POLANKA 
INTEGRACYJNA W PARKU 
SOLVAY” 
Wniosek złożony do Budżetu Oby-

watelskiego 2016 pn. „Słoneczna Po-
lanka Integracyjna w Parku Solvay” 
został zarejestrowany i każdy miesz-
kaniec dzielnicy, jeszcze nie przekona-
ny o funkcjonalności i atrakcyjności 
tego projektu, może zapoznać się z je-
go opisem oraz załącznikami graficz-
nymi na stronie internetowej Budżetu 
Obywatelskiego 2016. Jednak wiado-

mo, nie wszyscy Czytelnicy dotrą do 
tej strony, dlatego proponuję przeczy-
tać w tym miejscu kilka zdań na temat 
tego projektu.

Autorzy wybrali do projektu zago-
spodarowania część obszaru Parku 
Solvay mieszczącą się miedzy ul. Nie-
całą oraz ulicami Żywiecką i Żywiec-
ką Boczną. W pobliżu tego terenu, ma-
jącego kształt trójkąta, znajduje się KS 
Borek, ogródek jordanowski, SOSW Nr 
6 dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, 
a także miejsca postojowe dla samo-
chodów i ogólnie dostępna toaleta. Ta-
ka lokalizacja sprzyja nie tylko wielo-
stronnej rekreacji i wypoczynkowi, ale 
także integracji osób w różnym wieku 
i o różnych potrzebach w zakresie wy-
boru sposobu spędzania czasu.

Projekt zagospodarowania tego tre-
nu powstawał w czasie kilku spotkań 
konsultacyjnych ze stronami zainte-
resowanymi. Uczestniczyli w nich: 
przedstawiciel mieszkańców, seniorzy, 
dyrekcja, nauczyciele wychowania fi-
zycznego i rehabilitacji oraz młodzież 
SOSW Nr 6, a także przedstawiciel Ra-
dy Dzielnicy IX, architekt krajobrazu 
(autorka projektu) i przedstawiciel Pra-
cowni Animacji Ekologicznej Ośrodka 
Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

W procesie projektowania uwzględ-
nione zostały: obserwacje terenu (od-
było się spotkanie w terenie), życzenia 
przyszłych użytkowników oraz cele, 
które ma realizować projekt – stwo-
rzenie otwartej zagospodarowanej 
przestrzeni w części Parku Solvay, któ-
ra będzie pełniła funkcje rekreacyjne 
i integracyjne dla mieszkańców. 

Ze względu na warunki panujące 

na obszarze projektant proponuje 
stworzenie dwóch przestrzeni – stre-
fę cienistą i słoneczną – o odrębnym 
charakterze, ale podobnych w funk-
cji. W obydwu przypadkach ma to być 
miejsce wypoczynku rekreacji i inte-
gracji. Taki podział daje użytkowni-
kom możliwość wyboru. Mogą decy-
dować, czy chcą przebywać na słońcu, 
czy raczej wolą posiedzieć w cieniu.

Z racji nazwy, jaka została nada-
na temu terenowi: „Słoneczna Polan-
ka”, kompozycja zagospodarowania 
terenu opiera się na dwóch okręgach, 
po jednym w każdej strefie, od któ-
rych odchodzą promieniście główne 
ścieżki, a rabaty wydzielające wnętrza 
oparte są o łuki.

W obydwu strefach: słonecznej i cie-
nistej przewidziana jest mała architek-
tura parkowa. W strefie słonecznej 
znajdą się leżaki, dwa stoły z krzesła-
mi, ławki oraz urządzenia do ćwicze-
nia równowagi i miejsce do działań 
ogrodniczych. W strefie cienistej tak-
że zostaną ustawione ławki i dwa stoły 
z krzesłami oraz siedem urządzeń do 
ćwiczeń na powietrzu, dobranych tak, 
by mogły służyć przede wszystkim 
seniorom i osobom o dysfunkcjach 
ruchowych. Znajdzie się w tej stre-
fie miejsce na drewnianą platformę 
służącą do wypoczynku i ławkę zbu-
dowaną wokół drzewa. Niewątpliwie 
przydatne będzie także urządzenie 
z wodą do picia.

W części centralnej, na asfaltowej 
ścieżce, która obecnie łączy ul. Nieca-
łą z parkiem, zostaną zlokalizowane 
parkowe gry planszowe.

To tylko niektóre elementy projekto-
wanej przestrzeni. Z pozostałymi, jak 
wspomniałam, możecie Państwo za-
poznać się w internecie, także na stro-
nie internetowej Dzielnicy IX, gdzie 
umieszczone są informacje na temat 
wszystkich projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców naszej dzielnicy.

Zachęcam autorów projektów do ich 
promowania na łamach Pisma Rady 
Dzielnicy IX!

Renata Grotowska

Promować każdy może…
Czyli o projektach zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego 2016, na które warto głosować

B U D Ż E T  OB Y W A T E L S K I

Tereny w Parku Solvay, które mają szansę stać się przyja-
znym miejscem rekreacji i wypoczynku dla każdego!

fot. Renata Grotowska
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W dniu 14 marca 2016 roku w siedzibie Rady 
Dzielnicy IX z inicjatywy Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie odbyło się spotkanie 
konsultacyjne dotyczące przygotowania 
koncepcji zagospodarowania terenu 
przyszłego Parku Rzecznego Wilga na osiedlu 
Cegielniane. 

O budowie Parku Rzecznego Wilga na łamach Pisma Ra-
dy Dzielnicy IX pisaliśmy wiele razy, podejmując różne te-
maty związane z tą inwestycją. Dzisiaj do katalogu tematów 
dołączyć może rozmowa o konkretnym działaniu, związa-
nym z planowaniem przedsięwzięciem.

W gronie uczestników spotkania konsultacyjnego: przed-
stawicieli ZZM w Krakowie, radnych Dzielnicy IX, przed-
stawicieli Stowarzyszenia Wilga oraz architekta krajobrazu, 
poddana została ocenie przygotowana wstępna koncepcja 
zagospodarowania terenu. Uczestnicy spotkania odnieśli 
się do propozycji urządzenia kolejnych stref parku, zazna-
czonych w koncepcji.

Teren przyszłego parku – prawobrzeżny odcinek rze-
ki Wilgi od mostku w ciągu ulic Do Wilgi / Ruczaj do ul. 
Brożka oraz obszar lewobrzeżny, jak zaznaczono na map-
ce – podzielony został na kilka stref, m.in. „strefę wejściową” 
zlokalizowaną od strony ulicy Brożka, którą stanowiłby nie-
wielki plac z fontanną, za nią znajdowałaby się „strefa za-
baw dla dzieci” z urządzeniami zabawowymi i grami parko-
wymi oraz skatepark. Bezpośrednio z tą strefą sąsiadowała-
by siłownia dla osób dorosłych na świeżym powietrzu oraz 
boiska. Nad brzegiem rzeki proponowane jest usytuowa-
nie małego amfiteatru oraz pomost służący do obserwacji 
ptaków. Bezpośrednio nad brzegiem zlokalizowana zosta-
nie „strefa ciszy”, w której znajdą miejsce budki lęgowe dla 
ptaków. Na przeciwnym brzegu Wilgi znajduje się bowiem 

„dziki park”. Są tam miejsca lęgowe ptaków i schronienie dla 
zwierząt żyjących dziko w mieście. Największa powierzch-
nia Parku Rzecznego przeznaczona została na indywidual-

Dobry klimat dla Parku Rzecznego Wilga
Relacja ze spotkania w sprawie zagospodarowania terenu nad Wilgą

ny wypoczynek mieszkańców – umieszczone tam będą sie-
dziska i stoliki. Natomiast od strony osiedla planowana jest 
ścieżka dla biegaczy.

Obecnie trwają prace projektowe, które uwzględnią uwa-
gi wniesione w czasie spotkania stron. Gdy projekt będzie 
gotowy do realizacji, ponownie wrócimy do tego tematu 
w naszym Piśmie.        RG

 Placówki oświatowe z naszej dziel-
nicy zostały nagrodzone w małopol-
skim konkursie dla szkół i przed-
szkoli Szkoła Otwarta – Szkoła Ak-
tywna, organizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie. 

Nagrodzony został dorobek na po-
lu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz promowanie idei 

tej współpracy wśród tych szkół, któ-
re jeszcze jej nie podjęły. Szczególną 
uwagę zwrócono na działania skiero-
wane do potrzebujących i rozwijają-
ce ideę wolontariatu. 

Samorządowe Przedszkole nr 95 
w Krakowie zajęło I miejsce w ka-
tegorii miejscowości powyżej 20 tys. 
mieszkańców, Specjalny Ośrodek 

Mamy w dzielnicy edukację aktywną i otwartą.
Samorządowe Przedszkole Nr 95 i SOSW Nr 6 laureatami małopolskiego konkursu

Szkolno-Wychowawczy nr 6 uhono-
rowany został III miejscem w tej sa-
mej kategorii. 

Do konkursu zgłoszono 61 prac 
w formie prezentacji multimedial-
nych. Nagrody przyznano 22 lutego 
2016 r.

Gratulujemy naszym szkołom suk-
cesu!                AS
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Kolejna kadencja  
dyrektor Krystyny 
Dudek

W dniu 11 marca 2016 r. w wyniku 
konkursu ogłoszonego przez WEM 
Krakowa na dyrektora Samorzą-
dowego Przedszkola Nr 95 wybra-
na została jednogłośnie Pani Kry-
styna Dudek, która pełni tę funkcję 
od 1992 r. Serdecznie gratulujemy, 
życząc wspaniałych osiągnięć edu-
kacyjnych i wychowawczych. 

Wieloletnia dyrektor Pani Kry-
styna Dudek odznaczona została 
w 2015 r. przez Prezydenta Miasta 
Krakowa Medalem Honoris Gra-
tia, za zasługi dla Miasta Krakowa 
i „naszej małej ojczyzny”.

Przedszkole Nr 95 przy ul. Ży-
wieckiej to jedyne samorządowe 
przedszkole w naszej dzielnicy. 
Placówka w ubiegłym roku obcho-
dziła jubileusz 60-lecia działalności 
na terenie Borku Fałęckiego. Dziś 
nie tylko dba o wielokierunkową 
edukację dzieci (warsztaty „Mali 
badacze – doświadczenia i ekspe-
rymenty”, „Kulinarne inspiracje”, 
przyrodnicze projekty edukacyj-
ne), również artystyczną – teatr 
jest domeną przedszkola, ale tak-
że wychowuje w duchu otwartości 
na tradycje (udział w Konkursie 
Szopek Krakowskich, reaktywacja 
Borkowskich Gromad Zuchowych)  
i przygotowuje do aktywnego życia 
w społeczeństwie (program profi-
laktyczny Bezpieczny Przedszkolak, 
współpraca z fundacjami VERBA 
oraz „Zdążyć z pomocą”, projekt 
wielopokoleniowy z seniorami 
z Zespołu Pogodna Jesień).

Na uwagę zasługuje również współ-
praca z samorządem lokalnym, 
która owocuje takimi przedsię-
wzięciami, jak promocyjne wyda-
nie albumu „Przebieranki w Parku 
Solvay”, akcje „Sprzątanie świata” 
czy współtworzenie Dni Dzielni-
cy IX.  Ze strony Rady Dzielnicy IX 
SP nr 95 otrzymuje rokrocznie 
wsparcie finansowe, które umożli-
wia przeprowadzenie koniecznych 
remontów i modernizacji budynku 
oraz ogrodu.          AS

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom rodziców stworzono 
przestrzeń przyjazną rodzicom i dzie-
ciom, miejsca integracji i dzielenia się 
doświadczeniami, dobrymi praktyka-
mi oraz problemami związanymi z wy-
chowaniem dzieci. Kluby Rodziców to 
zajęcia dla dzieci, ale także wsparcie dla 
rodziców – fachowe poradnictwo pod-
czas spotkań ze specjalistami – lekarza-
mi, pielęgniarkami, położnymi, dietety-
kami, logopedami, psychologami.

Po programie pilotażowym z drugiej 
połowy 2015 r., który wzbudził spore 
zainteresowanie rodziców, w tym roku 
projekt poszerzono. Atrakcyjne zaję-
cia, rozwijające warsztaty wzmacnia-
jące kompetencje i więzi rodzinne re-
alizowane są w 16 placówkach na tere-
nie całego miasta. Wszystkie zajęcia 
i spotkania są bezpłatne. 

W projekt włączył się także Klub 
Kultury Iskierka. W ramach Klubu 
Rodziców oferuje zajęcia ogólnoroz-
wojowe dla dzieci, m.in.: 

– cykl „Bajkowa Rodzina” – spotka-
nia interaktywne oparte na bajkach,

– zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
– warsztaty teatralne,

Klub Rodziców w Iskierce
W lutym 2016 r. Urząd Miasta Krakowa rozpoczął drugą 
edycję projektu Kluby Rodziców, którego głównym celem jest 
wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo. 
Klub Rodziców to profesjonalne, bezpłatne zajęcia dla dzieci 
do lat 5, rodziców i opiekunów, spotkania ze specjalistami, 
integracja oraz możliwość wymiany doświadczeń. 

– zajęcia animacyjne wspólne z ro-
dzicami,

– warsztaty arteterapii,
– konsultacje logopedyczne,
– cykle spotkań z psychologiem.

W najbliższym czasie w Klubie Rodziców 
w Iskierce:
27.04.2016 (środa)
godz. 11.30-12.30: zajęcia rytmiczno-umuzy-
kalniające dla dzieci z rodzicami, prowadze-
nie: Danuta Pietraszewska
05.05.2016 (czwartek)  
godz. 11.00-12.15: zajęcia animacyjne dla dzie-
ci z rodzicami, prowadzenie: Agnieszka Farat 
11.05.2016 (środa)  
godz. 11.00-12.15: zajęcia animacyjne dla dzie-
ci z rodzicami, prowadzenie: Agnieszka Farat 
12.05. 2016 (czwartek)
godz. 17.00-18.00: „Gimnastyka buzi i języka” 

– warsztaty z logopedą dla dzieci i rodziców, 
prowadzenie: Magdalena Skibińska 
18.05.2016 (środa)  
godz. 11.00-12.15: sensoplastyka – zajęcia 
wspomagające m.in. rozwój zmysłów, świa-
domości ciała, małej motoryki, prowadzenie: 
Joanna Walkowiak

kontakt: Osiedlowy Klub Kultury Iskierka, adres: ul. Żywiecka 44, 30-427 Kraków
tel.: 12 266 03 45; 519 309 350, www.naszaiskierka.pl
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Krystyna Dudek od 1 maja 1992 roku 
pełni funkcję dyrektora Samorządo-
wego Przedszkola Nr 95 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Krakowie, w któ-
rym uczyła od 1986 r. Jest nauczycie-
lem dyplomowanym, ma także ukoń-
czone studia podyplomowe z zakresu 
organizacji i zarządzania oświatą.

Od 30 lat jest mieszkanką krakow-
skiego Podgórza, związaną z tą czę-
ścią naszego miasta nie tylko zawo-
dowo, ale także społecznie: w latach 
2011-2012 przewodniczyła Komisji 
Edukacji Rady Dzielnicy XIII. To do-
świadczenie pozwala jej doskonale ro-
zumieć potrzeby edukacyjne Podgórza, 
na które w roku 2016 możemy patrzeć 
także z perspektywy Jubileuszu 25-le-
cia krakowskich dzielnic. 

Jest autorką programu „Zanim będę 
przedszkolakiem” adresowanego do 
rodziców oraz współautorką progra-
mu dla dzieci „Rozwijamy zaintere-
sowania i pasje”, a także pomysłodaw-
czynią i realizatorką innowacyjnych 
projektów wychowawczych. 

Jej placówka to miejsce wszech-
stronnego rozwoju dziecka, kształto-
wania wrażliwości i aktywności spo-
łecznej oraz współpracy międzypoko-
leniowej. Przedszkole od lat uczestni-
czy z sukcesami w Konkursie Szopek 
Krakowskich, przez 10 lat w ramach 
współpracy z Klubem Kultury „Iskier-
ka” było organizatorem Przeglądu 
Przedszkolnych Zespołów Teatral-
nych. SP Nr 95 to jedyne przedszkole 
w Polsce, w którym działają gromady 
zuchowe – Borkowskie Gromady Zu-
chowe z tradycją sięgającą do 1933 r. 
W ramach współpracy międzypoko-
leniowej dzieci zapoznają się z trady-
cją podczas warsztatów z zespołem 
seniorów „Pogodna Jesień”. Przed-
szkolaki biorą udział w licznych pro-
jektach: „Kulinarne inspiracje” (za-
chęcających do zdrowego odżywiania 
się oraz wzmacniających więzi mię-
dzy dziećmi), warsztatach „Mali bada-

Nasi laureaci Honoris Gratia

25 lat temu, uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 r., utworzone zostały dzielnice 
krakowskie. W roku jubileuszu przybliżamy Państwu na łamach Pisma Rady Dzielnicy IX sylwetki 
laureatów odznaczenia Honoris Gratia, którzy mieszkają na terenie Dzielnicy IX i działają na rzecz 
lokalnej społeczności.

cze – doświadczenia i eksperymenty” 
(poszerzających horyzonty, rozwija-
jących umiejętność krytycznego my-
ślenia), warsztatach teatralno-literac-
kich (aktywizujących dzieci do dzia-
łań twórczych, kształcących pamięć 
i uwagę, pomagających w stawianiu 
czoła nieśmiałości i lękom), warszta-
tach plastycznych „Ze sztuką za pan 

brat” (rozwijających zainteresowania 
i uzdolnienia plastyczne, pobudzają-
cych do twórczej aktywności). Dzieci 
uczestniczą systematycznie w licznych 
konkursach: Wojewódzkim Konkur-
sie Piosenek „Ze starego śpiewnika” 
(I miejsce w 2013/14), Wojewódz-
kim Konkursie Tańców i Przyśpiewek 
Regionalnych „Na ludową Nutę” (II 
miejsce).

Od lat przedszkole stale współpra-
cuje z Policją i Strażą Pożarną – dzie-
ci biorą udział w programie profilak-
tycznym „Bezpieczny przedszkolak”. 
Kontakty z Fundacją Verba i Fundacją 

„Zdążyć z pomocą” służą promowa-
niu szacunku dla drugiego człowieka 
i kształtują wrażliwość na osoby po-
trzebujące. 

Celowym kierunkiem działań dyrek-
tor Krystyny Dudek jest także szeroka 
współpraca z samorządem lokalnym, 
stowarzyszeniami środowiskowymi 
i instytucjami. Na szczególną uwa-
gę zasługuje udział przedszkolaków 
w konkursach organizowanych przez 
Podgórska Bibliotekę Publiczną, Dom 
Kultury Podgórze, CSW „Solvay” oraz 
w programach i projektach przygoto-
wywanych podczas Dni Dzielnicy IX.

Ta wielokierunkowa praca wycho-
wawcza, zaplanowana i realizowana 
w SP Nr 95, prowadzonym przez dy-
rektor Krystynę Dudek, przyczynia 
się do sukcesów krakowskich placó-
wek wychowawczych, które przygoto-
wują dla naszego miasta kreatywnych, 
świadomych i aktywnych obywateli.

Krystyna Dudek za osiągnięcia 
w pracy zawodowej oraz działalność 
społeczną została uhonorowana nagro-
dami i odznaczeniami: Nagrodą Ku-
ratora Oświaty w Krakowie (1996 r.), 
Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa 
(2006 r.), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (2009 r.), Nagrodą Prezy-
denta Miasta Krakowa (2012 r.), Meda-
lem Złotym za Długoletnią Służbę Pre-
zydenta RP (2012 r.).                    

foto pani dyrektor 
Krystyny Dudek 

J U B I L E U S Z  2 5 - L E C I A  K R A K O W S K I C H  D Z I E L N I C

 Krystyna Dudek 
Od 23 lat dyrektor 
przedszkola przy 

ul. Żywieckiej w Borku 
Fałęckim, kieruje wzorowo 

zarządzaną placówką, 
wprowadzając szereg 

projektów edukacyjnych 
i wychowawczych 

wspomagających dzieci na 
przedszkolnym etapie życia, 

uhonorowana wieloma 
odznakami za działalność 

oświatową i zasługi na rzecz 
pracy w środowisku lokalnym.

Krystyna Dudek przyjmuje odznaczenie Honoris 
Gratia. Czerwiec 2015 r.
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Ból weny
Widzę: Zbliża się już wiosna.
Dumam: Czy będzie radosna?     
Mówią: Służba Zdrowia chora,
wciąż kolejki do doktora...
Pocieszają: Proszę pana, 
obiecana dobra zmiana!

Jak wyleczyć mam ból weny,
gdy w aptekach rosną ceny?
Nowy cennik się ukaże
i… doradzą mi lekarze:
Chcesz pan wenę mieć jak rydz?
To najlepiej nie pisz nic!
 napisał:  Jerzy Faliszek                                                   

DZIELNICOWY 
UŚMIECH ZDROWY  

Nr 1 / 2016 
ukazuje się od czasu do czasu 

w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK

szczegóły na 
www.Dzielnica9.krakow.pl

9 lutego 2016 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 56 w Łagiewnikach dzieci z Przedszkola nr 22 bra-
ły udział w interaktywnym spektaklu pt. „Zimowy Kon-
cert” w wykonaniu uczniów Koła Teatralnego „Koniczynki” 
z klasy 1a pod kierunkiem pani Anny Nowaczyk. 

Widzowie zobaczyli pracowite Śnieżynki, które sypały 
śniegiem oraz Kominiarczyka rozrzucającego złoty pył. Zi-
mowa Wróżka i jej brat Czarodziej na prośbę Bałwanka wy-
czarowali Panią Bałwankową i ich synka. Na śnieżnobiałych 
saniach zajączki i zimowe skrzaty przywiozły Panią Zimę. 
I zaczęła się zabawa. Mali aktorzy na różne sposoby angażo-
wali publiczność, rozdając im potrzebne do tańca rekwizy-
ty: apaszki, miotły. Przedszkolaki z artystami zatańczyli tań-
ce „Zaprzęgi”, „Pani Zima”, „Polka Straussa”, tańce „Pingwin-
ków” i „Czarownic” oraz „Zimową Cza-czę” i taniec „Czeko-
lada”. Dzięki doskonałej opiece aktorów maluchy poradziły 
sobie wspaniale i brały aktywny udział w przedstawieniu. 

W dniu 16 stycznia pierwszoklasiści zaprezentowali to sa-
mo przedstawienie z okazji dnia Dziadka i Babci, na które 
zaproszeni byli również: członek zarządu Rady Dzielnicy IX 
Krzysztof Mitras i prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kul-
turalnego Edward Kucała.

Anna Nowaczyk

Pierwszoklasiści z SP nr 56 
w interaktywnym przedstawieniu 
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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

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.

Redakcja: Anna Sulencka • Odpowiedzialny za wydanie informacji: Jan Stanisław Pietras • Projekt graficzny i skład: Anna Sulencka
Herb dzielnicy i rysunek na stronie nr 1: Adam Pochopień

Nakład: 2000 egzemplarzy • Adres redakcji: 30-418 Kraków, ul. Żywiecka 13, tel./fax 12 268 16 14, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl
Druk: Alnus Sp. z o.o., ul. Cechowa 51A, 30-614 Kraków, tel. 12 659 71 80, e-mail: biuro@alnus.pl, www.alnus.pl
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„Park Solvay chroniony jest nie tyl-
ko jako zespół zieleni, ale także jako 
fragment układu przestrzennego, stąd 
wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków 
pod numerem 3928/9”. Ten fragment 
tekstu pochodzący z rozdziału Park 
Solvay, stał się mottem opracowanej 
przez Romana Marcinka i Zbigniewa 
Myczkowskiego mini monografii Par-
ku Solvay z serii Parki Krakowa, wy-
danej w roku 2015 przez Ośrodek Kul-
tury im. C.K. Norwida w Krakowie.

Park Solvay jest jednym z jedenastu 
parków na terenie Podgórza, zlokali-
zowanym w Dzielnicy IX Łagiewni-
ki-Borek Fałęcki i, jak słusznie napi-
sali autorzy, jest on nie tylko cennym 
obszarem zielonym, ale także z racji 
położenia, fragmentem układu prze-
strzennego, w którym odbija się hi-
storia tego rejonu. Dzisiaj mogliby-
śmy napisać „rejonu Krakowa”, jednak 
w okresie, gdy park powstawał, jak zo-
stało to zapisane w monografii, znaj-
dował się „między wsią i przedmie-
ściem”, bowiem Borek Fałęcki dopie-
ro w roku 1941 włączono do Krakowa, 
do dzielnicy Podgórze.

W rozdziałach monografii zatytu-
łowanych: „Od lasu do parku”, „Park 
Solvay”, „Dendrologiczna perełka” 
czytelnicy otrzymują wiele atrakcyj-
nych informacji na temat historii par-
ku, jego obecnego wyglądu i licznych 
ciekawostek przyrodniczych związa-
nych z najbliższą okolicą, co przeko-
nuje nas, że warto rozpocząć spacer 
po alejkach parku z przewodnikiem 
w ręku.

Równolegle autorzy przedstawia-
ją w sposób bardzo ciekawy historię 
Borku Fałęckiego oraz genezę układu 
przestrzennego, w który został wpi-
sany założony w latach 20. XX wieku 
Park Solvay.

W rozdziale „Dendrologiczna pe-
rełka” czytamy: „Opowieść o borkow-
skiej zieleni nie będzie pełna, jeśli po-
miniemy arboretum na Górze Bor-
kowskiej. Niewielu zdaje sobie sprawę, 
że tuż obok ruchliwego skrzyżowania 
za płotem pokrytym liszajem reklam, 
znajduje się jeden z najciekawszych 
parków w granicach Krakowa. To 
obszar dawnego kapitulnego folwar-
ku…” Niestety także w rzeczywistości, 
nie tylko w opowieści, której barwna 
nić snuje się w omawianej monogra-
fii, „dendrologiczna perełka” jest ob-
szarem „za murem”. Co więcej i nad 
czym należy ubolewać, znajduje się 
poza granicami Dzielnicy IX, od któ-
rej ta historyczna część Borku Fałęc-
kiego, mimo że dzielnica ma w swej 
nazwie: „Borek Fałęcki”, została ode-
rwana. Kiedy historyczny folwark 
wraz z cennym układem parkowym 
zostanie przyłączony do Borku Fałec-
kiego, trudno przewidzieć, natomiast 
z nadzieją można patrzeć na przy-
szłość Ogrodu Ziobrowskich, ponie-
waż obecnie trwają rozmowy na temat 
jego rewitalizacji. ** 

Monografia Park Solvay jest ilustro-
wana fotografiami Elżbiety Urbańskiej

-Kłapy i Marii Myczkowskiej-Szałan-
kiewicz, ukazującymi niepowtarzalny 
urok parku.

Na końcu książeczki umieszczono 
wykaz aktualnie istniejących ogólnie 
dostępnych wszystkich parków w Kra-
kowie oraz streszczenie całości w języ-
ku angielskim i języku niemieckim, co 
jest szczególnie cenne dla przybywa-
jących do Krakowa obcokrajowców – 
miłośników parkowej zieleni.

Renata Grotowska

* Roman Marcinek Zbigniew Myczkow-
ski, Park Solvay, seria Parki Krakowa, Wyd. 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Kra-
kowie, Kraków 2015.

** Monika Waluś, Odnowią dwór w Bor-
ku Fałęckim, otworzą park dla mieszkańców, 
Wyborcza.pl z dn. 24 marca 2016 rok. 

PRZEWODNIK PO PARKU SOLVAY

W Klubie Iskierka (ul. Żywiecka 44) 
31 maja 2016 o godz. 14.00 będzie miała 
miejsce promocja książki pt. Park 
Solvay oraz spotkanie z autorami 
publikacji Romanem Marcinkiem i 
Zbigniewem Myczkowskim.
Serdecznie zapraszamy! 



Rada Dzielnicy IX

Gimnazjum Nr 24 im. J. U. Niemcewiczaoraz

11.30  meta 

29   kwietnia   2016 r. 

IV Bieg 

z okazji  3Maja

Zaproszenie na Święto 
Konstytucji 3 Maja

W związku ze zbliżającym się Świę-
tem Konstytucji 3 Maja Rada Dziel-
nicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
we współpracy z CSW Solvay i Gim-
nazjum Nr 24 im. J.U. Niemcewicza 
przygotowuje obchody Święta na tere-
nie naszej dzielnicy. W dniu 29 kwiet-
nia 2016 roku w godzinach od 9.30 
do 11.30 odbędzie się Gra Terenowa 

„Bieg po Konstytucję”, w której wezmą 
udział drużyny młodzieży szkół gim-
nazjalnych z terenu sześciu dzielnic 
podgórskich: VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII. 

Trasa gry terenowej będzie przebie-
gała na terenie Borku Fałęckiego, od 
miejsca startu przed siedzibą Rady 
Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 
do mety na terenie Gimnazjum Nr 24 
przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29, 
gdzie nastąpi uroczyste zakończenie 
biegu, złożenie wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem patrona szkoły i współ-
twórcy tekstu Konstytucji 3 Maja J.U.
Niemcewicza. Uroczystemu wręczeniu 
nagród towarzyszyła będzie Orkiestra 
Dęta Solvay.

Organizatorzy obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja w przedstawionej 
wyżej formie wyrażają przekonanie, 
że wspólne świętowanie utrwali do-
brą współpracę Dzielnic Podgórskich 
i wpisze się w Jubileusz 25-lecia po-
wstania Dzielnic w Krakowie. 

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX na terenie Dzielnicy IX

BOREK FAŁĘCKI

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13)

• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka 13)

• Samorządowe Przedszkole nr 95 (ul. Żywiecka)

• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/

ul. Zakopiańska)

• Salon fryzjerski i kosmetyczny (ul. Zakopiańska)

• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka 32)

• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki

• Apteka przy ul. Orzechowej

• Filia PBP nr 12 (ul. Zakopiańska 103)

• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)

• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)

• Apteka (ul. Niemcewicza)

• Market Point (ul. Żywiecka)

• Punkt Pocztowy (ul. Zdunów)

• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)

• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)

• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)

• Sklep spożywczy (ul. Zdunów 18 B)

• Salon fryzjerski (ul. Zdunów 42)

ŁAGIEWNIKI

• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)

• Filia PBP nr 20 (ul. Borsucza 12)

• Klub Borsuczek (ul. Borsucza 12)

• Market Biedronka (ul. Połomskiego)

• ZSO nr 17 (ul. A. Fredry 65)

• Kościół parafialny MB Saletyńskiej (ul. Ce-

gielniana)

• Kościół parafialny NSPJ (ul. Hm. S. Millana)


