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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie
z sesji
Na sesji w dniu 28.04.2016 Rada
Dzielnicy IX podjęła 10 uchwał dotyczących przede wszystkim planowanych zadań inwestycyjnych drogowych i z zakresu budownictwa, ale
także spraw socjalnych. Ważną kwestią pozostają przeszkody w realizacji budowy przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 oraz starania o rozbudowę szkoły w Borku Fałęckim.
Rada uchwaliła wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczący
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od mostku na
Młynnym Kobierzyńskim do ul. Huculskiej w Krakowie. Chodnik ma być częściowo – od strony terenu zielonego
– zabezpieczony przed parkowaniem
pojazdów. Planuje się rozpoczęcie prac
projektowych w 2016 r. z zakończeniem opracowania projektu i realizacją
zadania w 2017 r. (na kwotę 75 000 zł
z puli środków Dzielnicy IX).
Wnioskowano o wprowadzenie
do budżetu Miasta Krakowa na rok
2017 zadania polegającego na budowie miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Żywieckiej, na odcinku od ul. Goryczkowej do ul. Szczerbińskiego w kierunku
ul. Zawiłej. Taka jest potrzeba mieszkańców i osób korzystających z usług
instytucji zlokalizowanych na os. Żywieckim. Ruch pojazdów na ul. Żywieckiej nasila się, a warunki bezpieczeństwa na tym odcinku pozostawiają wiele do życzenia: brak chodników
na całej długości, brak utwardzonych
poboczy, ograniczona widoczność,
kompleksy leśne i drzewa usytuowane
blisko pasa jezdnego, niewystarczające oświetlenie. Parkingi miałyby mieć
formę trzech zatok, które zostały faktycznie wyznaczone w terenie przez
parkujące na poboczu samochody.
Tymczasem te nieoznakowane „dzikie
parkingi” zagrożenie w ruchu samochodowym i dla pieszych.
Wnioskowano również o zmianę
zapisu dotyczącego funkcji działki w okolicy ul. Zakopiańskiej (nr

2

67/52, obręb 44, j.e. Podgórze), oznaczonej, jako „teren zabudowy usługowej” w MPZP LIBAN, na funkcję „tereny zieleni zagospodarowanej”. Rada
Dzielnicy IX popiera działania mieszkańców budynków przy ul. Zakopiańskiej 103 i 103a w zakresie ochrony i
poszanowania interesów osób, dla
których planowana zabudowa działki
obiektem usługowo-handlowym o dużej kubaturze i dużej uciążliwości dla
sąsiedztwa (głośno pracująca klimatyzacja, parking samochodów) będzie
miała na codzienne życie niekorzystny
wpływ. Radni wyrażają pełne poparcie
dla działań pozwalających na zachowanie terenów zielonych i nadanie im
funkcji społeczno-rekreacyjnej, szczególnie w obliczu zamian, jakie zaszły
na terenach przy ul. Zakopiańskiej
po zamianie kompleksów przemysłowych na centra handlowo-usługowe,
które wchłonęły także tereny zielone.
Rada uchwaliła korektę rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2016 oraz
korektę w ramach inwestycji „Budowa
chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku
od Nr 57 do mostku przy u. Falowej
w Krakowie” (zadanie wprowadzone
do WPF i WPI, planowane do
realizacji do roku 2018).
Przez Komisję ds. Polityki Społecznej i Senioralnej przygotowane zostały uchwały opiniujące wynajem lokalni socjalnych na terenie Dzielnicy
IX. Rada pozytywnie zaopiniowała
ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych na następny okres przy
ul. Fredry 32 A oraz ul. Żywieckiej 12.
Podjęto także uchwałę pozytywnie
opiniującą sprzedaż części działki nr
302/28, obr. 31 j.e. Podgórze, w celu
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (działka
nr 280).
Radni poparli kandydaturę st. sierż.
Damiana Liszki (obecnie dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych II Komisariatu Policji V w Krakowie) do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2015 r.
St. sierż. Damian Liszka osiąga bardzo
dobre wyniki w służbie związane z zatrzymywaniem sprawców przestępstw
takich jak kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości,
wręczenia korzyści majątkowej oraz
przestępstw rozbójniczych i narkotykowych. Jest wyróżniającym się
i w pełni dyspozycyjnym funkcjonariuszem, skutecznie i efektywnie wykonuje zadania służbowe. O profesjonalizmie jego służby zaświadczali pisemnie mieszkańcy podległego rejonu.

Rada Dzielnicy IX podjęła kolejną
uchwałę w sprawie realizacji inwestycji programowej nr ZEO/E1.34/14
pn. Budowa przedszkola przy ulicy
Kościuszkowców 6, wprowadzonej do
budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa w roku 2014, na łączna kwotę 7
014 337 zł. Dokumentacja projektowa
była opracowywana w ciągu dwóch
lat, zakończyła się wydaniem w dniu
1 grudnia 2015 r. pozwolenia na budowę. Projekt ulegał wielokrotnie korektom, także w zakresie funkcjonalności pomieszczeń na drugiej kondygnacji budynku. W wyniku uwzględnienia wniosków przedstawicieli Rady Dzielnicy IX wypracowana została
ostateczna, optymalna wersja projektu budynku przedszkola o wysokich standardach. Na początku 2016
r. ze strony władz Miasta pojawił się
pomysł przeznaczenia części budynku na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), niwecząca wcześniejsze ustalenia. Rada Dzielnicy IX
zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzaniu zmian dotyczących zakresu i funkcji tej inwestycji a w szczególności przystosowywania drugiej
kondygnacji budynku na potrzeby
oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.
Główny argument stanowiska rady, to
uniemożliwienie zarówno przedszkolu, jak i szkole świadczenia usług edukacyjno-opiekuńczych na wysokim
poziomie. Znacznie obniży standardy realizowanej inwestycji konieczność rezygnacji z pomieszczeń przeznaczonych w pierwotnym projekcie
na wspólne zajęcia, takich jak sala do
zajęć ruchowych, sala teatralna, jadalnia, sale językowe, logopedyczne
i inne przeznaczone na zajęcia wczesnego wspomagania pedagogicznego.
Spowoduje to, że dzieci przedszkolne
będą spędzały cały czas (programowych zajęć, posiłków i wypoczynku)
w obrębie przypisanej danemu oddziałowi sali. Rada przewiduje także
inne negatywne skutki, m.in. problemy komunikacyjne. Otwarta pozostaje także kwestia konieczności powstania szkoły podstawowej na terenie
Dzielnicy IX. Więcej o potrzebie budowy szkoły oraz o przedszkolu przy
ul. Kościuszkowców zawierają uzasadnienia do uchwał z dnia 28 kwietAS
nia 2016 r. w tych sprawach.
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez
Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym brzmieniu na stronie internetowej
Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl
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KONIEC KOSZMARU
Z ULICY OBOZOWEJ

fot. Renata Grotowska

Jest nakładka asfaltowa na pasie drogowym ulicy Obozowej. W maju powstał także pas dla pieszych (chodnik)
przy ulicy Orzechowej. Jak informuje
inspektor Janusz Bankowicz z ZIKiT
– obydwa zadania zostały wykonane
z bieżących środków utrzymaniowych,
przeznaczonych przez ZIKiT na infrastrukturę w roku 2016.

fot. Anna Sulencka

Wykonanie nawierzchni na ul. Obozowej znacznie podniosło poziom
bezpieczeństwa i ułatwiło poruszanie się pojazdów w tym rejonie naszej
dzielnicy. W ten sposób dzięki skutecznej reakcji służb miejskich na liczne interwencje Rady Dzielnicy IX oraz
zainteresowanych mieszkańców, zniknął trwający od lat „koszmar z ulicy
Wiązów” [czytaj: z ulicy Obozowej].
Wykonanie chodnika na ul. Orzechowej jest także dużym udogodnieniem
dla mieszkańców.
RG

NIE KRADNIJ !!!
W ostatnim czasie z ogrodów
pod Klubem Kultury
ISKIERKA, które są w trakcie
zagospodarowywania,
ukradziono rośliny. Najpierw
były to 3 lawendy, a za
kilka dni 4 róże okrywowe.
Kradzieży dokonała ta sama
osoba, która tanim kosztem
postanowiła upiększyć swój
przydomowy ogród czy też
działkę.
Ogrody pod ISKIERKĄ są zagospodarowywane na nowo, w dużej mierze przez samych mieszkańców (którzy postarali się o środki publiczne na
ten cel) po to, aby docelowo mogły
cieszyć swoim pięknem mieszkańców i przechodniów. Nie od dzisiaj
bowiem wiadomo, że zieleń ma dobroczynny wpływ na człowieka, ma
działanie wręcz terapeutyczne.
Ogrody stanowią dobro współne
mieszkańców. Publiczne znaczy nasze wspólne. Pieniądze publiczne też
nie spadają z nieba, tylko są wypracowane przez cały naród. Pochodzą
z podatków wpłacanych do budżetu
państwa przez ludzi, którzy niejednokrotnie bardzo ciężko muszą na nie
zapracować na etatach czy też prowadząc własną działalność gospodarczą – w obecnych realiach pracuje się
często po kilkanaście godzin na dobę. Osoby, które kradną jakiekolwiek
dobro publiczne powinny pamiętać,
że okradają tych ciężko pracujących,
płacących podatki ludzi i firmy.
Pieniądze publiczne, tereny zielone czy też inne dobro publiczne nie
są niczyje, jak mogłoby się wydawać
niektórym osobom, których myślenie
i świadomość zatrzymały się w poprzedniej peerelowskiej epoce. Zmienił się ustrój, a nastawienie i mentalność niektórych osób nadal są takie,
jakby nastała epoka „PRL-bis”. Mamy

nowe czasy, a czy będą to czasy lepsze
– zależy już tylko od nas. Trzeba, aby
zmiany zaczęły się przede wszystkich w nas samych. W myśł zasady „chcesz zmienić świat, zacznij od
siebie” trzeba wznieść się na wyższy
poziom moralno-etyczny. W przeciwnym wypadku Polska w świecie
będzie miała opinię kraju skorumpowanego, azylu dla wszelkiej maści
kombinatorów, cwaniaków i złodziei.
Osoba, która dokonała kradzieży
w myśl swojego źle pojętego i egoistycznego interesu, niech uświadomi
sobie, że jej postępowanie jest wysoce naganne. To jest brak szacunku do
czyjejś własności i pracy innych ludzi.
Mieszkańcy włożyli sporo wysiłku
najpierw w pozyskanie środków publicznych, później w prace ogrodnicze i pielęgnację ogrodów, poświęcając swój czas i energię na pracę społeczną, czasami dopłacając nawet z
własnego budżetu domowego.
Osoba, która ukradła rośliny, wyrządziła nam wielką szkodę, bo zepsuła cały projekt. O tej porze roku nie jesteśmy w stanie dokupić róż
okrywowych tego samego gatunku.
W tej sytuacji musimy zmienić projekt, który już niestety nie będzie tak
atrakcyjny, jak w swojej pierwotnej
wersji.
Ogrody publiczne mieszczące się
na terenach gminnych NIE SĄ ŹRÓDŁEM DARMOWEGO ZAOPATRZENIA DLA PSEUDO OGRODNIKÓW. Nie zgadzamy się na takie
postępowanie i będziemy takie fakty ostro piętnować. Osoba – złodziej
była widziana przez mieszkańca. Wobec powyższego apelujemy do mieszkańców dzielnicy i prosimy o pomoc
w ustaleniu jej personaliów. Może zauważycie Państwo gdzieś w swoim
otoczeniu, w ogrodzie sąsiadki 4 żółte róże okrywowe o błyszczących liściach, a między nimi 3 fioletowe lawendy…
Wówczas prosimy o zgłoszenie takiej informacji do administarcji osiedlowej:
MEEST Sp. z o.o., ul. Żywiecka 36,
tel. 12 266 87 12, 12 266 32 76,
e-mail: administracja@meest.pl
Za jakąkolwiek pomoc w tej sprawie już z góry serdecznie Państwu
dziękujemy.
Mieszkańcy

GORĄCA LINIA E-MAILOWA Z RADĄ DZIELNICY IX
Przyjmujemy zgłoszenia o dzikich wysypiskach śmieci.
rada@dzielnica9.krakow.pl
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fot. Renata Grotowska

OBCHODY 225. RO CZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA W DZIELNICY IX
IV Bieg po Konstytucję
29 kwietnia 2016 r. organizatorzy Biegu po Konstytucję: Rada Dzielnicy IX, Gimnazjum nr 24 oraz Dom Kultury Podgórze i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, po
raz czwarty zaprosili szkoły dzielnic podgórskich do udziału w grze terenowej organizowanej z okazji Święta 3 Maja.
Wydarzeniu towarzyszyli przedstawiciele rad dzielnic podgórskich.
W tym roku w imprezie wzięło udział aż czternaście drużyn, które w kilku punktach Dzielnicy IX wykonywały różne zadania tematycznie związane z Konstytucją 3 Maja.

Podczas finału Biegu, czyli spotkania zespołów w Gimnazjum nr 24, pani Renata Grotowska, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy IX przybliżyła zebranym ideę gry. Pan
Jan Stanisław Pietras, przewodniczący Rady Dzielnicy IX
wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona szkoły – Juliana Ursyna
Niemcewicza, jednego z współtwórców Konstytucji 3 Maja.
Na koniec dyrektor Gimnazjum nr 24 pani Magdalena
Piwowar oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy IX wręczyli dyplomy i nagrody zwycięskim drużynom. Całość imprezy uświetnił występ Orkiestry Dętej Solvay.
Renata Chartuniewicz

fot. Piotr Biesikirski

Uroczystość przy Pomniku Pamięci
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3 maja 2016 r. Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało uroczyste spotkanie przy Pomniku Pamięci
w Łagiewnikach dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja
oraz Święta Matki Bożej Królowej Polski.
Spotkanie było poprzedzone Mszą Świętą „Pro Patria”.
Wzięli w nim udział członkowie ŁTK, mieszkańcy Łagiewnik i Woli Duchackiej-Zachód, poczty sztandarowe trzech
szkół oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy IX wraz z przewodniczącym Janem Pietrasem. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Solvay.
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FELIETONIK DLA . . .
KONESERÓW SŁÓW
ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ
NA LITERĘ „N”

N plus N równa się 2N
Szanowni Czytelnicy, pozwólmy na
krótki czas zbałamucić się* przez słowa często obecne na co dzień w naszym użyciu: naukowy, narodowy.
Przecież zwykle mamy naukowe podejście do ważkich problemów, które
często mają też aspekt narodowy.
Mijający właśnie maj, jak żaden
miesiąc w roku, może z wyjątkiem
listopada, dowoli bałamuci nas narodowo. W tym roku bałamuci nas
szczególnie, a to z racji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, drugiego tej rangi aktu prawnego
na świecie. To już prawdziwy zawrót

głowy. Narodowy termometr oczywiście odnotowuje wysoką temperaturę. W naszej dzielnicy postanowiliśmy ją trochę obniżyć obchodząc
Święto Konstytucji 3 Maja na dwa
sposoby. Tradycyjnie, z pocztami
sztandarowymi i mszą za pomyślność
Ojczyzny oraz zapraszając młodzież
podgórskich gimnazjów do udziału
w grze terenowej „Bieg po Konstytucję”, zakończonej wspólnym spotkaniem na terenie Gimnazjum Nr 24
w Borku Fałęckim, noszącym imię
J.U. Niemcewicza, współtwórcy historycznej konstytucji majowej. Było
to przedsięwzięcie udane, i tu ukłon
w kierunku koneserów słów rozpoczynających się na literę „N”, po trosze narodowe i naukowe. Który komponent przeważał, każdy z kilkudziesięciu uczestników radosnej zabawy z okazji Święta Konstytucji, sam
dokonał naukowych obliczeń po
zastosowaniu właściwego wzoru.
Z wyliczeń wynika, że warto się narodowo bałamucić w sposób naukowy. Potwierdza ten fakt także II Piknik Naukowy zorganizowany z wiel-

Felieton na temat znaczenia słów
wymaga sięgnięcia do Słownika. Proszę Czytelników, by nadali słowom sens
zgodny własnym doświadczeniem.
* (z)bałamucić – 1. bałamucić kogoś (kobietę lub mężczyznę) to znaczy w sposób mało odpowiedzialny
wpływać na jego emocje. 2. bałamucić
czymś atrakcyjnym oznacza stwarzać
pozory, wprowadzać w błąd. 3. bałamucić to nic nie robić, marnować czas.
Znaczenie słowa wg Słownika języka
polskiego, PWN, W-wa 2007

nam idea propagowania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie,
niesłyszących i niedosłyszących
W naszej zabawie uczestniczyło 21 drużyn z małopolskich szkół i ośrodków specjalnych. Blisko 200 zawodników
zmagało się z zadaniami wymagającymi umiejętności piłkarskich. Zawody objęte były Patronatem Medialnym przez
Telewizję Kraków, Radio Kraków oraz Głos 24. Pozyskaliśmy wielu sponsorów, dzięki którym każdego uczestnika
obdarowaliśmy medalem i wieloma gadżetami sportowymi.
Mali sportowcy mogli też posilić się pyszną pizzą i smaczną
drożdżówką. Pomagali nam studenci Uniwersytetu Pedagogicznego, którym bardzo dziękujemy za pomoc.
Wszystkich zapraszamy za rok. Do zobaczenia!

11 maja 2016 r. na obiektach Stadionu Miejskiego im.
Henryka Reymana odbył się Festyn Sportowy, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 6 z ul. Niecałej 8. Głównym celem naszego Festynu było stworzenie dzieciom okazji do zdobywania pozytywnych
doświadczeń poprzez osiąganie sukcesów sportowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umożliwienie nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół. Przyświecała
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fot. archiwum SOSW nr 6

fot. archiwum SOSW nr 6

X Małopolski Integracyjny
Festyn Sportowy Dla Dzieci
Niepełnosprawnych

kim rozmachem przez nauczycieli
i uczniów Gimnazjum Nr 24. Tak, tak,
także w maju, w tym samym miejscu,
gdzie spotkaliśmy się ze znakomitym
historykiem, politykiem i żołnierzem
czasów oświecenia z okazji Święta
Konstytucji, odbyła się naukowa uczta,
także pod okiem szacownego Patrona szkoły, pieszczotliwie zwanego Julkiem. Było więc i narodowo i naukowo,
a dla uczestników obydwu wydarzeń
na pewno zdrowo, bo N plus N równa
się 2N.
RG
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WYDARZENIA W DZIELNICY IX

NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA I TRUDNA

fot. Renata Grotowska

26 kwietnia w ogrodzie i murach szkolnych Gimnazjum Nr 24 odbywał się II Piknik Naukowy –
wyjątkowe wydarzenie w naszym mieście. Wspólne eksperymentowanie, w tym roku pod hasłem
„Świat wokół nas”, zgromadziło ok. 800 osób – dzieci z przedszkola, uczniów szkół nie tylko
z Krakowa, studentów krakowskich uczelni oraz naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

fot. Alicja Wywrocka

Patronat naukowy nad imprezą objął Wydział Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym szkoła od
wielu lat współpracuje i wspólnie realizuje innowację pedagogiczną. Do
ogrodów szkolnych zjechali się starsi i młodsi naukowcy z Krakowa i nie
tylko. Na 33 stanowiskach naukowych
każdy zwiedzający mógł sam „dotknąć
nauki” wykonując proste doświadczenia przygotowane przez uczestników.
Dlaczego suchy lód jest suchy? Dlaczego pada deszcz? Jak działa przepona? Czy każdy owad ma 6 nóg? Jak
wysoko leci rakieta? Na te i wiele innych pytań można było znaleźć odpowiedź w Gimnazjum Nr 24 podczas

II Pikniku Naukowego. Oprócz stanowisk naukowych w trakcie pikniku
odbyły się warsztaty naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału
Fizyki UJ a także Centrum Nauki Kopernik.
Gośćmi pikniku były Kluby Młodego Odkrywcy (KMO) z Kańczugi
oraz Rzeszowa, a także mali naukowcy z Przedszkola Nr 33 w Krakowie.
Koła te odpowiedziały na zaproszenie
KMO Nucleus, działającego od paru
lat w Gimnazjum Nr 24. Klub Młodego Odkrywcy to program realizowany przez Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, który zrzesza młodych
pasjonatów nauki z całej Polski.

Nie zabrakło również naukowców
z wyższych uczelni. W II Piknik Naukowy „Świat wokół nas” włączyły się
szkoły wyższe i średnie: koła studenckie Wydziału Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego, Koło Studentów Przyrodników UJ, Kampus Wielicki. Na podwórzu szkolnym można było podziwiać
bolid oraz rakietę wykonaną przez
studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez
uczniów Zespołu Szkół TechnicznoEkonomicznych w Skawinie, na którym
można było przyjrzeć się działaniu drukarki 3D. O tym, że matematyka może
być ciekawa i ekscytująca, można było
przekonać się na stanowisku przygotowanym przez Kuźnię Wiedzy z Kampusu Wielickiego.
Oczywiście podczas pikniku nie zabrakło stanowisk naukowych przygotowanych przez uczniów Gimnazjum
Nr 24. Doświadczenia przygotowała
młodzież działająca w szkolnych kołach naukowych – Klubie Młodego
Odkrywcy Nucleus, kole fizycznym,
kole biologiczno-chemicznym Detektyw, a także uczniowie Klasy I E
jak Eksperymentuj. Na stanowisku
koła informatycznego można było
zmierzyć się z robotami wykonanymi
przez uczniów Gimnazjum Nr 24.
W II Pikniku Naukowym „Świat
wokół nas” wzięło udział łącznie prawie 200 osób, ogrody i mury szkolne odwiedziło w tym dniu około 800
osób. Jest to jedyna taka inicjatywa –
angażująca tak liczną społeczność lokalną i nie tylko – w Krakowie. Coraz
więcej uczelni włącza się w ideę przekazywania wiedzy w sposób prosty
i przystępny. Nauka nie zawsze musi
być trudna i niezrozumiała, można się
nią bawić, tak jak w Gimnazjum Nr
24 podczas pikniku naukowego.
Alicja Wywrocka
nauczyciel Gimnazjum Nr 24

BUDŻET OBYWATELSKI

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

BORKOWSKIE
OGRODY OSIEDLOWE
Projekt zakłada rewitalizację,
czyli nowe zagospodarowanie
zieleni i przestrzeni publicznej
na osiedlu między ulicami Żywiecką, Goryczkową i Jagodową,
jest wysoce atrakcyjny zwłaszcza
dla mieszkańców osiedla, gdyż
przede wszystkim w znacznym
stopniu poprawi jego wygląd, estetykę i funkcjonalność przydomowej przestrzeni. Przyczyni się
też do integracji mieszkańców,
stwarzając możliwość wspólnych
działań, np. uprawy i pielęgnacji roślin w nowo zagospodarowanych ogrodach oraz odpoczynku wśród zadbanej zieleni i na wygodnych ławkach, co z kolei będzie sprzyjać nawiązywaniu kontaktów. Realizacja projektu wpłynie także
korzystnie na wizerunek tej części Krakowa, a dodatkowym
atutem może być wzrost wartości mieszkań w rejonie.

ZAŁOŻENIA REWITALIZACJI
Konkretnie rewitalizacja zakłada: rekultywację gleby, posianie trawy, wycięcie i wykarczowanie starych wybrakowanych kilkudziesięcioletnich żywopłotów z ligustru i nasadzenie nowych (min. 350 mb), wycięcie zdziczałych krzewów,
przycięcie gałęzi drzew tam, gdzie to jest konieczne, posadzenie drzew, krzewów, wykonanie rabat bylinowych, pielęgnację zagospodarowanych ogrodów. W projekcie przewidziano również montaż metalowego ogrodzenia dla niektórych
ogrodów oraz 11-13 sztuk wygodnych i estetycznych ławek
z oparciem, odmalowanie trzepaków, barierek i ławek oraz
ułożenie ok. 25 m2 chodnika. W pierwszej kolejności rekultywacja obejmie najbardziej zniszczone ogrody przydomowe.
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana
po wcześniejszych spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami osiedla i przedstawicielami firmy zarządzającej osiedlem. Projekt ma być zrealizowany przede wszystkim w sposób zadowalający dla mieszkańców. Szacunkowy
koszt realizacji zadania wynosi 95 000 zł, realizacją zajmie
się w całości Zarząd Zieleni Miejskiej.

POWRÓT DO DAWNEJ ŚWIETNOŚCI
Mieszkańców osiedla zafascynowała idea, aby przywrócić świetność osiedlowym ogrodom. W latach 70. XX w. były one zadbane. Rosły tutaj piękne krzewy, kwiaty, a nawet
warzywa. Każdy ogród miał swojego opiekuna – mieszkańca osiedla, który go pielęgnował. Niestety, większość z tych
osób już nie żyje albo ze względu na zaawansowany wiek
nie są w stanie kontynuować pielęgnacji ogrodów. Aktualnie zieleń na naszym osiedlu jest w złym stanie – roślinność jest wyniszczona na skutek upływu czasu, w wielu
miejscach brakuje całych fragmentów żywopłotów, krzewy wymagają przycięcia lub wycięcia, ławki są zniszczone.

Istniejące nasadzenia wykonywane były częściowo przez
mieszkańców, bez uwzględnienia całościowej koncepcji zagospodarowania zieleni na osiedlu (dotychczas nie opracowanej). Osobom, które boją się, że na nowych ławkach zasiądą przede wszystkim osoby z tzw. marginesu społecznego, wyjaśniam, że nie należy mieć takich obaw – dotychczas
nie zaobserwowano takiego procederu, po drugie: powinniśmy reagować na zakłócanie porządku publicznego i zgłaszać taki fakt Straży Miejskiej lub Policji. Po trzecie: ławki
są potrzebne zwłaszcza ludziom starszym i nie jest to żaden
luksus, a zwykły osiedlowy standard.
Zniszczone, wybrakowane żywopłoty zlokalizowane przy
ulicy Żywieckiej – ważnym szlaku komunikacyjnym – zdecydowanie niekorzystnie wpływają na
wizerunek naszego osiedla, całej
Dzielnicy IX i wreszcie samego
Krakowa. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt lokalizacji osiedla w bliskim sąsiedztwie
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz to, że
w Borku Fałęckim mieszczą się
ośrodki stanowiące zaplecze noclegowe dla turystów. Przedmiotowy projekt wpisuje się również w politykę Rady Dzielnicy
IX, ukierunkowanej m.in. na rozwój w zakresie zieleni.

PROJEKT „OGRODY” A ŻYCIE MIESZKAŃCÓW
Realizacja projektu będzie przyczynkiem do rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych oraz zwiększy aktywność
obywatelską mieszkańców. Może mieć też działanie prozdrowotne – jest wielce prawdopodobne, że zadbane ogrody zachęcą seniorów do włączenia się, na miarę sił i możliwości, w ich późniejszą pielęgnację, a badania naukowe
potwierdzają dobroczynny wpływ kontaktu z przyrodą
i umiarkowanej aktywności fizycznej na ludzkie zdrowie.
Nowe ławki pośród zadbanej zieleni stworzą miejsca przyjazne do wypoczynku, zachęcą mieszkańców (zwłaszcza seniorów, którzy niejednokrotnie nie mają już siły pójść na
daleki spacer) do wyjścia z domu i spotkania się z sąsiadami, co stworzy okazję do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i informacji. Projekt przyczyni się do większego
udziału mieszkańców w życiu publicznym, wprowadzenia
zwyczaju wspólnych działań.
Szanowni Państwo! Uwierzcie, że właśnie nadarza się
okazja, abyście mieli realny wpływ na to, jak będzie wyglądało otoczenie, w którym mieszkacie i spędzacie kolejne lata swojego życia. Jeżeli chcecie, aby nasze osiedle było piękniejsze, tereny zielone bardziej zadbane i ciekawsze, zapewniające relaks i odpoczynek, to zwracamy się do Państwa z
apelem: Oddajcie swój głos na projekt dzielnicowy zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego pn. BORKOWSKIE
OGRODY OSIEDLOWE. Jest to dla nas realna szansa na
pozyskanie środków finansowych, a wiadomo, że bez pieniędzy niewiele można zrobić.
Nie narzekaj, a zacznij zmieniać! Masz na to realny
wpływ. Nie oczekuj, że za Ciebie zrobi to ktoś inny, bo może zabraknąć tylko tego jednego, najważniejszego Twojego
głosu, a wówczas nie będzie środków finansowych na dobre
zmiany.
Małgorzata Polańska
Dziękuję radzie naszej Dzielnicy IX za dobry pomysł stworzenia
możliwości promocji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2016 na łamach gazetki Dzielnicy IX.
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AKTYWNI SENIORZY

Srebrna księga. Senioralny
audyt przestrzeni*
„Niniejsza publikacja jest ważnym drogowskazem dla decydentów na temat kierunków zmian dotyczących przestrzeni
miasta (…)”.
Autorzy

W 2015 roku wydana została przez
Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
książka nosząca tytuł „Srebrna Księga”.
Zawiera ona podsumowanie działań
realizowanych w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.
Powyższa informacja zawiera wyjaśnienie tytułu publikacji, jej powstanie zawdzięczamy bowiem aktywności seniorów, którzy uczestniczyli
w realizacji projektu, ale także wyniki tej aktywności mają służyć właśnie
osobom o „srebrnych włosach”, konkretnie krakowskim seniorom.
We wstępnym Streszczeniu autorzy napisali, że po raz pierwszy na
tak szeroką skalę w Krakowie umożliwiono osobom po 60 roku życia dokonanie oceny przestrzeni publicznej.
Przebadano 550 osób, przeanalizowano 400 ankiet, 67 seniorów uczestniczyło w spotkaniach kawiarenek, 35
w spacerach badawczych.

Także mieszkanki naszej dzielnicy mają swój udział w całokształcie realizowanego projektu. To właśnie dzięki ich
pracy na 105 stronie prezentowanej publikacji w rozdziale:
Borek Fałęcki. Dzielnica IX, możemy przeczytać informacje
o „wadach przestrzeni publicznej” na terenie Borku Fałęckiego, gdzie odbył się spacer badawczy, w którym uczestniczyła grupa seniorek w towarzystwie autorów projektu. Do
odbycia spaceru wybrana została trasa najczęściej pokonywana przez osoby starsze, tzn. od przystanku tramwajowego Solvay przy ul. Zakopiańskiej, przez obszar Parku Solvay
w kierunku przychodni zdrowia przy ulicy Niemcewicza,
a następnie ulicą Montwiłła-Mireckiego w kierunku Marketu Point i siedziby Rady Dzielnicy IX przy ulicy Żywieckiej. Na poglądowym planie terenu zaznaczono 24 punkty
w przestrzeni, które zostały opisane i ocenione pod względem uciążliwości dla osób starszych. Niestety opis wskazuje na to, że autorzy trasy spaceru zafundowali seniorom
„ekstremalnie niebezpieczny bieg z przeszkodami”. Oto
opisy niektórych miejsc w omawianej przestrzeni publicznej: Punkt 1: „Przystanek tramwajowy Solvay w stronę pętli w Borku Fałęckim. Umiejscowienie wiaty bardzo blisko
krawędzi torowiska. Brak miejsca dla wysiadających (…);
Punkty 4 i 5: „Uliczka dojazdowa do bloków Zakopiańska
93-97. Zły stan nawierzchni pieszo-jezdnej, słabe oświetlenie; Punkty 8,9,10: „Park Solvay. Brak poczucia bezpieczeństwa w parku. Niewystarczająca liczba ławeczek. Zaniedbany teren zielony, zniszczone alejki, brak placów
zabaw (…); Punkt 11: „Ulica Niemcewicza naprzeciwko przychodni.
Niebezpieczne przejście przez ulicę
– widoczność ograniczona przez parkujące samochody, samochody poruszają się z dużą prędkością, brak wymalowanych pasów dla pieszych oraz
oznakowania pionowego” itd.
Dla pocieszenia Czytelnicy mogą
zapoznać się z równie „atrakcyjnymi”
opisami tras w innych rejonach dzielnic podgórskich.
W jednym z rozdziałów Srebrnej
księgi znajdują się rekomendacje po
przeprowadzonych spacerach. Mają one pomóc miejskim instytucjom
uczynić z Krakowa miasto przyjazne
seniorom: „Niech ten zbiór wyników
badań jak i propozycji oraz rekomendacji służy wdrażaniu gotowych, postulowanych przez osoby starsze rozwiązań, które uczynią nasze miasto przyjazne dla wszystkich
(…)”
Myślę, że po lekturze tej książki czytelnicy
zgodnie podpiszą się pod powyższym życzeniem.
Osoby zainteresowane publikacją Srebrna
księga. Senioralny audyt przestrzeni zapraszam
w czasie XXII Dni Dzielnicy do „kawiarenki seniora”, gdzie będzie można ją otrzymać.
Renata Grotowska
* Anna Cioch, Przemysław Dziewitek, Wit
Hubert, Martyna Niedośpiał, Jolanta Perek
-Białas, Aleksandra Pohorecka, Małgorzata
Spasiewicz-Bulas, Srebrna księga. Senioralny
audyt przestrzeni, 2015
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Maj 2016 – promocja książki „Park Solvay”. Spotkanie z autorami:
Romanem Marcinkiem, Zbigniewem Myczkowskim w Klubie
Kultury „Iskierka”.

OBCHODY 25-LECIA DZIELNICY IX

W kręgu jubileuszu
W 2016 roku mija 25 lat o powołania przez
Radę Miasta Krakowa dzielnic pomocniczych.
To rok Srebrnego Jubileuszu, który obchodzimy także
w Dzielnicy IX, zachęcając mieszkańców do udziału w proponowanych przedsięwzięciach oraz do aktywnego uczestnictwa w trwającej obecnie, a rozpoczętej w dniu 26 lutego
2016 roku, debacie o przyszłości krakowskich dzielnic.
Poniżej Zarząd Dzielnicy IX przedstawia Państwu niektóre propozycje obchodów Srebrnego Jubileuszu w naszej
dzielnicy.
Kwiecień/maj 2016 – obchody Święta Konstytucji 3 Maja. „Bieg
po Konstytucję” – gra terenowa na obszarze Borku Fałęckiego,
adresowana do młodzieży sześciu dzielnic podgórskich

PRZYGOTOWANIA DO FESTIWALU
STREET ARTU W DZIELNICY IX

Moja Dzielnica – Mój Komiks
Od dwóch miesięcy młodzież z Gimnazjum Nr 24
pracuje nad projektem komiksu, który zrealizowany zostanie we wrześniu jako mural na jednej ze
ścian budynków w Parku Solvay w ramach drugiej
edycji Festiwalu Steet Artu w Dzielnicy IX.
Uczniowie uczestniczą w cyklu warsztatów, które odbywają
się w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w ramach artystyczno-edukacyjnego projektu „Moja Dzielnica – Mój
Komiks”. Spotkania warsztatowe są nie tylko zdobywaniem
wiedzy z zakresu sztuki komiksu i sztuki street artu, to także
kształtowanie i wzmacnianie wśród uczestników takich umiejętności interpersonalnych, jak: solidarność, współpraca, empatia, umiejętności negocjacji i asertywności, rozwijanie kreatywności, szacunek i tolerancja wobec innych oraz budowanie odpowiedzialności za miejsce, w którym się mieszka czy
przebywa – mówi autorka projektu Joanna Róg-Ociepka.
Twórcze działanie w przestrzeni publicznej, które będzie
końcowym etapem projektu „Moja Dzielnica – Mój Komiks”, to odpowiedź naszej dzielnicowej społeczności na
wandalizm – niechciane graffiti i wulgaryzmy pojawiające się na ścianach od czasu do czasu za sprawą pseudo artystów. Rada Dzielnicy IX organizuje w tym roku kolejną
edycję Festiwalu Street Artu, podczas którego lokalni twórcy i zaproszeni artyści realizują murale na ścianach garaży
i bloków w sąsiedztwie Parku Solvay. Impulsem do stworzenia ulicznej galerii były nie tylko powody czysto artystyczne,

Maj/wrzesień 2016 – II Festiwal Street Artu w Dzielnicy IX.
Malowanie murali, których tematem będzie bohater naszej dzielnicy.
Czerwiec 2016 – obchody XXII Dni Dzielnicy IX. Prezentacja
dorobku Dzielnicy IX.
Czerwiec/listopad – V edycja Konkursu „Dzielnica IX dzielnicą
ogrodów”. Wręczenie „pamiątkowej donicy” dla najlepszego
ogrodnika.
Czerwiec/grudzień 2016 – wystawa okolicznościowa „Dzielnica IX
w 25-leciu. Miejsca – Ludzie – Zdarzenia”. Otwarcie wystawy
12 czerwca 2016 r. w siedzibie Rady Dzielnicy IX.
Wrzesień/grudzień 2016 – spotkania obywatelskie radnych
z młodzieżą gimnazjów w Dzielnicy IX, zakończone debatą
oxfordzką poświęconą aktualnym problemom dzielnicy.
Listopad 2016 – jubileuszowe spotkanie seniorów. Wręczenie
dyplomu dla „Aktywnego Seniora”.
Grudzień 2016 – wydanie katalogu wystawy: „Dzielnica IX
w 25-leciu. Miejsca – Ludzie – Zdarzenia”.

ale także pragmatyczne – chcemy przywrócić estetykę miejscom niszczonym przez nieodpowiedzialnych grafficiarzy.
Ważnym aspektem działań w ramach Festiwalu Street Artu w Dzielnicy IX jest także integracja społeczności lokalnej. Współpraca
Joanny Róg-Ociepka z młodzieżą z Gimnazjum Nr 24 zaczęła się w ubiegłym roku podczas trwania projektu „Pokolenia” angażującego uczniów i seniorów
z Dzielnicy IX, zakończonego malowaniem muralu w Parku Solvay, w które
włączali się także spacerowicze.
Kolorowe murale pojawiające się
na elewacjach ścian w Parku Solvay cieszą się uznaniem
i uatrakcyjniają to miejsce, a coroczne malowanie wzbudza
zainteresowanie przechodniów i aprobatę mieszkańców.
Realizując projekt „Moja Dzielnica – Mój Komiks” chcemy wspierać wspólne twórcze działania społeczności lokalnej w przestrzeni publicznej oraz koncentrować się na budowaniu otwartości, zaangażowania, współpracy i odpowiedzialności – podsumowuje Joanna Róg-Ociepka. Kreowanie takich postaw w sposób artystyczny może
nadać przestrzeni publicznej nowy, estetyczny
wygląd i dobrze wpisuje się w trend, jaki
obserwujemy w Krakowie, w Polsce i na
świecie – sztuka street artu wciąż rozwija się dynamicznie.
Anna Sulencka
Joanna Róg-Ociepka

Bohatererowie i antybohaterowie komiksu autorstwa młodzieży z Gimnazjum Nr 24. Projekt
realizowany będzie jako mural
w czasie
StreetIXArtu
w Dzielnicy IX we wrześniu
2016.· NR 2 / 2016 · www.dzielnica 9 .krakow.pl
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Ogłaszamy V edycję konkursu
„Dzielnica IX dzielnicą
ogrodów” na najpiękniejszy
zakątek kwiatowy: ogród,
taras, balkon.
Uczestnikiem może być każdy
mieszkaniec Dzielnicy IX. Wystarczy
tylko zgłosić – osobiście, pisemnie lub
telefonicznie – swój udział w konkursie
oraz dostarczyć do siedziby Rady
Dzielnicy IX fotografie ogrodu /
balkonu / tarasu (w formie wydruku
lub cyfrowej).
Uwiecznij swój ogród na fotografii
już dziś! A na zgłoszenia czekamy
do 31 października 2016 r.
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Jury konkursowe oceniać będzie:
– różnorodność roślin ozdobnych,
– nasycenie obszaru ogrodu / balkonu
/ tarasu roślinnością,
– plan zagospodarowania przestrzeni
ogrodu / balkonu / tarasu,
– zaangażowanie osobiste ogrodnika,
– walory estetyczne oraz oryginalność
przedsięwzięcia.
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Wyróżnione dzieła ogrodnicze
zostaną przedstawione w Piśmie
Rady Dzielnicy IX w listopadzie
2016 r. Fotografie ogrodów zostaną
zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody!
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie!
organizator konkursu
Rada Dzielnicy IX

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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WSPÓŁPRACA KS BOREK Z SOSW NR 6

NA SPORTOWO

W Sali Pamięci KS Borek odbyło się
spotkanie władz klubu z dziećmi i młodzieżą
– najbardziej zaangażowanymi sportowo
wychowankami Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 6.
Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Tomasz Nowak, Aldona
Paraszczak oraz Ryszard Stępień.
Z inicjatywy prezesa klubu pana Wojciecha Florczyka
otrzymaliśmy fantastyczny komplet strojów sportowych –
koszulki, spodenki, getry, rękawice bramkarskie i piłkę oraz
pamiątkowe proporczyki.
Nasza współpraca z kierownictwem KS Borek od lat układa się bardzo dobrze, a prezes klubu pan Wojciech Florczyk dał się poznać jako człowiek ogromnie zaangażowany
w kierowanie klubem, pozostając jednocześnie nad wyraz
skromnym i unikającym rozgłosu. Warto nadmienić, że
każda organizowana przez nasz ośrodek impreza sportowa
odbywa się przy wydatnej i bezinteresownej pomocy prezesa, a ma to miejsce mniej więcej 6-7 razy w roku.
Tomasz Nowak

Co zrobić z odpadami zielonymi?
Odpowiada MPO w Krakowie
Do 9 grudnia 2016 r. kontynuowany jest program odbioru odpadów
zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte części roślin).
Udział w programie nie wiąże się z dodatkową opłatą.
W dniu odbioru wynikającym z harmonogramu należy wystawić wypełniony odpadami zielony worek przed posesję, w widocznym z ulicy
i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny
7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też
stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać
innego rodzaju odpadów.
Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w
siedzibach Rady Dzielnic oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy
ul. Nowohuckiej 1. Informacje udzielane są również pod numerem
801 084 084.
Na czas Światowych Dni Młodzieży, tj. od 18 lipca do 5 sierpnia realizacja programu zostanie wstrzymana. W tym czasie bezwzględnie zakazuje się wystawiania worków z odpadami zielonymi przed posesje.

DZIELNICOWY
UŚMIECH ZDROWY
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ukazuje się od czasu do czasu
w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK
Maj miesiącem jest Amora
– na limeryk dobra pora!

JAK DWA SERCA
Dwa brzegi łączy kładka Bernatka.
Zapiąć w niej kłódkę to wielka gratka!
Wrzucić kluczyk do rzeki
To jak „miłość na wieki”.
Kluczy przybywa! – Wisła się zatka?!
napisał: Jerzy Faliszek

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt
długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni
słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.
ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH W DZIELNICY IX:
WTOREK
Czerwiec: 7, 14, 21, 28
Lipiec: 5, 12
Sierpień: 9, 16, 23, 30
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