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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Gdzie głosować?
W tym roku głosować można wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej budżetu obywatelskiego www.budzet.dialoguj.pl . Pod tym samym adresem możliwe jest przeglądanie pozytywnie zweryfikowanych projektów.
Do dyspozycji mieszkańców przygotowanych zostało także ponad 150 miejsc rozsianych po całym mieście,

tak żeby ci, którzy nie mają dostępu do komputera lub
internetu, mogli uzyskać niezbędną pomoc techniczną i zagłosować. W tym roku w punktach głosowania
czekać będą na Państwa m.in. pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, radni dzielnicowi, którzy pomogą krok po kroku przejść
przez etap głosowania w Internecie.

Punkty głosowania w Dzielnicy IX
ul. Żywiecka 32

Podgórska Biblioteka Publiczna, filia nr 10

pn, śr, pt: 11.00-18.00 * wt, cz: 10.00-15.00

ul. Borsucza 12

Podgórska Biblioteka Publiczna, filia nr 20

pn, śr, pt: 9.00-19.00 * wt, cz: 10.00-15.00

ul. Zakopiańska 103

Podgórska Biblioteka Publiczna, filia nr 12

pn, śr, pt: 12.00-19.00 * wt, cz: 10.00-15.00

ul. Zakopiańska 62

Dom Kultury Podgórze – Centrum Sztuki Solvay

pn-pt: 10.00-19.00

ul. Żywiecka 44

Dom Kultury Podgórze – Klub Osiedlowy Iskierka

pn-pt: 18.00-19.00

ul. Fredry 65/71

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17

27.06: 17.00-20.00 * 28.06: 10.00-13.00
29.06: 10.00-13.00 * 30.06: 17.00-20.00

ul. Żywiecka 13

Rada Dzielnicy IX

27.06: 17.00-20.00 * 28.06: 10.00-13.00
29.06: 10.00-13.00 * 30.06: 17.00-20.00

Podczas sesji Rady Dzielnicy IX
w dniu 31 maja radni
koncentrowali się na
zabezpieczeniu formalnym
realizacji zadań z zakresu
infrastruktury drogowej.
Wnioskowano o opracowanie ZRID
dla ulic zlokalizowanych w Borku
Fałęckim: ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do ul.
Huculskiej oraz ul. Huculskiej. Obie
drogi są wąskie, bez chodnika, niebezpieczne, a poruszają się nimi dzieci oraz inni mieszkańcy w kierunkach:
szkoła, ośrodek zdrowia, sklep wielkopowierzchniowy oraz przystanek
tramwajowy.
Rada wprowadziła korektę do rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na
rok 2016. W zakresie „Budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej
infrastruktury drogowej” przeniesiono
środki finansowe z zadania „Budowa
przejścia dla pieszych w ul Kołodziejska / ul. Fredry” na zadanie: „Budowa
chodnika w ul. Zdunów na odcinku
od nr 29 do ul. Podhalańskiej”.
Skorygowano także zapis dotyczący zadania wprowadzonego uchwałą
z dnia 7.07.2015 do WPF oraz WPI
pn. „Budowa chodnika w ul. Zdunów
na odcinku od nr 29 do ul. Podhalańskiej”.
Rada negatywnie zaopiniowała
ustalenie warunków zabudowy dla
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach przy ul.
Fredry, ze zwględu na brak wyprowadzenia ruchu w kierunku ul. Turowicza, do projektowanego ronda Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Pozytywnie zaopiniowano, po wizji
lokalnej dokonanej przez członków Komisji ds. Polityki Społecznej i Senioralnej,
ponowne zawarcie umowy najmu lokalu
socjalnego przy ul. Kępnej 15.
AS
* * *
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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Radni Marek Jabłoński, Renata Grotowska,
Krzysztof Mitras, Jan Stanisław Pietras
w sali UMK, gdzie prezentowały się dzielnice w Dniu Otwartym Magistatu.

fot. Renata Grotowska

Z minionej sesji

Dzielnica IX w Magistracie w Dniu
Otwartym dla krakowian

fot. Renata Grotowska

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Budżet obywatelski 2016
Dzielnicy IX prezentowany w Magistracie. Projekty dzielnicowe zgłoszone
do Budżetu Obywatelskiego
w roku 2016 przez mieszkańców Dzielnicy IX ŁagiewnikiBorek Fałęcki były prezentowane na wystawie w czasie
tegorocznego Dnia Magistratu w dniu 5 czerwca 2016 roku. Przy stoisku naszej dzielnicy zatrzymywały się osoby zainteresowane realizacją
tzw. „projektów zielonych”.
Zainteresowanie to znajduje potwierdzenie w głosowaniu mieszkańców, którzy najchętniej wybierają projekty,
które dotyczą parku, terenów
leśnych i skwerów.
RG

SPOTKANIE
W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU W DZIELNICY IX
PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W dniu 29 czerwca (środa) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie
informacyjne z mieszkańcami na temat zmian organizacji ruchu
i transportu podczas Światowych Dni Młodzieży (26-31 lipca).
Obecni będą przedstawiciele ZIKiT, Policji i Straży Miejskiej, którzy
postarają się odpowiedzieć na pytania krakowian dotyczące
organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.
Spotkanie odbędzie się sali teatralnej w Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay (ul. Zakopiańska 62).
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Zadania inwestycyjne planowane przez Radę Dzielnicy IX na 2016 rok
PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

2. Ul. Kołodziejska / ul. Fredry – budowa przejścia dla
pieszych (34 350 zł)

Planowane są zadania na kwotę 140 000 zł w placówkach
oświatowych na terenie Dzielnicy IX.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj na obszarze
obowiązujacego MPZP (35 670 zł)

1.

Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29): wymiana stolarki okiennej – kontynuacja (40 000 zł)

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry
65/71): wymiana płytek na wykładzinę PCV w budynku szkoły – świetlicy szkolnej, jadalni, gabinecie lekarskim, sali lekcyjnej nr 21 (40 000 zł)
3. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 24): malowanie pomieszczeń w budynku przedszkola wraz z zapleczem
kuchennym oraz drobne prace remontowe w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wymiana
drzwi na (52 000 zł)
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE:
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW
Planowane są zadania na kwotę 502 500 zł (realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie).
1.

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi –
kolejny etap (250 000 zł)

2. Rekultywacja terenu zielonego przy ulicach Tokarska/Do Wilgi (10 000 zł)
3. Doposażenie i remonty placu zabaw przy ul. Fredry
(8 000 zł)
4.

4.

Budowa chodnika w ul. Zaborze (39 000 zł)

5. Ul. Zdunów – budowa chodnika na odcinku od nr 29
do ul. Podhalańskiej (95 650 zł)
6. Ul. Zakopiańska – przystanek przy ZUS – kontynuacja
(0 zł*)
7. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do mostku
na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej (0 zł)
8. Przebudowa pasa pieszo-jezdnego przy ul. Zakopiańskiej, etap 2 – zadanie wieloletnie realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, etap I i II
(75 000 zł)
9. Ul. Żywiecka Boczna – budowa jezdni, odwodnienia
(0 zł)
10. Ul. Sielska – umocnienie skarpy przed projektowaną
budową chodnika po stronie numerów parzystych, na
odcinku przy ul. Zawiłej (0 zł)
11. Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od
ul. Montwiłła Mireckiego do ul. Micińskiego (26 000 zł)
12. Ul. Goryczkowa – budowa przejścia wyniesionego z os.
Żywieckiego pomiędzy budynkami nr 20-22 do Parku
Solvay (0 zł)

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na
rzece Wilga – zadanie wieloletnie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 (kwota całkowita: 134 000 zł, kwota zabezpieczona wg planu WPF na
2016 rok: 45 500 zł)

13. Ul. Cegielniana – budowa przejścia wyniesionego przy
ul. Wałbrzyskiej (24 000 zł)

5. Ogródek jordanowski przy ul. Fredry – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, etap
I i II (146 432 zł)

15. Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od
mostku na Młynnym Kobierzyńskim do ul. Huculskiej
(0 zł)

6. Park leśny Borek Fałęcki, II etap – zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 (29 392 zł)

16. Ul. Orzechowa – budowa chodnika o długości 30 m
(zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku ze środków
bieżących ZIKiT)

7. Os. Żywieckie – zagospodarowanie terenu zielonego
wokół budynku nr 44 (2 500 zł)
8. Ul. Łukasińskiego – elementy zagospodarowania terenu zielonego (10 000 zł)
BUDOWA, MODERNIZACJA, REMONTY MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Planowane są zadania na kwotę 739 938 zł, w tym remonty
dróg i chodników na kwotę 241 268 zł (realizator Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie)
1.

Ul. Zdunów – przebudowa na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej w zakresie budowy chodnika i towarzyszącej infrastruktury i opracowanie dokumentacji projektowej (129 000 zł)

14. Ul. S. Faustyny / ul. Kołodziejska – przejście dla pieszych (0 zł)

17. Budowa i przebudowa oświetlenia (40 000 zł)
18. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy IX
(241 268 zł)
Lista rankingowa remontów oraz ich realizacja zostanie
omówiona w następnym wydaniu Pisma.
Zadania są monitorowane na bieżąco przez Zarząd Dzielnicy IX i zostaną szczegółowo omówione w następnym numerze pisma.
Informacja na dzień 21.06.2016 r.

Jan S. Pietras
Przewodniczący Dzielnicy IX
* kwota 0 zł oznacza, iż koszty i zakres realizacji inwestycji są w trakcie uzgodnień z jednostakmi realizującymi, o szczegółach poinformujemy w kolejnych
numerach Pisma
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PŁOTY, REKLAMY I OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W NASZYM MIEŚCIE, CZYLI
O TRWAJĄCYCH KONSULTACJACH W SPRAWIE „UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ”
W przeprowadzonej we wrześniu 2015 roku ankiecie mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się za
działaniami mającymi na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej naszego miasta. Zatem
„Uchwała krajobrazowa”, która obecnie podlega konsultacjom społecznym, jest wypełnieniem
woli krakowian.
reklamowych, ich gabarytów oraz rodzaju materiałów budowlanych, a także wskazanie terminu dostosowania
istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów.
W tekstowej części uchwały znajdują
się trzy działy tematyczne, w których
wydzielone zostały odrębne strefy: dla
małej architektury są to strefy strukturalne, dla reklam – strefy krajobrazowe, dla ogrodzeń – strefy przestrzenne.
Ponadto, aby miasto było „dobrze
umeblowane”, wprowadzony został
jednolity System Informacji Miejskiej,
który w założeniu ma korzystnie wpłynąć na estetykę całego miasta. Mają do
tego przyczynić się także zasady obo-

fot. Renata Grotowska

W czasie debat konsultacyjnych
mieszkańcy Krakowa mogą poznać
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń na terenie miasta Krakowa.
Taki jest bowiem zakres, którego dotyczy projekt uchwały. Proponowane
rozwiązania budzą wiele emocji ujawniających się w dyskusjach dotyczących skutków uchwały, bardziej istotnych dla firm i osób fizycznych niż dla
przestrzeni samej w sobie.
Jak już wyżej wspomniałam, przedmiotem uchwały jest określenie warunków i zasad sytuowania obiektów
małej architektury, ogrodzeń, tablic

wiązujące w odniesieniu do reklam
i szyldów, dla których określone zostały szczegółowe warunki w wyznaczonych czterech obszarach miasta. Przyjęta została istotna zasada, zakładająca, że każdy podmiot gospodarczy ma
prawo do umieszczenia jednego bezpłatnego szyldu informującego o prowadzonej działalności.
Mają także obowiązywać nowe warunki dotyczące budowy ogrodzeń.
W tym celu wyznaczone zostały cztery strefy przestrzenne: dla terenów
mieszkaniowych jednorodzinnych, dla
terenów mieszkaniowych wielorodzinnych, dla terenów usługowych i dla terenów zielonych. Działania te są podporządkowane jednemu przesłaniu:
zacznijmy od nowa otwierać przestrzeń
naszego miasta, umożliwi to swobodne
przemieszczanie się mieszkańców i nieustanny rozwój społeczności lokalnych.
Wszystkie proponowane rozwiązania, prezentowane w czasie kolejnych
spotkań konsultacyjnych, zachęcają do
aktywnego uczestnictwa w urządzaniu
przestrzeni naszego miasta. Możemy
to zrobić wypełniając ankietę na temat prezentowanej koncepcji „Uchwały krajobrazowej” w MCD przy ulicy
Brackiej 10.
RG

Kulturalnie
W

D Z I E L N I C Y IX

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zaprasza na występ
zespołu folklorystycznego Nivren Folkdansgille ze Szwecji.
W programie szwedzkie tańce ludowe.
Gościnnie wystąpi Zespół Emerytów i Rencistów
Pogodna Jesień z programem polskich tańców ludowych.
termin: 4 lipca * godzina: 18.00
miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Solvay,
ul. Zakopiańska 62
wstęp wolny
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R omzimeoswiaą c a
z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6

Pływanie, lekkoatletyka, boks
i klacz, która zjada czosnek…
Z uczestnikami rozmowy miesiąca, gimnazjalistami SOSW
Nr 6 im. Świętego Jana Pawła II w Krakowie, spotykam się
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Od sześciu lat
prezentem dla najmłodszego pokolenia czytelników Pisma,
mieszkańców naszej dzielnicy, jest rozmowa z ich przedstawicielami na temat, który jest im szczególnie bliski.
Siadamy przy wspólnym stole z nauczycielem wychowania fizycznego, Panem Tomaszem Nowakiem i naszymi
bohaterami: Anią Jopek, Olą Bastą, Piotrem Szydłakiem,
Marcinem Walinowskim, Januszem Wójcikiem, Pauliną Rejdak i Natalią Jurkowską. Głównym wątkiem naszej
dwugodzinnej rozmowy są sportowe pasje jej uczestników,
chociaż… zdarzają się wątki poboczne, np. o wyborze zawodu, przyjaźniach oraz o klaczy, która zjada czosnek. Niektórzy twierdzą, że nie jest to prawda, a jedynie taki żart
związany z ulubioną klaczą Natalii o imieniu Volta. Konie
mają jednak dziwne przyzwyczajenia, więc kto wie?
Natalia jest krakowianką i jeszcze rok będzie uczennicą
SOSW Nr 6, do którego uczęszcza od czwartej klasy szkoły
podstawowej. Na koniach, jak mówi, jeździ od czwartego
roku życia. Początkowo miała to być forma rehabilitacji, ale
przerodziła się w prawdziwą pasję. Obecnie jeździ konno
w Olszanicy i zajmuje punktowane miejsca w zawodach, np.
pierwsze miejsce w regionalnych zawodach jeździeckich
w 2015 roku. Natalia także znakomicie pływa. Tak, to jest
także mój ulubiony sport – potwierdza i opowiada o swoich osiągnięciach. W 2015 roku w Warszawie zajęłam trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, a w 2016 roku w Ciecha-

nowie czwarte miejsce w stylu grzbietowym, ale w 2016 roku
w Mistrzostwach Małopolski wywalczyłam dwa złote medale.
Janusz także pływa. W roku 2015 w Mistrzostwach Małopolski zdobył medale srebrny i brązowy w stylu kraulem
i stylu grzbietowym, na dystansie 50 m. Podobnie jak Natalia, brał udział w Mistrzostwach Polski w Warszawie i Ciechanowie. Janusz przyznaje, że lubi także sporty zimowe.
Przypomina sobie, że dwa lata temu odniósł sukces w slalomie w zawodach narciarskich. W ogóle od przedszkola
systematycznie uprawia różne dyscypliny sportowe. Kładzie nacisk na słowo: „systematycznie”. To rodzinna tradycja. Tato uprawiał dżudo. Obecnie jednak pochłania go mechanika samochodowa. Razem z tatą zajmuje się odnawianiem samochodów. Motor, kład – to jest to, czym interesuje
się prawdziwy mężczyzna. Niech żyje motoryzacja! Jeszcze
dwa lata będzie uczył się w SOSW Nr 6, ale zawód już został
wybrany. Janusz będzie fryzjerem z motoryzacyjną pasją.
Paulina kończy właśnie pierwszą klasę gimnazjum. Do
szkoły w Krakowie przyjechała z Sudołka. Wcześniej uczyła się w szkole w Imbramowicach, ale, jak twierdzi, bardzo
szybko przyzwyczaiła się do nowego otoczenia i prawdziwie zadomowiła na Niecałej. Mówi z dużym przekonaniem o swoich sportowych zainteresowaniach. Także pływa. W Mistrzostwach Małopolski w Pływaniu w stylach
klasycznym i grzbietowym zdobyła dwa medale. Paulinę fascynuje ściana wspinaczkowa i ma zamiar doskonalić swoje
umiejętności w tym zakresie. Ale to nie koniec. Paulina jest
zainteresowana działaniami obywatelskimi. Brała, a może
właściwsze jest określenie „bierze udział” w przygotowaniu
i promocji projektu obywatelskiego pod nazwą „Słoneczna
Polanka Integracyjna w Parku Solvay. Zagospodarowanie
części Parku Solvay w Krakowie”. Projekt ten, jeżeli w głosowaniu znajdzie poparcie mieszkańców Dzielnicy IX, będzie
mógł służyć także uczniom SOSW Nr 6.
Ania, Ola, Piotr i Marcin najbardziej interesują się lekkoatletyką. To kolejny obszar sportowy zaanektowany przez
gimnazjalistów z SOSW na Niecałej. Wszyscy startują
w Małopolskich Mistrzostwach w Lekkoatletyce.
Ania ma już na swoim koncie medale złoty, srebrny i brązowy zdobyte w Małopolskich Mistrzostwach w Lekkoatletyce w dyscyplinach: bieg na 100 m i skok w dal.
Ola także dołączyła z medalami. W 2015 roku z brązowym w skoku w dal, w 2016 w biegu na 800 m.
Piotr w 2014 zdobył „złoto” w biegu na 1500 m a w 2016
roku srebrny medal w skoku w dal. I w ogóle jest dobry, jak
potwierdzają koledzy, w biegach średniodystansowych.

fot. Renata Grotowska

Stoją od prawej w głąb: Marcin, Natalia, Janusz,
Paulina, Ania, Ola –uczniowie gimnazjaliści.
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Na koniec do grona wspaniałych i utytułowanych dołączył Marcin – najlepszy sportowiec w szkole, lubiący lekcje matematyki. Uprawia dyscypliny lekkoatletyczne: bieg
na 100 m, skok w dal. Obecnie systematycznie trenuje boks
w Klubie Hutnik. W szkole w uprawianych przez siebie dyscyplinach sportowych nie ma konkurencji, ale nie wpływa
to negatywnie na dobre relacje z kolegami. Marcin bardzo
poważnie traktuje wybrany przez siebie sport. Zdecydował
też poważnie o wyborze zawodu. Będzie uczył się w kierunku blacharz-lakiernik samochodowy.
O swojej pracy z uczniami, zakochanymi w sporcie, opowiada Pan Tomasz Nowak, który razem z Panem Pawłem
Bukowcem, także nauczycielem wychowania fizycznego,
czuwa nad racjonalnym planowaniem i wykorzystywaniem
czasu przeznaczanego na zajęcia sportowe. Dzięki temu
uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających i talent, i umiejętności. Udział w zawodach sportowych i osiągane sukcesy są źródłem radości i satysfakcji dla obydwu

FELIETONIK DLA . . .
KONESERÓW PŁOTÓW
Mury, płoty, płotki i ogrodzenia to
wpisane w krajobraz przestrzeni polskiej stałe elementy. Znalazły nawet
swoje miejsce w klasyce literatury polskiej, stając się swoistymi bohaterami
takich utworów jak „Zemsta” A. Fredry – cześnik i rejent spierają się latami o mur graniczny czy „Pan Tadeusz”
A. Mickiewicza, gdzie czytamy o „gościnnie otwartej bramie”, co należy
traktować zapewne jako rodzaj wyjątkowej gościnności dworu w Soplicowie. Także Kargul „podchodzi do płota”, który stanowi bezpieczną granicę
między posiadłościami rodzinnymi
w filmie „Sami swoi”.
W zakresie grodzenia własności w istocie wykazujemy wyjątkową
swojskość. I wcale nie należy ona do
historycznej przeszłości. W ostatnich
latach, po tzw. transformacji, okazała
się ta swojskość wyjątkowo swojska.
Rozwija się i umacnia. Kiedy zaczęliśmy głośno mówić o „świętym prawie
własności”, poczuła się znacznie lepiej i z otwartą przyłbicą, jawnie, czyli w majestacie prawa, trwa. Za nic ma
rozsądek, estetykę przestrzeni i niejednokrotnie zwykłą przyzwoitość.
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stron. Uczniowie uczestniczą w zawodach masowych, ale
przede wszystkim w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie Sprawni Razem. Do tradycyjnych imprez sportowych, współorganizowanych przez SOSW Nr 6 w Krakowie na gościnnym stadionie KS Borek, należy Festyn Integracyjny, który dzięki prezesowi KS Borek przekształcił się
z wcześniejszych Gier i Zabaw Ruchowych w poważną imprezę. W tym roku odbyła się X edycja Festynu.
Uczniowie SOSW Nr 6 korzystają z licznych dodatkowych form sportowej aktywności o charakterze fakultatywnym. Jest to nauka i doskonalenie pływania, wspinaczka na
ścianie, także hipoterapia. Zajęcia te wymagają finansowania i dobrej organizacji. Za pierwszy element tej „układanki”
w dużym stopniu odpowiada Rada Dzielnicy IX, za drugi –
pełni poświęcenia nauczyciele szkoły.
Dziękuję uczestnikom spotkania. Życzę radości z uprawiania wszystkich dyscyplin życia i udanych wakacji.
Rozmowę zapisała Renata Grotowska

Piszę o tej szczególnej polskiej przypadłości w świetle toczącej się właśnie
w naszym mieście debaty na temat
Uchwały krajobrazowej, której jednym
z trzech aspektów są ogrodzenia na terenie miasta Krakowa. Autorzy projektu uchwały wyraźnie zapisali, że
trzeba „zacząć od nowa”, aby otwierać przestrzeń miasta. Nie jestem pewna, czy takie proste przesłanie trafi do
właścicieli różnych odmian ogrodzeń,
którzy wznieśli je, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, prywatność i nie
dopuścić do siebie zła, którym wypełniona jest przestrzeń naszego miasta.
Czy będą chcieli zrezygnować z tak rozumianego swego prawa do komfortu?
Wśród argumentów zwolenników
uchwały czytamy: Przestrzeń, w której możliwe jest swobodne przemieszczanie się mieszkańców, umożliwia nieustanny rozwój społeczności lokalnych.
Obecnie to swobodne przemieszczanie się nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza na powstających dużych osiedlach
wielorodzinnych. Może warto zastanowić się, jakie zagrożenia płyną z takiego systemu grodzenia? Bez trudu możemy stwierdzić, że nie pozostaje to
bez wpływu na utrudnienia dostępu
do terenów zielonych, rekreacyjnych,
prowadzi do dezintegracji przestrzeni,
niszczy relacje społeczne.
Czy możliwe jest życie bez płotów?
Na to pytanie odpowiada Marek
Wałkuski, autor książki pt. „Ameryka
po kawałku”, którą polecam Państwu,
jako ciekawą lekturę na czas wakacji. Lektura tej pozycji pozwala nabrać
dystansu do polskich spraw, gdyż patrzymy na nie „po kawałku” z amerykańskiej perspektywy. Tak też możemy
spojrzeć na kwestię płotów. Dlaczego
amerykanie unikają płotów? Powodów jest zapewne kilka. Przede wszystkim w większości amerykańskich

miast i gmin wysokie płoty są po prostu nielegalne. Regulacje w tej sprawie
są zawarte w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego. Są gminy, w których stawianie ogrodzenia od
ulicy jest całkowicie zakazane. Dzięki
takim regulacjom dominuje otwarta
przestrzeń i osiedla wydają się przyjazne, szczególnie w okresie świąt, gdy
przed domami pojawiają się atrakcyjne dekoracje. Na osiedlach zamieszkałych przez amerykańską klasę średnią ogrodzenia przed domami są prawie nieznane. Gdyby ktoś postawił
tam płot lub murek, to prawdopodobnie złamałby lokalne przepisy i głęboko uraził sąsiadów.
Co więc pozostaje polskim koneserom płotów? Może warto skorzystać
z doświadczeń mieszkańców zza oceanu? A gdy bez płotu „żadną miarą”
żyć nie możemy, niech to będzie żywy płot.
Renata Grotowska
* Marek Wałkuski, Ameryka po kawałku,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2014
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kładka nad czasem
fot.Anna Sulencka

BOHATEROWIE (W) DZIELNICY IX

Nazwy łagiewnickich ulic znakiem
pamięci o sławnych Polakach

fot.Anna Sulencka

Łagiewniki to kiedyś stara podkrakowska wieś położona między Wolą Duchacką, Kurdwanowem, Jugowicami
a Borkiem Fałęckim, nad rzeką Wilgą.
Nazwa wsi pochodziła od zajęć ludności zajmującej się
przede wszystkim wyrobem naczyń podróżnych, tzw. łagwi
– wykonywanych z drewna lub skóry, służących do przechowywania napojów.
Przez Łagiewniki prowadził stary szlak handlowy ulicą
Myślenicką, Fredry (dawniej Krakowską), Łagiewnicką, Zamoyskiego, przez Wisłę na Kazimierz i pod Wawel. Szlak
ten zwany był także drogą królewską. Tędy wjeżdżała do
Krakowa, m.in. Królowa Jadwiga.
Rzeką Wilgą odbywał się spław drewna na budowę miasta Kazimierz.
Po I rozbiorze Polski Łagiewniki znalazły się pod zaborem
austriackim ze stolicą we Lwowie. W 1896 r. zostały włączone do starostwa powiatu podgórskiego, a w roku 1918 do powiatu krakowskiego jako Łagiewniki Krakowskie. W 1945 r.
nastąpiło realne przyłączenie Łagiewnik do miasta Krakowa.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Łagiewnik
było wybudowanie Klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz domu dla dziewcząt – z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego, który przekazał metropolicie krakowskiemu kardynałowi Albinowi Dunajewskiemu fundusz
przeznaczony na cel dobroczynny. Za ofiarowane przez
księcia pieniądze wybudowano 2 zakłady wychowawcze:
przy ul. Rakowickiej w Krakowie dla chłopców (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz w Łagiewnikach dla
dziewcząt moralnie zaniedbanych i skrzywdzonych przez
los, a także klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, które opiekowały się tymi dziewczętami.
Budową w Łagiewnikach kierowali: architekt Karol Zaręba i budowniczy Ignacy Miarczyński. Całą posesję otoczono murowanym ogrodzeniem i nazwano „Józefowem”
na cześć św. Józefa, gdyż wieś Łagiewniki należała wówczas do parafii Św. Józefa w Podgórzu. Poświęcenia klasztoru dokonał kardynał Albin Dunajewski 20 sierpnia 1891 roku.
W czasie I wojny światowej część zabudowań klasztornych była przeznaczona na
szpital wojenny.
Dla podkreślenia zasług księcia Aleksandra Lubomirskiego ulicę biegnącą od
stacji kolejowej Borek Fałęcki (obecnie
Łagiewniki) wzdłuż ogrodzenia otaczającego zabudowania klasztorne nazwano jego imieniem.
Książę Aleksander Lubomirski (18021893) – potomek wielkiego i sławnego rodu
Lubomirskich – był synem generała Franciszka Lubomirskiego i wnukiem Stanisława Lubomirskiego, wojewody kijowskiego

i bracławskiego. Ożenił się z Julią Radziwiłł – wnuczką Stanisława Radziwiłła, podkomorzego litewskiego.
Ulica księcia Lubomirskiego (później ulica Wronia)
w ostatnich latach została przemianowana na ulicę Św.
Siostry Faustyny.
Siostra Helena Kowalska – Św. Siostra Faustyna (19051938) przybyła do klasztoru sióstr MBM w Łagiewnikach
w 1926 roku. Pochodziła z biednej wielodzietnej rodziny. Mając dwadzieścia lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
MBM, w którym przeżyła 13 lat. Przebywała w wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i Krakowie. Przekazała światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia.
Według jej wskazówek w 1934 roku w Wilnie namalowany
został przez malarza Eugeniusza Kazimirowskiego pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. Faustyna zmarła w opinii
świętości w Krakowskich Łagiewnikach i pochowana została na cmentarzu sióstr. W latach 60. jej szczątki przeniesiono do kaplicy klasztornej. Ówczesny kardynał Karol Wojtyła wpisał kaplicę klasztorną z grobem siostry Faustyny na
listę sanktuariów diecezji krakowskiej. Metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski w 1992 roku wydał dekret podnoszący kaplicę klasztorną do rangi Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia.
Od czasu beatyfikacji siostry Faustyny w 1993 roku przez
Ojca Świętego Jana Pawła II, a później kanonizacji w 2000
roku, Łagiewniki stały się sławne na całym świecie. Sława
Łagiewnik wzrosła, gdy wybudowano bazylikę Bożego Miłosierdzia, a Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał łagiewnickie
sanktuarium „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego”.
Do łagiewnickiego sanktuarium Ojciec Święty Jan Paweł
II przyjechał dwukrotnie: 7 czerwca 1997 roku i 17 sierpnia
2002 roku, kiedy konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia, zbudowaną według projektu prof. Witolda Cęckiewicza z Politechniki Krakowskiej.
W kaplicy klasztornej sióstr MBM znajduje się obraz
Chrystusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie” namalowany
w 1944 roku przez Adolfa Hyłę – mieszkańca Łagiewnik –
jako votum za ocalenie jego rodziny w czasie II wojny światowej. Obrazy tego malarza znajdują się na wszystkich kontynentach świata, w wielu katedrach i kościołach.
Imieniem Adolfa Hyły nazwano aleję
biegnącą od parkingu (obok cmentarza
wojennego) do bazyliki Bożego Miłosierdzia.
Krakowskie Łagiewniki dzięki wielkim
wydarzeniom i wybitnym postaciom przyciągają rzesze pielgrzymów i turystów, którzy przy okazji poznają historię i kulturę
naszego miasta i naszego kraju.
Krystyna Kucała
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne
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Nasi laureaci odznaki Honoris Gratia
Od roku 2012 corocznie na wniosek Zarządu Rada Dzielnicy IX podejmuje uchwały rekomendujące do odznaki
Honoris Gratia zasłużonych dla Krakowa i swojej „małej ojczyzny” mieszkańców Dzielnicy IX.
Odznaka Honoris Gratia została ustanowiona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005
roku. Autorem projektu odznaki jest prof. Jerzy Nowakowski. Odznakę Honoris Gratia otrzymało już kilka tysięcy
osób, stowarzyszeń i organizacji, które swą pracą i działalnością zasłużyły się dla społeczności krakowian.

Karolina Biedrzycka
Stowarzyszenie Wilga
Do znakomitego grona
Laureatów odznaki Honoris
Gratia z lat poprzednich,
w tym roku dołączyli
Pani Karolina Biedrzycka
i Stowarzyszenie WILGA,
uhonorowani odznaką przez
Prezydenta Miasta Krakowa
w czasie uroczystego
spotkania w salach Muzeum
Historycznego w dniu
10 czerwca 2016 roku.

PANI KAROLINA BIEDRZYCKA
– wieloletnia mieszkanka Dzielnicy IX
Łagiewniki–Borek Fałęcki w Krakowie. Związek ze swoją małą ojczyzną
potwierdziła systematyczną, pełną determinacji pracą, rozpoczętą w roku
1966 – zebrała wspomnienia od byłych współpracowników Karola Wojtyły z fabryki Solvay. Uzyskała wypowiedzi dwudziestu osób, by utworzyć
pamiątkowy album, który został wręczony Karolowi Wojtyle przy okazji
jubileuszu księdza proboszcza Władysława Ryby w parafii Matki Boskiej
Zwycięskiej w Borku Fałęckim.
Przygotowany z wielkim wysiłkiem album okazał się niezwykle cenny w okresie zbierania dokumentacji
w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II. Okazało się,
że są to jedyne wspomnienia z tego

okresu, dotyczące życia Karola Wojtyły. Te oryginalne wspomnienia zebrane przez Panią Karolinę Biedrzycką
mają dzisiaj rangę dokumentu przechowywanego w sejfie archiwum Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Po
wielu latach na podstawie tych wspomnień powstały dwie książki: „Papież z fabryki Solvay” i „Ten człowiek
w drewniakach” oraz sztuka napisana przez Annę Osławską, wystawiana przez Theatrum Mundi na całym
świecie.
Fragmenty wspomnień zebranych
przez Panią Karolinę Biedrzycką ukazały się ostatnio także we Wstępie do
albumu pt. „Dom Świętego” (Wydawnictwo Biały Kruk), gdzie napisano:
„... wspomnienia mimo wielu trudów
zebrała nieoceniona pani Karolina
Biedrzycka”.

fot. Renata Grotowska

Pani Karolina Biedrzycka z siostrą w dniu uhonorowania odznaką Honoris Gratia.
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fot. Renata Grotowska

Panie Zofia Kalinowska i Urszula Wędzony ze Stowarzyszenia Wilga – laureata odznaki Honoris Gratia oraz Przewodniczący Dzielnicy IX Jan Stanisław Pietras.

Inicjatywa lokalna mieszkańców
os. Cegielniane, na czele której stanęła przyszła prezes, Pani Zofia Kalinowska, przekształciła się formalnie
w roku 2007 w STOWARZYSZENIE
WILGA.
Zrzeszeni w Stowarzyszeniu mieszkańcy uratowali cenny ekologicznie obszar naszej dzielnicy nad rzeką Wilgą przy ulicy Borsuczej. Jest to
teren zielony zlokalizowany w naturalnym korytarzu ekologicznym, który stanowi dolina rzeki Wilgi, gdzie
gniazduje ok. 30 gatunków ptaków

a 50 gatunków przylatuje tu sezonowo.
Dla mieszkańców sąsiadującego osiedla Cegielniane są to „zielone płuca”.
Wszystkim członkom Stowarzyszenia od początku towarzyszyła konkretna wizja: na uratowanych przed
zabudową terenach nad Wilgą ma powstać park rzeczny. Po czterech latach
działania wizja ta znalazła poparcie
prezydenta Krakowa. Jest szansa, że
jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia powiązany będzie z realizacją parku rzecznego.
Stowarzyszenie Wilga ma też nieza-

przeczalne zasługi dla miasta Krakowa. To właśnie ta skromna inicjatywa
lokalna wyzwoliła potencjał krakowian, którzy rozpoczęli walkę o bliskie im i równie cenne ekologicznie
obszary zielone, m.in. Zakrzówek czy
Park Dębnicki.
Stowarzyszenie Wilga w ciągu 9 lat
swej aktywnej działalności wpisało się
w system krakowskich organizacji pozarządowych, które wskazują pożytki
płynące z partycypacji, uczą postaw
obywatelskich, podejmują cenne inicjatywy.

Czarno na białym

meandry życia i natury. Bardzo mądre
przesłanie, przekazane bez słów.
Po przedstawieniu wszyscy spotkaliśmy się na radosnym pikniku przy-

gotowanym z okazji Święta Rodziny. Niestety, tym razem, ogród i park
oglądaliśmy z tarasu budynku. RG

3 czerwca 2016 roku, zgodnie z tradycją, spotkaliśmy się w SOSW Nr 6 na
pikniku rodzinnym. Tym razem niestety pogoda nie dopisała, po prostu
była czarno-biała i w ten sposób wpisała się w konwencję przedstawienia
teatralnego, przedstawionego przez
uczniów szkoły.
Znakomite przedstawienie zatytułowane „Czarne na białym”, zrealizowane w konwencji filmu niemego, opowiada o kolejnych porach roku. Można je odczytać jako opowieść ekologiczną – wielką pochwałę przyrody.
Ale to nie wszystko. Wraz z kolejnymi
obrazami filmowymi uczestniczyliśmy
w wielkiej wędrówce człowieka przez
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
21 czerwca to pierwszy dzień lata astronomicznego
i najdłuższy dzień w roku, bo trwa ponad 16 godzin.
Niewiarygodne! Co można zrobić z tak dłuuuugim dniem?
Koniecznie… poczytać książkę.
Dla pań proponujemy pozycje Magdaleny Witkiewicz, autorki o pogodnym podejściu do życia. Bohaterowie jej powieści często zmagają się
z trudnościami losu, ale wszystko kończy się szczęśliwie. Na uwagę zasługuje książka „Pierwsza na liście” ukazująca problemy kobiet współczesnych, ale warto też przeczytać „Panny roztropne”, „Moralność pani
Piontek” czy „Szkołę żon”. Dużo humoru, zawiłych pomyłek i nutka sentymentu wypełni czytelniczkom wiele letnich chwil.
Dla miłośników fantasy ciekawą autorką będzie Aneta Jadowska,
twórczyni heksalogii o Dorze Wilk, czyli książek z przygodami i wybrykami toruńskiej wiedźmy-policjantki. Już same tytuły powieści przyciągają czytelnika lubiącego magię, spiski czy szybkie zwroty akcji. „Złodziej dusz”, „Bogowie muszą być szaleni”, „Egzorcyzmy Dory Wilk” lub
„Wszystko zostaje w rodzinie” to super przygody z nutą kryminału – dla
czytelnika gwarancja ożywienia każdego dnia lata.
Podróżnikom małym, ale także i dużym proponujemy sięgnąć do
pięknie wydanych książek pod patronatem National Geographic o Nely
małej reporterce. Oczami młodej osóbki poznajemy cały świat, przeżywamy z nią przygody niepowtarzalne i odkrywamy wiele ciekawostek,
o których na pewno nie mieliśmy pojęcia. Bo czy wiecie na przykład, że
słonie boją się myszy albo że mrówkojady mają 10 razy dłuższy język od
ludzkiego? Dużo pięknych kolorowych zdjęć przybliża nam klimat oddalonych od nas kontynentów.
Dla młodych miłośników kryminału mamy niespodziankę. Autor
przygód detektywów Lassego i Mai – Martin Widmark opisał też przygody innych bohaterów. Wspólnie z Christiną Alvner stworzył świeżo
upieczoną upiorną agentkę Nelly Rapp i jej psa Londyna. Książki z dreszczykiem, pełne zawrotnego tempa i dziwnych akcji pochłaniają młodego
czytelnika już od pierwszych stron.
Zachęcamy! Już dziś można spędzić z książką miły dzień, zwłaszcza że
książka to nasz przyjaciel!
Bożena Szymeczko
Kierownik Filii nr 12 Biblioteki Podgórskiej

DZIELNICOWY
UŚMIECH ZDROWY
Nr 3 / 2016

ukazuje się od czasu do czasu
w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK
NIE KRADNIJ
przykazanie boskie
NIE KRADNIJ SADZONEK
przykazanie borkowskie
***
Lato już tuż, tuż.
Szkoda żółtych róż!
Nie zakwitną przy „Iskierce”
Bo wykazał ktoś, że serce
Ma z kamienia, cóż…
Ma wspaniałe powonienie,
Lecz mu diabeł skradł
S u m i e n i e !!!
***
ZAGADKA
Gdzie by słał Minister Ziobro
Za skradzione WSPÓLNE DOBRO?
Odpowiedź zła:
„Za kwiaty – w zaświaty!”
Odpowiedź dobra:
„Za straty – za kraty!”
napisał: Jerzy Faliszek

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący Jan Stanisław Pietras: środa w godz. 17.00-18.00
Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

· www.dzielnica9.krakow.pl

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
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Głosuj! To się opłaca!
Do 30 czerwca głosujemy, decydując, na jakie
zadania miejskie i dzielnicowe przeznaczonych
zostanie 11 mln z budżetu Miasta Krakowa
w 2017 roku.
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego krakowianie zgłosili 611 projektów (w tym 19 Dzielnica IX w ramach projektów dzielnicowych). Jednak 222 z nich (w tym
5 z Dzielnicy IX) nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalno-prawnej.
Po rozpatrzeniu przez przedstawicieli jednostki dokonującej oceny oraz członków Rady Budżetu Obywatelskiego
odwołań od negatywnej oceny, ogłoszono listę projektów,
na które głosujemy. Łącznie w tegorocznym głosowaniu
bierze udział 401 projektów, w tym 14 z lokalizacją na terenie Dzielnicy IX.

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW
LOKALNYCH (DZIELNICOWYCH) BO 2016
DZIELNICA IX
(numery przydzielone projektom w drodze losowania)

1 SOBOTNI PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY
Projekt obejmuje organizację pikniku integracyjnego dla
mieszkańców Dzielnicy IX na terenie Gimnazjum nr 24
przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29. W czasie imprezy znajdą coś ciekawego dla siebie wszyscy mieszkańcy od przedszkolaka po seniora. Przewidziane są stanowiska-kąciki:
naukowca, zdrowotny, pierwszej pomocy, decoupage, dla
przedszkolaka, karaoke dla seniorów i młodzieży.

2 TABLETY W ZSO NR 17
Zakup tabletów i stacji dokującej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

3 DROGA PRZY UL. ORACZY
Poprawa stanu technicznego jezdni i bezpieczeństwa ruchu. Podczas Światowych Dni Młodzieży ul. Oraczy będzie
bardzo uczęszczaną ulicą, jako skrót z Łagiewnik na Ruczaj
bądź do centrum miasta. Aktualnie droga jest w opłakanym
stanie, dla mieszkańców stanowi źródło utrapień, powoduje nadmierny hałas i uszkodzenia w autach.

4 PIŁKOCHWYTY
Montaż nowych ochronnych piłkochwytów tj. ogrodzeń
na boisku ZSO nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

5 MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) dla dzieci ze szkół oraz
przedszkoli Dzielnicy IX przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, także w Szkole Ratownictwa
KPR (wraz ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się

z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg).

6 PARK LEŚNY BOREK FAŁĘCKI – III ETAP
W ramach III-go etapu zaplanowano dokończenie pielęgnacji zieleni przy ścieżkach, odtworzenie cieku wodnego, wykopanie dwóch stawków o głębokości do 0,5 m i powierzchni łącznej około 100 m2, renowację nawierzchni
głównego duktu oraz uzupełnienie tablic.

7 WYMIANA NAKŁADKI ASFALTOWEJ ALEJKI
SPACEROWEJ W PARKU SOLVAY
Wymiana skorodowanej nawierzchni i zniszczonej przez
korzenie drzew. Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku. Podcięcie korzeni wrastających w nawierzchnię. Wymiana obrzeży.

8 SOBOTNIA AKADEMIA MŁODEGO NAUKOWCA
– WARSZTATY DLA DZIECI
Projekt związany jest z organizacją zajęć warsztatowych
w Gimnazjum Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29
dla dzieci zamieszkujących Dzielnicę IX. Będą to warsztaty oparte na metodach badawczych, propagujących wśród
dzieci i młodzieży nauki przyrodnicze oraz metody eksperymentalne, pozwalające zdobywać wiedzę poprzez działanie. W planie zajęcia 1 raz w miesiącu, w soboty w godzinach przedpołudniowych, z podziałem na trzy grupy wiekowe, od stycznia 2017 do grudnia 2017 z wyłączeniem
okresu wakacyjnego.

9 BEZPIECZNE DZIECI – PROGI ZWALNIAJĄCE
W PARKU PRZY ŻYWIECKIEJ BOCZNEJ
Projekt przewiduje budowę 4 progów zwalniających w sąsiedztwie placu zabaw w Parku Solvay.

10 SŁONECZNA POLANKA INTEGRACYJNA W
PARKU SOLVAY – ETAP I
Zagospodarowanie części terenu Parku Solvay między
ul. Żywiecką Boczną, ul. Niecałą i ul. Żywiecką w oparciu
o przygotowany profesjonalny projekt zagospodarowania,
który będzie realizowany w kilku etapach. I etap realizacji
uwzględnia remont nawierzchni asfaltowych alejek, wytyczenie wewnętrznych ciągów pieszych na terenie dwóch
„ogrodów” zagospodarowanego terenu wg projektu, utwardzenie i pokrycie nawierzchnią ekologiczną ww. ciągów
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pieszych, obsadzenie krzewami terenu od strony ul. Żywiecka Boczna, wytyczenie rabaty i posadzenie roślin
wzdłuż alejki od strony SOSW NR 6, montaż tablicy informacyjnej z graficznym przedstawieniem planu zagospodarowania terenu.

11 BORKOWSKIE OGRODY OSIEDLOWE
Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej, małej architektury oraz zakup i montaż ławek z oparciem na terenie
osiedla położonego w obszarze ulic: Żywiecka, Goryczkowa,
Jagodowa. Rewitalizacja obejmie m.in.: rekultywację gleby,
posianie trawy, wycięcie i wykarczowanie starych kilkudziesięcioletnich żywopłotów z ligustru, nasadzenie nowych żywopłotów, posadzenie drzew, krzewów, bylin, wykonanie
rabat bylinowych, zakup i montaż metalowego ogrodzenia
dla niektórych ogrodów, zakup i montaż 11 nowych ławek
z oparciem i stołów, odmalowanie istniejących trzepaków,
barierek i ławek.

12 FERIE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE – WARSZTATY
DLA DZIECI
Założeniem projektu jest zorganizowanie zajęć warsztatowych, obejmujących różne dziedziny nauki, dla dzieci w
wieku 10–16 lat. Zajęcia odbędą się w okresie ferii zimowych w 2017 r. przez okres jednego tygodnia w Gimnazjum
Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29.

13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE
UL. FREDRY – ETAP I
Projekt dotyczy przekształcenia terenu wokół szkoły
przy ul. Fredry, tak, by był bardziej przyjazny dla uczniów
i mieszkańców.

14 MAGNOLIOWY ZAGAJNIK
Uporządkowanie terenu, zasianie trawnika, posadzenie
kilku/kilkunastu magnolii oraz utwardzenie ścieżki w okolicy ulic Fredry/Turowicza.

Głosować można na projekty ogólnomiejskie oraz projekty dzielnicowe (listy zawierają
szczegółowe informacje – dokładne opisy projektów, uzasadnienie, kosztorys, harmonogram
działań) na platformie internetowej www.budzet.dialoguj.pl .

1 EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Do dnia 6 lipca 2016 r. trwa głosowanie na zadania zgłoszone przez mieszkańców
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Małopolski, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Krakowianin głosuje na jeden projekt z powiatu Kraków.
Głosować można osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie, elektronicznie na stronie internetowej
www.bo.malopolska.pl lub korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o oddanie głosu na projekt, który został przygotowany w ramach działalności Stowarzyszenia Dzielnic Podgórskich (Dzielnic: VIII, IX, X XI.
XII i XIII) przez przewodniczącego Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki Jana S. Pietrasa.

TYTUŁ ZADANIA: Rocznicowy koncert integracyjny dla mieszkańców dzielnic podgórskich
z okazji połączenia Miasta Krakowa z Podgórzem
OPIS: Koncert z programem muzycznym, elementami informacyjnymi, konkursowymi oraz
z prezentacją działalności Stowarzyszenia Dzielnic Podgórskich i dorobku Dzielnic VIII-XIII.
KOD: PKRKK012
CHARAKTER: kulturalny
KOSZT PROJEKTU: 100 000 zł
Zasięg: POWIAT Kraków
Projekt został pozytywnie zweryfikowany.
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