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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Rada i Zarząd Dzielnicy IX
życzą wszystkim Mieszkańcom
zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
Wiosna w Lesie Borkowskim
fot. Marek Kocajda

Szanowni Państwo!
Do Waszych rąk trafia
właśnie najnowszy
numer Pisma Dzielnicy IX INFO.9. To pierwszy numer
naszego dzielnicowego
biuletynu w nowej kadencji
Rady. Pragniemy w nim
przedstawić Państwu
zmiany związane
z jej funkcjonowaniem.
Na stronie 5. znajdą
Państwo relację z otwarcia
zaadapowanego poddasza
w Ośrodku Szkolnym przy
ul. Niecałej. W numerze
znajdziecie Państwo także
informacje dotyczące
naszych dzielnicowych
placówek kultury - CSW
Solvay i Klubu Iskierki.
Zachęcam także do
zapoznania się z nowymi
zasadami segregacji
odpadów oraz informacją
dotyczącą korzystania z
grilli i kominków po wejściu
zakazu palenia węglem.
Na naszych łamach
będziemy prezentować
patronów ulic znajdujacych
się w naszej dzielnicy, w
tym numerze jest to Stefan
Okrzeja. Natomiast na
ostatniej stronie zapraszam
do rozwiązania krzyżówki,
którą przygotował specjalnie
dla naszego pisma
niezastąpiony Jerzy Faliszek.
Korzystając z okazji,
w imieniu Rady oraz
Zarządu Dzielnicy IX
pragnę życzyć wszystkim
Państwu radosnych
i szczęśliwych chwil
spędzonych w gronie
najbliższych przy
Wielkanocnym stole.
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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ZARZĄD RADY DZIELNICY IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

Rada

VIII KADENCJA

Dzielnicy IX roz-

kadencję. Podczas tej sesji została

przewodniczących poszczególnych komisji merytorycznych.

poczęła nową, 5-letnią kadencję,

również podjęta uchwała przekazu-

Rada wydała również pozytywne opinie w sprawie najmu lo-

uroczystą sesją 17 grudnia 2018

jąca tereny zielone zlokalizowane

kali socjalnych przy ulicach: Zakopiańskiej 101, Fredry 4F,

roku. Przewodniczył jej Radny Mia-

w planowanym miejscu utworzenia

Żywieckiej 44, Fredry 4E.

sta Krakowa, Rafał Komarewicz.

Parku Łagiewnickiego pod trwały

Piąta, nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy odbyła się

Wszyscy radni złożyli ślubowanie,

zarząd Zarządu Zieleni Miejskiej.

27 lutego 2019 roku, podczas której Radny Krzysztof Mitras

obejmując w ten sposób mandat

Jest to kolejny krok w dążeniach

został wyznaczony na przedstawiciela Dzielnicy do Rady Bu-

otrzymany od mieszkańców w wy-

Rady Dzielnicy do zagwarantowania

dżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Rada podjęła uchwa-

borach. Następnie Rada przystąpi-

powstania nowego terenu zielonego

łę dotyczącą wprowadzenia progów zwalniających przy ulicy

ła do wyboru spośród jej członków

dla mieszkańców naszej dzielnicy.

Podhalańskiej – to działanie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w tej okolicy. Dokonano także korekty rozdyspono-

Przewodniczącego Dzielnicy. Zo-

Trzecia sesja, 24 stycznia

stało zgłoszonych trzech kandyda-

2019 roku, przyniosła wybór Za-

wania środków budżetowych:

tów – Bogusław Gołas, Wojciech

stępcy Przewodniczącego Dzielnicy,

• zwiększono dofinansowanie (wraz z Dzielnicą VIII Dębniki

Migdał oraz Jan Pietras. Głosowanie

którym został Wojciech Migdał. Do

i Dzielnicą XIII Podgórze) na zakup dwóch samochodów nie-

nie przyniosło jednak oczekiwane-

Zarządu został również powołany

oznakowanych - Komisariat Policji V w Krakowie.

go rezultatu, gdyż żaden z kandy-

Marek Brożek. Podczas sesji doko-

W dniu 13 marca 2019 roku odbyła się VI sesja,

datów nie otrzymał bezwzględnej

nano utworzenia siedmiu komisji

podczas której podjęto uchwałę wskazującą potencjalne lo-

większości głosów (ponad połowy

merytorycznych: Komisję Rewizyj-

kalizacje dla nowych miejsc parkingowych, które powstaną

głosów za). Brak wyboru przewod-

ną; Komisję ds. Polityki Społecz-

w przyszłości w ramach Programu Parkingów Dzielnicowych.

niczącego spowodował wstrzymanie

nej; Komisję ds. Edukacji, Kultury

Dokonano także korekty rozdysponowania środków budżeto-

tworzenia się innych organów rady

i Tradycji; Komisję ds. Infrastruktu-

wych:

i konieczność powtórzenia procedu-

ry Komunalnej i Inwestycji; Komi-

• modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Dzielnicy

ry wyboru podczas kolejnej sesji.

sji Strategii Rozwoju, Komunika-

(ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza),

Podczas drugiej sesji, 14

cji Społecznej i Promocji; Komisji

• budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101-103A,

stycznia 2019 roku, której prze-

ds. Terenów Zielonych, Sportu i Re-

• budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego przy

wodniczył Radny Miasta Krakowa

kreacji; Komisji ds. Bezpieczeństwa

ul. Fredry w rejonie siłowni,

Jacek Bednarz, Rada dokonała wy-

i Ochrony Środowiska. Komisje zo-

• likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy IX.

boru przewodniczącego dzielnicy

stały powołane w określonych skła-

spośród dwóch kandydatów na to

dach osobowych, a ich kandydaci na

stanowisko – Bogusława Gołasa oraz

przewodniczących zostali wyłonieni

Jana Pietrasa. Stosunkiem 9 do 6

podczas pierwszych posiedzeń.

głosów zwyciężył Bogusław Go-

Kolejna sesja Rady Dziel-

łas i to on został wybrany Prze-

nicy z dnia 11 lutego 2019 roku,

wodniczącym Dzielnicy na VIII

przyniosła zatwierdzenie przez Radę
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Bogusław Gołas

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wojciech Migdał
Zastępca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy

Szczegółowy wykaz protokołów z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie: http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

Marek Brożek

Członek Zarządu Rady Dzielnicy
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Otwarcie przestrzeni terapeutycznej
w Ośrodku Szkolnym przy ul. Niecałej

Opłatek w Sanktuarium w Łagiewnikach
W

poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku,

– Gabinety są dostosowane do potrzeb każdego

przedstawiciele naszej Dzielnicy mieli zaszczyt

dziecka,

uczestniczyć w dorocznym spotkaniu opłatkowym

zarówno

słabosłyszącego,

jak

i niesłyszącego. Na poddaszu jest bardzo ci-

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-

cho, ponieważ jest ono odizolowane od szkoły

wie-Łagiewnikach. Uroczystość rozpoczęła Msza

i internatu, co tworzy doskonałe warunki

Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił

do pracy terapeutycznej. Każdy gabinet to

ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy sanktuarium.

w pełni funkcjonalnie urządzona przestrzeń

Następnie kilkadziesiąt osób związanych z pra-

pozwalająca na sprawną organizację pracy ter-

nym opłatku. Spotkaniu towarzyszyły życzenia
oraz wspólne refleksje, którymi dzielili się wszyscy
goście. W łagiewnickim spotkaniu uczestniczyli:

Z ramienia Rady Dziel-

ks. dr Franciszek Ślusarczyk - kustosz Sanktuarium,

nicy pojawili się: Przewodniczący Bogusław Gołas,

ks. Aleksander Wójtowicz, siostry ze Zgromadzenia

a także Radni Paweł Heyduk, Marek Kocajda, Renata

Matki Bożej Miłosierdzia, a także służby sanktuaryj-

Kurleto, Wojciech Migdał i Renata Świędrych.

bezpieczeństwa – mówi dyrektor SOSW nr 6
Renata Dubiel.
Inwestycja została przeprowadzona w latach 2017–2018

Zakończyła

się

modernizacja

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
JG

ne, mundurowe, harcerze, pracownicy i wolontariusze.

apeutycznej i zapewniająca dzieciom poczucie

Fot. Bogusław Świerzowski

cą na rzecz Sanktuarium spotkało się na tradycyj-

nr 6 przy ulicy Niecałej 8. Nieużytek, jakim do tej
pory było poddasze, zamienił się w pełnowymiarową
przestrzeń terapeutyczną. W ośrodku uczą się dzieci

Wystawa kopii Całunu Turyńskiego

i młodzież z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w
rozwoju mowy.

Na terenie naszej dzielnicy w Sanktuarium Jana Paw-

Prace polegały na przebudowie poddasza

ła II można zobaczyć kopię Całunu Turyńskiego - to nie

– do tej pory nieużywanego – tak, by przestrzeń

tylko niezwykły artefakt religijny, ale także kulturowy.

ta mogła służyć do celów dydaktycznych

Podczas wystawy można zapoznać się z jego historią,

do pracy indywidualnej z dziećmi (wraz z zaplec-

i

zami) oraz salę rekreacyjną (taneczno-teatralną),

łącznie ponad 2,3 mln zł. Środki wyłożyło

która może również pełnić funkcję sali konferen-

miasto, z tym że część pieniędzy zaplanowała nasza

cyjnej. Wzdłuż gabinetów, pod skośnym dachem,

dzielnica w ramach przyznanych jej środków –

okazję obejrzenia kopii Całunu, trójwymiarowej wizu-

biegnie przytulny korytarz z malutkimi stoliczkami

odpowiednio 47 100 zł w 2017 oraz 114 000 zł w

alizacji człowieka, którego wizerunek widnieje na płót-

i kolorowymi pufami, stanowiący otwartą strefę

2018 roku. Przebudowa wymagała m.in. zmiany

nie, oraz rzeźby autorstwa Luigiego Mattei, znanego

wypoczynkową. Na poddaszu znajduje się też węzeł

konstrukcji więźby dachowej, remontu pokrycia

sanitarny obejmujący pomieszczenie gospodarcze

dachowego, zmiany lokalizacji wejścia głównego

i trzy toalety, w tym jedną dostosowaną do potrzeb

do budynku. Wykonawcą robót budowlanych było

osób niepełnosprawnych. W ramach zadania in-

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ELKA

westycyjnego zakupiono meble i inne elementy

Sp. z o.o.

zobaczyć najnowsze dowody naukowe na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi zapisami
Męki Chrystusa. W ramach wystawy zwiedzający mają

włoskiego rzeźbiarza. Wstęp na wystawę jest bezpłatny,
a ekspozycja jest otwarta codziennie (także w niedziele)
w godz. 9.00-17.00.
JG
4

i terapeutycznych. Urządzono tam sześć gabinetów
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wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń.

kosztowała

Źródło: krakow.pl
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Ach, co to był za bal... - karnawał i dzień otwarty w SP56
		
		
		
		
		
		
		
		
		

W sobotę 9 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej nr

56 w Krakowie przy ul. Fredry zorganizowano Dzień
Otwarty Szkoły. Miał on na celu prezentację dorobku szkoły, a także pokazanie potencjalnym uczniom
i ich rodzicom roli, jaką szkoła odegrała oraz pełni
nadal w życiu mieszkańców Łagiewnik, na przestrzeni swojej ponad 100- letniej historii.
Dzień otwarty został połączony z balem
karnawałowym. Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez uczniów. Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w piękną salę balową, przyozdobioną w różnokolorowe bibuły, serpentyny

i balony. Zjawiskowy wystrój, rozweselił uczniów
i zaproszonych gości, zachęcił do wspólnej zabawy.
W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek oraz odwiedziny w bibliotece szkolnej gdzie
można było przeglądnąć elementarze dla uczniów
klas pierwszych, na których pracują nasi nauczyciele, a także poznać najnowszą ofertę literatury dziecięcej biblioteki. Była to również okazja do wykonania
pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach
w foto budce, w maskach samodzielnie wykonanych
pod okiem wychowawców ze świetlicy szkolnej,
którzy prowadzili warsztaty plastyczne.
Anna Nowaczyk

Czy po 1 września będzie można stosować grille i kominki?
Od 1 września 2019 r. w Krakowie bę- tanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego

dzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. O ile temat w stosunku do pieców
i palenisk węglowych jest jasny, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości jaka jest wykładnia
przepisów prawa dotycząca palenia w kominkach
i grillowania. Wyjaśniamy: palenie w kominkach
będzie zabronione, użytkowanie ciężkich grillów
stacjonarnych również, dopuszczone będą sezonowe instalacje przenośne (grille rozkładane).
Zakaz stosowania paliw stałych (węgla,
drewna i innych) nie tylko w piecach i kotłowniach
będzie od 1 września 2019 r. dotyczył także palenia
w kominkach. Szczegółowo określają to przepisy
– uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie
stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego wysokome6

gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego
lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju
opałowego.
Przenośne grille, ruszty, rożna, z których
korzysta się sezonowo, okazjonalnie, użytkowane
przez mieszkańców w rozumieniu przepisów nie są
instalacją. Nie podlegają zatem przepisom uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy
wciąż będą mogli z nich korzystać. Inaczej wygląda
sytuacja z urządzeniami działającymi niezmiennie
w tym samym miejscu oraz posadowionymi na stałe, tj. ciężkie grille ogrodowe. Takich urządzeń, w
świetle zapisów uchwały sejmiku stosować nie będzie można.
Źródło: krakow.pl
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Nowe sposoby segregacji odpadów

1 kwietnia w Krakowie ulegają
zmianie zasady segregacji odpadów. Wynika to
z konieczności dostosowania się do przepisów
Unii Europejskiej, a także z potrzeby ujednolicenia
zasad segregacji na terenie całego kraju. Właściwe
gospodarowanie odpadami przynosi korzyści nam
wszystkim, ponieważ przyczynia się do poprawy
stanu środowiska naturalnego. Dlatego właśnie
mieszkańcy powinni znać zasady segregacji
odpadów i stosować je na co dzień.
• do żółtego pojemnika powinny trafiać opakowania
wykonane z tworzyw sztucznych i metalu –
zarówno opakowania po artykułach spożywczych,
jak również po szamponach, płynach do kąpieli,
płynach do prania, a także tubki po paście do zębów
oraz opakowania ze styropianu.
• niebieski pojemnik jest przeznaczony na papier
biurowy, tekturę, zeszyty, gazety i papier do
pakowania. Ważne jest, aby papier trafiający do
niebieskiego pojemnika był suchy i niezatłuszczony.

• do zielonego pojemnika wyrzucamy opakowania
ze szkła, czyli szklane butelki i słoiki. Nie należy tu
wrzucać szkła stołowego, luster, szkła zbrojonego
lub hartowanego.
• w brązowym pojemniku gromadzimy resztki
jedzenia, takie jak: obierki z owoców i warzyw,
ogryzki, skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty.
Nie wrzucamy tu jednak mięsa ani kości.
• do szarego pojemnika, przeznaczonego na
odpady zmieszane, wrzucamy zużyte chusteczki
jednorazowe, ręczniki papierowe, pieluchy,
zatłuszczony papier, rozbite szklanki i talerze,
porcelanowe kubki, a także resztki mięsa i kości.
Co ważne, do końca czerwca 2022 r. można
stosować inne kolory pojemników niż wymagane
przepisami pod warunkiem, że będą właściwie
opisane. To dopuszczalny okres przejściowy na
wprowadzenie zmian i czas dla mieszkańców
na dostosowanie swoich pojemników do
ogólnopolskich przepisów.
Źródło: krakow.pl

Mieszkańcu!
Pamiętaj, że palenie
odpadów zielonych jest
surowo wzbronione.
Za bezprawne spalanie
odpadów grozi kara
grzywny do 5 tys. zł,
a w postępowaniu
mandatowym do 500 zł!
Jeśli jeszcze nie masz
specjalnych worków na
odpady zielone przyjdź do
budynku Rady Dzielnicy
przy ul. Żywieckiej 13
i odbierz je bezpłatnie!

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH
W NASZEJ DZIELNICY
(WTORKI)
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3
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Budżet obywatelski - projekt
w parku Solvay

POPRAWA INFRASTRUKTURY W NASZEJ DZIELNICY

					

PRZED

PO

PRACE NA TRASIE ŁAGIEWNICKIEJ

					

Na

obszarze mającym charakter naturalnej
polany utworzono dla mieszkańców dzielnicy
miejsce pełniące funkcje: rekreacyjną, edukacyjną
i integracyjną. Projekt pozwolił wzbogacić istniejący
teren o nową małą architekturę oraz urządzenia
zabawowe. Wpłynę to korzystnie na wizualny
odbiór tej części parku, co, mamy nadzieję, zachęci
mieszkańców do częstszego spędzania czasu
na terenach miejskich terenach rekreacyjnych.
Wybrany teren znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży
z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju
mowy, a także Klubu Sportowego „Borek” –
lokalizacja taka wpłynie na lepszą integracje różnych
grup wiekowych mieszkańców oraz wzajemną
koedukację dzieci. Jednocześnie projekt wpisuje
się w plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
związane z poprawą estetyki Parku Solvay oraz jego
renowacją.
JG

PRZED

PO

NOWE SAMOCHODY DLA POLICJI

Fot. Jerzy Faliszek

Fot. Bogusław Świerzowski

Przygotowania pod budowę trasy w wielu miejscach
idą w szybkim tempie. Poniżej zdjęcia z naszych
ulic...

W ulicy Zbrojarzy po dużych opadach
atmosferycznych
występował
problem
z odprowadzeniem wody deszczowej na
wysokości sklepu spożywczego. Po interwencji
radnych Marka Kocajdy i Jerzego Bętkowskiego
Zarząd Dróg Miasta wykonał dwie studzienki
kanalizacyjne, które teraz będą odprowadzały
deszczówkę z jezdni.

82

Wraz z Dzielnicą VIII Dębniki i Dzielnicą XIII
Podgórze, Rada Dzielnicy IX sfinansowała
ze środków własnych samochód osobowy dla
V Komisariatu Policji w Krakowie. Rada
przekazała na ten cel w sumie 20 tysięcy złotych.
To już kolejna akcja wspierająca krakowską
policję w wymianie sprzętu służbowego. Ma to
na celu stałe podnoszenie jakości i efektywności
funkcjonariuszy, a przede wszystkim przyczynienie
się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
naszych mieszkańców.
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Odpowiadając na zgłoszenia ze strony mieszkańców,
po wielokrotnych doraźnych naprawach pobocza
przy ulicy Zbrojarzy, Rada Dzielnicy skutecznie
zainterweniowała w Zarządzie Dróg Miasta,
który dokonał nakładkowej naprawy długiego
odcinka pobocza, co spowodowało, iż poruszanie
się pieszych stało się bardziej komfortowe
i bezpieczne.

W kolejnym numerze przedstawimy
szczegóły dotyczące tegorocznego budżetu
obywatelskiego - więcej środków i nowa formuła!

Spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej
12 lutego przedstawiciele Zarządu Zieleni
Miejskiej spotkali się z radnymi naszej dzielnicy,
aby omówić zadania realizowane i uwzględnione w
budżecie Miasta Krakowa. Radni w składzie: Jerzy
Bętkowski, Marek Brożek, Renata Grotowska,
Marek Kocajda,
Renata Kurleto,
Wojciech
Migdał, Krzysztof Mitras, Ewa Nowak oraz Renata
Świędrych ustaliła podczas spotkania kilka istotnych
kwestii dotyczących m.in. budowy ogródka
jordanowskiego przy ul. Wilgi, zagospodarowania
terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński, „Parku
w Łagiewnikach”, czy „Magnoliowego zagajnika”.
O rozwoju powyższych projektów będziemy
informować w kolejnych numerach pisma. Ponadto,
radny Marek Kocajda złożył kilka uwag wobec
modernizowanego Parku Solvay – prośba o budki
lęgowe, budki dla jeży oraz koordynacja koszenia
traw z wylęgiem ropuchy szarej. Wnioskuje się

także o zorganizowanie kompostownika, stworzenie
szkółki drzew, a także naprawę małej architektury
parku. Przedstawiciel rady, a także zainteresowani
mieszkańcy oczekują na odpowiedź na powyższy
apel od Zarządu Zieleni Miejskiej.
JG

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 1/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

9

Kilka słów o dzielnicy, czyli... czy radny jest bezradny?

Wśród

mieszkańców zadowala, a drugich nie. To są dla mi, przyjmuje zgłoszone postulaty
naszej dzielnicy krążą często roz- radego najtrudniejsze momenty w i przedstawia je radzie do rozpatrzenia. Ważne jest tutaj poparcie
bieżne opinie i informacje na temat jego pracy.
tego, jakie są kompetencje, pra-

Do podstawowych i naj-

mieszkańców. Kiedy inni radni

wa czy obowiązki radnego. Jedni ważniejszych obowiązków radne- zobaczą, że dany projekt ma duże
traktują radnych jako ludzi, którzy go należy udział w pracach rady zainteresowanie społeczne i że

wnioski. Każda pisemna informa-

siedzeń komisji, pisma są odczyty-

cja jest rejestrowana przez sekre-

wane, a następnie radni podejmują Dzielnicy to osoby reprezentujące

tariat Rady Dzielnicy i przekazy-

decyzję o sposobie załatwienia nas wszystkich i nasz najbliższy

wana Przewodniczącemu, który danej sprawy. Najczęściej spra-

że „radny jest bezradny”, który tak

kieruje pismo do odpowiedniej ko-

kierowana jest do odpowiedniej laty w pierwszej kolejności.

misji merytorycznej. Podczas po-

instytucji miejskiej, z prośbą o jej

niczone przez budżet lub zakres

oczywiście wsłuchując się w pro-

kompetencji.

blemy i potrzeby mieszkańców,

Ważne jest, żeby radny

Ogólnie

był osiągalny dla mieszkańców w

rzecz ujmując, powinien to robić

najłatwiej możliwy sposób. Dys-

mając przede wszystkim na względzie ich dobro, a nie prywatne interesy i korzyści jakie mógłby zdo-

dy jego postulaty i cele są słuszne

do zrealizowania, np. nie są ogra-

niować, czy wnioskować. Robi to

reprezentuje.

wiele zdziałać, szczególnie, kie-

kiedy jego działania możliwe są

radny ma doradzać, radzić, opi-

których

osiągnąć. Tak więc radny może

kańców i innych radnych oraz

Jak sama nazwa wskazuje

pozycyjność radnego to jeden
tów. Powinien w tym przypadku z podstawowych elementów jego

bywać, dzięki pełnieniu mandatu. posiadać odpowiednią wiedzę działalności. Pamiętajmy jednak,
Kiedy więc zgadza się na remont, i argumenty, aby mógł przeko- że radny musi pogodzić pracę w
czy budowę chodnika, placu zabawach, czy ulicy przede wszyst-

nać innych radnych do swoich dzielnicy z pracą zawodową. Jest

poglądów, ponieważ jak wiemy to konieczność, gdyż bycie radnym

kim myśli czy jest to potrzebne w systemie demokratycznym de- to działalność społeczna, z której
i będzie służyć mieszkańcom. cyduje większość głosów. Ważna nie można utrzymać siebie i rodzi-

Zgłaszając usterki świetlne, dziury jest praca w komisjach, bo to tam ny. Dlatego ważne jest tu wyczucie
w drogach, połamane drzewa czy radni opiniują uchwały, ale także i obustronne zrozumienie. Najproniewykoszoną trawę też robi to dla podczas sesji radni mają prawo,
mieszkańców. Głosując na sesji a nawet obowiązek zadawać py-

ściej skontaktować się z radnym

poprzez biuro rady, gdzie zawsze

za lub przeciw jakiejś uchwale też tania i składać tzw. interpelacje można uzyskać telefoniczną inforpowinien mieć na uwadze dobro w różnych sprawach dotyczących mację lub umówić się na spotkadzielnicowej wspólnoty. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że często pojawiają się proble-

dzielnicy.

Radny reprezentuje miesz-

sposobem kontaktu są osobiste

kańców dzielnicy, utrzymuje stałą spotkania podczas dyżurów człon-

my, których rozwiązanie jednych więź z nimi oraz ich organizacja10

nie w określonym czasie. Innym

ków Zarządu lub poprzez pisemne
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Bogusław Gołas

Patroni ulic naszej dzielnicy - Stefan Okrzeja

i potrzebne, ma poparcie miesz-

naprawdę nic nie może.

organ władzy lokalnej i to do niej

w zależności od tematu sprawy wa zawarta w piśmie mieszkańca powinniśmy kierować swe postu-

mogą wszystko, wystarczy tylko dzielnicy i jej komisji. Wbrew mieszkańcom na nim zależy, to
zgłosić problem i czekać (najle- pozorom, nie jest to praca lekka, wtedy być może łatwiej jest go
piej krótko) na jego rozwiązanie. zwłaszcza jeśli radny musi znaInni powielają żartobliwą opinię, leźć poparcie dla swoich projek-

załatwienie. Pamiętajmy, że Radni

S tefan

Okrzeja urodził się
w 1886 roku w Dębem pod
Warszawą, w rodzinie Walentego
i Haliny Okrzejów. Miał siedmioro
rodzeństwa, był praktykującym
katolikiem. Ze względu na
problemy materialne rodziców
musiał wcześnie podjąć pracę
zarobkową.
Po
ukończeniu
dwuklasowej szkoły uczęszczał
na
dodatkowe
komplety
i jednocześnie pracował w fabryce
naczyń emaliowanych. Od 1904
roku był członkiem PPS, w której
przyjął pseudonim „Witold”.
W szeregi partii wstąpił jako
zaledwie osiemnastolatek i od razu
wykazał się odwagą, występując
na demonstracjach jako chorąży
ze sztandarem.
W kwietniu 1904 roku
członkowie partii postanowili, że
na agresję carskiej administracji należy odpowiedzieć siłą. Tak

powstała Organizacja Bojowa
PPS, w skład której wszedł
także młody Okrzeja. Najważniejszą akcją przeprowadzoną przez Okrzeję był
zamach na oberpolicmajstra
płk. barona Karla Nolke-

był podtrzymywany w II Rzeczpospolitej, a także po drugiej wojnie
światowej, kiedy władze komunistyczne chciały zawłaszczyć
jego osobę na potrzeby własnej
propagandy. Należy podkreślić,
że był on działaczem narodowym

na. Plan zakładał, że grupa
Okrzei rzuci bombę na VII cyrkuł
policji na Pradze, co miało spowodować przyjazd Nolkena, którego
miała zaatakować druga grupa.
Plan się nie powiódł – choć Okrzei
udało się zwabić Nolkena, to sam,
oszołomiony wybuchem bomby,
po zastrzeleniu policjanta, wpadł
w ręce Rosjan i został pobity do
nieprzytomności. Nolken natomiast w wyniku zamachu został
jedynie ranny.
W procesie młody
Okrzeja został skazany na
karę śmierci. 21 lipca 1905
roku Stefan Okrzeja został
stracony na stokach cytadeli warszawskiej. Razem
z Waryńskim (Proletariat)
i Kasprzakiem (SDKPiL)
tworzyli swoistą triadę
bohaterów, czczonych
przez wszystkie polskie
partie socjalistyczne, również te
skonfliktowane ze sobą. Jego kult

i nie był związany z internacjonalistycznymi odłamami polskiego
socjalizmu. Przedłużeniem jego
bohatersko rozpoczętej karty były
losy trzech braci Okrzei, z których
jeden zginął, broniąc Polski przed
bolszewikami w 1920 roku, natomiast dwaj pozostali (w tym jeden jako lotnik) w czasie wojny w
1939 roku.
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PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU
Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy
prawnej w zależności od potrzeby:

• poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących
jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
• sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia
pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku ﬁnansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu
działania i pomoc w jego realizacji.
punkt
nr

Dla kogo ?

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne
oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu. Dla osób ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1824), istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscu zamieszkania
po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty albo za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość.

Jak się przygotować ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać
o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące
sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

• Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474
(telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00),
• Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas
rejestracji
• Wypełnij oświadczenie
• Uzyskaj poradę
• Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

Więcej informacji na stronie krakow.pl/pomocprawna
*NPP - nieodpłatna pomoc prawna NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (prowadzone jest przez doradców)

godziny działania punktu
/od poniedziałku do piątku/

adres

podmiot
prowadzący

Bezpłatna “złota rączka”
1

2

5

rodzaj
punktu

Urząd Miasta Krakowa

NPP*

godz. 07.30-11.30

os. Centrum C 10 [pokój nr 4]

godz. 12.00-16.00
godz. 16.30-20.30

3
4

zarządca / administrator lokalu

ul. Rzeźnicza 2 [pokój nr 28]
[pokój nr 003]

dla seniorów

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

godz. 16.00-20.00

6

ul. Krakowska 55
[wejście od ul. Krakowskiej 53, parter]

godz. 15.30-19.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

7

ul. Helclów 2 [pokój nr 10]

godz. 16.00-20.00

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

8

ul. Sas-Zubrzyckiego 10 [dom nr 1 „Socius”]

godz. 11.00-15.00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

9

ul. Białoprądnicka 3 [sala dyżurów Radnych]

godz. 11.00-15.00

Program „Złota Rączka” realizowany jest

od 18 11czerwca
20188 [pokój
rokunr 13]
przez Miejski
Ośrodek
ul. Grunwaldzka
godz. 16.00-20.00
10

godz. 12.00-16.00

12

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36

godz. 10.00-1400

14

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6]

godz. 16.00-20.00

15

[sala dyżurów Radnych]

Organizacja
pozarządowa

godz. Wydział
14.00-18.00
Pomocy
Społecznej
w nr Krakowie
oraz
[Dwór Czeczów, pokój
17]
13
pn: godz. 09.00-13.00
Polityki Społecznej i Zdrowia, wcześniej
Biuro
wt: godz. 13.00-17.00

os. Dywizjonu 303 nr 34

śr: godz. 12.00-16.00

NPO

Rada Dzielnicy IV
Urząd Miasta Krakowa

NPP

Centrum Kultury Podgórza

NPO

Urząd Miasta Krakowa

NPP

Rada Dzielnicy XIV

NPO

cz: godz. 12.00-16.00
Wszelka pomoc w ramach programu „Złota
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,
pt: godz. 08.00-12.00
16

godz. 07.30-11.30

Rączka” wykonywana jest na miejscu, w lokalu,
a jego17 inicjatorem
jest Pełnomocnik
Prezydenta
godz.
12.00-16.00
Plac Wszystkich Świętych
3-4 [pokój nr 27]
18

godz. 16.00-20.00

Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.
19

ul. Wielopole 17a [pokój nr 5, POM]

godz. 16.00-20.00

20

os. Zgody 2 [pokój nr 25]

godz. 16.00-20.00

ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]

godz. 16.00-20.00

Radcowie
Prawni

którym zamieszkuje osoba ubiegającą się o nią.
Urząd Miasta Krakowa

godz. 16.00-20.00
ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]
Według
regulaminu powyższego
projektu Wystarczy zadzwonić pod numer 12 616 78 14

21

23

Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

25

Al. Powstania Warszawskiego 10 [pokój nr 49]

godz. 16.00-20.00
przewiduje
się zapewnienie bezpłatnych
usług
24
godz. 07.30-11.30
ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

Adwokaci
i wskazać,
jakiego rodzaju wsparcie jestNPPpotrzebne.

godz. 16.00-20.00

Stan na dzień 2 stycznia 2019 r.

22

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przyjmuje
i napraw,
między innymi takich jakgodz.wymiana
26
10.00-14.00
27

żarówek,
28

29

ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr 32]

gniazdek

Rynek Podgórski 4/2a

elektrycznych,

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

godz. 14.30-18.30

uszczelek wszystkie
Radcowie

godz. 07.30-11.30

godz. 12.00-16.00

Prawni

zgłoszenia,

a

pracownicy

MOPS

30
godz. 15.30-19.30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]
weryfikują
je, kontaktują się z mieszkańcem, który
przeciekających
w kranach lub baterii, uszczelnianie
Organizacja
31

os. Zgody 2 [pokój nr 22]

godz. 16.00-20.00

pozarządowa

Urząd Miasta Krakowa

przecieków za pomocą silikonu, odpowietrzenie zgłosił zapotrzebowanie i umawiają wizytę. Usługi
kaloryferów,

wymianę

lub

montaż

zamków realizowane w ramach projektu są potwierdzane

w drzwiach oraz klamek, jak również naprawę mebli pisemnie w protokole wykonania naprawy.
i montaż elementów wyposażenia wnętrz.

12

Żródło: krakow.pl
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Terminarz rozgrywek drużyny KS Borek na rundę wiosenną
2018/2019 (zespół seniorów):
• 16 kolejka 6.04 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Bronowianka
• 18 kolejka 20.04 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Garbarnia II
• 20 kolejka (termin zostanie podany później) KS BOREK - Nadwiślan
• 22 kolejka 18.05 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Piast Wołowice
• 23 kolejka 25.05 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Skawinka
• 25 kolejka 8.06 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - TS Węgrzce

Zachęcamy do przyjścia na stadion przy ulicy Żywieckiej 13. Kibicujmy naszym!
Punkty dystrybucji Pisma Rady 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)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
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)

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 (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 15.00-16.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00
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PO WYBORACH
DO RAD DZIELNICOWYCH
W DZIELNICY IX
Limeryk:
Mamy Zarząd w nowym składzie,
który silny nacisk kładzie
by Dzielnica wciąż piękniała,
rosła – pozostając mała –
w obszarowym swym układzie!
Fraszka:
By przyłączyć Kliny
– Nie ma takiej liny!

DZIELNICOWY
„UŚMIECH NOWY”
Czytelniku! – Lubisz rym?
Wiersz bez rymów wiedzie prym!
– Trzymać rymy mam na smyczy?
Och! – Mnie dziś to nie dotyczy!
Wszak utwory satyryczne
Mają zawsze rymy liczne:
Wciąż limeryk pięć ich ma:
„a”, „a”, „be”, „be” oraz „a”.
Tylko fraszka - rymy dwa
To minimum: „a” i „a” !

Redaguje: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
1

2

3

4

5

6
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11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Poziomo:
A1 – owoc polnej gruszy, B8 – waluta polska , C1 – pozostałość, przeżytek, D6 – określenie koloru czegoś,
E1 – wydaje wyrok, F7 – rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności, G1 – apetyt na coś, H7 – bardzo dobra
opinia, I1 – konwój, asysta, J4 – rodzaj krzewu z rodziny agrestowatych, K1 – niepoważne, lekceważące
traktowanie, L6 – „frontowa” strona książki, czasopisma.
Pionowo:
A1 – ułatwienie, udogodnienie, A4 – budują je ptaki, A6 – w informatyce poprawka do programu,
A8 – różanecznik, A10 – element do ręcznej manipulacji, A12 – ten, kto wystawia jakiś dokument,
lub przedstawia swoje wyroby, eksponaty na wystawie, G4 – ma 365 dni, G5 – przy torach na dworcu,
I4 – kamień szlachetny zaliczany do krzemianów, I6 – zespół złożony z trzech osób, F7 – bakteria
chorobotwórcza, H9 – naród, H11 – małpa z rodziny makakowatych,
Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie krzyżówki.

