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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Oaza zieleni 
w naszej dzielnicy 
– Park Solvay

Park Solvay jest dobrze znany wszyst-
kim mieszkańcom Dzielnicy IX. Położo-
ny w Borku Fałęckim po obu stronach ul. 
Kościuszkowców, od strony południowej 
i zachodniej ograniczony jest ulicami 
J. U. Niemcewicza, Żywiecką i Jagodową. 
Wschodnią granicę parku stanowi potok 
Urwisko.

Park jest własnością Gminy Kraków na 
mocy ustawy z 1990 roku, w którym uregu-
lowano jego stan prawny. 25 sierpnia 2010 
roku dołączono do obszaru parku działki 
położone między potokiem Urwisko i blo-
kami nr 3 i nr 4 przy ul. Kościuszkowców.

Nazwę swą – Park Solvay – otrzymał 
3 czerwca 1998 roku na mocy uchwały 
Rady M. Krakowa.

Park Solvay to park leśny o powierzch-
ni około 12 hektarów. Został założony na 
przełomie lat 20. i 30. XX wieku, w ramach 
działań socjalnych dla mieszkańców będą-
cych pracownikami zakładów sodowych, 
fabryki o dużej szkodliwości dla środo-
wiska. Jego obszar jest w sposób natural-
ny rozczłonkowany, ponieważ wypełnia 
przestrzeń między istniejącą zabudową 
z początku XX wieku. Ze względu na cha-
rakter został umownie podzielony na trzy 
ogólnodostępne części: „sosny”, „podmo-
kła” i „leśna”.

W części „sosny” położonej w centrum 
parku znajdują się schody prowadzące na 
wzniesienie porośnięte sosnami i drzewa-
mi liściastymi, co w jesieni pozwala za-
chwycać się niepowtarzalnymi zestawami 
barw, natomiast w zimie można w tej czę-
ści zjeżdżać na sankach.

W kierunku południowym park przy-
pomina las, nawiązujący charakterem do 
rosnącego przed wiekami w tym miejscu 
boru/borku. Odnajdujemy tu lipy, dęby 

szypułkowe i czerwone, klony, graby, aka-
cje, buki, leszczyny tureckie, brzozy bro-
dawkowate, a także liczne krzewy: jaśmino-
wiec, tawułę. W tak bujnej zieleni znajdują 
dla siebie miejsce liczne ptaki – ostatnio 
widziałam, w pustym o poranku ogródku 
jordanowskim – głuszca.

W roku 2011 został uzupełniony drze-
wostan w tej części parku – od strony ul. 
Żywieckiej i w okolicy ul. Niecałej. Drzewa 
sadzili także radni Dzielnicy IX.

Jest to szczególnie ulubione miejsce od-
poczynku mieszkańców. W tej części zloka-
lizowany został ogródek jordanowski, wy-
posażony w liczne atrakcje dla maluchów. 
Tu możemy podziwiać największe drzewo 
w parku – kanadyjską topolę o wysokości 
ok. 40 m.

Północna część par-
ku to teren podmokły, 
w wiosennych rozlewi-
skach napotkać można 
stada dzikich kaczek 
i inne ptaki :gawrony, 
kawki, drozdy, sójki. Ro-
sną tu olsze czarne, klo-
ny, graby, jesiony, białe 
akacje, kasztanowce. Od 
strony ulicy J. U. Niem-
cewicza, wzdłuż granicy 
rośnie szpaler topoli wło-
skiej, natomiast w głębi, 
w otoczeniu kasztanow-
ców, znajduje się boisko 
do koszykówki i stoły do 
ping-ponga.

Park jest oazą zieleni, 
jest dobrym miejscem 
wypoczynku i cało-
rocznej rekreacji, także 
ze względu na bliskość 
obiektów sportowych 
na terenie KS Borek. 
Bogata fauna i flora, 
cisza, doskonałe poło-
żenie – to niepodważal-
ne atuty tego miejsca. 
O tym przekonują się 
odwiedzający park, co-
raz liczniej, mieszkańcy 

sąsiednich osiedli, skazani na betonową 
pustynię i brak placów zabaw dla dzieci 
w miejscu zamieszkania. Czy potrafią do-
cenić wszystkie walory Parku Solvay? Czy 
włączą się do tych działań, które ocalą go 
przed zawłaszczeniem?  RG

Korzystałam m.in. z opracowania Gosi Świderek pt. „Par-
ki i ogrody województwa małopolskiego”, Łódź 2007
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji 
Prace Rady Dzielnicy IX w ostatnich tygo-
dniach zdominowały dyskusje na temat 
zadań planowanych na przyszły rok. Pod-
czas sesji, która odbyła się 4 lipca, podjęto 
uchwały decydujące o rozdysponowaniu 
środków finansowych na zadania powie-
rzone i priorytetowe w 2013 roku. 

Finanse na zadania powierzone rozdzie-
lano, zgodnie z kompetencjami, w następu-
jących zakresach:

1. Budowa i przebudowa ulic lokalnych 
wraz z oświetleniem oraz prace remonto-
we dróg i chodników wraz z oświetleniem 
(rozdysponowano kwotę 788 800 zł).

2. Modernizacja ogródków jordanow-
skich oraz tworzenie zieleńców i skwerów 
(kwota do dyspozycji – 215 000 zł).

3. Budowa, modernizacja osiedlowej 
i szkolnej infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej (kwota 24 000 zł). 

4. Problematyka osób niepełnospraw-
nych (kwota 111 000 zł).

5. Lokalne wydarzenia kulturalne (kwo-
ta 21 000 zł).

6. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny 
Kraków” (kwota: 11 200 zł).

Środki finansowe na zadania prioryteto-

we na rok 2013 – kwotę 523 200 zł – roz-
dysponowano na projekt budowy ciągu 
pieszo-rowerowego na terenie łączącym ul. 
Zbrojarzy z ul. Strąkową, budowę ogródka 
jordanowskiego przy ul. Do Wilgi oraz na 
potrzeby placówek oświatowych i kultural-
nych, jednostek dbających o bezpieczeń-
stwo, placówek służby zdrowia i sporto-
wych, a także innych projektów z zakresu 
pomocy społecznej, utrzymania czystości 
oraz komunikacji z mieszkańcami.

Szczegółowy zapis podziału środków na 
rok 2013 znaleźć można na stronie interne-
towej www.dzielnica9.krakow.pl w zakład-
ce „uchwały”. 

Rada Dzielnicy IX poparła starania Sto-
warzyszenia Dobroczynnego „Betlejem” 
o przedłużenie umowy najmu od Agencji 
Mienia Wojskowego budynku przy ul. No-
wogródzkiej 8. Tutaj od trzech lat funkcjo-
nuje Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bez-
domnym „Dom Łazarza”, który służy po-
mocą osobom chorym, biednym i bezdom-
nym, społecznie wykluczonym ludziom. 
Schronienie znajduje tu 38 mieszkańców, 
codziennie wydawane są ciepłe posiłki dla 
ponad 50 osób. 

Po wizji lokalnej i zasięgnięciu opinii 
sąsiadów przez członków Komisji Polityki 
Społecznej i Mieszkalnictwa, Rada Dzielni-
cy IX zaopiniowała pozytywnie ponowne 
zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, 
położonego przy ul. Żywieckiej 44, na na-
stępny okres. 

Jednogłośnie podjęto uchwałę opiniu-
jącą negatywnie ustalenie WZ dla budowy 
dwóch budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych przy ul. Obozowej. Głównym 
argumentem uzasadniającym stanowisko 
rady jest katastrofalny stan ul. Obozowej, 
z której planowany jest dojazd i podłączenie 
inwestycji. Rada Dzielnicy IX kolejny raz 
przypomina, iż realizacji planowanych na 
tym obszarze inwestycji mieszkaniowych 
wielorodzinnych powinno bezwzględnie 
towarzyszyć procedowanie i wykonanie 
ul. 8 Pułku Ułanów.

Uchwalono korektę listy rankingowej 
zadań powierzonych na 2012 rok. Kwota 
200 000 zł, która nie zostanie wykorzystana 
w tym roku na budowę ciągu pieszo-rowero-
wego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową 
(przewiduje się, że projekt będzie gotowy 
dopiero w marcu 2013 r.) przeznaczona 
została na zadania inwestycyjne w zakresie 
budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz 
z oświetleniem – w tym paragrafie do listy 
rankingowej dopisano punkt: „Opracowanie 
dokumentacji i wykonanie dojazdu do Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Nr 6 – sięgacz z ul. Nowogródzkiej”. 

W wyniku korekty planowanych zadań 
powierzonych z zakresu problematyki osób 
niepełnosprawnych na rok 2012 będzie 
remontowany podjazd dla niepełnospraw-
nych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym Nr 6 przy ul. Niecałej 8.  AS

Posprzątajmy 
naszą dzielnicę... 
Krok w przyszłość!

Dzisiaj kilka zadań o tym, co nas czeka.
1 stycznia 2012 roku weszła w życie zno-

welizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która wprowadziła 
zasadnicze zmiany w systemach gospodar-
ki odpadami na poziomie gmin. Nowe za-
sady dotyczące gospodarowania odpadami 
samorządy mają wprowadzić najpóźniej 
do końca 2013 roku. Gmina Kraków jest 
w trakcie procedowania uchwał w tym 
zakresie. W ich wyniku zostanie wybrany 
podmiot zarządzający zintegrowanym sys-
temem gospodarki odpadami w Krakowie.

Obecnie krakowianie nieodpłatnie 
mogą przekazywać wielkie gabaryty, zużyty 
sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz inne 
problemowe odpady do zbiorczych punk-
tów gromadzenia tego rodzaju odpadów 
w  dwu miejscach:

– Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1, 
w godz. od 10.00 do 18.00, oraz w soboty 
od 7.30 do 15.30 (tel. 12 646 23 70),

– Sortowni Barycz przy ul. Krzemieniec-
kiej 40 w godz. od 7.00 do 14.00 ( paździer-
nik – marzec).

Ze względu na brak możliwości prze-
znaczenia odpowiednich środków ZIKiT 

zrezygnował z „Akcji Wystawka”, która była 
organizowana do roku 2011.

W zaistniałej sytuacji Zarząd Rady 
Dzielnicy IX podjął działania zmierzające 
do uporządkowania zasad odbioru odpa-
dów z terenu dzielnicy, w celu uniknięcia 
powstawania „dzikich wysypisk”, co nie-
stety ma miejsce, a ich usuwanie pochłania 
niemałą kwotę z budżetu Dzielnicy IX.

W dniu 20 lipca odbędzie się spotkanie 
w MPO w sprawie omówienia szczegóło-
wych zagadnień i bieżących problemów 
związanych z odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów. O rezultatach spotkania 
poinformuję Państwa w kolejnym numerze 

„Pisma Rady Dzielnicy IX”.
Obecnie MPO Spółka z o.o. informuje, 

że kontenery o pojemności 7m3 znajdują się 
przy ulicach: Jagodowej, Brożka i Zakopiań-
skiej. Za ich opróżnianie płacą konkretne 
podmioty, zatem dostęp mieszkańców jest 
ograniczony.

Chcielibyśmy, aby zaistniała możliwość 
postawienia kilku kontenerów ogólnie do-
stępnych.

Mieszkańcy sygnalizują ubywanie po-
jemników na odpady segregowane tzw. 

„dzwonów”. Sytuacja taka została spowodo-
wana zakończeniem się programu i brakiem 
pojemników, co wg informacji z ZIKiT ma  
zmienić się w najbliższym czasie.

Obecnie „dzwony” rozmieszczone są 
przy:

- os. Zaułek Jugowicki,
- ul. Cegielniananej koło „warzywniaka”,
- ul. Do Wilgi/ul. Zakopiańskiej,

- ul. Do Wilgi (nowe osiedle),
- ul. Do Wilgi koło pawilonu,
- ul. Jagodowej,
- ul. Millana 19,
- ul. Obozowej 22,41,59,
- ul. Odrzańskiej/ul. Koszalińskiej,
- ul. Ratajskiej/ul. Kołodziejskiej,
- ul. Szczerbińskiego 25,
- ul. Turonia,
- ul. Zawiłej koło przystanku MPK.
Lokalizacja może nie jest dogodna dla 

wszystkich mieszkańców, ale stwarza moż-
liwości segregowania odpadów stałych.

Zadbajmy o estetykę  i nie niszczmy de-
ficytowych pojemników – niestety zdarzają 
się podpalenia pojemników, a w niedzielne 
popołudnia miejsca te wyglądają, jak krajo-
braz po bitwie.   RG
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ECHA WYDARZEŃ W KRAKOWIE

Jubileuszowe 
Podgórskie Dyktando
18 maja odbyła się jubileuszowa X edycja 
Podgórskiego Dyktanda. 

Pomysłodawczynią  konkursu jest na-
uczycielka języka polskiego w Gimnazjum 
Nr 35 Barbara Nędza, dzięki której idea 
rozpowszechniła się w szkołach Dzielni-
cy XIII. Kilka lat temu, kiedy zrodziła się 
inicjatywa ściślejszej współpracy dzielnic 
podgórskich – VIII, IX, X, XI, XII i XIII 

– konkurs ortograficzny objął całe Podgó-
rze. Gospodarzem pozostało Gimnazjum 
Nr 35. 

Wyjątkowość tego przedsięwzięcia 

polega na udanej współpracy szkół i rad-
nych kilku dzielnic, a przede wszystkim 
na upowszechnianiu wśród młodzieży 
historii Podgórza. Od III edycji teksty ko-
lejnych Podgórskich Dyktand przybliżają 
dzieje małej ojczyzny, o czym świadczą ty-
tuły dyktand: „Z historii Podgórza”, „Her-
by Podgórza”, „Oswobodziciel z Podgórza”, 

„225. rocznica lokacji Podgórza”, „U św. 
Józefa w Podgórzu”, „Z historii samorząd-
ności”, „Plac Bohaterów Getta”.

Już w I edycji konkursu wzięli udział 
reprezentanci Gimnazjum Nr 24 z Dzielni-
cy IX. W kolejnych edycjach uczestniczyli 
także gimnazjaliści z ZSO Nr 17 oraz ZSOI 
Nr 3. Mieliśmy, wśród „naszych” uczniów 
laureatkę – mistrzem VIII „Podgórskiego 
Dyktanda” została Katarzyna Bochenek 
z Gimnazjum Nr 24.

Dziś Podgórskie Dyktando objęte jest 
honorowym patronatem wiceprezydenta 

Miasta Krakowa oraz patronatem me-
dialnym dwutygodnika „Krakow.pl”. Od 
początku wspierane jest finansowo przez 
Dzielnicę XIII, a od kilku lat także Rada 
Dzielnicy IX przeznacza środki finanso-
we na tę inicjatywę. „Wysiłki w zakresie 
dbałości o kultywowanie czystości i rozu-
mienie języka polskiego w formach mó-
wionej i pisanej są niezmiernie pożądane. 
Myślę, że współzawodnictwo w konkur-
sach dla młodzieży z podgórskich gim-
nazjów stanowi pewną formę integracji 
a kontynuacja tej inicjatywy to dobry 
element współpracy między podgórski-
mi dzielnicami – wyraził w przededniu X 
edycji Podgórskiego Dyktanda swe prze-
konanie przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy IX Krzysztof Mucha.

Szkoda w tej jubileuszowej edycji za-
brakło reprezentantów szkół z Dzielni-
cy IX.      AS

Dzieci Pierwsze 
Wiersze
Pięknie ilustrowane przez autorów albu-
mowe wydania dwóch tomików wierszy 
zwieńczyły kilkumiesięczną pracę dzieci 
z Przedszkola Nr 95 nad projektem „Dzieci 
pierwsze wiersze”.

Do stawiania pierwszych kroków 
w świecie rymów przedszkolaki przygo-
towywane były w czasie zabaw i ćwiczeń 
rozwijających twórcze myślenie i wy-
obraźnię oraz kształtujących umiejętność 
rymowania. Przedszkolaki słuchały wier-
szy polskich poetów, wybrane z nich recy-
towały, brały udział w spotkaniach w bi-
bliotece oraz w warsztatach z artystami: 
poetką Ewą Stadmüller, pisarką Joanną 
Krzyżanek, ilustratorką książek dla dzieci 
Małgorzatą Flis. Potem przyszedł czas na 
próbę własnych sił w dziedzinie twórczo-
ści poetyckiej. Dzieci konstruowały własne 
rymowanki na tematy im bliskie. Wszyst-
ko zostało spisane przez nauczycielki Mał-

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX gorzatę Ożóg i Iwonę Kubicę, a następnie 
z pomocą ilustratorki książek Katarzyny 
Koczubiej-Pogwizd, w czasie warsztatów 
w CSW Solvay, zilustrowane własnoręcz-
nie przez małych autorów z wykorzysta-
niem ciekawej techniki collage’u. Prace 
udało się opracować graficznie i wydać 
dzięki szczególnemu zaangażowaniu Ma-
cieja Orzechowskiego i firmy SuperFOTO.
pl. Efekt jest imponujący, tym bardziej 
że w projekcie wzięło udział 52 dzieci.

Intensywne obcowanie z literaturą 
polską podczas pracy nad projektem 
było dla dzieci niewątpliwie ważnym 
doświadczeniem. Ale nie do prze-
cenienia jest sam proces twórczy 
i konkretne dzieło – w tym przy-
padku w postaci książki,  w ktw któ-ó-
rym karym każżdy maluch z dumdy maluch z dumą ą 
znajduje czznajduje cząąstkstkę ę 
siebie i siebie i śślad swo-lad swo-
jej pracy. jej pracy. 

Autorce pro-
jektu – Małgo-

-rzacie Ożóg gra-
-tulujemy pomy-
słu, a dzieciom 
wyobraźni i wy-
trwałości!   AS 

ZACZAROWANY LIS
Był sobie lis zaczarowany,

miał rude łapy i był kochany.
Lubiły go wszystkie zwierzęta,

a nawet niemowlęta.
On lubił zaczarowane krainy

i bardzo wielkie machiny.
Latał nimi i zwiedzał,

nigdy w domu nie siedział.
Robił wielkie fikołki

i w ogródku hodował fiołki.
MiaMiał ł skarpetki w paski,skarpetki w paski,

a na ga na głłowowę ę wkwkłładaadał ł kolorowe kaski.kolorowe kaski.
LubiLubił ł czerwone biedronkiczerwone biedronki

i pei pełłne kwiatne kwiatóów w łąłąki.ki.
KiKiedyedyś ś przyszedprzyszedł ł do mnie do domu,do mnie do domu,

ale nie male nie móówiwię ę o tym nikomu.o tym nikomu.
MMagdalena Sarna

(z tomiku „Wierszyki”)

LATO, LATO, LATO CZEKA!
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do spędzenia wakacyjnego czasu w Klubie Sportowym Borek oraz 
w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY.

Akcja lato w CSW Solvay będzie organizowana w dniach od 13 do 24 sierpnia. W programie: warsztaty pla-
styczne i rękodzieła artystycznego, warsztaty EDUrobot, warsztaty teatralne, wycieczki po Krakowie w ramach 
cyklu „Poznajemy nasze miasto”, wyjścia do kina oraz gry i zabawy.

Klub Sportowy Borek zaprasza przez cały sierpień w wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach od 10 do 
13. Będzie dobra zabawa i zdrowa rywalizacja na boiskach sportowych, a razie niepogody w hali pod balonem.
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systemu komunikacyjnego. Pierwszym 
pomysłem zgłoszonym do Rady Miasta 
Krakowa była budowa ul. Ks. Tischne-
ra, później włączaliśmy się w dyskusję 
nad rozwiązaniami projektowymi drogi 
szybkiego ruchu, obecnej ul. Turowicza 

– dopilnowaliśmy, aby zaistniał zjazd na 
Łagiewniki od strony Swoszowic na wy-
sokości stacji kolejowej Bonarka.

AS: Czy dostrzega Pan dokonujące się 
przemiany? Co istotnie się zmieniło i jak 
te zmiany wpływają na działania samo-
rządu dziś?

KM: Byliśmy świadkami rozbiórki 
zakładów sodowych. Zastanawiałem się 
wtedy, co wyniknie z tego burzenia… Od 
początku przemian miałem jednak prze-
konanie, że Dzielnica IX będzie ich be-
neficjentem. To, że na szczeblu lokalnym 
można dokonywać inwestycji, jest bar-
dzo korzystne. 20 lat temu tworzyły się 
struktury samorządowe, fundusze prze-
znaczane na działania dzielnic były dużo 
mniejsze. W tej chwili, mając do dyspo-
zycji ponad 2 mln zł, przy odpowiednim 
gospodarowaniu można przeprowadzić 
znaczące inwestycje.

Charakter Dzielnicy IX zmienił się 
z zaniedbanego przedmieścia na tętniącą 
życiem część Krakowa. W ślad za rozwo-
jem komercyjnym, handlowym, poszły 
spore inwestycje infrastrukturalne w po-
staci ciągów komunikacyjnych. Cieszy 
mnie, że dzielnica nasza w ostatnim dzie-
sięcioleciu stała się z peryferyjnej wielko-
miejską dzielnicą Krakowa.

AS: Co zadecydowało, że ponownie 
ubiegał się Pan o mandat radnego Dziel-
nicy IX?

KM: Sprawy dzielnicy były mi zawsze 
bliskie. Od małego obserwowałem prze-
mianę wsi w przedmieścia. Szczególnie 
interesują mnie sprawy związane z infra-

ROZMOWA MIESIĄCA

Konik 
infrastrukturalny

▶▶▶

Po upływie ponad 17 miesięcy VI Kadencji 
Rady Dzielnicy IX zapraszam na spotkanie 
z Przewodniczącym Zarządu i Rady Dziel-
nicy IX Panem Krzysztofem Muchą.

Anna Sulencka: Panie Przewodniczący, 
proszę na początek powiedzieć kilka zdań 
o sobie.

Krzysztof Mucha: Mam 67 lat, wy-
kształcenie wyższe techniczne, ukoń-
czyłem Politechnikę Krakowską w 1969 
roku i przez 41 lat pracowałem w zawo-
dzie – przez 25 lat w Instytucie Obróbki 
Skrawania w Krakowie jako pracownik 
naukowo-badawczy, później zajmowa-
łem się działalnością gospodarczą. Od 
dwóch lat jestem na emeryturze. Od 
urodzenia mieszkam w Łagiewnikach, 
obecnie na osiedlu Cegielniana przy ul. 
Koszalińskiej. Problemy Dzielnicy IX są 
mi bliskie i znane.

AS: Wiemy, że nie jest Pan wśród rad-
nych Dzielnicy IX nowicjuszem. Pracował 
Pan już w Radzie Dzielnicy IX. Kiedy to 
było?

KM: W Radzie Dzielnicy IX byłem 
od początku. Po powrocie z delegacji za-
granicznej dowiedziałem się, że zostałem 
wytypowany przez moich sąsiadów jako 
kandydat do Rady Dzielnicy IX. Wy-
startowałem w wyborach i w I kadencji 
w latach 1991-1992 zostałem członkiem 
zarządu. Pracowałem w radzie jeszcze 
przez dwie kolejne kadencje do 2002 
roku, w III kadencji jako zastępca prze-
wodniczącego rady.

AS: Czym charakteryzował się samo-
rząd w latach 90.?

KM: Pierwsze trzy kadencje radni nie 
prezentowali tak roszczeniowej postawy 
względem swoich okręgów wyborczych 
jak obecnie. Atmosfera była bardziej ko-
leżeńska. Czuliśmy presję mieszkańców, 
ale też była w nas samoistna chęć speł-
niania zadań i zrozumienie argumentów 
innych. Mam wrażenie, że dzisiejsza po-
stawa utrudnia kontakt i podejmowanie 
decyzji w ważnych kwestiach. 

AS: Jakie zadania stawiali sobie wtedy 
radni jako przedstawiciele mieszkańców? 

KM: W pierwszych kadencjach głów-
nym zadaniem było opracowanie strate-
gii rozwoju infrastruktury na najbliższe 
lata. Dzielnica była coraz bardziej za-
gospodarowywana. Palące były sprawy 
infrastruktury kanalizacyjnej, wodocią-
gowej. Później braliśmy się za budowę 
dróg, w większości jeszcze gruntowych. 
Zajmowaliśmy się też opracowaniem 

strukturą. To jest mój konik. W tym czuję 
się dobrze i mam nadzieję, że się spraw-
dzam. Po przejściu na emeryturę postano-
wiłem spróbować powrócić do działalno-
ści społecznej w radzie dzielnicy.

AS: Został Pan wybrany Przewodni-
czącym Zarządu i Rady Dzielnicy IX. To 
ogromne wyróżnienie, ale też duża odpo-
wiedzialność. Jak Pan sobie z tym radzi? 
Czy może Pan liczyć na pomoc radnych?

KM: Baza Rady Dzielnicy IX związana 
jest z poprzednimi kadencjami, tylko 1/3 
radnych jest nowa i jesteśmy „radą star-
szych” – średnia wieku przekracza 50 lat. 
Po dwóch kadencjach nastąpiła zmiana 
przewodniczącego i potrzeba było czasu, 
żeby zrodziło się zaufanie do „nowego”. 
Nieustannie zapraszam do konstruktyw-
nej współpracy wszystkich radnych, tak-
że mających odmienny punkt widzenia 
w sprawach rozwoju dzielnicy.

AS: Jakie są, zdaniem Pana, największe 
walory Borku Fałęckiego i Łagiewnik?

KM: Dziś Dzielnica IX jest jedną 
z lepiej rozwiniętych infrastrukturalnie 
dzielnic Krakowa. Ma też dodatkowe za-
lety w postaci sporych obszarów zieleni. 
Mamy Park Solvay, Las Borkowski, teren 
Doliny Wilgi przygotowywany do zago-
spodarowania jako park rzeczny. Dziel-
nica IX jest postrzegana jako zielona. Na 
co dzień obserwujemy w okresie wiosen-
no-letnim, że odwiedzają nas przyjezdni 
szukający w cieniu przyrody odpoczyn-
ku. Ten charakter rekreacyjny chcieliby-
śmy zachować. Zauważyć też muszę, że 
na terenie Borku Fałęckiego działa je-
den z ważniejszych klubów sportowych 
w Krakowie. Na szczęście starania Rady 
Dzielnicy IX już od III kadencji i dobra 
decyzja Miasta pozwoliły na utrzymanie 
działalności Klubu Sportowego Borek. 
Wraz z wybudowaniem na terenie sta-
dionu w Borku Fałęckim Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku klub zyskał bazę 
treningową i ocalony został atrakcyjny 
teren rekreacyjno-sportowy, gęsto poro-
śnięty starodrzewiem. Chcemy go utrzy-
mać i dbamy o niego.

AS: Które obszary życia zdecydowanie 
wymagają korekty, dopełnienia, aby kom-
fort życia mieszkańców z tej części Krako-
wa zwiększył się?

KM: Ulica 8 Pułku Ułanów jest nam 
potrzebna jak powietrze – będzie wpły-
wać na komfort życia mieszkańców tak-
że kilku sąsiednich dzielnic. Mamy w tej 
sprawie poparcie Dzielnicy XIII wyrażo-
ne uchwałą. Prowadzimy rozmowy w tej 
sprawie z innymi sąsiednimi dzielnicami 

Po drugie konieczna jest budowa łącz-
nika pomiędzy pętlą w Borku Fałęckim 
od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej w oko-
licy cmentarza – w przeciwnym razie sta-
niemy przed problemem całodziennego 
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zablokowania skrzyżowania na Górze 
Borkowskiej. 

Bardzo potrzeba nam przedszkola. 
Mamy pomysł na miejsce i drążony jest 
temat budowy przedszkola modułowe-
go w otulinie parku Solvay. Perspektywa 
demograficzna jest korzystna, teren jest 
dostępny komunikacyjnie, a jednocze-
śnie optymalny pod względem przyrod-
niczym. To jest bardzo dobry pomysł. W 
sytuacji deficytu żłobków i przedszko-
li Miasto powinno znaleźć pieniądze 
na budowę nowoczesnego przedszkola 
w tym miejscu.

AS: Z jakimi planami przystąpił Pan 
do pracy w Radzie Dzielnicy IX? Jakie są 
realne możliwości ich realizacji?

KM: To jest moim zadaniem, żeby 
dokończyć sprawy kanalizacji Borku 
Fałęckiego i Łagiewnik, także uwzględ-
niając modernizację w okolicach ulic Na 
Grządkach i Ogrodniki, zwanych przez 
nas trójkątem bermudzkim. Są wciąż 
luki w infrastrukturze kanalizacyjnej, ale 
już niewielkie i do 2015 roku cały obszar 
Dzielnicy IX powinien być skanalizowa-
ny. Zatem, po pierwsze – kanalizacja. Po 
drugie – równie trudny element – ko-
munikacja. W ramach komunikacji au-
tobusowej i tramwajowej stawiamy sobie 
za cel bezpieczeństwo, czystość, estetykę, 
elegancję. Podjęliśmy decyzję o budowie 
nowoczesnych peronów tramwajowych, 
chcemy zrobić zadaszenia schodów 
w przejściach podziemnych pod Zako-
pianką.

Istotną kwestią jest sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W ubiegłym roku uda-
ło nam się doprowadzić do rozpoczęcia 
procedury tych planów dla pięciu obsza-
rów dzielnicy, żeby spróbować uporząd-
kować dziką działalność deweloperską. 
To uważam za wielki sukces. Wszystkie 
nasze projekty poszerzenia pierwotnych 
granic planów zostały uwzględnione 
przez Biuro Planowania Przestrzennego 
UMK i 26 października 2011 roku RM 
Krakowa podjęła uchwałę o przystąpie-
niu do sporządzania pięciu obszarów 
MPZP dla Borku Fałęckiego i Łagiewnik. 
Oprócz planów potrzebne jest zarezer-
wowanie korytarzy komunikacyjnych. 

Ulica 8 Pułku Ułanów ma swój korytarz 
wyznaczony przez MPZP. Staramy się 
doprowadzić do wyznaczenia takiego 
korytarza dla ciągu od ulicy Orzechowej 
do Zawiłej. Konieczne jest też zarezer-
wowanie korytarza komunikacyjnego 
wyprowadzającego ruch w Łagiewnikach 
drogą równoległą do ul. Turowicza włą-
czającą się w węzeł komunikacyjny pod 
estakadą przy CH Bonarka. Te koniecz-
ności staramy się uświadomić urzędni-
kom w Mieście. 

AS: W jakich czynnikach upatruje Pan 
przeszkody w realizacji planów dotyczą-
cych dzielnicy? 

KM: Przeszkodą bywają niewystar-
czające środki finansowe. Na przykład 
na budowę ul. 8 Pułku Ułanów potrze-
ba kilkadziesiąt mln zł, a Dzielnica dys-
ponuje rocznym budżetem w wysokości 
2 mln zł. Wymogliśmy na ZIKiT utrzy-
manie bieżącej przejezdności – jest to 
oczywiście rozwiązanie na krótką metę, 
a tymczasem nieustannie wnioskujemy 
do Urzędu Miasta Krakowa o koniecz-
ność podjęcia przez Miasto budowy ul. 
8 Pułku Ułanów. 

Życie bierze się takie, jakie jest. W ob-
liczu niemożności wykonania jakiegoś 
zadania staramy się wykorzystywać środ-
ki finansowe inaczej, czasem prace wyko-
nywane są fragmentarycznie. Zdarzają się 
też trudności formalno-prawne i zadanie 
musi poczekać, jak to ma miejsce w przy-
padku ul. Zdunów – budowa chodnika 
czeka na kanalizację, bo rozkopywanie 
go rok po remoncie podczas kanalizowa-
nia byłoby niegospodarnością! W trakcie 
realizacji czasem trzeba operatywnie re-
agować na problemy techniczne.

AS: Jak wygląda realizacja zadań 
Dzielnicy? Często mieszkańcy domagają 
się rozwiązania jakiegoś problemu na-
tychmiast. Proszę opowiedzieć o procesie 
wprowadzania zadania do realizacji. 

KM: Praca rady dzielnicowej związa-
na jest z procedurami obowiązującymi 
w miejskim planie finansowym. Zada-
nia, które chcemy realizować, muszą być 
przygotowane z rocznym wyprzedze-
niem. Potrzeba decyzji rady o umiesz-
czeniu danej inwestycji czy zadania na 
liście rankingowej. Pomysły są różne, 

ale rada jako całość decyduje o ważno-
ści danego zadania dla Dzielnicy. Trzeba 
brać pod uwagę uwarunkowania finan-
sowe. Nie można wszystkich pieniędzy 
przeznaczyć na zrobienie jednej ulicy, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy finansowanie 
remontu przekracza możliwości Dzielni-
cy. W przypadku trudności technicznych 
czy obiektywnych trzeba szybko reago-
wać i dokonywać korekt planów, czasem 
zmiany zadań, wtedy wszystko zależy od 
operatywności. Biorąc pod uwagę bardzo 
trudny poprzedni rok budżetowy, Dziel-
nica nie poniosła znaczących strat przy-
znanych funduszy.

AS: Jak wygląda Pana komunikacja 
z mieszkańcami? Skąd czerpie Pan infor-
macje o potrzebach społeczności, dla któ-
rej Pan pracuje?

KM: Pomysły zbieramy od ludzi w roz-
mowach. Organizowane są spotkania, 
w czasie których mieszkańcy mogą się 
wypowiedzieć. Z interwencji, także pi-
semnych, staramy się wyłuskiwać sedno 
sprawy, bo oczekiwania często mijają się 
z realnymi możliwościami interweniowa-
nia. Przykładowo w dniu dzisiejszym nie 
da się rozwiązać problemów komunika-
cyjnych mieszkańców ul. Obozowej, ale 
prośba o remont nawierzchni ul. Żywiec-
kiej na odcinku platformy przystanku 
autobusowego przy ul. Solvaya została 
rozpatrzona w trybie natychmiastowym 

– nawierzchnia ulicy w tym miejscu jest 
remontowana. Zapraszamy również 
mieszkańców do współpracy przy oma-
wianiu planów miejscowych.

AS: Czy poza planami ma Pan ma-
rzenia dotyczące rozwoju naszej Dziel-
nicy? Proszę pamiętać, że marzenia się 
spełniają.

KM: Marzenia mam takie: uzupełnić 
brakującą infrastrukturę komunikacyjną, 
tak żeby dzielnica była dostępna komu-
nikacyjnie, zachować strefy zielone i zbu-
dować przedszkole.

AS: Życzę zatem owocnych rozmów 
z decydentami, aby zadania rozpoczęte 
były dokończone, a te ze sfery marzeń sta-
ły się rzeczywistością.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Sulenck
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Nie słyszę, ale chcę poznać i zrozumieć świat!
zaproszenie do przedszkoli i  szkół w Dzielnicy IX

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY NR 6, UL. NIECAŁA 8, 30425 KRAKÓW

Wszystkich Rodziców poszukujących ciekawej oferty 
edukacyjnej i terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami 
słuchu i mowy zapraszamy do Szkoły  Podstawowej  Nr 
154, Gimnazjum  Nr 63, Oddziału Przedszkolnego oraz na 
zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju placówki. 

„Dobrze zuchem być…”

W Ośrodku odbywają się 

zbiórki zuchowe. Dzielni Ry-

cerze – zuchy z naszej szkoły 

odkrywają sekrety przyrody 

w pobliskim Parku Solvay, 

poznają wielkie wydarzenia 

z historii Polski, uczą się, jak 

sobie nawzajem pomagać. 

Mają też swoje obrzędy, ta-

jemnice i oczywiście zdoby-

wają sprawności, a wszystko 

odbywa się w atmosferze 

wesołej zabawy.

Teatr w przedszkolu

Od września nasi najmłodsi uczniowie 
biorą udział w projekcie, podczas którego 
wprowadzani są w świat bajek poprzez spek-
takle teatralne, zabawy w teatr i uczestnictwo 
w warsztatach aktorskich.

 W trakcie zajęć przedszkolaki chętnie an-
gażują się w tworzenie kukiełek, masek, stro-
jów, a podczas inscenizacji pokonują swoje 
lęki, nieśmiałość i trudności komunikacyjne. 
Teatr dostarcza wszystkim wiele radości dla-
tego z chęcią będziemy kontynuować projekt, 
a może nawet zaprosimy do niego starszych 
kolegów?!                   Barbara Bielenin

Projekt: Uczeń-Obywatel

W ramach projektu Uczeń-Oby-
watel uczniowie naszego gimna-
zjum zostali zaproszeni na otwartą 
sesję Rady Miasta Krakowa. Wizytę 
w Urzędzie Miasta rozpoczęliśmy 
w gabinecie Przewodniczącego Rady 
Miasta Krakowa, w którym o pracy 
radnych opowiedział nam nasz prze-
wodnik po Urzędzie radny Miasta 
Krakowa pan Adam Migdał. Następ-
nie udaliśmy się na salę obrad.

Była to dla nas kolejna interesująca 
lekcja wychowania obywatelskiego.    

Małgorzata Świerz, Agnieszka Zych

Od Bałtyku po Tatr szczyty9 lutego 2012 r. odbył się konkurs ze zna-
jomości pięknych polskich legend. Ucznio-
wie klas IV pochwalili się wiedzą zdobytą 
na lekcjach języka polskiego. Odpowiadali 
na pytania, rozpoznawali fragmenty zna-
nych im legend, popisywali się znajomo-
ścią nowo poznanych zwrotów i wyrazów, 
uzupełniali fragmenty tekstów brakują-
cymi zdaniami, rozwiązywali kalambury.
Po raz kolejny przekonali nas, że umieją 
współpracować w grupie i świetnie się 
bawić. Zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami i drobnymi upominkami.Kinga Lapłaś, Magda Pieczarkowska

Uczymy się odkrywając!

9 marca uczniowie klas I-III 

uczestniczyli w Dniu Ekspery-

mentów i badali własności cieczy. 

Mali odkrywcy mogli przekonać 

się, które płyny są lżejsze, a któ-

re cięższe od wody. Porównywali 

także gęstość przedmiotów spraw-

dzając, czy unoszą się na wodzie 

i spróbowali swoich sił jako kon-

struktorzy turbiny wodnej. 

W niezwykłej atmosferze 

dzieci doskonaliły umiejętności 

obserwacji i zastosowania wiedzy 

w praktyce.           Jadwiga Maciejczyk

Jesteśmy  badaczami 

W szkolnym konkursie wiedzy 

przyrodniczej „Wszystko o substan-

cjach” uczniowie udowodnili, że 

doskonale przyswoili sobie trudne 

wiadomości. Dzielnie wykonywali 

ciekawe doświadczenia według po-

danych instrukcji: badali właściwo-

ści substancji, porównywali wyniki 

doświadczeń, formułowali wnioski 

na podstawie własnych obserwacji. 

Jury konkursu nagrodziło wszyst-

kich uczniów biorących udział 

w konkursie.
                    

   Agnieszka Zych

Zapewniamy oryginalny system edukacyjno-wychowawczy oparty na  wypracowanych przez surdopedagogów naszej placówki 
rozwiązaniach metodycznych oraz atmosferę domu rodzinnego. Priorytetem pracy szkoły jest rozwijanie komunikacji językowej 
oraz stałe umacnianie wiary dziecka niedosłyszącego we własne możliwości. Oferujemy profesjonalną terapię słuchu i mowy oraz 
liczne zajęcia o charakterze terapeutycznym wspierające rozwój poznawczy dziecka. Wspomagamy rozwój społeczny, uczymy 
wolontariatu i kształtujemy kreatywność. Zapewniamy 5-dniowy internat (dla uczniów spoza Krakowa).

Zapraszamy na indywidualne konsultacje – tel. 122681167.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Bezpieczniej, funkcjonalniej 
– podsumowanie działań 
inwestycyjnych w Dzielnicy IX

Wiosną, po zimowym okresie, kiedy nie prowadzi się robót dro-
gowych, drożone zostały do realizacji zadania inwestycyjne zapla-
nowane na 2012 rok.

Z końcem marca ukończono modernizację fragmentu ulicy Ce-
gielnianej i przylegającego do niej chodnika. Pierwotnym zamie-
rzeniem był remont chodnika po stronie numerów parzystych od 
sięgacza przy budynku CELAPO do posesji przy Cegielnianej 4. 
W trakcie prac podjęto jednak decyzję o rozszerzeniu remontu do 
wejścia na plac targowy. Chodnik został odremontowany, ułożono 
pasek odwadniający przy krawężniku. Po odbiorze okazało się, że 
woda deszczowa nie odpływa z jezdni prawidłowo, czyli po opa-
dach przechodnie w dalszym ciągu narażeni byli na przykre konse-

kwencje przejeżdżania aut po stojącej w zagłębieniach drogi wodzie. 
Ten odcinek ulicy Cegielnianej posiada minimalny kąt nachylenia 
i aby zniwelować zastoje wody, konieczne było wyrównanie jezdni. 
Rada Dzielnicy IX przeznaczyła dodatkowe środki finansowe na 
nową nawierzchnię asfaltową, którą położono na odcinku 130 m. 
od ulicy Pienińskiej do ulicy Szaniawskiego.

Z początkiem czerwca zakończyły się prace przy przystankach 
tramwajowych Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Solvay na 
trasie przy Zakopiance. Wyremontowane zostały platformy przy-
stankowe. Perony przystosowane zostały do norm unijnych – kra-
wężniki są granitowe i podwyższone zostały o 7 cm, aby dostoso-
wać je do pojazdów niskopodłogowych.

Zmodernizowany został 
także chodnik przy ul. Za-
kopiańskiej od przystanku 
tramwajowego Solvay do 
skrzyżowania z ul. Kościusz-
kowców, przy którym znaj-
duje się m.in. poczta. Zużyte 
i wypaczone płyty chodni-
kowe zamienione zostały na 
kostkę brukową z podjazda-
mi dla niepełnosprawnych 
wedle standardów unijnych.

Również w czerwcu od-
remontowano schody w 
ciągu pieszym prowadzą-
cym na Górę Borkowską, po 
wschodniej stronie ul. Zako-
piańskiej.          AS

MPZP Dzielnicy IX w toku!
Od ubiegłego roku przygotowywane są Miejscowe Plany Zago-
spodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy IX w pięciu obsza-
rach: „Liban”, „Polana Żywiecka”, „Borek Fałęcki Północ”, „Zako-
piańska-Zawiła”, Łagiewniki”.

W dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Rady Dzielnicy 

IX odbyło się spotkanie radnych i przedstawicieli stowarzyszeń 
z twórcami planów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Biura 
Planowania Przestrzennego Urzędu M. Krakowa, Biura Rozwo-

ju Krakowa, oraz Instytutu Rozwoju Miast.
Przedstawiony stan opracowanych dokumentów jest podsta-

wą wnoszenia wniosków, przed kolejnym etapem procedowania.
Należy oczekiwać, że w miesiącach jesiennych odbędzie się 

publiczne wystawienie planów.         RG

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX OBSZARY BORKU FAŁĘCKIEGO I ŁAGIEWNIK 
OBJĘTE OPRACOWYWANYMI MIEJSCOWYMI 
PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
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