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

Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
(ul. Żywiecka 13) czynny 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 Krzysztof Mucha: 
piątek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego Jan S. Pietras: 
czwartek w godz. 17.00-18.00
Członek Zarządu Renata Grotowska: 
wtorek w godz. 14.00-15.00

Sprawozdanie z sesji

Na 51. sesji, która odbyła się w dniu 9 lipca, Rada Dzielnicy 
IX pracowała głównie nad uchwałami w sprawach podzia-

łu środków finansowych na przyszły 2014 rok. 
Uchwalono rozdział kwoty 520 700 zł na zadania priorytetowe 

w zakresie oświaty i wychowania, kultury i sztuki, bezpieczeństwa 
publicznego, służby zdrowia, komunikacji z mieszkańcami. Na li-
ście zadań realizowanych z tej puli środków finansowych znalazły 
się też inwestycje z zakresu rekreacji i sportu.

Rozdysponowano również kwoty przyznane Dzielnicy w ra-
mach zadań powierzonych na 2014 r. w zakresie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych, w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków”, w zakresie 
budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej in-
frastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz problematyki osób nie-
pełnosprawnych.

Rada przystąpiła do otwartego konkursu ofert w 2014 r. w ra-
mach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowy-
mi. Pozyskane środki przeznaczone będą na organizację lokalnych 
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz pomoc 
rzeczową dla osób zrzeszonych w kołach emerytów i rencistów.

Do Rady Miasta Krakowa wnioskowano o umieszczenie w bu-
dżecie Miasta Krakowa na rok 2014 przebudowy boisk sportowych 
i bieżni wraz z układem komunikacyjnym, oświetleniem i kanali-
zacją deszczową na terenie Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła-

-Mireckiego – II etap tego zadania.
Radni pozytywnie zaopiniowali wydanie decyzji warunków za-

budowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie, przebudowie 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Suchej 28. 

Szczegółowe brzmienie wszystkich uchwał dostępne jest na stro-
nie internetowej www.dzielnica9.krakow.pl.           AS

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Ulica Zdunów

INFORMACJA NA DZIEŃ 22 LIPCA 2013 ROKU

Stan przygotowania do inwestycji obejmującej budowę ka-
nalizacji, odwodnienia ulicy, odbudowę pasa jezdnego oraz bu-
dowę chodników na odcinku ul. Zdunów od potoku Młynny 
Kobierzyński do ul. Kowalskiej przedstawia się następująco:

1) Wg ustaleń w dniu 10.06.2013 r. z inwestorami: MPWiK, 
ZIKiT, Zakładem Gazowniczym Kraków oraz inwestorami re-
alizującymi inwestycje budowlane mieszkaniowe w rejonie ul. 
Zdunów – porozumienie zapewniające środki na finansowanie 
odwodnienia ulicy, odbudowę pasa jezdnego oraz budowę chod-
ników na omawianym odcinku powinno było być podpisane do 
końca czerwca 2013 r.

2) Do dnia 22.07.2013 r. porozumienie, o którym mowa po-
wyżej, nie zostało podpisane, co stwarza zagrożenie dla pełnej 
realizacji zadania jeszcze w 2013 r. Możliwość ogłoszenia prze-
targu i rozpoczęcia prac w końcu 2013 r. ulega przesunięciu.

3) Zarząd na bieżąco prowadzi rozmowy zarówno z ZIKiT, 
jak i z MPWiK.

4) Dotychczas MPWiK przygotowało skierowaną do ZIKiT 
propozycję podpisania umowy z udziałowcami tej inwestycji, 
tzn. Zakładem Gazowniczym i deweloperami budującymi in-
westycje przy ul. Zdunów. Podpisanie tej umowy warunkuje 
porozumienie między ZIKiT i MPWiK w sprawie finansowania 
i zakresu prac. 

5) MPWiK proponuje sfinansowanie ze swoich środków za-
sadniczej inwestycji.

6) ZIKiT środkami własnymi, deweloperów, Zakładu Ga-
zowniczego i Dzielnicy IX sfinansuje: odwodnienie, krawężniki 
oraz wjazdy na posesje przy ul. Zdunów. 

7) ZIKiT powiadomił o podpisaniu umowy z deweloperami, 
nie ujawniając zadeklarowanych kwot.

8) Przypominamy, że Rada Dzielnicy IX zadeklarowała swój 
udział kwotą 92 000 zł.

9) Zarząd Rady Dzielnicy IX na bieżąco monitoruje zaistnia-
łą sytuację, przypominając stronom o wadze tej inwestycji dla 
mieszkańców Dzielnicy IX oraz o znaczeniu tej ulicy dla układu 
komunikacyjnego w rejonie Borku Fałęckiego.                

JSPietras
Z ostatniej chwili:
Podczas rozmowy z dyr. MPWiK w dniu 23 lipca Przewodni-

czący Rady Dzielnicy IX uzyskał następujące informacje:
1) MPWiK porozumiało się z ZIKiT w sprawie inwestycji 

w ul. Zdunów.
2. Ustalono włączenie do porozumienia Zakładu Gazowni-

czego w zakresie finansowania. Przygotowywane są w MPWiK 
dokumenty porozumienia. Będą gotowe za kilka dni.

3. Po podpisaniu porozumienia przewiduje się ogłoszenie 
przetargu i wybór wykonawcy.

4. Wejście w teren realnie przewidywane jest z końcem 
sierpnia.

Szanowni Państwo!

Antysmogowy Plan Przyśpieszenia, 
czyli ponad 600 mln zł na ochronę po-
wietrza i osiągnięcie norm w 2017 roku, 
pozytywny program dla krakowskiej 
edukacji – plany naprawcze i szansa dla 
każdego, plan na zmniejszenie opłaty 
śmieciowej w Krakowie, szukanie środ-
ków na rozwój Krakowa z pieniędzy UE 

na lata 2014-2020 i około 50% więcej środków niż w poprzed-
nim okresie finansowania. Spotkania w sprawie inwestycji lo-
kalnych, w sprawie akcji „Płać podatki w Krakowie”, spotkania 
z mieszkańcami w wakacje, sprawy mieszkaniowe i starania, 
aby to Kraków był miejscem pilotażu nowej polityki mieszka-
niowej państwa. 

Tak wyglądają pracowite wakacje 2013 roku. 
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
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Kemping w sercu miasta? Czyli...

Czy w miejskich metropoliach powinno znaleźć się miejsce 
na kemping? Pytanie nie jest łatwe i należy zapewne do ga-

tunku tych, które spotykają się z odpowiedzią: Tak, ale...
Turyści podróżujący po krajach Bliskiego Wschodu, np. Iranie, 

są zaskakiwani propozycją rozbicia namiotu w miejskim parku. 
Taki tam zwyczaj. W Krakowie naraziliby się na interwencję Straży 
Miejskiej. Jednak z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, jakim 
problemem dla mieszkańców Krakowa i służb miejskich byłoby po-
wstałe w sposób niekontrolowany pole namiotowe, np. na krakow-
skich Błoniach lub na Plantach.

Co innego kemping w sercu miasta.
W Krakowie, który w miesiącach letnich odwiedzany jest przez 

licznych turystów indywidualnych o mniej zasobnym portfelu, ta-
kiej możliwości nie ma, a właściwie jest, ale w bardzo ograniczonym 
zakresie. Bez atrakcyjnego wyboru. W granicach naszego miasta 
jest zaledwie pięć kempingów: Camping Clepardia przy ul. Pachoń-
skiego, Elcamp przy ul. Tynieckiej, Kemping KRAK przy ul. Radzi-
kowskiego, Kemping Smok przy ul. Kamedulskiej oraz „Krakowian-

ka” przy ul. Żywieckiej Bocznej. Wymieniam je nie w celach promo-
cyjnych – chociaż promocja też byłaby na miejscu – ale w tym celu, 
by zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie na planie miasta. Ostatni 
z wymienionych znajduje się w Dzielnicy IX. Mieści się przy ul. Ży-
wieckiej Bocznej, która w zasadzie jest alejką w Parku Solvay.

W „Rozmowie miesiąca” poświęconej temu miejscu przybliżo-
ny został obiekt OTSiR pochodzący z lat 60. ubiegłego wieku. Taki 
CAMPING RETRO! Dlatego tytuł wywiadu: „Miejsce, w którym 
zatrzymał się czas”. Kemping „Krakowianka” rozpoczyna swoje ży-
cie późną wiosną i zasypia jesienią, gdy odjeżdża ostatni kamper, 
ostatni turysta zwinie namiot.

Kemping „Krakowianka” stoi karawaningiem. Niestety w ostat-
nich latach przyjeżdża coraz mniej turystów zagranicznych, gdzie 
ten sposób spędzania wakacji, podróżowania i zwiedzania, ma jesz-
cze swoich zwolenników. Nie oznacza to jednak, że karawaning jako 
sposób wakacyjnego podróżowania został w Polsce doprowadzony 
do upadku i wszyscy Polacy wybierają południowe plaże. Działa 
od 1964 roku Polska Federacja Campingu i Caravaningu, która od 
1967 roku przyznaje Nagrodę „Mister Camping”. Na tej zaszczytnej 
liście nie ma jednak kempingu krakowskiego. 

Turystów z Polski kemping borkowski gości bardzo rzadko, cho-
ciaż zlokalizowany jest w sercu miasta, z widokiem na sanktuarium 
w Łagiewnikach, kilkanaście kilometrów od muzeum w Wielicz-
ce. Obok kempingu kilka marketów, egzotyczny plac targowy oraz 
przystanki komunikacji miejskiej. Czego może jeszcze oczekiwać 
turysta? Ten, który przyjeżdża kamperem – niewiele. Jednak nie 
może być pozbawiony jakichkolwiek atrakcji. Kemping musi tętnić 
życiem, by mógł stać się ważnym punktem na mapie turystycznej 
miasta i przyciągnąć turystów.

Co w tym zakresie robi Miasto?
Czeka. Może zatem dobrze się stało, że na naszym kempingu za-

trzymał się czas.              RG
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ROZMOWA MIESIĄCA

Miejsce, w którym zatrzymał się 
czas...

W czasie kolejnej Rozmowy Miesiąca będziecie Państwo mogli 
przyjrzeć się sygnalizowanemu powyżej tematowi z per-

spektywy Dzielnicy IX. Mamy bowiem przyjemność gościć na ła-
mach naszego Pisma Pana Zygmunta Florczyka „opiekującego 
się” od kilku lat kempingiem „Krakowianka” w Borku Fałęckim.

W atmosferze lata, gdy myśli wielu osób koncentrują się na 
temacie wypoczynku, zapraszam Pana do rozmowy o wypoczyn-
ku w naszej dzielnicy w miejscu, w którym zatrzymał się czas, 
a konkretnie na terenie, którym Pan zarządza.

Proszę uprzejmie przybliżyć czytelnikom, o jakim terenie mó-
wimy i jakiej nazwy formalnej powinniśmy używać.

Zygmunt Florczyk: Mówimy o terenie położonym w bezpo-
średnim sąsiedztwie Parku Solvay, składającym się z kompleksu 
pięciu działek o pow. ok. 5 ha, na którym funkcjonuje obecnie 
Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Krakowianka”, działają-
cy jako wyodrębniony podmiot gospodarczy w ramach struktu-

ry organizacyjnej Klubu Sportowego Borek.
Pozwoliłam sobie określić Pana najpierw mianem „opiekuna” 

obiektu, później „zarządcą”, a jakiego właściwie powinnam użyć 
określenia dla funkcji, którą Pan pełni? 

ZF: Od samego początku pełniłem i nadal pełnię funkcję 
Pełnomocnika Zarządu KS Borek jako członka Zarządu Klubu 
odpowiedzialnego za całokształt spraw związanych z OTSiR.

To proszę najpierw opowiedzieć o początkach Pana związku 
z OTSiR „Krakowianka”. Kiedy i jak to się zaczęło?

ZF: Z dniem 1 maja 2009 r., na podstawie umowy sporządzo-
nej pomiędzy Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie 
i KS Borek, przejęliśmy (w użyczenie i posiadanie) tereny oraz 
obiekty dawnego OSiR „Krakowianka”, tj.: Dom Wycieczkowy, 
domki turystyczne typu „turbacz”, pole caravaningowo-namio-
towe i nieczynny od dwóch lat basen kąpielowy.

Jaki obecnie jest stan prawny obszaru, na którym zlokalizo-
wany jest kemping? Jakie są jego perspektywy w świetle funkcji, 
którą wyznacza terenowi MPZP „Liban”?

ZF: Obecnie stan prawny terenu kempingu i basenu jest 
nieuregulowany, od kilkunastu lat toczy się bowiem spór 

▶▶▶

OPINIE, KOMENTARZE
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Boisko wielofunkcyjne przy 
Gimnazjum Nr 24 w Borku 
Fałęckim w trakcie realizacji

Zakończenie robót budowlanych przewidywane jest w mie-
siącu lipcu, a potem już tylko prace kosmetyczne i... wraz 

z pierwszym dzwonkiem w roku szkolnym 2013/2014 nastąpi 
uroczyste otwarcie obiektu. Zapewne będziemy świadkami tej 
uroczystości, by razem z przyszłymi użytkownikami cieszyć się 
z faktu, że w Dzielnicy IX przybył jeszcze jeden nowoczesny 
obiekt sportowy. A teraz podglądamy kolejne etapy jego po-
wstawania.

Nawierzchnia boiska powstała z kwarcowego żwiru w postaci granulatu 
zespolonego gumą i kauczukiem. Warstwa ma 2,5 cm grubości i jest 
rozścielana za pomocą specjalnej maszyny. Konieczne są też prace 
wykończeniowe, wykonywane  ręcznie.

Montaż oświetlenia. Boisko 
będzie oświetlane za pomocą 
lamp wiatrowo-solarnych, czyli 
zostaną zastosowane odnawialne 
źródła energii. Istotny jest 
zatem rachunek ekonomiczny i... 
ekologia! 

Rada Dzielnicy IX w czasie 
sesji w dniu 9 lipca 2013 roku  
podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia w roku 2014 
do budżetu Miasta Krako-
wa środków potrzebnych na 
realizację kolejnego etapu 
planowanego zagospodaro-
wania części sportowej przy 
Gimnazjum Nr 24. Koszt ca-
łej inwestycji wynosi ok. 1,5 
mln zł, dlatego jest ona eta-
powana i aby mogła być zre-
alizowana w pełnym zakresie, 
brakuje 1 mln zł. Według 
istniejącego projektu (o czym 
pisaliśmy już w tym roku) 
ma bowiem powstać jeszcze 
jedno – mniejsze boisko oraz 
bieżnia.         RG

sądowy pomiędzy Miastem a UBM RESIDENCE PARK 
ZAKOPIANKA sp. z o.o.  (która to nabyła od Spółki LIBAN SA 
uprawnienia roszczeniowe do tych terenów). Zgodnie z aktual-
nie opracowywanym MPZP tereny objęte tym sporem są prze-
widywane jako tereny rekreacyjno-sportowe.

A jak było w przeszłości? Proszę opowiedzieć o początkach 
ośrodka? Myślę, że na miejscu będą tutaj osobiste wspomnienia 
sprzed lat.

ZF: W latach 50. ubiegłego wieku na terenach obecnej „Kra-
kowianki”, w wyniku intensywnej eksploatacji żółtego piasku, 
powstaje naturalne rozlewisko wodne, z którego, do czasu jego 
zaniku, zaczynają korzystać mieszkańcy Borku Fałęckiego. 

Początek powstawania OTSiR wyznacza dzień 1 czerwca 1963 r., 
kiedy to oddano do użytku mieszkańców pełnowymiarowy od-
kryty basen kąpielowy wraz z brodzikiem dla dzieci oraz boiska-
mi asfaltowymi do gry w siatkówkę. Kolejnym etapem tworzenia 
kompleksu OTSiR było uruchomienie w 1972 r. części kempingo-
wej składającej się z Domu Wycieczkowego, domków turystycz-
nych typu „turbacz” i pola caravaningowo-namiotowego.

Jaka jest teraźniejszość? W jaki sposób obecnie wykorzystywa-
ny jest obiekt? Jakich gości Państwo przyjmujecie?

ZF: Teraźniejszość ośrodka to tylko i wyłącznie działalność tu-
rystyczna prowadzona w okresie letnim, polegająca na przyjmo-
waniu turystów zagranicznych, uprawiających tzw. karawaning.

Czy w tych trudnych warunkach istnieją, Pana zdaniem, możli-
wości rozszerzenia działalności, tak aby to miejsce miało szansę prze-
czekania niesprzyjających okoliczności – miało szanse na przeżycie?

ZF: Główna przyczyna uniemożliwiająca rozwój OTSiR po-
przez rozszerzenie zakresu usług to nieuregulowany stan prawny 
terenu kempingu i basenu, który powoduje naturalną przeszkodę 
uniemożliwiającą racjonalną działalność inwestycyjną ze strony 
Miasta oraz Klubu Sportowego Borek. Jedynym sposobem do-
czekania się na rozwiązanie kwestii prawnych związanych z pra-
wem własności do terenów OTSiR, jest utrzymywanie tego, co 
jest, na odpowiednim poziomie w zakresie utrzymania porządku 
i czystości, wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Co Pan sądzi na temat rozwijania tego typu turystki, turysty-
ki kilkudniowej, związanej z istnieniem w bezpośredniej bliskości 
kempingu wielu zabytków – Kraków, Wieliczka, zabytki i ośrodki 
sakralne? Jakie są jej perspektywy? 

ZF: Funkcje, jakie winien spełniać tego typu obiekt, zawarte 
są w jego pełnej nazwie: turystyka, sport i rekreacja. O ile obsłu-
ga turystyki oraz rekreacji funkcjonuje i w miarę możliwości jest 
rozwijana, to możliwości krzewienia kultury fizycznej – sportu, 
wymagają niestety dużych nakładów finansowych, co w obecnej 
nieuregulowanej sytuacji prawnej, jest raczej niemożliwe.

Czy władze Krakowa wykorzystują w tym zakresie możliwości, 
jakie daje atrakcyjna lokalizacja campingu?

ZF: Pozostawiam to pytanie bez komentarza. 
Jakie warunki powinny być spełnione, aby przywrócić „Krako-

wiance” życie? Jakie instytucje powinny wziąć odpowiedzialność za 
rozwój tego ośrodka? A może warto uruchomić działania społecz-
ne, zainteresować tematem mieszkańców Dzielnicy IX i dzielnic 
sąsiednich? Może byłaby konieczna aktywność Rady Dzielnicy IX? 
Czy Pan ma plany lub swoje marzenia w związku z przyszłością  

„Krakowianki”?
ZF: Przyszłość tego miejsca i jego dalsze losy, leżą w rękach 

prawników, którzy w imieniu Prezydenta Krakowa czynią stara-
nia o przejęcie tych terenów na podstawie tzw. „zasiedzenia”. Per-
spektywa lepszej przyszłości dla „Krakowianki” zależy od szybkie-
go zakończenia sporu sądowego związanego z prawem własności. 
W przypadku pozytywnego zakończenia sprawy dotyczącej wła-
sności terenów, usunięte zostaną dotychczasowe powody unie-
możliwiające inwestowanie w to miejsce. Być może wtedy spełnią 
się moje plany i oczekiwania związane z możliwością krzewienia 
kultury fizycznej, m. in. reaktywacją kąpieliska w technologii XXI 
wieku dla mieszkańców naszej dzielnicy i Krakowa.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, także w imieniu miesz-
kańców dzielnicy, całemu ośrodkowi „drugiego życia”!

Rozmawiała Renata Grotowska

▶▶▶
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20 lat minęło...
Jubileusz Łagiewnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego

15 czerwca 2013 r. Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne świę-
towało jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji odbyło się 

uroczyste spotkanie wszystkich członków i zaproszonych gości. 
Towarzystwo otrzymało również życzenia i list gratulacyjny od 
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Podsumowanie idei i działań Towarzystwa przedstawiono w cza-
sie uroczystości w formie prezentacji multimedialnej – pokazowi 
fotografii starych i nowych Łagiewniki oraz ich mieszkańców towa-
rzyszył komentarz słowny przygotowany przez Andrzeja Gaczorka. 

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne prowadzi swoją dzia-
łalność na terenie Łagiewnik od 1993 roku. Zrzesza obecnie 79 
członków – mieszkańców tej części miasta, z których większość 
w Łagiewnikach się urodziła, chodziła do przedszkola, szkoły, tu 
założyła rodziny, tu mieszka i pracuje. Historia ŁTK to 20 lat osobi-
stego zaangażowania dziesiątków ludzi – społeczników-pasjonatów, 
którzy dostrzegali i widzą nadal potrzebę tworzenia więzi wśród 
lokalnej społeczności, budowania świadomości historycznej i pie-
lęgnowania tradycji.

Impulsem do zawiązania Towarzystwa przez Stanisława Millana 
i grupę jego przyjaciół: Olgi Wardas-Kaweckiej, Tadeusza Szymań-
skiego, Franciszka Nowaka i Mariana Różyckiego były idee szerze-
nia wiedzy, utrwalenia dla potomnych faktów z przeszłości oraz 
uczczenie pamięci o zasłużonych mieszkańcach Łagiewnik oraz 
tych, którzy oddali życie w obronie wiary, prawa i wolności naszej 
ojczyzny.

23 sierpnia 1993 r. Towarzystwo zarejestrowane zostało w ewi-
dencji stowarzyszeń, od 10 marca 2005 roku ma status organizacji 
pożytku publicznego.

Od 2005 r. siedzibą ŁTK jest przytulna salka w budynku szkoły 
przy ul. Fredry, przyozdobiona pracami uczestników plenerów ma-
larskich organizowanych przez Towarzystwo w latach 2003-2007. 
Tutaj odbywają się posiedzenia zarządu, tutaj gromadzona jest do-
kumentacja, pamiątki związane z Łagiewnikami, w tym także cen-
ne fotografie historyczne. 

Historia ŁTK to przede wszystkim kronika życia wielu osób, 
świadectwo ich istnienia i działania. Pamięć o zasłużonych dla ła-
giewnickiej społeczności mieszańców przejawia się w różnych for-
mach. Trwałymi dowodami są na przykład nazwy ulic ich imienia. 
Wędrując starymi Łagiewnikami mijamy ulice: Tadeusza Motar-
skiego – wybitnego pedagoga i przyjaciela młodzieży, Stanisława 
Wąchały – harcerza i członka AK, Stanisława Millana – społeczni-

ka, żołnierza AK, zasłużonego działacza podgórskiego Hufca ZHP, 
Tadeusza Połomskiego – współinicjatora rozwoju szkoły w Ła-
giewnikach i wieloletniego jej dyrektora, Jana Piotra Żaka – oficera 
Wojska Polskiego. W myśl motta: „By czas nie zaćmił i niepamięć”, 
ŁTK ufundowało okolicznościowe tablice upamiętniające braci 
Jana i Stanisława Wąchałów – harcerzy-żołnierzy AK, hm. Stani-
sława Millana oraz drużynowych, harcerki i harcerzy łagiewnickich 
drużyn z lat 1934-2004. W ZSO Nr 17 przy ul. Fredry mieści się 
tablica poświęcona pamięci nauczycieli i wychowanków Szkoły 
Podstawowej w Łagiewnikach, w miejscu nieistniejącego już XIX-

-wiecznego cmentarza na wzgórzu „Dąbrówka” stanął krzyż upa-
miętniający mieszkańców Łagiewnik zmarłych podczas epidemii 
cholery. Na terenie obiektów KS Armatura znajduje się pomnik 
Tadeusza Parpana – zawodnika klubów „Łagiewianka”, „Cracovii” 
i „Garbarni”, 20-krotnego reprezentanta Polski. Staraniem ŁTK 
wzniesiony został także Pomnik Znak Pamięci – „Polegli za Pol-
skę” przy ul. Hm. S. Millana – na murowanej tablicy widnieje 37 
nazwisk mieszkańców Łagiewnik, którzy zginęli na frontach I i II 
wojny światowej, zostali pomordowani w obozach zagłady i po za-
kończeniu działań wojennych. Co roku odbywa się spotkanie – apel 
pamięci pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej, 
ku czci zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Miednoje, wśród 
nich także mieszkańcom Łagiewnik – kpt. Jana Piotra Żaka, por. 
Tadeusza Dylewskiego, por. rez. Tadeusza Piotra Motarskiego, por. 
rez. Grzegorza Stankiewicza.

Ważne miejsce w kalendarium Towarzystwa zajmują obchody 
rocznic świąt państwowych: Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodle-
głości oraz Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia – biorą w nich 
udział poczty sztandarowe szkół z Łagiewnik na czele z historycz-
nym sztandarem z 1930 r., proporzec z Kręgu Seniorów Harcerstwa 
z Łagiewnik, młodzież – także z Koła Młodych Miłośników Ziemi 
Łagiewnickiej oraz mieszkańcy. 

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Obchody 20-lecia działalności Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego. 15 czerwca 2013 r. 
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Spotkanie przy pomniku Tadeusza Parpana w dniu imienin piłkarza „Łagiewianki”. 
Październik 2012 r.

Apel Pamięci pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej. 
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POŻEGNANIE

Z głębokim 
żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, 
że w dniu 
30 czerwca 2013 r. 
zmarł  
Ś.P. STANISŁAW 
SPÓLNIK,
nasz Drogi Przyjaciel, 
były wieloletni 
Prezes   
Łagiewnickiego 
Towarzystwa 
Kulturalnego, człowiek niezwykle pracowity, 
szlachetny i prawy, oddany całym sercem działalności 
społecznej, a przede wszystkim służbie harcerskiej, 
której był wierny do końca swego życia.

W tej smutnej chwili łączymy się w bólu z Rodziną 
Zmarłego i składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia.

Zarząd Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

Od maja 2009 r. rocznice świąt państwowych są okazją do nada-
wania przyznawanego przez Kapitułę ŁTK honorowego wyróżnie-
nia „Zasłużony dla Łagiewnik”. Dotychczas tytułem i wpisem do 
Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” uhonorowano 159 osób. Więk-
szość to mieszkańcy – żołnierze walczący o niepodległość Polski 
społecznicy przyczyniający się do umacniania więzi lokalnych i wy-
chowywania młodego pokolenia Polaków. Są wśród wyróżnionych 
również osoby nie mieszkające w Łagiewnikach, ale związane z ni-
mi codzienną pracą zawodową i aktywnością społeczną.

Jednym z głównych zadań, jakie postawiło sobie ŁTK jest popu-
laryzacja wiedzy o historii i kulturze Łagiewnik. W czasie minio-
nych 20 lat członkowie Towarzystwa organizowali wystawy tema-
tyczne – w większości autorstwa Stanisława Millana, towarzyszące 
im sesje popularnonaukowe (m.in.: „Łagiewniki na przestrzeni 
dziejów”, „Łagiewnickie rody”, 70-lecie Harcerstwa w Łagiewni-
kach”, „95-lecie szkoły podstawowej w Łagienikach”) oraz plenery 
malarskie z udziałem twórców profesjonalnych, którzy w swoich 
dziełach uwiecznili najstarszą historycznie część Łagiewnik, nieist-
niejące już lub bezpowrotnie niszczejące budowle a także odrestau-
rowane zabytkowe zabudowania i krajobrazy łagiewnickie. 

Niejako przy okazji powstawały okolicznościowe wydawnictwa, 
które rozchodziły się daleko poza granice Łagiewnik. Szczególne 
pozycje zajmują monografie: wydane w 2002 r. „Łagiewniki w XX 
wieku” oraz „Łagiewniki krakowskie” w roku 2010.

Zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” 
z inicjatywy Towarzystwa oraz przy osobistym udziale Zofii Kudeł-
ki powstało w 2006 r. Koło Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnic-
kiej, którego członkami są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 17. Młodzież poznaje swoją małą ojczyznę – jej dzieje, 
zabytki, miejsca pamięci narodowej, życiorysy osób zasłużonych. 
Obecnie kołem opiekuje się z ramienia ŁTK Piotr Biesikirski.

Ostatnie lata zaowocowały nową formą działalności Towarzy-
stwa – co miesiąc organizowane są spotkania oraz wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze, które łączone są z prelekcjami nawiązujący-
mi do historii i aktualnych wydarzeń – poruszano na przykład te-

maty genezy nazwy „Łagiewniki”, najstarsze dzieje Łagiewnik, po-
czątki pierwszej łagiewnickiej szkoły, w związku z Dniem Edukacji 
wspominano postacie nauczycieli, Dzień Kobiet stał się impulsem 
do przypomnienia sylwetek znanych łagiewnickich kobiet. Hono-
rowymi gośćmi-prelegentami byli m.in. mieszkaniec Łagiewnik 
sybirak Jerzy Koziński, była mieszkanka Łagiewnik dr Melania Ja-
kimowicz. Szereg atrakcyjnych wycieczek, także poza granice Ma-
łopolski i kraju ma walory poznawcze, ale służy również integracji. 
Organizatorzy z satysfakcją zauważają, że coraz częściej uczestniczą 
w nich osoby, które nie należą do Towarzystwa.

Członkom i sympatykom Łagiewnickiego Towarzystwa Kultu-
ralnego życzymy, aby praca wykonywana dla zachowania pamięci o 
przodkach, swych korzeniach i tradycji, wciąż owocowała i znalazła 
zrozumienie wśród młodego pokolenia!           AS

Tekst opracowany został na podstawie jubileuszowego wspomnienia o Ła-
giewnickim Towarzystwie Kulturalnym autorstwa Andrzeja Gaczorka.

Benefis druha harcmistrza Stanisława Spólnika – Honorowego Prezesa Łagiewnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego – z okazji 55 lat pracy na rzecz krakowskiego harcerstwa. 
Dom Kultury Podgórze. 5 marca 2012 r. 

Kilka słów na temat 
przedszkola

Obiecaliśmy przekazywać osobom zainteresowanym aktual-
ne informacje na temat działań Rady Dzielnicy IX w za-

kresie realizacji uchwały w sprawie budowy samorządowego 
przedszkola z wykorzystaniem technologii modułowej na dział-
ce przy ul. Kościuszkowców 6.

Informujemy, że w porządku obrad Komisji Edukacji Rady 
M. Krakowa w dniu 9 lipca znalazł się punkt: „Opinia dotycząca 
uchwały Rady Dzielnicy IX z dn. 18.06.2013 w sprawie budowy 
przedszkola...”

Opinia radnych M. Krakowa była pozytywna. Nikt spośród 
radnych nie wnosił uwag krytycznych. Radni M. Krakowa za-
wnioskowali do Prezydenta M. Krakowa o przeznaczenie dzia-
łek przy ul. Kościuszkowców pod budowę przedszkola. Wniosek 
poparło 13 radnych (jednogłośnie).

Na zakończenie przypomnę, że przedmiotowe działki 
w MPZP „Liban” przeznaczone są pod zabudowę jednorodzin-
ną, a tylko część powierzchni może być przeznaczona na usługi 

– także edukacyjne.
Oczekujemy na kolejne decyzje.
Fakt, że zaproponowana przez Radę Dzielnicy IX techno-

logia modułowa nie budzi już zdecydowanego oporu, a nawet 
mowa o niej w punkcie 2c Uchwały LXXV/1120/13 Rady Mia-
sta z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie kierunków rozwoju 
edukacji w Krakowie w kolejnych latach, stwarza nadzieję, że 

– może w ramach eksperymentu – powstanie przedszkole mo-
dułowe. I może stanie się to w naszej dzielnicy.       RG

OPINIE, KOMENTARZE
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O zadaniach infrastrukturalnych 
zaplanowanych na rok 2013 

INFORMACJA BIEŻĄCA NA DZIEŃ 22 LIPCA 2013 R.

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

1. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika na odcinku od nr 75 do 
nr 62, z odwodnieniem ulicy. Wg informacji uzyskanej od ZIKiT 
wybrany został już wykonawca zadania. Prace rozpoczną się jeszcze 
w lipcu. Koniec realizacji planowany jest na 30.09.2013 r.

2. Ogródek jordanowski „Do Wilgi”. Zadanie jest przygoto-
wywane do realizacji. Nadal trwają starania R. Dz. IX o ponowne 
włączenie w granice ogródka jordanowskiego „Do Wilgi” działki nr 
287/12, będącej własnością Gminy Kraków. Umożliwiłoby to po-
łączenie ciągów spacerowych ogródka z ciągiem spacerowym nad 
Wilgą oraz wejście na teren ogródka od strony rzeki.

R.Dz. IX na sesji w dniu 24.07.2013 r. podejmie stanowisko 
w sprawie przekazania i pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kra-
ków części działki nr 287/8 obr.32 Podgórze, zlokalizowanej w ciągu 
spacerowym nad Wilgą, zwiększając potencjalnie dostępność tego 
ciągu dla mieszkańców osiedla. W 2013 r. planowana jest budowa 
ogrodzenia i części ogródka roboczo zwanej „Kącik SENIORA”. 
Kwota na realizację w 2013 r. to ok. 210 000 zł.

3. Park SOLVAY – budowa toalety. Wg informacji uzyskanej 
od ZIKiT do 30.06.2013 r. miał zostać opracowany projekt podłą-
czenia do istniejącej sieci kanalizacji w Parku Solvay. Oczekujemy 
na montaż toalety.

4. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu 
pod ul. Zakopiańską w Borku Fałęckim z obu stron ulicy. Wg in-
formacji uzyskanej z ZIKiT wyłoniono wykonawcę projektu. Jest to 
etap zadania zaplanowany do realizacji w 2013 r. Zarząd zwróci się 
do ZIKiT o rozpatrzenie możliwości finansowania realizacji tego 
zadania ze środków Unii Europejskiej.

5. Przebudowa sięgacza z ul. Nowogródzkiej. Celem tej inwe-
stycji jest zapewnienie dojazdu do SOSW Nr 6 przy ulicy Niecałej 8. 
Obecnie nadal opracowywana jest koncepcja obejmująca dojazd i 
zagospodarowanie terenu ośrodka przyległego do dojazdu. 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 przy ul. Nie-
całej 8 – remont tarasu i części ściany budynku. R. Dz. IX zwiększyła 
wysokości środków przeznaczonych na to zadanie do kwoty 84 000 zł 
powiększając zakres o prace termo-modernizacyjne. Dyrekcja ośrod-
ka rozpoczęła realizację zadania. 

7. Ul. Sielska – naprawa uszkodzonego rurociągu ul. Orze-
chowa/ul. Sielska. Dział Odwodnienia ZIKiT zaplanował rozpo-
częcie prac w terenie przy uszkodzonym rurociągu po 15.07.2013 r. 
Dzielnica niecierpliwie czeka na rozpoczęcie zaplanowanych prac. 
Naprawy uszkodzonego rurociągu będą finansowane ze środków 
R.Dz. IX i ZIKiT. 

Po podjciu uchwał w dniu 
.. r. rozpoczto procedowa-
nie zada w ramach WPI oraz WPF 
Rady Dzielnicy IX:

8. Przystanek na żądanie na ul. Zako-
piańskiej, przy budynku ZUS, w kierunku 
Borku Fałęckiego. W czasie wizji w terenie 
przy ZUS z przedstawicielami ZIKiT ustalo-
no, że tylko Dział Komunikacji ZIKiT pod-
trzymuje swoje negatywne stanowisko, przy 
potwierdzeniu ze strony pozostałych działów 
możliwości realizacji tego zadania. W dniu 
12.07.2013 r. Zarząd Dzielnicy IX na spotka-
niu z dyrekcją ZIKiT uzyskał decyzję o roz-
poczęciu procedowania tego zadania jeszcze 
w 2013 r., po podjęciu przez R.Dz. IX uchwa-
ły o zabezpieczeniu w Wieloletniej Progno-
zie Inwestycyjnej środków finansowych na 
realizację zadania. W związku z powyższym 
zwołana została na dzień 24.07.2013 r. sesja 
nadzwyczajna, na której przedstawione zo-
staną wymagane projekty uchwał.

Przystanek na żądanie planowany jest w kierunku Borku Fałęc-
kiego. Zadanie będzie obejmowało budowę peronu o wymaganej 
długości 45 m, wymianę podkładów torowiska, zabudowę wygro-
dzeń na międzytorzu, budowę peronu przystankowego o przepiso-
wych parametrach, wysokości i odległości od główki szyny, budowę 
wiaty przystankowej z zabudową podejścia do montażu urządzenia 
KKM oraz ew. doświetlenie strefy przystankowej. Proces projek-
towy zostałby rozpoczęty jeszcze w 2013 r. Rozpoczęcie realizacji 
w 2014 r. R.Dz. IX rezerwuje w WPF środki w wysokości 190 000 zł 
w 2014 r. i 100 000 zł w roku 2015. 

9. Skrzyżowanie ulic Turonia i Strąkowej – budowa chodnika. 
Trwa przygotowanie dokumentacji zadania do zatwierdzenia do re-
alizacji. Inwestycja polegała będzie na budowie chodnika w ul. Tu-
ronia na odcinku posesji ul. Strąkowa nr 2, z pozyskaniem na rzecz 
inwestycji terenu będącego własnością prywatną, przesunięciem 
elementów ogrodzenia i infrastruktury.

10. Budowa przejścia przy ul. Do Wilgi – to inwestycja pole-
gająca na budowie utwardzonego przejścia łączącego ul. Do Wilgi 
z rejonem mostku na Wildze w ul. Tokarskiej. Po zmianie parame-
trów zadanie to skierowane zostało ponownie do uzgodnień w ZI-
KiT. Nie tracimy nadziei na rozpoczęcie projektu przejścia jeszcze 
w tym roku. 

Zadania remontowe

11. Ul. Borsucza – remont jezdni. Zadanie zostało rozpoczęte. 
Trwają prace przy remoncie parkingu i pasa jezdnego na odcinku 
od ul. Odrzańskiej do ul. Nowotarskiej.

12. Ul. Kołodziejska – remont nawierzchni jezdni. Położono 
nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Siostry Faustyny do reali-
zowanej inwestycji przed ul. Ratajską. Jednocześnie R.Dz. IX zwró-
ciła się o zmianę trasy dojazdowej do inwestycji od strony ul. Suchej, 
aby nie dopuścić do zniszczenia położonej nawierzchni.

 13. Ul. Strąkowa – budowa połączenia ciągów pieszych w uli-
cach Miłkowskiego i Strąkowej. Wg informacji z ZIKiT budowa 
przedłużenia ciągu asfaltowego z ul. Miłkowskiego, budowa i połą-
czenie obustronne chodników przy  Miłkowskiego i Strąkowej oraz 
budowa przejścia dla pieszych przez ul. Strąkową w rejonie skrzyżo-
wania ulic Strąkowej i Turonia ma nastąpić w sierpniu 2013 r.

14. Ul. Żywiecka Boczna – miejsca do parkowania i odwod-
nienie. Żywiecka Boczna to jedna z głównych alejek na terenie 
Parku Solvay – odcinek od ogródka jordanowskiego do Campingu 

„Krakowianka”. Wykonano tutaj planowany pas parkingowy na wy-
sokości ogródka jordanowskiego. Dzielnica nadal oczekuje na in-
formacje z ZIKiT na temat możliwości odwodnienia tej alejki, gdyż 
po deszczach stoją tu rozległe kałuże. 

15. Ul. Zakopiańska kontynuacja remontu chodnika od 
przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w kierunku bu-
dynku ZUS. Zakończono remont nawierzchni kolejnego odcinka 
chodnika w kierunku ZUS. Przy tej okazji miało zostać usunięte 

uszkodzenie skarpy chodnika powstałej przy 
realizacji przejścia przez tory. Wykonawca 
wybrał część skarpy pozostawiając zagra-
żający chodnikowi obryw gruntu. Obecnie 
podsypano tylko gruntem wybrane zagłę-
bienie. Ma nastąpić odcinkowe odtworzenie 
podbudowy chodnika w tym miejscu.

16. Ul. Brożka – rozpoczęto realizacje 
planowanego na długości około 50 m re-
montu odcinka chodnika od strony wjazdu 
na ul. Cegielnianą.

17. Tereny w zarządzie ZIKiT na os. Ży-
wieckim i przy ul. Zakopiańskiej od nr 97. 
W ramach prac wykonano koszenie i przy-
cięcie żywopłotów. Planowane jest jeszcze 
jedno koszenie. 

18. Remont nawierzchni tłuczniowej 
w rejonie budynków nr 97 i nr 99 w ulicy 
bocznej od ul. Kościuszkowców i ul. Zako-
piańskiej będzie ponownie przedkładany pod 
decyzję Rady Dzielnicy IX na sesji nadzwy-
czajnej w dniu 24 lipca 2013 r., celem sukce-
sywnego polepszenia warunków mieszkań-
ców w/w nieruchomości.  JSPietras

Odremontowany chodnik przy ul. Zakopiańskiej 
- fragment od przystanku „Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia” w kierunku budynku ZUS.



8 l i p i e c  2 0 1 3  .  w w w . d z i e l n i c a 9 . k r a k o w . p l

DDzielnica IXzielnica IX
DDzielniczielnicą ą OOgrodgrodóów w 
20132013
Trwa II edycja konkursu „Dzielnica IX dzielnicą 
ogrodów”.  Zapraszamy do udziału! 

Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Dzielnicy IX, 
który osobiście, pisemnie lub telefonicznie zgłosi swój 
udział w konkursie.

Przedmiot konkursu, czyli Państwa ogród, zostanie 
oceniony przez jury konkursu według ustalonych 
kryteriów: różnorodność roślin ozdobnych, nasycenie 
obszaru ogrodu roślinnością, plan zagospodarowania 
przestrzeni ogrodu, zaangażowanie osobiste „ogrodnika”, 
walory estetyczne oraz oryginalność przedsięwzięcia.

Nagrodzone dzieła ogrodnicze zostaną przedstawione w 
Piśmie Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2013 roku. 
Fotografie ogrodów prezentowane będą na specjalnej 
wystawie. 

Rada Dzielnicy IX wciąż czeka na zgłoszenia!

Dziś prezentujemy fotografię ogrodu, który został 
zgłoszony do konkursu.

Akcja „Lato w mieście 2013” 
w CSW Solvay
W dniach 5 sierpnia – 18 sierpnia 2013 r. zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych do Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy 
ul. Zakopiańskiej 62. CSW włącza się w akcję Lato w mieście 2013. 
Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00. 
Wśród proponowanych form spędzenia wakacyjnego czasu są:
• warsztaty plastyczne (m.in. wykonywanie kukiełek i innych form 
przestrzennych, wydzieranki i wycinanki, poznawanie różnych technik 
malarskich) • wycieczki szlakiem krakowskich zabytków do muzeów, 
galerii • wyjście do kina • konkursy • spotkania z instrumentami mu-
zycznymi, warsztaty perkusyjne i zajęcia rytmiczne • pokazy filmów 
animowanych • gry i zabawy świetlicowe oraz plenerowe • pogadanki 
o sztuce i kulturze.

Udział dzieci w akcji jest bezpłatny!
Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY, ul. Zakopiańska 62, tel. (012) 266-98-12, 
268-20-38, fax: (012) 266-98-12, www.solvay.krakow.pl

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Talent artystyczny seniora 
poszukiwany

Zapraszamy seniorów do udziału w 13. edycji konkursu 
„Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku” orga-

nizowanego przez Klub Kultury Iskierka wespół z Radą Dziel-
nicy IX.

Chcemy promować talenty i propagować czynny styl życia. Na 
konkurs przyjmujemy prace autorów w wieku emerytalnym i, co 
ważne – amatorów, którzy nie są i nie byli związani profesjonalnie 
z prezentowaną dziedziną sztuki. Temat prac jest dowolny, forma 
artystyczna również – może mieścić się w zakresie rysunku, malar-
stwa, rzeźby, grafiki, grafiki komputerowej, tkactwa, koronkarstwa, 
hafciarstwa, mody, poezji, pamiętnikarstwa, prozy, kompozycji 
muzycznych i innych.

Każdy twórca może złożyć najwyżej dwie prace. Jest wymagane, 
aby były w formacie nie większym niż A3 (42x30 cm). Prace należy 
składać od 2 do 18 września 2013 r. w siedzibie Klubu Iskierka lub 
przesłać pocztą. Opłata konkursowa wynosi 10 zł.

Już dziś zapraszamy Państwa na wieńczące konkurs uroczyste 
otwarcie wystawy nagrodzonych prac i wręczenie nagród w dniu 25 
października 2013 r. o godz. 16.30 w Klubie Iskierka – jest to okazja, 
by spotkać się, porozmawiać i podzielić wrażeniami, jakie wywołuje 
coroczna wyjątkowa, imponująca różnorodnością prezentowanych 
sztuk oraz Państwa umiejętnościami, wystawa pokonkursowa. AS

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
www.naszaiskierka.pl

Klub Kultury Iskierka, ul. Żywiecka 44, 30-427 Kraków, tel. 12 266 03 45, 
516 309 350

INFORMACJE, OGŁOSZENIA
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