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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Odwodnienie w ulicy Sielskiej
d kilku lat Rada Dzielnicy IX czyniła
starania o uporządkowanie odwodnienia w ul. Sielskiej. Dopiero w roku obecnym
Zespół Utrzymania Infrastruktury ZIKiT po
interwencyjnych spotkaniach przystąpił do
realizacji tego zadania. Przy udziale mieszkańców i radnego z tego okręgu ustalono,
że w pierwszej kolejności wyremontowany
zostanie odcinek rurociągu w dolnej części
ul. Sielskiej, tak aby zapewnić pełny odbiór
z górnego odcinka. Nastąpi wtedy przepięcie
rurociągu oraz w dalszej kolejności wykonanie koniecznych napraw w górnej części ulicy.
Rada Dzielnicy IX na dofinansowanie działań
ZIKiT w tym zakresie w 2013 roku przeznaczyła kwotę 40 000 zł.
Wg stanu na dzień 19 września 2013 r. wyremontowany został rurociąg w dolnej części
ul. Sielskiej na odcinku od ul. Orzechowej do
ul. Jeleniogórskiej. Rada Dzielnicy IX w notatce
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została poinformowana, że ZIKiT fakturuje ten zakres jako etap I
zadania i przystąpi do realizacji następnego etapu w październiku
2013r., kiedy to wymieni kolejny uszkodzony odcinek rurociągu
- od ul. Jeleniogórskiej do Firmy „Aligator”.
Woda z ulicy Sielskiej zostanie odprowadzona wtedy naprawionym rurociągiem na
w/w odcinku do rowu przydrożnego w ul.
Orzechowej i dalej do potoku Urwisko.
Po wykonaniu całości zostanie także
umartwiony odcinek obecnego rurociągu od
ul. Sielskiej 15 do potoku Urwisko, przechodzącego przez dwie prywatne posesje.
Zespół Utrzymania Infrastruktury ZIKiT
wykona jeszcze w górnym odcinku ul. Sielskiej
na wysokości numeru 21 naprawę w ulicy przepustu włączającego rów odwadniający z ul. Sielskiej Bocznej w rurociąg, którego naprawa jest
obecnie realizowana. Naprawa przepustu zostanie wykonana jeszcze w 2013r., jeżeli ZIKiT
będzie dysponował środkami finansowymi.
Na podstawie notatki służbowej z 19.09.2013r. opracował

Jan S. Pietras
Fragment dolnej części ul. Sielskiej, gdzie wykonywane były prace.

Do 31 października 2013 roku trwa konkurs
„Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”.
Wszystkich mieszkańców 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.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone
i przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX
w miesiącu listopadzie 2013 roku. Fotograﬁe
ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej
wystawie.
Rada Dzielnicy IX oczekuje na liczne zgłoszenia!

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
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R e d a k c j a : Anna Sulencka
O d p o w i e d z i a l n y z a w y d a n i e i n fo r m a c j i : Krzysztof Mucha
A d r e s r e d a k c j i : ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 12 268 16 14,
e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl
H e r b d z i e l n i c y i r y s u n e k n a s t r o n i e 1 . : Adam Pochopień
Pr o j e k t g r a f i c z n y i s ł a d : Anna Sulencka
D r u k : Drukarnia ROMAPOL, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, tel./fax: 12 623 73 72,
kom.: 511 999 660, e-mail: romapol@romapol.pl, www.romapol.pl
N a k ł a d : 2000 egzemplarzy
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów
oraz nadawania im własnych tytułów.
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Malowanie na ścianie,
czyli realizacja murali wybranych
w konkursie „Graffiti w przestrzeni
publicznej Dzielnicy IX”

U

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

FF! Zakończyliśmy pomyślnie realizację projektu malowania
graffiti w naszej dzielnicy, wpisując się pozytywnie w działania władz Krakowa podejmujących walkę z „nielegalnym graffiti”
na murach miasta.

Pogoda jesienna dopisała i w dniu 21 września, czyli właściwie
jeszcze w letniej sobotniej atmosferze, od godziny 10.00 do 15.30,
na murach sąsiadujących z terenem Parku Solvay powstawały arcydzieła sztuki graffiti. Na stronie internetowej Dzielnicy IX możecie
Państwo obejrzeć zarejestrowane kolejne etapy powstawania murali.

Wysiłkowi artystów: Katarzyny Czarniawskiej i Krzysztofa
Świętka towarzyszyli obecni radni Dzielnicy IX oraz zaproszeni goście zainteresowani tym rodzajem działań: Pani Anna Piotrowska
– reprezentująca Wspólnotę Mieszkańców, która udostępniła powierzchnie do malowania, Pani Anna Dunajska – przedstawicielka
Zespołu ds. Zwalczania Nielegalnego Graffiti przy Prezydencie M.
Krakowa oraz Pani Urszula Twardzik – radna Dzielnicy VIII, pomysłodawczyni Konkursu Graffiti z roku 2012 i malowania murali
w sąsiedniej dzielnicy (o realizacji tego projektu pisaliśmy w Piśmie Rady Dzielnicy IX).
Dodatkowym aspektem działań w dniu 21 września 2013 roku
była promocja Parku Solvay, na terenie którego powstawały graffiti
o tematyce ekologicznej – taki był temat tegorocznego konkursu,
a najlepiej oddaje jego istotę mural Krzysztofa Świętka pt. „Zwycięstwo ekologii”. Zarząd Dzielnicy IX tytuł ten, nomen omen, przyjmuje jako hasło podjętych działań w sprawie rewitalizacji Parku
Solvay. Szukamy sprzymierzeńców dla naszego projektu!
RG

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Czytanie Sławomira Mrożka
w Gimnazjum Nr 24

N

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji

W

minionym miesiącu posiedzenie Rady Dzielnicy IX odbyło
się w dniu 17 września.
Większość uchwał omawianych i głosowanych podczas sesji, dotyczyła spraw związanych z realizowaniem bieżących zadań inwestycyjnych. Podjęto uchwały w sprawach korekt dotyczących zadań

wrzesień 2013

fot. Renata Grotowska

a wieczór czytania utworów Sławomira Mrożka zostałam
zaproszona 16 września przez nauczyciela polonistę Panią
Liliane Surówka do Gimnazjum Nr 24 w przeddzień pogrzebu
znanego artysty.
Projekt realizowali uczniowie klas 2b i 3c pod kierunkiem polonistki oraz wychowawcy Pani Ewy Chlebdo i zastępcy dyrektora
Ilony Gwiżdż. Teksty wybrane przez uczestników spotkania wiązały się z bardzo osobistym przesłaniem każdego czytającego, dlatego
udało się stworzyć niepowtarzalną funeralną atmosferę refleksji
i wspomnień o jednym z największych krakowskich, światowych
pisarzy ostatniego stulecia. Największą popularnością cieszyły się
teksty opowiadań Sławomira Mrożka, ale wybrano także fragment
jednoaktówki „Na pełnym morzu”. Należy przypuszczać, że autorowi bardzo odpowiadałaby i interpretacja jego tekstów, i towarzyszący ich lekturze nastrój pożegnania.
RG

ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej, umożliwiając wdrażanie kolejnych inwestycji
do realizacji oraz zagospodarowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania, które nie mogą zostać zrealizowane w bieżącym roku. Wprowadzono także korekty do uchwał w sprawie
rozdysponowania środków na zadania priorytetowe na rok obecny
i przyszły 2014.
Uchwalony został projekt planu finansowego Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2014.
AS
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Jesienne grile i pikniki w naszej
dzielnicy

O
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kazuje się, że czas jesieni jest również dobry, by organizować
spotkania integracyjne.
Kluczowym słowem dla tych działań jest właśnie: „integracja”.
Radni Dzielnicy IX uczestniczyli już w dwóch takich spotkaniach,
a przecież to dopiero początek jesieni. Zatem zapewne przed nami
jeszcze wiele atrakcyjnych wydarzeń.
W dniu 27 września 2013 r. odbył się jesienny piknik integracyjny w SOSW Nr 6, którego mottem przewodnim było hasło: „Poruszam się bezpiecznie”. Dzieci najmłodsze wraz z rodzicami, dziadkami i nauczycielami próbowały sprostać różnym wyzwaniom
ruchu drogowego. W kolejnych tygodniach do podobnych działań
przystąpią pozostali uczniowie SOSW Nr 6. To bardzo przydatny
projekt, który w formie zabawy przekazuje dzieciom podstawy
wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W zabawie uczestniczyli także radni Dzielnicy IX (Maria Słobodzian
i Renata Grotowska) oraz radny M. Krakowa Adam Migdał, który
na zakończenie przekazał uczestnikom „drogowych testów” dydaktyczne upominki.

fot. Renata Grotowska

Mecz: rodzice przedszkolaków kontra radni oraz zabawy integracyjne podczas „Sportowych
wykopków przedszkolaków”.

Radni naszej dzielnicy, panowie: Maciej Bała, Marek Kocajda,
Jan S. Pietras, Marian Rodakowski, wykazali także dużą aktywność
uczestnicząc w meczu towarzyskim dwu drużyn: „Rodzice dzieci
z SP Nr 95” kontra „Radni Dzielnicy IX” zorganizowanym przez
SP Nr 95 i Zarząd Dzielnicy IX w ramach integracji środowisk,
na stadionie KS Borek w dniu 1 października 2013 r. Wprawdzie drużyna radnych przegrała 2:4 z drużyną rodziców, ale za to

OPINIE, KOMENTARZE

fot. Renata Grotowska

Jesienny piknik integracyjny w SOSW Nr 6 realizowany pod hasłem „Poruszam się bezpiecznie”.

niepowtarzalną wartością była
dobra zabawa przedszkolaków
dopingujących swoich tatusiów. Dla dzieci, które także
rozegrały mecz na boisku KS
Borek, przygotowano ponadto
inne atrakcje: drużynowe zawody, malowanie buziaków i
oczywiście posiłek w postaci
grilowanych kiełbasek.
W imieniu Rady Dzielnicy
IX dziękuję za zaproszenie do
znakomitej zabawy integracyjnej.
RG

Krakowa, możecie Państwo przeczytać na stronie Gospodarnego
Osiedla PN.
RG

Gościnna dzielnica – Piaski
Nowe
złonkowie Zarządu Rady Dzielnicy IX, realizując założenia
współpracy dobrosąsiedzkiej, gościli w dniu 21 września
2013 r. na pikniku zorganizowanym przez grupę inicjatywną
mieszkańców Gospodarne Osiedle Piaski Nowe. Społeczny projekt pn. „Legenda o Kijakach piaszczańskich” został zrealizowany
przy udziale mieszkańców osiedla Piaski Nowe, współpracujących z Klubem Kultury „Piaskownica” i Spółdzielnią Mieszkaniową Piaski Nowe.
Szczegóły związane z atrakcjami tego szczególnego spotkania,
na którym gościli: Pan B. Kośmider – Przewodniczący RMK, Panowie Jarosław Kajdański i Ksawery Sarnecki – radni Dzielnicy
XI, zaproszeni „po sasiędzku” Renata Grotowska, Jan S. Pietras
– radni Dzielnicy IX oraz przedstawiciele instytucji kultury M.
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fot. Renata Grotowska

C

Pan Jan S. Pietras – radny Dz. IX i Pani Krystyna Danielak – członek Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski Nowe.
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Biblioteka XXI wieku

U

Placówka przeszła metamorfozę
na miarę XXI wieku. Jako pierwsza
została w 2011 r. całkowicie skomputeryzowana. Dziś funkcjonuje w sieci
razem z 20 filiami bibliotecznymi oraz
czytelnią popularnonaukową. Umożliwia
to korzystanie z katalogu on-line, obejmującego cały księgozbiór Podgórskiej Biblioteki
Publicznej, liczący około 370 000 książek. Poza
dostępem do pokaźnego zbioru dzieł, hasło:
„on-line” oznacza również oszczędność czasu i możliwość poszukiwania lektur w zaciszu domowym. To także spore udogodnienie
dla czytelników celujących w konkretne tytuły lub w ulubionych
autorów. Książkę można przez Internet zarezerwować lub w przypadku wydania aktualnie wypożyczonego – zamówić. Następnie
wystarczy już tylko poczekać na e-mailowe powiadomienie i udać
się do placówki, w której dokonana została rezerwacja. Na miejscu konieczne jest zalogowanie się do systemu za pomocą karty
czytelnika, kilka kliknięć i… lektura trafia do naszych rąk. Obsługa jest błyskawiczna. Za pomocą e-maila system automatycznie przypomina czytelnikom również o zbliżającym się terminie
zwrotu książki, a dostęp do własnego konta umożliwia im samodzielną prolongatę.
Na podręcznej półce w zasięgu ręki bibliotekarki w wypożyczalni przy ul. Borsuczej 12 na os. Cegielniana, którą odwiedziłam, czeka na odbiór (zgodnie z regulaminem przez 3 dni) blisko 50 zarezerwowanych książek. W czasie mojej półgodzinnej
obecności w bibliotece kilka z nich zostaje odebranych, a drukarka
produkuje kolejne wyklikane przez czytelników i przesłane poprzez system rezerwacje. Wśród poczytnych tomów rekordzistami
są pozycje, na które czeka w kolejce 11 czytelników (wytrwałych
czytelników, bo ta liczba oznacza długie miesiące oczekiwania!).
W obliczu chmurnych prognoz i niezbyt chlubnych statystyk dotyczących kontaktu obywateli naszego kraju z literaturą – to bardzo
budujący przykład żywego czytelnictwa.
Zainteresowanie książką jest wspomagane przez uważnych
i wsłuchanych w potrzeby czytelników pracowników biblioteki.
Znamy swoich odbiorców, uzupełniamy księgozbiór tytułami, których nasi czytelnicy oczekują, o które pytają, które sugerują – mówi
kierownik Filii nr 20 pani Jolanta Sznajder.
Tuż za ladą, gdzie dokonuje się wypożyczenia – półka-wizytówka dzisiejszego cyfrowego świata, a na niej szereg płyt kompaktowych. Filia nr 20 jako jedna z zaledwie dwóch placówek
Podgórskiej Biblioteki Publicznej ma w swojej ofercie audiobooki. Dwa lata temu Rada Dzielnicy IX przyznała fundusze
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progu jesieni, której towarzyszą długie wieczory, a nierzadko
i smętne dni, zapraszamy do grona 3 tysięcy czytelników Filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się na os.
Cegielniana przy ul. Borsuczej 12 (pawilon handlowy na pierwszym piętrze).

celowe na startowe poszerzenie księgozbioru
o książki mówione. Dziś dział dla dorosłych dysponuje 96 audiobookami, a dział dla dzieci ma 75 takich pozycji.
Wśród tytułów płyt znajduję lubiane od pokoleń baśnie Andersena, ponadczasowe „Dzieci z Bullerbyn” i „Kubusia Puchatka”,
lektury, klasykę – Homera, Tolkiena a także najnowsze poczytne
dzieła np. Cobena.
Rozglądam się po wypożyczalni dla dorosłych czytelników:
pomieszczenie obszerne, wypełnione regałami mieszczącymi
prasę, tomy encyklopedii i słowników do wykorzystania na miejscu w kąciku czytelniczym, oraz setki książek – obecnie biblioteka przy Borsuczej 12 dysponuje 11 650 woluminami. Rocznie
przybywa około 500 książek. Znaczna część nowości finansowana jest ze środków Rady Dzielnicy IX, Spółdzielni Mieszkaniowej
„Cegielniana”, a także dzięki hojności czytelników i przyjaciół. Gościnne progi tej wypożyczalni książek otwarte są także dla najmłodszych i młodzieży – ponad 6000 książek czeka na swoich
czytelników w oddziale dla dzieci. Oko cieszy bliska literaturze,
związana z tym miejscem, od kiedy pamiętam, sztuka malarstwa
– wnętrze biblioteki zdobią obrazy olejne lokalnego artysty Jerzego Sobieniowskiego.
Tuż pod oknami na uboczu mieszczą się dwa stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i skanera. Można
przyjść z własnym laptopem i podłączyć się do sieci. Za niewielką
opłatą dostępne są też ksero i drukarka.
Na drzwiach wejściowych informacja o warsztatach – biblioteka organizuje bezpłatny, indywidualny kurs podstawowy obsługi
komputera i korzystania z Internetu dla seniorów.
Zapraszamy zatem do biblioteki dużych i małych, młodych
i dojrzałych! Jak kto woli: on-line lub osobiście – na miejscu znajdziecie Państwo fachową poradę i zachętę do wyruszenia w podróż po świecie literatury.
AS
www.biblioteka.podgorska.krakow.pl
e-mail: pbpfilia20@poczta.interdsl.pl
tel. 797 024 020
W sieci Podgórskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje także Filia
nr 10 przy ul. Żywieckiej.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Przegląd inwestycji po sezonie
letnim – zadania zrealizowane ze

fot. Anna Sulencka

fot. Renata Grotowska

środków Rady Dzielnicy IX w 2013 r.

fot. Anna Sulencka

fot. Renata Grotowska

Ul. Borsucza – remont nawierzchni jezdni na odcinku
od ul. Odrzańskiej do ul. Nowotarskiej, obejmujący także remont
parkingu. Koszt realizacji zadania w 2013 r. to 59 328,59 zł.

fot. Anna Sulencka

fot. Renata Grotowska

Nawierzchnia odcinka ulicy Kołodziejskiej. Położono
nawierzchnię asfaltową na odcinku od ul. Siostry Faustyny do realizowanej inwestycji przed ul. Ratajską. Koszt realizacji zadania
w 2013 r. to 68 368,15 zł. Rada Dzielnicy IX zwróciła się o zmianę
trasy dojazdowej do inwestycji, która realizowana jest przy ul. Kołodziejskiej – od strony ul. Suchej, aby nie dopuścić do zniszczenia
położonej nawierzchni.

Ul. Strkowa – budowa połczenia cigów pieszych
przy ulicach Miłkowskiego i Strąkowej. Przedłużono ciąg asfaltowy
z ul. Miłkowskiego w kierunku ZSOI nr 3, wybudowano i połączono obustronnie chodniki w ul. Miłkowskiego i ul. Strąkowej oraz
wybudowano dodatkowe przejście dla pieszych przez ul. Strąkową
w rejonie skrzyżowania z ul. Turonia. Realizacja tego zadania odbywała się we współpracy z Dzielnicą VIII. Koszt poniesiony przez
Dzielnicę IX to 8 900 zł.

Ul. Broka – remont -metrowego odcinka chodnika przy wjeździe na ul. Cegielnianą. Koszt realizacji zadania
w 2013 r. to 36 645,38 zł.
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Ul. Żywiecka Boczna – miejsca do parkowania i odwodnienie. Żywiecka Boczna to teren Parku Solvay. Wykonano
tutaj planowany pas parkingowy na wysokości ogródka jordanowskiego. Koszt realizacji zadania w 2013 r. 12 282,40 zł. Dzielnica
nadal oczekuje na informacje z Działu Odwodnienia ZIKiT na temat możliwości odwodnienia głównej alejki w Parku Solvay.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

O zadaniach infrastrukturalnych
zaplanowanych na rok 2013

fot. Renata Grotowska

INFORMACJA BIEŻĄCA NA DZIEŃ 2 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

fot. Anna Sulencka

Naprawa czci chodnika w rejonie mostku na Potoku Rzewnym w okolicy pętli w Borku Fałęckim. Ze środków
ZIKiT został zrealizowany remont w otoczeniu mostku na potoku
Rzewnym na wysokości pętli w Borku Fałęckim.

Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika na odcinku od nr 75 do
nr 62 , odbudowa nawierzchni ulicy z odwodnieniem ulicy. Zadanie
zrealizowane. Koszt realizacji zadania w 2013 r. to 191 500 zł.
Wykonane zostało ponadto odwodnienie w dolnej czci
ul. Sielskiej – naprawiony został uszkodzony rurociąg przy ulicach Orzechowa/Sielska. Zakończono I etap zaplanowanych prac,
które Dzielnica IX dofinansowała w 2013 r. w kwocie 40 000 zł.
Więcej szczegółów w artykule na s. 5.
Informujemy, że trwa przygotowanie realizacji budowy kanalizacji w ul. Zdunów. Rozstrzygnięto przetarg na
wykonawcę tego zadania. Wygrała Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD – lider konsorcjum oraz AGEMO Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych. MPWiK jeszcze w październiku ma przystąpić do
realizacji inwestycji. Przypominamy, że zakres zadania to: budowa
kanalizacji, odwodnienie ulicy, położenie pasa jezdnego z wymaganą podbudową oraz zabudową krawężników.
W ramach zadań remontowych uporzdkowano tereny
zielone, które są w zarządzie ZIKiT na os. Żywieckim. W ramach
prac wykonano 2 koszenia i przycięcie żywopłotów. Koszt realizacji
zadania w 2013 r.: 10 500 zł.
JSP
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. Park SOLVAY – budowa toalety. Po opracowaniu projektu budowlanego Rada Dz. IX na sesji w dn. 8.10.2013 r. będzie
opiniowała lokalizację szaletu wraz z infrasatrukturą w Parku Solvay. Jest to niezbednne do uzyskania pozwolenia na budowę. Toaleta, o konstrukcji jak na Pętli w Borku Fałęckim, jest już na stanie
ZIKiT gotowa do montażu.
. Budowa zadaszonej pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejciu pod ul. Zakopiaska w Borku Fałęckim z obu stron ulicy. Rada Dzielnicy IX na najbliższej sesji będzie
opiniowała opracowaną już przez projektanta „Koncepcję budowy
dwóch pochylni w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską”.
3. Przebudowa sigacza z ul. Nowogródzkiej. Celem
tej inwestycji jest zapewnienie dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ulicy Niecałej 8. Na sesji
17.09.2013 r. Rada Dzielnicy IX zaopiniowała pozytywnie opracowany projekt obejmujący dojazd i zagospodarowanie terenu ośrodka przyległego do dojazdu.
4. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 
przy ul. Niecałej  – remont tarasu i części ściany budynku.
Rada Dzielnicy przeznaczyła na to zadanie w 2013 kwotę 40 000 zł.
Dyrekcja Ośrodka rozpoczęła realizację zadania.
5. Przystanek na danie na ul. Zakopiaskiej, przy
budynku ZUS, w kierunku Borku Fałckiego. Zadanie będzie obejmowało budowę peronu o wymaganej długości 45 m, wymianę podkładów torowiska, zabudowę wygrodzeń na międzytorzu, budowę peronu przystankowego o przepisowych parametrach,
wysokości i odległości od główki szyny; budowę wiaty przystankowej z zabudową podejścia do montażu urządzenia KKM oraz ew.
doświetlenie strefy przystankowej. Proces projektowy jest w toku,
a rozpoczęcie realizacji powinno nastąpić w 2014 r. Rada Dzielnicy IX w WPF rezerwuje środki w wysokości 190 000 zł w roku
2014 i 100 000 zł w 2015 r.
6. Ulica Zbrojarzy na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do ul. Ludwisarzy. Po wykonaniu obmiaru odcinka, na spotkaniu członków Zarządu Dzielnicy IX z inspektorami ZIKiT w dniu
01.10.2013 r. Zarząd został poinformowany, że ZIKiT planuje wykonać nakładkę na tym odcinku ze swoich środków. Decyzja ma
zapaść na dniach. Ul. Zbrojarzy w czasie realizowania kanalizacji
w ul. Zdunów będzie pełniła funkcję objazdu, a w tej sytuacji obecny jej stan wymaga praktycznie natychmiastowej naprawy.
Na odcinku od ul. Ludwisarzy do potoku Młynny Kobierzyński. Komisje Rady Dzielnicy IX pozytywnie zaopiniowały realizację nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy na tym odcinku ul.
Zbrojarzy ze środków Dzielnicy IX. Realizacja jeszcze w tym roku.
7. Skrzyowanie ulic Turonia i Strkowej – budowa
chodnika. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie chodnika w ul. Turonia na odcinku posesji ul. Strąkowa nr 2, z pozyskaniem
na rzecz inwestycji terenu będącego własnością prywatną, przesunięciem elementów: ogrodzenia i infrastruktury. Trwa przygotowanie
materiałów zadania do zatwierdzenia do realizacji.
Kolejna informacja na temat bieżącej realizacji zadań w kolejnym numerze.
Jan S. Pietras

ZAPROSZENIE
Rada Dzielnicy IX, CSW Solvay oraz Orkiestra Dęta
Solvay zapraszają 15 października 2013 r. o godz. 16.30
na muzyczne spotkanie przy Tablicy Pamiątkowej JP II
(budynek CSW Solvay, ul. Zakopiańska 62) z okazji 73.
rocznicy robotniczego trudu Karola Wojtyły w Fabryce Sody
w Borku Fałęckim i 35. rocznicy wyboru na papieża.
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kładka nad czasem
Bohaterowie (w) Dzielnicy IX

fot. Anna Sulencka

spominaliśmy na łamach naszego pisma o XIX-wiecznym
Józefowie, który dziś słynie jako Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zespół klasztorny ss. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. S. Faustyny wpisany jest do rejestru zabytków
Krakowa pośród 1175 obiektów – kościołów, cmentarzy, fortyfikacji, budynków, układów urbanistycznych, parków, ogrodów
oraz innych osobliwych wytworów architektonicznych charakteryzujących nasze miasto.
W rejestrze zabytków od lat 80. XX w. znajdujemy także związane z Dzielnicą IX: zespół dworsko-pałacowy przy ul. Zawiłej 4, zespół dworski z ogrodem przy ul. Millana 15 po restauracji w połowie lat 90. oddany do użytku siostrom felicjankom oraz najmłodszy
bohater – kościół Matki Bożej Zwycięskiej na Górze Borkowskiej
przy ul. Zakopiańskiej 86. Wpis do rejestru zabytków oznacza, iż
obiekt w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. uznany został za „dzieło człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Wymienione wyżej obiekty są zatem objęte ochroną prawną
i pozostają pod szczególnym nadzorem konserwatorów zabytków.
Podążając na co dzień znajomymi ścieżkami, nie wiemy, że z racji wieku albo interesującego architektonicznie detalu, niektóre
spośród mijanych budowli figurują na kartach gminnej ewidencji
zabytków, co świadczy o tym, iż uznane zostały za godne uwagi
przy podejmowaniu tematu związanego z polityką opieki nad zabytkami. Ewidencja zabytków to zapisy o charakterze porządkują-

Zabytkowy budynek przy ul. Kościuszkowców.

fot. Anna Sulencka

W

Figurująca na kartach gminnej ewidencji zabytków willa przy ul. Niemcewicza.

cym – służą rozpoznaniu istniejących zasobów zabytków, opracowaniu podstawowych informacji merytorycznych o nich, a także
są podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami
przez województwa, powiaty i gminy. Ujęcie obiektu w ewidencji
nie jest zatem formą prawną ochrony, ale uwzględniane jest przy
sporządzaniu i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Zbiór obejmuje obok zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru także inne budynki, układy
urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.
W rubryce „Kładka nad czasem” pisaliśmy o murach, które przed
ponad stu laty gościnnie przyjęły łagiewnickich uczniów nowo powstałej szkoły. Dziś budynek z 1906 r. wyłaniający się dyskretnie
spośród drzew na rogu ulic Fredry i Millana, choć niepozorny i pozostający w cieniu okazalszego sąsiada – gmachu dawnego Domu
Ludowego, odnotowany jest jako zabytkowy. Wespół z 14 innymi
zlokalizowanymi na terenie naszej dzielnicy obiektami figuruje
w gminnej ewidencji zabytków. Na terenie Łagiewnik wyróżniony
jest jako zabytkowy dom mieszkalny przy ul. Kołodziejskiej. Pozostałe obiekty znajdują się w okolicy centrum dawnej wsi Borek
Fałęcki – wśród nich budynek Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego, zabudowania przy ul. Kościuszkowców wraz z garażami oraz cały Park Solvay, okazałe wille przy ulicach Niemcewicza
i Nowogródzkiej – także dawny komisariat Policji, a obecnie Dom
Łazarza, kamienice na ul. Kościuszkowców oraz Montwiłła-Mireckiego, dwa sąsiadujące budynki na ul. Micińskiego. Za zabytkowy
uznany został także skromny dom mieszkalny przy ul. Zakopiańskiej nieopodal szczytu Góry Borkowskiej.
Posiadanie czy też użytkowanie obiektu zabytkowego to z pewnością powód do dumy, a utrzymywanie cennego zabudowania
dla przyszłych pokoleń w jak najlepszym stanie to także realizacja
pewnego rodzaju misji. Może to jednak wiązać się również z uciążliwościami, jakich przysparzają właścicielowi np. przepisy prawne.
Ale o dumie, troskach i innych aspektach „związków” z zabytkiem
w kolejnych wydaniach „Kładki nad czasem”…
AS

propozycje CSW Solvay
na październik

20.10.2013, 21.10.2013, g. 8.00: spektakl „Gwałtu, co się dzieje” w wykonaniu aktorów Fundacji Artystycznej PLEJADA
21.10.2013, g. 17.00: Dzień Solidarności – w programie koncert
zespołu Emerytów i Rencistów Pogodna Jesień
26.10.2013, g. 18: koncert Studia Muzyki Elektorakustycznej
Akademii Muzycznej w Krakowie z cyklu wydarzeń upamiętniających 100-lecie Manifestu Muzyki Hałasów

13.10.2013, g. 18.00: koncert ﬂecistów Roberta Dicka i Leszka
„Heﬁ” Wiśniewskiego w ramach 40-lecia Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie

w październiku w Klubie
Kultury Iskierka

12.10.2013, g. 19.00: Pages from the book... – spektakl na motywach prozy Brunona Schulza w reżyserii Teresy i Andrzeja
Wełmińskich

25.10.2013, godz. 16.30: otwarcie wystawy pokonkursowej
UKRYTE TALENTY ARTYSTYCZNE LUDZI TRZECIEGO WIEKU
– ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kulturalnie w Dzielnicy IX
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