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Egzemplarz bezpłatny

Nowy ogródek jordanowski  
dla naszych milusińskich

Z inicjatywy i ze środków Rady Dzielnicy IX został 
zaprojektowany i wykonany ogródek jordanowski 
na terenie Parku Solvay od strony ulicy Żywieckiej 
Bocznej.

Dzieci najczęściej pod opieką dorosłych, licznie 
korzystają z ustawionych nowych urządzeń zabawo-
wych. W najbliższym czasie wykonane zostanie jesz- 

W dniu 15.06.2007 r. o godz.18.00 odbyła się Msza 
Św. pożegnalna księdza kanonika Bronisława Bułki, 
proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana  
Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach.

Po 35 latach posługi kapłańskiej dla społeczności ła-
giewnickiej, w tym 25 latach sprawowania probostwa, 
ksiądz Bronisław Bułka przeszedł z dniem 1.07.2007 r. 
na emeryturę. Pozostaje na terenie parafii i mieszka w 
domu parafialnym jako rezydent. 

Ksiądz Dziekan Dziekanatu Podgórskiego odczytał list 
księdza Kardynała Stanisława Dziwisza z podziękowa-
niem za wieloletnią pracę i życzeniami pomyślności na 
dalsze lata życia.

Jerzy Wardas

Podziękowania dla ks. Bronisława Bułki

cze ogrodze- 
nie całego te- 
renu oraz us-
tawione zosta- 
ną kosze na  
śmieci  i  ła- 
weczki w po- 
b l i ż u  urzą- 
dzeń zabawo-
wych tak, aby 
opiekunowie 
- rodzice lub 
dziadkowie siedząc mogli bacznie obserwować swoje 
pociechy.

Apel do wszystkich.
Oczywiście jest gorąca prośba do wszystkich mie-

szkańców. Jeżeli widzisz, że ktoś niszczy lub korzysta 
w sposób niewłaściwy z tych urządzeń, zadzwoń na 
Policję lub Straż Miejską i powiadom o zaistniałej sytua-
cji - anonimowo! 

Nie bądźmy bierni! Oby ten ogródek dobrze i długo 
służył naszym dzieciom.



Sprawozdanie z czerwcowych sesji  
Rady Dzielnicy IX

Radni Dzielnicy IX obradowała w ubiegłym miesiącu na 
dwóch sesjach w dniach 13. i 19. czerwca. Podjęto w sumie 
22 uchwały, w tym 7 przygotowanych przez Komisję Infra-
struktury i Budownictwa opiniujących ustalenia warunków 
zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych na terenie Dzielnicy 
IX. Rada rozdysponowała także środki finansowe na zadania 
priorytetowe oraz powierzone na rok 2008. 

Uchwalono pozytywną opinię w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu 
użytkowania części budynków cegielni na produkcję wieszaków 
(z odpadów z polistyrenu i polipropylenu oraz rozdrabnianie 
odpadów z tworzyw wielkogabarytowych w młynie udarowym) 
na dz. 235/41 obr.47 Podgórze przy ul. Fredry. Zaopiniowano 
pozytywnie pod warunkiem spełnienia wszelkich wymogów 
ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem emisji 
szkodliwych substancji chemicznych i hałasu.

Negatywnie  Rada zaopiniowała wnioski o wydanie decyzji 
warunków zabudowy dla następujących inwestycji:

-  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
(w miejsce istniejącego budynku) z podziemnymi parkinga-
mi i usługami zlokalizowanymi na parterze i na pierwszym 
piętrze budynku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami 
postojowymi, infrastrukturą techniczną przy ulicach Borsuczej, 
Odrzańskiej i Kołobrzeskiej. Opinia jest negatywna, ponieważ 
planowana inwestycja nie jest zgodna z charakterem zabudo-
wy – w zabudowie jednorodzinnej proponuje się zabudowę 
wielorodzinną 4-piętrową z poddaszem. Nadto ulice Borsucza 
i Odrzańska stanowią linię rozgraniczającą zabudowę jedno-
rodzinną od wielorodzinnej.

-   Budowa zespołu budynków handlowo-biurowo-usługo-
wych oraz parkingu wielopoziomowego przy ulicach Orzecho-
wej i Sielskiej. W projektach nie zapewniono komunikacji pieszej 
między pętlą tramwajową w Borku Fałęckim a osiedlami przy 
ulicach Żywieckiej i Jagodowej. Planowana inwestycja blokuje 
komunikację pieszą do wymienionych osiedli istniejącą od 80 lat. 
Planowana wysokość obiektów kubaturowych – ok.17 m – nie 
jest dostosowana do istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy 
ul. Orzechowej. Po wydzieleniu pasa ciągu pieszego i przejęciu 
go przez Gminę oraz dostosowaniu wysokości inwestycji do ist-
niejącej zabudowy  Rada może ponownie rozpatrzyć wniosek.

-   Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z gara-
żami przy ul. Łukasińskiego. Istnieje niezgodność pomiędzy 
treścią wniosku a mapą ewidencji, wg której przebieg Trasy 
Łagiewnickiej koliduje z wnioskiem. 

-   Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 
Huculskiej. Inwestycja znajduje się w części na planowanym 
przebiegu Trasy Łagiewnickiej. 

-   Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ga-
rażami, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi 
oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kołodziejskiej. Rada 
uważa, iż z terenu planowanej inwestycji należy w pierwszej 
kolejności wydzielić geodezyjnie planowany, niezbędny jako 
droga do szkoły, ciąg pieszo-jezdny w miejscu dotychczasowej 
komunikacji pieszej pomiędzy ul. Kołodziejską a ul. Fredry. Po 
załatwieniu spraw formalno-prawnych i przejęciu przez Gminę 
terenu ciągu pieszo-jezdnego Rada może ponownie rozpatrzyć 
wniosek o WZ. 

Rada zaopiniowała negatywnie ULICP dla zamierzonej 
budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej przy ul. Obozowej 46. 
Rada zajmuje takie stanowisko ze względu na gęstą zabudowę 
jednorodzinną i wielorodzinną na tym terenie oraz negatywne 
oddziaływanie tego typu budowli na mieszkańców.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska przygotowała 
projekt uchwały, podjętej następnie przez Radę, w której 
wnioskuje się o przejęcie przez Gminę Kraków działek stano-

wiących ulicę Goryczkową wraz z wjazdem w ulicę Jagodową. 
Od kilkudziesięciu lat ulice te stanowią układ komunikacyj-
no-drogowy dla mieszkańców osiedla. Obecnie część ulicy 
Jagodowej jest własnością Gminy Kraków i część Goryczkowej 
od strony ulicy Żywieckiej jest własnością Gminy Kraków. Za 
wnioskiem o przejęcie przez Gminę Kraków pozostałej nie-
wielkiej części wymienionych ulic przemawia ważny interes 
społeczny zamieszkałych na tym terenie mieszkańców.

Rada uchwaliła rozdział środków finansowych na zadania 
priorytetowe na rok 2008 w następujący sposób:

I. PRZYGOTOWANIE REALIZACJI BUDOWY I MODER-
NIZACJI ULIC W DZIELNICY IX.
1. Odtworzenie alejek w lasku borkowskim przy ul. Żywieckiej 

wg koncepcji – kwota 80 000 zł. 
II. REALIZACJA BUDOWY I MODERNIZACJI ULIC  

W DZIELNICY IX.
2. Modernizacja ul. Modrej wg projektu (kontynuacja) – kwota 

80 000 zł. 
3. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg projektu na odcinku od ul. 

Montwiłła-Mireckiego do Ludwisarzy – kwota 125 000 zł.
4. Modernizacja ul. S. Faustyny – kwota 50 000 zł.
5. Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego od ul. Jagodowej 

do cmentarza – kwota 50 000 zł.
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe i gimnazja
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17, ul. Fredry 65 – kwota 

12 000 zł.
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. 

Strąkowa 3 A – kwota 12 000 zł.
9. Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 – kwota 12 000 zł.
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego, 

ul. Hm. S. Millana 16 – kwota 12 000 zł. 
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul. Nie- 

cała 8 – kwota 12 000 zł.
Przedszkola
12. Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 – kwota 8 000 zł.
13. Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 – kwota 8 000 zł.
IV. KULTURA I SZTUKA
Biblioteki
14. Biblioteka, ul. Żywiecka 32 – kwota 3 000 zł.
15. Biblioteka, ul. Borsucza 12 – kwota 3 000 zł.
V. DOMY KULTURY
16. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62 

– kwota 11 000 zł.
17. Zespół tańca nowoczesnego „Precedance” działającego przy 

CSW Solvay – kwota 2 000 zł.
18. Klub „Iskierka”, ul. Żywiecka 44 – kwota 8 000 zł.
19. Zespół „Pogodna Jesień” – kwota 2 500 zł.
20. Orkiestra Dęta Solvay – kwota 2 500 zł. 
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednostki terenowe Policji
21. Komisariat Policji V, II Rewir, ul. Zamojskiego 22 – kwota 10 000 zł.
22. Straż Miejska Miasta Krakowa Oddział Podgórze-Wola 

Suchacka – kwota 8 000 zł. 
VII. PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA 
23. Świadczenia zdrowotne – komputerowe badanie wad 

postawy z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej dla 
dzieci z Dzielnicy IX – kwota 8 500 zł.

24. Poradnia Psychologiczna, ul. Konfederacka – kwota 3 500 zł.
VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
25. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci – kwota 2 000 zł.
26. XIV Dni Dzielnicy IX – kwota 20 000 zł.
27. Informacja i łączność z mieszkańcami – kwota 25 000 zł.
28. Granty – kwota 30 000 zł.
RAZEM – kwota 600 000 zł
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Rada uchwaliła listę rankingową zadań powierzonych na 
2008 rok. Przedstawia się ona następująco:

I. Budowa i modernizacja ulic wraz z oświetleniem – kwota 
173 000 zł.

A/ Zadania do realizacji przez Krakowski Zarząd Komunalny 
– kwota 173 000 zł.

1. Opracowanie projektu chodnika ul. Sielskiej po stronie nume-
rów nieparzystych od ul. Zawiłej do ul. Sielskiej Bocznej.

2. Projekt i wykonanie parkingu przy Przedszkolu Nr 10 na 
ul. Strąkowej.

3. Opracowanie projektu remontu ul. Huculskiej.
4. Opracowanie projektu remontu ul. Falowej.
5. Opracowanie projektu remontu ul. Łukasińskiego.
6. Wykonanie modernizacji ul. Ruczaj na odcinku od ul. Turonia do 

mostku na rzece Wilga. 7. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg projektu. 
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone przez KZK 

w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX. 
II. Remonty dróg i chodników – kwota 885 000 zł.
A/ Zadania do realizacji przez Krakowski Zarząd Dróg – kwota 

22 000 zł.
1. Remont oświetlenia ulicznego wg wskazań Dzielnicy.
B/ Zadania do realizacji przez Krakowski Zarząd Komunalny 

– kwota 863 000 zł.
1. Ul. Hm. S. Millana – remont schodów i chodnika.
2. Ul. Sucha – remont chodnika (kontynuacja).
3. Ul. Niemcewicza – remont chodników i jezdni wg wskazań 

Dzielnicy.
4. Ul. Żywiecka – remont odcinków chodników i ulicy wg 

wskazań Dzielnicy (kontynuacja zadania). 
5. Ul. Orzechowa – remont chodnika.
6. Ul. Kępna, Tarninowa – remont chodników i parkingów wg 

wskazań Dzielnicy.
7. Ul. Kołodziejska – remont chodnika.
8. Ul. Borsucza – remont parkingów wg wskazań Dzielnicy.
9. Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo rowerowego 

po kanale „Z”.
10. Remont dróg i chodników wg wskazań Dzielnicy – ul. Sza-

niawskiego, parking i chodnik przy ul. Odrzańskiej 1.
11. Ul. Sielska – remont chodnika.
12. Dofinansowanie przebudowy ul. Modrej. 
Koszty na poszczególne zadania zostaną określone przez KZD 

i KZK w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX. 
III. Ogródki jordanowskie – kwota 65 700 zł.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie 

Dzielnicy IX.
2. Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Solvay.
3. Dostawa urządzeń zabawowych wg wskazań Dzielnicy, 

m.in. na ul. Do Wilgi.
4. Remont ogrodzeń wg wskazań Dzielnicy. 
5. Dostawa urządzeń sportowych wg wskazań Dzielnicy.
IV. Zieleńce i skwery – kwota 168 900 zł.
1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych – ul. Do Wilgi, ul. 

Ludwisarzy.
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych KS „Borek”.
3. Budowa ogrodzeń wg wskazań Dzielnicy.
4. Konserwacja zieleni wysokiej wg wskazań Dzielnicy.
5. Uporządkowanie terenów zielonych wg wskazań Dzielnicy. 
6. Zakup sadzonek i krzewów wg wskazań Dzielnicy.
7. Montaż koszy na śmieci wg wskazań Dzielnicy.
8. Remont alejek w Parku Solvay.
9. Utwardzenie alejek w lasku borkowskim (strona północna 

ul. Żywieckiej).
W ramach zadań powierzonych na 2008 r. w zakresie lokalnych 

wydarzeń kulturalnych rozdzielono kwotę 22 400 zł na:
1. Przegląd Teatrów Amatorskich z terenu Dzielnicy IX – kwota 

3 500 zł.
2. Koncert Kolęd w wykonaniu chóru parafii Matki Bożej Zwy-

cięskiej – kwota 2 000 zł.
3. Koncert dla mieszkańców Dzielnicy IX z okazji Dnia Solidar-

ności w wykonaniu zespołu „Pogodna Jesień” (poczęstunek 
dla seniorów) – kwota 1 900 zł.

4. Dofinansowanie koncertów w ramach XIV Dni Dzielnicy 
IX – kwota 6 000 zł.

5. Imprezy towarzyszące Dniom Dzielnicy IX (konkursy dla 
dzieci z terenu Dzielnicy IX) – kwota 2 000 zł. 

6. Koncerty z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja w wykonaniu 
Orkiestry Dętej „Solvay” – kwota 1 500 zł. 

7. Konkursy szkolne dla szkół z terenu Dzielnicy IX – kwota 
3 500 zł.

8. Prezentacje spektakli pantomimy dla dzieci z terenu Dziel-
nicy IX – kwota 2 000 zł.
Środki na rok 2008 w ramach zadania powierzonego Dziel-

nicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych 
przeznaczono na likwidację barier architektonicznych na te-
renie Dzielnicy IX wg wskazań Dzielnicy (budowa zjazdów i 
podjazdów, obniżenia krawężników) – kwota 120 000 zł.

Środki w kwocie 15 000 zł w ramach zadań powierzonych 
Dzielnicy IX w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2008 
roku przeznaczono na:
1. Dokończenie instalacji monitoringu w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących i Przemysłu Skórzanego przy ul. Hm. S. Millana 
16 – kwota 3 000 zł.

2. Rozbudowę istniejącej instalacji alarmowej i monitoringu w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 przy ul. 
Niecałej 8 – kwota 2 500 zł.

3. Rozbudowę monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 17 przy ul. Fredry 65 – kwota 4 000 zł.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy 
ul. Strąkowej – kwota 2 000 zł. 

5. Straż Miejską Miasta Krakowa (druk ulotek w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa) – kwota 1 000 zł.

6. Dokończenie instalacji monitoringu w Gimnazjum Nr 24 przy 
ul. Montwiłła-Mireckiego 29 – kwota 2 500 zł.
Rada Dzielnicy IX przystąpiła do otwartego konkursu ofert w 

2008 r. w ramach współpracy Miasta Krakowa z organizacjami 
pozarządowymi. Przyjęto zasady przeprowadzenia otwar-
tego konkursu ofert na realizację w 2008 roku następujących 
zadań:
-  Opieka społeczna: pomoc społeczna, wspieranie klubów 

seniora – kwota 8 000 zł.
-  Edukacyjna opieka wychowawcza: organizacja wypoczyn-

ku zimowego i letniego dla dzieci oraz młodzieży – kwota  
12 000 zł.

-  Kultura fizyczna i sport – organizacja imprez sportowo-rekre-
acyjnych dla dzieci i młodzieży – kwota 6 500 zł.

-  Lokalne wydarzenia kulturalne: lokalne społeczne inicjatywy 
kulturalne – kwota 3 500 zł.
Rada uchwaliła również wstępną listę rankingową potrzeb 

remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX 
na 2008 rok:
1. Gimnazjum Nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29:
1) remont dachu – kontynuacja,
2) remont 4 sanitariaty, częściowa wymiana izolacji poziomej,
3) remont zewnętrznej sieci kanalizacji,
4) malowanie sali gimnastycznej,
5) uzupełnienie opaski wokół budynku na długości ok. 30 m.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. 

Strąkowa 3a:
1) remont dachu – kontynuacja,
2) naprawa elewacji,
3) kontynuacja wymiany stolarki okiennej.
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17, ul. Fredry 65:
1) częściowa wymiana płytek PCV w salach i korytarzach  

II p.,
2) remont dachu nad salą gimnastyczną wraz z wymianą ob-

róbek blacharskich,
3) wymiana instalacji centralnego ogrzewania na sali gimna-

stycznej – I etap,
4) konserwacja i wymiana stolarki okiennej.
4. Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24:
1) przełożenie i cyklinowanie parkietów w 5 salach, 
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2) wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej.

5. Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7:
1) modernizacja kuchni.

Jedną z uchwał wnioskowano do Rady Miasta Krakowa o 
utworzenie użytku ekologicznego na obszarze Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki w oparciu o materiały opracowane 
przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne terenu nad-
brzeżnego rzeki Wilgi, pomiędzy ulicami Brożka i Do Wilgi, 
zamkniętego od strony wschodniej linią zabudowy wzdłuż 
ulicy Borsuczej. Ze względu na ekspansywną politykę za-
budowy miasta umieszczenie terenów nad brzegiem rzeki 
Wilgi na liście użytków ekologicznych byłoby pomocne w 
pozostawieniu go jako zielonego. Presja inwestorów w kie-

runku zajmowania terenów zielonych na terenie Dzielnicy IX 
i chaotyczne plany zabudowy spowodowane brakiem planu 
zagospodarowania przestrzennego są zagrożeniem dla śro-
dowiska przyrodniczego.  Rada zwraca ponownie uwagę na 
to, iż teren proponowanego użytku ekologicznego jest terenem 
szczególnie ważnym dla Krakowa, stanowi bowiem korytarz 
powietrzny dla całego miasta.

Rada zaproponowała uzupełnienie składu Dzielnicowego 
Zespołu Koordynacyjnego działającego w ramach Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą 
„Bezpieczny Kraków” o osobę p. Tomasza Rydzyńskiego – na-
uczyciela w Gimnazjum Nr 24 ul. Montwiłła-Mireckiego 29.

W dniach 12. i 13. czerwca w Centrum Sztuki Współ-
czesnej Solvay odbywały się prezentacje solistów i 
zespołów działających przy kilkunastu klubach osied-
lowych Domu Kultury Podgórze. Wystąpiło ponad 400 
wykonawców, w tym 51 zespołów wokalnych, teatralnych 
i tanecznych oraz 54 solistów wokalistów i instrumentali-
stów, grających na pianinie, gitarze i syntezatorze. Biorąc 
pod uwagę ogólne wrażenie artystyczne i różnorodność 
zaprezentowanych form artystycznych na dużym pozio-
mie jury przyznało dyplomy wszystkim uczestnikom. 
Przyznano także indywidualne nagrody rzeczowe oraz 
nagrody pieniężne dla zespołów. 

Klub Osiedlowy Iskierka reprezentowali: Katarzyna 
Haja w kategorii gry na syntezatorze, zespół wokalny 
„Nice Girls” oraz zespół tańca nowoczesnego. Wyko-
nawcom i ich instruktorom: p. Adrianie Pająk, p. Jackowi 
Porębie i p. Kazimierzowi Malec serdecznie gratulujemy 
inwencji twórczej, dużego wkładu pracy i życzymy rado-
ści z artystycznych działań oraz sukcesów.

XXIII Przegląd Dorobku Artystycznego 
Zespołów Klubowych

5 czerwca zakończyła się wystawa poplenerowa 
zatytułowana „Stare Łagiewniki”. W szkole przy ul. 
Fredry 65 zaprezentowano prace powstałe podczas III ple-
neru malarskiego zorganizowanego przez Łagiewnickie 
Towarzystwo Kulturalne, a wspieranego przez Radę 
Dzielnicy IX. 

Twórcy chcieli „ocalić od zapomnienia to wszystko, 
co zanika i bezpowrotnie ginie”. W plenerze wzięło 
udział 17 twórców, w tym 5 uczennic Liceum Sztuk 
Plastycznych i uczeń Gimnazjum nr 81 z ZSO nr 17. 
Powstało kilkadziesiąt prac, głównie obrazów olejnych i 

Stare Łagiewniki  
w malarstwie, rysunku i fotografii

pastelowych, oraz dwa zestawy fotografii artystycznej, 
m. in. najmłodszego uczestnika III pleneru gimnazjal-
isty Marcina Myśliwca. Cztery osoby: Adam Pochopień, 
Józef Stachnik, Urszula Mosur-Nowak oraz Apolonia 
Ptak wzięły udział we wszystkich trzech plenerach or-
ganizowanych dotąd przez Łagiewnickie Towarzystwo 
Kulturalne.

Organizatorzy pleneru zamierzają najlepsze prace 
pokazać na specjalnej wystawie w Domu Historii 
Podgórza w październiku 2007 roku.

Zespół Nice Girls działający przy Klubie Iskierka
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12 czerwca w Gimnazjum nr 24 na ul. Montwiłła-
Mireckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli 
władz Miasta z mieszkańcami Dzielnicy IX zaintere-
sowanymi projektowaną Trasą Łagiewnicką. 

Spotkanie było burzliwe, bo i zagadnienie doty-
czy niektórych mieszkańców w sposób bezpośredni 
– zwłaszcza tych, których domy będą wyburzone i tych, 
których parcele będą w bezpośrednim sąsiedztwie z 
Trasą. 

Krzysztof Adamczyk – Pełnomocnik Prezydenta 
do Spraw Inwestycji Strategicznych  po raz kolejny 
przekonywał o absolutnej konieczności (dla sprawności 
komunikacyjnej Miasta) budowy tzw. III obwodnicy 
Krakowa. Jest to jedyny sposób na odblokowanie m.in.: 
Alei Trzech Wieszczów czy Mostu Dębnickiego. Jest 
to też fragment całościowej koncepcji przyjętych na 
najbliższe lata rozwiązań komunikacyjnych Krakowa, 
obejmujących budowę III i IV obwodnicy. Adamczyk 
mówił także o słuszności zachowania w planowaniu 
przestrzennym konsekwencji, która pozwala Miastu 
sensownie się rozwinąć. 

Wielu mieszkańców rozumie istotę poszerzania 
infrastruktury miasta, w tym także konieczność bu-
dowy III obwodnicy Krakowa. Dyskusyjne pozostają 
wówczas warunki rozwiązań. Mieszkańcy stanowczo 
domagają się poprowadzenia Trasy Łagiewnickiej na 
odcinku po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej w 

Z mieszkańcami o Trasie Łagiewnickiej

całości tunelem. To zminimalizowałoby uciążliwości 
związane z sąsiadowaniem z tak wielką arterią 
komunikacyjną. Rozwiązałoby także kwestie ochrony 
środowiska.

Dyrektor Krakowskiego Zarządu Dróg pani M. Król 
wyjaśniła, że obecnie wyłoniony został w wyniku 
przetargu nowy projektant, który będzie projektował 
dwa warianty (nawierzchniowy i tunelowy) wg nowej 
ustawy z grudnia 2006 r. Te projekty będą analizowane 
przez Wydz. Ochrony Środowiska.

CZERWIEC 2007
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Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty powołana została 
w 1992 roku przez rodziców dzieci głęboko upośledzo-
nych umysłowo i fizycznie. Sześć lat później przy ul. 
Widłakowej w Krakowie rozpoczęto budowę domu opieki 
dla ludzi głęboko upośledzonych umysłowo i fizycznie. 
Ludzie ci żyją wśród nas, często niedostrzegani i odtrą-
cani. Nie są zdolni do samodzielnego życia – często nie 
mówią, nie potrafią się ubrać, nie przygotowują sobie 
jedzenia, nie wiedzą, jak się nazywają i gdzie mieszkają. 
Prawdziwa tragedia tych ludzi zaczyna się w chwili, kie-
dy umierają ich rodzice lub opiekunowie, a dla rodziny 
stają się ciężarem nie do przyjęcia. Choć wymagają nie-
ustannej opieki, nie kwalifikują się do Domów Spokojnej 
Starości ani zakładów psychiatrycznych. 

Celami Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty są:
1. Niesienie pomocy ludziom dorosłym, głęboko upośle-

dzonym umysłowo i fizycznie od urodzenia.
2. Wybudowanie dostosowanego architektonicznie do ich 

potrzeb domu.
3. Poprzez stworzenie tym ludziom odpowiednich wa-

runków życia pomóc im w uzyskaniu samodzielności 
i utrwalaniu już nabytych umiejętności.

4. Stworzenie warsztatów terapii zajęciowej otaczając 
ich opieką i serdecznością, aby każdy z nich czuł się 
potrzebny i wartościowy.
Obecnie trwa budowa Domu Dożywotniej Opieki przy 

ul. Widłakowej 58 w Krakowie. Stoi już jednopiętrowy 

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty  
w Krakowie

budynek z poddaszem w stanie surowym. Doprowa-
dzono do budynku wodę i prąd, wykonano kanalizację i 
sieć centralnego ogrzewania. W domu, składającym się z 
pięciu pawilonów połączonych holem życia integracyjne-
go, zamieszka 24 chorych w jednoosobowych pokojach. 
Zaplanowano też dwie pracownie terapii zajęciowej oraz 
przewidziano dwa pokoje dla ludzi niepełnosprawnych 
na pobyt czasowy, np. gdy matka przebywa pod opieką 
lekarską w szpitalu. 

Fundacja jest organizacją charytatywną pozarządową, 
nie jest dofinansowywana z funduszów państwowych, 
samorządowych ani z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowana jest poprzez 
dobrowolne opodatkowanie się członków fundacji, włas-
ną pracę społeczną na rzecz fundacji, zbiórki i kwesty 
przy kościołach oraz przez ludzi dobrej woli. Prosimy o 
pomoc finansową lub rzeczową. Za zrozumienie i każdą 
pomoc z góry dziękujemy.

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Czarnowiejska 77 m 26, 30-049 Kraków 
tel. 012 633 35 16
PKO BP S.A. I Oddział Kraków:  
62 1020 2892 0000 5802 0016 1422 

Wszelkich informacji udziela także aktywna członkini 
fundacji p. Helena Doroż (mieszka przy ul. Zbrojarzy) 
– tel. 012 267 26 80.

Od 30 lipca 2007 roku w nowej siedzibie Urzędu  
Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A zostaną urucho-
mione dodatkowe punkty obsługi mieszkańców:

Wydział Spraw Administracyjnych
-   wydawanie, wymiana dowodów osobistych, 

tel. 012 61 65 708
-   nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL 

tel. 012 61 65 685
-   udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, 

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru  
wyborców – tel. 012 61 65 685

-   rejestracja i obsługa działalności gospodarczej 
tel. 012 61 65 600

   Punkt Obsługi Przedsiębiorcy – dla wszystkich 
mieszkańców Krakowa

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców
-   rejestracja pojazdów, wnioski o wymianę  

lub wtórnik prawa jazdy – tel. 012 61 65 756

Wydział Podatków i Opłat
-   przyjmowanie wpłat,

-   wydawanie decyzji ustalających wymiar zobowiąza-
nia podatkowego z tytułu podatku od nieruchomo-
ści oraz rolnego i leśnego,

-   przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji  
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego,

-   przyjmowanie wniosków dotyczących zwrotu nad-
płat – tel. 012 61 65 774, tel. 012 61 65 792

Uwaga! Mieszkańcy Dzielnicy IX  
Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz Dzielnic VIII, X, XI, XII
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Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że w Gaze-
cie Wyborczej ukazało się zaproszenie do składania ofert 
na najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych 
budynkach przy ul. Magnolii 1,2,3,4 i 5 stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków.

Do wynajęcia są mieszkania dwupokojowe o po-
wierzchni użytkowej od. ok. 43 – 54 m2.

Druk oferty wraz z Regulaminem konkursu ofert, 
wykaz dokumentów, które powinny być dołączone, 
przykładowe schematy lokali przeznaczonych do wyna-

Informacja  
Wydziału Mieszkalnictwa

jęcia w drodze konkursu dostępne są na stronie interne-
towej www.bip.krakow.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta 
Krakowa oraz w Zarządzie Budynków Komunalnych na  
os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ozna-
czonych „Konkurs ofert – zamiana lokali” w siedzibie 
Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 A lub 
za pośrednictwem poczty, w terminie do 17 września 
2007 roku do godz. 16.30. O terminie złożenia oferty 
decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krakowa.

Lokale nie podlegają sprzedaży.

Klub Iskierka dołączył się do obchodów 750-lecia 
lokacji Krakowa. Z tej okazji zorganizowano konkurs 
plastyczny„750 lat lokacji Krakowa”, adresowany do 
dzieci i młodzieży.

Na konkurs napłynęło 117 prac plastycznych z 7 
ośrodków kultury z Krakowa i Iwanowic. Najwyżej oce-
niono prace Barbary Cyganek (SP Iwanowice), Bartłomieja 

Jubileusz 750-lecia lokacji Krakowa  
w Iskierce

Muchy (KK Iskierka), Joanny Mardyły (Gimnazjum  
nr 24) oraz Krzyszto-fa Bajora (SP nr 30). Nagrodzone 
prace można było obejrzeć w drugiej połowie czerwca na 
pokonkursowej wystawie w Klubie Iskierka. 

W kalendarz uroczystych obchodów te-go szczegól-
nego jubileuszu Krakowa wpisała się także wystawa 
prac malarskich, rysunkowych, graficznych i fotografii 
17 twórców z Iwanowic, Oświęcimia, Wrocławia, 
Wodzisławia i Krakowa. Zaprezentowana w Galerii 
Iskierka twórczość ukazuje piękno zabytków i poetycki 
nastrój dawnej stolicy Polski.mal. Joanna Marzyła

mal. Grażyna Stępniewska-Szynalik

CZERWIEC 2007
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Biuro Rady Dzielnicy IX Miasta Krakowa, ul. Żywiecka 13, czynne od poniedziałku do piątku
Dyżury Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie Rady przy ulicy Żywieckiej 13:

Przewodniczący Rady Adam Migdał – czwartki od godziny 12.00 do 14.00
Zastępca przewodniczącego Maria Słobodzian – wtorki od godziny 17.00 do 18.30

Członek Zarządu Anna Świerta – środy od godziny 16.00 do 17.30
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Akcja „WYSTAWKA  
CHODNIKOWA” 2007

W ramach akcji „Wystawka chodnikowa” w sierpniu 
zbierane będą odpady wielkogabarytowe z chodników 
przy ulicach: Do Wilgi, Borsucza, Cegielniana, Odrzańska, 
Kołobrzeska, Kędzierzyńska, Ciesielska, Zbrojarzy, Ruc-
zaj, Turonia, Irysowa, Goplana. Zbiórka odbędzie się  
w czwartek 9 sierpnia w godzinach 20.00-22.00.

MPO przypomina, że do odpadów wielkogabarytow-
ych należą: meble, sprzęt AGD, telewizory, stare okna, itp. 
Inne odpady: komunalne, poprodukcyjne, gruz, itp. nie 
będą odbierane i pozostaną na chodnikach.

W poprzednim numerze pisma błędnie podpisano 
jedną z fotografii fotoreportażu z Dni Dzielnicy. Zdjęcie 
przedstawia Cheerleaderki VINCI z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Za 
usterkę przepraszamy. 

Sprostowanie

Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY organizuje 
zajęcia w dniach 2 lipca-10 sierpnia w godz. 10.00-14.00. 
Proponuje m.in.: warsztaty plastyczne (m.in. wykony-
wanie kukiełek i innych form przestrzennych, wydzier-
anki i wycinanki, poznawanie różnych technik malar-
skich), gry i zabawy świetlicowe, wycieczki do muzeów, 
galerii, szlakiem krakowskich zabytków, wyjście do 
kina, konkursy. Ponadto w programie wakacyjnym CSW 
Solvay:

-  plenerowa akcja plastyczna dla dzieci „Dzielnice 
Krakowa pędzlem malowane” (06.07 godz. 11.00),

-  „Czwartkowe spotkania z tańcem dla dzieci” – nauka 
tańców narodowych, podstaw tańców towarzyskich, ta-
niec nowoczesny (19.07, godz. 10.00; 26.07, godz. 10.00),

-  Warsztaty lalkowe dla dzieci prowadzone przez Teatr 
Figur (20.07, godz. 10.00; 23.07, godz. 10.00). 

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,  
ul. Zakopiańska 62, tel. 012 266 98 12,
www.solvay.krakow.pl

Akcja Lato  
w Mieście 2007  
w Dzielnicy IX

Wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszamy do 
wzięcia udziału w zajęciach organizowanych na terenie 
Dzielnicy IX w ramach Akcji Lato w Mieście.


