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Sprawozdanie z sesji 18 grudnia 2007
Rady Dzielnicy IX
18 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Dzielnicy IX.
Radni podjęli jedną uchwałę – zaopiniowali
ne-gatywnie wydanie decyzji WZ dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym (działka nr 260 obr. 33 Podgórze)
wraz z infrastrukturą techniczną i budową wjazdów (działki 260, 688/1, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze) przy ulicach Turonia oraz Irysowej.
Opinia jest negatywna, ponieważ planowana
zabudowa jest zbyt intensywna, brakuje odpowiedniej ilości miejsc parkingowych naziemnych

i podziemnych. Istniejąca zabudowa ma charakter
jednorodzinny, a budynek wielorodzinny na sąsiedniej działce nie może przesądzać o charakterze
zabudowy planowanej dla tego obszaru – projektowany budynek powinien nawiązywać do istniejącej
zabudowy jednorodzinnej.
W drugiej części Radni po wspólnej modlitwie
wraz z księdzem Tadeuszem Szarkiem, łamiąc się
opłatkiem składali sobie życzenia.

Co nad Wilgą piszczy w trawie
Wiosną 2006 roku poraziła mieszkańców naszego
osiedla wiadomość o planach właściciela działek nad
rzeką Wilgą. Zabudowany miał być cały prawobrzeżny brzeg rzeki budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Jedyna oaza zieleni osiedla „Cegielniana”
zostałaby bezpowrotnie zniszczona. Uchwały Rady
Dzielnicy IX do każdej próby ustalenia warunków
zabudowy dla działek nad rzeką Wilgą, były negatywne i bardzo dobrze uzasadnione. Nasze działania
wspomogła również Pani Renata Laberchek Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana”, a Dyrekcja
Zespołu Szkół Integracyjnych Ogólnokształcących nr
3 i Dyrekcja Przedszkola przy ul. Strąkowej udzieliły
nam pełnego poparcia sprzeciwiając się planowanej
zabudowie. Dla mieszkańców osiedla jest to obrona

terenów zielonych i siedlisk zwierząt, dla miasta
obrona korytarza jego przewietrzania. W ostatnim
tygodniu nasze Stowarzyszenie otrzymało informację
urzędową z Wydziału Architektury i Urbanistyki, że
inwestor otrzymał 3 decyzje odmowne na ustalenie
warunków zabudowy na wszystkie działki przy
ul. Borsuczej oraz 2 decyzje SKO o utrzymaniu w
mocy zaskarżonych decyzji I instancji. Sprawa została
odroczona. Trud i zaangażowanie nas wszystkich
przyniosły wymierne rezultaty. Ostatnie decyzje dają
nadzieję na zachowanie zieleni, tak niezbędnej do
normalnego życia.
Zofia Kalinowska
Maria Słobodzian

Inwestycje minionego roku
Tak jak każdego roku miesiąc grudzień jest miesiącem podsumowań i chcielibyśmy powiedzieć o naszych
osiągnięciach i sukcesach oraz przedstawić państwu, co
udało się w mijającym roku 2007 zrealizować w naszej
Dzielnicy, a czego niestety nie.
W dalszym ciągu trwają inwestycje związane z infrastrukturą, a następnie budową i modernizacją dróg.
Niektóre zadania poprzedzone wieloletnimi staraniami doczekały się rozpoczęcia realizacji.
Do ważnych inwestycji należą m.in. takie inwestycje
jak:


– Budowa kanalizacji w ulicach Światowida i Modrej. Zadania te realizowane są kompleksowo, tzn. w
pierwszej kolejności wykonano kanalizację, a obecnie
trwa modernizacja ulic. Mamy nadzieję, że mieszkańcy
cierpliwie znoszą trudy i niedogodności budowy.
– Remont następnego odcinka ul. Siostry Faustyny
na terenie Łagiewnik.
– Rozpoczęte remontowanie ul. Kołodziejskiej, które
kontynuowane będzie w następnych latach.
dokończenie na str.7
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Jest większa wiata
Od momentu zakończenia remontu torowiska
na ulicy Brożka, Rada Dzielnicy IX kilkakrotnie
zwracała się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji o ustawienie na przystanku „Borsucza”
dużej, szerokiej wiaty – takiej, jaka była poprzednio,
przed rozpoczęciem remontu. Nowa wiata, która
pojawiła się po zakończeniu robót, była wąska i mała,
w związku z czym nie spełniała podstawowych warunków, czyli nie chroniła oczekujących pasażerów
przed opadami deszczu i śniegu. W tej sprawie zebrano kilkaset podpisów od mieszkańców osiedla
Cegielniana. Cieszymy się zatem, że wiata stoi i że
w razie niepogody będzie lepsze schronienie dla
oczekujących na tramwaj.
Maria Słobodzian

Radne Maria Słobodzian i Ewa Nowak, które w sposób
szczególny zabiegały o nową wiatę sprawdzają jej skuteczność

Gimnazjaliści z ul. Niecałej
laureatami małopolskiego Projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
Uczniowie Gimnazjum nr 63 ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II zostali
wyróżnieni w małopolskim Projekcie „Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”, przygotowującym dzieci do bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. Projekt realizowany przez niedosłyszących uczniów, zatytułowany
„Patron uczy nas okazywać miłosierdzie potrzebującym”,
spotkał się z dużym uznaniem i nagrodzony został drugim miejscem. Zaznaczyć trzeba, że w przedsięwzięciu
udział wzięły 144 placówki z całego województwa.
Inspiracją projektu stało się przesłanie Ojca Świętego
Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo
miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.
Organizatorem było Województwo Małopolskie we
współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydziałem Katechetycznym Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
Za cel projektu Gimnazjum nr 63 wyznaczyło sobie
pozyskanie funduszy i dofinansowanie wyjazdu do
Częstochowy matek oraz dzieci z Domu Matki i Dziecka
znajdującego się w pobliżu szkoły, zakup książeczek
i stworzenie Biblioteki Malucha w tym Domu, a na
zakończenie przygotowanie wspólnego jesiennego
pikniku.
Projekt realizowany był przez blisko pół roku. Podczas
wakacji dzieci i młodzież zbierali owoce, z których we
wrześniu gimnazjaliści usmażyli przepyszne powidła

oraz musy, następnie ładnie ozdobili słoiki z przetworami i sprzedali je na Jesiennym Kiermaszu Szkolnym. Z
zebranych w ten sposób pieniędzy ufundowano wspólny wyjazd do Częstochowy uczniów i mam z dziećmi
z Domu Matki i Dziecka. W czasie wycieczki młodzież
pomagała mamom opiekować się ich maleństwami. Po
powrocie uczniowie przygotowali Jesienny Piknik, podczas którego oprócz zabaw z maluchami zainscenizowali
także wiersz „Na straganie” oraz wręczyli dzieciom i
ich mamom upominki – książeczki Jana Brzechwy „Na
straganie”, opracowane komputerowo zdjęcia pociech
włożone do ręcznie zdobionych ramek oraz samodzielnie
skompletowaną „Bibliotekę Malucha”. Nie brakło także
samodzielnie upichconych smakołyków.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia
w filharmonii krakowskiej. Zarówno w spotkaniu inaugurującym Projekt w maju, jak i w uroczystym finale
udział wzięli m. in.: ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz
– Arcybiskup Metropolita Krakowski, Leszek Zegzda
– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Maciej
Klima – Wojewoda Małopolski, Józef Rostworowski – Małopolski Kurator Oświaty. Ponadto uczestnikami spotkań
byli prezydenci i burmistrzowie miast oraz wójtowie
niemal wszystkich gmin z terenu Małopolski, a także
przedstawiciele instytucji wspomagających realizację
projektu – organizacji pozarządowych, dyrektorzy
gimnazjów, młodzież oraz przedstawiciele mediów.
Multimedialną prezentację, przygotowaną przez uczniów
dokończenie na str.4
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Gimnazjaliści z ul. Niecałej
laureatami małopolskiego Projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
dokończenie na str.3
Gimnazjum nr 63 na pokaz podczas finałowej gali, kończy motto „Wolontariat już nie ma dla nas żadnych tajem-

Z archiwum SOSW Nr 6

Z archiwum SOSW Nr 6

nic”. Telewizja regionalna zrealizowała film o Projekcie,
w którym pokazana została również praca młodzieży z
ośrodka na ul. Niecałej.

Z archiwum SOSW Nr 6

Cieszymy się, że nasz projekt został uhonorowany. Cieszymy
się też, bo został zrealizowany nadrzędny cel przedsięwzięcia,
jakim było pokazanie, że niedosłyszące dzieci są nie tylko
beneficjentami wszelkich dóbr, ale są także darczyńcami – powiedziała Agnieszka Miękina, nauczycielka z SOSW
Nr 6, jedna z opiekunek Projektu.

Z archiwum SOSW Nr 6

Na długi zimowy wieczór pożycz książkę
Przed nami jeszcze kilka zimowych miesięcy. Zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw bibliotek, które
mieszczą się na terenie naszej dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy do filii nr 20 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Borsuczej na osiedlu Cegielniana. Jest to placówka o charakterze uniwersalnym
– dorośli i dzieci korzystać mogą z wypożyczalni oraz


czytelni ze sporym zbiorem czasopism, po części prenumerowanych, a po części pozyskiwanych od zaprzyjaźnionych czytelników. Biblioteka wyposażona jest także
w księgozbiór informacyjno-podręczny – encyklopedie,
słowniki, poradniki, itp. – z którego korzystać można jedokończenie na str.5
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„Skarby Mojej Dzielnicy”
19 grudnia Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam
Migdał wręczał upominki dzieciom i młodzieży nagrodzonym w konkursie plastycznym „Skarby Mojej Dzielnicy”. Konkurs zorganizowany został przez Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay pod honorowym patronatem
Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX, a wzięli w nim
udział wychowankowie przedszkoli nr 10 i nr 95 oraz
uczniowie SOSW Nr 6 z ul. Niecałej. Powstały piękne i
różnorodne prace, spośród których I miejscem wyróżniono prace: Joanny Wędrychowicz z Przedszkola Nr 95,
Zyty Gdula ze szkoły podstawowej w SOSW Nr 6 oraz
Wojtka Zająca z gimnazjum w SOSW Nr 6.

odpowiedzi na ich twórcze inicjatywy to jedno z bardzo ważnych zadań, jakie Rada Dzielnicy IX realizuje” – powiedział
Adam Migdał.

Rada Dzielnicy IX przeznaczyła środki finansowe
potrzebne na organizację konkursu oraz nagrody dla
laureatów i uczestników. „Sprawianie dzieciom radości w
Joanna Wędrychowicz, “Las Borkowski zimą - sowa na gałęzi, lisek
w norze, mama dzik z małym dziczkiem”

Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu

dokończenie ze str.4

Kącik dla najmłodszych czytelników w bibliotece przy ul. Borsuczej

dynie na miejscu. Sukcesywnie i na bieżąco uzupełniany
o nowości wydawnicze księgozbiór liczy blisko 14 500
pozycji – każdego roku przybywa ok. 900 egzemplarzy

Zyta Gdula, “Nasza Szkoła”

książek. W bibliotece odbywają się spotkania autorskie,
prelekcje, spotkania dla dzieci oraz różnorakie wystawy
– najczęściej hobbystyczne. Obecnie bibliotekę zdobią
piękne fotografie pasma bieszczadzkiego w zimowej
szacie.
W 2005 r. biblioteka rozbudowana została o sąsiedni
lokal, który połączono z dotychczasowym pomieszczeniem oraz po gruntownym remoncie urządzono w nim
obszerną przestronną czytelnię. Do nowego pomieszczenia przeniesiono z oddziału dziecięcego księgozbiór
podręczny i zbiór popularnonaukowy, a sala dla najmłodszych czytelników została pomalowana na ciepłe kolory
oraz zaopatrzona w małe meble dostosowane do potrzeb
dzieci. Milusińscy zyskali wymarzony przytulny kącik
na swoje pierwsze kroki z książką. Biblioteka ma ok. 2000
stałych czytelników, z których prawie 1/3 to dzieci.
Co roku Rada Dzielnicy IX na potrzeby biblioteki
przeznacza środki finansowe, które w ostatnich latach
wykorzystane zostały na zakup mebli – regałów, stolików
dokończenie na str.6
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Na długi zimowy wieczór pożycz książkę
dokończenie ze str.5
i krzeseł do nowego pomieszczenia oraz komputerów.
Od ubiegłego roku do dyspozycji czytelników są dwa

stanowiska komputerowe z łączem internetowym, które
cieszy się dużym powodzeniem. Można skorzystać także
z kolorowej drukarki oraz ksero.
Filia nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej, ul. Borsucza
12 (I piętro pawilonu handlowego), tel. (012) 266 22 59
godziny otwarcia: poniedziałki, środy, piątki 11.00-18.00;
wtorki 10.00-15.00, czwartki 11.00-15.00

Mieszkańców Borku Fałęckiego zapraszamy do filii
nr 10 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żywieckiej 32. Jest to jedna z najstarszych bibliotek publicznych w Podgórzu. Jest to biblioteka jednooddziałowa o
charakterze uniwersalnym, przeznaczona dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży. Obecnie księgozbiór
liczy blisko 11 tysięcy woluminów i z każdym rokiem
przybywa około 600 nowych.
W bibliotece można korzystać z bogatego księgozbioru
podręcznego oraz czytelni i wypożyczalni prenumerowanych czasopism. Znajduje się tu dobrze wyposażony
księgozbiór lektur szkolnych. Do dyspozycji wypożyczających jest również kserograf zakupiony dzięki wsparciu
finansowemu Rady Dzielnicy IX oraz stanowisko internetowe.

Stanowisko komputerowe z łączem internetowym w bibliotece przy
ul. Borsuczej

Filia nr 10 Podgórskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Żywiecka 32
tel. (012) 266 15 01
godziny otwarcia: poniedziałki, środy, piątki 11.00-18.00;
wtorki 10.00-15.00, czwartki 11.00-15.00

Miejski Rzecznik Konsumentów
bliżej mieszkańców
Miejski Rzecznik Konsumentów w 2008 r. będzie do
dyspozycji mieszkańców w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13. Najbliższy dyżur odbędzie się
28 stycznia w godzinach od 14.00 do 15.00. Pozostałe
dyżury prawne w sprawach konsumenckich odbywać
się będą w godzinach od 14.00 do 15.00 w następujących
terminach: 31 marca, 26 maja, 22 sierpnia, 19 września,
21 listopada.
Do uzyskania pomocy lub porady prawnej u Miejskiego Rzecznika Konsumentów ma prawo każdy
Konsument. Pomoc prawna Biura Rzecznika polega
na: udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w
oparciu o przedstawiony materiał dowodowy, prowa

dzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego
załatwiania procesu reklamacyjnego, kierowaniu do
przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące
przepisy, kierowaniu spraw konsumenckich na drogę
postępowania sądowego i reprezentowaniu Konsumentów przed sądami.
Pracownicy Biura Rzecznika przyjmują również w siedzibie przy Al. Powstania Warszawskiego 10, VI piętro,
pokój 615 i 617. Na spotkanie w Biurze Rzecznika należy
się wcześniej umówić telefonicznie (012 61 69 348) lub za
pośrednictwem e-maila (Michał Marszałek – dabrowsa@
um.krakow.pl; marszami@um.krakow.pl).

GRUDZIEŃ 2007

Inwestycje minionego roku
dokończenie ze str.2
– Rozpoczęty remont chodników w
ul. Szaniawskiego na os. Cegielniana,
którego kontynuacja nastąpi w kolejnych
latach.
– Dokończenie remontowania chodników w ul. Hoffmanowej.
– Dokończenie remontu chodnika w
ul. Deotymy.
– Wykonanie remontu chodnika na
przystanku autobusowym dla wysiadających na pętli w Borku Fałęckim.
– Wymiana opraw oświetleniowych w
osiedlu przy ul. Żywieckiej na nowoczesne, energooszczędne, a równocześnie
dające więcej światła, lampy.
– Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Jagodowej do cmentarza
parafialnego.
– Kontynuacja remontu chodników na ul. Suchej.
– Wyłoniono wykonawców na wykonanie projektu
modernizacji ul. Ruczaj oraz ul. Łukasińskiego.
– Ze środków Rady Dzielnicy zakupiono książki do
bibliotek oraz sprzęt komputerowy.
– Dofinansowano działalność zespołu Pogodna Jesień,
Orgiestę Dętą Solvay oraz koła emerytów i rencistów.
– Wymiana lub dołożenie oświetlenia w miejscach
wskazanych przez radnych z różnych okręgów naszej
dzielnicy.
– Wzmocnienia nawierzchni ulic w różnych rejonach
dzielnicy poprzez skropienie ich emulsją asfaltową lub
ułożenie nowej nakładki asfaltowej.
– Ciągły pilotaż przez radnych oczyszczania i regulacji
potoków Urwisko oraz Młynny-Kobierzyński. Brzegi tych
naturalnych odbiorników wód opadowych (i tu należy
dodać: nie tylko wód opadowych), w znacznej części
zostały wzmocnione płytami ażurowymi. W następnych
latach zadanie to będzie kontynuowane, m.in. od ul.
Zawiłej do Orzechowej.
– Wybudowanie i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Solvay przy ul. Żywieckiej Bocznej w miejsce
likwidowanego ogródka przy ul. Goryczkowej.
Obecnie rozpoczęto planowanie parku leśnego w lasku
przy ul. Żywieckiej, a w rejonie ulic Żywieckiej, Szczerbińskiego, Karabuły powstanie jeszcze jeden ogródek
jordanowski dla dzieci.
W placówkach oświatowych kontynuowano rozpoczęte
zadania, m.in. wymianę okien w Przedszkolu Nr 95 przy
ul. Żywieckiej, w Gimnazjum Nr 24 przy ul. MontwiłłaMireckiego, w SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej. W szkole przy
ul Strąkowej kontynuowano remont dachu. W szkole przy
ul. Montwiłła-Mireckiego kontynuowano remont dachu,
wymalowano salę gimnastyczną oraz wyremontowano
sanitariaty – na razie na jednej kondygnacji – kontynuacja
w przyszłym roku. W szkole przy ul. Fredry dokończono

remont bloku żywieniowego, wykonano nowy wjazd do
szkoły oraz plac przed szkołą z kostki brukowej.
Dzięki interwencjom radnych Dzielnicy IX uporządkowano tereny nad Wilgą. Przycięto również zbyt wybujałe
gałęzie drzew zasłaniających światło z lamp ulicznych,
m.in. na ulicach Żywieckiej, Goryczkowej, Kościuszkowców, Turonia, Ruczaj, Zakopiańskiej oraz w ciągu
pieszym od ul. Fredy do ul. Kołodziejskiej oraz w ciągu
pieszym do Wilgi.
Niestety są także sprawy, których nie udało się załatwić. W dalszym ciągu brak pozwolenia na modernizację
ul. Zbrojarzy. Brak pozwolenia na budowę ciągu pieszorowerowego po kanale „Z”, choć tutaj jest już krok do
przodu, bo oczekujemy na decyzję ustalającą lokalizację
tej inwestycji.
Ważnym wydarzeniem dla naszej dzielnicy jest uchwalenie przez Radę Miasta Krakowa planów miejscowych
Ruczaj-Zaborze i Kobierzyn-Zalesie. Oba te plany mają
wpływ na zabudowę naszej dzielnicy, a co najważniejsze,
jest tam zaplanowana ulica VIII Półku Ułanów (Nowoobozowa), która powinna w znacznym stopniu odciążyć
wszystkie mniejsze ulice Borku Fałęckiego: Żywiecką,
Zdunów, Podhalańską, Zbrojarzy, Turonia, Kościuszkowców, Miłkowskiego, Lipińskiego.
Mijający rok pracy rady V kadencji pokazał, iż rada
pracuje intensywnie nad poprawą lokalnej infrastruktury
dróg i chodników oraz remontami placówek oświatowych. Wspomaga także działalność klubów kultury na
terenie dzielnicy. Jest też zgodna w sprawach potrzeb
inwestycyjnych na terenie naszej dzielnicy i działa na
rzecz całej społeczności lokalnej. Wszyscy radni w równym stopniu widzą potrzeby inwestycji, jak również
widzą, ile jest jeszcze do zrobienia.
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Adam Migdał


Szopka
krakowska
przedszkolaka
Wychowankowie z Przedszkola Nr 95 już po
raz piąty włączyli się w tradycję konkursu szopek
krakowskich. W tym roku dzieci wzięły udział w
konkursie zainicjowanym przez przedszkole. Pięknie
wykonane szopki krakowskie i betlejemskie zdobią
teraz przedszkolny hol. Wszystkie szopki krakowskie
otrzymały I miejsce, a wykonali je: Ania i Bartuś
Kapustka, Martynka Barut, Marcel Marczyk, Amelia Kozieł, Marceli Jędryka, Leon i Maja Mazanek,
Natalia Kulińska i Filip Kwaśniewski. Uroczyste
wręczenie nagród wszystkim uczestnikom konkursu
odbyło się w przedszkolu podczas wigilijnego spotkania w dniu 20 grudnia.

Zapytaj strażnika miejskiego
W roku 2008 kontynuowane będą dyżury funkcjonariuszy Straży Miejskiej w siedzibie Rady Dzielnicy IX. Odbywały się będą w trzecie środy miesiąca. Na najbliższy dyżur zapraszamy w środę 16 stycznia
2008 r. w godz. 16.00-17.00 (ul. Żywiecka 13, Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK).

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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