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Uroczystość 105-lecia szkoły w Łagiewnikach
Dnia 21 listopada łagiewnicka Szkoła Podstawowa
Nr 56 przy ulicy Fredry świętowała jubileusz 105-lecia.
W uroczystości udział wzięli: wiceprezydent Miasta
Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, przedstawiciele Rady
Dzielnicy IX oraz władz oświatowych, członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz obecni i
byli nauczyciele i uczniowie.

Mottem uroczystości było hasło „Wszystkie drogi
prowadzą do ludzi”. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Adam Migdał nawiązał to tej myśli i wyraził podziękowanie za wieloletnią znakomitą współpracę grona pedagogicznego i rodziców z lokalnym samorządem. „To co
wydawało się nieosiągalne, dzięki naszemu jednomyślnemu współdziałaniu stało się możliwe" – wspominał
trudne i początkowo beznadziejne, a jednak zakończone
sukcesem starania szkoły o utworzenie dla łagiewnickiej
młodzieży gimnazjum.
Najbardziej doniosłym momentem uroczystości było
powierzenie uczniom Gimnazjum Nr 81 sztandaru, który
jest swoistym symbolem historii łagiewnickiej ziemi. Jest
to sztandar ufundowany przez społeczność Łagiewnik w
1930 r. W okresie okupacji przechowywany był przez byłych uczniów łagiewnickiej szkoły z narażeniem życia. W
1990 r. przekazany został do kościoła parafialnego, gdzie
był pieczołowicie przechowywany. Od 1995 r. wystawiano go podczas wszystkich uroczystości organizowanych
z okazji 3 Maja i Święta Niepodległości, a poczet sztandarowy stanowili kombatanci i seniorzy, byli żołnierze
dokończenie na str.4

Wiem więcej o samorządzie lokalnym
29 listopada Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Adam Migdał wystąpił z prelekcją dla młodzieży
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6
na temat funkcjonowania samorządu lokalnego.
Spotkanie z uczniami odbyło się w ramach programu
edukacyjnego „Uczeń – obywatel” realizowanego od
kilku lat przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta
Krakowa. Gimnazjaliści z SOSW Nr 6 po raz kolejny
biorą udział w tym projekcie. Jego realizacja służyć ma
pogłębianiu wiedzy młodzieży na temat struktury i
funkcjonowania samorządu terytorialnego, aby przygotować się do aktywnego udziału w dorosłym życiu
obywatelskim.
Przewodniczący Adam Migdał poinformował młodzież o strukturze pracy Rady Dzielnicy IX, przedstawiciel MCEO uzupełnił wiadomości informacjami

dokończenie na str.7

Dzielnica IX

Łagiewniki • Borek Fałęcki

Sprawozdanie z listopadowych sesji
Rady Dzielnicy IX
W ubiegłym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Rady Dzielnicy IX w dniach 6. i 20. listopada. Rada podjęła
w sumie 22 uchwały, z których większość to uchwały opiniujące projekty inwestycji, przygotowane przez Komisję
Infrastruktury oraz Komisję Komunalną.
Pozytywnie rada zaopiniowała:
1. Koncepcję pochylni dla niepełnosprawnych wiodącej
z ul. Zakopiańskiej do ul. Do Wilgi. Schody, które
tam są łączą wielotysięczne osiedle Cegielniana z
główną ulicą Zakopiańską. Stanowią też połączenie
piesze do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz
do przystanków komunikacji miejskiej, z którego
korzystają również osoby niepełnosprawne, osoby z
małymi dziećmi w wózkach oraz osoby starsze. Brak
pochylni jest bardzo dużą niedogodnością dla tych
osób.
2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn. „Przystosowanie przejścia podziemnego w ciągu ul. Siostry Faustyny dla ruchu osób
niepełnosprawnych przy ul. Siostry Faustyny – Zakopiańskiej na działkach nr 335/6, 292/5, 289/2, 285/1,
292/3, 292/2, 292/4, 291/1, 291/2, 290 obr.32 raz 354/32,
354/33, 354/14 obr. 46 w Krakowie Podgórzu”.
3. Projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Odrzańskiej, z uwzględnieniem miejsc postojowych.
4. Wstępny projekt zagospodarowania ogródka jordanowskiego zlokalizowanego w Parku Solvay. Rada
dodaje, że obecnie istnieje możliwość poszerzenia
ogródka jordanowskiego o nowe elementy wyposażenia.
5. Ustalenia warunków zabudowy dla planowanej budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego przy ul. Hm S.
Millana. Miałaby to być sala gimnastyczna z trzema
salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalnym,
sanitarnym oraz przewiązkami łączącymi budynek
warsztatów szkolnych i budynek główny szkoły. Obecnie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu
Skórzanego należy sześć szkół ponadpodstawowych,
w których wiedzę zdobywa 600 uczniów. Dla tych
uczniów Zespół nie posiada żadnej sali gimnastycznej,
koniecznej do prowadzenia zajęć niezbędnych dla
prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży.
6. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy
na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi
garażami na działkach nr 480/3, 480/4 obr. 33 Podgórze wraz z miejscami postojowymi, wewnętrznym
układem drogowym, budową drogi dojazdowej,
wjazdem i infrastrukturą techniczną na działkach nr
480/3, 480/4, 710/3, 711/8, 711/7, 443 obr. j.w. przy ul.
Łukasińskiego.


Negatywne opinie otrzymały projekty następujących
inwestycji oraz procedur:
1. Wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy dla
budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z częścią handlowo-usługową, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi
oraz drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną
na działkach w rejonie ulic Zdunów i Podhalańskiej.
Rada uważa, iż komunikacja z rejonu projektowanego osiedla powinna być wyprowadzona w kierunku
zaplanowanej ul. Nowoobozowej. Istniejący układ
nie jest w stanie przyjąć zwiększającego się natężenia
ruchu. Rada nie widzi również uzasadnienia dla tak
wysokiej i intensywnej zabudowy przy dominującym
charakterze zabudowy jednorodzinnej.
2. Ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości oznaczonych jako działki nr 18/2, 18/9, 18/16 położonych w
obrębie 66 j. ew. Podgórze przy ul. Podmokłej. Przedmiotowe działki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego i obecnie projektowanego Centrum
Pamięci Jana Pawła II, którego zakres opracowania nie
jest jeszcze znany. Rada podkreśla również, że dla w/w
terenu nie został jeszcze opracowany szczegółowy plan
zagospodarowania, który pozwoli określić możliwości wykorzystania tych terenów dla potrzeb i dobra
mieszkańców. Rada Dzielnicy IX wielokrotnie zwracała
uwagę na potrzebę przeznaczenia tych obszarów na
tereny rekreacyjno-sportowe. Ponownie zaopiniowano
negatywnie zamiar budowy kopca na tym terenie.
3. Zbycie projektowanych działek położonych przy ul.
Żywieckiej (228/9/A-K, obręb 43 Podgórze) jako dopełnienie odpowiednio do działek o numerach 227/77-78
i 227/67-74 stanowiących własność osób fizycznych.
Rada zaznacza, że opinia dyktowana jest brakiem
rozwiązań docelowego układu komunikacyjnego ulicy
Nowoobozowej w rejonie ulic: Żywieckiej Nowoobozowej i Zawiłej. Po wykonaniu układu komunikacyjnego
dla tego rejonu Rada Dzielnicy IX może ponownie zaopiniować wniosek o zbycie części działki nr 228/9.
4. Sprzedaż działki oznaczonej na wstępnym projekcie
podziału jako działka nr 82/10/C obr. 47 j. ew. Podgórze, położonej przy ul. Turowicza, jako dopełnienie
do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 8/14
i 252/2 będących w użytkowaniu wieczystym osoby
prawnej. Rada Dzielnicy IX nie widzi możliwości
sprzedaży tej działki do czasu ustalenia ostatecznych
rozwiązań komunikacyjnych dla planowanych w tym
rejonie osiedli mieszkaniowych.
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5. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Zawiłej w Krakowie (działka nr 148/7
obr. 44 Podgórze). Rada Dzielnicy IX nie widzi uzasadnienia dla takiej budowy w tym terenie, w pobliżu
kompleksu leśnego, użytku ekologicznego oraz osiedla
mieszkaniowego.
6. Ustalenia lokalizacji dla budowy stacji bazowej sieci
transmisji danych dla systemu CDMA 2000 firmy
Sfera S.A. „Kraków Zakopiańska” (działki nr 184/7,
184/5 obr. 32 Podgórze). Budynek, na którym ma być
zlokalizowana bazowa stacja telefonii komórkowej
(budynek biurowy 9-kondygnacyjny) znajduje się w
pobliżu 12-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 18 – jednego z 6
budynków dogęszczenia osiedla przy ul. Cegielnianej.
Ten mieszkalny budynek, w którym stale przebywają
ludzie, znajduje się w bezpośredniej 50-metrowej strefie zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
7. Wniosek o ustalenie lokalizacji dla budynku centrum
biurowo-magazynowego Archiwum Państwowego w
Krakowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej. W proponowanym rozwiązaniu nie uwzględniono wniosków Rady Dzielnicy IX skierowanych w
uchwale z dnia 22.02.2005 r., dotyczącej rozwiązań
komunikacji z ulic Na Grządkach, Przy Torze i
Ogrodniki w kierunku ul. Fredry lub ul. Tischnera.
W trakcie różnych zmian organizacji ruchu w rejonie
ul. Zakopiańskiej, gdzie dla jego usprawnienia postawione zostały separatory uniemożliwiające lewoskręt
z ul. Zakopiańskiej w ul. Ogrodniki, mieszkańcy w
rejonie ulic Na Grządkach, Przy Torze oraz Ogrodniki
zostali pozbawieni bezpośredniego dojazdu do swoich miejsc zamieszkania. Odcięty został lewoskręt z
ul. Zakopiańskiej, a dojazd musi się odbywać poprzez
skręt w ul. Siostry Faustyny i wykonanie manewru
zawracania, powodując zagrożenie dla innych użytkowników i dla siebie. Szczególnie problem ten pojawia się w razie potrzeby dojazdu służb specjalnych,
tj. pogotowia czy straży pożarnej, której samochody
ze względu na zwiększone gabaryty mają całkowicie
utrudniony dojazd w razie pożaru.
Ponadto Rada wniosła o objęcie całorocznym utrzymaniem – zarówno letnim, jak i zimowym (sprzątanie,
odśnieżanie) – schodów łączących ulicę Zakopiańską z
ulicami Do Wilgi i Oraczy. Ze względu na bardzo dużą
liczbę użytkowników powinny być w stałym utrzymaniu.

Brak bieżącego utrzymania, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym, stwarza szczególnie niebezpieczeństwo dla
życia i zdrowia korzystających.
Uchwalono także korektę z dnia 20.06.2006 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania
priorytetowe na rok 2007. Kwotę 500 zł z zadania „Granty”
przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej w
Gimnazjum nr 81 przy ul. Fredry 65.
Rada skierowała również dwa wnioski do Rady
Miasta Krakowa:
1. O umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2008
rok budowy ulicy Nowoobozowej (VIII Pułku Ułanów).
Ulica ta miała być w planach rozwoju istniejących od
1988 r. ulicę zbierającą ruch z mających powstać w
przyszłości osiedli. Obecnie stanowić ma wyjazd
z powstałych w ostatnim czasie wielotysięcznych
osiedli mieszkaniowych pomiędzy ulicami Żywiecką
a Kobierzyńską. Równocześnie budowane ostatnio
osiedla najczęściej miały projektowane wyjazdy w
oparciu o nieistniejącą jeszcze ul. Nowoobozową i
brak tej drogi pozbawia mieszkańców tych osiedli
dogodnego wyjazdu. Obecnie cały ruch skierowany
jest na drogi w obszarze Borku Fałęckiego, wybudowane 80 lat temu i nie przystosowane do przeniesienia
tak dużego obciążenia ruchem, jaki jest generowany
z tych osiedli. Układ ulic, który obecnie przejął cały
ruch z tych osiedli stanowią ulice Żywiecka, Zdunów,
Podhalańska, Zbrojarzy, Turonia i Ruczaj. Ulice te nie
posiadają odpowiednich parametrów, są wąskie bez
możliwości ich poszerzania.
2. W sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Krakowa
na 2008 rok rozbudowy Przedszkola Nr 95 przy ul.
Żywieckiej 24. Rada popiera inicjatywę dyrekcji przedszkola dotyczącą rozbudowy budynku przedszkola i
ponownie wniosła o umieszczenie tej inwestycji w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2008. Obecny budynek
jest przeznaczony dla 100 dzieci, a zapotrzebowanie
na miejsca w przedszkolu ciągle wzrasta, gdyż w okolicy wciąż powstają nowe zespoły mieszkaniowe. Od
wielu lat do przedszkola nie zostaje przyjętych około
50 dzieci. Przedszkole dysponuje działką (własność
Gminy Kraków), na której możliwa jest rozbudowa.
Ponadto w przedszkolu istnieje już kuchnia, wyposażona zgodnie z zasadami HACCAP, spełniająca
warunki umożliwiające wyżywienie większej liczby
dzieci.

DYŻUR STRAŻNIKA MIEJSKIEGO
W dniu 19 grudnia 2007 (środa) w godz. 16.00-17.00 przedstawiciel Straży Miejskiej będzie dyżurował w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13, CAW „Borek”). Jest to możliwość dla mieszkańców, aby spotkać się ze
strażnikiem, zasięgnąć informacji bądź porady w zakresie działań Straży Miejskiej.
Zapraszamy!


Dzielnica IX

Łagiewniki • Borek Fałęcki

Uroczystość 105-lecia szkoły w Łagiewnikach
dokończenie ze str.1
AK z Łagiewnik. „Dzisiaj postanowiliśmy przekazać ten
sztandar Wam, jako prawowitemu właścicielowi. Chrońcie go. Noście swój sztandar wysoko z dumą i satysfakcją”
– powiedział Stanisław Spólnik prezes Łagiewnickiego
Towarzystwa Kulturalnego.
Uroczystość zakończył zaprezentowany przez dzieci
i młodzież piękny przepełniony nutą patriotyczną program artystyczny przygotowany z okazji 750-lecia lokacji
Krakowa. Zaproszeni goście mogli obejrzeć okolicznościową wystawę prac malarskich uczniów zatytułowaną
„Stare Łagiewniki”.

Z dziejów szkoły
w Łagiewnikach
Na początku XX wieku, kiedy Łagiewniki były małą
podkrakowską wsią, jako jedyne wśród okolicznych
miejscowości nie posiadały jeszcze własnej szkoły.
17.11.1902 r. postanowieniem Rady Szkolnej Krajowej we
Lwowie została powołana 1-klasowa Szkoła Ludowa w
Łagiewnikach. W 1903 r. 67 uczniów rozpoczęło naukę
w wynajętych izbach w domach prywatnych pp. Żaków
i pp. Rzyczniaków, a w 1906 r. zainicjowano budowę
pierwszego budynku szkolnego. W 1907 r. powstała parterowa dwuklasowa Szkoła Ludowa z salą lekcyjną oraz
mieszkaniem dla nauczyciela i kierownika szkoły.
Liczba uczniów szybko wzrastała. W roku szkolnym
1910/11 placówka kształciła już ponad 140 dzieci. Po
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na terenie gminy
rozpoczął się intensywny proces urbanizacji, w związku
z czym w 1927 r., już w wolnej i niepodległej Polsce, Rada
Gminna podjęła uchwałę o budowie Domu Ludowego.
Tutaj w 1931 r. uroczyście otwarto pełną 7-klasową Szkołę Powszechną w Łagiewnikach pod kierownictwem
Tadeusza Połomskiego i nadano jej imię Tadeusza Rejtana. Wcześniej, w 1930 r., szkoła otrzymała sztandar
ufundowany przez społeczeństwo Łagiewnik. W 1934
r. powstała I Łagiewnicka Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, której pierwszym drużynowym
był druh Lesław Połomski.
W czasie II wojny światowej lekcje dla części uczniów
odbywały się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w domach prywatnych, gdyż
budynek szkoły zajęty był przez okupacyjne władze
niemieckie, nauczyciele zwolnieni, a kierownik szkoły
– Tadeusz Połomski – został wysiedlony. Po wojnie
wznowiła swą działalność istniejąca do 1989 r. organizacja harcerska drużyn męskich i żeńskich, osiągająca
liczne sukcesy w podgórskim Hufcu i Krakowskiej
Chorągwi ZHP.
W 1956 r. szkoła liczyła już 410 uczniów, którzy podzieleni na 11 oddziałów uczyli się w zaledwie 5 salach
lekcyjnych. Ponad 220 dzieci uczęszczało do szkół spoza
rejonu.
W 60-lecie powstania szkoły w Łagiewnikach, w
kwietniu 1962 r., nastąpiło jej przeniesienie do nowego
budynku przy ul. A. Fredry 65. W ten sposób powstała


już 8-klasowa Szkoła Podstawowa Nr 56 – 504. „Tysiąclatka”, budowana wspólnymi siłami przez okoliczne
zakłady pracy, mieszkańców Łagiewnik, nauczycieli
i młodzież szkolną. Szkoła otrzymała imię Ignacego
Fika.
W 2002 r. w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły poświęcono nowy sztandar oraz przywrócono imię pierwszego jej patrona – Tadeusza Rejtana.
W roku 2005 utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 56 oraz Gimnazjum Nr 81.
W łagiewnickiej szkole przepracowało kilkuset nauczycieli a uczyło się w niej kilka tysięcy uczniów.
Siłą szkoły zawsze były jej ścisłe związki ze środowiskiem. I tak jest do dzisiaj. Młodzież brała i bierze udział
we wszystkich ważnych dla Łagiewnik wydarzeniach,
jak: odsłonięcie Pomnika Ofiar Katynia, odsłonięcie
Krzyża upamiętniającego cmentarz choleryczny przy
ul. Turowicza oraz okolicznościowych uroczystościach
dla uczczenia odzyskania niepodległości 11 listopada
czy Święta Konstytucji 3 Maja. Gimnazjaliści poprzez
działalność w Kole Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickie zaangażowani są także w Łagiewnickie
Towarzystwo Kulturalne.
Szkoła łączy nie tylko środowisko, ale i pokolenia,
bowiem kształciła i kształci dzieci z najstarszych, łagiewnickich rodzin.
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Święto Niepodległości w Dzielnicy IX
Uroczystości przy obelisku
„Stalag 369”

Ułańska nuta
w Przedszkolu Nr 95

15 listopada przy głazie pamiątkowym u zbiegu
ulic Żywieckiej i Zawiłej odbyły się uroczystości
upamiętniające 62. rocznicę likwidacji hitlerowskiego
obozu karnego francuskich i belgijskich jeńców wojennych „Stalag 369”. Organizatorem uroczystości był
Konsulat Generalny Republiki Francuskiej, udział wzięli
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Konsul Generalny Republiki Francuskiej Pascal Vagogne, kombatanci
– członkowie Koła Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów, Wice Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Dzielnicy
IX Adam Migdał oraz uczniowie Gimnazjum Nr 24
opiekujący się pomnikiem.
Obóz zwany „Stalagiem 369” został otwarty 5 czerwca
1942 roku. Był to obóz karny dla podoficerów francuskich, belgijskich i holenderskich, którzy odmówili pracy
na rzecz III Rzeszy. Łącznie przebywało w nim 17 000
jeńców. Wielu z nich nie przeżyło i pochowani zostali na
tutejszym cmentarzu. Po wojnie ciała żołnierzy ekshumowano i wywieziono do Francji. W miejscu obozu w
1966 r. postawiono obelisk pamiątkowy z tablicą ku czci
więzionych jeńców.

W dniu 12 listopada patriotyczna atmosfera udzieliła
się przedszkolakom z Przedszkola Nr 95 przy ul. Żywieckiej. Dzieci, ich rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni
goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Gościem
szczególnym był Włodzimierz Wowa Brodecki – aktor
Teatru Ludowego i pasjonat tradycji patriotycznej. Jego
reprezentacyjny ułański strój, prawdziwa szabla i opowieści o konnych wyprawach, w których brał udział – m.in.
szlakiem legionistów na Monte Cassino czy szlakiem
generała Maczka – wzbudziły w dzieciach żywe zaciekawienie i podziw.

Spotkanie seniorów
Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów,
Dzień Odzyskania Niepodległości świętował wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, w którym udział wzięli Przewod-niczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał,
z-ca Przewodniczącego Rady Maria Słobodzian
oraz radny i zarazem członek ZEIiR Wiesław
Eckert. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych bardzo zbliża do siebie uczestników
spotkania jak również jest to chwila do snucia
wspomnień o znajomych i bliskich, którzy
oddali swe życie w obronie ojczyzny.


Dzielnica IX

Łagiewniki • Borek Fałęcki

Święto Niepodległości w Dzielnicy IX

dokończenie ze str.5

11 listopada w Łagiewnikach
W Dniu Niepodległości w Łagiewnikach odbyły się
uroczystości organizowane przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Uczestniczyło w nich ponad 150 osób:
członkowie ŁTK, byli żołnierze AK z terenu Łagiewnik
z por. Kazimierzem Kolarzem na czele, rodziny osób
upamiętnionych na „Pomniku 37-miu z Łagiewnik”,
radni Dzielnicy IX, duchowieństwo łagiewnickiej parafii z
byłym proboszczem ks. Bronisławem Bułką, seniorzy harcerstwa z p. Lesławem Połomskim, nauczyciele i młodzież
łagiewnickich szkół oraz mieszkańcy Łagiewnik. Obchody święta rozpoczęły się uroczystą mszą św. Pro

Po dowód w sobotę
Na miesiąc przed upływem terminu składania wniosków
jeszcze ponad 20 tysięcy krakowian nie wymieniło starego
dowodu osobistego na nowy. Aby ułatwić mieszkańcom
załatwienie tej sprawy, magistrat podjął decyzję, że w
grudniu wnioski o wymianę można składać w Urzędzie
Miasta Krakowa także w każdą sobotę grudnia (oprócz
15 XII).
W Wydziale Spraw Administracyjnych UMK – we
wszystkich lokalizacjach – obsługa mieszkańców odbywa
się w cztery grudniowe soboty (1, 8, 22 i 29 grudnia) w
godzinach 8.00-15.00. Można nie tylko złożyć wniosek o wydanie dowodu, ale również odebrać nowy dowód, załatwić
sprawy meldunkowe oraz dokonać niezbędnych opłat.
Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego dostępny
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Patria, po której wszyscy wraz z pocztami sztandarowymi miejscowych szkół oraz proporcem harcerskim
Seniorów przeszli pod „Pomnik 37-miu z Łagiewnik”
upamiętniający 37 obywateli Łagiewnik, zasłużonych w
walce w latach 1914-1946 o wolną i niepodległą Polskę – legionistów, żołnierzy AK i powstania warszawskiego, ofiar
zbrodni katyńskiej oraz pomordowanych w hitlerowskich
obozach zagłady i katowniach gestapo. Przy pomniku
złożono kwiaty, zapalono znicze, odśpiewano hymn
Polski, a uczniowie z Szkoły Podstawowej Nr 56 zaprezentowali krótki program artystyczny. Popołudniem odbyło
się rocznicowe spotkanie pod Krzyżem Katyńskim na
cmentarzu komunalnym przy ul. Wspólnej.

Wizytę w Urzędzie umówić można osobiście (na
stanowisku nr 6 przy ul. Wielickiej 28 A w godzinach
od 8.00 do 15.30), telefonicznie (mieszkańcy Dzielnic
VIII-XIII mogą dzwonić pod numer tel. 012 61 65 686) lub
przez internet. System umożliwia załatwienie formalności związanych z wymianą dokumentu w wybranym
przez mieszkańców czasie i terminie, bez zbędnego
oczekiwania. Wnioski o nowy dowód osobisty można
składać w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 – dla
mieszkańców Podgórza, Łagiewnik i Woli Duchackiej
przy ul. Wielickiej 28 A.
Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności to:
wypełniony wniosek, 2 aktualne fotografie, dowód uiszczenia opłaty 30 zł, odpis aktu stanu cywilnego, jeżeli
był on sporządzony poza Krakowem (odpis skrócony
aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w
związek małżeński lub odpis skrócony aktu małżeństwa
wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku) oraz
stary dowód osobisty.

Rady dla pasażerów taksówek
2 stycznia 2008 roku uwolnione zostaną ceny za
przejazdy taksówkami w Krakowie. Taksówkarze będą
mogli ustalać opłaty za przejazd taksówką, a także wyznaczyć strefy w granicach administracyjnych miasta. W
związku z nowymi zasadami Urząd Miasta Krakowa
przygotowuje ulotkę z informacjami niezbędnymi dla
pasażerów. Ulotka ukaże się 7 grudnia.
„Ze wstępnych rozmów z korporacjami taksówkarskimi, działającymi w Krakowie, wynika, że jeżeli po
nowym roku nie będziemy mieli do czynienia z drastyczną podwyżką cen paliw, przejazdy taksówkami nie
zdrożeją” – uspokaja Witold Krupiarz, dyrektor Wydziału
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Warto jednak, by Krakowianie uważnie przestudiowali przygotowaną przez
Urząd Miasta Krakowa ulotkę. Dowiedzą się z niej, na co
zwrócić uwagę wybierając taksówkę na postoju, jakich
informacji musi udzielić nam taksówkarz, a także gdzie
się zwrócić po pomoc, jeżeli poczujemy się pokrzywdzeni
prze przewoźnika. Koniec roku jest okazją, by podsumo

wać działania podjęte wspólnie przez Urząd Kontroli
Skarbowej w Krakowie i Wydział Ewidencji Pojazdów i
Kierowców UMK. „Nasze działania to dowód na to, że
współpraca administracji państwowej i samorządowej
może być bardzo efektywna” – ocenia dyr. Witold Krupiarz. Kontrole mają na celu sprawdzenie wywiązywania
się przez taksówkarzy z obowiązku ewidencji sprzedaży
przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wydawania pasażerowi paragonu fiskalnego za wykonaną usługę przewozową oraz prawidłowości naliczania opłat za przejazd.
Od stycznia do 15 listopada 2007 r. podczas dziewięciu
wspólnych akcji skontrolowano 145 taksówek. Pracownicy UKS nałożyli na taksówkarzy niewywiązujących
się z obowiązku fiskalizacji 50 mandatów karnych na
łączną kwotę 11 600 zł. Dla jednego ze skontrolowanych
taksówkarzy kontrola zakończyła się najcięższymi konsekwencjami, ponieważ utracił licencję. Bezpośrednią
przyczyną wydania takiej decyzji było zawyżenie przez
niego opłaty o 3 zł.

LISTOPAD 2007

Ekrany w ulicy Brożka
W odpowiedzi na kolejną uchwałę (nr XII/111/2007 z
dnia 17.07.2007) dotyczącą budowy ekranów dźwiękochłonnych w ul. Brożka Rada Dzielnicy IX otrzymała
od Krakowskiego Zarządu Dróg wyczerpującą odpowiedź.
„Po zakończeniu prac nad aktualizacją Mapy Akustycznej Miasta Krakowa i uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa programu ochrony środowiska – w którym
określone zostaną terminy realizacji dla poszczególnych
obszarów w aspekcie możliwości finansowych miny
Kraków – Krakowski Zarząd Dróg będzie mógł przystąpić do realizacji zadań dotyczących budowy ekranów
akustycznych zapisanych w Budżecie Miasta Krakowa.”
Kraków, dn. 24.05.2007
Sz. P.
.............
Radny Miasta Krakowa
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki zwraca
się z gorącą prośbą o poparcie naszych wieloletnich
starań dotyczących wybudowania ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulicy Brożka (od bloku Borsucza
1 do ul. Cegielnianej) i w ul. Zakopiańskiej wzdłuż
budynków Cegielniana 18 i 22.
Natężenie ruchu samochodowego w ul. Brożka
wzrosło kilkunastokrotnie po wybudowaniu ul. Ks.
Tischnera. W mieszkaniach wychodzących na ul.
Brożka panuje nieustanny hałas, którego natężenie
jest tak wielkie, że nie sposób rozmawiać przy otwartych oknach. Na listach rankingowych przygotowywanych przez firmę konsultingową LEM-TECH
ekrany w ul. Brożka i Zakopiańskiej znalazły się na
7. i 8. miejscu.
Mieszkańcy, wnosząc do Rady Dzielnicy IX prośbę
o pomoc w tej istotnej dla nich sprawie, zebrali kilkaset podpisów (listy z oryginalnymi podpisami są
do wglądu w Radzie Dzielnicy IX).

– czytamy w piśmie od KZD z dnia 14.08.2007. Wynika
z tego jasno, że budowa ekranów akustycznych w ul.
Brożka zależy od Rady Miasta Krakowa i od głosowania
radnych miejskich, ponieważ KZD informuje, że przygotuje wniosek o wprowadzenie budowy tychże ekranów
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2008.
Informujemy również, że do wszystkich radnych
Miasta z naszego okręgu wyborczego wysłaliśmy apel
z prośbą o poparcie tego bardzo ważnego dla naszej
dzielnicy zadania. Treść tego pisma zamieszczamy
poniżej.
Maria Słobodzian
Rada podjęła 4 kolejne uchwały w w/w sprawie. W
miesiącu czerwcu 2005 r. otrzymaliśmy z Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMK
odpowiedź zapewniającą, że w roku 2005 zostaną
wykonane pomiary hałasu oraz wykonana będzie
koncepcja budowy ekranów wraz z dokumentacją
projektową, a w roku następnym, tj. 2006, nastąpi
wyłonienie wykonawcy robót w drodze przetargowej
i realizacja zadania.
Pomimo zapewnień, zarówno pisemnych, jak telefonicznych, z naszych obserwacji wynikało, że prace
wstępne nie rozpoczęły się. Rada Dzielnicy IX otrzymała pismo z Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska UMK, że ekrany dźwiękochłonne w ulicach Brożka i Zakopiańskiej nie zostały ujęte
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2006.
Podjęliśmy kolejne uchwały dotyczące ekranów
w roku 2007 i nadal nie zostały one umieszczone w
Budżecie Miasta Krakowa.
Bardzo prosimy o podjęcie intensywnych działań
tak, ażeby skończyły się wielkie uciążliwości spowodowane ogromnym natężeniem ruchu samochodowego.
W załączeniu przesyłamy komplet materiałów
dotyczących w/w sprawy.

Wiem więcej o samorządzie lokalnym
dokończenie ze str.1
o funkcjonowaniu Rady Miasta Krakowa. Następnie
dzieci pracowały w grupach na wzór komisji, jakie
działają w Radzie Dzielnicy IX. Efektem prac były
wnioski skierowane do naszych władz samorządowych
z pomysłami młodzieży, jakie można zrealizować w
naszym najbliższym otoczeniu w zakresie edukacji, infrastruktury, ochrony środowiska oraz rekreacji i sportu.
Dzieci mają okazję obserwować skutki postulowania w
ważnych dla nich sprawach. Niektóre z ich postulatów z
ubiegłych lat zostały urzeczywistnione, jak np. budowa
boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki czy budowa
nowego ogrodzenia wokół szkoły.

Spotkanie i dyskusja pomiędzy młodymi ludźmi a
przedstawicielami samorządu oraz zapoznanie się ze
sposobem komunikowania się w sprawach publicznych
jest pierwszym etapem realizacji projektu. Planowany
jest również udział gimnazjalistów z SOSW Nr 6 w
jednej z sesji Rady Dzielnicy IX, aby młodzież miała
możliwość obserwacji procesu powstawania uchwał,
a podsumowaniem przedsięwzięcia będzie spotkanie
uczestników programu w Urzędzie Miasta w Dniu
Otwartym Magistratu.



Akcja „WYSTAWKA CHODNIKOWA” 2007
W ramach kończącej się „Wystawki chodnikowej 2007” w grudniu zbierane będą odpady wielkogabarytowe
z chodników przy ulicach: Montwiła-Mireckiego, Żywiecka, Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze,
Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego, Goryczkowa, Jagodowa, Orzechowa (róg Sielskiej). Zbiórka
odbędzie się w czwartek 13 grudnia w godzinach 20.00-22.00, odpady najlepiej wystawić w tym samym dni w
godz. 18.00-20.00.
MPO zwraca uwagę, że do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, sprzęt AGD, telewizory, itp. Inne odpady:
komunalne, poprodukcyjne, gruz, itp. nie będą odbierane i pozostaną na chodnikach.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy MPO w Biurze Obsługi Klienta MPO – tel. (012) 64-62225 do 228 oraz pracownicy Rady Dzielnicy IX – tel. (012) 268-18-00 .

OSiR „Krakowianka”
zaprasza
na lodowisko
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krakowianka” przy
ul. Eisenberga 2 zaprasza na lodowisko w następujących dniach i godzinach:
- od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00-15.30, 16.00-17.30, 18.00-19.30, 20.00-21:30,
- w soboty i niedziele
w godz. 10.00-11.30 i 12.00-13.30.
Cena za bilet wstępu wynosi:
ulgowy 5 zł/1,5 godz. oraz normalny 8 zł/1,5 godz.
Na terenie lodowiska działa wypożyczalnia łyżew
(6 zł/1,5godz.).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.lodowisko-krakow.pl

My się zimy
nie boimy
Można śmiało powiedzieć, że budowa ogródka jordanowskiego w Parku Solvay była bardzo konieczna. Mimo
że maluchy jeszcze niezbyt dobrze mówią, wyraźnie
słychać entuzjastyczne: „MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY I Z
HUŚTAWEK NIE SCHODZIMY”.

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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