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Dzień Otwarty Magistratu
Stoisko Rady Dzielnicy IX

8 czerwca w Dniu Otwartym Magistratu podczas ob-
chodów Święta Miasta Krakowa tradycyjnie już w sali 
Lea Urzędu Miasta Krakowa prezentowały się wszystkie 
dzielnice. W tym roku w dniu otwartym królował w Ma-
gistracie sport – wizytówkami Dzielnicy IX były gadżety i 
pamiątki związane z klubami sportowymi „Borek” i „Ar-
matura” oraz fotografie nagrodzone w konkursie fotogra-
ficznym „Dzielnica IX w obiektywie” zorganizowanym 
przez działające przy ZSOI nr 3 Krakowskie Stowarzysze-
nie Oświatowe Pro Edukatione.

Prezydent Jacek Majchrowski zawsze z uwagą śledzi działania na terenie 
Dzielnicy IX

cd. na str. 6

27 czerwca Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył 
Nagrody i Certyfikaty Jakości „Bezpieczny Kraków” za rok 
2007 wyróżniającym się funkcjonariuszom Policji, Straży 
Pożarnej i Straży Miejskiej oraz firm ochrony osób i mienia. 
Nagrodą uhonorowany został m. in. st. kpt. Jacek Markie-
wicz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej.

Nagroda „Bezpieczny Kraków” 
dla st. kpt. Jacka Markiewicza

St. kpt. Jacek Markiewicz, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2

fot. www.krakow.pl/komunikaty
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00

Dyżury członków Zarządu Rady 
Dzielnicy IX w siedzibie Rady 
przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący 
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00

Z-ca Przewodniczącego 
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30

Członek Zarządu 
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30 

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl

W ubiegłym miesiącu odbyły się dwie 
sesje Rady Dzielnicy IX: w dniach 10. i 
26. czerwca. Rada podjęła w sumie 22 
uchwały, w tym w większości w spra-
wie podziału środków finansowych na 
rok 2009 oraz przygotowanych przez 
Komisję Infrastruktury i Budownictwa, 
opiniujących zamierzenia inwestycyj-
ne na terenie Dzielnicy IX. Uchwalono 
także listy rankingowe zadań priory-
tetowych, powierzonych oraz potrzeb 
remontowych placówek oświatowych 
w Dzielnicy IX.

Środki finansowe na ZADANIA 
PRIORYTETOWE NA ROK 2009 
rozdzielono w następujący sposób:

I. Przygotowanie realizacji zadań 
Dzielnicy IX  

1. Odtworzenie alejek w lasku bor-
kowskim wg koncepcji przy ul. Ży-
wieckiej – kwota 38 000 zł. 

2. Opracowanie projektu parku rzecz-
nego rzeki Wilgi – kwota 20 000 zł.

II. Realizacja   
3. Modernizacja ul. Ruczaj – kwota 

80 000 zł.
4. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg 

projektu na odcinku od ul. Montwił-
ła-Mireckiego do ul. Ludwisarzy 
– kwota 125 000 zł.

5. Modernizacja ul. Łukasińskiego 
– kwota 69 000 zł.

6. Modernizacja ul. S. Faustyny 
– kwota 30 000 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 3a) 
– kwota 12 000 zł.

9. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwił-
ła-Mireckiego 29) – kwota 12 000 zł.

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Przemysłu Skórzanego (ul. Hm.S.Mil-
lana 16) – kwota 12 000 zł.

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Nr 6 (ul. Niecała 8) – kwo-
ta 12 000 zł.

Przedszkola
12. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 

7) – kwota 8 000 zł.
13. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiec-

ka 24) – kwota 8 000 zł.
Kultura i sztuka
Biblioteki
14. Biblioteka (ul. Żywiecka 32) 

– kwota 3 000 zł.
15. Biblioteka (ul. Borsucza 12) – 

kwota 3 000 zł.
Domy kultury
16. Centrum Sztuki Współczesnej 

Solvay (ul. Zakopiańska 62) – kwota 
15 000 zł.

17. Zespół tańca nowoczesnego „Pre-
cedance” działający 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. 

IV. Bezpieczeństwo Publiczne
Jednostki terenowe Policji i Straży 

Miejskiej
21. Komisariat Policji V (II Rewir, 

ul. Zamojskiego 22) – kwota 12 000 zł.
22. Straż Miejska Miasta Krakowa 

(Oddział Podgórze-Wola Duchacka) 
– kwota 8 000 zł. 

Placówki Służby Zdrowia
23. Świadczenia zdrowotne – kom-

puterowe badanie wad postawy 
z wykorzystaniem zjawiska mory 
projekcyjnej wraz z zabiegami reha-
bilitacyjnymi dla dzieci z Dzielnicy IX 
- kwota 10 500 zł.

24. Świadczenia zdrowotne na rzecz 
mieszkańców Dzielnicy IX – kwota 
5 000 zł.

25. Poradnia Psychologiczna (ul. 
Konfederacka) – kwota 3 500 zł.

V. Pozostała działalność
26. Usuwanie dzikich wysypisk 

śmieci – kwota 2 000 zł.
27. XV Dni Dzielnicy IX – kwota 

24 000 zł.
28. Informacja i łączność z miesz-

kańcami – kwota 31 000 zł.
29. Granty – kwota 30 000 zł.

RAZEM – kwota 600 000 zł.

LISTA RANKINGOWA ZADAŃ 
POWIERZONYCH NA 2009 ROK 
przedstawia się następująco:

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

A. Zadania do realizacji przez Krakowski 
Zarząd Komunalny – kwota 140 000 zł.

1. Modernizacja ul. Ruczaj.
2. Modernizacja ul. Łukasińskiego.
3. Modernizacja ul. Zbrojarzy.
4. Ul. Strąkowa – projekt i wykona-

nie parkingu przy Przedszkolu Nr 10.
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5. Opracowanie projektu remontu 
ul. Huculskiej.

6. Opracowanie projektu remontu 
ul. Falowej.

B. Zadania do realizacji przez Zarząd 
Dróg i Komunikacji – kwota 33 000 zł.

1. Projekt i wykonanie oświetlenia 
ul. Obozowej przy posesjach 46a,48a, 
48b.

Koszty na poszczególne zadania 
zostaną określone przez KZK w poro-
zumieniu z Radą Dzielnicy IX. 

II. Remonty dróg i chodników 
– kwota 903 000 zł.

A. Zadania do realizacji przez Kra-
kowski Zarząd Dróg i Transportu – kwota 
20 000 zł.

Remont oświetlenia ulicznego wg 
wskazań Dzielnicy:

1. Ul. Przykopy.
2. Ul. Strumienna.
3. Ul. Żywiecka.
4. Ul. Światowida-Zaborze.
5. Ul. Borsucza.
B. Zadania do realizacji przez Krakowski 

Zarząd Komunalny – kwota 883 000 zł.
1. Ul. Ogrodniki, Na Grządkach, 

Przy Torze – remont chodników (kon-
tynuacja).

2. Ul. Hm.S.Millana remont chod-
nika (kontynuacja).

3. Ul. Orzechowa – remont chodni-
ka przy pętli Borek (kontynuacja).

4. Ul. Sielska – remont chodnika 
(kontynuacja).

5. Ul. Niemcewicza – remont chod-
ników i jezdni wg wskazań Dzielnicy 
(kontynuacja).

6. Ul. Żywiecka – remont wg wska-
zań Dzielnicy (kontynuacja)

7. Ul. Kępna, Tarninowa, Szpilko-
wa – remont chodników i parkingów 
wg wskazań Dzielnicy.

8. Opracowanie projektu i budowa 
ciągu pieszo-rowerowego po kanale 
„Z”.

9. Ul. Szaniawskiego – remont 
chodnika (kontynuacja).

10. Ul. Borsucza – remont parkin-
gów wg wskazań Dzielnicy.

11. Ul. Koszalińska remont chodni-
ka wg wskazań Dzielnicy.

12. Remont dróg i chodników wg 
wskazań Dzielnicy - parking i chod-
nik przy ul. Odrzańskiej 1.

13. Ul. Ciesielska – remont chodnika.
Koszty na poszczególne zadania 

zostaną określone przez KZD i KZK 
w porozumieniu z Radą Dzielnicy IX. 

III. Ogródki jordanowskie oraz 
zieleńce i skwery – kwota 234 600 zł.

1. Bieżące utrzymanie ogródków 
jordanowskich na terenie Dzielnicy IX.

2. Dostawa urządzeń zabawowych 

i rekreacyjnych wg wskazań Dzielni-
cy m. in.: ul. Żywiecka, ul. Fredry.

3. Remont alejek w Parku Solvay.
4. Budowa i remont ogrodzeń wg 

wskazań Dzielnicy.
5. Konserwacja zieleni wysokiej wg 

wskazań Dzielnicy.
6. Uporządkowanie terenów zielo-

nych wg wskazań Dzielnicy.
7. Zakup sadzonek i krzewów wg 

wskazań Dzielnicy.
8. Montaż koszy na śmieci wg 

wskazań Dzielnicy.
9. Utwardzenie alejek w Lasku 

Borkowskim strona północna ul. Ży-
wieckiej.

10. Wykonanie projektu ogródka 
jordanowskiego na działce Nr 287/11 
obr.32 Podgórze przy ul. Do Wilgi.

Środki w kwocie 15 300 zł w ra-
mach ZADAŃ POWIERZONYCH 
Dzielnicy IX W ZAKRESIE Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta 
Krakowa pod nazwą „BEZPIECZNY 
KRAKÓW” W 2009 ROKU przezna-
czono na:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Integracyjnych Nr 3 (ul. Strąko-
wa 3a): zakup i montaż dwóch kamer 
zewnętrznych – kwota 4 000 zł.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 17 (ul. Fredry 65): montaż 
kamer zewnętrznych i wewnętrznych 
wraz z okablowaniem – kwota 4 000 
zł oraz budowę ogrodzenia – kwota 
7 300 zł. 

Rozdzielono także kwotę 22 880 
zł w ramach zadań powierzonych na 
2009 r. W ZAKRESIE LOKALNYCH 
WYDARZEŃ KULTURALNYCH na:

1. Przegląd Teatrów Amatorskich z 
terenu Dzielnicy IX – kwota 3 500 zł.

2. Koncert Kolęd w wykonaniu 
chóru parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – kwota 2 000 zł.

3. Koncert dla mieszkańców Dziel-
nicy IX z okazji Dnia Solidarności w 
wykonaniu Zespołu Pogodna Jesień 
– kwota 1 500 zł.

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

5. Imprezy towarzyszące Dniom 
Dzielnicy IX (konkursy dla dzieci z 
terenu Dzielnicy IX) – kwota 2 400 zł.

6. Koncerty z okazji rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja w wykonaniu Orkie-
stry Dętej Solvay – kwota 1 500 zł.

7. Konkursy szkolne dla szkół z te-
renu Dzielnicy IX – kwota 3 500 zł.

8. Prezentacje spektakli pantomi-
my dla dzieci z terenu Dzielnicy IX 
– kwota 2 000 zł.

9. Zakup nagród dla Zespołu Po-
godna Jesień – kwota 480 zł.

Rada przystąpiła do OTWARTE-
GO KONKURSU OFERT W 2009 
R. Przyjęto zasady przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert na realiza-
cję w 2009 roku następujących zadań:

1. Opieka społeczna: pomoc spo-
łeczna, wspieranie klubów seniora 
– kwota 8 000 zł.

2. Edukacyjna opieka wychowaw-
cza: organizacja wypoczynku zimo-
wego i letniego dla dzieci oraz mło-
dzieży – kwota 12 000 zł.

3. Kultura fizyczna i sport: organiza-
cja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży – kwota 6 500 zł.

4. Lokalne wydarzenia kulturalne: 
lokalne społeczne inicjatywy kultu-
ralne – kwota 3 500 zł.

Środki w ramach zadania powie-
rzonego Dzielnicy IX z zakresu pro-
blematyki osób niepełnosprawnych 
w 2009 roku (kwota 122 000 zł) prze-
znaczono na likwidację barier archi-
tektonicznych na terenie Dzielnicy IX 
(budowa zjazdów i podjazdów, obni-
żenia krawężników). 

Rada uchwaliła także WSTĘPNĄ 
LISTĘ RANKINGOWĄ POTRZEB 
REMONTOWYCH PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH z terenu Dzielnicy 
IX na 2009 rok:

1. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwił-
ła-Mireckiego 29): remont sanitaria-
tów, wymiana stolarki okiennej oraz 
remont dachu – sala gimnastyczna, 
przewiązka.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Integracyjnych Nr 3 (ul. Strąko-
wa 3a): remont dachu – kontynuacja, 
naprawa elewacji, kontynuacja wy-
miany stolarki okiennej oraz częścio-
wa wymiana podłóg z PCV w salach 
lekcyjnych.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 17 (ul. Fredry 65): uzupełnie-
nie ubytków tynku i malowanie ele-
wacji oraz remont jednego sanitaria-
tu z zapleczem, częściowa wymiana 
płytek PCV w salach i korytarzach II 
piętra, wymiana drzwi wejściowych, 
remont dachu nad salą gimnastyczną 
wraz z wymianą obróbek blachar-
skich.

4. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka 
24): przełożenie i cyklinowanie par-
kietów w salach oraz malowanie da-
chu z blachy.

5. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa 
7): malowanie sal oraz przełożenie i 
uzupełnienie opaski wokół budynku.
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Radni uchwalili także przesunię-
cie środków finansowych z zadania 
priorytetowego pn. „Modernizacja 
ulicy Zbrojarzy wg projektu na od-
cinku od ul. Montwiłła-Mireckiego 
do ul. Ludwisarzy” (kwota 125 000 
zł) na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu wypo-
sażenia Centrum Sztuki Współcze-
snej (kwota 12 000 zł).

2. Dofinansowanie remontu sani-
tariatów w Gimnazjum Nr 24 (kwota 
45 000 zł).

3. Dofinansowanie remontu w 
ZSO Nr 17 przy ul. Fredry 65 (kwota 
10 000 zł).

4. Dofinansowanie zakupu sprzę-
tu ratowniczego dla Jednostki Ra-

towniczo Gaśniczej Nr 2 KM PSP, ul. 
Rzemieślnicza 10 (kwota 8 000 zł).

5. Dofinansowanie zadań powie-
rzonych w zakresie remontu dróg i 
chodników (kwota 44 000 zł).

6. Zakup i montaż rolet dla Filii Nr 
20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Borsuczej 12 (kwota 3 000 zł).

7. Wymiana parkietu w sali szkol-
nej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym Nr 6, ul. Niecała 8 
(kwota 3 000 zł).

Przesunięto również środki pozo-
stałe z zadań powierzonych na rok 
2008 w zakresie „Budowa i moder-
nizacja ulic wraz z oświetleniem” na 
zadanie p.n. „Projekt i wykonanie 

parkingu przy Przedszkolu Nr 10”. 
Wnioskowano także, aby to zadanie 
realizowane było przez wyłonione-
go wcześniej w drodze przetargu 
wykonawcę zadań remontowych w 
zakresie dróg, związanego umową 
z Krakowskim Zarządem Komunal-
nym, co pozwoliłoby na realizację 
bez zbędnej zwłoki.

***
Spośród uchwalonych OPINII 

DOTYCZĄCYCH ZAMIERZEŃ IN-
WESTYCYJNYCH, pozytywną opi-
nię otrzymało ustalenie warunków 
zabudowy dla budowy czterech bu-
dynków mieszkalnych wielorodzin-
nych wraz z garażami podziemnymi, 

X I V   D n i   D z i e l n i c y   I

A może wstąpić do Policji Drogowej...

Orkiestra Dęta Solvay zawsze wzbudza zainteresowanie. Poskakać czy nie?...

Każdy może zwyciężyć w konkursie i wygrać nagrodę.
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X  n a  o s .  C e g i e l n i a n a

miejscami parkingowymi, drogą we-
wnętrzną i infrastrukturą techniczną 
w rejonie ulic Montwiłła-Mireckiego i 
Zbrojarzy.

Negatywnie zaopiniowano wa-
runki zabudowy następujących za-
mierzeń inwestycyjnych:

1. Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z miej-
scami parkingowymi podziemnymi i 
naziemnymi oraz drogą wewnętrzną 
w rejonie ulic Łukasińskiego i Mon-
twiłła -Mireckiego. Planowane 4-kon-
dygnacyjne budynki wśród osiedla 
domów jednorodzinnych stanowią 
zbyt intensywną zabudowę.

2. Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z garażami podziemnymi, dojazdami 
i infrastrukturą techniczną w rejonie 
ul. Do Wilgi. Więcej o stanowisku 
Rady Dzielnicy IX w tej sprawie w 
artykule „Kolejny sprzeciw Rady w 
sprawie inwestycji przy ul. Do Wil-
gi”. 

Negatywnie zaopiniowano rów-
nież ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla budowy stacji 
bazowej telefonii komórkowej przy 
ul. Zawiłej (działka nr 148/7 obr.44 
Podgórze). Rada Dzielnicy IX nie wi-
dzi uzasadnienia dla takiej budowy w 
pobliżu kompleksu leśnego, użytku 
ekologicznego oraz osiedla mieszka-
niowego.

***
Rada wnioskowała również o po-

zostawienie w zasobach Gminy Kra-
ków działek nr 62/2, 62/5 i 62/7 obr. 
44 Podgórze przy ulicy Kościuszkow-
ców i przeznaczenie tych działek pod 
budowę żłobka i przedszkola. Na 
terenie Dzielnicy IX powstają nowe 
osiedla, gdzie zamieszkują młodzi 
ludzie z małymi dziećmi. Ponieważ na 
terenie Dzielnicy IX i w bezpośrednim 
sąsiedztwie żłobka nie ma, a od wielu 
lat dla dzieci z terenu naszej dzielnicy 
brakuje miejsc w przedszkolach, radni 
uważają, iż budowa tych placówek jest 
niezbędna.

Zainteresowanie występem Zespołu Pogodna Jesień„To krakowskie andrusowskie tango...”

Radne Maria Słobodzian, Ewa Nowak i Joanna Blachnicka czuwają nad 
loterią fantową. 

Artystą zostaje się mając kilka lat.
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Kraków jest specyficznym miastem, które w ubiegłym roku 
odwiedziło 8 milionów gości, dlatego wielką wagę przywiązuje-
my do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Program „Bez-
pieczny Kraków” – pomyślany został jako platforma współpracy 
różnych środowisk, grup społecznych, który nie miałby szans 
powodzenia bez zaangażowania służb mundurowych – Policji, 
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz udziału krakowskich firm 
ochrony osób i mienia – powiedział podczas uroczystości wrę-
czenia wyróżnień Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 
Nagrodę przyznano po raz trzeci za wzorowe osiągnięcia 
dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w 
Krakowie. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Pre-
zydenta Miasta Krakowa wybrała tych funkcjonariuszy 
spośród 10 zgłoszonych kandydatów. Wśród laureatów 
Nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2007 r. są także: nad-
kom. Małgorzata Ciesielska (Komenda Miejska Policji), 
mł. insp. Włodzimierz Marcisz (Straż Miejska Miasta Kra-
kowa) oraz kpt. Adam Wiśniowski (Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej).

Nagroda „Bezpieczny Kraków” 
dla st. kpt. Jacka Markiewicza

ST. KPT. JACEK MARKIEWICZ w Straży Pożar-
nej pracuje od 17 lat. Obecnie jest dowódcą Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Karierę zawodową rozpoczy-
nał jako dowódca sekcji w oddziale bojowym Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, uczestnicząc m.in. w dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów 
w Kuźni Raciborskiej oraz powodzi w 1997 r. Już jako 
zastępca dowódcy JRG-2 nadal czynnie uczestniczył w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych, często na najtrud-
niejszych odcinkach. Dowodził m.in. podczas usuwania 
skutków karambolu drogowego na południowej obwod-
nicy Krakowa w 2005 r., przyczyniając się do szybkiego 
i skutecznego udzielenia pomocy rannym, ratując życie 
5 poszkodowanym osobom znajdującym się w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia. W 2006 r. ukończył 
Akademię Finansów w Warszawie i w tym samym roku 
mianowany został dowódcą Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 2. W trakcie swojej pracy dał się poznać jako 
świetny organizator oraz doświadczony i sprawny do-
wódca.

Na sesji w dniu 26 czerwca 2008 r. Rada Dzielnicy IX podję-
ła uchwały opiniujące negatywnie kolejne ustalenia warun-
ków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych w rejonie ul. 
Do Wilgi. 

Projekty obejmują budowę zespołu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, 
dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną.

W trzech uchwałach opiniujących te zamierzenia pod-
kreślono, iż negatywna opinia dotyczy: kubatury, wysoko-
ści i lokalizacji budynków w stosunku do pasa rzecznego 
rzeki Wilgi oraz braku zestopniowania wysokościowego 
w kierunku wschodnim zabudowy jednorodzinnej w ul. 
Do Wilgi; zawężenia pasa nadrzecznego rzeki Wilgi (pla-
nowany Park Rzeki Wilgi) do szerokości 15 m  i zajęcia go 
pod inwestycję oraz lokalizacji części inwestycji w pasie 
nadrzecznym rzeki Wilgi. 

Rada zawnioskowała o zachowanie prawobrzeżnego 
pasa nadrzecznego rzeki Wilgi o szerokości min. 30 m i 
na tą odległość odsunięcie całości inwestycji. Ponadto do-
jazd do inwestycji powinien być zapewniony zgodnie z 
wnioskiem inwestora od istniejącego wjazdu z ulicy Ce-
gielnianej, a nie ulicy Do Wilgi. W uzasadnieniu stano-
wiska Rada podała, iż kubatury i wysokość powinny być 
zestopniowane w kierunku południowym i wschodnim z 
uwzględnieniem istniejącego w najbliższym sąsiedztwie 
budownictwa jednorodzinnego. Mieszkańcy i Rada Dziel-
nicy IX obserwują, że zrealizowany I etap inwestycji w tym 
rejonie w sposób rażący naruszył linie parku rzecznego 
– powierzchnia w znacznym stopniu została bezpowrot-

nie zniszczona przez sprzęt ciężki – na dużych odcinkach 
terasa niższa rzeki Wilgi została wręcz zasypana nasypem 
budowlanym. Odtworzona płaszczyzna to grunt nasypu 
budowlanego obsadzony skąpo rachitycznymi drzewka-
mi. Inwestycja w sposób bezpowrotny zniszczyła ekolo-
giczne środowisko w części pasa nadrzecznego. 

Inwestycja lokalizuje część funkcji w pasie ochronnym 
parku rzecznego, praktycznie uniemożliwiając w przy-
szłości zrealizowanie i zachowanie funkcji parku rzeczne-
go zapisanego w „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” 
z 2003 r. Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę o realizacji 
parku rzecznego rzeki Wilgi na tym odcinku o szerokości 
umożliwiającej pełną realizację postulatów mieszkańców i 
zapisów w tymże Studium.

Rada uważa, iż w XXI wieku na tego typu terenie nie 
powinna powstać inwestycja, która ogranicza się do rzu-
tów budynków, parkingów, części ciągów komunikacyj-
nych między budynkami, wewnętrznych dróg osiedlo-
wych, przy braku jakichkolwiek innych funkcji, jak ogród-
ki jordanowskie, place zabaw, boiska, które powinny być 
zapewnione lokatorom.

Inwestycje w rejonie 
ul. Do Wilgi 

cd. ze str. 1

Teren mającej powstać inwestycji w rejonie rzeki Wilgi
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30 czerwca 2008 r. minął termin składania wniosków do 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Krakowa. Przed przystąpieniem do 
sporządzania zmian w Studium planiści będą analizować i 
rozpatrywać każdy złożony wniosek. 

Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki wystą-
piła z wnioskami dotyczącymi poszczególnych obszarów 
Dzielnicy IX w formie uchwały. Radni mają nadzieję, że 
wnioski te również przyczynią się do uporządkowania 
ładu przestrzennego i pozwolą ochronić niektóre tereny 
przed zakusami „dzikiej zabudowy” na terenie naszej 
dzielnicy. 

Wnioski Rady Dzielnicy IX są następujące:
1. Wniosek dotyczy obszaru Parku Rzeki Wilga od. ul. 

Brożka do ul. Podmokłej ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru od ul. Brożka do mostku na rzece Wildze w są-
siedztwie ul. Borsuczej.

Wnosi się o zachowanie w całości wnętrza przyrodniczo-kra-
jobrazowego doliny Wilgi jako otwartego parku rzecznego, które-
go granicą wschodnią jest utrwalona, istniejąca linia zabudowy. 
Teren parku rzecznego Wilgi winien obejmować co najmniej ob-
szar o najwyższych i wysokich walorach przyrodniczych wska-
zanych i określonych w Mapie Roślinności Rzeczywistej Miasta 
Krakowa, jako obszar niezbędny dla zachowania równowagi eko-
systemu miasta.

2. Wniosek dotyczy obszaru terenów zielonych pomię-
dzy ulicami Zakopiańską, Zbrojarzy, Niemcewicza, Ży-
wiecką Boczną, Żywiecką, Goryczkową.

Wnosi się o utrzymanie terenów jako Parku Solvay i obsza-
rów zieleni publicznej bez prawa zabudowy. Obecnie tereny Par-
ku i zieleni urządzonej jest niezabudowany.

3. Wniosek dotyczy obszaru terenów, na których znaj-
duje się basen kąpielowy.

Wnosi się o przeznaczenie w studium działek z basenem i 
terenami przyległymi jako obszary zieleni publicznej, tworzące 
korytarz ekologiczny pomiędzy częściami lasu borkowskiego.

Obecnie teren z basenem otoczony jest zielenią i lasem bor-
kowskim.

4. Wniosek dotyczy obszaru lasku przy ul. Żywieckiej 
po stronie północnej.

Wnosi się o zachowanie terenu jako las miejski i zieleń pu-
bliczna. Obecnie teren lasu miejskiego jest niezabudowany.

5. Wniosek dotyczy obszaru lasku pomiędzy ulicami 
Żywiecką, Zawiłą.

Wnosi się o zachowanie terenów jako las miejski oraz zieleń 
publiczna. Obecnie teren lasu miejskiego niezabudowanego.

6. Wniosek dotyczy obszaru tzw. „Białych Mórz”.
Wnosi się o zachowanie terenów jako tereny rekreacyjne spor-

towe oraz zieleń publiczna. Obecnie teren częściowo zrekultywo-
wany, a w części do rekultywacji jako tereny szczególnie zdegra-
dowane po zakładach przemysłowych Solvay.

7. Wniosek dotyczy przebiegu Trasy Łagiewnickiej.
Wnosi się o zaznaczenie przebiegu Trasy Łagiewnickiej na 

odcinku od skrzyżowania ulicy Piaseckiego z ul. Ludwisarzy do 
ul. Turonia jako odcinka trasy w tunelu. Obecnie teren jest prze-
znaczony pod przebieg Trasy Łagiewnickiej. Trwa proces przy-
gotowania inwestycji. 

8. Wniosek dotyczy przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów.
Wnosi się o utrzymanie przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów od 

Głos Rady Dzielnicy IX w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

ulicy Żywieckiej do ul. Brożka w obecnym przebiegu. Obecnie 
przebieg ulicy określony został poprzez uchwalone Plany miej-
scowe Ruczaj Zaborze i Kobierzyn Zalesie. 

9. Wniosek dotyczy połączenia enklawy ulic Ogrodniki, 
Na Grządkach, Przy Torze z ulicą Fredry.

Wnosi się o zaznaczenie połączenia enklawy ulic Ogrodniki, 
Na Grządkach, Przy Torze z ulicą Fredry. Obecnie brak połącze-
nia spowodował całkowite odcięcie enklawy ulic od normalnego 
dojazdu do domów.

10. Wniosek dotyczy działki nr 287/11 obr. 32 Podgórze 
przy ulicy Do Wilgi.

Wnosi się o ustalenie tej działki jako terenu ogródka jorda-
nowskiego i boisk wielofunkcyjnych. Obecnie teren nieużytku. 

11. Wniosek dotyczy obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki 
– Borek Fałęcki.

Wnosi się o kompleksową ochronę akustyczną w ciągach ko-
munikacyjnych ulic Brożka, Zakopiańska, 8 Pułku Ułanów, Tra-
sa Łagiewnicka. Obecnie brak jest kompleksowego rozwiązania 
ochrony akustycznej.

12. Wniosek dotyczy obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki 
– Borek Fałęcki.

Wnosi się o zabezpieczenie terenów pod ścieżki rowerowe i 
połączenie ich z istniejącymi i planowanymi ścieżkami rowero-
wymi na terenie Miasta Krakowa. Obecnie brak jest globalnych 
rozwiązań ścieżek na terenie dzielnicy.

13. Wniosek dotyczy obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki 
– Borek Fałęcki – osiedle Cegielniana.

Wnosi się o objęcie rewitalizacją osiedla Cegielniana.
14. Wniosek dotyczy obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki .
Wnosi się o pozostawienie istniejącego charakteru zabudowy 

jednorodzinnej dla całego obszaru Borku Fałęckiego, osiedla Sta-
re Łagiewniki oraz części osiedla Cegielniana. Obecnie przewa-
żająca zabudowa jest zabudową jednorodzinną i taki charakter 
powinien zostać utrzymany.

W ogródku jordanowskim w Parku Solvay zamon-
towano urządzenia do ćwiczeń siłowych dla młodzieży 
lub opiekunów dzieci. Zachęcamy do korzystania.

Nowe atrakcje w ogródku 
jordanowskim w Parku Solvay
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Do dyspozycji mieszkańców jest również 
boisko do siatkówki i piłki plażowej na terenie 
Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ul. 
Żywieckiej.

Według informacji uzyskanych w Wydziale 
Spraw Społecznych BASEN KRAKOWIANKA 
PRZY UL. ŻYWIECKIEJ BOCZNEJ W ROKU 2008 
NIE BĘDZIE CZYNNY.

Lato w mieście 2008

Do końca sierpnia trwa w Krakowie akcja „Lato w mie-
ście 2008”. Na organizację tej akcji Miasto przeznaczy 
w tym roku w sumie ponad milion siedemset tysięcy 
złotych. Według szacunków będzie mogło w niej wziąć 
udział około 80 tys. dzieci i młodzieży.

Na wejścia na baseny i boiska wielofunkcyjne za-
planowano kwotę 55 000 zł., a na zajęcia w ramach 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestęp-
czości Młodzieży przewidziano kwotę 139 000 zł. 
Koordynujący te część akcji Wydział Spraw Spo-
łecznych UMK wsparł projekty 26 stowarzyszeń, 6 
fundacji, 14 uczniowskich klubów sportowych, 36 
klubów sportowych oraz 17 organizacji kościelnych. 
Ponadto, miejskie placówki i instytucje kultury zło-
żyły do Wydziału Edukacji UMK 26 wniosków o do-
finansowanie programu „Lato w mieście 2008” oraz 
22 wnioski o dofinansowanie wyjazdów w ramach 
akcji „Lato 2008”. Wszystkie wnioski rozpatrzo-
ne zostały pozytywnie. W efekcie, wypoczynek w 
mieście organizuje 16 miejskich placówek i 4 insty-
tucje kultury (w 23 klubach), łącznie w 48 miejscach 
w Krakowie. Akcję wyjazdową (w sumie 22 obo-
zy) zaplanowało natomiast 9 miejskich placówek. 
Dofinansowanie dla placówek miejskich wyniosło 
w sumie 195 222 zł (w tym na wyjazdy 58 097 zł). 
Przewidywania określają, że z tego rodzaju wypo-
czynku w Krakowie skorzystać będzie mogło śred-
nio 1540 osób dziennie. Oferta wyjazdowa obejmie 
923 osoby.

Miasto dofinansowało kolonie letnie organizo-
wane przez borkowską parafię pw. Matki Bożej 
Zwycięskiej, obozy sportowe siatkarek z Klubu 
Armatura oraz wyjazdy rekreacyjno-sportowe or-
ganizowane przez Klub Sportowy BOREK. 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza także mieszkań-
ców do korzystania ze strzeżonych otwartych obiek-
tów wodnych - Basenów OSiR „Krakowianka” przy 
ul. Eisenberga 2 oraz Bulwarowej 1. Basen przy ul. 
Eisenberga czynny jest codziennie w godz. 10.00-
-18.00. Do dyspozycji mieszkańców jest boisko do 
siatkówki plażowej, brodzik dla dzieci oraz bufet. 
Czynne jest otwarte strzeżone kąpielisko Bagry przy 
ul. Koziej. Z obiektu można korzystać w godz. 10.00 
– 18.00. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt wod-
ny, ponadto przy kąpielisku znajdują się 2 boiska do 
siatkówki plażowej. Działa również otwarte kąpie-
lisko strzeżone w Przylasku Rusieckim. Kąpielisko 
będzie zarządzane przez Zarząd Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Krakowie, obsługiwane 
przez ratowników WOPR. 

ul. Żywiecka 44
tel. 012 266 13 45

KLUB
ISKIERKA

W ramach akcji  „Lato w mieście 2008” orga-
nizowane są także zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży w Klubie Iskierka. Spotkania odbywają się 
do końca lipca od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00-14.00. W tym roku akcja prze-
biega pod hasłem „TAJEMNICE MAŁOPOL-
SKI W OBIEKTYWIE”, a w programie przede 
wszystkim dużo ciekawych wycieczek po-
znawczo-rekreacyjnych po Krakowie i oko-
licach, m. in. do Puszczy Niepołomickiej, do 
muzeum miniatur w Inwałdzie, Skamieniałe-
go Miasta w Ciężkowicach, skansenu pszcze-
larskiego w Grojcu, klasztoru karmelitów w 
Czernej, do Zakopanego i inne.

KS Borek awansował do V ligi

Drużyna piłkarska KS Borek dzięki remisowi z Przeci-
szovią na własnym boisku w dniu 6 lipca awansowała 
do V ligi. Gratulujemy naszym piłkarzom sukcesu!

Wakacje z Iskierką
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