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W NUMERZE:

9 kolejnych aptek zbiera leki

Weź udział w konkursie filmowym
„Kamera na krakowskie Podgórze!”

SpotkanSpotkanie aie autorskie z Bogną Wernichowskąutorskie z Bogną Wernichowską Biuro Planowania Przestrzennego UMK nadal projektuje 
zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Obecnie 
planowane zmiany konsultowane są z radami dzielnic. 
Rada Dzielnicy IX w dniu 22 września podjęła uchwałę 
wnioskującą z uwagami dotyczącymi obszarów Łagiew-
nik i Borku Fałęckiego.

czytaj na s. 4-5

Uwagi Rady Dzielnicy IX do 
zmian w „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa”

Przekraczamy granice wyobraźni miłosierdzia

Podczas jesiennego pikniku, który odbył się na 
terenie SOSW nr 6 przy ul. Niecałej, wolontariusze 
z Gimnazjum nr 63 uroczyście sfinalizowali projekt 

„Przekraczamy Granice Wyobraźni Miłosierdzia”.

Kilka miesięcy temu niedosłyszący uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Nr 6 im. Jana Pawła II przystąpili do małopolskie-
go projektu przygotowującego uczniów gimna-
zjów do niesienia pomocy potrzebującym: „Mieć 
Wyobraźnię Miłosierdzia”. W ramach projektu 
zrealizowali własne przedsięwzięcie: „Przekra-
czamy granice wyobraźni miłosierdzia”, dzię-
ki któremu wspomogli ubogie dzieci z Malawi 
w Afryce kwotą 2000 zł. Fundusze te pozyskali 
sprzedając własnoręcznie wykonaną biżuterią w 
stylu afrykańskim na kiermaszach podczas Festy-
nu Sportowego zorganizowanego na stadionie KS 
Borek, w parafii  Matki Boskiej Zwycięskiej oraz 
podczas Dni Dzielnicy IX. 

cd. na s. 7
Piknik podsumowujący projekt: przekazanie symbolicznego czeku przedstawicielom 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego„Młodzi Światu” w Krakowie
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00

Dyżury członków Zarządu 
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

Sprawozdanie z wrześniowych 
sesji Rady Dzielnicy IX

We wrześniu odbyły się dwie sesje 
Rady Dzielnicy IX w dniach 8 i 22 
września. Ponieważ pojawiły się do-
datkowe okoliczności, Rada zajęła 
się głównie korektą rozdysponowa-
nia środków finansowych na zada-
nia, które pozostały do wykonania 
w bieżącym roku. Dokonano także 
licznych przesunięć środków finan-
sowych w zakresie zadań prioryte-
towych oraz powierzonych na rok 
2010. W związku z przystąpieniem 
do sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta 
Krakowa, jedną z uchwał Rada Dziel-
nicy IX wniosła uwagi dotyczące po-
szczególnych obszarów Dzielnicy IX 
(zobacz artykuł na s. 4-5).

Przeniesiono środki z zadania po-
wierzonego z zakresu problematyki 
osób niepełnosprawnych na 2009 
rok pn. „Likwidacja barier archi-
tektonicznych na terenie Dzielnicy 
IX wg wskazań Dzielnicy (budowa 
zjazdów i podjazdów, obniżenia 
krawężników) na zadania:

1. Zajęcia hipoterapii dla uczniów 
z wadami słuchu i niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 6 (ul. Niecała 8). 

2. Zajęcia na ściance wspinaczko-
wej dla młodzieży gimnazjalnej ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 6 (ul. Niecała 8). 

3. Wynajem obiektów sporto-
wych KS „Borek” (ul. Żywiecka 13) 
na zajęcia sportowe dla uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 6 (ul. Niecała 8). 

4. Wymiana drzwi wejściowych w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 3 (ul. Strąkowa 3).

Dzieci ze szkół, zarówno ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego nr 6, jak i z Zespołu 
Szkół Integracyjnych nr 3, wymaga-
ją szczególnej troski i zwiększonych 
nakładów na rozwój fizyczny i psy-
chiczny. Likwidacja barier architek-
tonicznych poprzez wymianę drzwi 

wejściowych pozwoli dzieciom 
niepełnosprawnym samodzielnie 
wchodzić do szkoły i wychodzić bez 
potrzeby pomagania im w otwiera-
niu i zamykaniu drzwi. 

Przesunięte zostały także środki 
finansowe z zadania priorytetowe-
go na 2009 r. pn. „Świadczenia zdro-
wotne na rzecz mieszkańców Dziel-
nicy IX” na:

1. Remont łazienki w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 6 (ul. Niecała 8). Awaria wody w 
łazience spowodowała zniszczenia i 
doprowadzenie do stanu używalno-
ści łazienki dla dzieci wymaga prze-
prowadzenia remontu.

2. Zakup książek do Podgórskiej 
Biblioteki Publicznej Filii nr 10 (ul. 
Żywiecka 32).

3. Zakup książek do Podgórskiej 
Biblioteki Publicznej Filii nr 20 (ul. 
Borsucza 12).

4. Zakup urządzeń do nagłośnie-
nia dla Klubu Osiedlowego Iskierka 
(ul. Żywiecka 44).

W ramach zadań priorytetowych 
na rok 2009 radni przesunęli rów-
nież środki finansowe z zadania 

„Opracowanie projektu parku rzecz-
nego rzeki Wilga” na:

1. Wykonanie oświetlenia awaryj-
nego w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no- Wychowawczym nr 6 (ul. Nie-
cała 8).

2. Zakup sprzętu (komputer wraz 
ze środkami eksploatacyjnymi, dru-
karka, aparaty fotograficzne) dla 
Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Krakowie 
(ul. Mogilska 109).

3. Wymiana okien w ZSO nr 17 
(ul. Fredry 56). 

Rada skorygowała trzy uchwa-
ły podjęte w czerwcu tego roku w 
sprawie rozdysponowania środków 
finansowych w ramach zadań po-
wierzonych i priorytetowych Dziel-
nicy IX na rok 2010. 

W ramach przyznanej kwoty 
90 000 zł na zadania powierzone 
Dzielnicy IX z zakresu problematy-
ki osób niepełnosprawnych w 2010 
roku, dokonano zmiany wysokości 
przydzielonych środków na zadanie 
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pn. „Likwidacja barier architekto-
nicznych na terenie Dzielnicy IX wg. 
wskazań Dzielnicy (budowa zjaz-
dów i podjazdów, obniżenia krawęż-
ników)”. Bez zmian pozostawiono 
zadanie pn. „Remont sanitariatów 
z przystosowaniem dla osób niepeł-
nosprawnych w budynku Zespołu 
Szkół Integracyjnych nr 3 przy ul. 
Strąkowej.

W ramach przyznanej kwoty 
11 200 zł na zadania powierzone 
Dzielnicy IX w zakresie Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa dla Mia-
sta Krakowa pod nazwą „Bezpiecz-
ny Kraków” w 2010 roku zmieniono 
wysokość środków na rozbudowę 
monitoringu wizyjnego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Przemy-
słu Skórzanego (ul. Hm. S. Millana 
16), zrezygnowano z zadań: „Kon-
kurs międzyszkolny szkół z terenu 
Dzielnicy IX „Stop dla wandalizmu 
i agresji” oraz Nagrody na konkursy 
szkolne „Bezpieczne wakacje”. Bez 
zmian pozostało zadanie pn. „Dofi-
nansowanie zakupu radiowozu dla 
Straży Miejskiej Miasta Krakowa”ss. 

Skorygowano również uchwałę 
z czerwca br. w sprawie listy zadań 
powierzonych na rok 2010 w zakre-
sie lokalnych wydarzeń kultural-
nych. W ramach przyznanej kwoty 
16 700 zł na lokalne wydarzenia 
kulturalne w 2010 r., zmieniono wy-
sokość przydzielonych środków na 
następujących zadaniach:

1. Przegląd Teatrów Amatorskich 
z terenu Dzielnicy IX.

2. Koncert Kolęd w wykonaniu 
chóru parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

3. Dofinansowanie koncertów w 
ramach XVI Dni Dzielnicy IX.

4. Imprezy towarzyszące Dniom 
Dzielnicy IX – konkursy dla dzieci z 
terenu Dzielnicy IX.

5. Konkursy szkolne dla szkół z 
terenu Dzielnicy IX.

6. Prezentacje spektakli pantomi-
my dla dzieci z terenu Dzielnicy IX.

Pozostałe zadania w ramach listy 
zadań powierzonych na rok 2010 w 
zakresie lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych pozostają bez zmian.

Rada uchwaliła również korektę 
rozdziału środków finansowych na 
zadania priorytetowe na rok 2010. 
Zrezygnowano z następujących za-
dań priorytetowych: „Zagospodaro-

wanie parku rzecznego rzeki Wilgi” 
oraz „Świadczenia zdrowotne na 
rzecz mieszkańców Dzielnicy IX”.

Zmieniono wysokość przydzie-
lonych środków na następujących 
zadaniach:

1. Modernizacja ul. Ruczaj.
2. Modernizacja ul. Zbrojarzy wg 

projektu na odcinku od ul. Montwił-
ła-Mireckiego do Ludwisarzy.

3. Modernizacja ul. Łukasińskiego.
4. XVI Dni Dzielnicy IX.

5. Komunikacja i łączność z miesz-
kańcami Dzielnicy IX.

Skorygowano również listę ran-
kingową zadań powierzonych na 
2010 rok, wprowadzając na 1. pozy-
cję w punkcie „Zadania do realizacji 
w ramach remontu dróg i chodni-
ków” ulicę S. Faustyny. 

Radni uchwalili projekt planu 
finansowego Rady Dzielnicy IX Ła-
giewniki-Borek Fałęcki na rok 2010.

Najbliższy dyżur strażnika rejonowego 
w siedzibie Rady Dzielnicy IX odbędzie się 

w dniu 21 października (środa) w godz. 16.00-17.00.
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Rada Dizlenicy IX podjęła uchwałę dotyczącą zmian 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krakowa”, zwracając 
uwagę m. in. na:

1. Obszar tzw. „Białych Mórz”.
Rada zawnioskowała o zachowanie terenów tzw. 

„Białych Mórz” jako tereny rekreacyjne sportowe oraz 
zieleń publiczna (ZM) (w załączniku graficznym nr 1). 
Tereny oznaczony jako NU pomiędzy ulicami Podmo-
kłą, Herberta a rzeką Wilgą powinny być oznaczone 
jako tereny ZM – zieleni miejskiej. Obecnie teren jest 
częściowo zrekultywowany, a w części przeznaczony 
do rekultywacji jako szczególnie zdegradowany po za-
kładach przemysłowych Solvay. 

Zawnioskowano również o przeznaczenie obszaru 
pomiędzy zaznaczoną trasą Łagiewnicką a ul. Herberta 
jako ZM (w załączniku graficznym nr 2). Na planach 
teren zaznaczony jest jako rejon intensywnej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (MI), powinien być zazna-
czony na kolor zielony jako rejon zieleni o charakterze 
miejskim (ZM). Obecnie teren ten jest częściowo zrekul-
tywowany, a w części przeznaczony jest do rekultywa-
cji jako teren szczególnie zdegradowany po zakładach 
przemysłowych Solvay. 

2. Obszar osiedla Cegielniana.  
Granica zabudowy MI (rejon intensywnej zabudo-

wy) i MS  (rejon średniej intensywności zabudowy) po-
winna przebiegać wzdłuż ulicy Borsuczej, Odrzańskiej 
i do ul. Cegielnianej, wyłączając obszary zabudowy 
jednorodzinnej z obszaru zabudowy intensywnej (MI) 
(w załączniku graficznym nr 3).

3. Obszaru zabudowy intensywnej między ulicami 
Zakopiańską i Borsuczą.

Należy wyłączyć enklawę zabudowy jednorodzin-
nej (MS) z zabudowy wielorodzinnej (MI) w rejonie ulic 
Cegielnianej, Do Wilgi, Zakopiańskiej i Ciesielskiej (w 
załączniku graficznym nr 4). 

4. Obszar działki nr 287/11 obr.32 Podgórze.
Wnosi się o oznaczenie obszaru tej działki jako zieleń 

miejska (ZM) pod budowę ogródka jordanowskiego i 
boisk wielofunkcyjnych (w załączniku graficznym nr 
5). Obecnie jest opracowywany plan zagospodarowa-
nia dla w/w działki jako terenu ogródka jordanowskie-
go i obiektów sportowych. 

Uwagi Rady Dzielnicy IX do zmian w „Studium uwarunkowań 

Spotkanie autorskie 
z Bogną Wernichowską

25 września w bibliotece przy ul. Żywieckiej odbyło się 
spotkanie autorskie z Bogną Wernichowską.

Osnową spotkania była barwna i zajmująca opowieść 
pisarki o dziejach hrabin Potockich – bohaterek jej naj-
nowszej książki „Kardy i kokardy. Opowieść o trzech 
paniach Potockich”. Bogna Wernichowska jest dzienni-
karką, wieloletnią redaktorką krakowskiego „Przekro-
ju”, pracuje także w Radiu i Telewizji – obecnie prowa-
dzi program „Porozmawiajmy” w TV Polonia. Zajmuje 
się także pracą dydaktyczną, na wydziale dziennikar-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi pracow-
nię prasową. Jej hobby to podróże – zwiedziła m. in. In-
die, Nepal, Amerykę Południową. Wydała kilkanaście 
książek, spośród wielu przemawia zamiłowanie do hi-
storii i kultury Polski szlacheckiej: „Duchy polski, czy-
li przewodnik po nawiedzonych dworach, zamkach i 
pałacach”, „Historie z obrączką, czyli pamiętne śluby”, 
„Opowieści niesamowite z życia sławnych Polaków i 
pamiętników polskich zaczerpnięte”, „Tak kochali Ga-
licjanie”.
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

5. Teren instytutu Odlewnictwa pomiędzy ul. Zako-
piańską a Zbrojarzy oznaczonego jako CH Rejon Usług  
Centrotwórczych.

Teren należy zaznaczyć jako BU – rejon obiektów 
biurowych i parków technologicznych (w załączniku 
graficznym nr 8).

6. Rejon zabudowy mieszkaniowej przy ul. Jugowic-
kiej i Zakopiańskiej.

Należy zaznaczyć ten teren jako rejon zabudowy 
mieszkaniowej o średniej intensywności zabudowy 
(MS) (w załączniku graficznym nr 9).

7. Obszar Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.
Zawnioskowano o pozostawienie istniejącego charak-

teru zabudowy jednorodzinnej dla całego obszaru Borku 
Fałęckiego, osiedla Stare Łagiewniki oraz części osiedla 
Cegielniana. Obecnie przeważająca zabudowa jest za-
budową jednorodzinną i taki charakter powinien zo-
stać utrzymany.

8. Dotyczy obszaru Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki.

Zawnioskowano o utrzymanie terenów zielonych 
na wszystkich obszarach dzielnicy, obecnie użytkowa-
nych jako tereny zielone, ze szczególnym utrzymaniem 
tych obszarów na działkach będących własnością gmi-
ny Kraków. 

9. Wnosi się o jednoznaczną interpretację wyzna-
czania ilości miejsc postojowych wynikających z po-
wierzchni użytkowej mieszkania – 1 miejsce parkowa-
nia na mieszkanie do 50 m2. W przypadku mieszkań 
powyżej 50 m2 oraz na każde następne 50 m2 miesz-
kania, następne miejsce do parkowania w całości. Np. 
mieszkanie 115 m2 – 3 miejsca parkingowe (115: 50 = 
2,15 z zaokrągleniem do pełnego miejsca parkingowe-
go w górę czyli na mieszkanie 115 m2 powinny być 3 
miejsca parkingowe).

Rada Dzielnicy IX podtrzymuje także swoje stanowi-
sko zawarte w uchwałach z dnia 24.06.2008 (Nr XXVI/
212/2008) oraz z dnia 28.10.2008 r. (Nr XXXII/255/
2008 dotyczącej rejonu Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach) zawierających również uwagi 
co do planowanych zmian w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa.

Na terenie Dzielnicy IX nieustannie trwają remonty 
i usuwanie usterek utrudniających poruszanie się prze-
chodniom i kierowcom. We wrześniu przy schodkach 
w ulicy Kępnej wyremontowano barierki.

Ulica Łukasińskiego zyskała nową nawierzchnię. 
Mamy nadzieję, że poprawi to bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi.

UKOŃCZONE   INWESTYCJE
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We wrześniu dzieci z Przedszkola nr 95 wzięły 
udział w warsztatach teatralnych zorganizowa-
nych w Filii nr 10 Biblioteki Podgórskiej przy ul. 
Żywieckiej. 
Podczas warsztatów prowadzonych przez ak-
torkę współpracującą z Teatrem Maski, Lalki 
i Aktora Groteska panią Izabelę Mróz przed-
szkolaki poznawały pracę aktora, biorąc na 
przykład udział w rozgrzewce mimicznej, mo-
gły z bliska obejrzeć, dotknąć i osobiście spró-
bować ożywić lalkowego bohatera oraz przy-
mierzyć maski.

Lekcja aktorstwa

Porozumienie Dzielnic „Podgórze Razem” i Dom Kultury 
„Podgórze” zapraszają do udziału w konkursie filmowym 
„Kamera na krakowskie Podgórze!”

Jeśli szukacie plenerów i wnętrz do nakręcenia filmu, 
krakowskie Podgórze może być dla Was twórczą niespo-
dzianką. Jeśli szukacie tematów na film, Podgórze rów-
nież może Was zaskoczyć. Np. różnorodnością oferty. 
Tajemnicze podwórka starego Podgórza, niebezpiecz-
ne zbocza Krzemionek, krajobrazy postindustrialne Za-
błocia, Bonarki, mistyczny kopiec Kraka, relikty wsi 
Wola Duchacka, Prokocim, Bieżanów i innych wiosek 
włączonych do Krakowa, anonimowe potężne blo-
kowiska ze swoim podskórnym nurtem życia. Stare 
dwory, pałace, parki, wzgórza, forty, miejsca wojen-
nych okrucieństw. Tyniec, Łagiewniki, miejsca święte.
W Podgórzu czyta się historię inaczej niż w pozosta-
łych częściach Krakowa, być może jest inna perspek-
tywa, inny oddech, inaczej kształtowana wyobraźnia. 
Od niedawna działają społeczne towarzystwa, odbudo-
wujące pamięć tych terenów – w razie czego mogą być 
bardzo pomocne. Również władze dzielnic podgórskich 
angażują się nie tylko w prozaiczną współczesność, ale 
czynnie wspierają działania mające na celu rozwój tożsa-
mości kulturowej mieszkańców. 

Konkurs filmowy „Kamera na krakowskie Podgórze!” 
przygotowany został w ramach jubileuszu 225-lecia zało-
żenia miasta Podgórze, odbywa się pod patronatem hono-
rowym Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jest 
to konkurs otwarty dla wszystkich. Obejmuje filmy wyko-
rzystujące plenery lub wnętrza krakowskiego Podgórza. 
Ograniczeniem filmów zgłoszonych do konkursów jest 
czas trwania filmu. Dopuszczamy filmy trwające do 15 mi-
nut, mogą to być kilkunastosekundowe animacje, jeśli ktoś 
będzie miał taki pomysł, lub najwyżej 15-minutowe fabuły 
czy dokumenty. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną 
ilość prac konkursowych. Filmy do udziału w konkursie 
mogą zgłaszać tylko osoby fizyczne, które posiadają pra-
wo do dysponowania zgłaszanym filmem. W konkursie 
mogą wziąć udział również zespoły osób, dokonujące 
zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy). 

Impreza finałowa konkursu odbędzie się 18 grudnia 
2009 o g. 18 w kinoteatrze Wrzos, ul. Zamoyskiego 50
Żeby zgłosić film do konkursu, należy dostarczyć naj-
później do dnia 4 grudnia 2009 (tego dnia filmy muszą 
dotrzeć do Organizatorów konkursu w Domu Kultury 
Podgórze, ul. Krasickiego 18/20, tel. 012/6563670) kopię 
filmu w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-R. Szcze-
góły, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie www.dkpodgorze.krakow.pl. In-
formacji udziela również Jaro Gawlik – tel. 661782493,
e-mail: czarnogor@wp.pl.

Dom Kultury Podgórze 
30-515 Kraków, ul. Krasickiego 18/20
tel. 012 656 36 70

Konkurs „Kamera na 
krakowskie Podgórze!”
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W październiku do akcji „Z domu do apteki przynieś 
przeterminowane leki” dołączyło kolejnych 9 aptek. Za-
czynano od 24 aptek, obecnie w akcji bierze udział aż 61 
placówek – ten rok będzie rekordowy. 

Akcja „Z domu do apteki przynieś prze-
terminowane leki” trwa w Krakowie od 
dziewięciu lat. Mieszkańcy, którzy chcą 
się pozbyć przeterminowanych lekarstw 
w sposób bezpieczny dla środowiska na-
turalnego, mają możliwość nieodpłatnego 
pozostawienia ich w każdej aptece biorącej 
udział w akcji. Ma ona na celu ograniczenie 
ilości pochodzących z indywidualnych go-
spodarstw domowych przeterminowanych 
lekarstw deponowanych na składowisku 
odpadów bądź trafiających do środowiska 
w sposób niekontrolowany. Niepotrzebne, 
przeterminowane pastylki, drażetki, maści 
oddane do aptek uczestniczących w akcji 
są utylizowane przez specjalistyczną firmę. 

9 kolejnych aptek zbiera leki
W pierwszym roku przeprowadzania akcji do specjalnych 
pojemników ustawionych w niektórych aptekach trafiło 740 
kg przeterminowanych leków, w 2001 roku – 978 kg, w 2002 

– 1238 kg, w 2003 – 1395, w 2004 przyniesiono 1998 kg, w ko-
lejnych latach 3348 kg, 3756 kg, 4931 kg, a w 2008 roku akcja 
zakończyła się zebraniem aż 7503 kg przeterminowanych le-
karstw. Jest prawdopodobne, że padnie kolejny rekord (do 
niedawna do pojemników w aptekach nie wolno było wrzu-

cać lekarstw płynnych w opakowaniach 
szklanych i aerozoli, ale gmina zdecydowa-
ła, że także to jest teraz zbierane). W sumie w 
ciągu ośmiu pierwszych miesięcy bieżącego 
roku mieszkańcy wrzucili już 7006 kg prze-
terminowanych lekarstw – poinformowała 
Marlena Macholak-Paszkowska z Działu 
Czystości i Gospodarki Odpadami ZIKiT. 
Od października do 61 aptek, w których już 
prowadzona jest zbiórka, dołączy kolejnych 
dziewięć: przy ul. Dzielskiego 2, Chmiele-
niec 2, Kieleckiej 3, św. Gertrudy 24, Kape-
lanka 56, Morawiańskiego 2, Starowiślnej 28, 
Zakopiańskiej 238 i na os,. Bohaterów Wrze-
śnia 26. Planuje się, by w przyszłym roku 
było już 100 takich placówek. Przypomina-
my, że w akcji bierze udział również apteka 
przy ul. Niemcewicza 10.

Podczas pikniku, w pięknie zaaranżowanym, w klima-
cie afrykańskim, ogrodzie szkolnym, uczniowie spotkali 
się z przedstawicielami instytucji, które wsparły realizację 
projektu: Centrum Kultury Współczesnej „Solvay”, Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Rady Dzielnicy 
IX Miasta Krakowa oraz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej 
w Borku Fałęckim. W afrykańskich rytmach, wygrywa-
nych przez wolontariuszy na oryginalnych instrumen-
tach z Malawi, gimnazjaliści dzielili się wiedzą o Afryce 
i jej mieszkańcach, układali drewniany model kontynentu 
afrykańskiego, poznawali smak owoców baobabu. Jednak 

najważniejszym wydarzeniem spotkania było wręczenie 
przez uczniów symbolicznego czeku na kwotę 2000 zło-
tych na ręce przedstawicieli Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego „Młodzi Światu” w Krakowie – współpartnera 
projektu.

Sprzedaż biżuterii podczas kiermaszu wyjazdowego w Jabłonce – akcja „Orawa 
Dzieciom Afryki”

Przekraczamy granice 
wyobraźni miłosierdzia

Fundusze zebrane przez wolontariuszy Gimnazjum 
Nr 63 w ramach programu „Adopcja Miłości”, wspomo-
gą uczniów St. Edmund Education Center w Nkhotakota 
w Malawi, w Afryce. W podziękowaniu za zaangażowa-
nie, uczniowie naszego Ośrodka zostali zaproszeni na 
warsztaty do Parku Edukacji Rozwojowej prowadzone-
go przez Salezjański Wolontariat Misyjny w Krakowie.
Opiekunowie projektu wraz z wolontariuszami serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy wspomogli ich działania.

Uczniowie sprzedają ozdoby podczas Festynu Sportowego zorganizowanego na 
stadionie KS Borek

W trakcie zajęć sztukaterii w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, 
uczniowie tworzą biżuterię w stylu afrykańskim.
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Wspomnienia z Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 2009
oraz obchodów 225-lecia Podgórza

W Klubie Iskierka otwarto trzy wystawy: w galerii górnej prezentowane jest malarstwo Grażyny Stępniewskiej-Szynalik „Wakacyjne nastro-
je”, w dolnej sali obejrzeć można owoce III pleneru malarskiego „Przyroda Borku Fałęckiego” oraz oryginalne prace Tatiany Balbus z Ukrainy.

Około 400 sportowców uczestniczyło w I Międzynarodowym Bie-
gu Podgórskim na dystansie 10 km. Dzielnicę IX reprezentował m. in. 
Przewodniczący Rady Adam Migdał.

W Klubie Iskierka 20 par dziecięcych z zaprzyjaźnionych klubów kra-
kowskich rywalizowało w turnieju tańca polskiego i towarzyskiego „O 
ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ”. 

Finałowy koncert na „Powitanie jesieni” z Andrzejem Piaskiem Piasecznym w roli głównej zgromadził na Placu Niepodległości w nie-
dzielny wieczór tłumy jego fanów.

KLUB OSIEDLOWY S.M. „CEGIELNIANA”  „BORSUCZEK”  
zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2009/2010

• Język angielski dla dzieci i dorosłych
• Język angielski dla gimnazjalistów i maturzystów
• Języki: niemiecki, rosyjski, francuski
• Nauka gry na instrumentach muzycznych: pianino, 

syntezator, skrzypce, gitara klasyczna, elektryczna i basowa 
• Aerobik 
• Aerobik z elementami tańca (salsa, jazz, latino, disco, 

taniec brzucha)              
• Gimnastyka relaksacyjna dla pań
• Gimnastyka rehabilitacyjna

• Zajęcia ruchowe dla dzieci najmłodszych
• Zajęcia przedszkolne dla dzieci w wieku 3- 5 lat
• Kurs tańca orientalnego dla pań
• Kurs wschodnich sztuk walki dla młodzieży (na bazie jujitsu)
• Koło turystyczne (organizacja wycieczek krajoznaw-

czych, górskich, rowerowych, narciarskich)                                               
• Zajęcia plastyczne
• Kurs podstaw elektroniki
• Kółko szachowe dla dzieci
• Koło wędkarskie dla młodzieży
Informacje i zapisy w klubie:
poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00
Kraków,  ul. Borsucza 12, tel. 012 269 24 35


