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Sprawozdanie z listopadowej sesji 
Rady Dzielnicy IX

W minionym miesiącu sesja Rady 
Dzielnicy IX odbyła się w dniu 17 li-
stopada. Radni podjęli kilka uchwał 
opiniujących oraz uchwałę korygu-
jącą listę zadań powierzonych na 
2010 rok. 

Zaopiniowano negatywnie usta-
lenie warunków zabudowy dla bu-
dowy budynku mieszkalno-usługo-
wego z parkingami podziemnymi 
(w miejsce istniejących budynków 
mieszkalnych i usługowych) wraz 
z urządzeniami budowlanymi i cią-
gami pieszymi w rejonie ulic Bor-
suczej i Kołobrzeskiej (działki nr 
138/5, 137/5, 322/5, 137/2, 104/2, 
105/2, 322/7, 136/1, 135/1 obr.32 
Podgórze). W uzasadnieniu decyzji 
wielokrotnie powtarzane stanowi-
sko Rady Dzielnicy IX w sprawie 
zachowania charakteru zabudowy 
jednorodzinnej, typowej dla obsza-
ru Dzielnicy IX. Planowana inwe-
stycja miałaby mieć 7 kondygnacji 

– zdaniem radnych jest to kolejna 
próba zmiany charakteru zabudo-
wy w tym rejonie, dlatego że ul. 
Borsucza stanowi linię zabudowy, 
oddzielającą budownictwo wieloro-
dzinne (budynki wysokie, powyżej 
3 kondygnacji) od jednorodzinnego. 
Inwestycja o tak dużej intensyw-
ności zabudowy nie daje możliwo-
ści stworzenia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych zewnętrznych 
na terenie planowanej zabudowy, a 
dodatkowy ruch samochodowy po-
głębi w tym rejonie problemy wyni-
kające z nieprzystosowania do tego 
układu komunikacyjnego. 

Pozytywnie rada zaopiniowała 
ewentualne zbycie działki Nr 148 
oraz części działki nr 145, jako do-
pełnienie do działek nr 149,150/8, 
147, 146, 143, 144 położonych w 
obr.43 j.e. Podgórze, przy ul. Zdu-
nów, do linii istniejących ogrodzeń 
w kierunku posesji. Teren prze-
znaczony do zbycia nie wchodzi w 
pas drogowy nowo urządzonej ul. 
Zdunów, graniczący z linią istnieją-
cych ogrodzeń. Nie ma zatem w tej 

kwestii zastrzeżeń, a nabycie części 
działek przylegających do posesji 
będzie stanowiło dopełnienie do ist-
niejących nieruchomości i pozwoli 
uregulować stan prawny tych nie-
ruchomości. 

Również pozytywną opinię 
uchwalono w sprawie dzierżawy 
na rzecz Klubu Sportowego „Bo-
rek” części działki nr 187/3 obręb 
43 Podgórze, zabudowanej budyn-
kiem Centrum Aktywnego Wypo-
czynku przy ul. Żywieckiej 13. Za-
wnioskowano także o zapisanie w 
umowie dzierżawy prawa dojścia, 
dojazdu oraz korzystania z miejsc 
postojowych na terenie działki pod-
legającej dzierżawie na rzecz Klu-
bu Sportowego „Borek”, tak aby 
zapewnić możliwość swobodnego, 
nieodpłatnego korzystania z miejsc 
postojowych, dojścia i dojazdu do 
budynku, w którym na mocy Zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Krakowa 
znajduje się siedziba Rady Dzielnicy 
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Rada podjęła również uchwałę w 
sprawie korekty listy rankingowej 
zadań powierzonych na 2010 rok 
w zakresie „Ogródki jordanowskie 
oraz zieleńce i skwery”. Na pierw-
szym miejscu dopisano zadanie pn. 

„Wykonanie projektu ogródka jor-
danowskiego na działce Nr 287/11 
obr.32 Podgórze przy ul. Do Wil-
gi”. Wobec postępującej rozbudowy 
os. Cegielniana o kolejne budynki 
mieszkalne wielorodzinne, budowa 
ogródka jordanowskiego w tym rejo-
nie jest konieczna. Obecnie teren ten 
przy bardzo gęstej zabudowie pozba-
wiony jest zorganizowanego miejsca 
rekreacji odpowiadającego znacznie 
zwiększonej ilości mieszkańców. W 
ogóle utworzenie terenów rekreacyj-
nych – oazy zieleni i wypoczynku w 
miejscu zamkniętym ruchliwymi 
ulicami Brożka i Zakopiańską, a w 
przyszłości Trasą Łagiewnicką, jest 
niezbędnie potrzebne dla mieszkań-
ców tych osiedli.
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2 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Konwen-
tu Przewodniczących Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Po-
siedzenie zwołano na wniosek Przewodniczących Rad 
Dzielnic Miasta Krakowa w związku z ograniczeniem 
środków finansowych dla dzielnic w projekcie budżetu 
Miasta Krakowa na 2010 r.

Posiedzenie zostało otwarte przez Prezydenta Miasta 
Krakowa – p. Jacka Majchrowskiego, będącego jednocze-
śnie przewodniczącym Konwentu Przewodniczących Rad 
Dzielnic Miasta Krakowa. Pan Prezydent przedstawił sy-
tuację budżetową Miasta wobec przejawiającego się spo-
wolnienia gospodarczego, którego efekty uwidaczniają się 
w uzyskiwanych mniejszych dochodach. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy są działania ograniczające wydat-
ki podjęte w bieżącym roku jak i obniżenie planowania 
środków przeznaczonych za realizację zadań w roku 2010. 
Ograniczenia te na równi z innymi jednostkami dotyczą 
także Dzielnic Miasta Krakowa.

Ponadto Pan Prezydent wyjaśnił, iż jego zamiarem 
nigdy nie było podjęcie działań mających na celu likwi-
dację dzielnic. Negatywnie zaopiniował projekt uchwa-
ły grupy Radnych Miasta Krakowa w sprawie „przyjęcia 
założeń reformy dzielnic pomocniczych w celu poddania 
ich konsultacjom społecznym oraz w sprawie określenia 

Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił kulisy budżetu 
Krakowa na 2010 r. Konwent Przewodniczących Rad Dzielnic

zasad i trybu tych konsultacji”, podkreślając, iż obecna 
struktura dzielnic jest strukturą optymalną i w tej mate-
rii nie należy dokonywać zmian.

Po przedstawieniu stanowiska Prezydenta Miasta 
Krakowa  głos w dyskusji zabrali m.in. p. Jacek Bednarz 

– Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Podgórze oraz p. 
Adam Migdał – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Ła-
giewniki-Borek Fałęcki. 

Odnosząc się do poruszanych problemów Pan Prezy-
dent zapewnił, iż przy konstruowaniu projektu budżetu 
na 2010 r. uwzględniane są potrzeby wszystkich jedno-
stek. Jeżeli w trakcie roku budżetowego dochody Miasta 
wzrosną, wówczas środki na zadania dzielnic także będą 
zwiększone. 

Skarbnik Miasta Krakowa p. Lesław Fijał poinformował 
o wysokości środków finansowych dla jednostek pomocni-
czych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 
2010 oraz bardzo szeroko nakreślił kształtowanie się docho-
dów w stosunku do dochodów planowanych Miasta Kra-
kowa. Przedstawił poszczególne źródła dochodów z wy-
szczególnieniem kwot oraz określił wielkości spadków do-
chodów w bieżącym roku budżetowym. Przedstawił także 
informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, 
które zmuszają do odpowiednio mniejszego planowania 
kwot na zadania w projekcie budżetu na rok 2010.

W listopadzie Samorzą-
dowe Przedszkole nr 95 
przy współudziale Cen-
trum Sztuki Współczesnej 
Solvay już po raz szósty 
zorganizowało między-
przedszkolny konkurs pla-
styczny „Pamiątka z Krako-
wa”. Na wystawie 13 listo-
pada w dniu uroczystego 
wręczenia nagród w Cen-
trum Sztuki Współczesnej 
Solvay zaprezentowanych 
zostało kilkadziesiąt pomy-
słowych prac, w większości 
przestrzennych, wykona-
nych z różnych materiałów, 
także odpadów – głównie 
papierowych. Inspiracją 
wielu prac były charakte-
rystyczne krakowskie za-
bytki, ale królowały smoki 
wawelskie – z plasteliny, z 
papieru, z szyszek, z pude-

Pomysł na pamiątkę 
z Krakowa

łek po zapałkach, z gazety, a nawet z dyni ozdobnych. Nie 
zabrakło także Kraka z Wandą,  „Wesołego Lajkonika” i 
włóczkowych gołębi z krakowskiego rynku. Oryginalny-
mi rękodziełami na pamiątkę z Krakowa były smocza sol-
niczka, puzzle w postaci gry planszowej z quizem wiedzy 
o Krakowie oraz „Stópka Królowej Jadwigi” nagrodzona 
pierwszym miejscem.

W grupie najmłodszych przedszkolaków nagrodzo-
no: Anię Burtoń (I miejsce za „Stópkę Królowej Jadwigi”), 
Wiktorię Balicką (II miejsce) oraz Emilię Stopka (III miej-
sce). W grupie 5-latków laureatami zostali: Maksiu Bańdo 
(I nagroda za „Smoczą zagrodę”), Emilia Włodarczyk i 
Paweł Włodarczyk (II nagroda) oraz Ola Franik i Fabian 
Kwiatkowski (III nagroda). W grupie 6-latków I miejsce 
zajęli: Tadzio Ożóg i Kamil Michalski, II miejsce Anna 
Grajny i Jan Żółtko, III miejsce Antoś Kasprzyk i Adrianna 
Piskorz.
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W dniu 11 Listopada Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski oraz goście honorowi złożyli wieńce przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki. Prezydent 
odebrał defiladę kompanii honorowych m.in.: Wojska 
Polskiego, Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej.

Pierwsza wojna światowa zakończyła się w Krakowie 
31 października 1918. Tego dnia Kraków przestał być czę-
ścią habsburskiej monarchii, walczącej od 1914 roku prze-
ciwko Belgii, Czarnogórze, Francji, Italii, Rosji, Rumunii, 
Serbii, Wielkiej Brytanii, a stał się częścią niepodległej 
Polski – państwa, które oficjalnie miało powstać dopiero 
11 listopada 1918 roku. 

Mieszkańcy Krakowa postanowili wziąć sprawy w swo-
je ręce. Polscy posłowie do austriackiego parlamentu oraz 
austriaccy oficerowie polskiej narodowości doprowadzili 
do pokojowego przejęcia władzy. W październiku roku 
1918 było już dla wszystkich oczywiste, że Austro-Węgry 
przegrały wojnę. Klęski na frontach i trudne warunki życia 
ludności cywilnej spowodowały powszechne zniechęcenie. 
Panujący od roku 1916 cesarz Karol nie miał nawet cienia 
tego autorytetu, jakim cieszył się jego poprzednik, rządzący 
przez ponad sześćdziesiąt lat Franciszek Józef I. W całej mo-
narchii panowało przekonanie, że dalszy sojusz z Niemca-
mi doprowadzi Austro-Węgry do katastrofy. W Krakowie 
symboliczny wymiar miało przejęcie przez polskich żołnie-
rzy – ubranych jeszcze w austriackie mundury – odwachu 
pod Wieżą Ratuszową. Dla uczczenia tego wydarzenia co 
roku dokonywana jest 31 października o godzinie 12.00 
symboliczna zmiana warty. Następnie odbywa się bieg 
sztafetowy, w którym bierze udział młodzież z najstar-
szych krakowskich liceów. Zwycięska ekipa otrzymuje na-
grodę. Jest to szabla kapitana Antoniego Stawarza, pierw-
szego oficera austriackiego narodowości polskiej, który w 
roku 1918 wypowiedział posłuszeństwo Wiedniowi. 

Dzień Niep
w Dziel

Niepodległość zaczęła się 
w Krakowie

Łagiewniczanie 
pod Pomnikiem 37-miu 

z Łagiewnik

Jak co roku mieszkańcy Łagiewnik i związani z prze-
szłością ziemi łagiewnickiej oddali hołd tym, którzy wal-
czyli o niepodległą Polskę. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. Pro Patria w kościele 
parafialnym w Starych Łagiewnikach, z udziałem pocz-
tów sztandarowych trzech okolicznych szkół oraz pocz-
tu sztandarowego byłych żołnierzy Armii Krajowej. Po 
Mszy głos zabrał prezes Łagiewnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego Stanisław Spólnik, młodzież  przedstawiła 
krótki program artystyczny, a na koniec odbyło się spo-
tkanie pod Pomnikiem 37-miu z Łagiewnik. Uroczystości 
związane z Dniem Niepodległości co roku gromadzą wie-
le osób z rodzin rodowitych łagiewniczan wspomnianych 
na tablicy pamiątkowej – żołnierzy, legionistów, którzy 
zginęli w latach 1914-1920.

W obchodach uczestniczyli radni Dzielnicy IX: Anna 
Świerta, Maria Słobodzian, Jan Batko, Jerzy Wardas oraz 
Przewodniczący Adam Migdał.
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Z okazji Dnia Niepodległości w Przedszkolu nr 95 przy 
ul. Żywieckiej odbył się quiz wiedzy o Polsce zatytuło-
wany „Kocham Cię Polsko”. Wzięły w nim udział trzy 
drużyny, w skład których wchodzili rodzice, nauczycielki 
i dzieci z poszczególnych grup.

Zadania były zróżnicowane ze względu na wiek uczest-
ników – skierowane do dzieci oraz do rodziców. Dzie-
ci rozpoznawały logo przedszkola, flagę polską, godło 
Polski, fragmenty legend krakowskich, odpowiadały na 
pytania dotyczące ich małej ojczyzny – Krakowa. Rodzi-
ce rozwiązywali zagadki muzyczne dotyczące utworów 
patriotycznych, rysowali herb swojej drużyny i układali 
wiersze o Polsce. Nad przebiegiem quizu czuwało zacne 
jury, w skład którego wchodzili: aktor Teatru Ludowego 
Włodzimierz Brodecki, Przewodniczący Rady Dzielnicy 
IX Adam Migdał i kierownik Klubu Kultury „Iskierka” 
Andrzej Golonka. Mali uczestnicy quizu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

Oto wiersze napisane przez rodziców podczas quizu: 

Piękna nasza Polska cała
I nie taka mała.
Mamy morze, mamy góry,
Wisłę i Mazury.
(grupa III Królewny i rycerze)

Mieszkam w Polsce, pięknym kraju.
Tutaj żyje się jak w raju.
Od Bałtyku aż do Tatr
Każdy kąt zwiedzania wart.
Czy to Kraków, czy Warszawa
Wszędzie wisi polska flaga
Krakowiacy i Górale
Bawią tutaj się wspaniale.
(grupa IV Krakowiacy i Górale)

podległości 
lnicy IX

25 listopada przy obelisku upamiętniającym obóz je-
niecki „Stalag 369”, u zbiegu ulic Żywieckiej i Zawiłej, od-
były się uroczystości rocznicowe.

Minęły 64 lata od czasu likwidacji hitlerowskiego obozu 
karnego „Stalag 369”dla jeńców wojennych – podoficerów 
francuskich, belgijskich i holenderskich, którzy odmówili 
pracy na rzecz III Rzeszy. Co roku pod pamiątkowym gła-
zem, postawionym w miejscu obozu w 1966 r., kombatan-
ci z Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Kraków-Podgórze, Konsul Generalny Repu-
bliki Francuskiej, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum 
nr 24 opiekujący się pomnikiem oraz zaproszeni goście, 
spotykają się, by oddać hołd żołnierzom. Po uroczystości 
Konsul Generalny Francji pan Michel Raineri rozmawiał z 
młodzieżą i wpisał się do księgi pamiątkowej.

Kocham Cię, Polsko!

W hołdzie więźniom obozu 
„Stalag 369”

Polska w roli głównej

Uczniowie z ZSO nr 17 przygotowali inscenizację z uosobie-
niem Polski w roli głównej, przypominającą losy naszego 
państwa od czasów rozbiorów do odrodzenia w 1918 roku.
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W dniu 10 listopada podczas uroczystości związanych 
z obchodami Dnia Niepodległości w ZSO nr 17 przy ul. 
Fredry, kolejne osoby uhonorowano wpisem do Księgi 

„Zasłużony dla Łagiewnik”. 

W gronie wyróżnionych znajdują się obywatele Łagiew-
nik, którzy swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili 
się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi społecznych, 
rozwoju Łagiewnik oraz kultywowania i popularyzowa-
nia ich dawnych tradycji. Uhonorowano osoby, które w 
poszczególnych okresach historii naszego państwa dawa-
ły przykład patriotyzmu i przywiązania do swojej „małej 
Ojczyzny” – uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, 
odbudowały kraj i Łagiewniki ze zniszczeń wojennych, a 
w następnych latach codzienną ofiarną pracą zawodową i 
działalnością społeczną służyły ich mieszkańcom.

Pośmiertnie tytułem „Zasłużony dla Łagiewnik” wy-
różnieni zostali:

Szymon Bruzda (1909-1998) – murarz, budowniczy 
kościoła parafialnego w Łagiewnikach, nadzorował i wy-
konywał wszelkie prace betoniarskie.

Stanisław Bułat (1931-1999) – wieloletni członek za-
rządu Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Władysław Czubała (1923-1983) – pseudonim „Ogień”, 
żołnierz Armii Krajowej.

Kinga Zofia Kończyło (1914-1986) – przez 10 lat ak-
tywnie uczestniczyła w zbiórkach pieniędzy na budowę 
kościoła parafialnego w Łagiewnikach (zbiórki na tere-
nie małopolskich parafii, w klasztorze Sióstr Miłosierdzia 
Bożego).

Stefan Józef Koziński (1897-1967) – legionista i oficer 
Wojska Polskiego, przeszedł szlak bojowy z II Bryga-
dą Legionów. Więzień niewoli rosyjskiej. We wrześniu 
1939 r. przeszedł na Węgry, gdzie został internowany w 
obozie oficerskim do 1945 r. Po powrocie do kraju jako 
sanacyjny oficer był szykanowany przez władze komuni-
styczne. Odznaczony wieloma krzyżami i medalami. 

Helena Kulig (1920-2000) – członek Koła Emerytów 
i Rencistów w Łagiewnikach, przez 5 lat pełniła funkcję 
skarbnika. Aktywnie i sumiennie służyła pomocą lu-
dziom starszym.

Franciszka Kwiatkowska (1912-2002) – członek za-
rządu Koła Emerytów i Rencistów w Łagiewnikach. Od 
momentu założenia Koła w 1976 r. przez 21 lat pełniła 
funkcję sekretarza. Poprzez swoją postawę i zaangażo-
wanie była wzorem godnym do naśladowania.

Rudolf Nowak (1926-1984) – pseudonim „Ryś”, żoł-
nierz Armii Krajowej. Drużynowy 15 Podgórskiej Druży-
ny Harcerzy w Łagiewnikach w 1945 roku. 

Franciszek Opoczka (1924-1995) – pseudonim „Juhas”, 
żołnierz Armii Krajowej.

Marian Różycki (1932-1999) – współzałożyciel Ła-
giewnickiego Towarzystwa kulturalnego, w którym 
przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika.

Ryszard Rusiecki (1930-1976) – „Goga”, łagiewnicki 
harcerz, koncertmistrz łagiewnickiego harcerskiego ze-
społu mandolinowego.

Franciszek Rzyczniak (1925-2003) – pseudonim 
„Mały”, żołnierz Armii Krajowej, piłkarz i wieloletni dzia-
łacz KS Łagiewianka.

Stefan Rzyczniak (1928-2002) – pseudonim „Wujek”, 
drużynowy Męskiej Drużyny Zuchowej po 1945 roku.

Sapiński Zdzisław (1927-1981) – łagiewnicki harcerz 
przed wojną i po wojnie, absolwent Akademii Górniczo-

-Hutniczej w Krakowie, główny projektant odlewni „An-
doria” w Andrychowie oraz w Krakowskich Zakładach 
Odlewniczych „Nowa armatura”, współautor wielu roz-
wiązań patentowych.

Marian Tylek (1922-1991) – pseudonim „Sokół”, żoł-
nierz Armii Krajowej.

Władysława Witas (1934-2005) członek Koła Emery-
tów i Rencistów w Łagiewnikach, wieloletni skarbnik. 
Zawsze była bardzo aktywna w niesieniu pomocy cho-
rym i potrzebującym. Brała udział w zbiórkach pieniędzy 
na budowę kościoła parafialnego w Łagiewnikach.

W dowód uznania rzetelnej pracy zawodowej i zaan-
gażowania w działalność społeczną na rzecz ziemi ła-
giewnickiej wyróżnieni wpisem do Księgi „Zasłużonych 
dla Łagiewnik” uhonorowani zostali:

Emilian Biesikirski
Andrzej Gaczorek
Mieczysław Łabuś
Zbigniew Mastyk
Zdzisława Piszczek-Załęga
Anna Szymańska
Jerzy Wardas

Zasłużony dla Łagiewnik

Zasłużona dla Łagiewnik pani Anna Szymańska

Zasłużony dla Łagiewnik pan Mieczysław Łabuś
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Adam Migdał, zastępca dyrektora Samorządowego Przed-
szkola nr 10  Monika Kuczaj oraz artysta plastyk z Centrum 
Sztuki Współczesnej Solvay Małgorzata Wielek-Mandrela. 
Wśród nagrodzonych dzieci znaleźli się m. in. wychowan-
kowie Samorządowego Przedszkola nr 10: FILIP FURMAN, 
SEBASTIAN MYŚKÓW, PIOTR GRABKA zajęli I miejsce 
w kategorii prac przestrzennych za wspólną pracę „Barba-
kan”. Jury przyznało także wyróżnienie NATALII DAŃKA, 
MARCELOWI MALEC, FILIPOWI KRAJANOWSKIEMU 
za zespołową pracę przestrzenną „Ratusz”. 

Konkurs objęli patronatem honorowym m. in.: Metro-
polita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz oraz Prezy-
dent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Dzięki hojności sponsorów laureaci konkursu zostali 
obdarowani m.in.: pięknymi książkami, puzzlami z mapą 
oraz zabytkami Wieliczki, biletami na spektakle do teatru 
Groteska oraz wejściówkami do sali zabaw Anikino.

Ponadto dla uczestników konkursu, którzy przybyli 
na finałową galę spoza Krakowa: z Warszawy, Rado-

mia, Opola i Gdańska, 
ufundowana została 
wycieczka po naszym 
pięknym mieście, inspi-
rowana krakowskimi 
legendami. 

Organizatorzy ser-
decznie dziękowali 
wszystkim, którzy włą-
czyli się w przygotowa-
nie konkursu. Idea nie 
miałaby szans na reali-
zację w takim wymiarze, 
gdyby nie sprzymie-
rzeńcy.

Uroczysta gala wręczenia nagród w dniu 20 listopada 
2009 r. zakończyła IV edycję ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego organizowanego przez Samorządowe Przed-
szkole nr 10 im. Jana Pawła II, zatytułowanego „Ocalić od 
zapomnienia”. Na deskach sceny widowiskowej w Cen-
trum Sztuki Współczesnej Solvay przedszkolaki ze star-
szych grup przedstawiły sztukę pt. „Polska w wierszu, tań-
cu i piosence”. Widownia była pełna, wyróżnionym dzie-
ciom towarzyszyli wychowawcy, rodzice oraz goście, m. in. 

Robert Halik – wydawca „Miesięcznika Bliżej Przedszkola. 
Wychowanie i Edukacja” oraz Przewodniczący Rady Dziel-
nicy IX Adam Migdał, który wręczył laureatom nagrody.

Konkurs każdorazowo cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem – biorą w nim udział dzieci z przedszkoli z całej 
Polski. W tym roku przebiegał pod hasłem „Zabytki mo-
jego miasta i najbliższych okolic”. Zadaniem przedszkola-
ków było plastyczne przedstawienie zabytków – budow-
li, pomników nieodzownie kojarzących się z rodzinnym 
miastem (niekoniecznie wpisanych w rejestr zabytków) 

– w formie prac płaskich lub przestrzennych.  Technika 
wykonania prac była dowolna. W obecnej edycji wpłynęło 
268 prac płaskich i 16 przestrzennych, indywidualnych i 
wykonanych w zespołach.

Głównym kryterium oceny prac była  samodzielność 
wykonania przez dzieci, rodzaj techniki oraz pomysłowość. 
W skład jury weszli: przewodniczący Rady Dzielnicy IX 

Ocalić od zapomnienia 
zabytki mojego miasta

11 listopada w Klubie Iskierka odbyło się spotkanie z polską piosenką biesiadną i ludową. 
Mieszkańcy spędzili pogodny wieczór przy wspólnym muzykowaniu z Grupą Teatralną Adalex. 

W Dniu Niepodległości radośnieW Dniu Niepodległości radośnie
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Ślubujemy...

Tradycją Gimnazjum nr 24 im. J. U. Niemcewicza w Kra-
kowie jest uroczyste ślubowanie klas pierwszych, kiedy to 
uczniowie stają się pełnoprawnymi członkami społeczności 
szkoły. 14 października, w obecności dyrekcji szkoły, grona pe-
dagogicznego oraz rodziców i zaproszonych gości, gimnazja-
liści zostali oficjalnie pasowani przez dyrektor Jolantę Staniec 
na uczniów naszej szkoły. Ślubowanie odbyło się w podniosłej 
atmosferze, a uświetnione zostało oprawą artystyczną. Jak co 
roku, w mury naszej szkoły trafiają absolwenci różnych szkół 
podstawowych. To właśnie oni, przez kolejne trzy lata tworzą 
wizerunek gimnazjum, do nich należy dawanie przykładu 
dobrego, mądrego i rzetelnego ucznia.

JOANNA KUTYBA

Przedstawiciele Rady Dzielnicy IX uczestniczą w uroczy-
stym przyjęciu uczniów klas pierwszych do szkolnej spo-
łeczności. W tym roku Przewodniczący Adam Migdał go-
ścił na ślubowaniu klas Pierwszych w Gimnazjum nr 24 im. 
J. U. Niemcewicza oraz na pasowaniu piewszoklasistów 
w szkole podstawowej SOSW nr 6 im. Jana Pawła II.

Początek współpracy

Zamki nad Loarą

Dwie placówki oświatowe, noszące imię papieża Jana 
Pawła II, znajdujące się na terenie Dzielnicy IX podjęły 
współpracę.

W dniu 9 listopada 2009 roku, w ramach obchodów 
91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nie-
dosłysząca młodzież z Gimnazjum nr 63 ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 przy ulicy Nie-
całej, odwiedziła dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 
10 mieszczącego się przy ulicy Strąkowej.

W ramach realizowanego przez Młodzieżowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej projektu „Młodzież pamięta” gim-
nazjaliści rozdawali przedszkolakom polskie symbole na-
rodowe: chorągiewki i naklejki, które miały przypominać 
najmłodszym obywatelom, jak ważne jest dla naszej ojczy-
zny zbliżający się Dzień Niepodlagłości – 11 Listopada.

W trakcie spotkania odbył się uroczysty apel, podczas 
którego przedszkolaki zaprezentowały starszym kole-

gom swoje umiejętności wokalne w koncercie piosenek 
patriotycznych. Na jego zakończenie dzieci odśpiewały 
hymn swojego przedszkola, który niezmiernie wzruszył 
zaproszonych gości. 

Współpraca obu placówek z pewnością będzie konty-
nuowana.

Na przełomie listopada i grudnia w Klubie Iskierka zo-
baczyć można wystawę prac artysty malarza Adama Po-
chopienia zatytułowaną „Paryż i zamki nad Loarą w ma-
larstwie i rysunku”. Obrazy powstały podczas wycieczki 
do Francji, jaką artysta odbył we wrześniu 2009 roku.


