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W uznaniu zasług dla Krakowa i jego
mieszkańców grupa działaczy Kręgu
Seniorów Harcerstwa w Łagiewnikach
otrzymała, na mocy zarządzenia Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Odznaki „Honoris gratia”. Medale
z rąk zastępcy Prezydenta Krakowa Tadeusza Trzmiela otrzymali: Kazimierz
Kolarz, Włodzimierz Kuc, Zdzisława
Piszczek-Załęga, Lesław Połomski oraz
Maria Trylska.
Wyróżnienie seniorów odbyło się
podczas jubileuszowego spotkania
harcerzy i Seniorów Harcerstwa w ramach obchodów 75-lecia harcerstwa
w Łagiewnikach.
1 Łagiewnicka Drużyna Harcerska
powstała 4 lipca 1934 r. Przybrała imię
Andrzeja Małkowskiego – twórcy polskiego harcerstwa, nosiła żółte chusty
z okiem Opatrzności. Jej organizatorem

Kazimierz Kolarz przyjmuje Odznakę „Honoris gratia”

i pierwszym drużynowym był Lesław
Połomski – gimnazjalista, syn ówczesnego kierownika szkoły – Tadeusza
Połomskiego. Obaj zostali wpisani
w 2009 r. do Księgi „Zasłużonych dla
Łagiewnik”. Przez lata harcerstwo buj-
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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

Jubileuszowe spotkanie harcerek i harcerzy w ZSOiPS przy ul. hm Millana w dniu 15 grudnia 2009 r.

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
Msza św. w kaplicy MB Łagiewnickiej w dniu 15 grudnia 2009 r.
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nie się rozwijało, angażowało wpływowe osoby lokalnej społeczności.
W okresie okupacji w latach 1939-1945
harcerze łagiewniccy zasilali Pluton
69 Armii Krajowej. Po wojnie różnie
toczyły się losy harcerstwa. Bywały
lata, kiedy działalność zawieszano. Ale
przez większość czasu młodzież skupioną wokół ZHP integrowały wspólne cele i działania. Więzi cementowała
przygoda podczas biwaków, stałych
i wędrownych obozów harcerskich, ale
także wspólne dzieła – w lipcu 1960 r.
drużyny łagiewnickie wzięły udział
w Zgrupowaniu Chorągwi Krakowskiej na polach Grunwaldu w 550 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Rok później 15 Drużyna Harcerzy obozowała
na boisku piłkarskim biorąc czynny
udział w budowie nowej szkoły w Łagiewnikach. Najlepszymi latami dla
harcerstwa w Łagiewnikach były lata
1957-1969 – wtedy największa była ilość
drużyn i ich liczebność, zorganizowano najwięcej własnych, dużych obozów
pod namiotami. Harcerstwo działało
nie tylko przy szkole podstawowej,
ale także przy Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym
i ZSZ przy obecnej ul. Siostry Faustyny.
Przemiany w Polsce na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
spowodowały spadek aktywności harcerstwa. Drużyny łagiewnickie w 1989
r. zawiesiły działalność.
Do dnia dzisiejszego aktywnie
działa Krąg Seniorów Harcerstwa
w Łagiewnikach, skupiający harcerki
i harcerzy z dawnych lat. Spotykają się
nadal kilka razy w roku: w styczniu na

Sprawozdanie
z grudniowej sesji
Rady Dzielnicy IX
Ostatnie w tym roku posiedzenie
Rady Dzielnicy IX odbyło się w dniu
14 grudnia.

Pierwszy drużynowy łagiewnickiej drużyny harcerskiej
Lesław Połomski z Komendantem ZHR Podgórze
Kamilem Cyranem

opłatku harcerskim, na przełomie lipca i sierpnia w Szczawie na Fladrówce
u dha Lesława Połomskiego oraz 15
grudnia w rocznicę śmierci łagiewnickiego harcerza por. AK Stanisława Wąchały „Łaziczka”, który zginął w walce
w Gorcach.
Od połowy lat 90. z inicjatywy Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego i osobistego starania Jerzego
Wardasa – ówczesnego przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Szkoły
Podstawowej nr 56, a obecnie radnego
Dzielnicy IX – do Łagiewnik skierowani zostali instruktorzy Szczepu „Fioletowa Trójka” z os. Podwawelskiego, by
w łagiewnickiej szkole zorganizować
działalność harcerską. Do dziś młodzież w zielonoszarych mundurach
i ﬁoletowych chustach bierze udział
w ważnych uroczystościach organizowanych w Łagiewnikach.

Rada zawnioskowała o ustanowienie ulicy Turonia – na odcinku
pomiędzy ul. Strąkową a ul. Ruczaj
– jako drogi gminnej i przejęcie jej
na własność przez Gminę Kraków.
Ulica Turonia od wielu lat stanowi bardzo ważny element w układzie komunikacyjnym Dzielnicy
IX, dla mieszkańców Borku Fałęckiego jest główną trasą dojazdową
do szkół i przedszkola przy ul. Strąkowej. Ze środków Rady Dzielnicy
IX wykonana została nawierzchnia
ul. Turonia. Z powodu nieuregulowanego stanu prawnego ulicy,
która cały czas podlega zarządcy
dróg miejskich czyli Zarządowi
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w trwającym obecnie sporze
na ulicy tej pojawiają się znaki dezorganizujące komunikację, a wręcz
prowadzące do zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników – kierowców oraz pieszych.
Komisja Infrastruktury i Budownictwa przygotowała projekt
uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
w rejonie ulic Niemcewicza, Kościuszkowców i Nowogródzkiej.
Rada zaopiniowała negatywnie
planowaną budowę pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi
i miejscami parkingowymi w miejsce istniejących budynków (działki
nr 62/2, 62/5, 62/7) wraz z infrastrukturą techniczną (działki nr
62/2, 62/5, 62/7, 62/8, 719, 720/3,
230/2) oraz budową wjazdu na
działkach nr 720/3, 230/2, 62/5,
230/2, 62/7, obr. 44 Podgórze.

Seniorzy Harcerstwa w Łagiewnikach podczas spotkania jubileuszowego w dniu 15 grudnia 2009 r.
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Podsumowanie działań Rady Dzielnicy IX w 2009 roku
Koniec roku kalendarzowego zwykle jest
czasem podsumowań.
Dlatego też przedstawiam Państwu podsumowanie realizacji
zadań, jakie Dzielnica
IX wyznaczyła sobie
na rok 2009.
Zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą
drogową w zdecydowanej większości w minionym
roku zostały zrealizowane w całości. Niektóre zadania w ciągu roku uległy zmianom i modyﬁkacjom, jak
chociażby wciąż przedłużający się proces modernizacji
ulicy Zbrojarzy od Montwiłła-Mireckiego czy budowa
ciągu pieszo-rowerowego po kanale „Z”.
Wydłużające się procedury pozyskiwania pozwoleń
budowlanych są najczęściej skutkiem nieuregulowanych stanów prawnych ulic i dróg w dzielnicy.
Do ważnych zrealizowanych inwestycji należą m.in.:
1. Wykonanie chodników wraz z odwodnieniem
w skanalizowanej części ulicy Zdunów.
2. Wykonanie nowej nawierzchni jako ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem w ulicy Dekarzy.

skutecznie ograniczy to prędkość poruszania się pojazdów.
7. Remont w rejonie pętli autobusowej przy ulicy
Orzechowej – ułożono nową nawierzchnię z kostki
brukowej na przystanku autobusowym dla wysiadających. Równocześnie wymieniono ok. 2-metrowy pas
nawierzchni asfaltu.
8. Wykonanie remontu chodnika w ulicy Niemcewicza. Lewa strona została zakończona. W przyszłym
roku rozpocznie się remont chodnika po stronie parku
Solvay.
9. Częściowy remont parkingów w ulicy Szpilkowej
na osiedlu przy Żywieckiej.
10. Na osiedlu Cegielniana wykonanie remontu
chodników w ulicy Ciesielskiej.

Wyremontowany chodnik przy ul. Ciesielskiej

11. Wykonanie nowego oświetlenia słupowego oraz
chodnika przy ulicy Żywieckiej w pobliżu zakrętu pomiędzy obeliskiem „Stalag 369” a ulicą Obozową.

Fragment ulicy Zdunów po remoncie i wybudowaniu chodników

3. Dokończenie budowy chodnika w ulicy Zbrojarzy
na odcinku od ulicy Krokusowej do ulicy Turonia.
4. Kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku remontu
chodników w rejonie ulic Ogrodniki, Na Grządkach
(w przyszłym roku zadanie będzie nadal realizowane).
5. Dokończenie modernizacji nawierzchni w ulicy
Modrej. Po wyjaśnieniu wielu kwestii własnościowych
udało się dokończyć inwestycję. Zadanie zrealizowane
zostało, myślę że przede wszystkim ku zadowoleniu
wszystkich mieszkańców ulicy Modrej, kompleksowo,
tzn. wybudowano kanalizację, wodociąg oraz zmodernizowano oświetlenie.
6. W ulicy Sielskiej wykonanie dodatkowego progu
spowalniającego i przesunięcie, na wniosek mieszkańców, poprzedniego progu o 10 m. Mamy nadzieję, że
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Nowo zbudowany chodnik przy ul. Żywieckiej

12. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia w miejscach
wskazanych przez radnych z różnych okręgów naszej
dzielnicy.
13. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Łukasińskiego.
14. Wzmocnienia nawierzchni ulic poprzez skropienie
emulsją asfaltową lub ułożenie nowej nakładki.

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

15. Przy zaangażowaniu radnych i zarządu Dzielnicy
doprowadzenie do rozpoczęcia budowy kanalizacji dla
budynków mieszkalnych przy ulicach Kościuszkowców i Zakopiańskiej.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji dla budynków przy ul. Kościuszkowców,
sąsiadujących z parkiem Solvay

W ramach dbałości o zieleń i tereny rekreacyjne
na terenie Dzielnicy IX dzięki interwencjom radnych
Dzielnicy IX uporządkowano tereny nad Wilgą, przycięto gałęzie drzew zasłaniających światło z lamp ulicznych – takie zabiegi miały miejsce m.in. na ulicach Kościuszkowców, Zaborze, Zakopiańskiej, w ciągu pieszym od ul. Fredy do ul. Kołodziejskiej. Rozpoczęła się
tkaże budowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Fredry – zamontowano wiele urządzeń zabawowych oraz
wykonano dojścia do nich. Dalszy etap prac nastąpi

Nowy ogródek jordanowski przy ul. Fredry

w przyszłym roku. Doposażono również ogródek jordanowski w parku Solvay przy ulicy Żywieckiej Bocznej w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
W placówkach oświatowych kontynuowano rozpoczęte zadania, m.in. wymianę parkietów w salach
w Przedszkolu 95 przy ul. Żywieckiej oraz wymianę
okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 przy ul. Niecałej 8, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego na ul. Hm. Millana i ZSO nr 17 przy ul. Fredry.
W szkole przy ul. Fredry wykonano remont posadzek,
przeznaczono dodatkowe środki na wymianę okien,
a także na remont dachu. Zamontowano kamery do
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monitoringu. Zakończono remont sanitariatów w Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego. Wykonano remont i przystosowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 3 przy ul. Strąkowej. Doposażono
biblioteki w sprzęt i nowe książki. Środki przydzielone
przez Radę Dzielnicy IX do dyspozycji biblioteki przy
ulicy Żywieckiej pozwoliły na zorganizowanie spotkań
autorskich z pisarzami oraz warsztatów teatralnych dla
dzieci i młodzieży z okolicznych placówek.
Ze środków przeznaczonych przez Radę Dzielnicy IX
na wydarzenia kulturalne realizowane były przeglądy
teatrzyków przedszkolnych, szkolnych teatrów amatorskich, zorganizowano wiele wystaw prac malarskich
i plastycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
oraz w Galerii Klubu Iskierka przy ulicy Żywieckiej 44.
Doposażono placówki kulturalne w nowy sprzęt.
Rada współorganizowała koncert kolęd z udziałem
Zbigniewa Wodeckiego, Haliny Frąckowiak oraz Krystyny Giżowskiej w kościele paraﬁalnym w Borku Fałęckim.
Ze środków przyznanych przez Dzielnicę organizowane są również spotkania z emerytami i rencistami, na
których występuje Zespół Pogodna Jesień, wspierany
także przez Radę Dzielnicy IX. Orkiestra Dęta Solvay
dzięki pomocy i wsparciu rady uczestniczy w obchodach ważnych rocznic państwowych z okazji 3 Maja, 11
Listopada. Koncerty odbywają się w różnych miejscach
na terenie Dzielnicy IX.
Uchwalone w zeszłym roku przez Radę Miasta Krakowa plany miejscowe Ruczaj-Zaborze i Kobierzyn-Zalesie
na skutek zaskarżenia ich, zostały uchylone z powodów
formalno-prawnych i proceduralnych. Obecnie przystąpiono do ponownego procedowania tych planów. Oba te
plany mają wpływ na zabudowę części naszej dzielnicy.
Rada Dzielnicy IX podjęła kilkadziesiąt uchwał do
WZiZT, opiniujących zamierzenia inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego. Najczęściej były to opinie negatywne. Radni zgodnie stoją na stanowisku, że
dzielnica nasza ma charakter zabudowy jednorodzinnej, a infrastruktura drogowa budowana i planowana
dla takiego charakteru zabudowy 80 lat temu, nie jest
w stanie przyjąć dodatkowego ruchu samochodowego
bez odpowiedniej modernizacji i rozbudowy.
Mijający rok pracy rady V kadencji był dobrym rokiem. Zrealizowano bardzo wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. Radni w swoich okręgach działania zrealizowali wiele postulatów zgłaszanych przez
mieszkańców. Podjęto wiele inicjatyw poprawy bezpieczeństwa na drogach. Podejmowane i realizowane
zadania pokazują, że obecna struktura samorządu na
szczeblu dzielnic jest strukturą optymalną i przynoszącą znaczącą korzyść mieszkańcom dzielnic. Potrzeby
inwestycyjne na terenie Dzielnicy IX oraz konieczność
wspólnego działania na rzecz całej społeczności lokalnej
w dalszym ciągu istnieje. Wszyscy radni dostrzegają, że
wiele jest jeszcze do zrobienia, aby żyło się nam lepiej.
ADAM MIGDAŁ
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI
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Wolontariusze z SOSW nr 6
laureatami małopolskiego
projektu „Mieć wyobraźnię
miłosierdzia”
Wolontariusze z Gimnazjum nr 63 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 zostali laureatami tegorocznej edycji małopolskiego
projektu przygotowującego uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
Projekt organizowany był przez Departament Edukacji
i Sportu we współpracy z Kuratorium Oświaty, Kurią
Archidiecezjalną w Krakowie, Kurią Diecezjalną w Tarnowie, MCDN i organizacjami pozarządowymi.

nr 63, pod okiem opiekunów, wykonali własnoręcznie
biżuterię w stylu afrykańskim. Następnie organizując
stoiska, sprzedawali swoje wyroby i w ten sposób zebrali 2000 zł. Ta kwota w całości została przekazana na
potrzeby misji – konkretnie na zakup pomocy szkolnych
dla uczniów z Malawii.
Uroczysty ﬁnał odbył się 3 grudnia w Filharmonii
Krakowskiej. W obecności Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Marszałka Województwa Małopolskiego
Marka Nawary, Wojewody Małopolskiego Stanisława
Kracika, wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbiety Lęcznarowicz oraz wicekuratora Agaty Szuty, gimnazjaliści
z SOSW nr 6 wraz z Dyrektor i opiekunami projektu Małgorzatą Wolską i Agnieszką Miękiną odebrali z rąk wicemarszałka Leszka Zegzdy gratulacje i dyplom laureata III
edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
Nagrodzony projekt „Przekraczamy granice wyobraźni miłosierdzia” realizowany na przez uczniów
Ośrodka został wyłoniony w konkursie spośród 227
projektów z 215 szkół województwa, w których w sumie wzięło udział 3785 uczniów. Niedosłyszący uczniowie z SOSW nr 6 zaprezentowali na scenie Filharmonii
Krakowskiej krótki koncert gry na bębnach afrykańskich. Dostali owacje na stojąco.

Koncert na bębnach przywołał klimat Afryki

Młodzież biorąca udział w projekcie
Prezentacja projektów odbyła się w Auli Jana Pawła
II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
W trakcie ich realizacji młodzież pomagała samotnym,
opuszczonym, chorym, ubogim, a także dzieciom, które
potrzebowały pomocy w nauce i w integrowaniu się ze
środowiskiem szkolnym. Wolontariusze z Gimnazjum

mal. Ewa Niemiec

Świąteczne nastroje
w Iskierce

W Klubie Iskierka na przełomie grudnia 2009
r. i stycznia 2010 r. zimowo i świątecznie.
Wnętrza zdobi zbiorowa wystawa prac
malarskich, ozdób bożonarodzeniowych
oraz witraży o tematyce świątecznej.
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Pierwszy publiczny
parking podziemny
Od 9 grudnia możliwe jest parkowanie pod ziemią w samym centrum Krakowa. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otworzył pierwszy w Krakowie publiczny parking, zlokalizowany nieopodal Wawelu, pod placem Na
Groblach.

Do końca stycznia 2010 roku operator wprowadził
promocyjne ceny za podziemne parkowanie. Pierwsza
godzina kosztuje jedynie 3,50 zł, a każda następna 3 zł.
Za całą dobę zapłacimy 30,50 zł. Od 1 lutego 2010 roku
zapłacimy odpowiednio: 7,10 zł, 6,60 zł i 66,50 zł. Stawki
za parkowanie pod placem Na Groblach będą więc porównywalne z cenami oferowanymi przez prywatne parkingi naziemne w centrum Krakowa.

Na dwóch poziomach znajduje się około 600 miejsc
postojowych. Nad wydajnością i sprawnym działaniem
obiektu czuwa nowoczesny elektroniczny system informacji wizualnej i dźwiękowej, opracowany przez krakowską ﬁrmę Afapark. Będzie on między innymi informował
kierowców, że parkują na miejscu dla niepełnosprawnych.
Parking podziemny pod placem Na Groblach jest pierwszym obiektem w Polsce budowanym w systemie koncesji. Oznacza to, że wynagrodzeniem dla koncesjonariusza
za wykonanie obiektu jest prawo do pobierania korzyści
Równocześnie z otwarciem parkingu pod placem Na
z tytułu jego użytkowania przez określony czas. „Zaletą
takiego rozwiązania jest to, że koszty budowy obiektu nie Groblach zmieniają się zasady parkowania na innych
obciążają budżetu miasta. Miasto może realizować swoje ulicach w centrum miasta. Zgodnie ze Studium uwarunzadania posługując się środkami ﬁnansowymi inwestora kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zewnętrznego. Także większość ryzyka ekonomicznego miasta Krakowa z 2003 roku, jednym z celów inwestycji
związanego z prowadzeniem inwestycji, a potem eksplo- parkingowych w centrum Krakowa jest eliminacja paratacją obiektu ponosi partner prywatny, angażując swój kowania przy ulicach i na chodnikach oraz oddanie tej
potencjał techniczny oraz środki własne i pochodzące przestrzeni pieszym.
Parking podziemny pod placem Na Groblach to pierwz kredytów” – mówił Prezydent Krakowa Jacek Majsza z kilku planowanych w Krakowie tego typu inwestychrowski podczas otwarcia parkingu.
W przypadku pierwszego krakowskiego parkingu pod- cji. Wkrótce mają powstać publiczne parkingi podziemne
ziemnego koncesjonariuszem jest hiszpańska ﬁrma ASCAN w rejonie Nowego Kleparza (trzypoziomowy obiekt na
Empresa Constructora y de Gestion. Jej oferta zwyciężyła około 450 samochodów), koło Muzeum Narodowego
w otwartej procedurze przetargowej. Firma pokryła koszty (docelowo na 750 miejsc) oraz do końca 2013 roku w
budowy parkingu w wysokości 63 mln zł. W zamian ma podziemiach u zbiegu ulic Wielopole, Dietla i Starowiślna oraz pod placem Biskupim.
prawo do pobierania opłaty parkingowej przez 70 lat.

Obrazy jesieni
Specjalny Ośrodek
S z k o l n o -W y c h o wawczy nr 6 przy ul.
Niecałej 8 w Krakowie zorganizował
małopolski konkurs
plastyczny „Obrazy
jesieni”.
Wdzięczna tematyka inspirowana jeszcze wspomnieniami lata, owoców, warzyw i pejzażami bogatymi by oglądać opuszkami palców, a nie wzrokiem.
w kolory złotej polskiej jesieni zaowocowała mnóstwem
Przy okazji wręczania nagród laureatom uczniowie
obrazów. Konkurs wzbudził spore zainteresowanie z SOSW nr 6 przeprowadzili również zbiórkę pieniędzy
– wpłynęło aż 850 prac. Wśród wyróżnionych znalazły się w ramach prowadzonej akcji „Góra grosza” – z zachętą,
także prace uczniów ze szkoły dla niedowidzących, napi- że nawet grosz, pomnożony przez wielu darczyńców
sane alfabetem Braille’a. To te białe prace, które należało- może pomóc potrzebującym.

GRUDZIEŃ 2009
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Ferie zimowe w Dzielnicy IX
Zimowe ferie 2010 r. z ISKIERKĄ
kontakt: tel. 012/266 03 45
19.01.10 wtorek
g. 15.00-16.00 – zabawy świetlicowe
g. 16.00-19.00 – zajęcia plastyczne: „Pejzaże zimowe”
20.01.10 środa
g. 15.00-17.00 – gry świetlicowe
g. 17.00-18.00 – zajęcia plastyczne: „Tradycje karnawałowe”
21.01.10 czwartek
g. 15.00-16.30 – spacer po Dzielnicy IX
g. 17.00-19.00 – gramy i śpiewamy
22.01.10 piątek
g. 15.00-17.00 – quiz na temat Dzielnicy IX
g. 17.30-19.00 – śpiewamy kolędy i pastorałki
25.01.10 poniedziałek
g. 16.30-19.00 – turniej szachowy o Srebrny Płatek Śniegu
26.01.10 wtorek
g. 15.00-16.00 – gry świetlicowe
g.16.00-19.00 – zajęcia plastyczne: projekty masek
karnawałowych

27.01.10 środa
g. 15.00-16.00 – gry i zabawy świetlicowe
g. 16.00 – 18.00 tworzenie strojów karnawałowych
28.01.10 czwartek
g. 15.30-16.30 – śnieżne zabawy
g. 17.00-18.00 – tworzymy teatr karnawałowy
29.01.10 piątek
g. 15.00-16.00 – quiz „Polskie przysłowia”
g. 16.00-18.30 – wyjście do kina
Akcja Zima w 2010 w CSW „Solvay”
8.01.20010-29.01.2010r., w godz. 10.00-14.00
kontakt: tel. 012/266 98 12
* warsztaty rękodzieła artystycznego: biżuteria, ﬁlcowanie,
witraże, mozaiki, bibuła
* zajęcia plastyczne: pejzaż, martwa natura, rzeźba
* warsztaty lalkarskie: tworzenie kukiełek, pacynek, lalek
* zajęcia taneczne dla dzieci: podstawowe kroki taneczne, Bal
Przebierańców
* zajęcia świetlicowe: gry i zabawy, konkursy z nagrodami:
„Postaci z bajek”, „Zimoludki – konkurs śnieżny”, „Moja
ulubiona postać z gier komputerowych”
* wycieczki po Krakowie: Muzeum Jana Matejki, Muzeum
Archeologiczne, Muzeum Farmacji, Muzeum Narodowe
(nowy gmach)
* wyjścia do kina

Zapraszamy na kolędowanie w Iskierce
grudzień 2009 r. / styczeń 2010 r.
29.12.2009 (wtorek), godz. 16.00-18.00
KOLĘDOWANIE w Iskierce, prowadzi Ewa Diczuk-Kozioł
22.01.2010 (piątek), godz. 17.30
Kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Andrzeja Staszczaka

VI Sylwestrowy Bieg Radości

W ubiegłorocznym V Sylwestrowym Biegu Radości Dzielnicę IX reprezentował
Przewodniczący Adam Migdał

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zaprasza na VI Sylwestrowy Bieg Radości.
Sylwestrowi biegacze będą mieli możliwość zdecydować się na start na jednym z dwóch dystansów
noszących dźwięczne nazwy ,,Smocza Piątka’’ i ,,Radosna Dziesiątka’’. Na obu dystansach równolegle do
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rywalizacji sportowej będzie premiowana pomysłowość w przebieraniu się za postaci historyczne związane z Krakowem i sylwestrową zabawą. Szczególnie
premiowane będą różne wcielenia Smoka Wawelskiego i Szewczyka Dratewki.
Stroje i pomysłowość przebranych biegaczy ocenią
przyjaciele Krakowskiego Biegu Sylwestrowego, wśród
których znajdą się Otylia Jędrzejczak i Szymon Kołecki, aktor i dyrektor Teatru Starego Leszek Piskorz oraz
Rektor ASP prof. Adam Wsiołkowski
Krakowski Bieg Sylwestrowy będzie doskonałą rozgrzewką przed całonocnym witaniem Nowego Olimpijskiego Roku 2010 dla krakowian oraz tysięcy odwiedzających tego dnia gród Kraka turystów. Sportowo-zabawowe radosne pożegnanie Starego Roku na Krakowskim Rynku będzie wiązało się z możliwością wsparcia
Fundacji Ronalda McDonalda zajmującej się problematyką wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów
u dzieci. Każdy uczestnik wraz z opłatą startową przekaże 5 zł na rzecz wsparcia najmłodszych pacjentów.
Organizatorzy przewidzieli limit 1000 numerów
startowych. Zapisy i wszystkie niezbędne informacje
na oﬁcjalnej stronie biegu www.krakowskibiegsylwestrowy.pl

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

