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Święto Odzyskania 
Niepodległości 
w Dzielnicy IX

CZYTAJ NA STRONACH 23

Medale Honoris Gratia dla członków Rady Dzielnicy IX

9 listopada Prezydent Jacek Majchrowski uhono-
rował kilkadziesiąt osób odznaką Honoris Gratia. 
Wśród odznaczonych są również członkowie Rady 
Dzielnicy IX, którzy pracują w samorządzie od 20 
lat – od początku istnienia dzielnic krakowskich. 
Uhonorowani zostali: Maria Słobodzian, Anna 
Świerta, Władysław Batko, Jerzy Wardas oraz prze-
wodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał. 
Odznaka Honoris Gratia została ustanowiona we 
wrześniu 2005 r. Nadawana jest osobom i instytu-
cjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla 
Krakowa i krakowian. Pierwsze takie wyróżnienie 
otrzymał kardynał Franciszek Macharski, były me-
tropolita krakowski.
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Łagiewniki pamiętają

11 listopada 2010 r, Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne – jak co roku – zorgani-
zowało uroczystość związaną z 92 rocznicą odzyskania niepodległości.

Rano w kościele parafialnym w Łagiewnikach odprawiona została uro-
czysta Msza św. „Za Ojczyznę”. Proboszcz ks. prałat Tadeusz Dziedzic 
wygłosił wzruszającą homilię na temat patriotyzmu i naszych obowiąz-
ków wobec Ojczyzny. Po Mszy św. odbyło się spotkanie mieszkańców Ła-
giewnik przy Pomniku Pamięci znajdującym się obok budynku ZSOiP, w 
którym od 1905 r. działała pierwsza i najstarsza szkoła w Łagiewnikach. 
Prezes ŁTK Edward Kucała powitał wszystkich  licznie zebranych , orkie-
stra „Solvay” zagrała hymn Polski i kilka pieśni patriotycznych. W okolicz-
nościowym przemówieniu wiceprezes ŁTK Andrzej Gaczorek przedstawił 
wydarzenia historyczne, które doprowadziły do odzyskania niepodległości 
naszej Ojczyzny w 1918 roku – po ciężkim i długim okresie zaborów. Pod 
Pomnikiem Pamięci, na którym uwieczniono nazwiska bohaterskich miesz-
kańców Łagiewnik, którzy zginęli za Ojczyznę, złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Na zakończenie uroczystości wysłuchano kilku pieśni patriotycz-
nych. W uroczystości wzięli udział  mieszkańcy Łagiewnik oraz zaproszeni 
goście: proboszcz z łagiewnickiej parafii, Przewodniczący Rady IX Adam 
Migdał, radni Maria Słobodzian, Anna Świerta i Władysław Batko oraz 
dwa poczty sztandarowe łagiewnickich szkół. 

Cennym uzupełnieniem tej uroczystości była promocja książki o historii 
i życiu współczesnym Łagiewnik pt. „Łagiewniki krakowskie” – wydanej 
przez Łagiewnickie Towarzystwa Kulturalne – w listopadzie 2010 roku.  
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Uroczystości ku czci 
więźniów Stalagu 369

22 listopada u zbiegu ulic Zawiłej i Żywieckiej odbyła się 
uroczystość ku czci byłych więźniów Stalagu 369 połą-
czona z odsłonięciem tablicy „Skwer Generała de Gaul-
le’a”. W tym roku minęła 66. rocznica likwidacji hitlerow-
skiego obozu karnego francuskich i belgijskich jeńców 
wojennych „Stalag 369”. 

W uroczystościach upamiętniających to wydarzenie 
udział wzięli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski, Konsul Generalny Francji i Dyrektor In-
stytutu Francuskiego w Krakowie – Alexis Chahtahtin-
sky oraz w imieniu kombatantów polskich kapitan Wło-
dzimierz Wolny.  „Stalag 369 to bardzo ważne miejsce w 
historii naszego miasta, ponieważ tu właśnie, w sposób 
szczególny, splotły się losy okupowanego Krakowa z 
losami okupowanej Europy. Pamięć o jego więźniach 
– jeńcach wojennych, zapisana jest w tym symbolu – w 
obelisku, pod którym rokrocznie składamy wieńce – ale 
przede wszystkim żyje w sercach krakowian” – powie-
dział podczas uroczystości Prezydent Krakowa.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę informującą 
o tym, że skwer, na którym stoi pamiątkowy obelisk bę-
dzie nosił imię Generała de Gaulle’a.  Z wnioskiem o 
nadanie tej nazwy wystąpił Alexis Chahtahtinsky Kon-
sul Generalny Francji. „Rad jestem, że mogliśmy wes-
przeć słuszną inicjatywę pana konsula, aby obszar, na 
którym znajduje się pomnik poświęcony francuskim 
jeńcom, nazwać imieniem Generała de Gaulla. I nie na-
leży się dziwić, że inicjatywa ta została przyjęta przez 
RMK przez aklamację, ze szczerym, serdecznym zaan-
gażowaniem. Trudno bowiem o bardziej godnego pa-
trona dla tego miejsca. Imię przywódcy Wolnej Francji z 
dodatkową mocą łączy je z pamięcią o 11 tysiącach pod-
oficerów, którzy podobnie jak wybitny francuski mąż 
stanu żyli pragnieniem wolności i dla tego pragnienia 
ponosili najwyższe ofiary” – powiedział Prezydent Kra-
kowa Jacek Majchrowski. Podkreślenia wymaga fakt, że 
Generał de Gaulle był wielkim przyjacielem Polski. Jako 
młody oficer przybył do Polski z francuskim korpusem 
ekspedycyjnym, który walczył u boku Armii Generała 

Józefa Hallera i brał udział w Bitwie Warszawskiej w 
1920 r., za co został odznaczony zaszczytnym orderem 
Virtuti Militari.

Stalag 369, otwarty 5 czerwca 1942 roku, był obozem 
karnym dla podoficerów francuskich, belgijskich i ho-
lenderskich, którzy odmówili pracy na rzecz III Rzeszy. 
Łącznie przebywało w nim 17 000 jeńców. W 1966 roku 
na jego miejscu postawiono pamiątkowy obelisk. Hitle-
rowcy więzili w nim podoficerów i żołnierzy odmawia-
jących pracy. Jeńcom pomagali okoliczni mieszkańcy, 
którzy z narażeniem życia dostarczali żywność, a ucie-
kinierom z obozu dawali schronienie. Pobyt w Stalagu 
369 przypłaciło życiem 14 żołnierzy. Ich prochy po woj-
nie ekshumowano i przewieziono do Francji. 

Organizatorem uroczystości był Konsulat Generalny 
Republiki Francuskiej.

Dzień Odzyskania Niepodległości przez naszą oj-
czyznę uroczyście świętowano w Przedszkolu Nr 95. 
Dzieci ze starszych grup wystąpiły z montażem słow-
no-muzycznym „Polska – moja ojczyzna”. Oprócz wier-
szy i piosenek o tematyce patriotycznej przedszkolaki 
w pięknych strojach zaprezentowały narodowe tańce 
polskie: mazura i poloneza. Specjalnymi gośćmi, jak co 
roku, byli: aktor Teatru Ludowego – wspaniały ułan 
Włodzimierz Wowa Brodecki, Przewodniczący Rady 
Dzielnicy IX Adam Migdał oraz rodzice i dziadkowie 
dzieci. Wszyscy, korzystając z przygotowanych śpiew-
ników, wspólnie śpiewali niezapomniane tradycyjne 
pieśni ułańskie i żołnierskie.

W Przedszkolu Nr 95
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PO CO NAM DZIELNICE?
Podsumowanie mijającej V kadencji Rady Dzielnicy IX

polityka komunalna  *  infrastruktura drogowa  *  w sprawie inwestycji strategicznych

Nowe możliwości działań lokalnych
Wraz z powstaniem w 1991 r. dzielnic Miasta Krakowa 

pojawiły się nowe możliwości działań lokalnych na rzecz 
mieszkańców. Począwszy od 1996 r. Rada Miasta Kra-
kowa przekazywała dzielnicom stopniowo zwiększane 
kompetencje w zakresie decydowania o wyborze szcze-
gółowych zadań realizowanych na ich terenie. W konse-
kwencji członkowie rad dzielnic, którzy najlepiej znają 
lokalne potrzeby dzięki bezpośredniemu kontaktowi z 
mieszkańcami, mają coraz większy wpływ na standard ich 
życia. Rady dzielnic wskazują na najbardziej pilne sprawy 
z zakresu infrastruktury drogowej (kanalizacji, wodocią-
gów oraz budowy i modernizacji dróg i chodników), re-
montów placówek oświatowych, tworzenia zieleńców, 
wspierania lokalnych wydarzeń kulturalnych i poprawy 
bezpieczeństwa w dzielnicy.

Kanalizacja priorytetem

W 1992 r. teren Dzielnicy IX – mowa tu głównie o rejo-
nach tzw. starych Łagiewnik i Borku Fałęckiego – skanali-
zowany był w zaledwie 20%. W związku z takim stanem 
rzeczy radni pod koniec II kadencji w 1996 r. opracowali 
koncepcję budowy kanalizacji na terenie całej dzielnicy. 
Wraz z uchwaleniem przez Radę Miasta procedur współ-
pracy mieszkańców w ramach społecznych komitetów 
budowy kanalizacji i wodociągów, w przedsięwzięcie 
włączyli się czynnie mieszkańcy, tworząc Społeczne Ko-
mitety Budowy Kanalizacji. Inicjatywy komitetów w 80% 
finansowane były z budżetu miasta, w 20% przez człon-
ków – w tym zawiera się przede wszystkim opracowanie 
projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę. Aby nie 
obciążać mieszkańców kosztami przywrócenia wyglądu 
dróg po budowie kanalizacji, Rada Dzielnicy IX połączyła 
te inwestycje ze środkami na modernizację dróg po skana-
lizowaniu. Projekty modernizacyjne dróg opracowywane 
są tak, aby wykonanie remontu następowało bezpośrednio 
po zakończeniu robót kanalizacyjnych. W dniu dzisiejszym 
do skanalizowania jeszcze pozostaje niewielka część obsza-
ru Dzielnicy IX – w większości jest to teren starego Borku 
Fałęckiego. W dalszym ciągu Rada Dzielnicy IX realizuje 
koncepcję z 1996 r. i ponad 60% środków finansowych, ja-
kimi dysponuje, przeznaczanych jest na zadania z zakresu 
gospodarki komunalnej oraz infrastruktury drogowej. 

Modernizacje ulic
W ciągu ostatnich 10 lat wykonano, po części kom-

pleksowo, czyli wraz z budową kanalizacji, modernizacją 
chodników i oświetlenia, remonty kilkudziesięciu ulic:

– w rejonie osiedla Cegielniana: Koszalińska, Zielono-
górska, Kołobrzeska, plac Łagiewnicki, Oraczy,

− w rejonie osiedla Łagiewniki: Urocza, Kurasia, Malut-
ka, Ratajska, Sucha,

− w rejonie Borku Fałęckiego: Podhalańska, część Zbro-
jarzy, Gajowa, Micińskiego, Łukasińskiego, Irysowa, Go-
plana, Krochmalniki, Kowalska, Turonia, Kościuszkow-
ców, Tokarska.

W 2007 roku projekt Rady Dzielnicy IX „Przebudowa ul. 
Światowida w Krakowie” został nagrodzony w Konkursie 
dla Rad Dzielnic, dzięki temu remont tej ulicy w części sfi-
nansowano bezpośrednio z budżetu Miasta Krakowa. 

W latach 2006-2010 kompleksowo zmodernizowano 
jedne z głównych ulic – ulicę Fredry w Łagiewnikach, uli-
ce: Modrą, Dekarzy i częściowo Zdunów w Borku Fałęckim 
oraz strategiczną ze względu na dojazd do Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia, ulicę Siostry Faustyny. Były to najwięk-
sze inwestycje ostatnich lat w zakresie remontów ulic. 

Rada Dzielnicy IX, mając na uwadze bezpieczeństwo oraz 
polepszenie warunków życia mieszkańców, przeznaczyła 
także środki na setki metrów nowych chodników. Niektóre 
zostały wyremontowane, np. przy ulicach: Do Wilgi, Ora-
czy, Borsuczej, Hoffmanowej, Deotymy, Niemcewicza, inne 
zbudowane, jak przy ulicach Żywieckiej czy Zdunów. Pod-
czas remontu w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Orze-
chowej ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej na 
przystanku autobusowym dla wysiadających oraz w ciągu 
pieszym przed pawilonem handlowym Iga. Usprawniono 
dojście do przystanku tramwajowego Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia poprzez remont chodników przy ulicach Do 
Wilgi, Hoffmanowej i Deotymy. Wyremontowano także 
schody prowadzące do tego przystanku oraz utworzono 
pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Doprowadzono do 
poszerzenia wiaty i postawienia nowej przy ul. Borsuczej.

INWESTYCJE STRATEGICZNE

Ulica Jerzego Turowicza

W zakresie infrastruktury drogowej radni Dzielnicy IX 

CZŁONKOWIE RADY DZIELNICY IX W LATACH 20062010

Kazimierz Borowiecki Wiesław Eckert Ewa NowakBartłomiej Grabowski
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wpłynęli również na ostateczny szczegółowy kształt jednej 
z największych w ostatnich latach inwestycji miejskich na 
terenie Dzielnicy IX, jaką jest ul. J. Turowicza – fragment 
częściowo istniejącej, a po części planowanej obwodnicy 
dla Miasta Krakowa. Na etapie projektowania i budowy 
przy wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa, a staraniem 
Rady Dzielnicy IX powstał jeden z pierwszych parkin-
gów przy obwodnicy Krakowa – przy ul. Turowicza na 
wysokości Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Największy 
parking, jaki powstał w tym miejscu, służyć ma przede 
wszystkim samochodom przejeżdżającym tranzytem 
przez Kraków – ciężarówkom dla ewentualnego zatrzy-
mywania się, a w momentach najbardziej uczęszczanych 
przez pielgrzymów – szczególnie w święto Miłosierdzia 
Bożego – służy także autokarom przywożącym pielgrzy-
mów z całego świata. Ponadto z inicjatywy radnych wy-
konano przy tej obwodnicy łączniki z ul. Witosa i z Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego oraz z ul. Fredry – w postaci 
ul. Połomskiego.

Trasa Łagiewnicka optymalna – tunel i 800 m 
terenu rekreacyjnego

Od kilku lat trwa projektowanie III obwodnicy Miasta 
Krakowa – jednej ze strategicznych inwestycji miejskich w 
zakresie transportu drogowego. Przez Dzielnicę IX biegła 
będzie Trasa Łagiewnicka, obejmująca odcinek od ul. Gro-
ta Roweckiego do skrzyżowania z ul. Witosa – fragment 
całościowej koncepcji przyjętych na najbliższe lata rozwią-
zań komunikacyjnych Krakowa, obejmujących budowę 
III i IV obwodnicy. Doprowadzenie do optymalnego dla 
mieszkańców kształtu Trasy Łagiewnickiej było jednym z 
kluczowych zadań Rady Dzielnicy IX w tej kwestii. 

W ciągu kilku lat działań i wielu spotkań z władzami 
miasta i przedstawicielami stowarzyszeń z terenu Dziel-
nicy IX, ustalono, dobre w opinii rady rozwiązanie, które 
zminimalizuje uciążliwości oraz zapobiegnie podziałowi 
dzielnicy na dwie części. Ostateczny wariant projektu 
uwzględnia uwagi wnoszone przez społeczeństwo lokal-
ne, m.in. na spotkaniu z władzami Miasta oraz projektan-
tami Trasy Łagiewnickiej zorganizowanym przez Radę 
Dzielnicy IX w czerwcu 2007 r. Mieszkańcy domagali się 
poprowadzenia Trasy po zachodniej stronie ul. Zakopiań-
skiej tunelem, co zminimalizowałoby uciążliwości, z ja-
kimi wiąże się wybudowanie dwujezdniowej – z trzema 
pasami na każdej jezdni – arterii. Nowy projekt uwzględ-
nia tę zasadniczą kwestię, bo w porównaniu do wcześniej-
szego wariantu, obecny przewiduje przekrycie tunelem 
znacznie większego odcinka Trasy na obszarze Borku Fa-
łęckiego. Trasa Łagiewnicka biegła będzie tunelem od ul. 
Grota Roweckiego do ul. Pszczelnej, gdzie połączy się wę-
złem z mającą powstać ul. 8 Pułku Ułanów (roboczo zwa-
ną Nowoobozową), następnie zejdzie ponownie przed ul. 

Turonia w tunel, który skończy się tuż przed węzłem z ul. 
Zakopiańską. Przy ul. Pszczelnej powstanie kładka pieszo-

-rowerowa. W sumie 800 m trasy będzie przeprowadzone 
w tunelu. Oznacza to także 800 m szerokiego, 30-metrowe-
go pasa nad tunelem, który zagospodarowany będzie jako 
teren rekreacyjno-spacerowy. Powstaną tu: ścieżki space-
rowe i rowerowe, boiska sportowe oraz park. 

Ulica 8 Pułku Ułanów (Nowoobozowa)
Rada Dzielnicy IX stara się doprowadzić do realizacji 

ul. 8 Pułku Ułanów, która planowo w znacznym stopniu 
odciąży wszystkie mniejsze ulice Borku Fałęckiego: Ży-
wiecką, Zdunów, Podhalańską, Zbrojarzy, Turonia, Ko-
ściuszkowców, Miłkowskiego, Lipińskiego. W opiniach 
wszelkich projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w po-
bliżu planowanej ul. Nowoobozowej radni biorą pod uwagę 
ten aspekt. Poprzez podejmowanie uchwał wnioskujących 
i opiniujących, zgodnie z kompetencjami, oraz interwencje 
w różnych wydziałach Urzędu Miasta, Rada Dzielnicy IX 
stara się o jak najszybsze rozpoczęcie tej ważnej inwestycji 
dla mieszkańców Dzielnicy IX, w szczególności mieszkań-
ców Polany Żywieckiej i starego Borku Fałęckiego.

W sprawie budownictwa

Do opiniowania przez radę dzielnicy trafiają projekty 
WZiZT (za wyjątkiem dotyczących rozwiązań komuni-
kacyjnych) – opinie te są istotnym głosem społeczeństwa 
lokalnego i ważnym sygnałem dla decydentów. Rada 
Dzielnicy IX opiniuje średnio ponad 40 projektów inwesty-
cji rocznie na terenie naszej dzielnicy. Najczęściej w przy-
padkach dotyczących zamierzeń inwestycyjnych w postaci 
budownictwa wielorodzinnego w sąsiedztwie starych Ła-
giewnik i dawnego centrum Borku Fałęckiego lub terenów 
zielonych, są to opinie negatywne. Radni zgodnie stoją na 
stanowisku, że stanowiącą większość obszaru Dzielnicy 
IX charakterystyczną zabudowę jednorodzinną należy 
chronić. 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, czego niestety 
nie uwzględniają plany inwestycyjne deweloperów. 

Na terenie Dzielnicy IX powstają poważne inwestycje, 
którym Rada Dzielnicy IX zasadniczo nie jest przeciwna. 
Natomiast zarówno w planowanych, jak i realizowanych 
inwestycjach, niepokój budzi brak kompleksowych roz-
wiązań komunikacyjnych, jak przy budowanym obecnie  
centrum kongresowym i hotelu przy ulicy Orzechowej 
oraz przy centrum wielkopowierzchniowym zaopatrzenia 
hurtowego budowanym przy Zakopiance. Rada Dzielnicy 
IX usilnie stara się o doprowadzenie do rozbudowy syste-
mu komunikacyjnego w tym rejonie.

O działaniach Rady Dzielnicy IX 
na rzecz ekologii, zachowania 

obszarów zielonych, 
organizowania terenów 

rekreacyjnych oraz inwestowania 
w edukację i kulturę w następnym 

grudniowym numerze gazetki.

Maria SłobodzianJan Pietras Robert Ulicz
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Na zakończenie Roku 

Chopinowskiego

W kończącym się Roku Chopinowskim, z okazji 200 
rocznicy urodzin światowej sławy kompozytora i pia-
nisty, ikony polskiej muzyki romantycznej, Fryderyka 
Chopina, Klub Iskierka zorganizował konkurs na ilu-
strację do wiersza C. K. Norwida „Fortepian Chopina”.

 Napłynęło 48 prac malarskich i rysunkowych z kra-
kowskich ośrodków kultury oraz szkół. W drugiej po-
łowie listopada prace można było oglądać na wystawie 
pokonkursowej w Klubie Iskierka. Po wernisażu wysta-
wy z uroczystym wręczeniem nagród odbył się koncert 
poświęcony pamięci Fryderyka Chopina. W wykona-
niu sopranistki Ewy Diczuk-Kozioł oraz pianisty Jacka 

Bylicy zabrzmiały pieśni oraz miniatury fortepianowe 
– preludia, walce, polonezy, mazurki naszego wielkiego 
kompozytora.

Czysty Kraków – lepsze życie

Segregacja „u źródła”, budowa centrów recyklingu, uru-
chomienie spalarni śmieci to główne wnioski z dyskusji na 
temat przyszłości gospodarki odpadami w Krakowie, jaka 
odbyła się w poniedziałek 8 listopada w Magistracie. 

Panel zorganizowany był przez Zarząd Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach 
projektu „Czysty Kraków – Lepsze Życie – podnosze-
nie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami”, współfi-
nansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gospodarzami spotkania byli dr inż. Zbigniew Grabow-
ski z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Stanisław Gar-
licki z Kancelarii Prawnej w Warszawie, były pracownik 
Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Krakowa.

Dr inż. Zbigniew Grabowski zaprezentował sys-
tem gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 
w aspekcie przepisów unijnych. Wskazał na koniecz-
ność ograniczania ilości wytwarzanych śmieci, wymóg 
segregowania odpadów i odzyskiwania z nich tych 
o właściwościach użytkowych. „Równie ważne jest 
zmniejszanie ilości odpadów biodegradowalnych, które 
trafiają na składowiska śmieci” – mówił dr Grabowski. 
Dodał, że aby krakowski system gospodarki odpadami 
był kompletny, konieczne jest uruchomienie ekospalar-
ni, która rozwiąże problem śmieci nie nadających się 
do powtórnego przetworzenia. Wskazał jednocześnie, 
że istnieje pilna potrzeba budowy zbiorczych punktów 
gromadzenia odpadów, tzw. centrów recyklingu. „Dziś 
poważnym problemem są odpady elektryczne i elektro-
niczne oraz inne nietypowe, które nie powinny trafiać 
do dzwonów, ani zwykłych koszy na śmieci” – mówił.

Dr Zbigniew Grabowski zachęcał też do edukacji 
mieszkańców odnośnie segregacji odpadów „u źródła”. 
„O ile wiele osób deklaruje chęć segregowania odpa-
dów, to z praktyczną selekcją jest już gorzej. Problemem 
jest też właściwa selekcja odpadów, bowiem niestety 

często zdarza się, że do poszczególnych dzwonów tra-
fiają rzeczy, które tam znaleźć się nie powinny, takie jak 
np.: fajans, styropian czy artykuły elektroniczne” – mó-
wił Zbigniew Grabowski.

Druga część panelu przeznaczona była na dyskusję 
na temat przyszłości gospodarki odpadami w Krako-
wie. Wzięli w niej udział właściciele firm zajmujących 
się wywozem śmieci na terenie naszego miasta. Zapro-
ponowali oni, by możliwa była budowa także prywat-
nych, nie należących do gminy, zbiorczych punktów 
gromadzenia odpadów. Wskazywano też na koniecz-
ność budowy 4-5 sortowni śmieci, co pozwoliłoby na 
racjonalne wykorzystanie odpadów zmieszanych.

Wzorem dla krakowskiej gospodarki odpadami są 
m.in. rozwiązania, jakie zastosowano w Norwegii, która 
plasuje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o uzyski-
wanie wysokich poziomów odzysku i recyklingu (wg 
danych z 2008 r. 50% odpadów poddano tam recyklin-
gowi, a 30% odzyskowi energetycznemu). W Norwegii 
zbiórka około 25 różnych frakcji odpadów organizo-
wana jest na trzech poziomach: w systemie bezpośred-
niego odbioru z domu (posegregowane w specjalnych 
pojemnikach odpady organiczne, resztkowe, papiero-
we i plastikowe), w gniazdach recyklingu (w postaci 
jak krakowskie„dzwony”) oraz w centrach recyklingu. 
Choć nie jest to obowiązkowe, systemem objęte są także 
szkoły i przedszkola, gdyż uznano, że element informa-
cyjno-edukacyjny jest fundamentem działań.
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Tradycyjnie, jak co roku, w listopadzie Rada Dzielnicy IX 
i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przygotowali spo-
tkanie seniorów naszej dzielnicy. Przy słodkościach i filiżan-
ce herbaty nasi sędziwi mieszkańcy wspólnie z zespołem 
„Pogodna Jesień” miło spędzili jesienny wieczór. Było, jak 
zawsze, pogodnie, tanecznie, z nostalgią, wspomnieniami, 
a przede wszystkim z humorem i nadzieją. Te coroczne spo-
tkania cieszą się wśród seniorów dużym powodzeniem.

Seniorom towarzyszyli pracownicy CSW Solvay oraz 
członkowie Rady Dzielnicy IX: Ewa Nowak, Maria Słobo-
dzian, Wiesław Eckert i Przewodniczący Adam Migdał.

Pogodne jesienne 
spotkanie seniorów

Warszawska piosenka wzbudza oklaski

Żartom nie ma końca

W oczekiwaniu na kolejny występ Pogodnej Jesieni

Poduszka na pamiątkę z Krakowa

23 listopada rozstrzygnięto konkurs „Pamiątka z Krakowa” orga-
nizowany przez Przedszkole Nr 95 i Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay. VII edycja tego konkursu zatytułowana była „Poduszka kra-
kowska” – wzięło w nim udział ponad 50 dzieci z pięciu podgórskich 
placówek, wśród których także dzieci z przedszkola i szkoły z ośrodka 
dla dzieci z afazją, mieszczącego się w Łagiewnikach. W tym roku wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni – dzieci 
otrzymały nagrody rzeczowe oraz słodycze zakupione ze środków Rady Dzielnicy IX.

Biesiada w Iskierce
Mieszkańcy Borku Fałęckiego świętowali rocznicę odzyskania 
niepodległości w Klubie Iskierka. Przy akompaniamencie zespo-
łu muzycznego śpiewano pieśni patriotyczne oraz znane i lubia-
ne piosenki biesiadne.



8 DZIELNICA IX    *    ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKIwww.dzielnica9.krakow.pl

W listopadzie zakończyła się V kadencja rad dzielnic Miasta Krakowa.
Członkowie Rady Dzielnicy IX spotkali się na ostatniej sesji rady w dniu 9 listopada. 
Do czasu wyborów nowej rady, pracuje nadal Zarząd Rady Dzielnicy IX. 
Dyżury członków zarządu pozostają bez zmian.

W tym roku świętowano 20-lecie działania 18 dzielnic 
Miasta Krakowa. Dzielnice powołano po to, aby społecz-
ność lokalna miała większy wpływ na dotyczące jej bez-
pośrednio życie publiczne. 

Biorąc pod uwagę minione 20 lat, refleksja jest jednoznacz-
na – to ogniwo samorządu lokalnego sprawdziło się.

W styczniu wybierać będziemy nowych członków 
rad dzielnic.

Każdy zameldowany na stałe mieszkaniec dzielnicy ma 
wpływ na to, kto będzie dbał o interesy jego najbliższego 

9 STYCZNIA 2011 R.
WYBORY DO RAD DZIELNIC 

MIASTA KRAKOWA
Wybieraj ludzi sprawdzonych, których znasz. 
Samorząd dzielnicowy bez polityki i bez partii.

Rady dzielnic zakończyły V kadencję działalności

otoczenia. Ważne jest zatem, aby spośród kandydatów 
wybrać tego, który najtrafniej będzie potrafił oceniać 
potrzeby w Dzielnicy IX oraz będzie angażował się w sta-
rania o poprawę warunków życia mieszkańców, zarów-
no w zakresie budowy i remontów dróg, jak i w sferze 
edukacji naszych dzieci czy poprzez wspieranie inicja-
tyw kulturalnych i poszerzanie możliwości aktywnego 
spędzania czasu. 

Weź udział w głosowaniu i wybierz swojego przed-
stawiciela do Rady Dzielnicy IX!

Członkowie Rady Dzielnicy IX podczas ostatniej sesji: Kazimierz Borowiecki, Marian Rodakowski, Jan Pietras,  Robert 
Ulicz, Joanna Blachnicka, Maria Słobodzian, Ewa Nowak, Adam Migdał, Anna Świerta, Wiesław Eckert, Jerzy Wardas, 
Władysław Batko, Bartłomiej Grabowski, Jerzy Bętkowski, Karolina Konior-Świerta 


