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PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY IX ODPOWIADA

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy IX Dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki!

Mam zaszczyt zwrócić się do Państwa, w imieniu 
Zarządu Rady Dzielnicy i wszystkich nowo wybranych 
Radnych VI kadencji, z powitaniem i serdecznymi po-
dziękowaniami za udział w wyborach samorządowych 
i obdarzenie nas swoim zaufaniem.

W wydawanym pierwszym numerze Pisma Rady 
Dzielnicy IX dokonamy prezentacji wszystkich osób 
wchodzących w skład Rady Dzielnicy IX (zdjęcie powy-
żej) i wybranych tematów, z którymi będziemy Państwa 
zapoznawali w kolejnych numerach Pisma.

Redakcja jest otwarta na wszelkie propozycje doty-
czące zawartości i szaty graficznej Pisma.

Będziemy starali się w znaczący sposób poprawić dys-
trybucję, tak, aby Pismo docierało do jak największej licz-
by mieszkańców dzielnicy, a może nawet poza jej grani-
ce, popularyzując wiedzę o tej części Krakowa.

Chciałbym także w tym krótkim słowie wstępnym od-
nieść się do planów Rady Dzielnicy IX, które zamierzamy 
realizować w VI kadencji.

Będziemy nadal współpracowali z organizacjami po-
zarządowymi i w oparciu o uchwały Rady Dzielnicy IX 
V kadencji będziemy realizowali zaplanowane na rok 
2011 zadania priorytetowe i powierzone. 

Nie ukrywam, że przyjdzie nam zmagać się z wieloma 
nierozwiązanymi do tej pory problemami: z dziedziny 
infrastruktury drogowej, ekologii, budowy infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej. 

Zamierzamy także podjąć inne wyzwania: zwiększenie 
miejsc w przedszkolach – może nawet budowę nowe-
go żłobka i przedszkola, finalizację planu zagospoda-
rowania przestrzennego, by chronić historyczną część 
Łagiewnik i Borku Fałęckiego oraz bezwzględnie uszczu-
plane tereny zielone naszej dzielnicy.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX
Krzysztof Mucha
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Krakowa z 16 lutego zwiększono tę kwotę o 555,5 tys. zł, co 
daje łącznie każdej dzielnicy 1 mln 15 tys. zł do dyspozycji 
na zadania priorytetowe.

Do zadań powierzonych, na które wysokość przydziela-
nych każdej dzielnicy środków ustalana jest wg algorytmów 
uwzględniających m.in. liczbę mieszkańców, należą m.in.: 
remonty dróg, chodników i oświetlenia (blisko 1,3 mln zł), 
modernizacja ogródków jordanowskich oraz tworzenie zie-
leńców i skwerów (ponad 175 tys. zł), lokalne wydarzenia 
kulturalne (16,7 tys. zł), budowa, remonty i modernizacja 
szkolnej infrastruktury sportowej (19 tys. zł), problematyka 
osób niepełnosprawnych (90 tys. zł), poprawa bezpieczeń-
stwa (11,2 tys. zł).

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji
Podczas pierwszych sesji nowa rada dzielnicy przeprowa-
dziła niezbędne do zapoczątkowania działalności procedu-
ry. Wybrano Zarząd, radni oficjalnie zaangażowali się w ko-
misje problemowe, wyznaczono także przewodniczących 
komisji. Od czasu wyborów samorządu lokalnego Rada 
Dzielnicy IX, realizując swe statutowe obowiązki, obrado-
wała na 5 sesjach.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnych i zajęciu stanowiska 
przez Komisję Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Rada 
Dzielnicy IX uchwałami wyraziła pozytywne opinie dotyczą-
ce ponownego zawarcia umów najmu lokali socjalnych, które 
Miasto udostępnia mieszkańcom na terenie Dzielnicy IX. 

Rada opiniowała także możliwość zbycia działek położo-
nych przy ulicach Marcika i Żmichowskiej. Obie opinie są 
pozytywne. 

Komisja Infrastruktury i Budownictwa szczegółowo prze-
analizowała warunki dla planowanych inwestycji. Następnie 
Rada Dzielnicy IX uchwaliła opinie w sprawach ustalenia 
warunków zabudowy dla inwestycji planowanych na terenie 
dzielnicy. Negatywnie zaopiniowano:

1. Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ga-
rażem podziemnym, miejscem postojowym, drogą dojazdo-
wą oraz zjazdem przy ul. Obozowej. 

2. Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z par-
kingiem podziemnym w miejsce istniejącego budynku jed-
norodzinnego (po jego rozbiórce) przy ul. Tęczowej 6. 

3. Budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych z parkingami podziemnymi na działkach przy ul. 
Księdza Wojciecha Karabuły. 

4. Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ga-
rażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym 
oraz zagospodarowaniem terenu, z wjazdem z ul. Hoffma-
nowej. 

5. Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem 
terenu (parking terenowy, zieleń i rekreacja, urządzenia ma-
łej architektury, droga wewnętrzna, chodniki) przy ul. Jugo-
wickiej.

Negatywne opinie rada motywuje przede wszystkim dba-
łością o ład urbanistyczny na terenach, gdzie planowane są 
inwestycje oraz troską o bezpieczeństwo i godziwe warunki 
życia mieszkańców sąsiednich posesji. W każdym przypad-
ku planowana zabudowa jest zbyt intensywna, z lokalizacją 
w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych lub 
kompleksu budynków wielorodzinnych o zupełnie innym 
charakterze. Parametry kubaturowe planowanych inwestycji 
wykluczają zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych, co spowoduje konieczność parkowania na sąsied-
nich ulicach i utrudnienia w ruchu komunikacyjnym. Za-
strzeżenia budzą proponowane rozwiązania komunikacyjne 
dla obsługi planowanych inwestycji przy ulicach Hoffmano-
wej i Ks. Karabuły, które, zdaniem rady, w sposób katastro-
falny doprowadzą do niewydolności obsługiwanego obszaru, 
bo układ drogowy w tych okolicach w chwili obecnej jest 
niewystarczający. W kilku przypadkach braknie miejsca na 
zieleń, a z planów budowy przy ulicach Ks. Karabuły i Jugo-
wickiej wynika zagrożenie degradacji częściowo zalesionych 
terenów.

Rada Dzielnicy IX wskazała miejsce mini parku „Smo-
czy Skwer” na działce Nr 287/11 obr.32 Podgórze przy ul. 
Do Wilgi. Zasadność tej decyzji jest oczywista – ta działka 
znajduje się w centrum wielotysięcznego rozrastającego się 
osiedla pozbawionego miejsca rekreacji. Poza tym na terenie 
Dzielnicy IX nie ma mini parku, gdzie w jednym miejscu 
znajdowałyby się urządzenia dla dzieci oraz miejsce do re-
kreacji dla ich rodziców i dziadków.

W związku z brakiem w budżecie Miasta Krakowa środ-
ków finansowych na utrzymanie zieleni na terenach osie-
dlowych dzielnic, Rada Dzielnicy IX, uznając za konieczne 
utrzymanie w niepogorszonym stanie terenów zielonych 
w Dzielnicy IX, podjęła uchwałę zabezpieczającą na ten cel 
środki z przydzielonej dodatkowej puli na realizację zadań 
priorytetowych na terenie dzielnicy w 2011 roku.

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE.. .

Budżet Dzielnicy IX 
na 2011 r. w pigułce
Rady 18 dzielnic krakowskich otrzymują z budżetu miasta 
środki na realizację zadań priorytetowych i powierzonych.

Do zadań priorytetowych należą m.in.: dofinansowanie 
działalności domów kultury, zakupy do bibliotek i przed-
szkoli, remonty szkół, dofinansowanie imprez szkolnych, 
zajęć sportowych oraz badań specjalistycznych, łączność 
z mieszkańcami poprzez wydawanie gazetek oraz niektóre 
zadania inwestycyjne (remonty chodników, placów, parkin-
gów i oświetlenia ulic). W 2011 r. przeznaczono na te zada-
nia 446 tys. zł na każdą dzielnicę, a uchwałą Rady Miasta 
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KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Bała Maciej
2. Batko Władysław 
3. Bętkowski Jerzy
4. Eckert Wiesław 
5. Grotowska Renata
6. Migdał Adam 
7. Mucha Krzysztof
8. Pietras Jan 
9. Rodakowski Marian – przewodniczący
10. Sajdera Wiktor

Zakres działań komisji:
1. Porządek i bezpieczeństwo na terenie 
dzielnicy; współdziałanie z instytucjami 
oświatowo-wychowawczymi, Strażą Miej-
ską, Policją, Sądami, prokuraturą, obroną 
cywilną oraz związkami obywateli w celu 
utrzymania spokoju, porządku i bezpie-
czeństwa publicznego.
2. Współdziałanie z właściwymi or-
ganami, instytucjami i organizacjami 
w zakresie zwalczania zjawisk patologii 
społecznej.
3. Współdziałanie w ramach Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Kra-
kowa pn. „Bezpieczny Kraków”. 
4. Udział w komisjach odbiorowych doty-
czących zadań realizowanych przez Dziel-
nicę i na terenie dzielnicy.
5. Wizje lokalne w zakresie bezpieczeństwa.

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY 
I SPORTU

1. Bała Maciej 
2. Grotowska Renata
3. Kocajda Marek
4. Konior-Świerta Karolina – przewod-
nicząca
5. Migdał Adam
6. Nowak Ewa 
7. Sajdera Wiktor
8. Słobodzian Maria
9. Świerta Anna

Do zadań Komisji należą m.in.:
1. Współpraca ze środowiskiem oświato-
wym Gminy, w tym z Kuratorium Oświa-
ty, Wydziałem Edukacji UMK, Komisją 
Edukacji RMK i ZEO.
2. Współpraca ze stowarzyszeniami i kluba-
mi prowadzącymi działalność oświatową.
3. Współpraca z sąsiednimi Dzielnicami 
w dziedzinie edukacji i wychowania.
4. Uczestniczenie w komisjach odbiorów 
robót należących do zadań prioryteto-
wych i powierzonych w zakresie remon-
tów placówek oświatowych.
5. Planowanie i realizacja prac remonto-
wych szkół podstawowych, gimnazjów, 
przedszkoli; dokonywanie corocznie 

Komisje problemowe 
w Radzie Dzielnicy IX VI kadencji

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

przeglądów placówek oświatowych na 
terenie dzielnicy pod kątem potrzeb re-
montowych.
6. Wspieranie placówek oświatowo-
-wychowawczych w organizacji imprez 
integracyjnych i środowiskowych oraz 
w działaniach na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i w przeciwdziałaniu wszelkim 
uzależnieniom.
7. Upowszechnianie kultury poprzez 
współpracę ze środowiskami kulturalnymi 
i artystycznymi, wydarzenia kulturalne.
8. Działania w ramach zadań powierzo-
nych w sprawie lokalnych wydarzeń kul-
turalnych.
9. Opiniowanie spraw dotyczących nazw 
ulic i placów oraz umieszczania tablic lub 
innych obiektów pamięci w dzielnicy.
10. Współpraca z konserwatorem miejskim 
oraz Głównym Plastykiem Miasta Krakowa 
przy podejmowaniu konkretnych decyzji 
dotyczących obiektów zabytkowych dziel-
nicy oraz lokalizacji i treści reklam.

KOMISJA INFORMACJI

1. Bętkowski Jerzy
2. Eckert Wiesław
3. Grotowska Renata
4. Kocajda Marek
5. Konior - Świerta Karolina
6. Migdał Adam – przewodniczący
7. Mucha Krzysztof 
8. Nowak Ewa 
9. Pietras Jan
10. Rodakowski Marian
11. Słobodzian Maria 

Zakres działania Komisji:
1. Współpraca w opracowywaniu infor-
macji do Pisma Rady Dzielnicy IX.
2. Udział w komisjach odbiorowych doty-
czących zadań realizowanych przez Dziel-
nicę i na terenie dzielnicy.

KOMISJA INFRASTRUKTURY 
I BUDOWNICTWA

1. Bała Maciej
2. Batko Władysław
3. Bętkowski Jerzy
4. Grotowska Renata
5. Kocajda Marek
6. Migdał Adam
7. Mucha Krzysztof
8. Pietras Jan
9. Rodakowski Marian
10. Sajdera Wiktor – przewodniczący
11. Świerta Anna

Zakres działania komisji:
1. Zagadnienia w zakresie planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy oraz 

projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dotyczących 
obszaru dzielnicy.
2. Zagadnienia dotyczące inwestycji 
komunalnych oraz rozwiązań komunika-
cyjnych.
3. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych 
obiektów przemysłowych, handlowych, 
kultury i innych na etapie WZiZT dla 
inwestycji na terenie dzielnicy.
4. Opiniowanie sprzedaży lub zamiany 
działek gminnych komunalnych.
5. Udział w komisjach odbiorowych 
dotyczących zadań realizowanych przez 
Dzielnicę.
6. Planowanie zadań inwestycyjnych.

KOMISJA KOMUNALNA I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

1. Batko Władysław
2. Bętkowski Jerzy – przewodniczący
3. Kocajda Marek
4. Migdał Adam
5. Mucha Krzysztof
6. Pietras Jan
7. Rodakowski Marian
8. Sajdera Wiktor
9. Słobodzian Maria
10. Świerta Anna 

Zakres działania komisji:
1. Zagadnienia w zakresie gospodarowa-
nia majątkiem komunalnym dotyczące: 
mienia komunalnego, a w szczególności 
gruntów, obiektów oraz urządzeń terenów 
sportowych i rekreacyjnych; funkcjono-
wania handlu i usług, w tym także placów 
handlowych; infrastruktury i usług ko-
munalnych; remontów dróg, chodników 
i placów, oświetlenia; utrzymania zieleni 
ulicznej, placów zabaw i parków. 
2. Opiniowanie inwestycji w trybie Lokal-
nych Inicjatyw Inwestycyjnych.
3. Udział w komisjach odbiorowych doty-
czących zadań realizowanych przez Dziel-
nicę i na terenie dzielnicy.
4. Opiniowanie zmiany przeznaczenia 
budynków stanowiących mienie Gminy.
5. Zagadnienia związane z ochroną środo-
wiska na terenie Dzielnicy IX.

KOMISJA DS. POLITYKI SPOŁECZNEJ 
I MIESZKALNICTWA

1. Eckert Wiesław
2. Konior-Świerta Karolina
3. Migdał Adam
4. Nowak Ewa – przewodnicząca
5. Słobodzian Maria 

Do zadań komisji należą:
1. Współdziałanie z instytucjami oświa-
towo-wychowawczymi  oraz związkami 
obywateli.
2. Współdziałanie z właściwymi or-
ganami, instytucjami i organizacjami 
w zakresie zwalczania zjawisk patologii 
społecznej.
3. Kontakty z kołami emerytów i rencistów 
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WIEŚCI Z KRAKOWA

Renata Grotowska

Po raz trzeci, 6 marca w samo połu-
dnie mieszkanki Krakowa spotkały się w 
Ratuszu, zaproszone przez radną Miasta 
Krakowa, panią Martę Patenę.

Wymyślona przez Gospodynię for-
muła „Krakowianki 50+” trafiła na po-

datny grunt, skoro sala obrad Rady Mia-
sta zapełniła się ponownie w całości.

Zgodnie ze zwyczajem przed konfe-
rencją Panie zaproszone zostały na „małą 
czarną” do  Sali im. J. Lea i po wykona-
niu pamiątkowego zdjęcia rozpoczęła się 
konferencja.

W tym roku poświęcona kobietom 

Krakowianki w krakowskim Ratuszu

z epoki Marii Skłodowskiej-Curie, z ra-
cji ustanowienia roku 2011 Rokiem sza-
cownej Noblistki.

Swoją wiedzą, doświadczeniem i ta-
lentem podzieliły się z uczestniczkami 
spotkania Panie: Grażyna Kubica, dok-
tor socjologii, autorka Książki „Siostry 
Malinowskiego czyli kobiety nowoczesne 
na początku XX wieku”, Sławomira Wal-
czewska, doktor filozofii, autorka książ-
ki „ Damy, rycerze i feministki. Kobiecy 
dyskurs emancypacyjny”, Karolina Gro-
dziska, doktor historii, autorka książki 

„Krakowianki – mieszczki, damy, kon-
spiratorki i artystki, czyli o niezwykłych 
kobietach na Cmentarzu Rakowickim”.

Pani Anna Lutosławska-Jaworska  
przeczytała wybrane przez siebie frag-
menty autobiografii Marii Skłodowskiej, 
jak zwykle wprowadzając wszystkie pa-
nie w nastrój zadumy. 

W czasie spotkań niepowtarzalną at-
mosferę tworzy zawsze muzyka, tym ra-
zem w wykonaniu Urszuli Chajdeckiej 
i Romany Krzemień.

Wszystkim wystąpieniom towarzyszył 
w tle portret bohaterki spotkania, która, 
chociaż była wielką uczoną, dwukrotną 
Noblistką nie została krakowianką. Dla-
czego?  Na to pytanie  próbowały znaleźć 
odpowiedź krakowianki XXI stulecia.Obrady Konferencji „Krakowianki 50+” w sali Ratusza – zaproszeni goście.
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oraz z zarządem PZERiI.
4. Problemy profilaktyki zdrowotnej.
5. Współpraca z nadrzędnymi organami 
władzy samorządowej w zakresie organi-
zacji ochrony zdrowia.
6. Zagadnienia rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, dążenie do wspólnego działania 
służby zdrowia, towarzystw społecznych 
i lokalnego środowiska na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.
7. Współpraca i wspomaganie działalności 
ośrodków pomocy społecznej i instytucji 

charytatywnych na terenie dzielnicy i 
gminy.
8. Opiniowanie zagadnień związanych ze 
sprzedażą napojów alkoholowych na tere-
nie dzielnicy.
9. Opinie dotyczące list rankingowych 
osób oczekujących na mieszkanie komu-
nalne.
10. Udział w komisjach odbiorowych 
dotyczących zadań realizowanych przez 
Dzielnicę i na terenie dzielnicy.
11. Wizje lokalne w zakresie mieszkalnictwa.

KOMISJA REWIZYJNA

1. Batko Władysław
2. Eckert Wiesław
3. Konior - Świerta Karolina
4. Nowak Ewa
5. Słobodzian Maria – przewodnicząca

Zakres działania Komisji:
Zadania określone w § 15 ust. 4 Statutu 
Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki oraz określone w § 34 - § 37 Re-
gulaminu Dzielnic.

Rozpoczęła się i potrwa do 22 maja 
czternasta edycja kampanii Pola Nadziei, 
prowadzona przez Towarzystwo Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” 
w Krakowie. 16 kwietnia odbędzie się 
koncert Eleni z cyklu Nowa Huta. Dla-
czego Nie?!, dedykowany Polom Nadziei 
przez Porozumienie Dzielnic Nowohuc-
kich, a w maju o akcji będzie przypomi-
nał Żonkilowy Tramwaj MPK.

Akcja Pola Nadziei przypomina o lu-
dziach cierpiących, oczekujących towa-
rzyszenia w trudnym okresie odchodze-
nia z tego świata. TPCh „Hospicjum im. 

św. Łazarza” dzięki solidarności i ofiar-
ności tysięcy ludzi dobrej woli niesie ulgę 
w cierpieniu chorym głównie na nowo-
twory w ostatnim okresie życia i wspiera 
ich rodziny w trudnych chwilach umiera-
nia bliskiej osoby oraz w okresie żałoby. 

Realizacja hospicyjnej misji nie była-
by możliwa bez hojności ludzi, którym 
los osób umierających nie jest obojętny, 
kontrakty z NFZ pokrywają bowiem tyl-
ko 45% ponoszonych kosztów.

Jak można pomóc?
* złóż datek do hospicyjnej skarbonki, znaj-
dziesz je w całym mieście, 

* dokonaj wpłaty na konto bankowe: 
36 1060 0076 0000 3200 0133 4486,

* zorganizuj żonkilową kwestę w firmie, 
szkole lub instytucji,

* przekaż na rzecz Hospicjum 1% swojego 
podatku, zachęć do tego przyjaciół – KRS 
0000048149,

* włącz się jako wolontariusz w nasze akcje,
pomóż informować o opiece hospicyjnej.

Zapraszamy!
www.polanadziei.pl, 
e-mail: polanadziei@hospicjum.org.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych, 
Hospicjum im. św. 
Łazarza, 
ul. Fatimska 17, 
31-831 Kraków

kontakt: 
Renata Połomska 

– koordynator akcji, 
tel. 12 641 46 66, 

kom. 506 173 857

Trwa kampania Pola Nadziei 2011
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Wywiad nie całkiem 
feministyczny
W przeddzień Święta 8 Marca z Wojciechem Florczykiem, 
prezesem Klubu Sportowego „Borek” i Wiesławem Pacha-
czem, skarbnikiem Klubu rozmawiała Renata Grotowska. 

Obydwaj Panowie – Wojciech Florczyk i Wiesław Pachacz 
– od wielu lat związani są KS „Borek”, najpierw, jako zawodnicy, 
obecnie działacze sportowi. Oglądam deklarację Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce nr 18641, wystawioną w roku 1961 Panu Wie-
sławowi Pachaczowi. Dowiaduję się, że Pan Prezes, pełniący 
swoją funkcję od 1995 roku do chwili obecnej, jako zawodnik, 
w sekcji piłki nożnej, reprezentował Klub w latach 1969-1979. 
Następnie, przypomina w rozmowie, epizod współpracy z klu-
bem KS „Mazowsze” i  z  trzecioligowym zespołem Stal Nysa.

W gabinecie Pana Prezesa otoczeni jesteśmy licznymi pa-
miątkami: na ścianach historyczne fotografie drużyn sporto-
wych, proporczyki, dyplomy, w gablotach – puchary.

Moją uwagę przykuwa zdjęcie przedstawiające drużynę ko-
szykarek.

Renata Grotowska: Drodzy Panowie, powiem, że jest mi 
trochę niezręcznie prowadzić rozmowę z Panami, zgłębiać ar-
kana działań zdominowanych przez mężczyzn, w przeddzień 
Święta Kobiet. I nie mogę tłumaczyć się tym, że za kilka dni 
obchodzimy także, ukryty w kalendarzu, Dzień Mężczyzny ( 10 
marca ). Czy moglibyście pomóc mi wydobyć się z tej opresji, 
wskazując na jakiś pierwiastek żeński w historii lub teraźniej-
szości Klubu?

Wiesław Pachacz: Odpowiedź kryje w sobie zdjęcie, na 
które Pani zwróciła uwagę. Przedstawia reprezentantki Klubu 
w koszykówce. Kiedy w roku 2004 rozpoczęto budowę Cen-
trum Sportu, Zarząd Klubu po 30 letniej przerwie reaktywował 
sekcję koszykówki kobiet, z trenerem p. Jadwigą Styrną.

RG: To znakomita historia. Właśnie – historia. Siedząc 
w tym gabinecie trudno od niej się oderwać, tyle tu pamiątek. 
Wiem, że znacznie więcej „historycznych” eksponatów obejrzeć 
można w Sali tradycji Klubu. Przyglądam się kolejnej legityma-
cji. Należała do Pana Józefa Cesarza. Wydana została w lutym 
1935 roku.

WP: Wtedy Amatorski Klub Sportowy „Borek” miał sekcje 
piłki nożnej, lekkoatletyczną, kolarską, turystyczną, gier i zabaw, 

oraz dramatyczną i czytelnię. Funkcjonował więc w środowi-
sku nie tylko, jako klub sportowy.. Chciałoby się coś z tej trady-
cji zachować. Tymczasem pamięć o przeszłości utrwalamy na-
dając ulicom imiona ludzi sportu np. ulica im. Józefa Cesarza 
w Borku Fałęckim.

RG: W istocie historia roi się od znanych nazwisk sportow-
ców: Krzysztof Lasoń, Krzysztof Popczyński, Jacek Popczyński, 
Jan Waniowski, Andrzej Waniowski, Marek Piwowarczyk, Ry-
szard Mysiak... Doprawdy historia rodzinna!

Które nazwiska sportowców, dzisiaj związanych z Klubem, 
dopisalibyście Panowie do tej listy?

Wojciech Florczyk: Teraz, kiedy sport  uległ daleko idącej 
komercjalizacji, chłopcy grający w małych klubach nie mogą 
się tak łatwo przebić. Ale niektórzy są bardzo wytrwali. Jacek 
Popczyński grał w Klubie do 46 roku życia. Całym sercem 
i duszą związani są z KS „Borek” – Maciej Bała, Maciej Strą-
czek, Grzegorz Kowalski, Tomasz Sałach, Tomasz Popczyński, 
Krzysztof Pachacz, Adrian Szopa.

RG: Myślę, że każdy mieszkaniec dzielnicy chociaż raz 
przekroczył bramę z napisem: „ KS Borek 1928”. Zwłaszcza, że 
Klub jest współgospodarzem, z racji miejsca, Dni Dzielnicy IX. 
Historię znają starzy mieszkańcy z autopsji, można ją poznać 
w Sali Tradycji lub na stronie internetowej ( bardzo ciekawej), 
redagowanej przez Michała Piszczka.

W jaki sposób Klub  włącza się w życie Dzielnicy IX Łagiew-
niki- Borek Fałęcki? W jakim zakresie współpracujecie ze szko-
łami?

WF: Pamiętamy o historii naszego Klubu, która datuje się od 
1928 roku, ale przede wszystkim myślimy o teraźniejszości i przy-
szłości. Jak Pani wspomniała jesteśmy corocznie współgospoda-
rzami ważnego wydarzenia w dzielnicy – Dni Dzielnicy IX.

Współpracujemy ze szkołami, nieodpłatnie udostępniamy 
obiekty, gdzie mogą realizować swoje marzenia sportowe mło-
dzi ludzie. Rozwój fizyczny jest przecież bardzo ważny. Ważne 
jest to, by we właściwym momencie kształtować predyspozycje 
sportowe dziecka i zapobiegać nieprawidłowościom rozwoju 
np. wadom postawy.

ROZMOWA MIESIĄCA

Legitymacja Józefa Cesarza. Pan Józef Cesarz, od 1935 r. czynny członek KS Borek.
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Drużyna koszykarek: Sabrina Szulik, Agnieszka Korzelska, Monika Słapak (kapitan),Karolina Więcek, 
Barbara Koziara, Agnieszka Radoń, Lucyna Bysiak, Karolina Pazurkiewicz, Natalia Kujawa, Aleksandra 
Tokarska, Agnieszka Hajtek, Alicja Matczyńska, Urszula Bysiek, Wiktoria Lubas, oraz trener: Jadwiga 
Styrna.
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i Podgórza?

WP: W pracach aktywnie uczestniczy 
Pan prezes W. Florczyk, który jest człon-
kiem Prezydium Fundacji Klubów Pod-
górskich, działającej na rzecz wszystkich 
klubów sportowych starego Podgórza.

RG: Skoro zaczęliśmy rozmawiać 
o teraźniejszości, czy macie Panowie ja-
kiś marzenia?

WF: Na koniec rozmowy obowiązko-
wo muszą pojawić się plany i marzenia. 
Marzenia o przyszłości to strategiczny 

Renata Grotowska

Otwarta 25 lutego wystawa zbiorowa 
prac plastycznych artystów: Ewy Czar-
nomskiej, Tadeusza Gillerta, Mariana 
Majkuta, Mrty Marchewki, Adama Miel-
nika, Ewy Niemiec, Ewy Paluch, Julii 
Pawlickiej- Dekert, Adama Pochopienia, 
Grażyny Przęczek, Danuty Siedleckiej-

-Sułek, Krystyny Siedleckiej-Szwarnóg, 
Ilony Pilankowskiej, Józefa Stachnika, 
Grażyny Stępniewskiej-Szynalik, Elżbie-
ty Szczepaniec-Cięciak, Stanisława Śliwy 

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

zachwyca różnorodnością opracowania 
tematu: „MŁYNY I WIATRAKI”.

Wystawa przygotowana przez pań-
stwa Adama Pochopienia (kurator wy-
stawy) i Grażynę Stępniewską-Szynalik 
(realizacja), prezentuje prace 18 twór-
ców z Krakowa, Gniezna, Oświęcimia 
i Wodzisławia wprowadza oglądających 
w świat, który odszedł w przeszłość bez-
powrotnie, a jego nikłe ślady dostrzegają 
tylko niektórzy, utrwalają – artyści. 

Z prezentowanych na wystawie prac 
wyłaniają się romantyczne pejzaże i fan-

W Galerii Klubu Kultury „Iskierka”
tastyczne kształty wiatraków, jak ten na 
Mazurach, zatrzymany w czasie przez 
Tadeusza Gillerta, czy rodem z Born-
holmu, namalowany przez Adama Miel-
nika. Są też młyny wodne, szczególnie 
zachwycające  na obrazach:  Grażyny 
Stępniewskiej-Szynalik –„Młyn wodny 
w Jaworznej k. Laskowej, Adama Pocho-
pienia – „Młyn z okolic Zubrzycy”.

Czas pożegnać się z „bohaterami”, 
którzy inspirowali autorów wielu tek-
stów literackich i tych pięknych prac 
plastycznych, zapraszając na kolejne wy-
stawy, anonsowane przez Gospodarzy 
Klubu „Iskierka”.
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Organizujemy Integracyjny Festyn 
Sportowy dla dzieci niepełnosprawnych, 
Olimpiadę „ Koziołka Matołka” dla 
przedszkolaków przy ul Żywieckiej. 

Stowarzyszenia sportowe to ważne 
ogniwa w wychowywaniu młodzieży. In-
westować w rozwój młodego pokolenia 
należy w dzieciństwie i młodości. A do 
takiej pracy potrzebni są trenerzy pierw-
szej klasy, oddani i zaangażowani.

RG: Jakie jest miejsce KS „ Borek” 
na mapie klubów sportowych Krakowa 

Deklaracja członkowska Wiesława Pachacza.
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plan rozwoju Klubu. Jeżeli nie planujemy 
rozwoju, możemy mówić tylko o historii. 
Marzenia nie są zupełnie oderwane od 
rzeczywistości. 

RG: Prezes Klubu pokazuje mi mapę 
terenu, na którym usytuowany jest 
obiekt sportowy. Mapa jest w kolorze 
zielonym, kolorze... marzeń. Zaznaczo-
ne na niej zostały planowane obiekty, ale 
mapa pochodzi z odległej przeszłości.

Jakie są te marzenia?

WF: Kryty basen pływacki, hala spor-
towa, trybuny, a w nich ukryte gabinety 
odnowy, szatnie, całe zaplecze sportowe, 
sala konferencyjna, kawiarnia... 

RG: Cóż mogę powiedzieć? Warto 
marzyć!

Dziękując Panom za miłe spotka-
nie, z przyjemnością oglądam obiekty 
sportowe Klubu, choć przysparzają one 
gospodarzom wiele troski -  bo jak mówi 
Pan W. Pachacz ( skarbnik)-  obiekt wy-
maga stałych remontów, a fundusze są 
skromne. 

Istotne jest jednak to, by zapełniały 
się one osobami czynnie uprawiającymi 
sport, bez względu na wiek, a także tymi, 
którzy potrafią znaleźć przyjemność 
w kibicowaniu swoim faworytom.     
  

Powitanie autorów prac na wystawie „ Młyny –Wiatraki” w Galerii Klubu „Iskierka”.
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Prezentowane na wystawie prace plastyczne. 
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
(ul. Żywiecka 13) czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY IX 
w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący Krzysztof Mucha: 
piątek w godz. 12.00-14.00

Z-ca Przewodniczącego Jan S. Pietras: 
czwartek w godz. 17.00-18.00

Członek Zarządu Renata Grotowska: 
środa w godz. 14.00-15.00

Dyżury radnych Miasta Krakowa 
w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13)

Radny Miasta Krakowa p. A. Migdał
14 kwietnia - czwartek, godz. 12.00-13.00
12 maja - czwartek, godz. 12.00-13.00
9 czerwca - czwartek, godz. 12.00-13.00

Radny Miasta Krakowa p. S. Ptaszkiewicz
1 kwietnia - piątek, godz. 14.00-16.00
6 maja - piątek, godz. 14.00-16.00
3 czerwca - piątek, godz. 14.00-16.00

Kwietniowe propozycje 
kulturalne

W kwietniu zapraszamy najmłodszych do Centrum Sztuki 
Współczesnej „Solvay” na przedstawienie w wykonaniu Teatru 
Drugiej Strony w ramach cyklu „Środy z teatrem dla dzieci”.

 Dla miłośników polskiego ekranu zapowiada się uczta hitów 
rodem z łódzkiej filmówki. Dotychczas, w ramach cyklu poka-
zów prezentujących najciekawsze osiągnięcia reżyserów wywo-
dzących się z Łódzkiej Szkoły Filmowej, pokazywane były filmy 
z lat 50. i 60., autorstwa m.in.: A. Wajdy, R. Polańskiego czy 
J. Majewskiego. W kwietniu czas na kolejne dwie dekady.

Na weekend 15-17 kwietnia w Centrum Sztuki Współcze-
snej „Solvay” w godzinach od 10.00 do 20.00 przygotowywana 
jest ciekawa impreza Retro PC Show. Powspominamy, jak wy-
glądały komputery kilka, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Będzie 
można obejrzeć stary sprzęt, posłuchać wykładów dotyczących 
historii komputerów oraz pograć w stare gry.  

Do Klubu „Iskierka” zapraszamy na wystawy oraz warsztaty. 
Artyści związani z Klubem „Iskierka” odkrywać będą tajniki 
malowania ikon – na kwietniowym spotkaniu pokażą materia-
ły wykorzystywane w tej technice. Artysta plastyk Adam Po-
chopień wprowadzi w sztukę tworzenia wycinanek. 

Serdecznie zapraszamy!

8 kwietnia, Klub „Iskierka”, godz. 18.00
otwarcie wystawy fotograficznej Stanisława Śliwy Katyń 1940 

– Smoleńsk 2010

12 kwietnia, Klub „Iskierka”, godz. 17.00
warsztaty pisania ikon, prowadzenie: Ewa Niemiec i Adam 
Pochopień

13 kwietnia, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, godz. 17.30
przedstawienie dla dzieci „Przedziwna przygoda Zdrowotka 
i Kłopotka” w wykonaniu Teatru Drugiej Strony
bilety: 10 zł (płacą tylko dzieci, opiekunowie gratis!)

13 kwietnia, Klub „Iskierka”, godz. 17.00-18.30 
warsztaty plastyczne Tworzenie wycinanek, prowadzenie: art. 
plastyk Adam Pochopień

14 kwietnia i 28 kwietnia, Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay, godz.19.00 

„Łodzią po Krakowie, czyli niezobowiązujący przegląd etiud 
z łódzkiej filmówki” (szczegółowy program przeglądów na 
stronie internetowej www.solvay.krakow.pl),
bilety: 10 zł normalne/ 5 zł ulgowe

15 kwietnia, Klub „Iskierka”,  godz. 18.00
otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa Kościoły w Polsce, 
wśród autorów m.in: Ewa Niemiec, Stanisław Śliwa, Elżbieta 
Szczepaniec-Cięciak, Grażyna Stępniewska-Szynalik, Adam 
Pochopień

15-17 kwietnia, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”, godz. 
10.00-20.00 
Retro PC Show

29 kwietnia, Klub „Iskierka”, godz. 18.00 
otwarcie wystawy okolicznościowej Jan Paweł II 

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62, tel. 012 266 98 12
Klub Kultury Iskierka, ul. Żywiecka 44, tel. 012 266 03 45

Nocna opieka medyczna 
dla mieszkańców 
południowych dzielnic 
Krakowa
Od 1 marca mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie korzy-
stać z nocnej i świątecznej pomocy lekarzy specjalistów 
Szpitala Św. Rafała przy ul. Bochenka 12.

W zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej pacjenci będą mieli zagwarantowany dostęp do ambulato-
ryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, wizyt domowych, RTG, 
badań analitycznych, od poniedziałku do piątku, w godz. od 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne 
dni ustawowo wolne od pracy od godz.  8.00 do  8.00 dnia na-
stępnego.

Wizyty domowe lekarskie i pielęgniarskie dla Pacjentów 
dzielnic IX, X i XI można zgłaszać pod nr tel.:  12 37 02 700.

W wyniku porozumienia Urzędu Miasta Krakowa z firmą  
Scanmed S.A. mieszkańcy Krakowa mogli na przełomie listo-
pada i grudnia 2010 r. przez dwa tygodnie bezpłatnie korzystać 
z całodobowej opieki lekarzy specjalistów Szpitala Św. Rafała. 
Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnił pilotażowe badanie 
zapotrzebowania mieszkańców południowego Krakowa na 
usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

OGŁOSZENIA, INFORMACJE KULTURA


