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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji
W II połowie kwietnia i w maju Rada Dzielnicy IX obradowała na trzech posiedzeniach w dniach 18 i 29 kwietnia oraz
16 maja.
Komisja Infrastruktury i Budownictwa przygotowała projekty
uchwał opiniujących warunki zabudowy planowanych na terenie Dzielnicy IX inwestycji.
Decyzją rady pozytywną opinię otrzymała koncepcja budowy
ogródka jordanowskiego z boiskiem, elementami małej architektury i alejkami pieszymi przy ul. Do Wilgi na Osiedlu Cegielniana.
Negatywną opinię Rada Dzielnicy IX uchwaliła dla:
1. Ustalenia WZ dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz lokalami usługowymi,
z infrastrukturą techniczną przy ulicach Sobótka i Myślenickiej.
2. Ustalenia WZ dla budowy zespołu czterech budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi przy ul. Kościuszkowców (rada wnioskowała, aby ten teren wykorzystać pod budowę żłobka i przedszkola).
3. Ustalenia WZ dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi
naziemnymi przy ul. Zakopiańskiej.
4. Ustalenia WZ dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Montwiłła-Mireckiego.
Wrócił temat potrzebnych a niezrealizowanych ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Brożka. Rada ponownie wnioskowała o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 budowy
ekranów dźwiękochłonnych typu lekkiego wzdłuż ulicy Brożka,
po stronie południowej na wysokości od wjazdu w ul. Bogdanowicza do rzeki Wilgi. Na wnioski mieszkańców oraz Wspólnoty
Mieszkaniowej Cegielniana Residence (ul. Cegielniana 6) Rada
podjęła 3 uchwały dotyczące budowy ekranów dźwiękochłonnych
przy ulicy Zakopiańskiej, która również charakteryzuje się szczególną uciążliwością dla zamieszkujących w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Wnioskowano o ujęcie w Budżecie Miasta Krakowa na
rok 2012 przygotowania projektowego i budowy ekranów dźwiękochłonnych w ul. Zakopiańskiej po stronie numerów nieparzystych na odcinkach: od ul. Orzechowej do ul. Zawiłej, zabudowy
przy ul. Cegielniana 6 oraz zabudowy przy ul. Cegielnianej 22.
2 uchwały dotyczyły zbycia lub wydzierżawienia działek. Negatywnie zaopiniowano zbycie części przy ul. Żywieckiej. Pozytywną opinię rady otrzymało wydzierżawienie działki stanowiącej
odcinek końcowy pasa drogowego ul. Ernesta Solvaya na wysokości posesji nr 27.
Rada podjęła starania o budowę żłobka i przedszkola integracyjnego na terenie Dzielnicy IX. Uchwalono wniosek o przeznaczenie działek przy ulicy Kościuszkowców pod tę inwestycję.
Na terenie Dzielnicy IX brak żłobka. Od wielu lat brakuje także
miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu naszej dzielnicy, powstają natomiast nowe osiedla, które zasiedlają młode rodziny.

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
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Budowa żłobka i przedszkola jest obecnie niezbędna. W całym
Krakowie są tylko 2 samorządowe przedszkola integracyjne oraz
4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, dlatego Rada Dzielnicy IX wnioskowała o budowę zespołu żłobka i przedszkola
w standardzie jednostki z oddziałami integracyjnymi, której brak
w południowej części Krakowa jest odczuwany przez rodziców.
W Dzielnicy IX i jej bezpośredniej bliskości działają 2 zespoły
szkół integracyjnych – przy ulicach Lipińskiego i Strąkowej. Zlokalizowanie w tym rejonie planowanego zespołu będzie elementem budowy pełnego systemu wychowawczo-edukacyjnego, integracyjnego. Położenie wskazane przez Radę Dzielnicy zapewni
dostępność komunikacyjną dla dzieci z szerokiego obszaru Krakowa, a bezpośrednie sąsiedztwo Parku Solvay podniesie walory
środowiskowe planowanej inwestycji.
Rada Dzielnicy IX uchwaliła korekty zadań priorytetowych
na 2011 rok. Wobec braku możliwości zrealizowania niektórych
zadań w bieżącym roku, Rada:
1. Środki z zadania priorytetowego „Opracowanie koncepcji
modernizacji ul. Orzechowej” w wysokości 15 000 zł przeznaczyła na zainstalowanie dodatkowych piłkochwytów na terenie boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17
przy ul. Fredry.
2. Kwotę 10 000 zł z zadania priorytetowego „Zagospodarowanie parku rzecznego rzeki Wilga” oraz kwotę 30 000 zł z zadania
„Odtworzenie alejek w lasku komunalnym, ul. Żywiecka” – przeznaczono na: remont łazienki w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 (kwota: 20 000 zł), remont i modernizację łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych
w Przedszkolu Samorządowym Nr 10 przy ul. Strąkowej 7 (kwota:
10 000 zł) oraz wymianę okien w sali gimnastycznej Gimnazjum
Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego 24 (kwota:10 000 zł).
3. Kwotę 24 500 zł z zadania priorytetowego „Modernizacja ul.
Zbrojarzy wg projektu na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego
do Ludwisarzy” przeniesiono na dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie remontów dróg i chodników.
W ramach zadań priorytetowych na rok 2011 r. Rada przeznaczyła także środki w wysokości 3 000 zł na pilotażowy projekt zajęć z piłki nożnej dla młodzieży z Dzielnicy IX organizowanych
w oparciu o infrastrukturę sportową KS „Borek”.
Rozdysponowano także dodatkowe środki w ramach zadań
priorytetowych na rok 2011 r. Przeznaczono je na zadania:
1. Komunikacja z mieszkańcami „XX-lecie powstania dzielnic
– medal okolicznościowy” (kwota 1 800 zł).
2. Zakup czujników tlenku węgla dla zespołów ratownictwa
medycznego (kwota 700 zł).
3. Remont ściany elewacyjnej w SOSW Nr 6 (kwota 5 000 zł).
4. Zakup instrumentów muzycznych stanowiących pomoc
w kształceniu dydaktycznym dla SOSW Nr 6 (kwota 2 500 zł).
5. Wymiana drzwi wejściowych w Bibliotece Filia Nr 10 przy ul.
Żywieckiej 32 (kwota 1 500 zł).
6. Zakup audiobooków dla Biblioteki Filia Nr 20 przy ul. Borsuczej 12 (kwota 3 000 zł).
7. Dofinansowanie programu „Uczeń – Obywatel” dla Centrum Młodzieży im. Dr. Henryka Jordana (kwota 1 000 zł).
R e d a k c j a : Anna Sulencka
O d p o w i e d z i a l n y z a w y d a n i e i n fo r m a c j i : Krzysztof Mucha
A d r e s r e d a k c j i : ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 012 268 16 14,
tel. 012 268 18 00, e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl
H e r b d z i e l n i c y i r y s u n e k n a s . 1 : Adam Pochopień
Pr o j e k t g r a f i c z n y i s ł a d : Anna Sulencka
D r u k : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Powstańców Wielkpolskich 3,
30-553 Kraków
N a k ł a d : 2000 egzemplarzy
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów
oraz nadawania im własnych tytułów.
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Co dalej z ulicą Zbrojarzy?
Ulice w Dzielnicy IX, zaczynające się na literę „Z”, nomen
omen są na końcu, jeżeli chodzi o realizację inwestycji w zakresie infrastruktury, jak litera alfabetu, która rozpoczyna
ich nazwy: ulica Zdunów (o niej pisaliśmy w tegorocznym
kwietniowym numerze Pisma) czy ulica Zbrojarzy. Tej ostatniej poświęcimy kilka uwag.
By przedstawić tę „niekończącą się historię”, trzeba sięgnąć do
faktów.
14 stycznia 2002 roku powołano Społeczny Komitet Budowy
Kanalizacji przy ul. Zbrojarzy na odcinku od ul. Motwiłła-Mireckiego do ul. Ludwisarzy. Od marca 2002 roku Komitet, mając stały
kontakt z ZIKiT, rokrocznie składał wniosek o budowę przyłączy
kanalizacji ogólnospławnej. W 2008 roku przygotowane zostały
mapki wysokościowe, podstawa do planu przyłączy. W 2009 roku
Komitet na własny koszt (ok. 9 tysięcy zł) zlecił firmie projektowej (Pracownia Projektowa – Adam Nowakowski) przygotowanie
projektu przyłączy, indywidualnie dla każdego odbiorcy. Przygotowany kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 26 770 zł. W 2010
roku mapy i plany straciły swoją ważność. W tym samym roku
projekt przejęła firma „Serpentyna” i przedstawiła plan przyłączy
oraz plan rozbudowy ul. Zbrojarzy.
Jest rok 2011. W tym roku ma być realizowana rozbudowa ul.
Zbrojarzy na odcinku 215 m, która polega na wykonaniu jezdni z obustronnymi chodnikami, wykonaniu zjazdów, korekcie
skrzyżowań, przestawieniu bram i ogrodzeń, wykonaniu oświetlenia ulicznego, wykonaniu i korekcie kanalizacji ogólnospławnej. Na tę inwestycję zabezpieczono w Budżecie M. Krakowa na
rok 2011 r. 2 335 000 zł.
Budowa przyłączy nie znalazła się na liście hierarchicznej zadań wnioskowanych do budżetu na rok 2011 z powodu opóźnienia w przekazaniu zweryfikowanej dokumentacji, stąd brak kwoty
na wykonanie przyłączy. Koszt ich budowy, wg kosztorysów wynosi 63 964,03 zł. O zabezpieczenie tych środków ZIKiT zwrócił
się z prośbą do Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego.
Pytanie: „Co dalej z ul. Zbrojarzy?” – jest nadal aktualne.
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na 2011 rok w zakresie budowy i modernizacji ulic wraz z oświetleniem, remontów dróg i chodników wraz z oświetleniem oraz
ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów.
Ponieważ mieszkańcy Osiedla Cegielniana zgłaszają występowanie utrudnień w ruchu pieszym i drogowym na początkowym
odcinku ul. Cegielnianej, które wynikają z parkowania samochodów po obydwu jej stronach, rada wnioskowała o ustawienie znaku
drogowego B-35 (zakazu postoju powyżej 1 minuty) przy ul. Cegielnianej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brożka do skrzyżowania z ul. Szaniawskiego, po stronie numerów parzystych. Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w piśmie z
dnia 04.04.2011r. po wizji lokalnej zaopiniował pozytywnie konieczność ustawienia w/w znaku.
Rada przyjęła sprawozdanie z działalności merytorycznej i
finansowej Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki za
2010 rok.
Podjęto uchwałę proponującą radnych Mariana Rodakowskiego i Macieja Bałę na członków Dzielnicowego Zespołu
Koordynacyjnego działającego w ramach Programu Poprawy
Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny
Kraków”. W składzie zespołu Rada proponuje uwzględnić Jacka
Stopę – naczelnika Oddziału IV Podgórze Straży Miejskiej Miasta
Krakowa, Zygmunta Pruszaka – kierownika II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji V, Leszka Siwca – nauczyciela i przedstawiciela mieszkańców Dzielnicy IX oraz Tomasza Rydzyńskiego
– nauczyciela w Gimnazjum Nr 24.
AS
Czy znajdzie się dodatkowa kwota na budowę przyłączy? Czy
rozbudowa ul. Zbrojarzy będzie realizowana bez budowy przyłączy? Czy budowa przyłączy będzie realizowana w trybie LII? Czy
rozbudowa ulicy ma być w 2011 roku zaniechana?
Te wszystkie pytania żywo interesują nie tylko mieszkańców
oczekujących na kanalizację, ale także wszystkich użytkowników
tej ważnej ze względów komunikacyjnych, ulicy w Borku Fałęckim.
RG

fot. Renata Grotowska

8. Zakup materiałów oraz nagród na Turniej „Ruch jest drzwiami
do uczenia się” dla ZSOI Nr 3 przy ul. Strąkowej (kwota 500 zł).
9. Naprawa schodów wejściowych w budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (kwota 8 000 zł).
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZSO Nr 17 (kwota 30 000 zł).
11. Wykonanie i montaż drzwi wejściowych w budynku Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (kwota 8 500 zł).
12. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie remontów
placówek oświatowych (kwota 41 000 zł).
13. Dofinansowanie wyposażenia pracowni dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 ul. Krzemionki 11 (kwota 2 000 zł).
14. Modernizacja ul. Żywieckiej od ul. Jagodowej do ul. Goryczkowej (kwota 250 000 zł).
15. Modernizacja chodników w ul. Siostry Faustyny na odcinku od ul. Kołodziejskiej do ul. Fredry (kwota 115 000 zł).
16. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie remontu
dróg i chodników (kwota 57 000 zł).
Rada Dzielnicy IX wnioskowała także o nadanie imienia
malarza, autora obrazu Jezusa Miłosiernego, mieszkańca Łagiewnik – Adolfa Hyły dla układu drogowego z rondem, stanowiącego
dojazd do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Uchwalono również wniosek o budowę progu zwalniającego
wyniesionego nad powierzchnię ulicy Cegielnianej zlokalizowanego na wysokości przejścia dla pieszych z ulicy Wałbrzyskiej.
Uchwalono korektę listy rankingowej zadań powierzonych

Ulica Zbrojarzy – stan aktualny.
maj 2011 . Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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„Jak dobrze mieć sąsiada...”
W dniu 2 czerwca przypada Europejski Dzień Sąsiada. W dobie globalizacji, możliwości szybkiego przemieszczania się, likwidacji granic dobre stosunki z sąsiadami nabierają nowych znaczeń.
Wszyscy zgodzimy się, że dobry sąsiad to skarb!
Dzisiaj chcę jednak zwrócić uwagę na ten gorszy aspekt sąsiedztwa, ten spod znaku: „Paweł i Gaweł w jednym stali domu”,
a dokładnie „stali w domach obok siebie”.
Wystarczy krótki spacer ulicami naszej dzielnicy, by zaobserwować sąsiedztwo dwóch odmiennych w swym charakterze budynków. Mieszkańców, którzy dotknięci zostali tym szczególnym
„sąsiedztwem” sytuacja zmusza niejednokrotnie do protestu i poszukiwania pomocy w Stowarzyszeniu Mieszkańców „Borek Fałęcki”. Inni, wrażliwi na harmonię przestrzeni publicznej, oburzają
się lub szukają skutecznych rozwiązań prawnych.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Lekcja historii
Tradycyjnie Msza św. Pro Patria odprawiona w łagiewnickim
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spotkanie pod
Pomnikiem 37-miu z Łagiewnik znalazły się w programie obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizowanych przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne.

Jedno jest pewne, nie możemy zaakceptować takiej ingerencji
w przestrzeń publiczną, która narusza ład architektoniczny, ponieważ zawsze jest to wbrew człowiekowi.
Problemy sygnalizowane tutaj w krótkiej formie wymagają obszernego opracowania, w oparciu o analizę inwestycji na terenie
Dzielnicy IX – co wkrótce nastąpi.
RG

fot. Renata Grotowska

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Kontrowersyjny kontrast architektoniczny zabudowy przy ul. Niemcewicza.

mniała podczas obchodów święta w Łagiewnikach pani Anna
Świerta. Pani Barbara Żołądź przybliżyła historię obchodzonej
również 3 maja kościelnej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która nawiązuje do ważnych w historii Polski
wydarzeń: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. oraz ślubów króla Jana Kazimierza.

fot. Anna Sulencka

Pamiętamy, że Konstytucja 3 Maja była ustawą przełomową,
pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, wprowadzała szereg
reform porządkujących sprawy państwa oraz ładu społecznego.
Rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe
uchwałą w 1919 r. wkrótce po odzyskaniu niepodległości oraz
ponownie w roku 1990. Okoliczności uchwalenia oraz znaczenie
Konstytucji 3 Maja dla rozpadającej się wówczas Polski przypo-

Po Mszy św. Pro Patria przed łagiewnickim kościołem pw. NSPJ, 3 maja 2011 r.

Galeria „Iskierki” zaprasza...
Gościnne progi Galerii warto przekroczyć w miesiącu maju co
najmniej z dwu powodów.
Po pierwsze, by zobaczyć prace dwudziestu artystów, którzy
uczynili tematem swych obrazów – las. Las przedstawiony o różnych porach roku, charakterystyczny dla różnych zakątków Polski.
Po drugie, by raz jeszcze spojrzeć na prace pana Adama Pochopienia, artysty związanego z Krakowem, a także, od wielu lat
z naszą dzielnicą. Doskonale znany jest jako laureat I nagrody za
projekt Chochoła Stulecia w konkursie organizowanym przez Teatr Groteska w Krakowie. Jest autorem projektów wnętrz obiektów
w wielu miastach m.in. Młodzieżowego Domu Harcerza w Krakowie. Wziął udział w ok. 270 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach
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W łagiewnickie obchody tych dwóch uroczystości wplecione
zostały polskie pieśni hymniczne, m.in. przywołujący Konstytucję 3 Maja, powstały podczas powstania listopadowego mazurek
„Witaj majowa jutrzenko” oraz pieśń „Boże, coś Polskę”, brana pod
uwagę przy wyborze hymnu Polski. Tę ostatnią śpiewaliśmy przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej Solvay, która obchodom święta dodała majestatu i uroczystej powagi.
Sięganie w przeszłość, aby budować świadomość o specyfice
naszej ojczyzny i przez to odkrywać też prawdę o nas, Polakach,
jest cenną wartością. Dlatego też Łagiewnickiemu Towarzystwu
Kulturalnemu za lekcję historii dziękujemy.
AS
Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, USA, Ukrainy i Japonii. Jest
członkiem ZPAP oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Od 20 maja w Galerii możemy oglądać wystawę pana Adama
Pochopienia „Widoki polskich miast”, która prezentuje prace malarskie i rysunkowe. Zapraszamy w imieniu autora.
RG

fot. Renata Grotowska

fot. Anna Sulencka

Uroczyste spotkanie pod Pomnikiem – Miejscem Pamięci przy ul. Hm Millana, 3 maja 2011 r.

Drugi od lewej – pan Adam Pochopień.
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ROZMOWA MIESIĄCA

Strażnicy pamięci
W dniu 19 maja 2011 roku w siedzibie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego odbyła się uroczystość wpisania
do Księgi Pamiątkowej Zasłużonych dla Łagiewnik. To zaszczytne wyróżnienie, przyznane za wkład pracy dla rozwoju Ziemi Łagiewnickiej, jej tradycji i kultury, otrzymali: Pani
Genowefa Janik, Pan Jan Rzyczniak, Ks. prof. Andrzej
Witko oraz Pan Stanisław Zalas.

fot. Anna Sulencka

Pamiątkowe dyplomy wręczali wyróżnionym Prezes ŁTK Pan
Edward Kucała i Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX
Pan Krzysztof Mucha.
Na uroczystości w bardzo miłej atmosferze spotkali się członkowie ŁTK, a także radni Dzielnicy IX: Anna Świerta, Renata Grotowska i Władysław Batko.

cjatywy tego wyjątkowego człowieka harcerza, żołnierza, patrioty,
wielkiego społecznika. Czy może Pan przybliżyć działalność Towarzystwa?
Zorganizowano kilka plenerów malarskich z udziałem artystów
i uczniów Liceum Plastycznego, czego artystyczne efekty mgła Pani
obejrzeć w sali Towarzystwa. Co roku organizujemy sesje popularno-naukowe, zapoczątkowane jeszcze przez Stanisława Millana
w roku 1994.
Towarzystwo ma wielkie zasługi na polu przekazywania tradycji, wiedzy historycznej i krzewieniu postaw patriotycznych. W
jaki sposób to robicie?
Pamięć o historii i ludziach, którzy ją tworzyli wyraża się w spotkaniach rocznicowych z okazji Święta 3 Maja i 11 Listopada przy Pomniku Pamięci, wzniesionym z inicjatywy Towarzystwa, według projektu
Stanisława Millana. Działacze Towarzystwa upamiętniają zasłużonych łagiewniczan, przykładem czego była dzisiejsza uroczystość, nadają także ich imiona ulicom, fundują pomniki i tablice pamiątkowe.
To hołd składany historii, a co z przyszłością?
ŁTK integruje nie tylko środowisko byłych harcerzy i żołnierzy
AK ale także młodzież poprzez powołanie Koła Miłośników Ziemi Łagiewnickiej. Dodam jeszcze, że 5 stycznia 2011 roku ŁTK zostało wpisane do Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.
Dziękując Panu za rozmowę myślę, że po Stanisławie Millanie,
Stanisławie Spólniku stał się Pan kolejnym „strażnikiem pamięci”,
czego serdecznie gratuluję.
Rozmawiała: Renata Grotowska
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fot. z archiwum ŁTK

15 DH-y, w pierwszej czwórce: Z. Masłyk, A. Czernecki, S. Spólnik, T. Śmiałowski, rok 1957.

Uroczystość przy Pomniku w Łagiewnikach, 3 maja 1999 r. Odznaczeni Krzyżem AK od lewej:
Kazimierz Kolarz, Franciszek Rzyczniak, Włodzimierz Kuc, Tadeusz Szymański, Stanisław Millan.

fot. Anna Sulencka

Ta szczególna uroczystość stała się okazją do spotkania i rozmowy z Panem Edwardem Kucałą, od 2010 roku Prezesem Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego.
Sytuacja sprzyjała wspomnieniom o historii Łagiewnik i ludziach, którzy ją tworzyli.
Pan Prezes wymienia nazwiska starych łagiewnickich rodzin:
Rzyczniaków, Frasiów, Żyłów, Wardasów, Kobielów, Tylków, Zalasów, Szymańskich i wiele innych, które podejmowały ważne inicjatywy społeczne, tworzyły tradycję. To oni budowali szkoły, Dom
Ludowy, kaplicę, cmentarz. Troszczyli się o edukację przyszłych
pokoleń – w roku 1902 została powołana jednoklasowa Szkoła Ludowa, dbali o tężyznę fizyczną, zakładając w 1928 roku KS „Łagiewniankę”. Budowali nowe drogi, rozwijali komunikację, np. w
1938 roku przedłużono linię tramwajową z ronda A. Matecznego do
Łagiewnik. W tym samym roku do gminy dotarła elektryczność.
Wiem, że tych wspólnie wypracowanych osiągnięć było znacznie więcej. Pytam Pana Prezesa o działalność harcerską, ponieważ
to z jej tradycji wyrosło Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne.
To prawda, historia łagiewnickiego harcerstwa jest bardzo bogata. Nadal działa Krąg Seniorów Harcerstwa w Łagiewnikach, skupiający harcerzy z „dawnych lat”, którymi kierowali Włodzimierz
Kuc i Stanisław Millan. A przecież S. Millanowi ŁTK zawdzięcza
swoje istnienie, to on powołał je do życia.
Trzeba dodać, że 1 Łagiewnicka Drużyna Harcerzy powstała w
1934 roku i jej pierwszym drużynowym był Lesław Połomski, syn
ówczesnego kierownika szkoły. Dzisiaj to starszy pan, który był honorowym gościem na uroczystym spotkaniu w dniu 19 maja. Kolejnymi drużynowymi byli druhowie: Kazimierz Wardas i Zdzisław
Kumielski. To bardzo odległe czasy, ale nazwiska się powtarzają.
Powróćmy do jednego z nich, Stanisława Millana, którego imię
nosi jedna z ulic w Łagiewnikach. Łagiewnickie Towarzystwo
Kulturalne założone zostało 10 lutego 1992 roku właśnie z ini-

fot. z archiwum ŁTK

Uroczystość wpisania do Księgi Pamiątkowej Zasłużonych dla Łagiewnik, w pierwszym
rzędzie (od lewej): Jan Rzyczniak, Genowefa Janik, Krzysztof Mucha, w drugim rzędzie (od
lewej): ks. prof. Andrzej Witko, Stanisław Zalas, Edward Kucała, Stanisław Spólnik.

Msza św. Pro Patria w łagiewnickim kościele paraﬁalnym, 3 maja 2011 r.
maj 2011 . Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

„Urodziny dziesiątki”
Jubileusz Przedszkola Nr 10

Uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia z udziałem gości z Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kurii Metropolitalnej, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” oraz innych
instytucji współpracujących z przedszkolem, miały miejsce 18
maja. Dzieci ugościły wszystkich przybyłych na uroczystość tańcem i piosenką, w programie artystycznym przedstawiły także
pokrótce historię swojego przedszkola. Centralne miejsce w holu

Jubileusz świętowano 14
maja na pikniku rodzinnym
pod hasłem „Urodziny dziejako krakowskie kwiaciarki
siątki” w przedszkolnym ogro- Dziewczynki
z podarunkami dla wszystkich gości.
dzie. Nie zabrakło urodzinowego tortu oraz mnóstwa atrakcji, jakie niosą ze sobą imprezy
plenerowe: smakołyków z grilla, pokazów tańców, zabaw i konkurencji sportowych, w których brały udział przedszkolaki ze swymi
rodzinami.

Jubileuszowe reﬂeksje
Rozmowa z dyrektor Samorządowego
Przedszkola Nr 10 p. Teresą Sternal
Przedszkole Samorządowe Nr 10 im. Jana Pawła II cieszy się
bardzo dobrą opinią. Kiedy objęła Pani funkcję dyrektora w 2002 r.,
placówka liczyła 6 oddziałów. Teraz jest to duże przedszkole, ma
pod swoją opieką ponad 270 dzieci w 11 oddziałach. Od dwóch lat
działa także dwuoddziałowa filia przy ul. Przyzby 1. W odpowiedzi na potrzeby środowiskowe dwa lata temu otwarty został jeden
oddział integracyjny, w przyszłym roku szkolnym powstanie drugi
tego typu. Zapotrzebowanie na miejsca i zainteresowanie rodziców
ciągle wzrastają.
Jakie elementy składają się na dobre funkcjonowanie tak dużej
placówki przedszkolnej?
Dyrektor Teresa Sternal: Patrząc z perspektywy czasu, jednego jestem pewna: przedszkole zostało w odpowiedni sposób wypromowane. Bardzo ważne jest to, że założyliśmy własną stronę
internetową. Tu zamieszczane są informacje dla rodziców o pracy
każdej grupy i pracy poszczególnych nauczycieli. To daje gwarancję możliwości monitorowania pracy nauczycieli na bieżąco. Placówka jest przedszkolem otwartym. Każdy rodzic w każdej chwili
może przyjść, zapytać i porozmawiać. Rodzice mogą brać udział
w zajęciach otwartych dla nich, w uroczystościach typu Dzień
Matki, Dzień Ojca, Wieczorek wigilijny, „Pasowanie malucha na
przedszkolnego zucha”. Otwartość dla rodziców jest w tej chwili
najważniejsza. Rodzice chcą wiedzieć, co się dzieje w przedszkolu,
chcą mieć wpływ na to, co się dzieje.
Jako patron przedszkola wybrany został wielki człowiek. Myśl
i działalność Jana Pawła II zapisała się trwale we współczesnej historii na wielu płaszczyznach życia. W jaki sposób dotrzeć można
z papieskim przesłaniem do kilkulatka?
TS: Rzeczywiście, ktoś postronny, patrząc z boku może się zastanawiać, jak można realizować idee nauk Jana Pawła II w pracy z
tak małymi dziećmi. Natomiast my wiemy, że to jest możliwe i tak
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fot. Anna Sulencka

Minęło 10 lat od zapoczątkowania działalności przedszkola wybudowanego między rozrastającymi się nadal
osiedlami Cegielniana i Ruczaj. W sąsiedztwie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych Nr 3 tuż przy
rzece Wildze, w zacisznym
zakątku w otoczeniu zieleni
ma swoją siedzibę przedszkolny jubilat.

Pokaz taneczny w wykonaniu przedszkolaków podczas uroczystości jubileuszu 10-lecia
Przedszkola Nr 10, 18 maja 2011.

przedszkola, gdzie odbywał się występ, zdobiły prace plastyczne
dzieci wykonane na konkurs „Moje przedszkole” zorganizowany
na okoliczność jubileuszu.
AS

się dzieje. Kiedy 4 lata temu podjęliśmy kwestię nadania imienia
przedszkolu i ogłosiliśmy wśród dzieci i rodziców konkurs, propozycje były przeróżne. Ostatecznie za moją namową wspólnie z
Radą Pedagogiczną podjęliśmy decyzję, aby starać się o nadanie
przedszkolu imienia Jana Pawła II. Czujemy się jak gdyby moralnymi spadkobiercami głoszonych przez niego idei i nauk, dlatego
że Jan Pawe II wielokrotnie podkreślał, że dzieci i rodzina są najważniejsze. Poza tym jesteśmy przedszkolem położonym w takiej
a nie innej dzielnicy Krakowa. Z Łagiewnikami życie i praca Jana
Pawła II przeplatały się bardzo żywo. Z okien naszego przedszkola
widać wieżę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – dzieła życia papieża zrealizowanego u schyłku posługi piotrowej, tu obok przedszkola przebiegała kolejka z fabryki solvayowskiej na Zakrzówek.
Zatem to tu, w tych okolicach Jana Paweł II był, żył, pracował, tu
zrealizował swe wielkie marzenie o budowie Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Tym bardziej czuliśmy, że mamy moralne prawo do
starania się o nadanie naszej placówce jego imienia. Kard. Stanisław Dziwisz w swoim wystąpieniu w dniu 18 października 2007 r.
podczas nadania przedszkolu imienia zwrócił się do nas, wychowawców, ze słowami, że „imię to nie tylko nazwa – to zobowiązanie” i wyraził nadzieję, że my będziemy to zobowiązanie wypełniać
w swojej działalności. Uświadomiliśmy sobie wtedy, jak ogromny
ciężar spoczywa na przedszkolu, aby nasza praca wychowawczo-dydaktyczna była taka, jakiej życzyłby sobie Jan Paweł II.
Wkrótce po nadaniu imienia powstały projekty i programy
stworzone przez naszych nauczycieli. Mamy piękny projekt dydaktyczno-wychowawczy „Moje serce jest w rozterce”, realizowany od trzech lat, napisany przez panie Teresę Miętkę i Ewę Kuklę
gdzie wszystkie uniwersalne idee: miłość, dobro, piękno, prawda,
szacunek są ujęte w całościowym programie, krok po kroku wdrażającym dzieciom te, wydawałoby się, trudne pojęcia. Jestem pewna, że każdy nasz przedszkolak wie, kim był Jan Paweł II, dlaczego
jest naszym patronem i jakie idee przekazywane przez niego są w
życiu każdego dziecka najważniejsze.
W propagowaniu myśli Jana Pawła II istotną rolę odgrywają
także takie elementy jak hymn przedszkola poświęcony Janowi
Pawłowi II, który towarzyszy nam w ważnych uroczystościach
odbywających się w przedszkolu, a także sztandar, który buduje
w dzieciach poczucie ważności tego, że jesteśmy przedszkolem
W W W
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imienia Jana Pawła II. A dzieci się z tym identyfikują i utożsamiają. Mamy także rozpracowany cykl zajęć poświęcony naszemu patronowi, realizowanych w okolicach dat rocznic urodzin, śmierci,
rozpoczęcia pontyfikatu. Należy do nich konkurs plastyczny „Jan
Paweł II w oczach dziecka” o zasięgu ogólnopolskim, z którego
wybrane prace zostają corocznie składane w formie albumu osobiście przez dzieci na ręce kard. Stanisława Dziwisza. Współpracujemy ściśle z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Dzieci
chodzą po Krakowie szlakami Jana Pawła II, bywają na wystawach
związanych z osobą papieża, jeżdżą do Wadowic.
O czym marzy dyrektor Przedszkola Nr 10, aby mieć pełną satysfakcję z pracy i świadomość, że jego wychowankowie rozwijają się
w optymalnych warunkach?

TS: Czy nam czegoś brakuje? Muszę powiedzieć, że jesteśmy
w tej komfortowej sytuacji w porównaniu do innych przedszkoli krakowskich, że jeśli chodzi o zaplecze dydaktyczne, kwestię
ogrodu, sali gimnastycznej – my to wszystko mamy. Współpraca
z nauczycielami, w większości osobami młodymi, kreatywnymi,
jest również bardzo dobra – każdy dyrektor mógłby marzyć o takim zespole. Także na pozostałych pracownikach, jako dyrektor,
mogę w każdej sytuacji polegać.
Myślę, że najbardziej w tym momencie brakuje nam po prostu
miejsc. Mimo tego, że w ciągu 10 lat poszerzyliśmy dwukrotnie
naszą bazę, wciąż zmuszeni jesteśmy co roku odmawiać 120-150
dzieciom. Moja bezradność w tym względzie jest dla mnie trudna
do zaakceptowania.
Rozmawiała Anna Sulencka

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Integracyjny Festyn Sportowy

Jedna z kilkunastu zabaw zaproponowanych uczestnikom festynu.

12 maja gospodarz obiektów sportowych – KS Borek po raz
piąty gościł kilkanaście drużyn z małopolskich placówek specjalnych. W sumie ponad 200 dzieci wzięło udział w imprezie.
Festyn ma charakter swobodnej zabawy bez aspektu konkurencyjności. Radość i energia towarzyszące dzieciom utwierdzają
w przekonaniu, jak istotnym elementem działań rehabilitacyjnych
są spotkania integracyjne na powietrzu, gdzie królują spontaniczność i ruch. „Dzięki wolontariuszom z Uniwersytetu Pedagogicznego możemy zapewnić tak dużej ilości dzieci z rozmaitymi
dysfunkcjami różnorodność i wielość zabaw”– zaznacza dyrektor
SOSW Nr 6 pani Renata Dubiel.
Finałem festynu było wręczenie nagród, ufundowanych m.in.
przez Radę Dzielnicy IX.
AS

„Biblioteka zawsze po drodze.
Nie mijam – wchodzę”
Tytuł artykułu na temat Filii nr 10 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żywieckiej 32 zaczerpnęliśmy z tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek, który trwał od 8 do 15 maja.
Artykuł przygotowała pani Ewa Antończyk, której serdecznie dziękujemy za współpracę.
Biblioteka przy ul. Żywieckiej 32 jest Filią Nr 10 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie. Obecnie księgozbiór biblioteki
liczy ponad 11200 woluminów. Co roku uzupełniamy go o nowe
pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej. Jesteśmy biblioteką uniwersalną, z której korzystają dzieci – sporą ilość czytelników stanowią najmłodsi w wieku przedszkolnym – młodzież i
dorośli. Staramy się w miarę posiadanych środków finansowych
zaspokajać potrzeby wszystkich grup wiekowych. Rocznie z zakupów i darów od czytelników przybywa nam około 400 woluminów. W ostatnich latach liczba czytelników sukcesywnie wzrasta, dzieje się tak z powodu rozrastającego się osiedla na Polanie
Żywieckiej, przy ulicach Obozowej, Huculskiej i Zbrojarzy, gdzie
powstają nowe bloki mieszkalne i domy jednorodzinne.
W naszej bibliotece można nie tylko wypożyczać ksiązki, ale
również na miejscu korzystać z księgozbioru podręcznego (encyW W W
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fot. Anna Sulencka

Otwarcie V Integracyjnego Festynu Sportowego.

fot. Anna Sulencka

Integracyjny Festyn Sportowy organizowany w ramach
Festiwalu Nauki przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 z ul. Niecałej oraz Katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego wszedł już na stałe
w kalendarz wydarzeń majowych w Centrum Aktywnego
Wypoczynku.

klopedie, słowniki, leksykony), Internetu, przeczytać codzienną
prasę czy obejrzeć okolicznościową wystawkę.
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów to nasza podstawowa
działalność. Ponadto organizujemy imprezy, na które zapraszamy dzieci z pobliskiego Przedszkola Nr 95 i młodzież z gimnazjum przy ul. Montwiłła-Mireckiego. Do najciekawszych należały
warsztaty teatralne prowadzone przez aktorki: Monikę Babecką,
Izabelę Mróz, Agnieszkę Bała, spotkania autorskie z pisarzami Bogną Wernichowską i Ewą Stadtmuller, warsztaty etnograficzne „W
krakowskiej izbie” prowadzone przez K Reinftus-Janusz, prelekcja
połączona z przezroczami prowadzona przez Artura Chojnackiego ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków zatytułowana
„Wyjątkowość krakowskich zabytków”, lekcje biblioteczne, a także
przygotowywane cyklicznie przez pracowników biblioteki pogadanki – w ostatnim czasie „Drzewa i ich znaczenie”, „Zwyczaje
Świąt Wielkanocnych”, „Kornel Makuszyński – życie i twórczość”.
Wieloletniemu wsparciu finansowemu Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki nasza placówka zawdzięcza co roku
zakup nowości książkowych, wyposażenie w nowe meble, okna,
komputery, ksero, a w ubiegłym roku gruntowny remont, dzięki
któremu wnętrze biblioteki nabrało nowego blasku.
Dobiega końca komputeryzacja biblioteki i w najbliższych
miesiącach czytelnicy będą mieć możliwość elektronicznej rezerwacji książek. Już dziś na stronie Podgórskiej Biblioteki Publicznej, otwierając katalog elektroniczny, mogą sprawdzić, czy książka,
której poszukują, znajduje się w naszej bibliotece, a także dokonywać prolongaty drogą mailową.
maj 2011 . Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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Tytuł nowego działu w Piśmie Rady Dzielnicy IX został zaczerpnięty z książki prof. Michała Głowińskiego, teoretyka literatury, pisarza, polonisty.
Pretekstem dla wprowadzenia nowego działu Pisma jest obchodzone 15 maja Święto Niezapominajki.
Pomysł zrodził się na antenie radiowej
Jedynki w roku 2002.
Propozycja obchodów polskiego
święta spodobała się wielu osobom.
Zainteresowani sami tworzyli tradycję
tego dnia. Zatem 15 maja są w różnych
miejscach Polski organizowane spotkania, pikniki, wspólne sadzenie drzew...
Święto Niezapominajki to także
okazja, by dać dowód sympatii osobom, które szanujemy. Powstało, aby
zachować od zapomnienia ważne dla
nas chwile, osoby, miejsca, sytuacje,
aby przypomnieć o ochronie przyrody,
promować jej wyjątkowe walory, aby
chronić od zapomnienia tradycję, kulturę duchową i materialną.
Takie założenie leży u podstaw ogłoszonego przez Radę Dzielnicy IX Konkursu „Człowiek, Miejsce, Zdarzenie”.
Udział w Konkursie jest dla Państwa
okazją do działań, mających ochronić
Stare Łagiewniki
od zapomnienia to, co utrwaliła Wasza
pamięć oraz to, co zostało utrwalone

OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Konkurs Rady Dzielnicy IX
„CZŁOWIEK, MIEJSCE
I ZDARZENIE” nadal trwa!
Zakończył się pierwszy etap Konkursu. Nagrody za udostępnione pamiątki wyróżnione w Konkursie „Człowiek, Miejsce
i Zdarzenie” zostaną wręczone podczas XVII Dni Dzielnicy IX.
Część pozyskanych fotografii i dokumentów prezentowana będzie
na wystawie w dniach 28-29 maja podczas XVII Dni Dzielnicy
IX, wykorzystane zostaną także jako wizytówka dzielnicy w Dniu
Otwartym Magistratu.
Rada Dzielnicy IX zdecydowała o przedłużeniu konkursu. Gorąco zachęcamy do udziału w projekcie. Zaproszenie kierujemy
do mieszkańców Dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz wszystkich, którzy w swoim życiu związani byli z tą częścią Krakowa.
Przedmiotem konkursu jest dokument ikonograficzny: rysunek,
grafika, plakat, obraz, fotografia lub dokument w formie pisemnej
dotyczący miejsca, zdarzenia bądź ludzi – związany z Dzielnicą
Łagiewniki-Borek Fałęcki.
Zebrane w czasie konkursu materiały posłużą m.in. do stworzenia stałego cyklu artykułów w „Piśmie Dzielnicy IX” na temat
historii Dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki, będą także prezentowane szerokiemu gronu mieszkańców Krakowa podczas wystaw
okolicznościowych.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl.

fot. Renata Grotowska

kładka nad czasem

w postaci materialnej.
Przekazane, zgodnie z Regulaminem Konkursu, pamiątki, za
Państwa zgodą, będą publikowane w ramach działu: „Kładka nad
czasem”, utworzonego w majowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX.
Dzisiaj przedstawiamy miejsca opuszczone, zapomniane, które
swoim wyjątkowym urokiem przyciągają uwagę spacerujących ulicami starych Łagiewnik. Warto ocalić je od zapomnienia. RG

KULTURA

W czerwcu
10 czerwca, Klub Kultury Iskierka, godz. 17.00
otwarcie wystawy pokonkursowej LASY wyróżnionych prac dzieci
i młodzieży, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
10 czerwca, Klub Kultury Iskierka, godz. 18.00
otwarcie wystawy fotograﬁcznej ZIEMIA ŚWIĘTA autorstwa Stanisława Śliwy z Wodzisławia
10 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 19.00
premiera spektaklu „Lekarz mimo woli” Moliera w wykonaniu Teatru MIST
11 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 19.00
spektakl „Lekarz mimo woli” Moliera w wykonaniu Teatr MIST
12 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 19.00
spektakl „Lekarz mimo woli” Moliera w wykonaniu Teatr MIST
15 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 9.00 i 11.00
spektakl „Alicja w Krainie Bajek” w wyk. uczniów SM Da Capo
17 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 19.00
spektakl „Doczekać jutra”, A. Marszalik
18 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 21.00
Noc Teatrów, „Goplana i Grabiec” w wykonaniu Teatru MIST
19 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, godz. 19.00
spektakl „Undersen” w wykonaniu Teatru z Białegostoku
22 czerwca, Klub Kultury Iskierka, godz. 17.00
prezentacja solistów i zespołów Klubu Kultury ISKIERKA
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62, tel. 012 266 98 12
Klub Kultury Iskierka, ul. Żywiecka 44, tel. 012 266 03 45

W każdą 3. środę miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) w godzinach 16.00-17.00 odbywają się dyżury rejonowych
strażników miejskich. Funkcjonariusze ci, na co dzień pracujący w terenie w Dzielnicy IX, odpowiadają na Państwa pytania
czy wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa, możliwości przeciwdziałania łamaniu prawa itp.
Najbliższy dyżur strażnika miejskiego w siedzibie Rady Dzielnicy IX w środę 15 czerwca o godz. 16.00.
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