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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Z wrześniowych sesji
We wrześniu 2011 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Dzielnicy IX.
Podjęto dwie uchwały dotyczące modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy IX.
1. Wnioskowano o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2012 r. budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego). Rada Dzielnicy IX w 2011 r. sfinansowała opracowanie projektu modernizacji zespołu boisk wielofunkcyjnych
z oświetleniem na terenie przy tej placówce. Stan boisk spowodował ich wyłączenie przez inspekcje z korzystania przez
uczniów na lekcjach wychowania fizycznego. Modernizacja
boisk jest niezbędna dla funkcjonowania placówki.
2. Wnioskowano o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na 2012 r. modernizacji obiektów w KS Borek przy ulicy Żywieckiej 13 obejmującą modernizację trybuny północnej
i południowej oraz wykonanie nagłośnienia stadionu (szacunkowy koszt tych zadań to ok. 300 000 zł). Z obiektów wchodzących w skład Centrum Aktywnego Wypoczynku, w oparciu
o którego infrastrukturę prowadzi działalność KS Borek, korzystają także mieszkańcy Dzielnicy IX, całe rodziny i dzieci
oraz inni mieszkańcy Krakowa. Korzysta także nieodpłatnie
młodzież i dzieci m.in. uczęszczające do Gimnazjum Nr 24,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 i Samorządowego Przedszkola Nr 95. Obiekty Klubu wykorzystywane
są przy organizacji działalności Rady Dzielnicy IX. Rozpoczęcie modernizacji obiektów ma pierwszorzędne znaczenie dla
dalszego rozwoju bazy sportowej i szkoleniowej niezbędnej dla
pracy z młodzieżą w tej części Krakowa. Rada Dzielnicy w 2012
r. ze środków na modernizację infrastruktury sportowej na terenie dzielnic Krakowa planuje sfinansować adaptacje i zakup
urządzeń do treningu i rekreacji dla Centrum Aktywnego Wypoczynku.
Rada opiniowała warunki zabudowy dla kolejnych planowanych na terenie Dzielnicy IX inwestycji.
1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny z garażem
przy ul. Kołobrzeskiej zaopiniowana została negatywnie. Istniejący charakter zabudowy dla tego obszaru, to zabudowa
jednorodzinna i wszelka planowana zabudowa powinna być do
niej dostosowana pod względem parametrów wielkości, wysokości i kształtu (planowana inwestycja posiada 4 kondygnacje).
Dla tego obszaru linię zabudowy oddzielającą budownictwo
wielorodzinne (budynki wysokie, powyżej 3 kondygnacji) od
jednorodzinnego stanowi ul. Borsucza. Opiniowana inwesty-

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. 15.00-16.00
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cja jest kolejną próbą stworzenia precedensu dla tego obszaru
– zmiany charakteru zabudowy z jednorodzinnej na wielorodzinną. Inwestycja o charakterze usługowym i mieszkalnym
wielorodzinnym o tak dużej intensywności zabudowy nie daje
możliwości budowy odpowiedniej ilości miejsc postojowych
zewnętrznych na terenie objętym planem. Dodatkowy, zwiększony ruch samochodowy poprzez wprowadzenie działalności
usługowej pogłębi w tym rejonie problemy wynikające z nieprzystosowania układu komunikacyjnego do zwiększonego
ruchu samochodowego.
2. Zaopiniowano negatywnie projekt budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi parkingami
przy ul. Zbrojarzy. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana bezpośrednio przy granicy dzielnic VIII i IX przy ważnej
dla układu komunikacyjnego w Dzielnicy IX ul. Zbrojarzy, co,
przy zaplanowanych parametrach, będzie miało niekorzystny
wpływ głównie na układ komunikacyjny naszej dzielnicy. Rada
Dzielnicy IX podejmuje niniejszą opinię uwzględniając także
głos zaniepokojonych przygotowywaną inwestycją mieszkańców tego rejonu. Obecnie istniejąca zabudowa terenu przy ul.
Zbrojarzy to zabudowa niska (sąsiadujący budynek wielorodzinny przy ul. Zbrojarzy 109 to budynek 3-kondygnacyjny, a
przeważająca część zabudowy przy ul. Zbrojarzy są to budynki
jednorodzinne 2-kondygnacyjne). Planowany 8-kondygnacyjny budynek kubaturą i wysokością odbiega od sąsiadującej
zabudowy. W projekcie planowanej inwestycji nie zapewniono
niezbędnej powierzchni zieleni a zwrócić trzeba jednocześnie
uwagę na to, że realizowane na tym terenie inwestycje spowodowały wycięcie i dewastację istniejącego tu drzewostanu.
Ponadto: planowana inwestycja nie zapewni właściwej ilości
miejsc parkingowych, brakuje rozwiązania komunikacyjnego,
które nie pogorszyłoby istniejących warunków ruchu drogowego.
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców do Rady
Dzielnicy IX zawnioskowano o zlokalizowanie przystanku
tramwajowego na żądanie w kierunku od pętli Łagiewniki
do przystanku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na wysokości budynku ZUS, przy ul. Zakopiańskiej 33. Wiele osób korzystających z ZUS to osoby starsze i często niepełnosprawne,
dla których pokonanie odległości od przystanku tramwajowego, niezależnie z której strony, jest bardzo uciążliwe.
Uchwalono projekt planu finansowego Rady Dzielnicy IX
na rok 2012. Dokonano również korekty w planie finansowym
Rady Dzielnicy IX na rok 2011. Kwotę 2 600 zł przewidywaną
na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej przesunięto na
zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych.
Po wizji lokalnej przeprowadzonej przez członków Komisji
ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, którzy zasięgnęli opinię
sąsiadujących mieszkańców, Rada Dzielnicy IX zaopiniowała

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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pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, położonego przy ul. Kościuszkowców 4 na następny okres.
Ze względów prawnych konieczna była rezygnacja z zadania
priorytetowego na 2011 r. pn. Organizacja spotkań wigilijnych
dla Kół Emerytów i Rencistów z terenu Dzielnicy IX. Kwotę
1 800 zł przeznaczono na wymianę elementu wyposażenia
kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr
3 przy ul. Strąkowej 3a – dofinansowany zostanie zakup sprzętu
kuchennego, który ostatnio uległ awarii, a jest niezbędny dla
przygotowania posiłków dla uczniów.
Dokonano także korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych Dzielnicy IX w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” na 2012 r. Zrezygnowano z zakupu
i montażu bramy wjazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 (ul. Niecała 8), a środki w kwocie 4 000

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

zł przeznaczono na: zakupy dla Straży Miejskiej na działalność
profilaktyczną na terenie Dzielnicy IX.
Dodatkowe środki finansowe również w tym zakresie w
kwocie 2 800 zł przeznaczono na zadania:
1. Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Straż Miejską na terenie Dzielnicy IX – kwota: 1 600 zł.
2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Krakowie (ul. Rzemieślnicza 10) – kwota 1 200 zł.
Rada zawnioskowała o budowę progów zwalniających w ul.
Sowiej, która stanowi ciąg komunikacji samochodowej i pieszej
a montaż progów jest kwestią zapewnienia bezpieczeństwa poruszającym się drogą osobom. Do uchwały dołączone zostało
pismo w tej sprawie z podpisami mieszkańców.

W dalszym ciągu jest to jednak przestrzeń publiczna. Tędy
prowadzi droga z pętli tramwajowej do końcowego przystanku autobusów. Jest to ważny węzeł komunikacyjny, wizytówka
miasta.
Nie możemy wobec tej sytuacji pozostać obojętni. Zachęcamy Państwa do aktywnego działania. Piszcie Państwo listy,
protestujcie...
RG

Posprzątajmy naszą
dzielnicę. Krok drugi...
W sierpniowym numerze Pisma Rady Dzielnicy IX zamieściliśmy pierwszy tekst z cyklu: „Posprzątajmy naszą dzielnicę”.
Anonimowe, opuszczone obiekty handlowe, stojące w różnych miejscach na terenie Borku Fałęckiego i Łagiewnik zaczęły żyć własnym życiem. Otrzymaliśmy kilka informacji na
temat ich pochodzenia i może pomogą nam one w dotarciu do
właścicieli, którzy mają obowiązek zaopiekować się porzuconymi kioskami. Zarząd Rady Dzielnicy IX rozpoczął działania,
aby skutecznie pozbyć się tego typu zabudowy, szpecącej przestrzeń publiczną.

Za straganem w dzień targowy...
Popołudniowy obraz placu targowego przy pętli w Borku Fałęckim.

Dzisiaj robimy kolejny, drugi krok... w kierunku placu handlowego w Borku Fałęckim.
Estetyka kramów, w których mieszkańcy chętnie robią zakupy, pozostawia wiele do życzenia.
Kiedy znikną kupcy i kupujący, w godzinach popołuniowych
plac wygląda jak obca planeta po kataklizmie. Armagedon.

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

„Marzenia ściętej głowy...”

działaniach znaleźli sprzymierzeńca w strażnikach Straży Miejskiej sekcji EKO.
Rejestrowane są na bieżąco wszystkie nieprawidłowości
i powiadamiany jest Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu M. Krakowa.
RG

O czym marzy w upalny dzień osoba znajdująca się nad
brzegiem rzeki lub urokliwego potoku? Oczywiście pragnie zanurzyć się w ich orzeźwiających wodach.
Jeżeli pragnienie to odczuwa nad rzeką Wilgą lub potokiem
Urwisko, musi usłyszeć głos rozsądku: ZAKAZ KĄPIELI.
Wszystkie cieki wodne płynące przez obszar Dzielnicy IX
są zanieczyszczone, co widać „gołym okiem”. Niestety „marzeniem ściętej głowy” jest kąpiel w nich w najbliższych latach.
A przecież pół wieku temu rzeka Wilga była rzeką dzieciństwa
niejednego mieszkańca Borku Fałęckiego i Łagiewnik.
Dzisiaj, kiedy zlikwidowany został „główny truciciel” – Zakłady Sodowe, można sądzić, że nic nie stoi na przeszkodzie, by
przywrócić wszystkie naturalne walory rzeki. Niestety.
Radni Dzielnicy IX podjęli aktywne działania w kierunku
eliminacji wszystkich „dzikich” zrzutów odpadów płynnych do
Wilgi oraz potoków: Urwisko i Młynny Kobierzyński. W swoich
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Najmniejsza dzielnica Krakowa dysponuje wyjątkowo cennym atutem – dużą ilością zielonej przestrzeni. Nie wszyscy
mieszkańcy mają świadomość tego bogactwa. Szkoda.
Tym bardziej robimy ukłon w kierunku Tych Państwa, którzy
tę świadomość posiadają, a co więcej – mają potrzebę pomnażaDużo miejsca we wrześniowym numerze Pisma Rady Dzielnicy
nia tego bogactwa, poprzez tworzenie własnych ogrodów.
IX poświęcamy przestrzeni publicznej. O jej jakości i estetyce
Zachwyt każdego wzbudecydują także ogrody. Proponuję spacer po dzielnicy w okresie
dzą wypielęgnowane ogródki
na osiedlu Żywiecka. Każda
przełomu lata i jesieni, by rozkoszować się pięknem ogrodów.
enklawa ma niepowtarzalny
charakter, emanuje niepowtarzalnym pięknem.
Tajemnicze i indywidualne są ogrody otoczone kamiennymi murami, izolujące
prywatne posesje od ruchu
ulicznego.
Ważną funkcję pełnią ogrody założone na terenach przyszkolnych i przykościelnych.
Zwracają uwagę przechodnia swoją zaplanowaną
architekturą.
Ogród przed jednym z bloków osiedla przy ulicach Żywieckiej i Kępnej.
Swoisty urok mają mini
ogródki zakładane przez
mieszkańców bloków na
osiedlu Cegielnianym. Choć
charakteryzuje je mała powierzchnia, także wymagają
troskliwej ręki ogrodnika.
Rada Dzielnicy IX chciałaby docenić Państwa wkład w
naznaczanie pięknem naszej
Dzielnicy, dlatego już dzisiaj
zapowiadamy
ogłoszenie
w roku 2012 „Konkursu na
najpiękniejszy ogród DzielOgrody na osiedlu Cegielnianym.
nicy IX”.
RG

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Pożegnanie lata. Ogrody

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Powitanie jesieni...
czyli trwają jesienne pikniki rodzinne
w SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej

uczycieli powstały pięknie dekorowane koszyki.
Dzieci z klas 4-6 czas spędziły w sadzie. Tworzyły własny
tekst na bazie wiersza o zielonym robaczku z „Entliczka-Pętliczka”, uczestniczyły w jabłkobraniu. Zabawa doskonała.
Uzupełnieniem, jak na prawdziwy piknik przystało był „suto
zastawiony stół”, oczywiście w plenerze. Pogoda dopisuje i jesienne spotkania rodzinne są bardzo udane.
Gratulujemy pomysłu.
RG

Od 23 września trzy kolejne piątki uczniowie SOSW, podzieleni
na grupy wiekowe, spędzają w
szkolnym ogrodzie, wraz z nauczycielami i rodzicami, witając
nadchodząca JESIEŃ.
Jest to bardzo cenny interaktywny projekt wychowawczo-edukacyjny. Przygotowane dla
dzieci gry terenowe, zabawy, ćwiczenia, pozwalają na aktywizację
intelektualną, w połączeniu z zabawowymi działaniami w grupie
rówieśników.
Dzieci z klas 1-3 udały się do
lasu w poszukiwaniu owoców
jesieni. Z pomocą rodziców i na-
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ROZMOWA MIESIĄCA

Zielone światło dla sekcji EKO!
W dniu 21 września br. odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców Dzielnicy IX i radnych pracujących w Komisji Bezpieczeństwa ze strażnikami Straży Miejskiej z sekcji EKO.
Przypominamy w tym miejscu, że w każdą trzecią środę miesiąca w lokalu Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13, w godz.
od 16.00 do 17.00 dyżurują przedstawiciele Straży Miejskiej.
Jest to okazja do bezpośrednich kontaktów i przedstawienia
problemów mieszkańców. Ja także skorzystałam z tej okazji,
aby zapytać o działania strażników pracujących w sekcji EKO.
Telefon: 12 6882240.
Rozmowę przeprowadziłam z panami: strażnikiem Jarosławem
Baranem i młodszym strażnikiem Pawłem Wojciechowskim.
Sekcja EKO została reaktywowana w roku 2007 i od tego
czasu w Oddziale Podgórze pracują w niej cztery osoby, specjalizujące się w rozpoznawaniu spraw i interwencjach dotyczących zagadnień ekologicznych.
Rozmówcy wskazali na trudności związane z brakami kadrowymi. Cztery osoby to zdecydowanie za mało, by załatwić
wszystkie interwencje w terenie, prowadzić dokumentację i korespondencję. Stąd skargi na opieszałość.
Rada Dzielnicy IX nie narzeka na działania sekcji EKO.
Dysponuje obszerną korespondencją, poświadczającą aktywną

Więcej drzew w naszej dzielnicy!
ZBLIŻA SIĘ JESIENNY OKRES NASADZEŃ DRZEW.
Rada Dzielnicy IX zwróciła się z prośbą do ZIKiT o nasadzenie drzew wzdłuż ulicy J. Turowicza na odcinku od ul.
Strumiennej do nowych bloków.

OPINIE, KOMENTARZE

Kilka słów o konkursie.
Wyjaśnienia
13 września do Rady Dzielnicy IX wpłynął z Urzędu Rady
Miasta e-mail o następującej treści: „W związku ze zbliżającymi
się obchodami 20. rocznicy utworzenia dzielnic Krakowa wraz z
Dziennikiem Polskim planujemy przeprowadzić konkurs pod roboczą nazwą: Lista rankingowa wydarzeń, które miały największy wpływ na rozwój Twojej dzielnicy w ostatnim dwudziestoleciu. Z tego powodu zwracamy się z uprzejmą, ale jednocześnie
bardzo pilną prośbą o nadesłanie minimum 3 propozycji wydarzeń, które miały największy wpływ na rozwój dzielnicy i na jej
postrzeganie wśród mieszkańców, np. zmiana nazw ulic, zwiększenie kompetencji dzielnic, powstanie stowarzyszenia Podgórze.
pl, czy np. decyzja o budowie spalarni, budowa nowej drogi itd.”
W związku przedstawioną wyżej prośbą Zarząd Dzielnicy IX
wytypował i przesłał na adres Urzędu M. Krakowa następujące
propozycje:
– Powstanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się” w Borku Fałęckim. Most na rzece Wildze
symbolicznie łączy dwie części naszej dzielnicy.
– Likwidacja Zakładów Sodowych i budowa na tym miejscu
Centrum Handlowego „Zakopianka”.
– Budowa węzła komunikacyjnego: ul. J. Tischnera, ul. J. TuW W W

.

D Z I E L N I C A

9 .

K R A K O W

.

P L

współpracę np. w zakresie kontroli w rejonie ulic: Orzechowej,
Jeleniogórskiej, Ludwisarzy, Marcika, gdzie strażnicy stwierdzili brak podłączeń do kanalizacji. Bardziej niepokoi brak reakcji
ze strony urzędów odpowiedzialnych za środowisko.
Strażnicy z sekcji EKO sprawdzili także teren budowy Centrum Jana Pawła II, gdzie wybierany jest pokład wapienny, który podczas opadów deszczu może być wymywany i spływać do
rzeki Wilgi.
W rozmowie powiadomili mnie, że przekazali swoje ustalenia do WKŚ Urzędu M. Krakowa.
Panowie potwierdzili, że będą obserwowali cieki wodne, by
na bieżąco wyłapywać sprawców zanieczyszczeń.
W zakresie zainteresowań strażników z sekcji EKO są także
„dzikie wysypiska”, utrzymanie porządku w miejscach lokalizacji pojemników na odpady stałe.
Przyznaję, jest to duży problem na terenie Dzielnicy IX.
Mieszkańcy skarżą się na brud przy kontenerach na ul. Goryczkowej, w Rynku Fałęckim, na ul. Żywieckiej, na pętli tramwajowej w Borku Fałęckim, w rejonie placu targowego i ul. Sielskiej.
Interweniują także radni dzielnicy, którym na sercu leży, by
w czystych wodach potoku Młynny Kobierzyński mogły pływać ryby, by zachować naturalne środowisko. Pan radny Marek
Kocajda potwierdza ich obecność w wodach tego potoku.
Na zakończenie, dziękując za rozmowę, chcę wyrazić nadzieję, że konsekwentna, sukcesywna współpraca Sekcji EKO Straży
Miejskiej z Radą Dzielnicy IX przyniesie pozytywne rezultaty.
Poruszone w trakcie spotkania tematy przedstawiła
– uczestniczca w rozmowie – Renata Grotowska

Przedszkole Nr 95 zaprasza w dniu 7 października od
godz.14.30 do 17.00 na „Święto Drzewa”, organizowane we
współpracy z Nadleśnictwem Myślenice oraz CSW Solvay, na
terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13, gdzie odbędzie się
wspólne sadzenie drzew, z udziałem przedszkolaków i ich rodziców.
RG

rowicza, ul. Z. Herberta.
– Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek przy
ul. Żywieckiej.
19 września do Rady Dzielnicy IX wpłynął z Urzędu Rady
Miasta kolejny e-mail z prośbą „o uzupełnienie zaproponowanych przez Państwa wydarzeń o inicjatywy związane tylko z
dzielnicami (...) Dla jasności i przykładu podaję propozycje, o
które nam chodzi:
1. Powstanie Porozumienia Dzielnic Nowohuckich (...)
2. Skuteczne protesty mieszkańców powstrzymujące inwestorów prywatnych przed zabudową niezgodną z charakterem
dzielnicy (...)
3. Powstanie największej ze wszystkich Dzielnic Pomocniczych M. Krakowa liczby towarzystw i stowarzyszeń, przyjaciół
osiedli (Grębałów, Lubocza, Krzesławice...)”
W związku z powyższym Zarząd Dzielnicy IX dokonał uzupełnienia listy, zgodnie z oczekiwaniami Kancelarii Rady Miasta i Dzielni, dopisując:
– powstanie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego,
– powstanie Stowarzyszenia Mieszkańców „Borek Fałęcki”,
– powstanie Towarzystwa Ochrony Przestrzeni Publicznej,
– powstanie Stowarzyszenia „Wilga”,
– powstanie Stowarzyszenia „Na rzecz zmiany lokalizacji
Trasy Łagiewnickiej”.
Wymienione inicjatywy społeczne, powstające z udziałem
samorządu Dzielnicy IX zostały szerzej opisane.
Rada Dzielnicy IX nie miała wpływu na wybór dokonany
przez Komisję Konkursową, o czym donosił „Dziennik Polski”
w dniu 23 września.
RG
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Matki Bożej Miłosierdzia w
Łagiewnikach przedstawiony przez Adama Pochopienia, kościół parafialny na
Górze Borkowskiej malowany przez Elżbietę Dziadurę,
pałac w Łagiewnikach pędzla Grażyny Stępniewskiej-Szynalik, przypominający
historię hitlerowskiego obozu karnego stalag 369 głaz
przy ulicy Zawiłej – pracę
Elżbiety
Szczepaniec-Cięciak, cmentarz wojenny z lat
1914-1918 widziany okiem
Grażyny Przęczek krzyż……
pędzla Ewy Niemiec oraz
malowaną przez Bartłomieja Stępniewskiego-Szynalika
kapliczkę św. Józefa przy ul.
Siostry Faustyny. Wszystkim twórcom dziękujemy za
artystyczne zaangażowanie.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Podgórska Jesień
Kulturalna w Dzielnicy IX
Głównym wydarzeniom tegorocznej Podgórskiej Jesieni
Kulturalnej, zakończonym koncertami Armii Podgórza, Aloszy Awdiejewa i Mai i Andrzeja Sikorowskich oraz tradycyjnie pokazem sztucznych ogni, które rozbłysły nad sercem
Podgórza w niedzielny wieczór 18 września, towarzyszyły
imprezy kameralne, a wśród nich dla mieszkańców Dzielnicy IX, zrealizowane przy współpracy z Radą Dzielnicy IX.
Młodzież ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 oraz z
Gimnazjum Nr 24 wzięła udział w plenerowej akcji sportowo-artystycznej
w Centrum Aktywnego Wypoczynku.
Rozegrane zostały mecze plażowej piłki siatkowej, które stały się inspiracją
prac malarskich wykonanych w tym
czasie przez uczniów z SOSW.
W sobotę 17 września na parkiecie sali tanecznej w Iskierce gościli
młodzi tancerze. 25 par z zaprzyjaźnionych klubów tanecznych z Krakowa, Pcimia, Dobczyc i Piekar wzięło
udział w turnieju tańca towarzyskiego
i tańców polskich. Duża porcja muzyki, latynoskie rytmy cza-czy, rumby, gracja w walcu i quickstepie, zadzierżyste krakowiaki i polki, sprężysty rock and roll, barwne stroje, uśmiech i serce,
które dzieci włożyły w przygotowanie turniejowych tańców oraz
gorące brawa publiczności – to wszystko składa się na coroczny
turniej „O żółty jesienny liść” organizowany przez Klub Kultury
Iskierka To jeden z pierwszych powakacyjnych występów tancerzy – na powitanie jesieni, ale przede wszystkim na powitanie
kolejnego roku doskonalenia swoich tanecznych umiejętności.

6 artystów wzięło udział w czwartym plenerze malarskim zorganizowanym przez Klub Kultury Iskierka
w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej. Inspiracją prac malarskich
powstałych podczas pleneru były
zabytki w Dzielnicy IX – zarówno
ikony tej części miasta, jak i rozsiane
po zakątkach, wtopione w gęstwinę
współczesnych zabudowań, widoczne ślady życia ludzi i wydarzeń sprzed
dziesiątków lat.
Na poplenerowej wystawie w Galerii Iskierka obrazach oglądamy zatem: klasztor Zgromadzenia Sióstr
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16 września otwarta została także wystawa prac Grażyny Stępniewskiej-Szynalik
„Metafizyczne ujęcie malarstwa”. Twórczość tej malarki
znamy z poprzednich prezentacji w Galerii Iskierka
– oglądaliśmy m.in. malarstwo jaskiniowe inspirowane
malowidłami naskalnymi,
architekturę domów w bajkowo-baśniowym kolorycie,
pejzaże czterech pór roku.
Tym razem artystka prezentuje malarstwo bardzo osobiste – symbolizujące wnętrze
twórcy mandale oraz obrazy skłaniające odbiorcę do
metafizycznych wędrówek.
Mandale, prace plastyczne
na bazie koła – jednego z
najstarszych symboli ludzkości – wzbudziły zainteresowanie na wernisażu wystawy. Mandala to graficzne przedstawienie wnętrza człowieka,
gdzie w bezpiecznej, chronionej kształtem koła przestrzeni, poprzez formę i barwę mandali, spotykają się i przenikają trzy sfery
naszej psychiki: świadomość, podświadomość i nieświadomość.
Autorka prezentowanych mandali przekonuje o uniwersalności
tego typu twórczości. „Każdy, niezależnie od wieku, posiadanych zdolności plastycznych czy też kondycji zdrowotnej może
bezpiecznie poruszać się po swoim kole. Rozpoczynając pracę z
mandalą, nie szukam koncepcji. To jest malowanie spontaniczne, łączy się z naturalnym
stanem emocji, nawet tych
nie do końca jeszcze poznanych” – mówi Grażyna Stępniewska-Szynalik.
Tradycyjnie w ramach
Podgórskiej Jesieni Kulturalnej w niedzielne przedpołudnie w Iskierce szachiści
spotkali się na turnieju „O
żółty jesienny liść”. Gratulujemy zwycięzcom: Tadeuszowi Krupińskiemu, Szymonowi Brudowi oraz Zuzannie
d’Obyrn.
W W W
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WIEŚCI Z KRAKOWA

Nowy sztandar dla harcerzy
krakowskich
W niedzielę 18 września harcerze Chorągwi Krakowskiej
ZHP uroczystą mszą świętą i apelem na stadionie „Korona”
rozpoczęli kolejny rok harcerski pod nowym sztandarem.
W uroczystościach inauguracyjnych harcerzom towarzyszyli wojewoda małopolski Stanisław Kracik, Radna Miasta
Krakowa Marta Patena, przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski, naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Wśród gości był
także Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha.
W trakcie apelu wojewoda Stanisław Kracik wręczył odznaczenia nadane przez Prezydenta RP instruktorom i instruktorkom
ZHP Chorągwi Krakowskiej w podziękowaniu za ich pracę i zaangażowanie. Marta Patena przypomniała o tym, że krakowskie
harcerstwo było kolebką Związku Harcerstwa Polskiego.
Następnie troje przedstawicieli fundatorów nowego sztandaru przekazało go na ręce Druhny Naczelnik, która wręczyła go

OGŁOSZENIA, INFORMACJE

Dla niepełnosprawnych
Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu
Podgórza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa
prawnego lub socjalnego w ramach projektu Dzielnicowe
Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych
w Podgórzu (DCK_Podgórze).
Beneficjentami projektu są:
– Osoby niepełnosprawne z terenu Podgórza, obejmującego
sześć dzielnic Krakowa: Dzielnicę VIII Dębniki; IX Borek Fałęcki-Łagiewniki; X Swoszowice; XI Podgórze Duchackie; XII
Bieżanów-Prokocim; XIII Podgórze, posiadające ponadto:
– orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy
Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
W ramach działań projektu proponujemy profesjonalne bezpłatne poradnictwo w zakresie: spraw prawnych – udzielamy
informacji prawnej, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich
dokumentów w postępowaniu sądowym bądź administracyjnym;
spraw socjalnych – w szczególności w zakresie ulg i uprawnień

Zostań wolontariuszem
projektu SZLACHETNA
PACZKA w Krakowie
Drużyna SuperW. Dołącz do ekstraklasy wolontariuszy!
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI to drużyna od spełniania marzeń – w całej Polsce pomagają ubogim rodzinom wygrać z biedą. Zagraj w tym meczu razem z nami!
Co moesz zyska:
– możliwość realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie
w Twojej okolicy,
– wolontariat w jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych w Polsce,
– kompleksowe szkolenia przygotowujące do pełnienia roli
w projekcie,
W W W
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komendantowi chorągwi krakowskiej hm. Pawłowi Grabce.
Częścią inauguracji roku dla harcerzy małopolskich były także
piątkowe i sobotnie wydarzenia, m.in. gra terenowa, podczas której w pięknych podgórskich plenerach młodzież poznawała bogatą
historię południowej części Krakowa oraz warsztaty ekologiczne,
integracyjne, zawody strażackie i ratownicze, festyn dla zuchów.
Organizatorem tegorocznej inauguracji był Hufiec Kraków-Podgórze, który rozpoczyna świętowanie 100-lecia działalności.

socjalnych, rehabilitacji i edukacji, a także wsparcia psychologicznego. Sprawę każdej zgłaszającej się osoby traktujemy indywidualnie, a równocześnie staramy się pomóc w sposób jak
najbardziej kompleksowy.
Jak dotąd zostało udzielonych łącznie ok. 450 porad prawnych oraz socjalnych, w tym przygotowano 80 pism sądowych
lub administracyjnych.
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT CELEM UMÓ
WIENIA TERMINU WIZYTY!
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 6, Kraków, tel. 12 616 78 29, poniedziałek – piątek: 9.00–13.00.
Rada Dzielnicy XIII, Rynek Podgórski 1, Kraków, czwartek:
9.00–12.00 (pomoc prawna).
Projekt DCK_Podgórze jest realizowany przez organizacje
pozarządowe – międzynarodowe Partnerstwo, w którego skład
wchodzą Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS i der PARITÄTISCHE Thüringen. Wsparcie finansowe
projektu jest udzielane przez Akcję Człowiek.
Magdalena Sikora
koordynator projektu DCK_Podgórze

– świetną PACZKĘ ludzi pozytywnie zakręconych!
Zadania wolontariusza:
– organizowanie pomocy dla jednej najbardziej potrzebującej pomocy rodzinie,
– dobór rodzin – wizyta u wskazanych rodzin, ocena ich sytuacji
i stworzenie listy najpotrzebniejszych rzeczy,
– kontakt z darczyńcami robiącymi paczki – dbanie o terminowe
przygotowanie pomocy i odpowiadającej potrzebom rodziny,
– dostarczenie paczek do rodzin, przekazanie informacji zwrotnej osobom, które przygotowały pomoc.
Oczekujemy od Ciebie:
– łatwości nawiązywania kontaktów,
– dojrzałości emocjonalnej i umiejętności trafnej oceny sytuacji,
– samodzielności w działaniu,
– odpowiedzialności, sumienności i wytrwałości w dążeniu do celu.
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI działają od października do grudnia. Rozpoczną udział w projekcie od kompleksowego szkolenia. Na zgłoszenia czekamy do 15 października.
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Wyłonieni zostali zwycięzcy
I etapu Konkursu!
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Dzielnicy IX na posiedzeniu w dniu 27 września 2011 roku rozstrzygnęła I etap
Konkursu Fotograﬁcznego „Moja Dzielnica, wczoraj i dziś”.
KULTURA

Kulturalny październik

Pierwsze miejsce i nagrodę w kwocie 500 PLN otrzymał JAKUB SASNAL, lat 14. Drugie miejsce i nagrodę w kwocie 300
PLN otrzymał JAKUB MACIOŁ, lat 29. Trzecie miejsce i nagrodę w kwocie 200 PLN otrzymała NATALIA PORĘBSKA, lat 14.
Prace fotograficzne laureatów zostały przekazane przez Komisję Konkursową (bez wskazania miejsc) do II etapu Konkursu, którego wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12.10.11 r. w
czasie uroczystej sesji Rady M. Krakowa.
Komisja Konkursowa dziękuje wszystkim uczestnikom za
udział w konkursie organizowanym z okazji XX-lecia powstania dzielnic w Krakowie.
Prace fotograficzne zgłoszone na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w budynku Rady Dzielnicy IX.
RG

12 X 2011, g. 17.30, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
W ramach cyklu „Środy z teatrem dla dzieci” spektakl pt.
„Świerszcz Maurycy i banda komara” w wykonaniu Teatru za
Jeden Uśmiech.
14 X 2011, 15 X 2011, g. 19.00, CSW Solvay
Spektakl „Lekarz mimo woli” Moliera w wykonaniu teatru
M.I.S.T.
Klasyczna farsa w trzech aktach, napisana przez Moliera naprędce, w
celach komercyjnych, należąca do jego ulubionych utworów. Cieszyła
się też uznaniem współczesnych Molierowi – po „Świętoszku” miała
najwięcej przedstawień w Komedii Francuskiej. Autor kpi z wszechwiedzącej, snobistycznej medycyny, z bufonady i głupoty – to bawi do dziś.
(bilety: normalny 35 zł, ulgowy 15 zł)

14 X 2011, godz. 18.00, Klub Kultury Iskierka
Spektakl teatralny „Super B” w wykonaniu teatru ARTE`E
STUDIO (aktorzy teatru STUDIO, gościnnie Super B).

I nagroda: Jakub Sasnal, Krzesełka na stadionie w Borku Fałęckim

28 X 2011, godz. 17.00, Klub Kultury Iskierka
Otwarcie wystawy pokonkursowej UKRYTE TALENTY
ARTYSTYCZNE LUDZI TRZECIEGO WIEKU – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów.
28 X 2011, godz. 17.30, Klub Kultury Iskierka
Koncert muzyki retro w wykonaniu kapeli Andrzeja Staszczaka.
W piątki w godz. 17.00-19.00 CSW Solvay zaprasza na
warsztaty ceramiki i porcelany prowadzone przez Ewę
Szlachtkę-Depak.
Warsztaty przeznaczone dla dzieci i dorosłych, np. mogą w nich uczestniczyć dzieci z rodzicami.

Klub Kultury Iskierka oraz Teatr Art`e Studio zapraszają dzieci
w wieku 7-12 lat na warsztaty teatralne, które poprowadzą
aktorzy scen krakowskich.

II nagroda: Jakub Macioł, Wejście na balkon w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Warsztaty zakończą się spektaklem w wykonaniu uczestników. Obejmować będą: PODSTAWY WARSZTATU AKTORSKIEGO (zajęcia kształcące
umiejętności aktorskie, jak dykcja, wymowa i emisja głosu, umuzykalnienie i piosenka, ruch sceniczny, podstawy tańca i pantomimy, praca
z kamerą i mikrofonem), WIEDZĘ O TEATRZE I WARSZTAT PLASTYCZNY
(dzieci tworzyć będą elementy scenograﬁi i kostiumy, wykorzystane
później w trakcie spektaklu). Zapisy w Klubie Iskierka.
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Radny Marek Kocajda zaprasza
młodzież na zajęcia sportowe w każdy
piątek o godz. 17.00
Gramy w piłkę nożną w balonie
na terenie Centrum Aktywnego
Wypoczynku (ul. Żywiecka 13).
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III nagroda: Natalia Porębska, Aleja w Parku Solvay
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