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Spotkania
dzielnic Krakowa
w Magistracie

Uwierzyć
w profilaktykę
W dniu 20 czerwca w Małopolskim Centrum Proﬁlaktyki Uzależnień odbyło się
podsumowanie programu szkoleń dla
mieszkańców dzielnic z zakresu uzależnienia od alkoholu.

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Posprzątajmy
naszą dzielnicę.
Krok kolejny...
Od stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którą
gminy przejmą gospodarowanie śmieciami na ich terenie.
Do połowy 2013 roku gminy muszą
opracować i wprowadzić nowy sposób
zarządzania odpadami w gminie, wyłonić
w przetargu firmy przewożące odpady oraz
przeprowadzić akcję informacyjną o nowym systemie gospodarki odpadami dla
mieszkańców. Gmina zapewni odbieranie
i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych oraz możliwość
selektywnego zbierania odpadów.
W nowym systemie gminy zyskają
możliwość skuteczniejszego ubiegania się
o pieniądze unijne na tworzenie instalacji do zagospodarowania odpadów. Będą
też mogły tworzyć inwestycje na zasadzie
partnerstwa publiczno-prywatnego.
W związku z nową ustawą i jej wdrażaniem 2 kwietnia 2012 roku odbyła się
w Krakowie Małopolska Konferencja Samorządowa nt. „Gospodarka odpadami
w Małopolsce”.
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Naszą wystawę odwiedził także Przewodniczący Rady M. Krakowa, Pan Bogusław Kośmider, żywo zainteresowany
prezentowanym historycznym projektem
Ernesta Solvaya urządzenia lasu borkowskiego.
RG

Spotkanie to było poprzedzone
w dniu 23 maja 2012 r. dyżurem w siedzibie Rady Dzielnicy IX pana Mariusza
Nawrota (z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rynek
Podgórski 4/2a, dyżur we wtorek w godz.
16.00-18.00), który prowadzi doradztwo
w zakresie uzależnienia od alkoholu.
Informacje, w postaci ulotek, na temat
lokalizacji placówek świadczących bezpłatne usługi zdrowotne dla mieszkańców Krakowa w zakresie leczenia uzależnień można
uzyskać także w Radzie Dzielnicy IX.
Nikt z mieszkańców naszej dzielnicy
nie skorzystał ze zorganizowanego dyżuru doradczego.
Nie wiemy czy należy się cieszyć..., czy
smucić.
RG

W czasie konferencji mówiono m.in. –Żywiecka, zatem konieczne jest dostawieo doświadczeniach MPO w Krakowie
nie tego typu pojemników, a w pierwszej
w gospodarowaniu odpadami komunal- kolejności nastąpi to przy ul. Goryczkonymi. MPO istnieje od 1906 roku i obec- wej. Planujemy wyznaczenie kolejnych
nie ma bogatą ofertę dla klientów, w Kra- miejsc na lokalizację pojemników wielkowie obsługuje ponad 60% rynku.
kogabarytowych, ponieważ zlikwidowana
Zarząd Rady Dzielnicy IX, mając na
została akcja „wystawka”, która w znakouwadze czekające nas zmiany w syste- mity sposób pozwalała mieszkańcom dwa
mie gospodarki odpadami, podejmie w razy w roku pozbyć się niepotrzebnych
bieżącym roku kilka znaczących kroków dużych przedmiotów. Postanowiliśmy po
w tym zakresie.
uporządkowaniu zasobu różnego typu
Dokonujemy przeglądu wyznaczonych
pojemników na odpady stworzyć ich listę
na terenie Dzielnicy IX miejsc, w których wraz z lokalizacją, którą podamy do wiaustawione są pojemniki na odpady segre- domości mieszkańców dzielnicy.
gowane. Mamy świadomość, że tych miejsc
Zwracamy się z prośbą do Państwa
w dzielnicy ubyło, np. zlikwidowano po- o przekazywanie swoich uwag w tym zajemniki, tzw. „dzwony”, przed pawilonem
kresie.
RG
w Rynku Fałęckim, w rejonie ulic Kępna

fot. Renata Grotowska

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
przedstawiła dwa wiodące zagadnienia:
– miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego na obszarze naszej dzielnicy, które są obecnie sporządzane,
– zielone obszary Dzielnicy IX, które
są atutem i bezwzględnie powinny być
chronione.
Przedstawiliśmy także pracę artysty
plastyka, związanego z naszą dzielnicą,
Pana Adama Pochopienia, który obchodził Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.
Przy okazji prezentowanej wystawy
odbyło się wiele spotkań, pozwalających
nawiązać bliskie kontakty z radnymi sąsiednich dzielnic.

fot. Renata Grotowska

Doroczna prezentacja osiągnięć, planów
i marzeń osiemnastu dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa odbyła się w dniu
3 czerwca 2012 roku.

Pojemniki na śmieci wielkogabarytowe przy ul. Jagodowej – fotograﬁa z kwietnia 2012 r. Po sprawdzeniu z ZIKiT-em stanu
własności gruntu, okazało się, że nie ma możliwości utwardzenia tego miejsca, ponieważ jest to teren prywatny.
Trzeba będzie szukać innej lokalizacji.
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Sprawozdanie z sesji
Rada Dzielnicy IX w maju i czerwcu obradowała na czterech sesjach w dniach 4, 21
i 29 maja oraz w dniu 18 czerwca.
Podjęto 5 uchwał opiniujących zamierzenia inwestycyjne. Pozytywnie zaopiniowano ustalenie WZ dla nadbudowy, i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z przeznaczeniem na cele mieszkalne przy
ul. Oraczy (nr 11 i nr 11A).
Negatywne opinie otrzymały ustalenia
WZ dla kolejnych inwestycji – budynków
mieszkalnych wielorodzinnych – w rejonie
ulic Obozowej i Zdunów. W uzasadnieniu
stanowiska zwrócono uwagę na luki w planowaniu parkingów oraz stale pogarszające
się warunki komunikacyjne, wskutek nierozwijanej wraz z budownictwem infrastruktury drogowej. Rada uważa, iż realizacji wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych na tym obszarze powinno bezwzględnie towarzyszyć procedowanie i wykonanie
poszczególnych odcinków ul. 8-go Pułku
Ułanów, także z współudziałem inwestorów, na których, wedle Ustawy o drogach
publicznych (art. 16), spoczywa obowiązek
partycypacji w budowie drogi. Prawo to,
zdaniem rady, powinno być bezwzględnie
wyegzekwowane przez ZIKiT. Poruszony został także aspekt niekorzystnego dla
mieszkańców, chaotycznego gospodarowania przestrzenią. Dominujące tu domy
jednorodzinne, którymi w całości i po obu
stronach zabudowana jest ul. Podhalańska,
zostały odcięte od starej części Borku Fałęckiego przez wysoką zabudowę wielorodzinną. Lokalna droga – ul. Podhalańska – nie
jest przystosowana do natężenia ruchu, jaki
powstaje. „Tak intensywna zabudowa łącznie z istniejącą, doprowadziła do degradacji
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Na terenie Borku
Fałęckiego otwarto
nowy market!
W sobotę, 16 czerwca, o godzinie ósmej
rano w Rynku Fałęckim zgromadzili się
przyszli klienci nowego Marketu Point,
oczekując, przy dźwiękach kapeli góralskiej, na jego otwarcie.
Zainteresowani nowym obiektem w ciągu całego dnia mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji: konkursów, darmowego grilla, przejażdżki angielskim autobusem i wielu niespodzianek dla dzieci.
Cieszy nas fakt, że na terenie naszej
dzielnicy przybywa placówek handlowych, co zapewne poprawi komfort życia
mieszkańców powstających nowych kompleksów mieszkaniowych. Mamy zatem
nadzieję, że „poprawi”, a nie utrudni...
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środowiska w dolinie Potoku Młynny Ko- -2014. Korekty dotyczą budowy chodnika
bierzyński, nie spełnia wymagań ładu prze- w ul. Zbrojarzy (na odcinku od ul. Falowej
strzennego, w tym urbanistyki i architektu- do ul. Turonia i od nr 73 do nr 62) oraz
ry, pogarsza walory architektoniczne i kra- budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.
jobrazowe oraz istotnie zmienia i pogarsza
warunki życia mieszkańców ulic PodhalańW ramach zadań priorytetowych na
skiej i Zdunów” – czytamy w uzasadnieniu 2012 rok remontowane będzie pokrycie
stanowiska rady.
dachowe na starej części przedszkola przy
Również negatywnie Rada Dzielnicy ul. Strąkowej 7. Kwotę 20 000 zł przenieIX zaopiniowała ustalenie WZ dla budo- siono z zadania: opracowanie projektu buwy dwóch budynków mieszkalnych wielo- dowlano-wykonawczego na budowę ciągu
rodzinnych przy ul. Światowida. Planowa- pieszo-rowerowego od ul. Zbrojarzy.
na zabudowa zlokalizowana jest w obrębie
Rada wnioskowała do Prezydenta
opracowywanego MPZP Borek Fałęcki
Miasta Krakowa o przekazanie pod ob– Północ, który ma charakter ochronny, rady RMK projektu uchwały w sprawie
zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta
przesunięcia części środków w wysokości
Krakowa, z zabudową o niskiej intensyw- 207 000 zł w ramach zadań powierzonych
ności, jednorodzinnej.
z zakresu budowy i przebudowy ulic loNegatywnie zaopiniowano także
kalnych w 2012 roku, przyznanych Radzie
sprzedaż działek położonych w strefie za- Dz. IX, z puli środków inwestycyjnych
budowy pawilonami handlowymi na pętli
do puli środków bieżących. Taka zmiana
w Borku Fałęckim. Rada Dzielnicy IX uwa- umożliwiłaby wykonywanie remontów ulic
ża za niezbędne zachowanie tych działek i chodników bez opracowywania dokujako własności Gminy Kraków, ponieważ
mentacji projektowych niezbędnych przy
brak własności eliminuje Gminę w pro- realizacji zadań w ramach wydatków incesie opiniowania inwestycji, które będą westycyjnych. Wykonanie i zatwierdzenie
realizowane w tym rejonie. W przyszłości
projektu na zadanie, z którego zdejmowamoże wystąpić problem z utrzymaniem dla
na jest powyższa kwota, nastąpi w marcu
mieszkańców Dzielnicy IX przejścia z pętli 2013 r.
do osiedla przy ul. Jagodowej.
Na prośbę mieszkańców, mając na
Opiniowano również ustanowienie pra- uwadze osoby niepełnosprawne, starsze
wa użytkowania nieruchomości przy ul. oraz matki z dziećmi, Rada Dz. IX zawnioPodmokłej (działki nr 18/2, 18/9 i 18/16, obr. skowała o skierowanie wagonów niskopo66 j.e. Podgórze). Opinia jest negatywna.
dłogowych na trasę linii tramwajowych nr
Rada dokonała korekty rozdysponowania 19 i nr 22, które dojeżdżają do pętli w Borśrodków finansowych na zadania powierzo- ku Fałęckim.
ne Rady Dzielnicy IX na rok 2012 w zakreRozwiązano Komisję Informacji Rady
sie modernizacji ogródków jordanowskich
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.
oraz tworzenia zieleńców i skwerów.
Rada uchwaliła wniosek o przyznanie
Po konsultacji z realizatorem zadań
przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaZIKiT-em podjęto uchwały w sprawie
czenia Honoris Gratia panu Adamowi
korekty zadań inwestycyjnych wprowa- Pochopieniowi – artyście plastykowi, który
dzonych do Wieloletniej Prognozy Finan- obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia prasowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, cy twórczej, od lat związany z Podgórzem,
przeznaczonych do realizacji w latach 2012- jest twórcą m.in. logo Dzielnicy IX. AS

Pisząc: „utrudni”, mam na myśli przede
wszystkim utrudnienia komunikacyjne i bezpieczeństwo w rejonie marketu,
gdzie nasili się ruch pieszy i samochodowy, a jest to anachroniczne skrzyżowanie
ulic: Zdunów, Żywieckiej, Nowogródzkiej,
Kościuszkowców (nie wymieniam wszystkich) – taki komunikacyjny „węzeł gordyjski” na terenie Borku Fałęckiego.
Przewidując pewne trudności, oczekujemy na dobrą współpracę z kierownictwem
marketu, zapoczątkowaną miłym spotkaniem w czasie Dni Dzielnicy IX.
RG

«MARKET POINT» W BORKU FAŁĘCKIM
Dawniej był tu sklep meblowy,
teraz mamy market nowy.
Nie ulega wątpliwości
– konkurencję to rozzłości!
Uroczyste zaś otwarcie
– to klientów wielkie parcie,
by na półki okiem rzucić
i cenami się nie smucić!
Jakie w «MARKET POINT» ceny
– pozostawiam do oceny.
Jeśli będą za wysokie,
klient sklep ominie bokiem!
W «MARKET POINT» niech się zdarzy
gigantyczny wzrost sprzedaży.
Zaś klientom w każdym czasie
minimalny tłok przy kasie!

fot. Renata Grotowska

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

A Obsługa niech pamięta
o uśmiechu dla Klienta,
Niech «Biedronka» drepcze w tyle,
– Wy – latajcie jak motyle!
Jerzy Faliszek
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W pracowni artysty
W kolejnym numerze „Pisma Rady Dzielnicy IX” zapraszam czytelników do pracowni
Pana Adama Pochopienia, absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
gdzie studiował na Wydziale Architektury
Wnętrz, uzyskując dyplom w roku 1972.
Spotykamy się w przededniu XVIII
Dni Dzielnicy IX, dlatego zacznę od pytania dotyczącego Pana współpracy z Radą
Dzielnicy IX.
Renata Grotowska: W jakich okolicznościach doszło do tej, trwającej wiele lat,
współpracy?
Adam Pochopień: To odległe czasy.
Pierwszym przewodniczącym Rady Dzielnicy IX był Pan Emil Orzechowski. Zlecono mi wtedy wykonanie projektu herbu
Dzielnicy IX. Zadanie wykonałem i moja
propozycja się przyjęła. Do dziś posługujemy się tym herbem, który nawiązuje
w sposób symboliczny do dwu elementów
charakterystycznych dla Łagiewnik i Borku Fałęckiego: obiektu sakralnego (klasztor w Łagiewnikach) i dębu (lasy w Borku
Fałęckim). Współpraca trwa nadal...
RG: A jak wygląda obecnie?
AP: Obecnie pracuję w Klubie Kultury Iskierka, który jest filią Domu Kultury
w Podgórzu. Poza pracą z młodzieżą przygotowuję także wystawy plastyczne, których
zorganizowałem około 350, eksponując
prace twórców z Polski, Ukrainy i Szwecji.
RG: Co Pan sądzi o funkcji domu kultury. Czy domy kultury są jeszcze dzisiaj
komuś potrzebne?
AP: Domy kultury dają możliwość rozwijania zainteresowań, niestety zawsze
były i są niedofinansowane. Nie tylko
dzieci, także ludzie dorośli zainteresowani
plastyką, po pracy zawodowej znajdują tu
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miejsce dla siebie. Praktyka państw europejskich potwierdza takie potrzeby, a także ważną funkcję takich placówek w życiu
społecznym.
RG: Wspomniał Pan o pracy z dziećmi
i młodzieżą. Czy Pana uczniowie skorzystali z tych zajęć?
AP: Tak, trzy osoby zadawały do ASP.
Pamiętam także Bartka, który miał duże
zdolności.
RG: Wiem, że Pana pasją były plenery
malarskie organizowane wraz z młodymi
na terenie naszej dzielnicy.
AP: Wielokrotnie były realizowane takie plenery malarskie, w końcu ponad 50
lat jestem mieszkańcem tej dzielnicy. Jestem także uczniem borkowskiaej Szkoły
Podstawowej Nr 49.
RG: Wykroczmy teraz poza granice
Dzielnicy IX. Jakie są Pana związki z Krakowem?
AP: Mam tutaj pracownię plastyczną, ale są inne miejsca, z którymi jestem
związany. Przed laty zaprojektowałem
wnętrze Młodzieżowego Domu Harcerza,
oraz Osiedle Prądnik Czerwony, wystawiałem swoje prace w Salonach Malarstwa BWA i TPSP, w Galerii Pryzmat,
w Galerii ZPAP w Sukiennicach.
W 2001 roku otrzymałem I nagrodę za
projekt Chochoła Stulecia
w konkursie organizowanym przez Teatr Groteska,
a w 2005 roku II nagrodę
w konkursie na Projekt
Smoka
organizowanym
przez Gazetę Wyborczą.
RG: To znakomita zabawa. Należy rozumieć, że jest
to rodzaj dystansowania się
wobec poważnej sztuki?

projektowaniu wnętrz. Praca w Biurze
Projektów Przemysłu Paszowego stwarzała wiele możliwości. Mogłem przygotowywać całościowe projekty użytkowe.
To były duże projekty plastyczne np. Sanatorium Sana w Polanicy Zdroju. Kompleksowość projektu polegała na tym,
że projekt dotyczył stałych elementów
wnętrza – np. koloru posadzki, ale także
kształtu mebli i wyposażenia.
RG: Jakie jeszcze projekty wnętrz Pan
wykonał?
AP: Trudno wyliczyć wszystkie. Może
powiem o tych, które świadczą o potrzebie estetyki w różnych obszarach ludzkiego życia. Są to: projekt domu wczasowego Fablok w Krynicy, wspomnianego
wyżej sanatorium, Klubu Elektrowni
Siersza, ale także dworca PKP w Przemyślu, Banku Spółdzielczego w Tarnowie, banku BGŻ w Tarnowie, ekspozycji
stałej Zakładu Metali Lekkich w Kętach,
ekspozycji „Polsport” w Brnie.
RG: Poza projektowaniem wnętrz zajmuje się Pan malarstwem sztalugowym,
rysunkiem, ilustracją i ceramiką. Odkryłam ostatnio ciekawe zbiory ekslibrisów
przygotowane przez Pana na Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris. Są one związane z Dzielnicą Podgórze. Kiedy znajduje
Pan czas na tak wszechstronną twórczość?
AP: Czas jest dla mnie
łaskawy.
Wziąłem udział w około 380 wystawach indywidualnych i zbiorowych,
m.in. w Biennale Malarstwa w Bielsku-Białej,
w Festiwalach Malarstwa
Współczesnego w Szczecinie, w Galerii Stara Kordegarda w Warszawie, W Muzeum Stara
Lubownia na Słowacji, w Galerii Fundacji Polaka-Japonia w Tokio. Moje prace
trafiły do zbiorów prywatnych i galerii
w Europie, USA Japonii i Australii.
RG: Czy daje to Panu zadowolenie, potwierdza dobre wykorzystanie swojego czasu?
AP: Oczywiście, można mówić o pewnym zadowoleniu. Największe daje sama
twórczość i możliwość aktywności, co
staram się realizować we współpracy ze
stowarzyszeniami np. Podgórskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Sztuk Wszelkich,
Stowarzyszeniem Marynistów Polskich,
Grupą Plastyczną ZDRÓJ, Związkiem
AP: Zapewne jest w tych działaniach Polskich Artystów Plastyków.
element zabawy. Tak też traktowali to
RG: To teraz powróćmy do początku
organizatorzy. Za Chochoła Stulecia (rok naszej rozmowy.
2001) otrzymałem w nagrodę samochód
W związku z obchodami XVIII Dni
TRABANT zawiązany kokardą. Ten typ Dzielnicy IX przygotowaliśmy dla Pana
samochodu w owym czasie mógł być tyl- „niespodziankę” i pragniemy zaprosić Pana
ko atrakcyjnym gadżetem.
na uroczyste otwarcie XVIII Dni Dzielnicy
RG: No to powróćmy do sztuki poważ- IX 2 czerwca o godz. 15.00.
nej. W jaki sposób kierował Pan rozwojem
Mówiąc „do zobaczenia”, dziękuję za
swojej twórczości?
spotkanie.
AP: Zgodnie z moim kierunkiem wyRenata Grotowska
kształcenia dużo miejsca poświęciłem
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Jubileusz Adama
Pochopienia

LIMERYK POCHWALNY
Pan artysta plastyk o imieniu Adam,
To ceniony twórca, za którym przepadam.
Nie twierdzę pochopnie,
bowiem bez wątpienia:
piękne są obrazy mistrza Pochopienia!
Pochwalny limeryk
w jego ręce składam.

fot. Anna Sulencka

Jerzy Faliszek

fot. Anna Sulencka

Artysta plastyk Adam Pochopień obchodzi w tym roku Jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. Z tej okazji w Klubie
Osiedlowym Iskierka, w którym pan Po-

chopień przez kilkanaście lat prowadził
pracownię plastyczną dla dzieci i dorosłych, w maju i czerwcu prezentowane
były jego prace.
Wystawa, zapoczątkowana uroczystym
wernisażem w dniu 18 maja, obrazowała
szeroki zakres zainteresowań twórczych artysty na przestrzeni blisko czterdziestu lat.
Dominowały prace rysunkowe i malarskie
z człowiekiem w roli głównej.
AS

Adama Pochopień wśród przyjaciół podczas wernisażu jubileuszowej wystawy. Klub Osiedlowy
Iskierka, 18 maja 2012 r.

Radna Renata Grotowska w imieniu Rady Dzielnicy IX zaprasza Pana Adama Pochopienia na spotkanie w dniu otwarcia XVIII Dni Dzielnicy IX, kiedy to obchodzony będzie także jubileusz artysty.
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Malujący nogami

Swoje prace Stanisław Kmiecik prezentuje na licznych wystawach w Polsce i za granicą. Należy do Światowego
Związku Artystów Malujących Ustami
i Nogami – w konkursie malarskim organizowanym z okazji 50-lecia Związku
spośród ponad 500 prac nadesłanych z
60 państw, praca Stanisława Kmiecika
zajęła III miejsce. Wśród technik stosowanych przez artystę są: akryl, olej, pastele, akwarela, tempera, rysunek ołówkiem. On sam chętnie spotyka się z różnymi odbiorcami sztuki, odwiedza kluby
seniora, uczelnie i szkoły.
W lutym obrazy Stanisława Kmiecika
prezentowane były w Galerii Iskierka, on
zaś był gościem Klubu na finisażu wystawy swoich prac 27 lutego. Jego osoba
spotkała się z wielkim zainteresowaniem
i bardzo życzliwym odbiorem – jest to
człowiek, który daje swoim odbiorcom
świadectwo wewnętrznej siły i możliwości sprostania trudnym przeciwnościom
losu.
Na początku marca Stanisław Kmiecik odwiedził dzieci z Przedszkola Nr 95,
którym prezentował swój sposób pracy
z pędzlem. Publikujemy relację nauczycielki Małgorzaty Ożóg ze spotkania
przedszkolaków z ul. Żywieckiej z malarzem malującym nogami.
AS
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fot. z archiwum Przedszkola Nr 95

8 maja w Przedszkolu Nr 95 zakończyła
się wystawa obrazów Stanisława Kmiecika
– znanego malarza, który od urodzenia nie
ma rąk i już jako 5-letni chłopiec zaczął
malować ustami i nogami.

Dnia 30 marca gościliśmy w naszym
Przedszkolu Nr 95 artystę malarza Pana
Stanisława Kmiecika, malującego ustami
i nogami. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych miały okazję zobaczyć twórcę przy
pracy oraz porozmawiać z nim. Z wielkim zainteresowaniem patrzyły, jak na ich
oczach powstaje wielkanocny obrazek, nie
mogły się nadziwić, jak szybko i pięknie
Pan Stanisław maluje pastelami, używając jedynie nóg. Przedszkolaki postanowiły
spróbować tej sztuki, zdejmowały skarpetki
i wkładały sobie kredki między palce swoich nóg. Okazało się, że rysowanie w ten
sposób wcale nie jest proste i dzieci z jeszcze
większym podziwem i szacunkiem patrzyły
na talent Pana Stanisława.
Dzięki uprzejmości Pana Stanisława hol naszego przedszkola zamienił się
w galerię jego prac. Na przedszkolnych
ścianach zawisły piękne obrazy zarówno
o tematyce wielkanocnej (z racji zbliżających się świąt), jak i wspaniałe krajobrazy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Panu Stanisławowi za możliwość zorganizowania
tej wystawy, tym bardziej że zarówno spotkanie z dziećmi, jak i wypożyczenie obrazów odbyły się bez żadnych opłat z naszej
strony.
Na pamiątkę naszego spotkania artysta podarował nam dwa obrazki, które
powstały na naszych oczach, wraz ze swoim autografem. Ponadto wszystkie dzieci
otrzymały również zakładki lub kalendarzyki z rysunkami twórcy.
Mamy nadzieję, że to spotkanie, oprócz
wielkich walorów artystycznych, przyniosło również naszym dzieciakom możliwość
poznania człowieka, który pomimo zdawałoby się pewnych ograniczeń, osiągnął
tak wiele i świetnie sobie radzi i to nie
tylko jako malarz, ale też np. jako kierowca biorący udział w rajdach samochodów
terenowych – ten fakt wzbudził wielkie
zainteresowanie chłopców.
Małgorzata Oóg

w w w. d z i e l n i c a 9 . k r a k o w. p l .
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Wielki festyn w Dzielnicy IX * XVIII
XVIII Dni Dzielnicy IX odbywały się w dniach 1, 2 i 3 czerwca 2012 r.

fot. Anna Sulencka

Gratulacje i życzenia dla szacownego Jubilata Pana Adama
Pochopienia, obchodzącego 40-lecie pracy artystycznej! Odbyło
się tradycyjne zdmuchnięcie świeczek na jubileuszowym torcie oraz
wręczenie listu gratulacyjnego.
Obchodom jubileuszu towarzyszy w siedzibie Rady Dzielnicy IX
okolicznościowa wystawa prac
malarskich Artysty, tematycznie
związanych z Łagiewnikami i Borkiem Fałęckim.

fot. Renata Grotowska

Oﬁcjalnemu otwarciu w dniu 2 czerwca towarzyszyły dwie ważne
uroczystości.

fot. Anna Sulencka

Druga uroczystość związana była z inauguracją obchodów Jubileuszu 85-lecia Klubu Sportowego Borek i przyjęciem honorowego
patronatu nad jego obchodami w roku 2013 przez Przewodniczącego Rady M. Krakowa Pana Bogusława Kośmidera. Po uroczystości
Pan Przewodniczący wpisał się do Księgi Pamiątkowej KS Borek.

fot. Renata Grotowska

W dniu 3 czerwca zabawa na terenie boisk sportowych poprzedzona została pochodem, który wyruszył w kierunku KS Borek sprzed
CSW Solvay. W wesołym marszu z udziałem Orkiestry Dętej Solvay
uczestniczyli: przedszkolaki z SP Nr 95 wraz z rodzicami i opiekunami, radni i mieszkańcy dzielnicy.

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Zaproszenie na Dni Dzielnicy IX przyjęli dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych, domów kultury i radni Miasta.

Gościem honorowym był Prezydent Miasta Krakowa Pan prof. Jacek Majchrowski, który odwiedził nas po zakończeniu części oﬁcjalnej i poświęcił swój cenny czas na serdeczną rozmowę z radnymi
dzielnicy.
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Organizatorzy festynu przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców
dzielnicy i zaproszonych gości, m.in. spektakle teatralne w wykonaniu grup działających przy Klubie Iskierka oraz w ZSOI Nr 3, pokazy taneczne przygotowane przez przedszkolaki z ul. Żywieckiej,
formację Precedance oraz zespoły ze Szkoły Podstawowej Nr 158.
Na najmłodsze pociechy czekały dmuchane zjeżdżalnie, wigwamy, kucyki, wata cukrowa, sprzęt do produkcji wielkich tęczowych
baniek mydlanych, konkursy z nagrodami... Można było sprawdzić
swoję wiedzę na temat Straży Miejskiej Miasta Krakowa albo spojrzeć na Borek Fałęcki z lotu ptaka (dzięki uprzejmości strażaków
z krakowskiej 2. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej).
Festynowi towarzyszył kiermasz rękodzieła. Kramy mieniły się mnóstwem oryginalnych dzierganych, szytych, haftowanych, ﬁlcowanych, ręcznie malowanych i zdobionych przedmiotów użytkowych,
dekoracyjnych, galanterii, biżuterii.

maj/czerwiec 2012
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fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Dni Dzielnicy IX * 1-3 czerwca 2012
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fot. Renata Grotowska

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

XVIII Dni Dzielnicy IX * 1-3 czerwca 2012

XVIII Dni Dzielnicy IX zakończyły się pokazem ogni sztucznych,
które rozbłysnęły na wieczornym niebie nad Borkiem Fałęckim.
RG,AS

fot. Anna Sulencka

W niedzielę 3 czerwca rozpoczęła się IV edycja Ogólnopolskiego
Turnieju BOREK CUP, organizowanego przez Szkółkę Piłkarską
Borek.
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Jako pierwsi do
boju ruszyli chłopcy z rocznika 2000, a
wśród nich dwa zespoły Czempionów Borek
oraz zaproszone na
turniej drużyny: Hetman Włoszczowa, Beskid Andrychów, Słowik Olkusz, Halniak
Maków Podhalański,
Strzelcy Budzów oraz
Harnasie Tymbark.
Na
zakończenie
rozgrywek
chłopcy
otrzymali pamiątkowe medale i piłki oraz
uścisk dłoni przedstawicieli Rady Dzielnicy
IX i prezesa KS Borek
Wojciecha Florczyka,
którzy wręczali nagrody.
AS

fot. Anna Sulencka

Start Turnieju Borek Cup 2012
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fot. Renata Grotowska

XVIII Dniom Dzielnicy IX towarzyszyły ciekawe projekty adresowane do dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych naszej dzielnicy.
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Integracja w ruchu
W dniu 22 maja 2012 r. na stadionie sportowym w Borku Fałęckim odbył się VI Integracyjny Festyn Sportowy promujący zdrowy
tryb życia wśród dzieci niepełnosprawnych.
Organizatorem tegorocznego festynu był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 6 przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym im. św. Cyryla i Metodego.
Głównym celem festynu było stworzenie dzieciom okazji do
zdobywania pozytywnych doświadczeń poprzez osiąganie sukcesów sportowych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz umożliwienie nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół.
Przyświecała nam idea propagowania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, niesłyszących i niedosłyszących.
W festynie wzięło udział ok. 120 dzieci z kilkunastu szkół
specjalnych z Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Chrzanowa
i Oświęcimia. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez zaproszonych gości, rozpoczęły się poszczególne konkurencje sportowe
– wyścigi rzędów. Wszystkie dzieci w swoich szkolnych drużynach rywalizowały między sobą o zwycięstwo. Po rozegraniu
wszystkich konkurencji dzieci i ich opiekunowie udali się na
zasłużony słodki poczęstunek.

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

maj/czerwiec 2012

Już po upływie kilkunastu minut rozpoczęła się druga część
festynu – pokazy popularnych dyscyplin sportowych. Swoje
umiejętności zaprezentowali piłkarze, tancerze break dance,
duathloniści oraz odbyły się dwa pokazy sztuk walki – kun fu
i capoeira. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie!
Na koniec wszystkim uczestnikom festynu wręczono pamiątkowe dyplomy i sportowe upominki, a dla zwycięzców puchary.
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy, aby kolejny raz w
miłej, sportowej atmosferze rywalizować ze sobą.
Matylda Pernal

fot. Renata Grotowska

Przegląd Talentów

W Gimnazjum Nr 24 im. J. U. Niemcewicza w Międzynarodowym Dniu Dziecka
odbył się „Przegląd Talentów”, w którym
uczestniczyła młodzież z gimnazjów Nr 63,
Nr 81, Nr 25 oraz gospodarze – Gimnazjum
Nr 24 mieszczące się przy ul. Montwiłły-Mireckiego.
Zaproszeni goście mieli przyjemność
obejrzenia całego wachlarza talentów wokalno-muzycznych, tanecznych i recytatorskich występujących młodych artystów.
Chór z Gimnazjum Nr 24 wykonał przeboje z lat 60. i 70.,
Marek Chorabik i Gabriela Ostrożańska, uczniowie Gimnazjum Nr 81 sięgnęli po repertuar Grupy Kombi i Beaty Kozidrak, zespół wokalny z Gimnazjum Nr 25 prezentował utwory
z repertuaru Marka Grechuty i Maryli Rodowicz.
Mogliśmy także wysłuchać „Bębniarzy z Niecałej”, z SOSW
Nr 6.
Julia Bochenek, Beata Kapusta, Kinga Binczycka recytowały teksty współczesnych poetów: Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta.
Po repertuar klasyczny sięgnęli uczniowie z Gimnazjum Nr
24, parodiując balet „Jezioro łabędzie”, oraz uczniowie z klasy II
Gimnazjum Nr 81, wykonując piosenki z Kabaretu „Starszych
Panów”.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom przeglądu.
RG
fot. Renata Grotowska
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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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Spacer przyrodniczy
po Łagiewnikach
i Borku Fałęckim
Ruszyła kolejna – trzecia edycja programu
„Spacery przyrodnicze po Krakowie” w ramach projektu „NATURAlnie, że Kraków”
(więcej informacji: http://www.frgp.org.
pl/8/aktualnosci/v97).
Edukacyjne wędrówki po obszarach
przyrodniczych Krakowa współfinansuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Spacery są prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich i adresowane
są do wszystkich mieszkańców Krakowa
i okolic, którzy chcieliby lepiej poznać
przyrodę miasta i poszerzyć wiedzę na
temat środowiska naturalnego i jego
ochrony.
W dniu 3 czerwca odbył się spacer
doliną rzeki Wilgi, o której nie raz pisaliśmy na łamach Pisma Rady Dzielnicy
IX. Interesował nas aspekt ekologiczny,
gdy alarmowaliśmy o zanieczyszczeniach
wód rzeki w rejonie tzw. „białych mórz”,
w rejonie ul. Młynowej, czy aspekt spo-
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Moja rodzina
to świetna drużyna
Dzień Rodziny odbywający się w SOSW Nr
6 to święto, które na stałe zagościło w kalendarzu naszej placówki kilka lat temu.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia byli
nauczyciele najmłodszych klas szkoły
podstawowej. Zawsze, jak w każdej innej szkole, obchodzony był Dzień Matki
i oczywiście Dzień Dziecka, a pomijany
często ze względu na trwające zazwyczaj
wakacje – Dzień Ojca.

łeczny, wtedy gdy opisywaliśmy działania mieszkańców osiedla Cegielniana,
zmierzające do ochrony Doliny Wilgi.
Chociaż tylko niewielki odcinek Wilgi
mieści się w Dzielnicy IX, warto poznać
jej bieg.
Na wysokości Zbydniowic wita się
z Krakowem, następnie opływa Swoszowice i dalej płynie wzdłuż południowej
strony autostrady A4 zbliżając się do
granic naszej dzielnicy – pod wiaduktem
przedostaje się na drugą stronę autostrady, przepływa pod ul. Podmokłą w stro-

fot. Renata Grotowska
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pominąć, by każdy z aktorów na scenie
miał swoje „pięć minut”. Jest to ogromnie
ważne także dla rodziców, którzy zawsze
z dumą i wzruszeniem oglądają poczynania swoich pociech.
Tegoroczne przedstawienie zatytułowane RODZINNE EURO 2012 było krótką charakterystyką wybranych państw
Europy, oprawioną w dobry humor, odpowiednią muzykę i znakomite kostiumy.
Jednak by nie odnosić się wyłącznie do
sportowych klimatów, pamiętając o celu
spotkania, wszystko zostało spięte klamrą, której hasłem było zdanie: „MOJA
RODZINA TO ŚWIETNA DRUŻYNA”.

nę Łagiewnik. Na terenie Dzielnicy IX
oddziela lub, jak kto woli, łączy dwie jej
części: Łagiewniki i Borek Fałęcki. W rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
przepływa pod wiaduktem na ul. Zakopiańskiej i wpływa na teren osiedla Cegielniana. Opuszcza je przepływając pod
mostem na ul. Brożka. Stąd kieruje się
w stronę Wisły, do której wpływa pod
Mostem Retmańskim, po przepłynięciu
ponad 21 kilometrów od swoich źródeł
ukrytych w mokradłach Czarnego Lasu,
na pograniczu Raciborska, Koźmiczek
i Gorzkowa. To właśnie te podmokłe tereny dały jej nazwę.
Kto raz zobaczył tę pełną uroku Dolinę Wilgi, nie może zgodzić się na działania człowieka, które niszczą jej życie.
W górnym biegu rzeka ma pierwszą klasę
czystości wód, po drodze otrzymuje dużą
dawkę zanieczyszczeń w rejonie Swoszowic, na terenie Łagiewnik do rzeki dostają się odcieki ze złóż poflotacyjnych,
składanych przez Zakłady Sodowe tzw.
„białych mórz”. Na tym odcinku aż do ujścia Wilga jest rzeką martwą, praktycznie
znikło w niej życie biologiczne. Jej wody
zostały zakwalifikowane do piątej klasy
czystości.
Na zakończenie zapraszam na spacery w Dolinie Wilgi. Kto ją pozna, na
pewno zadba o jej piękno i dobrą przyszłość.
RG

Gdy trema i emocje już opadły, wszyscy goście mogli poczęstować się kawą,
herbatą i ciastkiem, a długim rozmowom
na szkolnym tarasie nie było końca.
Dzień Rodziny to doskonała okazja do
poszerzania współpracy z rodzicami, do
budowania właściwych wzajemnych relacji, do wspólnej zabawy i wzruszeń. Są
to elementy, które nie tylko integrują nas
z samymi dziećmi, ale także z ich rodzicami. W ten sposób budujemy wzajemne
zaufanie, poznajemy się bliżej i rozmawiając ustalamy sposób postępowania wobec
dzieci, których właściwy rozwój jest dla
nas priorytetowy.
Matylda Pernal
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fot. Renata Grotowska

Przygotowania, jakie towarzyszą tej
uroczystości, rozpoczynają się zwykle
w okolicach lutego, a więc finał, który
odbywa się zwykle pod koniec maja jest
efektem kilkumiesięcznej pracy, która
ma dać satysfakcję zarówno dzieciom,
jak i rodzicom. Czas przygotowań poprzedzający próby do przedstawienia, to
powstawanie samego pomysłu na występ,
tworzenie scenariusza, dobór odpowiedniej muzyki, wybór kostiumów, redagowanie i wykonanie zaproszeń dla rodziców i przyjaciół naszego Ośrodka.
Z uwagi na dużą liczbę występujących
dzieci i ich rozpiętość wiekową, szczególną uwagę zwracamy na to, by nikogo nie

maj/czerwiec 2012

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Nie do wiary!…
Rzeczywiście nie do wiary jest nie tylko
przygoda, której dała się porwać sympatyczna rodzina bohaterów spektaklu, ale
także praca nad tym przedstawieniem.
Sztuka „Nie do wiary!” zrodziła się z inwencji dzieci i młodzieży, które biorą udział
w warsztatach teatralnych prowadzonych
w Klubie Iskierka.

ale i szczyptą grozy… Na premierowym
przedstawieniu, które odbyło się w Klubie
Iskierka 14 kwietnia sala pękała w szwach!
Wystąpili: Katarzyna Jakubowicz, Jan Stępniewski, Dominika Dorycka, Dominika
Kaperczyk, Julia Jakubowicz, Kaja Chytry,
Martyna Strojek, Zuzanna Długosz, Zu-

zanna Młynarczyk oraz Wiktoria Ziober.
Oprawę muzyczną przygotowała Danuta
Pietraszewska, scenografię Adam Pochopień. Grupa Teatralna STUDIO wystąpiła
w spektaklu „Nie do wiary” również podczas XVIII Dni Dzielnicy IX na scenie plenerowej na stadionie KS Borek.
AS

fot. Anna Sulencka

Pomysły kilkunastu młodych artystów
ułożył w scenariusz i wyreżyserował niezastąpiony Aleksander Szklarski – opiekun
grupy teatralnej, jeden z filarów ATR’E
STUDIO, aktor związany także z krakowskim Teatrem Współczesnym. Powstała
zgrabna, skrojona specjalnie dla tej konkretnej grupy aktorów, w pełni autorska
opowieść z wakacyjnymi marzeniami w tle.
Zaserwowana ze swobodą, z humorem,

Apel o pomoc! Rodzina w potrzebie!
Rada Dzielnicy IX apeluje do ﬁrm oraz ludzi
dobrej woli o pomoc dla rodziny mieszkającej w Dzielnicy IX przy ul. Falowej 5.
W domu jednorodzinnym przebudowanym
z pomieszczenia gospodarczego prowadzą
wspólne gospodarstwo pani Beata Piech z
dziećmi: 22-letnim Łukaszem i 17-letnią Karoliną. Mieszkanie jest zawilgocone i zagrzybione, bez podłogi, która zgniła. Stan techniczny
budynku wskazuje na konieczność gruntownego remontu. Pani Beata ma orzeczenie o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
córka nie mówi, wymaga całodobowej opieki,
syn jest pod opieką poradni psychiatrycznej.
W lutym tego roku zmarł nagle ojciec rodziny.
W obecnej sytuacji zdrowotnej i ﬁnansowej rodzina Piechów nie jest w stanie poradzić sobie
z koniecznymi remontami samodzielnie.
Informacja o sytuacji rodziny w prasie i telewizji umożliwiła dotarcie do ludzi dobrej woli,
którzy chcą zaangażować się w działania poprawiające warunki mieszkaniowe Piechów.

Na apel o wsparcie pierwszy odpowiedział
proboszcz paraﬁi Matki Bożej Zwycięskiej
w Borku Fałęckim, który zaoferował pomoc
w formie wymiany instalacji elektrycznej.
Po emisji materiału telewizyjnego na konto
wskazane przez MOPS regularnie wpływa
pomoc ﬁnansowa od osób ﬁzycznych i ﬁrm
zainteresowanych trudną sytuacją rodziny.
Pomoc w poszukiwaniu sponsorów zaoferował twórca portalu internetowego Pomagajmy.com.pl.
Pani Beacie Piech można pomóc wpłacając
pieniądze na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józeﬁńska
14, Bank PeKaO SA, 511240 4722 1111 0000
4851 6220, z dopiskiem „dla rodziny pani
Beaty”.
Osoby, które w sposób rzeczowy mogą
pomóc rodzinie Piechów, proszone są
o kontakt z pracownikami MOPS, pod którego opieką znajduje się rodzina Piechów – nr
telefonu: 12 257 00 07.

Pomoc dla Magdy

Pomoc dla Magdy organizowana była
podczas VI Integracyjnego Pikniku Lotniczego,
który odbywał się na Błoniach Krakowskich
w dniach 2-3 czerwca – tam kwestowali, za
zgodą Prezydenta Miasta Krakowa, wolontariusze z puszkami „Motyle dla Magdy Sipowicz”. Kwesty odbywają się także na terenie
miasta, w szczególności na uczelniach wyższych: UP, AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII.
Możesz przekazywać darowizny na
rzecz Magdy. Szczegółowe informacje oraz
numer subkonta znajdą Państwo na stronie:
http://fundacjazielonylisc.org/pomagamy/
nasi-podopieczni-subkonta/magdalena-sipowicz, koniecznie z dopiskiem „darowizna na
leczenie i rehabilitację Magdaleny Sipowicz”.
Każda złotówka będzie nieocenioną pomocą w powrocie do zdrowia naszej przyjaciółki.

Magdalena Sipowicz jest dyplomowaną tłumaczką akademicką
i konferencyjną Polskiego Języka Migowego. Współpracuje z krakowskimi uczelniami (UP, AGH, PK, UEK, UJ, UPJPII) w zakresie
tłumaczeń zajęć dydaktycznych, konferencji, oraz prowadzi lektoraty PJM dla pracowników uczelnianych. Współpracuje także ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 6 z ul. Niecałej.
Magda wracała do Krakowa pociągiem, który w Szczekocinach
zderzył się z jadącym z naprzeciwka pociągiem z Przemyśla.
W domu na Magdę czekał mąż i niespełna dwuletnia córeczka. Niestety nie dojechała do nich. W wypadku odniosła bardzo
poważne obrażenia – straciła prawą nogę, doznała złamania
kości miednicy i żeber, przez wiele tygodniu utrzymywana była
w stanie śpiączki. Jej stan powoli się poprawia, jednak wiadomo,
że czeka ją bardzo ciężka i długotrwała rehabilitacja.
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Janina Pater – kobieta całym sercem
oddana rodzinie oraz pracy społecznej
w Artystycznym Zespole Estradowym
Pieśni i Tańca Emerytów i Rencistów
„Pogodna Jesień” od 38 lat, w tym 20 lat
jako kierowniczka. Propagowała kulturę
narodową Polski, poprzez piękne słowo,
taniec i piosenkę dając uśmiech i radość
najbardziej potrzebującym. Uhonorowana wieloma dyplomami i odznaczeniami: Srebrną Odznaką dla Społecznego
Ruchu Muzycznego, Srebrną Odznaką
Zasłużonego Działacza Kultury Polskiej,
Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla
Miasta Krakowa, Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 2002 r., Medalem Honoris Gratia za
szczególne zasługi dla Miasta Krakowa
od Prezydenta Krakowa w 2011 r.
Janina Pater zmarła 10 czerwca 2012 r.

Janina Pater z córką Alicją, uroczystość 41-lecia
zespołu „Pogodna Jesień” , CSW Solvay, 19.11.2011 r.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Estetycznie wokół przystanków
Rozpoczęły się prace remontowe wokół przystanków tramwajowych na terenie Dzielnicy IX. Rada Dzielnicy IX przeznaczyła środki
ﬁnansowe na modernizację chodników wokół wiat dla pasażerów
oczekujących na tramwaje przy przystankach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Solvay – obok budynku poczty.

fot. Anna Sulencka

Komunikacja tramwajowa nie jest domeną naszej dzielnicy,
poza przystankiem na linii w ulicy Brożka przy os. Cegielniana,
gdzie dwa lata temu, dzięki usilnym staraniom radnych, stanęła
wiata, mamy pieczę jedynie nad przystankami przy Zakopiance.

fot. Anna Sulencka

Jak wiadomo, Zakopianka jest jedną z głównych tras wjazdowych do Krakowa od strony południowej, szczególnie uczęszczaną, także ze względu na zlokalizowane tu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dlatego warto zauważyć, że
to, co mijamy i widzimy, przemieszczając się wzdłuż tej arterii,
jest niejako wizytówką naszego miasta.
Zakończyły się prace przy przystanku Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Stare płyty chodnikowe wokół wiat wymienione
zostały na elegancką kostkę brukową. Trwa budowa chodnika
przy przystanku Solvay. Ekipa remontowa pracuje intensywnie,
w godzinach nocnych, aby nie utrudniać ruchu pieszym oraz
zagwarantować bezpieczeństwo pasażerom korzystającym z tych
punktów komunikacyjnych.

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Mleko prosto od krowy
w Borku Fałęckim

W Borku Fałęckim zainstalowano mlekomat – automat do sprzedaży świeżego mleka. Urządzenie ustawione jest obok nowego
marketu spożywczego.
Mleko jest schładzane zaraz po udoju i dowożone do automatu. Można przyjść z własną butelką lub kupić ją w mlekomacie. Świeże mleko można kupić o każdej porze.
Mlekomat stojący obok „MARKET POINT” w Rynku Fałęckim to już drugi w Krakowie, po mlekomacie na Nowym Kleparzu przy ul. Długiej. Pierwsze tego typu urządzenie w Polsce
stanęło w Cieszynie.
Mlekomaty są popularne m. in. w Czechach, Austrii i Włoszech. Taki system sprzedaży świeżego mleka wymyślili hodowcy krów, aby ominąć dyktat dużych sieci handlowych,
wymuszających niskie ceny skupu. Mleko, które można kupić
w Rynku Fałęckim pochodzi z gospodarstwa pana Bogusława
Kornalskiego z województwa świętokrzyskiego.

fot. Anna Sulencka

AUTOMAT MLEKOMAT
Nie kupujesz „kota w worku”
– Działa już automat w Borku!
Baner głosi kolorowy,
Że: (…) mleko prosto od krowy!
– Gdzie ją doją? W Oblęborku?
Jerzy Faliszek

Konkurs „Dzielnica IX – dzielnica ogrodów” trwa!
Zapraszamy WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ DZIELNICY do udziału w Konkursie Rady Dzielnicy IX na najpiękniejszy ogród w Dzielnicy IX. Uczestnikami mogą być ci, którzy osobiście, pisemnie lub telefonicznie zgłoszą swój udział,
właściwie udział swojego ogrodu, w Konkursie. Konkurs trwa do 31 października 2012 roku.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone i przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2012
roku. Fotografie ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.
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