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Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
(ul. Żywiecka 13) czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU 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: 
wtorek w godz. 14.00-15.00

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Z ostatnich sesji

W ubiegłym miesiącu Rada Dzielnicy IX obradowała 
w dniach 8 i 22 października. W podjętych uchwałach 

blisko połowę stanowiły dokumenty opiniujące dotyczące pla-
nowanych lub realizowanych już inwestycji oraz zmian wpro-
wadzonych ponownie do procedowanych planów zagospodaro-
wania przestrzennego terenów obejmujących Dzielnicę IX. 

Pozytywną opinię otrzymały:
1. Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego przy ul. Do 

Wilgi – w zakresie wprowadzenia dodatkowego chodnika łączą-
cego „Strefę Seniora” nr 8 z istniejącym ciągiem pieszym zlokali-
zowanym wzdłuż brzegu Wilgi.  

2. Projekt budowlany pochylni dla osób niepełnosprawnych 
w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską w Borku Fałęckim.

3. Lokalizacja szaletu miejskiego wolnostojącego wraz z infra-
strukturą techniczną na terenie Parku Solvay przy ul. Żywieckiej 
Bocznej.

4. Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku usłu-
gowego – hurtowni z częścią magazynową przy ul. Zawiłej 19a.

5. Zbycie części działki nr 407/6 o pow. ok. 0,0058 ha poło-
żonej w obrębie 46 j.e. Podgórze przy ul. Przykopy w Krakowie, 
w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

Negatywnie zaopiniowane zostały:
1. Zmiana wprowadzona w ostatnim wyłożeniu MPZP obsza-

ru „Łagiewniki” polegająca na likwidacji przejścia dla pieszych 

między ulicami Fredry a Kołodziejską,  stanowiącego  m.in. dro-
gę dzieci do szkoły.

2. Wprowadzone w ostatnim wyłożeniu MPZP obszaru „Ła-
giewniki” zmiany przeznaczenia terenów między nasypem PKP 
a blokami przy ul. Suchej 1 i 1a (obr.46).

3. Ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyj-
nego  budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego z usługami 
i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy uli-
cach Hoffmanowej/Zakopiańskiej.

Rada wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadanie: budowa ogródka 
jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego. Przewidziana jest bu-
dowa ogrodzenia, zagospodarowanie zieleni, zagospodarowa-
nie urządzeniami zabawowymi, montaż koszy, ławek. W 2013 
r. planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, 
w 2014 r. – realizację zadania.

Po konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych utworzo-
no listę rankingową zadań, rozdysponowując kwotę na realizację 
inwestycji i remontów w budynkach szkolnych i przedszkolnych 
na terenie Dzielnicy IX na 2014 rok.

Rada podjęła także kroki w sprawie organizacji ruchu drogo-
wego na ul. Suchej, wnioskując o likwidację znaku B-36 („zakaz 
zatrzymywania się”) obowiązującego pomiędzy ulicami Lechicką 
a Kołodziejską. 

Dokonano także koniecznych korekt uchwał w celu spraw-
nego wdrażania zadań inwestycyjnych do realizacji (m.in. na ul. 
Zbrojarzy i ul. Niecałej).            AS

Konsultacje społeczne dotyczące 
dni i godzin handlowych

Urząd Miasta Krakowa realizując uchwałę nr LXXXI/1257/13 
Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 roku przystąpił do 

konsultacji z mieszkańcami, dotyczącymi ustalenia dni i godzin 
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego.

Propozycja Radnych Miasta Krakowa zakłada ogranicze-
nie handlu detalicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
w Wigilię, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godz. 12.00. 
Przepisy te nie będą stosowane do aptek, stacji paliw, sklepów 
usytuowanych w stacjach paliw, a także placówek handlu deta-

licznego mieszczących się w hostelach, motelach i hotelach.
Konsultacje społeczne trwają od 4 listopada do 3 grudnia 

2013 r. Wszelkie informacje dotyczące konsultacji publikowa-
ne są na Serwisie Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa 
(www.dialoguj.pl).

Mieszkańcy proszeni są o przekazanie uwag i opinii do pro-
pozycji Radnych Miasta Krakowa do 3 grudnia 2013 r. na adres: 
Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszyst-
kich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w formie pisemnej – papie-
rowej lub elektronicznej na adres: dialoguj@um.krakow.pl .

Wszystkie uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji spo-
łecznych zostaną przekazane Radnym Miasta Krakowa, którzy 
na jej podstawie będą mogli podjąć decyzję dotyczącą ewentu-
alnego ograniczenia godzin handlu detalicznego. 

wg informacji z Wydziału Rozwoju Miasta UMK

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Sport w naszej dzielnicy

W dniu 2 listopada 2013 r. w sobotę o godz. 
14.30 odbył się mecz IV-ligowego „Borku” 

z KS ,,Garbarzem Zembrzyce” w ramach rozgrywek Małopolskie-
go Związku Piłki Nożnej – grupa zachodnia. Po wyrównanym 

meczu goście uzyskali szczęśliwy wynik wygrywając 0:2. Obecnie 
nasz klub zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Wszystkie grupy młodzieżowe naszego klubu: Żaki, Mło-
dzicy, Juniorzy oraz Szkółka Piłkarska Borek zajmują wysokie 
pozycje we wszystkich rozgrywkach w swoich grupach wieko-
wych.

Prezes KS „Borek” Wojciech Florczyk
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Światło latarni

Temat bardzo prozaiczny i praktyczny.  
Rada Dzielnicy IX systematycznie 

doświetla przestrzenie naszej dzielnicy 
wnioskując do ZIKiT o bieżące działania 
mające na celu zwiększenie ilości lamp 
na ulicach i na obszarach zielonych. 

W roku 2013 wykonano tzw. „do-
wieszki’ (dowieszono lampy na istnieją-
cych słupach) i naprawiono lub wybu-
dowano nowe słupy oświetleniowe na 
terenie Starych Łagiewnik, na os. Cegiel-
niane oraz w Borku Fałęckim. Ostatnie 
w tym roku lampy zostaną dowieszone 
na ul. Okrzei i na ulicach Kowalskiej/
Krochmalniki.

Zarząd Dzielnicy IX zwraca się z proś-
bą do mieszkańców o wskazywanie no-
wych lokalizacji – miejsc wymagających 
doświetlenia.   RG

fot
. R

en
ata

 G
rot

ow
sk

a

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Komunikat 
w sprawie przebudowy 
ulicy Zdunów

Szanowni Państwo!
Zarząd Dzielnicy IX uprzejmie infor-

muje, że w ciągu miesiąca listopada 2013 
roku będą trwały prace budowlane na uli-
cy Zdunów na odcinku od Potoku Młynny 
Kobierzyński do ulicy Kowalskiej.

W związku z powyższym konieczna 
jest tymczasowa zmiana organizacji ruchu 
drogowego i związane z tym utrudnienia 
komunikacyjne, za które przepraszamy. 
Oczekujemy zrozumienia od wszyst-
kich użytkowników drogi a szczególnie 
Mieszkańców ulicy Zdunów.

Inwestorem budowy jest MPWiK.
W zakres prac wchodzą: 

INFORMACJE, OGŁOSZENIA 1. Budowa kanalizacji (kolektor).
2. Przyłącza.
3. Odwodnienie ulicy.
4. Położenie nawierzchni asfaltowej 

pasa jezdnego wraz z podbudową.
5. Ułożenie krawężników.
6. Wykonanie wjazdów do poszcze-

gólnych posesji.
Wykonana zostanie także przebudo-

wa sieci gazowej.
Wykonawcą prac budowlanych jest 

Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD 
oraz AGEMO Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych.

Wszystkie problemy związane z pro-
wadzoną inwestycją prosimy zgłaszać do 
Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13).

Bardzo prosimy, jeżeli nie jest to bez-
względnie konieczne, aby nie wzywać na 
interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

Zarząd Dzielnicy IX
Kraków, 26 października 2013 r.
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Urząd Miasta Krakowa zaprasza osoby, które spełniają kryteria niezaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych do złożenia oferty w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

Termin składania ofert: od 11 października 2013 r. do 9 grudnia 2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.krakow.pl a także pod numerami telefonów: 12 616 82 15, 

12 616 82 23(24,25,27), 12 616 82 44, 12 616 82 49 (w godzinach pracy Urzędu) oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa 
Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a.

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo to zagadnienie, z którym każdy z nas styka się na co dzień. Chcemy by nasze dzieci 
bezpiecznie wracały do domów, chcemy by nasz dobytek był właściwie chroniony, chcemy aby dobro 
publiczne nie było niszczone. Po prostu chcemy być bezpieczni.

W Krakowie na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia. Wszyscy mamy w pamięci czarną serię 
tragicznych wydarzeń, które w ostatnich miesiącach wstrząsnęły naszym miastem. Aby zapobiec 
następnym dramatom nie wystarczą jedynie zapowiedzi i puste deklaracje. Dlatego Rada Miasta Krakowa 
podjęła konkretne działania, a ich pierwszym efektem jest ministerialna decyzja o zwiększeniu liczebności 

policjantów patrolujących nasze miasto. Zapewniam, że na tym nie spoczniemy i nadal będziemy podejmować kolejne kroki na 
rzecz polepszenia bezpieczeństwa w Krakowie.

Z poważaniem, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
boguslaw.kosmider@gmail.com oraz facebook i www.kosmider.krakow.pl

Budowa kanalizacji na ul. Zdunów przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei.
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Orkiestra Dęta Solvay to „perła 
w koronie” Dzielnicy IX

W dniu 15 października, w wigilię Dnia Papieża Jana Pawła II,  
o godzinie 16.30 miał miejsce godzinny koncert Orkiestry 

Dętej Solvay przed poświęconą Janowi Pawłowi II tablicą pamiąt-
kową w CSW Solvay.

Piękny i wzruszający repertuar orkiestry 
dedykowany był Bohaterowi tego koncer-
tu. Niestety, mimo ogromnych walorów tej 
corocznej inicjatywy muzyków, nie cieszył 
uszu słuchaczy. Koncertu słuchały... cztery 
osoby oraz przypadkowi przechodnie, któ-
rym trudno było jednak wyłowić dźwięki 
instrumentów z ulicznego szumu ulicy Za-
kopiańskiej.

Informacja o koncercie była przekazana wieloma drogami, 
nie sposób więc przyjąć, że brak słuchaczy spowodowany był 
niedoinformowaniem.

Na puzonie gra (pierwszy od lewej) nowy kapelmistrz Orkiestry Dętej Solvay pan Marek 
Pawlik.

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX
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Trzeba zatem postawić trudne pytanie: 
dlaczego? Dlaczego takie spontaniczne ini-
cjatywy nie cieszą się popularnością?

Nie będziemy w tym miejscu szukali winnego. Istnieje bo-
wiem konieczność wskazania innej perspektywy.

Za dwa lata Orkiestra Dęta Solvay będzie obchodziła Jubi-
leusz 90 lat. I to ta perspektywa jest ważna. Orkiestra jest war-
tością dodaną, prawdziwym klejnotem rodowym w tradycji 
Dzielnicy IX. 90-letni związek z Borkiem Fałęckim daje jej spe-
cjalny status, o który mamy obowiązek zadbać.

Sędziwa orkiestra jest otwarta jednak na zmiany: od 1 wrze-
śnia ma nowego prezesa Pana Wojciecha Knapczyka, członka 
zespołu, oraz nowego kapelmistrza Pana Marka Pawlika, tak-
że członka orkiestry Filharmonii Krakowskiej.

W czasie roboczego spotkania w dniu 5 listopada Zarządu 
Dzielnicy IX z przedstawicielami orkiestry, panami: Tadeuszem 
Bednarzem, Wojciechem Knapczykiem i Markiem Pawlikiem,  
omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące przyszło-
ści  Orkiestry Dętej Solvay.              RG

Pamięć o Tadeuszu Parpanie

W kwietniu minęły 23 lata od śmierci Tadeusza Parpana. Na 
fotografiach drużyny piłki nożnej KS Łagiewianka z lat 

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX 30. XX wieku „Parkan” 
wyróżnia się posturą 
i wzrostem – w Łagie-
wiance rozpoczął ka-
rierę sportową. Później 
grał w zespole Craco-
vii, gdzie rozegrał 220 
meczów. W szczytowej 
formie w latach 1945-

-1950 dwudziestokrot-
nie wystąpił w repre-
zentacji Polski pełniąc 
także funkcję kapitana 
drużyny.

Pamięć o utalento-
wanym i zasłużonym 
piłkarzu jest w Łagiew-
nikach wciąż żywa. 

W 1999 r. na boisku KS Armatura przy ul. Chmielnej odsłonięty 
został pomnik najwybitniejszego zawodnika, jakiego pamięta ła-
giewnicki klub.

Od lat w dniu imienin Tadeusza 28 października rodzina 
i przyjaciele ze środowiska Łagiewnickiego Towarzystwa Kul-
turalnego spotykają się tutaj, aby uczcić pamięć Tadeusza Par-
pana.             AS

Od lewej: prezes Orkiestry Dętej Solvay pan Wojciech Knapczyk, 
kapelmistrz pan Marek Pawlik, gospodarz orkiestry pan Tadeusz 
Bednarz oraz członkowie zespołu.

Rodzina i przyjaciele podczas spotkania pod pomnikiem Tadeusza Parpana na stadionie KS 
Armatura. 28 października 2013 r.
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„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie 
sięga, łam, czego rozum nie 
złamał”

Oda do młodości, Adam Mickiewicz

Pod nadzorem takiego hasła o romantycznym rodowodzie ob-
chodzą Dzień Komisji Edukacji Narodowej uczniowie gimna-

zjum przy ul. Montwiłła-Mireckiego.
Obok tej lub innych sentencji rodem z „Ody do młodo-

ści” we właściwym sobie majestacie spogląda na uczestników 
uroczystości patron szkoły Julian Ursyn Niemcewicz. Jak 
sobie radzi z młodzieńczym duchem uroczystości ten „płaz 
w skorupie”, czarny charakter romantycznego manifestu? Nie 

Drogi i bezdroża edukacji

Dzień Komisji Edukacji Narodowej czyli tradycyjnie tzw. Dzień 
Nauczyciela w rzeczywistości jest świętem polskiej szkoły.

W tym wolnym od działań dydaktycznych dniu w placów-
kach edukacyjnych odbywają się okolicznościowe uroczystości, 
często łączone z aktem ślubowania uczniów rozpoczynających  
naukę na danym poziomie edukacji.

Radni Dzielnicy IX zostali zaproszeni na takie właśnie uro-
czystości do Gimnazjum Nr 24 im. J. U. Niemcewicza i SOSW 
Nr 6 im. Jana Pawła II.

Corocznie odbywające się uroczystości ślubowania uczniów 
klas pierwszych stały się tradycją każdej szkoły, stały się stałym 
elementem szkolnego kalendarium i nie zawsze budzą refleksję 
na temat głębszych znaczeń, które ze sobą niosą.

Dlatego, by uchronić się przed podejrzeniem, że jest to tylko 
corocznie powtarzany rytuał, pozbawiony przełożenia na misję 
szkoły i konkretne działania nauczycieli i uczniów, poprosiłam 
Panią Joannę Solak, dyrektor Gimnazjum Nr 24 o krótką roz-
mowę w ramach naszego cyklu „Rozmowa miesiąca”.

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX dostrzegłam jednak grymasu ani zdziwienia na jego poważnej 
twarzy. Czy występując w roli patrona szkoły XXI wieku pogo-
dził się z tymi obrazoburczymi dla niego hasłami młodych?

Jak pogodzić ze sobą postawy, poglądy dwu pokoleń – na-
uczycieli i uczniów? To zawsze aktualne i ważne pytanie, któ-
rego unaocznieniem stała się przedstawiana przeze mnie sy-
tuacja.

Co może pogodzić postawy i wartości wskazywane przez 
dwu wrogich sobie bohaterów uroczystości ślubowania: J. U. 
Niemcewicza – starego klasyka i A. Mickiewicza – młodego ro-
mantyka? Co może pogodzić Mistrza i Ucznia?

„Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi” – proponuje 
przedstawiciel kolejnego pokolenia Polaków, Adam Asnyk. 

To dobra recepta, to dobry kierunek, jako wskazówka dla 
wszystkich uczestników uroczystości ślubowania, uczniów klas 
pierwszych Gimnazjum Nr 24.         RG

ROZMOWA MIESIĄCA Pani dyrektor Joanna Solak ze szkołą przy ul. Montwiłła-
-Mireckiego w Borku Fałęckim związana jest od... Bardzo proszę 
opowiedzieć o związkach z miejscem pracy, ale także o związ-
kach z Borkiem Fałęckim.

Joanna Solak: Ze szkołą przy ul. Montwiłła-Mireckiego, kie-
dyś przy ul. Lewińskiego, jestem związana zawodowo od 1986 r. 
Rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej Nr 49 jako nauczyciel 
nauczania początkowego, a od roku 1999 najpierw w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 34, a później w Gimnazjum Nr 24. 
Uczę biologii. Od roku 2008 do 2013 pełniłam funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły, a w tym roku szkolnym mam zaszczyt sprawo-
wać obowiązki dyrektora.

Z Borkiem Fałęckim jestem związana całe życie, tu się wycho-
wałam, mieszkałam i mieszkam do dzisiaj.

W jaki sposób funkcjonuje gimnazjum jako jeden z etapów edu-
kacji szkolnej? Czy ma szanse przetrwać? Czy polską szkołę czeka 
kolejna reforma?

JS: Główną ideą powstania gimnazjum było to, aby przez 
wydłużenie okresu nauki poprawić stan wiedzy i umiejętności 
uczniów. Nauka w trwa 3 lata i kończy się egzaminem, od które-
go wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. Nieste-
ty w gimnazjum zogniskowały się problemy wychowawcze, które 
wynikają przede wszystkim z kłopotów wieku dojrzewania oraz 
bardzo silnego dążenia młodych ludzi do dorosłości, podsyca-
nego przez obecną kulturę. Obecny system edukacji ma swoich 
zwolenników i przeciwników. Nie wydaje mi się, aby teraz możli-
wa była kolejna reforma i powrót do szkoły ośmioklasowej.

Jakie wzorce wartości, reguły chcecie Państwo przekazać 
uczniom, czy pomaga w tym Patron szkoły?

JS: Chcemy, aby absolwent naszego gimnazjum poszukiwał 
prawdy, szanował tradycję i kulturę własnego narodu. Był twór-
czy, odpowiedzialny, tolerancyjny i samodzielny. Dbał o rozwój 
własnej osobowości, dokonywał właściwych wyborów i był przy-
gotowany do życia w nowoczesnym świecie.

Odwołujemy się do utworów Juliana Ursyna Niemcewicza, bo 
kształcą ideę miłości do kraju ojczystego, pozwalają poznawać 
przeszłość naszego narodu i wyciągać wnioski.

Miałam okazję kilkakrotnie poznać Pani wychowanków, przy-
znam, od tej dobrej strony, podziwiając ich kreatywność, liczne ta-
lenty, ale obawiam się, że jest to portret idealny. Czy obok sukcesów 
są także porażki?

JS: Jak to w życiu bywa, nie zawsze wszystko układa się tak, jak 
byśmy chcieli. Nasze działania dydaktyczne i wychowawcze nie 
w każdym przypadku są skuteczne, dlatego staramy się zacieśnić 
współpracę z rodzicami. Uzyskać ich wsparcie w naszej pracy 
i podejść indywidualnie do każdego problemu.

Wzrok młodych na początku roku szkolnego 2013/2014 padł na 
nowe boisko szkolne . Jaka była reakcja uczniów?

JS: Nasze nowe boisko ucieszyło uczniów i nauczycieli. Bardzo 
nam go brakowało. Uczniowie mogą teraz bezpiecznie    ▶▶▶

Podczas ślubowania pierwszych klas w dniu 14 października 2013 r. głos zabiera dyrektor 
Gimnazjum Nr 24 pani Joanna Solak.

Bardzo dziękuję w imieniu redakcji Pisma za przyjęcie zapro-
szenia do kolejnej „Rozmowy miesiąca”. Rozpoczynamy ją za-
zwyczaj od prezentacji rozmówcy, ale dzisiaj chciałabym złamać 
tę zasadę i na początek przekazać gratulacje z okazji powołania 
na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 24 im J. U. Niemcewicza 
w Krakowie. W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy IX gratuluję 
i życzę Pani wytrwałości w realizowaniu planów  oraz związa-
nych z tym wielu sukcesów. 
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i z przyjemnością odbywać lekcje wychowania fizycz-
nego. Mamy nadzieję, że w 2014 r. zrealizowany zostanie II etap 
inwestycji i powstanie piękny kompleks sportowy.

W jaki sposób rodzice, samorząd uczniów biorą udział w proce-
sie decyzyjnym dotyczącym planowania pracy szkoły?

JS: Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, informuje 
o ich rozwoju. Rodzice są traktowani jak partnerzy. Mają moż-
liwość podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących życia 
szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Rodziców lub 
osobiście. Wspierają szkołę w jej działaniach edukacyjnych, or-
ganizowaniu imprez szkolnych. Współuczestniczą w tworzeniu 
programu wychowawczego i profilaktyki. Przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego współdziałają z dyrekcją i gronem pedago-
gicznym. Opracowują plan swojej pracy, podejmują liczne inicja-
tywy realizując zadania w ciągu całego roku szkolnego.

Czy są zainteresowani współpracą z organizacjami pozarządowymi, 
samorządem Dzielnicy IX lub innymi instytucjami M. Krakowa?

JS: Tego rodzaju współpraca trwa od wielu lat, przejawiając się 
w różnorodnych działaniach. Uczniowie włączają się do współpra-
cy z PCK, Caritasem, Hospicjum św. Łazarza, Domem Samotnej 
Matki. Opiekują się miejscami pamięci na terenie naszej dzielnicy. 
Realizują działania inicjowane przez Radę Dzielnicy IX: „Sprzą-
tanie świata”, konkursy, projekty edukacyjne, zawody sportowe. 
Są zainteresowani organizowanymi przez nauczycieli wyjściami 
do teatru, filharmonii, opery, zajęciami edukacyjnymi w muze-
ach, uczelniach krakowskich, bibliotece miejskiej. Biorą udział w 
całorocznym projekcie „Wychowanie patriotyczne szkół miasta 
Krakowa”. Dzięki tym działaniom uczniowie nabywają właści-

Seniorzy w przestrzeni społecznej

Kraków przygotowuje się do stworzenia polityki senioralnej. 
Jej elementem ma się stać Rada Seniora działająca przy Urzę-

dzie Prezydenta Miasta.
Warto ten temat zasygnalizować przy okazji spotkań z senio-

rami naszej dzielnicy. Jedno z nich odbyło się w dniu 21 paź-
dziernika w godzinach popołudniowych w CSW Solvay.

Coroczne spotkanie przy kawie i herbacie uświetnione zo-

Nieważne, który wiek...

Zakończyła się kolejna 13. edycja konfrontacji artystycznych   
„Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku” organi-

zowanych przez Klub Kultury Iskierka. 

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

stało występami zespołu „Pogodna Jesień”. Ciepła atmosfera 
sprzyjała wspólnemu śpiewaniu, tym bardziej, że repertuar na-
wiązywał do popularnych pieśni powstańczych i żołnierskich.

Miejmy nadzieję, że po wdrożeniu programu polityki senio-
ralnej w naszym mieście seniorzy będą nie tylko spotykali się 
okazjonalnie raz w roku, ale i wspólne spotkania staną się za-
czynem różnych potrzebnych działań społecznych, w których 
połączy się mądrość życiowa, wiedza i doświadczenie z mło-
dzieńczym duchem działających w kołach emerytów miesz-
kańców dzielnicy w wieku 60+. Wiele obszarów życia czeka na 
aktywny ich udział.           RG

25 października 2013 r. w galerii Klubu Iskierka odbyło się 
najstrojowe spotkanie przy świecach, otwierające wystawę po-
konkursową prac malarskich, rysunkowych oraz rękodzieła 
z dziedzin koronkarstwa, tkactwa, krawiectwa. Wyróżniono 
także dzieła literackie. Wszyscy uczestnicy otrzymali sym-
boliczne pamiątki udziału w konkursie. – Nieważne, który to 

„wiek”, ale istotne jest doświadczenie i perspektywa dystansu 
do życia i świata, który emanuje przez naszą twórczość – po-
wiedział do zebranych seniorów i niejako w ich imieniu jeden 
z uczestników konkursu Maciej Naglicki.        AS

wych zachowań, wzbogacają wiedzę i rozwijają zainteresowania. 
Kształtują pożądane społecznie postawy – odpowiedzialności, 
przedsiębiorczości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, 
tolerancji i patriotyzmu.

W tym miejscu chcę podziękować Pani oraz nauczycielom szkoły za 
udział we wszystkich formach współpracy z Radą Dzielnicy IX. Także 
za planowane najbliższe spotkanie z poezją Pana Franciszka Klimka, 
które przygotowywane jest przez Panią Liliane Surówkę, nauczyciela 
Gimnazjum Nr 24, w cyklu spotkań „Dziewiątka zaprasza...”

Dziękuję za rozmowę. 
Renata Grotowska

Uczniowie szkoły przy ul. Montwiłła-Mireckiego podczas uroczystości przy Stalagu 369. 
Obchody Święta Niepodlagłości w 2009 r.
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Jesienny czas na inwestycje drogowe to... 
„najwyższy czas”

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Polepszył si stan alejek w Par-
ku Solvay prowadzacych od przystanku 
tramwajowego Solvay w kierunku budyn-
ku przychodni zdrowia przy ul. Niemcewi-
cza.                  RG

W październiku zakoczył si 
remont ulicy Zbrojarzy – na od-
cinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do 
ul. Ludwisarzy położona została nowa 
nakładka asfaltowa. Tego typu zabieg 
planowany jest także na ostatnim niere-
montowanym fragmencie ul. Zbrojarzy: 
od ul. Ludwisarzy do potoku Młynny 
Kobierzyński. Termin uzależniony jest 
od zmiany organizacji ruchu na remon-
towanej obecnie ul. Zdunów.

Dobiega koca budowa I eta-
pu ogródka jordanowskiego przy 
ul. Do Wilgi. Trwa budowa toalety 
w Parku Solvay przy ul. Żywieckiej 
Bocznej. Gdy zakończy się ta koronkowa 

„ręczna robota”, Borek Fałęcki przybliży 
się do Europy.

Wrzosowisko 
na Żywieckiej

Wrzosowisko jest efektem kilku zbież-
nych działań realizowanych przez 

Dzielnicę IX. A zatem od początku...
Ulica Żywiecka Boczna, zwyczajo-

wo nazywana jest ulicą i stanowi drogę 
dojazdową do SOSW Nr 6 oraz Cam-
pingu Krakowianka. Formalnie jednak 
jest alejka Parku Solvay, zasługuje więc 
na takie traktowanie, jak wszystkie ob-
szary parku. Dlatego już w roku 2014 
zlikwidowany zostanie dojazd alejkami 
parkowymi do SOSW Nr 6, do którego 
poprowadzona zostanie nowa droga do-
jazdowa wraz z miejscami postojowymi 

od strony ulicy Nowogródzkiej (sięgacz), 
jako przedłużenie ul. Na Zrębie. O tej 
planowanej inwestycji napiszemy szerzej 
w kolejnym numerze Pisma Rady Dziel-
nicy IX. Zlikwidowanie trwającej od lat 

„prowizorki” pozwoli na wyeliminowanie 
z terenu parku zbędnego ruchu samo-
chodów i remont zniszczonych alejek. 

W latach 2012-2013 Rada Dzielnicy 
IX przeznaczyła także środki finansowe 
na wykonanie miejsc postojowych na 
poboczu ul. Żywieckiej Bocznej i na-
kładki asfaltowej na części pasa jezdni. 
Mamy zamiar takie działania  kontynu-
ować, aby poprawić jakość dojazdu do 
campingu (o Campingu Krakowianka 
pisaliśmy w Piśmie Rady Dzielnicy IX 
w miesiącu sierpniu). Na poboczu uli-
cy zostały ustawione  betonowe donice, 
aby uniemożliwić parkowania na terenie 
zielonym i niepoprawnym użytkowni-
kom pojazdów skazać miejsce postoju 
po przeciwnej stronie ulicy. To właśnie 
w tych donicach posadzono około 100 
wrzosów, którymi Dzielnica IX zosta-
ła obdarowana przez CASTORAMĘ 
Kraków przy ul. Zakopiańskiej. Część 
sadzonek przeznaczona została na na-
grody dla uczestników II edycji Kon-
kursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”. 
Organizatorzy Konkursu w tym miej-
scu bardzo dziękują Dyrekcji „Casto-
ramy” za wsparcie naszej inicjatywy 
ekologicznej. Skorzystała na tym prze-
strzeń publiczna: na terenie części parku 
i w ogrodach na terenie Dzielnicy IX. 

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Radny Pan Marian Rodakowski, który bardzo pomógł 
w transporcie sadzonek wrzosów na teren dzielnicy.

nie instytucjom i mieszkańcom wielu 
problemów związanych z tym wyjąt-
kowym obszarem, np. ochrona obsza-
ru parku w związku z procedowaniem 
MPZP, dążenie do wyznaczenia granic 
Parku, walka z zawłaszczaniem części 
jego obszaru, sprzątanie wskazanych 
obszarów przez młodzież z Gimnazjum 
Nr 24, inwentaryzacja drzewostanu, bie-
żące naprawy uszkodzonej nawierzchni 
alejek, inwestycje na terenie ogródka 
jordanowskiego (bezpieczna nawierzch-
nia), budowa toalety – obecnie trwa re-
alizacja inwestycji – malowanie graffiti 
o tematyce ekologicznej na ścianach ga-
raży w Parku Solvay w ramach konkursu 

„Graffiti w przestrzeni Dzielnicy IX”, 
realizacja albumu pokonkursowego 

„Przebieranki w plenerze Parku Solvay”, 
który powstaje dzięki pomocy placówek 
szkolno-wychowawczych: SOSW Nr 6, 
Gimnazjum Nr 24, SP Nr 95. Zarząd 
Dzielnicy IX dziękuje nauczycielom 
Małgorzacie Ożóg, Elżbiecie Jagodziń-
skiej, Viollettcie Burek, Małgorzacie 
Kasprzyk, Monice Bukowieckiej, Anecie 
Frey-Kobylskiej, Annie Lipiec, Marcie 
Cioch, Agnieszce Choszowskiej, pozo-
stałym wychowawcom, którzy włączyli 
się w projekt oraz uczestnikom projek-
tu a także redaktor Annie Sulenckiej za 
podjęcie tego artystycznego i promo-
cyjnego wyzwania.

Oczywiście w ramach projektu rewita-
lizacji Parku Solvay będą następne dzia-
łania... Obiecuję to wszystkim mieszkań-
com i zachęcam do czynnego włączenia 
się z nowymi propozycjami.

Zachęcam także do czytania in-
formacji na ten temat w Piśmie Rady 
Dzielnicy IX i na stronie internetowej 
Dzielnicy IX.               RG

Od początku VI kadencji Rada Dziel-
nicy IX promuje Park Solvay jako dobro 
wspólne wszystkich mieszkańców naszej 
dzielnicy i także Krakowa. W związku 
z tym w latach 2011-2013 podejmowane 
były działania mające na celu przybliże-

Ulica Zbrojarzy od ul. Montwiłła-Mireckiego 
po remoncie nawierzchni.
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INFORMACJE, OGŁOSZENIA INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kulturalnie w Dzielnicy IX
w listopadzie w Klubie 
Kultury Iskierka
28.11.2013, g. 18.00: wernisaż wystawy malarstwa Izabeli 
Gajewskiej, zatytułowanej „Zakorzenienie”

s p o t k a n i e 
Z PANEM 

FRANCISZKIEM KLIMKIEM
I JEGO POEZJĄ

teksty utworów czytają
autor i uczniowie gimnazjum 

przygotowani pod kierunkiem 
pani prof. L. Surówki 

zapraszają: Zarząd Dzielnicy IX 
oraz Młodzież z Gimnazjum nr 24

Dziewiątka
zaprasza...

siedziba Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13
26 listopada 2013 r.

godz. 17.00•
•

•

Zarząd Dzielnicy IX inauguruje w listopadzie 

spotkania zatytułowane „Dziewiątka zaprasza...”, które 

odbywać się będą w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. 

Żywieckiej 13 lub gościnnie w innych miejscach na terenie 

dzielnicy, zgodnie z potrzebami, które podyktuje temat 

spotkania. 

Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców, młodzież, 

radnych, członków działających na terenie naszej dzielnicy 

stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji i wszystkich 

zainteresowanych tematyką spotkań.

Drugie spotkanie z cyklu „Dziewiątka zaprasza...” 

odbędzie się w dniu 10 grudnia, gospodarzem będzie 

pan Adam Pochopień. O szczegółach poinformujemy 

w kolejnym numerze Pisma.

DDzielnica IXzielnica IX  DDzielniczielnicą ą OOgrodgrodóów w 20132013
Zakończona została druga edycja konkursu Dzielnica IX – Dzielnica Ogrodów.

Decyzją jury wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, bez wskazania zajętego miejsca. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają w dniu 21 listopada o godzinie 17.00 do siedziby 

Rady Dzielnicy IX na spotkanie przy herbacie i kawie, połączone z wręczeniem dyplomów 
i nagród.  Dziękujemy za udział i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji 

konkursu w 2014 roku. 

KLUB KULTURY ISKIERKA PROPONUJE DZIECIOM I MŁODZIE
ŻY WARSZTATY SZTUK WSZELAKICH. NA PEWNO KAŻDY OD
NAJDZIE W KTÓREJŚ Z RÓŻNORODNYCH FORM TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ. ZAPRASZAMY!

14.11.2013, g. 16.30: WARSZTATY WOKALNOTEATRALNE, 
prowadzenie: D. Pietraszewska, A. Szklarski, 1,5 godz.

14.11.2013, g. 17.00: TĘCZOWE MOTYLE – warsztaty tworzenia 
form przestrzennych z papieru, tektury przy użyciu farb i ma-
teriałów dekoracyjnych, prowadzenie: Małgorzata Cieżak, 1,5 
godz., cena: 5 zł

21.11.2013, g. 17.00: CERAMIKA DLA KAŻDEGO – lepienie 
form w glinie, prowadzenie: Grażyna Stępniewska-Szynalik, 1,5 
godz., cena: 15 zł 

21.11.2013, g. 17.30: ZABAWA Z MUZYKĄ dla dzieci w wie-
ku 5-7 lat, w programie: improwizacje ruchowe przy muzyce, 
muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, występowanie 
w roli współwykonawcy utworu, prowadzenie: Agnieszka Kulig, 
1,5 godz., cena: 12 zł

22.11.2013, g. 16.45 – MOZAIKA WITRAŻOWA dla dzieci w wie-
ku szkolnym, prowadzenie: R. Łoboda, 1,5 godz., koszt: 10 zł

4.12.2013, g. 16.30: PORTRETY ARCHIMBOLDO – collage in-
spirowany twórczością XVI-wiecznego artysty, prowadzenie: 
K. Fabrycka, 1,5 godz., koszt: 5 zł


