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Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
Podczas sesji w dniu 10.04.2014
Rada Dzielnicy IX przyjęła sprawozdanie z działalności merytorycznej
i finansowej Zarządu Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki za 2013 rok.
Rada opiniowała przygotowane
przez Komisję ds. Polityki Społecznej
ponowne zawarcie umowy najmu
lokali socjalnych na następny okres
przy ul. Kępnej 17 oraz ul. Żywieckiej
12. Obie opinie są pozytywne.
Negatywną opinię otrzymały planowane inwestycje:
1. Zbycie części działki nr 82/55
(obręb 47 j.e. Podgórze) przy ul. Turowicza.
2. Ustalenie warunków zabudowy
dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na przedszkole na działce nr
77/11 przy ul. Zielonogórskiej. W argumentacji swojego stanowiska Rada
Dzielnicy IX zwraca uwagę na niezapewnienie wystarczającej ilości miejsc
postojowych w granicach działki inwestora oraz niewskazanie na działce
inwestora terenu dającego możliwość
realizacji funkcji wychowawczo-rekreacyjnych przedszkola tak, by nie stwarzać przy tym uciążliwości dla bezpośredniego otoczenia działki.
W ramach środków priorytetowych, które wycofano m.in. z inwestycji w ZSOI Nr 3 dofinansowano Zespół Szkół Nr 3 ul. Hm. Millana 16.
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwaliła wniosek do Rady
Miasta Krakowa o przywrócenie granic Dzielnicy IX do stanu sprzed
dnia 12.03.2014 r. W grudniu 2012 r.
Rada Dzielnicy IX negatywnie zaopiniowała projekt zmian granic dzielnicy.
Zasadniczych powodów jest kilka:
1. Granice Dzielnicy IX sprzed
12.03.2014 r. uwzględniały historyczną przynależność terenów, które od lat
identyfikują się z Łagiewnikami i Borkiem Fałęckim. Około półtora tysiąca
mieszkańców połączonych wieloletnimi więzami emocjonalnymi, społecznymi i historycznymi z terenami Dzielnicy IX, znalazło się poza jej granicami
– dotyczy to m.in. mieszkańców po
wschodniej stronie ul. Turowicza.
2. Rada Dzielnicy IX zabiegała
o powstanie placówek oświatowych
przy ul. Strąkowej, które wg zmian
z dn. 12.03.2014 r. znajdują się poza
terenami Dzielnicy IX. Takie rozwiązanie, zdaniem radnych, niekorzystnie

wpłynie na funkcjonowanie w/w placówek i ma negatywne skutki dla społeczności lokalnej.
3. Nie przeprowadzono w tej sprawie konsultacji ze środowiskami
mieszkańców oraz organizacjami i stowarzyszeniami.
Rada uchwaliła w dniu 6.05.2014 r.
korektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie
budowy i prac remontowych dróg
i chodników, modernizacji ogródków
jordanowskich oraz tworzenia zieleńców. Obecnie na liście figurują m.in.:
I. Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz prace remontowe dróg i chodników wraz
z oświetleniem (921 686 zł)
A. Zadania inwestycyjne, w tym
zadania w wnioskowane do WPF, 640
982,20 zł
1. a) ul. Zakopiańska: budowa pochylni w rejonie pętli w Borku Fałęckim i dalej – 100 000 zł
b) ul. Zakopiańska: budowa przystanku na żądanie przy ZUS – 140 000 zł
c) przebudowa sięgacza z ul. Nowogródzkiej – 150 000 zł
d) przebudowa ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej w zakresie budowy chodnika i towarzyszącej infrastruktury – opracowanie dokumentacji projektowej – 0 zł
e) budowa chodnika w ul. Zdunów
na odcinku od ul. Kowalskiej do potoku Młynny Kobierzyński – wg posiadanej dokumentacji, realizacja zadania
– 178 982,20 zł
f) rozbudowa ul. Turonia w zakresie
budowy chodnika na wysokości posesji ul. Strąkowa 2 wraz z przebudową
skrzyżowania ul. Turonia z ul. Strąkową – projekt – 17 000 zł
2. Budowa i przebudowa oświetlenia
– 55 000 zł (m.in. dowieszenie lamp
oświetleniowych przy ulicach Łukasińskiego i Turonia, modernizacja sieci
oświetleniowej na os. Cegielniane).
B. Zadania bieżące – prace remontowe dróg i chodników wraz z oświetleniem, 280 703,80 zł.
W tym punkcie znalazło się 14 pozycji. Część z zadań będzie reazliowana
w bieżącym roku.
II. Modernizacja ogródków jordanowskich oraz tworzenie zieleńców
i skwerów (182 150 zł)
AS
wszystkie uchwały w pełnym brzmieniu dostępne są
na stronie www.dzielnica9.krakow.pl

www.dzielnica9.krakow.pl

zieleń i ekologia

Dęby – zapomniani świadkowie historii

Dąb – pomnik przyrody przy ul. Jugowickiej jest ogrodzony i w ten sposób zabezpieczony i chroniony przed
niszczeniem. Drugi pomnik przyrody
ma mniej szczęścia. Rośnie na terenie
prywatnej działki, wtłoczny w jej róg,
przy zniszczonym ogrodzeniu. W tej
mało atrakcyjnej scenerii próbuje bro-

nić swojej godności. A jest czego bronić. Daje bowiem świadectwo historii
i kultury miejsca, o której zapomnieli
urzędnicy M. Krakowa.
Zarząd Dzielnicy IX upominał się
już o konieczne prace zabezpieczajace
i oznakowanie zabytkowych drzew. Niestety sytuacja nie zmieniła się.
RG

inwestycje w dzielnicy

ną wykonane ciągi piesze po obydwu
stronach ulicy, na odcinku od ul. Kowalskiej do Potoku Młynny Kobierzyński. Na niektórych odcinkach będzie to
budowa nowych chodników, na niektórych odtworzenie już istniejących, po
zakończeniu budowy kolektora kanalizacyjnego i przyłączy do kilku posesji
oraz wymianie instalacji gazowej.
Po stronie numerów nieparzystych
ciąg dla pieszych jest już doprowadzony do ul. Żywieckiej, brakuje jeszcze
krótkiego odcinka od ul. Kowalskiej
do ul. Żywieckiej po stronie numerów
parzystych. Odcinek ten wymaga prac
projektowych i będzie realizowany dopiero w następnym roku.
Ze względu na bezpieczeństwo
pieszych Zarząd Dzielnicy IX zgłosił do ZIKiT konieczność właściwego
oznakowania w rejonie ul. Kowalskiej
i skrzyżowania ul. Zdunów i ul. Żywieckiej.
RG

Ulica Zdunów
w Borku Fałęckim
jeszcze w budowie
W roku 2014 będzie kontynuowana inwestycja drogowa na
ul. Zdunów.
Mieszkańcy Dzielnicy IX, często
korzystający z przejazdu ulicą Zdunów, są już zapewne zadowoleni z poprawy jakości nawierzchni asfaltowej,
która została położona po ukończeniu
prac przez MPWiK.
Teraz przyszedł czas na budowę
chodników dla pieszych. W roku 2014
ze środków Rady Dzielnicy IX zosta-

fot. Renata Grotowska

Na terenie Dzielnicy IX wskazno kilka pomników przyrody. Dwa
wspaniałe dęby rosną w rejonie Borku Fałęckiego: przy ul. Jugowickiej i przy ul. Zakopiańskiej.

Miejski Rzecznik
Konsumentów będzie
do dyspozycji mieszkańców
w siedzibie Rady Dzielnicy
IX przy ul. Żywieckiej 13
w dniu 22 maja 2014 r.
w godz. 14-15.
Kolejny dyżur Miejskiego
Rzecznika Konsumentów
w siedzibie Rady Dzielnicy IX
dopiero we wrześniu 2014 r.

ogłoszenie
W okresie wiosennym i letnim ze względu na trwające
i planowane w roku 2014
prace budowlane przy kolejnych
ogródka

etapach

realizacji

jordanowskiego

przy ul. Do Wilgi, informujemy że ogródek nie będzie
fot. Renata Grotowska

otwarty. Dobudowane zostaną wejścia od strony Wilgi
ul. Zdunów – przed realizacją chodnika w rejonie ul. Okrzei.

oraz boisko wielofunkcyjne.
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echa wydarzeń w Dzielnicy IX

Dzielnica IX świętuje
223 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
fot. Anna Sulencka

W dniu 5 maja 2014 r. Rada Dzielnicy IX obchodziła Święto Konstytucji 3 Maja. Razem z młodzieżą z Gimnazjum Nr
24 i ZSO Nr 17 oraz harcerzami z 3 Podgórskiej Drużyny
Harcerzy „Wilki” uczestniczyliśmy w Biegu po Konstytucję.

fot. Ryszard Kucała

W Łagiewnikach w dniu 3 maja 2014 r. pod Pomnikiem
Pamięci przy ul. Millana 16 odbyło się uroczyste spotkanie
patriotyczne dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja oraz
Święta Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość poprzedzona została mszą św. za ojczyznę, odprawioną w łagiewnickim kościele parafialnym.
W czasie uroczystości pod Pomnikiem, okolicznościowy program artystyczny zaprezentowała młodzież z Koła
Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, działającego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry.
W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z dwóch
łagiewnickich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 17 przy ul. Fredry 65 i Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Millana 16 oraz łagiewniccy harcerze. Oprawę muzyczną podczas
mszy św. oraz w czasie spotkania przy pomniku zapewniła,
jak co roku, Orkiestra Dęta SOLVAY.
Krystyna Kucała

Przed mszą św. Pro Patria.
Patria.
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Spotkanie pod Pomnikiem .

Stoisko z publikacjami na temat Łagiewnik, wydanymi z inicjatywy
Łagiewnicekigo Towarzystwa Kulturalnego.

fot. Ryszard Kucała

Drużyny, które wzięły udział w Biegu po Konstytucję tuż przed startem.

Siedem drużyn 3-osobowych na terenie Parku Solvay
w Borku Fałęckim szukało podzielonego na osiem części
tekstu Konstytucji 3 Maja. Start miał miejsce przed siedzibą
Rady Dzielnicy IX, meta na terenie Gimnazjum Nr 24. Przedstawiciele trzech zwycięskich drużyn złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed popiersiem patrona gimnazjum
J. U. Niemcewicza. Nagrody wręczyła zwycięzcom dyrektor
szkoły pani Joanna Solak w obecności współorganizatorów:
przedstawiciela Zarządu Dzielnicy IX Renaty Grotowskiej
i przedstawiciela CSW Solvay Magdaleny Handzel-Milc oraz
opiekuna młodzieży Renaty Chartuniewicz – nauczyciela
Gimnazjum Nr 24.
Bieg po Konstytucję zorganizowali: Gimnazjum Nr 24,
Rada Dzielnicy IX, CSW Solvay, KS Borek.
RG

fot. Ryszard Kucała

fot. Renata Grotowska

Dyrektor Gimnazjum Nr 24 wręcza nagrody zwycięzcom Biegu po Konstytucję.

www.dzielnica9.krakow.pl

głos na temat planowania zagospodarowania terenu

Wiosenna architektura i porządki

Na drobne pocieszenie zasługuje
natomiast fakt, że po drugiej stronie
ul. Zakopiańskiej, teren ruder obok ul.
Przy Torze został w końcu uprzątnięty,
po wielu staraniach Rady Dzielnicy IX.
Wiosenne porządki spowodowały, że
zniknęły sterty śmieci zalegające od
wielu lat między murami porzuconych budowli. Należy mieć nadzieję,
że służby miejskie odpowiedzialne za
utrzymanie czystości nie dopuszczą
w przyszłości do ponownego powstania nielegalnego wysypiska śmieci
w tym miejscu. Optymistycznie można by było przypuszczać, że jest to
pierwszy krok, aby UMK w najbliższym czasie podjęło się realizacji rozsądnego wykorzystania tego terenu.
Teraz jest dość czysto, ale ruiny nadal
straszą i stwarzają zagrożenie oraz
przyciągają „spragnionych inaczej”.

fot. Wiktor Sajdera

Śniegu ostatniej zimy było niewiele, ale wraz z jej zakończeniem
aura i tak odsłoniła przed nami nowe oblicze w północnych zakątkach naszej dzielnicy.

kach na ul. Cegielnianej aż strach pomyśleć.

Tajemnicą poliszynela były pomysły na „zagospodarowanie” tego
miejsca, od biurowca do wieżowca
mieszkalno-usługowego. Jednak najmniej informacji można było uzyskać
od decydentów Urzędu Miasta Krako-

wa, jak dla nowej inwestycji zapewnić
prawidłową obsługę komunikacji drogowej i jak poprawić włączenie ul. Cegielnianej w ul. Brożka, która obecnie
już jest fatalna! Dotychczasowe prośby
i argumenty wystosowane przez Radę
Dzielnicy IX, dotyczące podjęcia pilnych działań przez UMK, mające na
celu opracowanie i wykonanie nowego rozwiązania komunikacyjnego włączenia ul. Cegielnianej do ul. Brożka,
nie doczekały się niestety odzewu ze
strony UMK, a przynajmniej nic na
ten temat nie wiadomo.
Po raz kolejny można odnieść wrażenie, że łatwo jest działkę sprzedać
i wydać zezwolenie na jej zabudowę,
ale dużo trudniej znaleźć rozwiązanie
dla zapewnienia prawidłowej komunikacji drogowej, szczególnie, że nasili
się ruch drogowy wraz z nową inwestycją, obsługiwaną przez ul. Cegielnianą… A co to będzie za inwestycja?
Wiosenne ptaszki ćwierkają, że podobno na pustym placu ma powstać
niski budynek handlowo-biurowy.
Czy to prawda i czy charakter handlu
oraz biur będzie służył okolicznym
mieszkańcom, przekonamy się zapewne w najbliższym czasie. Jednak z dużym prawdopodobieństwem o kor-

Rudery nieopodal ul. Przy Torze.

fot. Wiktor Sajdera

Od lat byliśmy przyzwyczajeni do
widoku budek handlowych u zbiegu
ulic Cegielnianej, Brożka i Zakopiańskiej. Nie były one urokliwe, delikatnie rzecz ujmując, ale spełniały jakże
ważną rolę dla okolicznych mieszkańców: dawały możliwość szybkich zakupów wszystkich podstawowych artykułów spożywczych w drodze z albo
do domu. Dlatego budki miały swoich
przeciwników i zwolenników. Ale to
się skończyło. Wiosenna architektura okazała nam nowe oblicze, choć
można się domyślać, że to tylko forma
przejściowa.
Budki zniknęły, wraz z nimi drzewa
i domek na sąsiedniej działce, a w ich
miejscu ujrzeliśmy spory kawał „zaoranego” placu – ot, taka działka nieduża, niemała, ale niewątpliwie dla
potencjalnego inwestora stanowi (lub
stanowiła) łakomy kąsek, bo przecież nie ma co ukrywać, że to bardzo
atrakcyjne miejsce.

fot. Wiktor Sajdera

Plac po budkach handlowych u zbiegu ulic: Zakopiańskiej, Brożka i Cegielnianej.

Gdyby władze Miasta Krakowa nie
miały pomysłu, to chętnie podpowiadamy, że mieszkańcom marzy się
w tym miejscu m.in. samorządowy
żłobek, którego w okolicy po prostu
brak. Teren jest na tyle rozległy, że
mogą tam powstać i inne budynki użyteczności publicznej, łącznik drogowy
od ul. Fredry do ul. Na Grządkach i do
budynków mieszkalnych Zakopiańska
2A 2B 2C, a nawet wystarczy miejsca
na spory parking, który również jest
„towarem” deficytowym, szczególnie
po powiększeniu strefy parkowania.
Wiktor Sajdera
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Dzielnica pod lupą

Zakres działania i zadania Dzielnicy
Zadania Rady Dzielnicy IX określone są w Statucie Dzielnicy, który został
uaktualniony uchwałą Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta, jej działalność jest prowadzona w ramach osobowości prawnej Miasta na podstawie upoważnień
określonych w Statucie.
Do zakresu działań Dzielnicy należą w szczególności:
– wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących obszaru
Dzielnicy,
– wnioskowanie do Rady Miasta,
Prezydenta Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach
m.in.: lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury, lokalizacji
terenów zielonych i sportowych, organizacji usług zdrowotnych, inwestycji
komunalnych oraz rozwiązań ruchu
komunikacyjnego,
funkcjonowania
Policji, Straży Miejskiej oraz Straży
Pożarnej,
– opiniowanie w sprawach istotnych dla mieszkańców dotyczących:
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta, inwestycji komunalnych,
tworzenia lub likwidacji placówek
oświatowych, zamierzeń inwestycyjnych na etapie UPICP lub WZ, sprze-

daży, zamiany, dzierżawy nieruchomości gminnych i innych.
Radni uczestniczą także w komisjach konkursowych wybierających
dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze dzielnicy oraz w
komisjach odbiorów robót zlecanych i
finansowanych przez Miasto, realizowanych na terenie dzielnicy.
Rada Dzielnicy współdziała z organami Miasta (poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta, realizatorami
inwestycji – MPWiK, ZIKiT, ZIS), Policją, Strażą Miejską, placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami
oraz innymi Dzielnicami w realizacji
wspólnych przedsięwzięć np. inwestycyjnych czy kulturalnych.
Z powyższego wynika, że Dzielnica (czyli Rada Dzielnicy IX, Zarząd
Dzielnicy IX oraz przewodniczący)
jest zasadniczo jednostką opiniotwórczą, dbając o interesy mieszkańców ma możliwość wpływu na organy
miejskie poprzez formułowanie opinii oraz wnioskowanie. Decyzyjność
ma miejsce faktycznie w planowaniu
i wyborze zadań realizowanych na obszarze dzielnicy. Są to zadania służące
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w
następujących dziedzinach:
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1. budowa, modernizacja i remonty
dróg,
2. budowa, modernizacja i remonty
ogródków jordanowskich, zieleńców i
skwerów,
3. budowa, modernizacja i remonty
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
4. prace remontowe placówek
oświatowych,
5. lokalnych wydarzeń: oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
6. dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych,
7. dzielnicowych programów ochrony zdrowia,
8. programu poprawy bezpieczeństwa,
9. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek
oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia,
10. współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze Dzielnicy,
11. komunikacji z mieszkańcami.
Pamiętać należy, iż na poszczególne
dziedziny przyznawane są określone
pule środków finansowych w ramach
budżetu, który Dzielnica ma do dyspozycji, wybór zadań jest zatem zdeterminowany możliwościami finansowymi. Innym uwarunkowaniem są
również akty prawne dotyczące np.
własności gruntów, dróg, obiektów
– dotyczy to w szczególności zadań
inwestycyjnych.
AS

odpoczynek i rekreacja w Dzielnicy IX

Będzie ścieżka rowerowa! Będzie bezpieczniej!

W roku 2014 za kwotę ok. 2 mln
złotych wybudowana zostanie ścieżka
rowerowa wzdłuż ul. Wadowickiej i ul.
Zakopiańskiej na odcinku od Ronda
Matecznego do ul. Zbrojarzy – mówi
pani Małgorzata Jedynak z Sekcji ds.
Realizacji Polityki Rowerowej w ZIKiT.
Zatem, znaczna część ścieżki rowerowej, biegnącej równolegle do ciągu
komunikacyjnego o bardzo dużym
natężeniu ruchu, znajdzie się na terenie Dzielnicy IX.
Jeżeli dodamy do planowanego odcinka powstający obecnie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Zakopiańskiej
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od ul. Zawiłej do ul. Orzechowej (pętla autobusowa w Borku Fałeckim), to
uzyskamy znacznej długości bezpieczny trakt dla rowerzystów.
Pozostanie jeszcze do realizacji odcinek wzdłuż ul. Zakopiańskiej od ul.
Zbrojarzy do pętli autobusowej w Borku Fałęckim. Odcinek ten nie został
jeszcze zaprojektowany ze względu na
występujące ograniczenia techniczne
– wyjaśnia pani insp. Małgorzata Jedynak. Dlatego na rozwiązania trzeba
będzie poczekać, ale istnieje na tym
odcinku alternatywna i bezpieczna
trasa przez Park Solvay.
RG

fot. Renata Grotowska

To dobra wiadomość dla osób korzystających z roweru jako środka
codziennej komunikacji.

Ul. Zakopiańska – budowa ciągu pieszo-rowerowego.

www.dzielnica9.krakow.pl
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dla harcerzy. W naszym wypadku jest
to hm. Stanisław Mitko, aktywny działacz harcerski, twórca 3PgDH, której
tradycję kultywuje nasz szczep.

z drużynowym
Andrzejem Dorobiszem

Czy harcerze nawiązują bezpośredni
kontakt z przeszłością poprzez osobiste
kontakty z byłymi harcerzami, starszymi rocznikami? Czy są to relacje wzajemne? W jaki sposób przekładają się
one na konkretne działania?
AD: Z rozmów z byłymi drużynowymi wynika, że już w początkowych
latach miał miejsce kontakt z osobami,
które działały w harcerstwie łagiewnickim – w tym z uznanym hm. Stanisławem Millanem. Obecnie współpracujemy z Kręgiem Seniorów Harcerstwa
w Łagiewnikach, działającym przy
Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym, zrzeszającym harcerki i harcerzy
z dawnych tutejszych drużyn. W 2009
roku uczestniczyliśmy w obchodach
75-lecia istnienia harcerstwa w Łagiewnikach. Powoli staje się dla nas
tradycją msza święta za harcerzy z Łagiewnik, na której co roku 15 grudnia
spotykają się harcerze seniorzy – od
kilku lat również i my bierzemy w niej
udział. Oprócz tego jesteśmy zapraszani na opłatki Kręgu Seniorów.

Łagiewniki nadal
harcerstwem stoją
Temat prezentowany w kolejnej
„Rozmowie miesiąca” nie gościł jeszcze na łamach naszego pisma. Mam
przyjemność przedstawić Czytelnikom
phm. Andrzeja Dorobisza HR, związanego od kilkunastu lat a obecnie
drużynowego 3 Podgórskiej Drużyny
Harcerzy „Wilki” im. hm. Stanisława
Mitko, należącej do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Tradycja harcerska w Łagiewnikach
i Borku Fałęckim to piękna karta w historii tej części Krakowa, cieszy zatem
fakt, że jest ona kontynuowana przez
kolejne pokolenia. Jaki jest związek
Drużyny „Wilki” z historią łagiewnickiego harcerstwa?
Andrzej Dorobisz: Odpowiedź
na to pytanie nie jest prosta. Zacząć
trzeba w zasadzie od początku i wyjaśnić skąd się wzięła nasza drużyna
na terenie Dzielnicy IX. Działające
na terenie Łagiewnik drużyny harcerskie zakończyły swoją działalność
w latach 90. Wtedy pojawiła się na
tym terenie 3PgDH „Wilki”, wywodząca się ze Szczepu „Fioletowej Trójki”,
który w tym czasie działał w Podgórzu
na terenie os. Podwawelskiego. Nasza drużyna była zatem od początku,
w sposób naturalny, związana ze swoim szczepem i w związku z tym nie
przejęła bezpośrednio tradycji harcerstwa łagiewnickiego i borkowskiego.
Sięgnijmy więc do początków. Proszę powiedzieć kilka słów o powstaniu
drużyny.
AD: 3PgDH „Wilki” powstała
w efekcie działań środowiska związanego ze Szkołą Podstawową Nr 56 przy
ul. Fredry. Była to pierwsza połowa lat
90. Mając w pamięci tradycję harcerską, osoby zainteresowane taką działalnością, postanowiły ją reaktywować.
Działaniom tym przewodniczył Pan
Jerzy Wardas, który nawiązał kontakt
z Małopolską Chorągwią Harcerzy
ZHR. Zbiegło się to z czasem, w którym druh Sławomir Gnat zakończył
prowadzenie drużyny „Matecznik” i to

fot. ze zbiorów Drużyny „Wilki”

ozmowa
miesiąca

phm. Andrzej Dorobisz drużynowy 3 Podgórskiej
Drużyny Harcerzy „Wilki”

on 21 kwietnia 1995 roku poprowadził
zaciąg i pierwszą zbiórkę w Szkole Podstawowej Nr 56. Na zbiórkę przyszło
kilkudziesięciu chłopców, a na wakacyjny obóz pojechało 15 harcerzy.
Takie były w skrócie początki naszej
drużyny.
3PgDH „Wilki” ma patrona i nazwę
nawiązującą do tradycji skautowskich.
Proszę wyjaśnić, w jaki sposób dokonuje się wyboru takich symbolicznych
wyznaczników drużyny?
AD: W skautingu zastępy noszą nazwy różnych zwierząt leśnych. Nazwa
to coś, co identyfikuje i nadaje charakter grupie. W Polsce drużyny harcerskie
noszą różne nazwy – najczęściej historyczne, związane z danym miejscem,
czy też czerpiąc z puszczańskiego charakteru skautingu. Drużyny zawdzięczają swoje nazwy na ogół tym, którzy
je tworzyli, ci zaś wybierają je, chcąc
nadać swojej drużynie niepowtarzalny
charakter. Jako patrona wybiera się zaś
osobę uznaną, która może być wzorem

Jak układa się współpraca ze środowiskiem, w którym prowadzona jest
praca z harcerzami?
AD: Działamy przede wszystkim
w środowisku Szkoły Podstawowej
Nr 56 – w Łagiewnikach i Szkoły Podstawowej Nr 55 na terenie Podgórza
Duchackiego. Współpracujemy również
z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. hm. S. Millana i z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. We wszystkich tych miejscach spotykamy →

Harcerze na zbiórce. Kwiecień 2014 r.

7

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

→ się z życzliwością, a nasze działanie
jest doceniane.
Zastępy harcerzy w Drużynie „Wilki” noszą nazwy : „Odwaga”, „Męstwo”,
„Spryt”, „Godność”. Nawiązanie do zestawu wartości etycznych skłania do
refleksji na temat kształtowania postaw
młodych ludzi. Jaki udział ma w tym
zakresie harcerstwo?
AD: Ideą harcerstwa jest kształtowanie młodych ludzi w duchu Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zadaniem harcerza jest służba Bogu, Polsce
i bliźnim. Idea ta nie jest realizowana
przez moralizatorstwo, harcerstwo
to organizacja czynu. We wspólnym
działaniu, w czasie zbiórek, wyjazdów
i obozów, przez przygodę kształtuje
się charakter człowieka. Harcerstwo
zakłada wszechstronny rozwój charakteru, stąd nazwy zastępów nawiązujące do cech osobowych. Przyjmując
określoną nazwę zespół buduje swoją

tożsamość, nazwa staje się hasłem rozpoznawczym.
Jakie formy pracy najczęściej wybiera drużyna?
AD: Działalność drużyny to przede
wszystkim regularne spotkania w
mniejszych grupach – zastępach, oraz
oczywiście zbiórki całej drużyny. Wykorzystujemy różne formy: gry w terenie, gry miejskie, kilka razy w roku biwaki. Zwieńczeniem całorocznej pracy jest zawsze trzy- czterotygodniowy
obóz harcerski organizowany w terenie
leśnym. Inną ciekawą i ważną formą
są akcje większych jednostek, jak np.
tegoroczne manewry naszego Hufca,
które odbyły się w marcu 2014 roku.
W jaki sposób harcerze włączają się
w społeczne życie Dzielnicy?
AD: Staramy się wykazywać aktywność społeczną m.in. poprzez współpracę ze szkołą, w której działamy.
Bierzemy udział w uroczystościach
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szkolnych, włączamy się w uroczystości parafialne, pełnimy służbę w czasie
Święta Miłosierdzia.
Proszę opowiedzieć o sukcesach,
osiągnięciach drużyny.
AD: Aktywna działalność w Organizacji Harcerzy ZHR podlega kategoryzacji, w ten sposób potwierdzany
jest poziom drużyn męskich. 3PgDH
„Wilki” już drugi rok z rzędu nosi
miano Drużyny Orlej, jako rezultat
zwycięstwa w Turnieju Drużyn Leśnych, w obrębie Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. W ostatnich
latach rozszerzyła się także nasza
działalność na obszar os. Kurdwanów,
systematycznie zwiększała się liczebność, w szczytowym momencie w zeszłym roku osiągając aż 60 osób, czego
efektem było powstanie w październiku 2013 roku samodzielnej drużyny
na Kurdwanowie – 3PgDH „Wataha”.
Obecnie jest nas mniej, ale działamy
równie aktywnie.

fot. ze zbiorów Drużyny „Wilki”

W jakim zakresie samorząd lokalny
– Dzielnica IX – mógłby wesprzeć działania harcerzy, a szczególnie harcerzy
z Drużyny „Wilki”? Na czym powinna
polegać nasza współpraca?
AD: Przede wszystkim zależy nam
na promocji naszych działań. Stąd nawiązanie przez nas kontaktu i prośba o
publikacje informacji na temat naszej
działalności. Chcemy także być obecni
w życiu Dzielnicy IX i zachęcamy, by
nas w nie wciągać.
Dziękuję za rozmowę i życzę udanej
realizacji planów letniego wypoczynku.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj!

„Wilki” na biwaku. Marzec 2014 r.

Renata Grotowska

echa wydarzeń w dzielnicy

Dzień Katyński

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik i Woli Duchackiej, przedstawiciele ŁTK, kombatanci, młodzież szkolna
wraz z nauczycielami z łagiewnickich szkół oraz reprezentanci władz Dzielnicy IX i XI. Przed Krzyżem Katyńskim złożono kwiaty i zapalono znicze. Przemówienie okolicznościowe
wygłosił prezes ŁTK Edward Kucała. Niezwykle wzruszający,
patriotyczny program na temat tragicznych wydarzeń katyńskich przedstawiła młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 55
przy ul. Dobczyckiej pod kierownictwem pani Krystyny Janiszewskiej.
Krystyna Kucała
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fot. ze zbiorów ŁTK

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyło się tradycyjne spotkanie patriotyczne przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej.

www.dzielnica9.krakow.pl

harcerskie manewry

„Wilki” w Manewrach Hufca
Harcerzy Kraków Podgórze ZHR

Manewry odbyły się w malowniczym terenie Dolinek
Krakowskich, uczestniczyło w nich ponad 100 harcerzy
z Podgórskich drużyn.
Manewry miały formę zaplanowanej na szeroką skalę gry
terenowej i rozpoczęły się w godzinach porannych od zjechania się drużyn i przejazdu pociągiem z Krakowa do Zabierzowa i Rudawy. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy duże
grupy (zgrupowania), które działały pod znakami Rysia, Żubra i Niedźwiedzia. Czwartą grupę stworzyli uczestnicy kursu
zastępowych Młody Las XIX, który odbywał się w tym czasie
w Łazach. Po zajęciu punktów startowych w miejscowościach
otaczających Dolinki Krakowskie rozpoczęła się zasadnicza
część manewrów – gra strategiczno-terenowa. W jej trakcie
drużynowi wcielili się w rolę dowódców kierujących podległymi sobie oddziałami. Celem było zdobycie jak największej
liczby punktów strategicznych rozmieszczonych w miejscowościach startowych oraz Dolinie Kobylańskiej, Będkowicach
i Dolinie Będkowskiej. Aby tego dokonać harcerze musieli
oznaczyć punkt jako zajęty przez swoje zgrupowanie i utrzymać go do końca gry. Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy
oddziałami z różnych zgrupowań była rozstrzygana w formie
gier harcerskich, wymagających wykazania się sprawnością
fizyczną, zaradnością i pomysłowością. Były to m.in. „walki

fot. ze zbiorów Drużyny „Wilki”

W dniu 22 marca 2014 r. harcerze z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”, działającej na
terenie naszej dzielnicy, wzięli udział w manewrach swojego hufca – Hufca Harcerzy Kraków
Podgórze ZHR.
kogutów”, modyfikowany skok w dal, spalanie zapałki w jak
najdłuższym czasie, wyścigi na jednej nodze czy pojedynek
na kciuki. Po zakończeniu pierwszej części harcerze spotkali
się w Dolinie Kobylańskiej, gdzie mogli odpocząć i zjeść posiłek samodzielnie przygotowany na ognisku. Zwieńczeniem
manewrów była gra końcowa, gdzie w formie bezpośredniej
rywalizacji, każde zgrupowanie starało się pokonać pozostałe,
wykorzystując punkty zdobyte w pierwszej części. Gra dostarczyła wielu emocji – drużynowi kierowali swoimi jednostkami, próbując różnych strategii i zagrzewając swoich harcerzy
do walki. Po zaciętej rywalizacji, obfitującej w wiele zwrotów
akcji, na placu boju pozostało tylko jedno zgrupowanie, które
zwyciężyło w ten sposób całe zmagania – były to „Niedźwiedzie”. Harcerze z 3 PgDH „Wilki” z zaangażowaniem uczestniczyli w manewrach działając w zgrupowaniu „Rysi”.
Na koniec całej akcji odbył się apel Hufca, po którym
harcerze udali się w drogę powrotną.
Wszyscy uczestnicy manewrów byli bardzo zadowoleni
i wracali, nieco zmęczeni trudami zmagań, ale uśmiechnięci, ciesząc się z pożytecznie spędzonego dnia wśród harcerskich przyjaciół. CZUWAJ!
Druynowy  PgDH „Wilki”, pwd. Andrzej Dorobisz HR

echa wydarzeń w dzielnicy

Pod znakiem smoka

Na wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oglądać można pomysłowe smoki, które
przybyły z 16 przedszkoli. W ramach nagrody za udział
w konkursie dla wszystkich dzieci wystąpił Teatr Art-Re
w przedstawieniu „O Lechu, Czechu i Rusie”. Każda grupa
przedszkolaków otrzymała również nagrody rzeczowe. Zadbali o to organizatorzy konkursu: CSW Solvay oraz Samorządowe Przedszkole Nr 95.
Pod znakiem smoka przebiegały będą także XX Dni Dzielnicy IX. Na warsztatch w CSW Solvay przedszkolaki z SP Nr
95 pracują pod okiem artystki Joanny Róg-Ociepka nad Etnosmokiem (to ukłon w stronę znakomitego etnografa Oskara

fot. Anna Sulencka

7 kwietnia 2014 r. uroczyście zakończyła się kolejna edycja konkursu plastycznego dla przedszkolaków „Pamiątka z Krakowa”, w tym roku
zatytułowana „Smok Wawelski”.

Kolberga, w 200 rocznicę urodzin ogłoszonego patronem roku
2014), który weźmie udział w krakowskiej Paradzie Smoków,
a tydzień później poprowadzi orszak przedszkolaków w dniu
8 czerwca 2014 r. na otwarcie XX Dni Dzielnicy IX. Etnosmokowi towarzyszyć będą „bracia” z „Pamiątki z Krakowa”.
Zapraszmy na ten barwny smoczy pochód!
AS
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partycypacja obywatelska

Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce
8 maja odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski to narzędzie umożliwiające
mieszkańcom realny wpływ na wydatkowanie części budżetu miasta. Po
raz pierwszy partycypacja obywatel-
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ska przybrała taką formę w Brazylii
w 1989 r., później w wielu państwach
Ameryki Południowej i Europy, m.in.
w Anglii i Hiszpanii. Do Polski trafiła kilka lat temu. W ubiegłym roku
w Krakowie przeprowadzono pilotażowy program partycypacji obywatelskiej w kilku dzielnicach.
W 2014 r. na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono
4,5 mln zł, w tym 2,7 mln zł na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim
oraz 1,8 mln zł do podziału na zadania
w dzielnicach (po 100 tys. do dyspozycji
każdej dzielnicy). Zasadniczym celem
budżetu obywatelskiego jest większe
otwarcie na głos mieszkańców w kwestii
priorytetów dla lokalnej społeczności
oraz ich zaangażowanie się w efektywne
wydawanie wspólnych środków.
Kolejne spotkania konsultacyjne
z mieszkańcami Dzielnicy IX odbędą
się w dniach 15 maja 2014 r. (g. 18.00,
Klub Borsuczek, ul. Borsucza 12), 29
maja 2014 r. (g. 18.00, Gimnazjum nr
24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29) oraz
12 czerwca 2014 r. (g. 18.00, siedziba
Rady Dzielnicy IX, ul. Żywiecka 13).
Spotkania mają charakter warsztatowy, prowadzone są przez moderatorów
z udziałem przedstawicieli Dzielnic
oraz wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i jednostek, które potencjalnie
będą realizować zadania. Mieszkańcy
mają możliwość podyskutować na temat pomysłów, możliwości ich realizacji oraz realnie oszacować koszty.
Składanie wniosków z projektami
na zadania dzielnicowe i ogólnomiej-

skie przewidziane jest do 16 czerwca
2014 r. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może złożyć każdy
mieszkaniec Krakowa, który ukończył
16 lat, wystarczy poparcie co najmniej
15 mieszkańców Krakowa. Projekt
składa się na specjalnym formularzu
dostępnym w siedzibach rad dzielnic
oraz wybranych lokalizacjach UMK.
Weryfikacja projektów nastąpi
w czasie od 17 czerwca do 20 sierpnia 2014 r. Opiniować będą specjaliści
z wydziałów UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych. W przypadku
stwierdzenia konieczności uzupełnienia
lub modyfikacji propozycji złożonej we
wniosku, wnioskodawca będzie miał
możliwość jednej korekty. Ogłoszenie
listy projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich podlegających głosowaniu
nastąpi w dniu 1 września 2014 r.
Głosowanie odbywać się będzie
w dniach 27 września – 5 października 2014 r. Głosować może każdy
mieszkaniec Krakowa, który w dniu
głosowania ma ukończone 16 lat.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.
AS
Szczegółowe informacje na temat
budżetu obywatelskiego znaleźć można na www.budzet.krakow.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego:
obywatelskiego: warsztaty mieszkańców, przygotowanie projektów
do budżetu obywatelskiego. 8 maja 2014 r.

fot. Anna Sulencka

Członkowie Zarządu Dzielnicy IX
Renata Grotowska oraz Jan Pietras
przedstawili pokrótce Dzielnicę IX
– jej miejsce na mapie dzielnic krakowskich, specyfikę demograficzną
i charakter oraz zasady dysponowania
finansami. W dalszej części spotkanie
prowadziła moderatorka projektu Inga
Hajdunowicz, która przybliżyła główne
założenia budżetu obywatelskiego oraz
etapy jego realizacji w 2014 r. Omawiane były zadania, na które można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu
obywatelskiego, zarówno miejskiego,
jak i dzielnicowego, zasady składania,
przyjmowania i weryfikacji wniosków
z projektami oraz zasady głosowania
mieszkańców nad projektami, które
zostaną przyjęte do realizacji.
Spotkanie zakończyła część warsztatowa, w czasie której uczestnicy
w grupach dyskutowali o projektach, które mogłyby być realizowane
w Dzielnicy IX lub wespół z innymi
dzielnicami w ramach zadań o charakterze miejskim.
Efektem spotkania była prezentacja następujących projektów:
w ramach projektów lokalnych:
1. nawierzchnia podwórka przy ul.
Zakopiańskiej 100-103
2. wymiana powłoki hali sportowej na
terenie KS Borek
3. Internet w szkole (projekt uczniów
Gimnazjum nr 81)
5. ocieplenie budynku szkoły (projekt
uczniów Gimnazjum nr 81)
6. remont elewacji oraz renowacja zieleni wokół szkoły (projekt uczniów
Gimnazjum nr 81)
7. sprzęt nagłaśniający (projekt uczniów
Gimnazjum nr 81)
8. rolety w oknach sali gimnastycznej
(projekt uczniów Gimnazjum nr 81)
w ramach projektów o charakterze ogólnomiejskim:
1. organizacja opieki świetlicowej dla
dzieci uczących się w systemie zmianowym w szkole przy ul. Skośnej
2. kawiarnia-oranżeria w Parku Solvay
3. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie KS Borek

www.dzielnica9.krakow.pl

Konkurs „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”
Do 31 października 2014 r. trwa III edycja konkursu „Dzielnica
IX dzielnicą ogrodów”.
Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Dzielnicy IX, który osobiście, pisemnie lub telefonicznie zgłosi swój udział w konkursie.
Przedmiot konkursu, czyli Państwa ogród, zostanie oceniony przez jury konkursu według ustalonych kryteriów: różnorodność roślin ozdobnych, nasycenie
obszaru ogrodu roślinnością, plan zagospodarowania przestrzeni ogrodu, zaangażowanie osobiste „ogrodnika”, walory estetyczne oraz oryginalność przedsięwzięcia.
Nagrodzone dzieła ogrodnicze zostaną przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2014 roku. Fotografie ogrodów prezentowane będą
na specjalnej wystawie. Zapraszamy do udziału!
Rada Dzielnicy IX

KONKURS

KONKURS
najpiękniejszy ogród
na

KONKURS
w Dzielnicy IX

TYTUŁOLOGIA
czyli
CIACH NOŻYCZKAMI
PO TYTUŁACH
PRASOWYCH
Zapraszamy do kącika humoru na
naszej stronie internetowej
www.dzielnica9.krakow.pl
Tytułologię serwuje
Jerzy Faliszek.

Kulturalnie

w Dzielnicy IX

Propozycje Klubu
Kultury ISKIERKA

KLUB
ISKIERKA

22.05.2014, godz. 16.30 – warsztaty
ﬁlcowania „Korale dla Mamy”, prowadzenie: Krystyna Drożdżowska
30.05.2014, godz. 17.00 – „Biesiada dla małych i dużych” – z cyklu
„Andrzej Staszczak i jego uczniowie” koncert piosenek biesiadnych
w wykonaniu dzieci
11.06.2014, godz. 17.00 – warsztaty decoupage pt. „Bibeloty i biżuteria”, prowadzenie: Izabela Gajewska
13.06.2014, godz. 18.00 – Muzyczna podróż do KRAINY BAŚNI – baśń
angielska w formie opowieści interaktywnej, prowadzenie: Piotr
Krawczyk, Tadeusz Dylawerski

Opowieść z cyklu „Muzyczna podróż do krainy
baśni” o przygodzie irlandzkiego chłopca Toma,
bogato ilustrowana dźwiękami niecodziennych
instrumentów muzycznych. Klub Kultury Iskierka,
9 maja 2014 r.

W Centrum Sztuki
Współczesnej
Solvay
16,17.05.2014, godz. 19 – spektakl
Teatru Rozdźwięk „Czas zmienić
się w popiół”
23.05.2014, godz. 19.00 – spektakl
Teatru MIST „Lekarz mimo woli”
Moliera
25.05.2014, godz. – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
30,31.05.2014, godz. 19.00 – premiera spektaklu „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka, wyk. Teatr
Powidok
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Zapraszamy na XX DNI DZIELNICY IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
6,7,8 czerwca 2014
w programie:

6 czerwca (piątek)
CSW „Solvay”(ul. Zakopiańska 62): 10.00: spektakl dla najmłodszych „Czytanki – uśmiechanki” w wykonaniu Teatru AJ
Bałów • 12.00: spektakl dla młodzieży – premiera „Antygony” Teatru MIST • 11.00-14.00: impreza plenerowa, malowanki i układanki oraz konkursy z nagrodami
7 czerwca (sobota)
teren Centrum Aktywnego Wypoczynku (ul. Żywiecka 13): 10.00-15.00: turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży • 15.00:
otwarcie obchodów XX Dni Dzielnicy IX i zakończenie obchodów 85-lecia istnienia KS Borek • 15.30: rodzinny konkurs
wiedzy „Dzielnica IX – tutaj mieszkam, pracuję, uczę się, wypoczywam”, cz. I • 16.00: pokaz tresury psów • 17.00: mecz
weteranów KS Borek z radnymi i sympatykami • 17.00: spektakl Teatru STUDIO „Wierszowanki rymowanki” • 18.30-22.00: koncert muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu „Melodico trio” oraz zabawa taneczna
8 czerwca (niedziela)
14.30: Parada Smoków z przedszkola przy ul. Żywieckiej przez Park Solvay na stadion KS Borek • na terenie Centrum
Aktywnego Wypoczynku (ul. Żywiecka 13): 15.00: oﬁcjalne otwarcie i premierowe wykonanie hymnu Dzielnicy IX oraz
ﬁnał konkursu wiedzy „Dzielnica IX – tutaj mieszkam…” • 15.15: koncert Orkiestry Dętej Solvay • 16.15: bajka warsztaty
z Ewą Stadtmüller oraz występ przedszkolaków z SP Nr 95 • 17.15: występ zespołu „Pogodna Jesień” • 18.00: prezentacje zespołów Precedance oraz Pearlly Shels • 19.00-21.00: koncerty muzyki biesiadnej • 21.00: pokaz ogni sztucznych
ponadto: Święto Kolorów i bieg terenowy w Parku Solvay organizowany przez Galerię Solvay Park (8 czerwca, godz.
9.00), konkursy z nagrodami, Targi Rękodzieła Artystycznego, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, warsztaty
biżuteryjne, warsztaty mydlarskie, zamki dmuchane i zjeżdżalnie dla dzieci, jazda konna, malowanie buziaków, pokaz
sprzętu straży pożarnej i straży miejskiej oraz konkursy dla dzieci przygotowane przez strażników

Konkurs „Dzielnica IX – tutaj mieszkam,
pracuję, uczę się, wypoczywam...”
W roku jubileuszowych XX Dni Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do
udziału we wspólnej konkursowej zabawie.
Z okazji jubileuszowych XX Dni Dzielnicy IX

X
DZIELNICA I ,
wca 2014
7 i 8 czer
)
Dni Dzielnicy IX
(podczas XX

KONKURS

am
Tutaj miesuzckzę się,
pracuję, wam...
wypoczy

URSU:
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zgłoszenia: do 30 maja 2014 r.
regulamin: www.dzielnica9.krakow.pl
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W Konkursie wiedzy „Dzielnica IX
– tutaj mieszkam, pracuję, uczę się,
wypoczywam...” mogą uczestniczyć
wszystkie osoby, które poprzez miejsce zamieszkania, pracy i nauki związane są z naszą dzielnicą.
Konkurs składa się z dwóch etapów
i biorą w nim udział trzyosobowe zespoły które do dnia 30 maja 2014 r.
zgłoszą swoje uczestnictwo, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go na adres siedziby Rady Dzielnicy IX (także adres e-mailowy).
I i II etap Konkursu odbędą się
w siedzibie Dzielnicy IX (ul. Żywiecka
13) w czasie trwania XX Dni Dzielnicy IX: 7 czerwca – I etap, 8 czerwca
– II etap i finał.
Temat Konkursu związany jest
z dniem dzisiejszym i historią Dzielnicy IX, czyli Łagiewnik i Borku Fałęckiego, oraz wiedzą dotyczącą zasad
działania samorządu lokalnego.
Na laureatów czekają atrakcyjne
nagrody rzeczowe!
Organizatorzy:
Rada Dzielnicy IX (30-427 Kraków, ul.
Żywiecka 13, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl), Dom Kultury „Podgórze” – CSW
„Solvay”
Szczegółowy regulamin oraz formularz
zgłoszeniowy na www.dzielnica9.krakow.pl

