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z prac Rady Dzielnicy IX

Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
Podczas 64. sesji Rady Dzielnicy IX 

w dniu 20 maja 2014 r. radni opinio-
wali inwestycje planowane do realiza-
cji na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki 
– Borek Fałęcki ujęte we Wstępnym 
Katalogu Inwestycji Miejskich prze-
znaczonych do konsultacji społecznych 
(konsultacje ograniczone) 2014 rok. 
Zaopiniowano negatywnie budowę 
Centrum Bezpieczeństwa Miasta, po-
zostałe zadania: budowa przystanku 
„Kraków Sanktuarium” Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej, budowa ul. 8 Pułku 

Ułanów, Studium wykonalności ście-
żek rowerowych oraz budowa przed-
szkola przy ul. Kościuszkowców 6 
otrzymały pozytywną opinię radnych 
Dzielnicy IX.

Podjęto również uchwałę pozy-
tywnie opiniującą ponowne zawarcie 
umowy najmu pomieszczenia tym-
czasowego na następny okres przy ul. 
Zakopiańskiej 101.   AS

W ul. Zakopiańskiej na odcinku 

od pętli w Łagiewnikach do ul. Zbro-

jarzy – od strony osiedla Cegielniane 

w 2014 roku ze środków ZIKiT reali-

zowana będzie budowa ścieżki ro-

werowej z pasem chodnika. Obecnie 

toczy się procedura wyłonienia wyko-

nawcy zadania.

Rejon pętli tramwajowej i autobuso-

wej przy ulicach Zakopiańskiej i Orze-

chowej w Borku Fałęckim stanowi 

ważny element w układzie komunika-

cyjnym całego miasta Krakowa z uwa-

gi na to, że tu m.in. koncentruje się 

ruch wjazdowy do Krakowa z połu-

dniowej części Małopolski. Tu na wy-

sokości pętli tramwajowej rozpocznie 

się realizacja inwestycji: budowa po-

chylni przy przejściu podziemnym 

w ul. Zakopiańskiej. Inwestycja obej-

mie budowę zadaszonych pochylni 

po obu stronach przejścia – od strony 

wschodniej i zachodniej ul. Zakopiań-

skiej. Przeznaczone zostały na to za-

danie środki z budżetu Dzielnicy IX.

Na rok 2014 planowane jest też wy-

dzielenie z istniejących powierzchni 

parkingowych przy Centrum Handlo-

wym Zakopianka parkingu Park and 

drive dla wjeżdżających ul. Zakopiań-

ską od południa, chcących skorzystać 

w dalszej podróży po Krakowie ze 

środków komunikacji miejskiej. Rów-

nocześnie planowane jest uruchomie-

nie przejścia dla pieszych przez ul. Za-

kopiańską z parkingu do przystanku 

tramwajowego przy ul. Kościuszkow-

ców. Realizacja zadania finansowana 

będzie ze środków miejskich.

Kolejną inwestycją istotną dla 

mieszkańców dzielnicy, ale i Krakowa, 

jest rozpoczęta ze środków Dzielnicy 

realizacja w 2014 roku budowy przy-

stanku tramwajowego na żądanie 

w kierunku Borku Falęckiego w ul. 

Zakopiańskiej, przy budynku ZUS 

(przy ul. Ciesielskiej). W 2014 roku 

zadanie będzie kontynuowane – prze-

znaczono na nie kwotę 140 000 zł.

Ze środków Dzielnicy w 2014 roku 

realizowane będą również 2 kolejne 

etapy inwestycji: budowa ogródka 

jordanowskiego przy ul. Do Wilgi. 

Obejmą one m.in.: budowę odwod-

nienia, boiska wielofunkcyjnego, alejki 

łączącej strefę seniora z wejściami, na-

sadzenia drzew, założenie trawników 

– w sumie na kwotę około 480 000 zł.

Informacja o zadaniach remonto-

wych w 2014 roku w następnym nume-

rze.
Jan S. Pietras

inwestycje w Dzielnicy IX

Planowane na rok 2014 zadania 
inwestycyjne w Dzielnicy IX

wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX w pełnym 
brzmieniu dostępne są na stronie www.dzielnica9.
krakow.pl
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WKIM 2014 zawiera wszystkie in-
westycje wykazane w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta Krakowa na 
lata 2013–2040 i w budżecie Miasta, 
dla których w roku 2014 zaplanowana 
jest faza przygotowania do realizacji.

Wśród planowanych inwestycji 
strategicznych znajduje się budowa 
przystanku Kraków Sanktuarium 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, która 
obejmować ma:

• budowę peronów przystanko-
wych wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą (zadaszenia, schody, pochylnie, 
windy),

• budowę kładki pieszej nad ukła-
dem torowym i peronami,

• budowę parkingu dla samocho-
dów osobowych i rowerów. 

Efektem końcowym działań w 2014 
roku będzie opracowany projekt kon-
cepcyjny i budowlany przystanku oso-
bowego Kraków Sanktuarium, złożone 
kompletne wnioski o wydanie decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go (ULICP), o ULLK oraz uzyskana 
ostateczna decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach (ŚU).

W zakresie bezpieczeństwa pu-
blicznego i ochrony przeciwpożaro-
wej WKIM 2014 zawiera zadanie pn. 
Budowa Centrum Bezpieczeństwa 
Miasta, które przewiduje zlokalizowa-
nie w jednym miejscu przedstawicieli 
służb związanych z bezpieczeństwem, 
a mianowicie:

• Pogotowia Ratunkowego (ratow-
nictwo medyczne),

• Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej,

• Komendy Miejskiej Policji,
• Straży Miejskiej Miasta Krakowa,
• Powiatowego Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego. 
W 2014 roku przewiduje się opra-

cowanie koncepcji budowy Centrum 
Bezpieczeństwa Miasta wraz z jej od-
biorem.

Wśród pozostałych inwestycji za-
wartych w WKIM 2014, na terenie 
Dzielnicy IX realizowane będą dwie 
z zakresu transportu i łączności oraz 
jedna zapisana w punkcie edukacja 
i oświata. Są to:

1. Budowa ul. 8 Pułku Ułanów 
– ulicy zbiorczej, na odcinku od ul. 
Zawiłej do skrzyżowania z ulicami: 
Kapelanka, Grota Roweckiego, Broż-
ka, o długości ok. 2700 m. Planowa-
na inwestycja obejmuje także budo-
wę kanalizacji opadowej, oświetlenie, 
budowę i przebudowę skrzyżowań, 
przebudowę kolidującego uzbrojenia. 
W 2014 roku przewiduje się opraco-
wanie wielobranżowej koncepcji bu-
dowy ul. 8 Pułku Ułanów.

2. Budowa przedszkola przy ul. 
Kościuszkowców 6. W 2014 roku  
zrealizowane zostaną działania zwią-
zane z wypowiedzeniem umów najmu 
lokali użytkowych z wykwaterowa-
niem najemców lokali mieszkalnych 
znajdujących się na terenie nierucho-
mości. W dalszej kolejności przewi-
duje się opracowanie materiałów do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę i w efekcie 
uzyskanie ostatecznej decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Więcej na temat 
przedszkola w artykule „Jesteśmy na 
właściwej ścieżce” na stronie 9.

3. Studium wykonalności ścieżek 
rowerowych. Ta inwestycja dotyczy 
wszystkich dzielnic. W 2014 roku 
planuje się opracowanie materiałów 
i ogłoszenie zamówienia publicznego 
na opracowanie studium wykonalno-
ści dla ścieżek rowerowych, zawarcie 
umowy na opracowanie projektu bu-
dowlanego i wykonawczego, odbiór 
wykonanego zamówienia i rozlicze-
nie finansowe zadania. Efektem koń-
cowym będzie opracowanie studium 
wykonalności ścieżek rowerowych.

Wszystkie inwestycje, za wyjąt-
kiem budowy Centrum Bezpieczeń-
stwa Miasta, Rada Dzielnicy IX za-
opiniowała pozytywnie.

Opracował Jan S. Pietras

inwestycje (w) przyszłości

Inwestycje ujęte w WKIM 2014 
do realizacji na terenie Dzielnicy IX
Rada Dzielnicy IX w czasie ubiegłej sesji w dniu 20.05.2014 opi-
niowała inwestycje planowane do realizacji na terenie Dzielnicy 
IX Łagiewniki – Borek Fałęcki i ujęte we Wstępnym Katalogu In-
westycji Miejskich przeznaczonych do konsultacji społecznych (kon-
sultacje ograniczone) 2014 rok (WKIM 2014).
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echa wydarzeń w Dzielnicy IX

II Festiwal Teatralny 
im. Felicjana Dulskiego
W dniu 8 maja w Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay odbyła się uroczysta Gala Finałowa 
II Festiwalu Teatralnego im. Felicjana Dulskiego, 
w której udział wzięło 15 zespołów teatralnych 
i 242 uczestników.

Jury w składzie: Anna Osławska – reżyser teatralny, 
Krzysztof Grygier – aktor teatru Groteska i Agnieszka Rzep-
ka-Basta – instruktor teatralny oraz obecny Dyrektor Teatru 
Groteska Adolf Weltschek podsumowali artystyczne doko-
nania młodych pasjonatów teatru, a trzy zespoły według 
najlepszych smaków Radosnej Edukacji, Mądrej Toleran-
cji i Twórczej Zabawy zaprosili na Wielką Ucztę Teatralną 
do Teatru Groteska, która odbyła się dzień później 9 maja. 
Gospodarze spotkania Teatr Nieco Większych Form zagrali 
w tych dniach dwa spektakle: „W zielono graj...” i „Jak Cy-
gan okpił diabła” w reżyserii Agnieszki Rzepki-Basty. 

Wydarzenie wpisuje się w Kontrrewolucję Kulturalną 
– akcję zapoczątkowaną przez Teatr Groteska, która ma na 
celu przywrócenie właściwej pozycji w świadomości spo-
łecznej słowu KULTURA i związanemu z nim systemowi 
wartości.

Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego odbywał się 
w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. w Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay. Celem festiwalu było pokazanie, jak teatr może być 
wykorzystywany w edukacji dzieci i młodzieży oraz jak po-
przez konfrontację doświadczonych reżyserów, aktorów i pe-
dagogów zachęcić nauczycieli do korzystania z dobrodziejstw 
teatru, który od wieków służył twórczo pojętej pedagogice. 
Piętnaście amatorskich zespołów teatralnych zaprezentowa-
ło przedstawienia o zróżnicowanym poziomie artystycznym, 

w większości bardzo dobrym. W prezentowanych spekta-
klach poruszane były ważne aspekty życia społecznego, jak 
tolerancja, międzyludzkie więzi, ekologia, patriotyzm. Prawie 
we wszystkich przedstawieniach pojawiały się elementy satyry 
i humoru. Ukazany został świat bajek, baśni, a nawet mitów. 
Jurorzy byli pod wrażeniem poziomu pedagogicznego i ar-
tystycznego niektórych spektakli, wyławiali z nich najwar-
tościowsze elementy, jak: tworzenie wspólnoty, integracji, 
rozwijanie pasji, zamiłowań, czytanie literatury. W tym roku 
każdy zespół, który uczestniczył w Festiwalu został nagro-
dzony. 3 zespoły, które w sposób szczególny wzruszyły juro-
rów, zaprezentowały się w Teatrze Groteska podczas uroczy-
stej Gali Finałowej. Wśród finalistów znaleźli się: Szkolny 
Teatr Lalki i Aktora w Turzym Polu – zdobywcy Grand Prix 
i statuetki „Felicjana” za spektakl „Słoń Trąbalski”, Teatr 
„Próg Junior” nagrodzony za spektakl „Jak rozpętałem bi-
gos”, Koło teatralne z Gimnazjum w Radziemiach wyróżnio-
ne za spektakl „Szkice z dzieciństwa moich pradziadków” 
i Zespół M.A.S.K.A z Mordarki nagrodzony za przedstawie-
nie „W 30 minut dookoła świata”. 

Serdecznie dziękujemy za wrażenia artystyczne, jakich 
dostarczyły nam wszystkie zaproszone zespoły. Podziękowa-
nia za owocną współpracę i zaangażowanie składamy także 
Dyrektorowi Teatru Groteska Adolfowi Weltschkowi.

Agnieszka Rzepka-Basta
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Premierowy pokaz spektaklu Teatru Nieco Większych Form „Jak Cygan diabła okpił”. 
Gala Finałowa II Festiwalu Teatralnego im. Felicjana Dulskigo w Teatrze Groteska, 
9 maja 2014 r.
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Grupa Taneczna i Teatralna z Niecałej na II Festiwalu Teatralnym im. Felicjana Dulskiego, 
CSW Solvay, 8 maja 2014 r.

Po premierze spektaklu Teatru Nieco Większych Form „Jak Cygan diabła okpił”. 
Gala finałowa II Festiwalu Teatralnego im. Felicjana Dulskigo w Teatrze Groteska, 
9 maja 2014 r.
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Dwa zespoły teatralne z naszej 
dzielnicy wzięły udział w małopol-
skim II Festiwalu Teatralnym im. Feli-
cjana Dulskiego organizowanym przez 
CSW Solvay w dniach 24-25 kwietnia 
2014 r. 

Przedszkole Samorządowe nr 95 
otrzymało nagrodę specjalną za „ze-
społowość i radosne podejście do ma-
terii teatralnej w spektaklu Królewna 
Śnieżka i ośmiu krasnoludków”, „Gru-
pę taneczną i teatralną z Niecałej” jury 
festiwalowe nagrodziło za „wyprawę 
w krainę dziecięcych marzeń o teatrze, 
tańcu i dawaniu radości” w przedsta-
wieniach Z pantomimą za Pan brat... 
i Nogami po klawiaturze”.

Zarząd Dzielnicy IX przyznał dwie 
nagrody aktorskie ZŁOTE MASKI 
2014. Uhonorowane nimi zostały Zo-
sia Pustelny za rolę królewny Śnieżki 
w przedstawieniu Samorządowego 
Przedszkola Nr 95 „Królewna Śnież-
ka i ośmiu krasnoludków” oraz Kinga 
Franczak za rolę Dorotki w spektaklu 

W każdą III środę miesiąca w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 

pełnią dyżury przedstawiciele Straży Miejskiej. Jest to okazja dla mieszkańców do konsultacji 

w sprawach, którymi zajmują się służby SM: bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach 

publicznych. W trakcie spotkań dyskutowane są sposoby walki z najczęściej występującymi 

na danym terenie zagrożeniami i patologiami społecznymi. 

Na najbliższe spotkanie ze strażnikami miejskimi w siedzibie Rady Dzielnicy IX 

zapraszamy 18 czerwca 2014 r. w godz. 16.00-17.00.

echa wydarzeń w Dzielnicy IX

Gratulacje dla 
młodych aktorów!

„Czarnoksiężnik z krainy OZ” Teatru 
Bajtek z Limanowej.

Serdecznie gratulujemy!
Zarzd Dzielnicy IX

w przestrzeni publicznej

Korzystna zmiana 
estetyki przestrzeni 
publicznej

Przed Marketem Poit w Borku Fa-
łeckim zostały zainstalowane donice 
z zielenią, które wydzielają część par-
kingową od części przeznaczonej na 
pas dla ruchu pieszego.

Zdecydowanie korzystnie wpłynę-
ło to na zmianę estetyki przestrzeni 
publicznej oraz poprawę bezpieczeń-
stwa.

Zarząd Dzielnicy IX dostrzega jed-
nak konieczność oznakowania pozio-
mego, które wyznaczy granicę między 
obszarem parkingu przy Markecie 

i pasem dla pieszych. W celu ustale-
nia zasadności takich działań w dniu 
2 czerwca odbędzie się wizja w terenie 

z udziałem radnych i przedstawicieli 
ZIKiT.               RG
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Zosia Pustelny w roli Królewny Śnieżki, wyróżniona 
nagrodą aktorską Złota Maska 2014.

Złota Maska 2014 – specjalna nagroda aktorska 
przyznana przez Zarząd Dzielnicy IX w II Festiwalu 
Teatralnym im. Felicjana Dulskiego, który odbywał się 
w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. w CSW Solvay.
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Rozmowa
  miesiąca
z uczestniczkami Sekcji 
Wolontariatu Samorządu 
Szkolnego Gimnazjum Nr 24

Po prostu... 
Wolontariuszki

Tematem kolejnej rozmowy są dzia-
łania młodzieżowego wolontariatu na 
terenie Dzielnicy IX. W ten rozległy, 
złożony i równocześnie ważny spo-
łecznie temat, wprowadzą Czytelni-
ków Pisma Rady Dzielnicy IX uczen-
nice Gimnazjum Nr 24 im. J.U. Niem-
cewicza w Krakowie: Gabrysia Kasiak, 
Ania Curyło, Natalia Pilarczyk, Klau-
dia Drab, Ewa Barszczewska i Małgo-
rzata Kremer.

Proponuję, aby wszystkie uczestnicz-
ki rozmowy rozpoczęły od przedstawie-
nia się i przekazania krótkiej informa-
cji na swój temat.

Ewa Barszczewska: chodzę do 3d, 
uwielbiam sport i trenuję od ponad 
siedmiu lat. W wolnym czasie lubię  
spotykać się ze znajomymi oraz czytać 
książki.

Ania Curyło: Chodzę do klasy 2 gim-
nazjum, a do wolontariatu uczęszczam 
od klasy 1. Moim głównym zaintereso-
waniem jest sport, a przede wszystkim 
jazda na rowerze. Jestem towarzyska 
i lubię pomagać ludziom, którzy po-
trzebują pomocy, dlatego zapisałam się 
na szkolny wolontariat. Brałam udział 
w wielu organizowanych akcjach, m.in. 
zbieranie zakrętek, pomoc w Domu
Matki i Dziecka oraz pomoc starszym 
osobom.

Gabriela Kasiak: Jestem osobą bar-
dzo wesołą. Lubię poznawać nowych lu-
dzi i integrować się z innymi. Interesuję 
się siatkówką, czyli głównie sportem, 
motoryzacją, czasem także lubię po-
grać sobie w ping-ponga. Uczęszczam 
do klasy drugiej Gimnazjum Nr 24 w 
Krakowie. W ramach wolontariatu od-
wiedzam czasem Dom Matki i Dziec-
ka, zajmuję się także zbieraniem zakrę-
tek oraz pomocą starszym ludziom, ale 
też, gdy są jakieś różne akcje, to jestem 
chętna do pomocy, dlatego chciałam 
być na takim wolontariacie, by nieść 
pomoc innym, którzy jej potrzebują.

Natalia Pilarczyk: Uczęszczam 
do Gimnazjum Nr 24  w Krakowie. 

W tym roku kończę klasę 1. Interesuję 
się zwierzętami, sportem oraz lubię po-
magać  innym, dlatego zapisałam się do
wolontariatu.

Klaudia Drab: Uczęszczam do 
Gimnazjum Nr 24 do klasy 1. Intere-
suję się sportem, pomaganiem innym, 
dlatego też wstąpiłam do wolontariatu.

Wiem, że jako wolontariuszki pracu-
jecie w grupie uczniów gimnazjum pod 
opieką Pani Agnieszki Szczasiuk, na-
uczyciela w Gimnazjum Nr 24 im. J.U. 
Niemcewicza w Krakowie, działając od 
siedmiu lat jako Sekcja Wolontariatu 
Samorządu Szkolnego. Proszę, aby jed-
na z Was powiedziała o jego począt-
kach oraz o inicjatorach tego pomysłu.

Pani Agnieszka Szczasiuk (tak-
że uczestniczy w naszej rozmowie): 
W drugim roku mojej pracy w szkole 
przejęłam opiekę nad Sekcją Wolon-
tariatu. W ciągu kilku lat uczniowie 
podejmowali wiele działań społecz-
nych. Bardzo udana była organizacja 
pięciu edycji WOŚP. Braliśmy także 
udział w Projekcie „Góra Grosza” or-
ganizowanym przez Stowarzyszenie 
Nasz Dom, adresowanym do dzieci 
z domów dziecka lub dzieci z rodzin 
patologicznych. To właśnie wtedy zro-
dził się pomysł współpracy z Domem 
Samotnej Matki. Wcześniej pojawiali-
śmy się tam tylko dwa razy w roku, od 
pięciu lat są to częste wizyty – jeden, 
dwa razy w miesiącu. 

W ostatnich latach dużą popularno-
ścią w polskim społeczeństwie cieszą się 
działania non-profit adresowane lub 
angażujące młodzież niepełnosprawną, 

pochodzącą ze środowisk dotkniętych 
ubóstwem lub patologią. Co Wy sądzi-
cie o możliwościach działań wolonta-
riatu w tym zakresie?

Gabrysia: Takie działania są oczy-
wiście bardzo potrzebne. Nasze do-
świadczenie w tym zakresie nie jest 
niestety wystarczające, bym mogła 
dokonać oceny możliwości naszego 
wolontariatu w tym wymiarze. Wiem 
jedynie, że moi koledzy ze szkoły or-
ganizują w ramach klasy pomoc dzie-
ciom z Hospicjum św. Łazarza.

Czy macie doświadczenie wyniesio-
ne w takich działaniach?

Ewa: Mieliśmy kiedyś kontakt ze Sto-
warzyszeniem Sursum Corda i zajmo-
waliśmy się sprzedażą kartek świątecz-
nych, wykonywanych przez osoby nie-
pełnosprawne. Także uczniowie naszej 
szkoły organizowali zabawy ruchowe 
dla dzieci niepełnosprawnych w czasie 
spotkań w Parku Bednarskiego.

Do kogo ponadto adresujecie swoje 
działania? 

Natalia: Do dzieci i osób starszych. 
Pomoc, której udzielamy, okazała się 
zwykłą koniecznością. Ktoś wpadł 
na pomysł, że moglibyśmy wyręczyć 
raz w tygodniu mamy opiekujące się 
dziećmi w Ośrodku i tak się zaczęło. 
Innym razem do naszej szkoły zgłosiła 
się pani z pytaniem, czy moglibyśmy 
nosić obiady jej starszym rodzicom.

Ewa: Próbowaliśmy także nawiązać 
współpracę ze schroniskiem dla zwie-
rząt, ale rodzice niechętnie patrzyli na 
taki pomysł. Bali się, że zwierzęta będą 
dla nas zagrożeniem.    →

Uczestniczki Sekcji Wolontariatu Samorządu Szkolnego Gimnazjum Nr 24, które wzięły udział w rozmowie miesiąca. 
Na dole od lewej: Klaudia Drab, Maria Leszczyńska, Natalia Pilarczyk, powyżej od lewej: Ewa Barszczewska, Małgorzata 
Kremer, powyżej z tyłu: opiekun wolontariuszek Pani Agnieszka Szczesiuk.
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→ Ostatnio udała nam się akcja sprze-
daży ciastek własnego wypieku. Sprze-
dawaliśmy w czasie przerw i podczas 
wywiadówki. Zebrane fundusze prze-
znaczyliśmy na potrzeby schroniska 
dla zwierząt.

Proszę opowiedzieć, w jaki sposób 
organizujecie pracę z dziećmi w Domu 
Matki i Dziecka, znajdującym się w są-
siedztwie Waszej szkoły.

Klaudia: Z dziećmi w Domu Matki 
i Dziecka w Borku Fałęckim współ-
pracujemy od kilku lat. Nie ma pro-
blemu, chętnie bawimy się z dziecia-
kami, chociaż zadanie nie jest łatwe. 
Wśród dzieci przeważają chłopcy 
i niestety nie są grzeczni. Gdy bawimy 
się w ogrodzie, w piaskownicy, to trze-
ba zachować dużą czujność, ale ich 
mamy mają do nas zaufanie.

Może jakaś anegdota związana po-
bytem wśród dzieci?

Natalia: Zawsze jesteśmy narażone na 
jakieś niespodzianki. Nigdy nie wiemy, 
czy naszej opiece zostanie powierzona 
mała grupa dzieci czy cała trzydziestka.

Małgorzata: Dzieci, którymi się 
opiekujemy, są w różnym wieku, naj-
częściej maluchy. Zdarzyło się, że je-
den z nich posiusiał się na koleżankę. 
Niestety nie była na to przygotowana.

Wiemy już, że Dom Matki i Dziecka 
nie jest jedynym obszarem pracy szkol-
nych wolontariuszy. 

Ania: Pomagałyśmy starszemu mał-
żeństwu. Były to osoby 90-letnie i na 
prośbę ich córki trzy razy w tygodniu 
przynosiłyśmy im obiady. Niestety, gdy 
jedno z małżonków zmarło, samotny 
staruszek przeniósł się do DPS–u. 

W istocie dzieci i seniorzy to, ze 
względów społecznych, najważniejsi ad-

resaci działań wolontariatu młodych. 
Czy mając poczucie potrzeby, nawet ko-
nieczności kontynuowania swojej misji, 
macie jakieś konkretne pomysły i ocze-
kiwania?

Gabrysia: Nie przychodzi mi do 
głowy żaden konkretny pomysł, ale ra-
zem z Anią jesteśmy gotowe powtórzyć 
to, co robiłyśmy ostatnio. Możemy na 
różne sposoby pomagać starszym.

Ania: Możemy przynosić do domu 
starszej osoby opłacone wcześniej 
obiady. Nie chcemy jednak dyspono-
wać cudzymi pieniędzmi, więc z za-
kupami jest pewien problem, ale inne 
drobne zadania możemy wykonywać. 

Pytanie poprzednie zadałam z myślą 
o przyszłości, ponieważ „czym skorup-
ka za młodu nasiąknie...”, zatem jestem 
przekonana, że po opuszczeniu gimna-
zjum nadal będziecie sprawdzały się 
w podobnych działaniach, podejmując 
je np. w Programie „Młodzi w działa-
niu” Wolontariatu Europejskiego.

Jedno z ostatnich pytań kieruję do 
tych bardziej doświadczonych wolon-
tariuszek. Jakie wskazówki, wynikające 
z doświadczeń chciałybyście przekazać 
kolegom, którzy „przyjdą po was”? Ja-
kich błędów powinni unikać, jakich 
zasad przestrzegać w podejmowanych 
działaniach? 

Małgorzata: Nie mam żadnych 
wskazówek. Każdy działa tak, jak dyk-
tuje mu serce i głowa. Gdy pracuje się 
dla dzieci lub starszych, mogą zdarzyć 
się sytuacje nieoczekiwane. 

Mogę jedynie dodać, że bardzo 
dobrym pomysłem był projekt Festi-
wal Talentów z okazji organizacji w 
naszej szkole kolejnych edycji WOŚP. 
Poza występami przygotowywałyśmy 
aukcję ręcznie wykonanych ozdób, 
przedmiotów, których sprzedaż zasi-
lała konto WOŚP. W tym roku akcja 
nie udała się, nie udała się aktywizacja 
kolegów, ale doświadczenia pozostały.

Na zakończenie, dziękując Wam za 
rozmowę a przede wszystkim dzięku-
jąc za piękną życiową decyzję niesie-
nia pomocy potrzebującym, chciałam 
powiedzieć, że jesteście w tej sytuacji 
podwójnymi bohaterkami przygotowy-
wanego właśnie do druku, kolejnego 
numeru Pisma Rady Dzielnicy IX – bo-
haterkami zbliżającego się Dnia Dziec-
ka i bohaterkami z racji prowadzonego 
wolontariatu.

Dziękuję za rozmowę i z niewielkim 
wyprzedzeniem życzę udanych waka-
cji, a Małgosi, dodatkowo rozpoczęcia 
nauki w VIII LO!

Renata Grotowska

Uczestniczki Sekcji Wolontariatu Samorządu Szkolnego 
Gimnazjum Nr 24: (od lewej) Gabrysia Kasiak i Ania Curyło.

działania małych wolontariuszy

Cecylka Knedelek 
uczy najmłodszych, 
jak zostać 
wolontariuszem
Przygodę z ideą wolontariatu 
przedszkolaki z Samorządowe-
go Przedszkola Nr 95 w Kra-
kowie rozpoczęły od warszta-
tów prowadzonych przez au-
torkę książek dla dzieci panią 
Joannę Krzyżanek. To właśnie 
jej książka pt. „Dobre uczynki 
Cecylki Knedelek” jest częścią 
programu społecznego „Mały 
wolontariat”. Wesołe perypetie 
głównej bohaterki książki zain-
spirowały Dyrekcję przedszkola 
do realizacji tego projektu.

W roku szkolnym 2013-2014 Samo-
rządowe Przedszkole Nr 95 przystąpi-
ło do programu społecznego „Mały 
wolontariat”. Organizatorem progra-
mu jest firma ENEA, działająca w tym 
zakresie we współpracy i pod patrona-
tem Wicewojewody Wielkopolskiego 
i Wielkopolskiej Kurator Oświaty.

Projekt ten adresowany do dzieci 
i młodzieży ma także aspekt eduka-
cyjny – uczy wrażliwości społecznej, 
pomagania innym oraz odpowiedzial-
ności za otaczający świat. Istotne jest 
to, aby działania miały charakter dłu-
gofalowy, by dzieci przekonały się, że 
pomaganie innym daje prawdziwą ra-
dość. Tak właśnie rozumieją ideę pro-
jektu nauczyciele w SP Nr 95.

W ramach działalności „Małego 
wolontariatu” w grudniu 2013 roku na 
terenie przedszkola została przepro-
wadzona akcja „Pierniczki dobroci”. 
Przedszkolaki ze wszystkich grup zro-
biły ciasto i wycięły w różnych kształ-
tach pierniczki. Po samodzielnym 
upieczeniu i pięknym zapakowaniu, 
przed świętami sprzedały je rodzicom 
i dziadkom jako ozdoby na choinkę 
lub do natychmiastowego schrupa-
nia. Wszystkie fundusze uzyskane ze 
sprzedaży przekazane zostały Kra-
kowskiemu Hospicjum dla Dzieci im. 
ks. J. Tischnera. Dzieci uczestniczyły →
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→ również w spotkaniach z pa-
nią psycholog z tej placówki, któ-
ra przybliżyła im idee działalno-
ści hospicjum. Ważnym celem tego 
działania było uświadomienie dzie-
ciom, że również one mogą przez 
swoją pracę pomóc potrzebującym.

W przedszkolu od kilku lat trwa 
także zbiórka plastikowych zakrętek. 
Wszystkie przedszkolaki chętnie włą-
czają się również w akcję „Gwiazdka 
dla zwierzaka”.

wolontariat młodych

Przygoda młodych 
z wolontariatem
W działania wolontaryjne włą-
cza się społeczność Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 6 – nauczyciele, 
uczniowie wraz z rodzicami, 
pracownicy szkoły oraz jej 
przyjaciele.

Wolontariuszami odpowiedzial-
nymi za realizację poszczególnych 
zadań są zazwyczaj uczniowie gim-
nazjum. Wśród nich na szczególną 
pochwałę zasługują dwie uczennice 
obecnej klasy trzeciej Ewa Trybuś 
i Marysia Wilk-Juraszek, które od 
trzech lat sumiennie planują i są od-
powiedzialne za zadania szkolnego 
koła wolontariatu. 

Nasza przygoda z wolontariatem 
rozpoczęła się od przystąpienia ponad 
dziesięć lat temu do ogólnopolskich 
akcji organizowanych na rzecz potrze-
bujących w Polsce, takich jak akcja 
Góra Grosza Towarzystwa Nasz Dom, 
Fundacja WOŚP Jurka Owsiaka, Fun-
dacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szla-
chetna Paczka Stowarzyszenia Wiosna 
oraz akcjach na rzecz Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. 
W tych przedsięwzięciach uczestni-
czymy nieprzerwanie od 10 lat, a na-
uczyciele odpowiedzialni za ich reali-
zację z ogromnym zaangażowaniem 
mobilizują kolejne pokolenia wolonta-
riuszy do systematycznej pracy w tych 
działaniach. Nasz udział w tych ak-
cjach ogranicza się do zbierania fun-
duszy pieniężnych bądź materialnych 
i przekazywania ich do instytucji or-
ganizujących akcje.

Tymczasem w roku 2007 przystąpi-
liśmy do pierwszej edycji małopolskie-
go Projektu Mieć Wyobraźnię Miłosier-
dzia. Praca w tym projekcie umożliwiła 
nam podjęcie działań wolontaryjnych 
na rzecz osób z naszego środowiska lo-
kalnego. Zaowocowała ona współpracą 
i przyjaźnią z podopiecznymi Domu 
Matki i Dziecka prowadzonego przez 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
w sąsiedztwie naszej szkoły, która trwa 
do tej pory. Nasi wolontariusze organi-
zują pikniki dla dzieci i ich mam, te-
atrzyki kukiełkowe, Biblioteczkę Malu-
cha, opiekują się małymi Przyjaciółmi 
podczas Festynów Sportowych organi-
zowanych przez nasz Ośrodek na sta-
dionie w Borku Fałęckim. W ramach 
pracy koła wolontariatu wspieramy 
osoby bezdomne w Krakowie, na rzecz 
których rokrocznie przeprowadzamy 
wśród naszej społeczności szkolnej 
zbiórkę materiałów opatrunkowych. 
Ponadto przez kolejne cztery edycje 
projektu MWM wspieraliśmy w ra-
mach programu Salezjańskiego Wolon-
triatu Misyjnego w Krakowie małych 
Przyjaciół z krajów trzeciego świata 
– Zambii, Malawi, Tanzanii, a w ubie-

W kwietniu mali wolontariusze po-
stanowili sprawić radość przewlekle 
chorym dzieciom, pacjentom szpitala 
w Prokocimiu. Dzieci napisały listy do 
konkretnych dzieciaków i wykonały 
własnoręcznie drobne upominki.

Poza tym dzięki pomocy rodziców 
i nauczycieli udało się zgromadzić gry, 
puzzle, zabawki, które zostały przeka-
zane do szpitala.

Realizacja projektu „Mały wolon-
tariat” przyniesie na pewno wiele ra-

dości potrzebującym a przedszkolaki, 
wykazując zaangażowanie, odkryją 
własną wartość i to, że mimo wieku 
są odpowiedzialne i przez wszystkich 
traktowane poważnie.

Cecylka Knedelek będzie z nich 
dumna.

Wszystkie powyższe informacje zostały 
zapisane na podstawie wypowiedzi Dy-
rektor SP Nr 95 Pani Krystyny Dudek.

Renata Grotowska

głym roku niewidomych mieszkańców 
Ośrodka Jeevodaya w Indiach.

Wszystkie działania na rzecz osób 
potrzebujących uwrażliwiają naszych 
niedosłyszących podopiecznych na 
ich potrzeby. Uczą szacunku dla tych 
osób, cierpliwości i często wymagają 
poświęcenia wolnego czasu, uwagi. To 
także wspaniałe doświadczenie współ-
pracy w grupie, odkrywanie własnych 
talentów (organizatorskich, plastycz-
nych, aktorskich, muzycznych). Dzie-
ląc się z innymi, ubogacają siebie, 
a z beneficjentów pomocy przeistacza-
ją się w darczyńców. 

Zarówno Ewa, jak i Marysia, koń-
czą już naukę w naszym gimnazjum. 
Jednak największym sukcesem wy-
chowawczym dla nas nauczycieli i wy-
chowawców jest to, że podczas wybo-
ru szkoły ponadgimnazjalnej bardzo 
istotnym kryterium był fakt istnienia 
w niej koła wolontariatu, które umoż-
liwi dziewczętom kontynuację rozwo-
ju idei wolontariatu zaszczepionych im 
podczas pobytu w naszym Ośrodku.

Agnieszka Zych

opiekun koła wolontariatu w SOSW 
nr  im. Jana Pawła II w Krakowie

 Wolontariusze z Gimnazjum nr 63 wraz z podopiecznymi z Domu Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
przy ul. Żywieckiej. Festyn sportowy na stadionie KS Borek. 7 maja 2014 r.
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w sprawie przedszkola 
w Dzielnicy IX

echa wydarzeń w Dzielnicy IX

Zasłużeni dla Łagiewnik
W maju tego roku, z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja, Kapituła Wyróżnienia „Zasłużony dla Ła-
giewnik” uhonorowała wpisem do „Księgi Zasłu-
żonych dla Łagiewnik” trzy osoby. Wyróżnieni  zo-
stali: pani ALINA DRABEK, pani KRYSTYNA JA-
NISZEWSKA oraz pan STANISŁAW KUDEŁKA. 

Wpis do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” jest honoro-
wym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które swoją 
pracą oraz zaangażowaniem zasłużyły się w różnych dzie-
dzinach życia krakowskich Łagiewnik. Wyrónieni to osoby, 
które swoją aktywnością i codziennym zaangażowaniem 

Jesteśmy na 
właściwej ścieżce...
W związku z decyzjami, które 
zostały podjęte od początku 
2014 roku do chwili obecnej 
– możemy stwierdzić, że jeste-
śmy na właściwej ścieżce w do-
chodzeniu do celu.
Budowa przedszkola przy uli-
cy Kościuszkowców 6 w Borku 
Fałęckim nie jest już tylko ma-
rzeniem.

Zadanie noszące nazwę: Budowa 
przedszkola przy ul. Kościuszkowców 
6, zostało wprowadzone uchwałą Rady 
Miasta Krakowa do budżetu Gminy 
Kraków, z zapisem finansowania w ro-
ku 2014 kwotą w wysokości 200 000 
złotych. Fakt ten bardzo nas cieszy, 
ponieważ wniosek Rady Dzielnicy IX 
z roku 2013 został uwzględniony i bu-
dowa przedszkola przestała być już 
tylko marzeniem.

W dniu 18 lutego 2014 roku Rada 
Dzielnicy IX podjęła kolejną uchwałę 
w sprawie realizacji tego zadania. Tym 
razem zwróciliśmy się z wnioskiem 
o podjęcie działań przez trzy wydzia-
ły Urzędu Miasta Krakowa: Wydział 
Edukacji, Wydział Mieszkalnictwa 
i Wydział Skarbu. 31 marca 2014 roku 
uzyskaliśmy informację z Wydzia-

łu Edukacji, że jednostką realizują-
cą inwestycję jest Zespół Ekonomiki 
Oświaty i w roku 2014 opracowana 
zostanie dokumentacja wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę.

Aktualnie trwa projektowanie 
przedszkola, ponieważ wg informacji 
uzyskanych w ZEO w dniu 27 maja 
2014 roku, w kwietniu ogłoszony zo-
stał przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy projektu.

W dniu 12 marca 2014 roku otrzy-
maliśmy informację, że Wydział 
Mieszkalnictwa UM Krakowa rozpo-
czął działania dotyczące wykwatero-
wania mieszkańców z budynku przy 
ul. Kościuszkowców 6.

W czasie najbliższej sesji Rad-
ni Dzielnicy IX będą podejmowali 
uchwałę opiniującą możliwość użycze-
nia nieruchomości stanowiącej działki 
nr 62/2, 62/5, 62/7 położonych w obr. 
44j.ewidencyjnej Podgórze, będącej 
własnością Gminy Kraków, na rzecz 

ZEO w Krakowie. W związku z za-
planowaniem w tegorocznej uchwale 
budżetowej środków na opracowanie 
dokumentacji projektowej przedszko-
la wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, przewidzianą w WPF do re-
alizacji w latach 2015–2016, konieczne 
jest ustalenie dla ZEO tytułu prawnego 
ww. działek, pozwalającego na dyspo-
nowanie nimi w celach budowlanych.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwesty-
cja powinna powstać w ciągu najbliż-
szych dwóch lat, można przypuszczać, 
iż niebawem będziemy mogli poznać 
projekt i technologię budowy.

Długą drogę odbył nasz projekt 
w ciągu ostatniego roku. Pozwolę sobie 
przypomnieć, że to właśnie w czerw-
cu 2013 roku grupa jego entuzjastów 
zbierała podpisy poparcia, wierząc 
w spełnienie marzeń. Dzisiaj jesteśmy 
na właściwej ścieżce. 

Renata Grotowska

przyczyniają się do tworzenia i umacniania lokalnych więzi 
społecznych, wychowania młodego pokolenia Polaków oraz 
rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”. Ich postawa może być 
wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Prezes ŁTK Edward Kucała wręcza Pani Krystynie Janiszewskiej wyróżnienie Prezes ŁTK Edward Kucała wręcza Pani Krystynie Janiszewskiej wyróżnienie 
„Zasłużona dla Łagiewnik”.„Zasłużona dla Łagiewnik”. fot

. z
e z
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K

Przykładowe realizacje budynków przedszkoli Przykładowe realizacje budynków przedszkoli 
w technologii modułowej.w technologii modułowej.
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Teraźniejszość 
i przyszłość 

parków 
w Dzielnicy IX

organizatorzy: Zarząd Dzielnicy IX, CSW Solvay 

Serdecznie zapraszamy 
na 3. spotkanie z cyklu 

„Dziewiątka zaprasza...”

Dziewiątka
zaprasza...

Spotkanie odbędzie się 
w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 13.00

w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13. 

w programie:

wręczenie nagród Laureatom Konkursu 
Fotograficznego„Przebieranki w Parku Solvay”

prezentacja albumu promującego walory 
Parku Solvay

omówienie aktualnych problemów zagospodarowania 
terenów zielonych w Dzielnicy IX 

w stronę historii Łagiewnik

Pod znakiem miłosierdzia
W związku z przypada-

jącą w 2014 r. setną rocz-
nicą wybuchu I wojny 
światowej Łagiewnickie 
Towarzystwo Kulturalne 
w kwietniu 2014 r. wydało 
broszurę o cmentarzu wo-
jennym z I wojny świato-
wej, znajdującym się w Ła-
giewnikach przy ul. Siostry 
Faustyny obok Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia.

Broszura opowiada 
również o szpitalu wojen-
no-epidemicznym, funk-
cjonującym wówczas w za-
budowaniach klasztornych 

oraz o misji miłosierdzia, jaką wypełniały siostry ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia w czasie I i II wojny 
światowej.

Troska Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego o hi-
storyczne miejsca w Łagiewnikach, które zakryte zostały 
płaszczem czasu, jest wpisana w działalność tej organizacji. 
Staraniem Towarzystwa przywrócono w 2002 roku symbo-
liczny obelisk-krzyż na wzgórzu Dąbrówka przy ul. Turowi-
cza, gdzie w XIX w. z dala od wsi znajdował się cmentarz 
– miejsce pochówku ofiar epidemii cholery. 

Autorka opracowania Krystyna Kucała pisze: 
Przez wydanie tej publikacji pragniemy zwrócić uwagę 

– mieszkańców i pielgrzymów przyjeżdżających do Łagiewnik 
– na stary cmentarz wojenny leżący u stóp Bazyliki Miłosier-
dzia Bożego. Obok tego cmentarza rzesze pielgrzymów prze-
chodzą obojętnie Aleją Adolfa Hyły, nie zdając sobie sprawy, 
że mijają nekropolię z I wojny światowej, której dzieje są ściśle 
związane z historią klasztoru w Łagiewnikach i charyzma-
tyczną działalnością Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Na tym 
zapomnianym i niestety bardzo zaniedbanym obecnie cmen-
tarzu pochowano w czasie I wojny światowej 266 żołnierzy 
różnych narodowości, którzy zmarli z powodu ran i ciężkich 
chorób zakaźnych w szpitalu wojennym, zorganizowanym 
w zabudowaniach klasztornych Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia. Siostry wraz z personelem medycznym opiekowały się 
rannymi i chorymi żołnierzami.

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne od ubiegłego roku 
– po raz kolejny – czyni starania o odnowienie tego zanie-
dbanego cmentarza, który znajduje się w niezwykle ważnym 
miejscu Łagiewnik, gdzie przyjeżdżają pielgrzymi i turyści 
z całego świata. Zwróciliśmy się w sprawie renowacji w/w 
cmentarza do 9 polskich instytucji i urzędów oraz do Au-
striackiego Czarnego Krzyża (który opiekuje się cmentarza-
mi wojennymi z I wojny światowej). Niestety, na razie nasze 
działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie wyko-
nano żadnych prac renowacyjnych, nawet przed przyjazdem 
do Łagiewnik licznych gości w związku z kanonizacją Ojca 
św. Jana Pawła II. A przecież cmentarz ten to cząstka naszej 
historii i wspomnienie o wydarzeniach związanych z Wielką 
Wojną, które miały wpływ na losy naszej Ojczyzny.

Przechodzących obok tej Nekropolii prosimy o pamięć 
i chwilę zadumy..

W spotkaniu wezmą udział Przedstawiciele 

Wydziału Kształtowania Środowiska UM 

Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komu-

nalnej i Transportu w Krakowie, Stowarzy-

szenia „Wilga”, oraz uczestnicy Konkursu 

Fotograficznego „Przebieranki w Parku So-

lvay”: dzieci z Samorządowego Przedszkola 

Nr 95, młodzież z Gimnazjum Nr 24 oraz 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego Nr 6.
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W dniu 15 czerwca 2014 r. 
zapraszamy mieszkańców Łagiewnik i Borku 
Fałęckiego na obchody XX Dni Dzielnicy IX 

połączone z Parafiadą 
parafii pw. MB Saletyńskiej. 

Świętować będziemy na osiedlu Cegielniane.
 

8 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 
podczas uroczystego otwarcia spotkania mieszkańców 

w ramach XX Dni Dzielnicy IX 
odbędzie się prawykonanie Hymnu Dzielnicy IX. 

Autorem tekstu jest Jerzy Faliszek, 
muzykę skomponowała Renata Byrdy.

Kulturalnie 
w Dzielnicy IX

11.06.2014, godz. 17.00 – warszta-
ty decoupage pt. „Bibeloty i biżute-
ria”, prowadzenie: Izabela Gajewska

13.06.2014, godz. 18.00 – muzycz-
na podróż do KRAINY BAŚNI – 
baśń angielska w formie opowieści 
interaktywnej, prowadzenie: Piotr 
Krawczyk, Tadeusz Dylawerski

Propozycje Klubu 
Kultury ISKIERKA 

W Centrum Sztuki 
Współczesnej 
Solvay 

14.06.2014, godz. 17.00 – spektakl 
„Antygona” w wykonaniu Teatru 
MIST (w ramach Nocy Teatrów)

Opowiadaniu towarzyszy muzyka 
na żywo grana na skrzypcach, flecie, 
drumli, instrumentach perkusyjnych 
i przedmiotach codziennego użytku. 
Jest to baśń o drodze, jaką człowiek 
musi przebyć, aby odnaleźć szczęście 
i zrozumieć siebie. OpowieśćOpowieść  z cyklu „Muzyczna podróż do krainy z cyklu „Muzyczna podróż do krainy 

baśni” baśni” o przygodzie irlandzkiego chłopca Toma,o przygodzie irlandzkiego chłopca Toma,  
bogato ilustrowana dźwiękami niecodziennych bogato ilustrowana dźwiękami niecodziennych 
instrumentów muzycznych. Klub Kultury Iskierka, instrumentów muzycznych. Klub Kultury Iskierka, 
9 maja 2014 r. 9 maja 2014 r. 

XIEL HYMN   DZIELNICY   IX
�agiewniki - Borek Fa��cki

S�owa: Jerzy Faliszek 
  Melodia: Renata  Byrdy 

Wstęp:

Zwrotka I:

              My ła-giew-ni-cza-nie           i   my bor-ko-wia-nie         jes-teś-my jed-noś-cią            ja-ko kra-ko-wia-nie!
Refren I:

           Jes-teś-my jed-noś-cią          jak   o-rzeł  i  resz-ka!       Śpie-wa-my z ra-doś-cią:       dob-rze się tu miesz-ka!

            Bo na-sza Dzie-wiąt-ka,       bo na-sza Dziel-ni-ca          sta-le nam pięk-nie-je            i  goś-ci zach-wy-ca!
Łącznik:

Zwrotka II:

             Do nas przy-jeż-dża-ją       z ca-łej ziems-kiej ku-li            a-by w sank-tu-a-rium        mi-ło-sier-dzie czu-li!
Refren II:

           Jes-teś-my jed-noś-cią          jak   o-rzeł  i  resz-ka!       Śpie-wa-my z ra-doś-cią:       dob-rze się tu miesz-ka!

             A na-sza Dziel-ni-ca,            a na-sza Dzie-wiąt-ka       dum-na jest niez-wyk-le       z bo-że-go za-kąt-ka!
Łącznik:

Zwrotka III:

             My ła-giew-ni-cza-nie           i   my bor-ko-wia-nie         jes-teś-my jed-noś-cią            ja-ko kra-ko-wia-nie!
Refren III:

           Jes-teś-my jed-noś-cią          jak   o-rzeł  i  resz-ka!       Śpie-wa-my z ra-doś-cią:       dob-rze się tu miesz-ka!

         Bo w na-szej Dzie-wiąt-ce,    bo w na-szej Dziel-ni-cy          Rad-ni  są   za-rad-ni,          dob-rzy spo-łecz-ni-cy!
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