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Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
W ubiegłym miesiącu Rada Dzielnicy IX obradowała w dniu 17 czerwca na 65. sesji VI kadencji.
Podjęto uchwałę w sprawie rozdziału środków finansowych na przyszły
rok. Rozdysponowano kwotę 94 350 zł
przyznaną w ramach zadania powierzonego Dzielnicy IX z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych
na 2015 rok. 71 350 zł przeznaczono
na budowę przystanku na żądanie
(z względnieniem likwidacji barier
dla niepełnosprawnych) przy ul. Zakopiańskiej 33 przy ZUS oraz budowę
dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym
pod ul. Zakopiańską w Borku Fałęckim. Pozostałe środki radni przyznali
SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej (m.in. na
zajęcia hipoterapii, zajęcia na basenie
i na ściance wspinaczkowej, warsztaty
bębniarskie, lalkarskie i modelarstwa).
Uchwalono także wstępną listę rankingową potrzeb inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych
z terenu Dzielnicy IX – Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry
65/71), Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego 29) oraz Przedszkola
Nr 95 (ul. Żywiecka 24) – na 2015 rok.
Rada podjęła uchwałę przygotowaną przez Komisję Infrastruktury
i Budownictwa dotyczącą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z częścią usługowo–handlową przy ul.
Fredry. Zaopiniowano negatywnie
ustalenie warunków zabudowy dla tej
inwestycji. W uzasadnieniu czytamy,
iż na tym terenie w zapisie Studium
przewiduje się zabudowę niskiej intensywności, a nie, jak to ma miejsce,
wielorodzinne budynki 7-kondygnacyjne. W projekcie przedstawionym
do opiniowania są niejasności dotyczące miejsc postojowych dla mieszkańców projektowanego budynku
oraz miejsc parkingowych dla obsługi
przewidzianego w parterze inwestycji
lokalu usługowego.
Pozytywnie zaopiniowano możliwość użyczenia nieruchomości stanowiącej działki nr 62/2, 62/5 i 62/7
położonej w obrębie 44 j.e. Podgórze
przy ul. Kościuszkowców 6 na rzecz
Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, pozwalającego na dysponowanie
nieruchomością na cele budowlane.
Jest to kolejny krok Rady Dzielnicy IX
w działaniach zmierzających do reali-

zacji budowy przedszkola samorządowego – zadanie to wprowadzone zostało w roku 2014 do budżetu Miasta.
Do Rady Miasta Krakowa skierowano wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015
budowy parku rzecznego Wilga wraz
z infrastrukturą techniczną w rejonie
ul. Borsuczej, na odcinku od mostu
na rzece Wildze na wysokości ul. Ruczaj do mostu w ul. Brożka, po stronie
Osiedla Cegielniane. Rada Dzielnicy
IX podjęła uchwałę na prośbę Stowarzyszenia „Wilga”, które zebrało ponad
1000 podpisów wśród mieszkańców
Osiedla Cegielniane w celu poparcia
tej inicjatywy.
Wnioskowano także o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na
rok 2015 zadania pn. Remont elewacji wraz ze stolarką okienną budynku Centrum Sztuki Współczesnej
SOLVAY przy ul. Zakopiańskiej 62,
z uwzględnieniem modernizacji dojścia do tablicy pamiątkowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II, wmurowanej w ścianę frontową budynku. Budynek CSW Solvay, wpisany do ewidencji zabytków, jest jednym z obiektów
pozostawionych po byłej fabryce sody,
z której działalnością w okresie II wojny światowej związany był Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Obiekt znajduje
się w pobliżu Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
i dla pielgrzymów stanowi jedną z wizytówek Krakowa.
Rada Dzielnicy IX stara się o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia Pani
Elżbiecie Szczepaniec-Cięciak – dr
hab. nauk chemicznych, emerytowanemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, byłej kierowniczce Zespołu
Kriogeniki i Badań Powietrza Zakładu
Chemii Nieorganicznej UJ, mieszkance Dzielnicy IX, aktywnej członkini
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelakich im.
Karola Wojtyły w Krakowie, autorce
wspomnień o Adolfie Hyle – jej wuju,
malarzu obrazów „Miłosierdzie Boże”,
z których najbardziej znany czczony
jest w łagiewnickim sanktuarium. AS
wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX
w pełnym brzmieniu dostępne są na stronie
www.dzielnica9.krakow.pl
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Dzielnica IX otwarta dla krakowian

Dopełnieniem wystawy była wspaniała szopka ze zbiorów SP Nr 95 w Krakowie przy ul. Żywieckiej.
RG

Dzielnica IX na fest!
czyli o prezentacji naszej dzielnicy
w czasie Otwartego Dnia Magistratu
W dniu 15 czerwca 2014 roku odbyła się coroczna prezentacja krakowskich dzielnic w salach Magistratu. Dzielnica IX także „pokazała się na fest!”,
bo takie hasło obowiązywało w roku 2014.

budżet obywatelski 2014

Półmetek Budżetu
Obywatelskiego w Dzielnicy IX
W dniu 16 czerwca 2014 roku, zgodnie z obowiązującym terminem, w Miejskim Ośrodku
Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie
złożone zostały wszystkie wnioski, które wpłynęły do Rady Dzielnicy IX w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Koordynator projektu „Budżet Obywatelski 2014” w Dzielnicy IX radny Jan Stanisław Pietras przekazał 10 wniosków
do MOWIS.
Są wśród nich projekty lokalne i jeden projekt do budże-

fot. Renata Grotowska

Pokazaliśmy dwie strony medalu: „Żywa tradycja”
i „W stronę historii”.
„Żywa tradycja” to nic innego jak twórcze korzystanie
z krakowskich tradycji.
Od wielu lat z powodzeniem przenoszą tradycję budowy szopki krakowskiej na grunt działań wychowawczych
nauczyciele, rodzice i dzieci z SP Nr 95 w Borku Fałęckim.
Projekt znajduje uznanie, co potwierdzają liczne dyplomy
uzyskiwane przez przedszkole w konkursie szopkarskim, organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
„W stronę historii” to powrót do źródeł, do miejsc, które
na terenie Łagiewnik i Borku Fałęckiego skłaniają do zadumy i uzasadniają tu i teraz naszej dzielnicy.

tu miejskiego. Projekty lokalne mają charakter inwestycyjny,
dotyczą np. obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie
naszej dzielnicy, jak remont hali sportowej na terenie KS
Borek, lub są typowo remontowe i dotyczą poprawy stanu
dróg i chodników, np. przebudowa pasa pieszo-jezdnego
przy ul. Zakopiańskiej.
Dwa projekty związane są z obiektami kultury: filią nr 20
Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Klubie Borsuczek oraz
CSW Solvay.
Na uwagę zasługuje wniosek dotyczący budowy Parku
Leśnego w Borku Fałęckim.
Wnioski do Budżetu Obywatelskiego składali mieszkańcy
w różnym wieku, połowa w wieku 50+, cztery osoby w wieku ok. 40 lat i jedna w wieku 16 lat – uczennica Gabriela
Szuta z Gimnazjum Nr 81 przy ul. Fredry (piszemy o tym
w „Rozmowie miesiąca”).
Przed wnioskami kolejny etap – weryfikacja merytoryczna.
Po wakacyjnej przerwie poznamy listę projektów zakwalifikowanych, a następnie już tylko głosowanie mieszkańców i wybór
tych, które będą cieszyły się największym poparciem.
RG

Zarząd w imieniu radnych Dzielnicy IX składa gratulacje
mieszkańcowi naszej dzielnicy
Panu Franciszkowi Klimkowi – laureatowi odznaki Honoris Gratia.
Medal, przyznawany osobom zasłużonym dla Krakowa, został wręczony przez prezydenta Krakowa Jacka
Majchrowskiego w dniu 13 czerwca 2014 r. Uroczystość, jak corocznie, zgromadziła w Sali Portretowej
Magistratu laureatów tego wyróżnienia.
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w przestrzeni publicznej

inwestycje w Dzielnicy IX

Czy tak musi być?

Zadania remontowe planowane
w Dzielnicy IX na rok 2014

fot. Renata Grotowska

W ubiegłym roku, w miesiącu lipcu 2013 roku, Zarządowi
Dzielnicy IX udało się przekonać ZIKiT, że choć nie jest właścicielem terenu, powinien zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i naprawić nierówności na bardzo uczęszczanej drodze,
dojściu do placu targowego od strony ulicy Jagodowej.
Dzisiaj miejsce to wygląda jak sprzed remontu.
RG

inwestycje w Dzielnicy IX

fot. Renata Grotowska

Z powodzeniem ukończone

Zakończona została bardzo potrzebna inwestycja w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 – pod urządzeniami zabawowymi w przedszkolnym ogródku położono bezpieczną
wykładzinę.
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Na rok 2014 na terenie Dzielnicy IX planowane są przedstawione poniżej zadania z zakresu remontów.
Ul. Zdunów – na odcinku od potoku Młynny Kobierzyński do ul. Kowalskiej realizowana jest obecnie budowa
chodnika (zadanie na kwotę 178 982,20 zł). Na odcinku idącym bezpośrednio od potoku Młynny Kobierzyński chodnik
będzie poprawiany, ponieważ niezgodnie z projektem został
zawężony. Przywrócona będzie szerokość wg projektu oraz
wykonane zostanie poszerzenie przekrycia potoku, umożliwiające zabudowanie projektowanej szerokości chodnika.
Ponowione zostaną też wystąpienia do Działu Zieleni (ZIKiT?) w sprawie rosnącej w górnym odcinku ulicy w chodniku brzozy, która ogranicza, zawęża szerokość chodnika.
Kolejny remont będzie realizowany w ul. Borsuczej. Będzie to kontynuacja remontu jezdni z poprzedniego roku.
W tym roku planowany jest odcinek od ul. Nowotarskiej do
ul. Kędzierzyńskiej. Realizowany będzie remont pasa jezdnego i remont chodnika po prawej stronie w kierunku ul.
Brożka. Koszt zadania to 132 833,93 zł, termin realizacji: do
15.07.2014 r.
Ponadto planowane są:
Ul. Zakopiańska 99 – remont nawierzchni tłuczniowej w
rejonie budynku nr 99. Termin realizacji: 15.07.2014 r. Koszt
zadania: 21 222,5 zł.
Ul. Żywiecka Boczna – remont nawierzchni jezdnej
na odcinku od ul. Żywieckiej do toalety. Kwota remontu
to 49 408,01 zł. Zakres remontu obejmie też, oprócz nawierzchni, poprawę utwardzonego pasa pobocza z kruszywa
z zabudową obrzeżem chodnikowym.
Ul. Cegielniana – budowa dwóch progów zwalniających.
Na ostatniej wizji w terenie przedstawiciele ZIKiT potwierdzili możliwość zabudowy progu na odcinku przejścia dla
pieszych przy ul. Wałbrzyskiej.
W lipcu zostanie też wykonana przegroda drogowa uniemożliwiająca przejazd pojazdów z ul. Do Wilgi przedeptem przez teren zielony w kierunku mostku na rzece Wildze
w ul. Tokarskiej.
Ul. Oraczy – remont cząstkowy chodnika na wysokości
ostatniej posesji od strony ul. Zakopiańskiej – ze środków
ZIKiT.
W ramach modernizacji oświetlenia na terenie Dzielnicy IX zostaną wykonane zadania na kwotę ok. 55 000 zł.
W ul. Fredry, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr
17, wykonana zostanie zabudowa szafy zasilająco-sterującej,
po rozcięciu sieci.
Na Osiedlu Cegielniane wykonana zostanie w rejonie
budynków przy ul. Odrzańskiej modernizacja sieci oświetleniowej obejmująca wymianę oprawy lamp oświetlenia na
nowe ledowe. Zadanie zrealizowane będzie do kwoty w wysokości ok. 47 000 zł.
Na ul. Turonia i ul. Nowogródzkiej planowane jest dowieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach.
Ul. Łukasińskiego – zakres zadania obejmie dowieszenie
jednej oprawy na słupie betonowym w kierunku skweru
oraz przekierowanie istniejącej oprawy na słupie oświetleniowym w stronę skweru.
opracował Jan S. Pietras
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ozmowa
miesiąca

o demokracji z uczennicami Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 17

Sprzeciw wobec bierności
Ostatnia przedwakacyjna rozmowa miesiąca odbywa się
w murach ZSO Nr 17 przy ul. Fredry. Budynek szkoły jest
już prawie pusty. Z uczennicami Gimnazjum Nr 81 spotykam się w jednej z klas na pierwszym piętrze. Przygotowane
do spotkania miejsce wyznacza kameralny klimat rozmowy,
tym bardziej że Pan Andrzej Grych, nauczyciel moich rozmówczyń, po przywitaniu się, opuszcza nas, ponieważ ma
jeszcze zajęcia w gimnazjum.
Spotykamy się, aby porozmawiać o demokracji. Gabriela
Szuta, uczennica III A, właśnie żegna się z Gimnazjum Nr 81
i planuje rozpoczęcie nauki w V lub I Liceum Ogólnokształcącym. Wysoko postawiona poprzeczka wymaga pragmatycznego podejścia do procedury rekrutacji. Zatem Gabrysia liczy punkty, którymi dysponuje jako kandydat. Atutów
ma wiele: średnia ocen powyżej pięć, dobrze zdany egzamin
kompetencji, aktywność społeczna, którą mieliśmy okazję
poznać między innymi w czasie spotkań w ramach Budżetu
Obywatelskiego w Dzielnicy IX, i zainteresowania... Klaudia
Panek, uczennica II B, na spotkanie przychodzi z gitarą, gra
zresztą także w siatkówkę. Jest kolejną uczestniczką spotkań
w ramach Budżetu Obywatelskiego i współautorką wniosku
złożonego przez Gabrysię w imieniu ZSO Nr 17. Jadwiga
Fryc i Patrycja Kochan dopełniają „grupę budżetu obywatelskiego”, obydwie są uczennicami klasy drugiej gimnazjum,
wychowanicami Pani Agnieszki Jurczak, nauczyciela wycho-

wania fizycznego, stąd zapewne ich zainteresowania sportowe.
W rozmowie uczestniczą także Zuzanna Necel i Aleksandra
Stec, uczennice klasy I A Gimnazjum Nr 81. W następnych
latach będą próbowały swoich sił w projektach społecznych.
Po krótkiej prezentacji i wstępnym określeniu tematu
rozmowy próbujemy pokonać jego bariery.
Zacznijmy od definicji. Czy zastanawiałyście się, co oznacza pojęcie: demokracja? Czy warto rozmawiać na temat demokracji?
Gabrysia: To trudne pojęcie ze względu na jego wieloznaczność. Myślę, że najważniejszym wyróżnikiem jest prawo decydowania zgodnie z zasadą większości, taki „głos
ludu”. Większość ma rację. Jeżeli faktycznie ma rację, to zasada ma sens, ale wtedy „mniejszość” jest pokrzywdzona.
No, niestety, to są zalety i wady demokracji. Trzeba przyznać – są strony negatywne.
Patrycja: Demokracja jest jednak bardzo ważna dla zdobycia wolności, ale równocześnie wolność utrwala demokrację. Trzeba to docenić. Ważne jest umiejętne korzystanie
z wolności. Ważne jest działanie. Jeżeli ktoś dostrzega błędy,
ma pomysł jak zmieniać otoczenie, powinien działać.
Czy demokracja napotyka na jakieś bariery? W jaki sposób
– jeżeli są – należy je pokonywać?
Gabrysia: Właśnie, nie wolno zgadzać się na bierność,
każdy powinien sprzeciwiać się bierności. Może się jednak
zdarzyć, że nie wszystkie działania większości są słuszne.
Brak wiedzy, pierwszeństwo własnych interesów mogą skłonić większość do podjęcia głupich decyzji.
Jadwiga: Tak, większość może przecież kierować się różnymi przesłankami: wpływem autorytetów, środowiska, opinią większości, własnymi poglądami... Często towarzyszy jej
brak tolerancji. Stąd podjęte decyzje mogą być obiektywnie
niewłaściwe.
Jakie są relacje między pojęciem demokracji a stosowaniem
→
go w życiu społecznym, np. społeczności szkolnej?

Od lewej: Gabrysia Szuta, Jadzia Fryc, Klaudia Panek, Patrycja Kochan, Zuza Necel i Ola Stec.
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→ Czy macie obserwacje dotyczące demokracji ze „szkolnego podwórka”?
Gabrysia: Podejmowanie decyzji i realizacja pomysłów,
nawet dobrych, jest w tej sytuacji utrudniona. Przykładem
może być moja propozycja zorganizowania wspólnego ogniska na zakończenie trzeciej klasy. Niestety pomysł nie był
zaakceptowany przez większość, a miał przecież zalety.
Jadwiga: Oczywiście, wystarczy podać przykład przeniesienia zasad demokracji na system partyjny.
Czy demokracja ma wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego? Czy demokracja jest warunkiem istnienia takiego modelu społeczeństwa?
Patrycja: Demokracja aktywizuje, pobudza jednostki do
działania. Otwiera różne możliwości. Większość społeczeństwa, nie tylko wybrane jednostki, ma możliwość działania,
także dla dobra innych, doskonalenia się...
Klaudia: Tak. Możliwość działania… Przecież mówiłyśmy, że ważne jest to, by nie zachowywać się biernie.
Dlaczego uczestniczyłyście w projekcie Budżetu Obywatelskiego? Czy dlatego, że czujecie się częścią takiego społeczeństwa?
Klaudia: To był super pomysł. Dawał duże możliwości
wpływania na otoczenie.
Gabrysia: Trzeba dodać także nasze, szkolne otoczenie.
Wreszcie okazało się, że młodzi ludzie mogą też zrobić coś
pożytecznego dla siebie, samodzielnie podjąć decyzję w tej
kwestii, nie czekać na działania dorosłych. To dla nas bardzo ważne, bo wyzwala w nas poczucie odpowiedzialności.
W jaki sposób podeszłyście do tego nowego doświadczenia?
Jakiego finału oczekujecie?
Gabrysia: Bardzo się cieszymy. Doceniamy to, że ktoś po-
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myślał o tym, byśmy miały możliwość decydowania o swojej
szkole, że pozwolono nam wejść w życie dorosłych.
Jadwiga: Bardzo dobry pomysł. Jesteśmy dumne, że możemy zrobić coś konkretnego dla wszystkich, bo wszyscy
uczniowie korzystają z sali gimnastycznej i dostrzegają potrzebę zamontowania żaluzji w oknach. Ich brak bardzo wszystkim utrudnia prowadzenie zajęć w tym miejscu, szczególnie
gdy świeci słońce. Realizacja projektu w Budżecie Obywatelskim może tę sytuację zmienić z korzyścią dla wszystkich.
Klaudia: Gdyby nasz projekt wygrał, byłoby to impulsem
do działania. Wygrana mogłaby przyciągnąć do działań społecznych naszych kolegów.
Gabrysia: Oczywiście byłoby to potwierdzenie, że zaangażowanie się opłaca.
Z jakim odbiorem wśród kolegów i nauczycieli spotkał się
ten wasz „eksperyment obywatelski”?
Patrycja: Pani wychowawczyni naszej klasy (klasa II B) jest
z nas bardzo dumna. Chwalił nas także Pan Andrzej Grych.
Czy będziecie nadal sprawdzać się w działaniach społecznych, obywatelskich? Jakie przesłanie pozostawicie kolegom?
Gabrysia (z aprobatą pozostałych uczestniczek rozmowy): Bardzo chciałybyśmy założyć klub dyskusyjny. Taka
możliwość wspólnych spotkań osób, które nie zgadzają się
na bierność, na pewno uruchomiłaby istniejący wśród kolegów potencjał społeczny. Mogłoby wydarzyć się wiele dobrego. Będziemy na ten temat rozmawiały z dyrekcją szkoły.
Możecie liczyć na wsparcie ze strony samorządu. Bardzo
dziękuję za rozmowę. Wszystkim Wam życzę udanych wakacji, a Gabrysi dostania się do jednego z wybranych krakowskich liceów.
Renata Grotowska

echa wydarzeń w Dzielnicy IX

10 czerwca 2014 r. w siedzibie Rady Dzielnicy
IX odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Dziewiątka zaprasza”.

fot. Anna Sulencka

Tematem przewodnim tym razem stała się nadzwyczaj hojnie otaczająca nas – mieszkańców Borku Fałęckiego i Łagiewnik – zielona przestrzeń miasta. Radna Renata Grotowska oraz
Katarzyna Rajss-Kałużna z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK opowiedziały słuchaczom o walorach ekologicznych

Radni Dzielnicy IX Renata Grotowska i Marian Rodakowski wręczają nagrody
autorkom fotograﬁi opublikowanych w albumie „Przebieranki w Parku Solvay”.
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Spotkanie z cyklu „Dziewiątka zaprasza” na temat przyszłości parków w Dzielnicy IX.

i planach na zagospodarowanie Parku Solvay oraz terenów w
dolinie rzeki Wilgi. Zaprezentowany został także album „Przebieranki w Parku Solvay” autorstwa Renaty Grotowskiej, Anny
Sulenckiej oraz wychowanków placówek oświatowych z terenu naszej dzielnicy, w niekonwencjonalny sposób ukazujący
osobliwości tego zielonego zakątka Dzielnicy IX.
Spotkanie stało się także okazją do podziękowania dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, Samorządowego Przedszkola Nr 95 oraz
Gimnazjum Nr 24 za udział w projektach promujących Park
Solvay. Nagrody za działania artystyczne przyjęli laureaci
konkursów fotograficznych zorganizowanych przez Zarząd
Dzielnicy IX: „Przebieranki w Parku Solvay”, którego pokłosiem stał się wspomniany powyżej album, oraz „Fauna
i flora Parku Solvay”.
AS

fot. Anna Sulencka

Przyszłość i teraźniejszość
parków w Dzielnicy IX

www.dzielnica9.krakow.pl

Jubileuszowe XX Dni Dzielnicy IX * 6-8 czerwca 2014 r.

fotoreportaż

fot. z XX Dni Dzielnicy IX: Anna Sulencka

Elżbieta Śmigiel (po prawej), autorka prac prezentowanych na wystawie, której
wernisaż odbył się w siedzibie Rady Dzielnicy IX podczas XX Dni Dzielnicy IX.

Oﬁcjalne otwarcie XX Dni Dzielnicy IX w siedzibie Rady Dzielnicy IX w dniu
7 czerwca 2014 r. i tort jubileuszowy...

marszu wzięły udział dzieci z Przedszkola Nr 95 z rodzinami
i wychowawcami, artyści z Zespołu Pogodna Jesień oraz radni Dzielnicy IX. Kolorowy pochód, na czele z Etnosmokiem,
przy dźwiękach marszów Orkiestry Dętej Solvay dotarł do
Centrum Aktywnego Wypoczynku, gdzie organizatorzy
przygotowali dla mieszkańców szereg atrakcji.

Tegorocznegmu Świętu Dzielnicy patronowały smoki.
W niedzielne popołudnie 8 czerwca spod budynku przedszkola przy ul. Żywieckiej ruszyła w kierunku stadionu w Borku Fałęckim wielka Parada Smoków. Oprócz bohaterów, czyli
rozmaitych smoków, z których większość na ten dzień opuściła wystawę pokonkursową „Pamiątka z Krakowa”, w prze-
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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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Jubileuszowe XX Dni Dzielnicy IX * 6-8 czerwca 2014 r.

fotoreportaż

fot. z XX Dni Dzielnicy IX: Anna Sulencka

Smok i jego towarzysze ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6.

Nagroda dla Smoka Smoków – kostium zaprojektowała p. Katarzyna Samborska z ZS Nr 3.
Gość honorowy jubileuszowych Dni Dzielnicy IX - Prezydent Jacek Majchrowski.

Krakowiak w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 95
95..
Rozgrywki futbolowe zawodników ze Szk
Szkółki
ółki Piłkarskiej Borek
Borek..

Smocze warsztaty literackie
z Ewą Stadtmüller
Stadtmüller..

Warsztaty malowania batiku z instruktorami z Klubu Kultury Iskierka.

8

Laureaci konkursu wiedzy „Dzielnica IX - tutaj mieszkam, uczę się, pracuję,
wypoczywam”.

www.dzielnica9.krakow.pl

Jubileuszowe XX Dni Dzielnicy IX * 6-8 czerwca 2014 r.

Malowanie buziaków...

Przedszkolaki z ul. Żywieckiej w smoczym tańcu
tańcu..

Stoisko uczniów dawnej „Skórzanki” na Kiermaszu Rękodzieła.
Rękodzieła.

Warsztaty biżuteryjne dla... każdego
każdego..

fot. z XX Dni Dzielnicy IX: Anna Sulencka

fotoreportaż

Program artystyczny w wykonaniu Zespołu Pogodna Jesień.
Studio baletowe Point na scenie.

Pokaz tańców tahitańskich i hawajskich w wykonaniu Pearly Shells.
Shells.
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Jubileuszowe XX Dni Dzielnicy IX * 6-8 czerwca 2014 r.

fotoreportaż

Dzieci z Przedszkola Nr 95 podczas prawykonania
Hymnu Dzielnicy IX
IX..

Spotkanie z kataryniarzem..
kataryniarzem....

Plenerowe warsztaty plastyczne.

Podziękowania
(po XX Dniach Dzielnicy IX)
Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki składa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom
prywatnym, które aktywnie włączyły się w organizację jubileuszowego Święta Dzielnicy w 2014 roku.
W szczególności dziękujemy Pani Magdalenie Handzel-Milc, odpowiedzialnej za organizację Dni Dzielnicy IX z ramienia CSW Solvay oraz pozostałym pracownikom: Panu Robertowi Kardzisowi – kierownikowi CSW, Panu Przemysławowi Pokrywce – autorowi prac graficznych, Panom Rafałowi Janc i Dawidowi
Pileckiemu – akustykom, Panu Piotrowi Latała – odpowiedzialnemu za transport, a także Artystycznemu
Zespołowi Estradowemu Emerytów i Rencistów Pogodna Jesień i Orkiestrze Dętej Solvay.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Marty Peruckiej-Tytko – dyrektor Domu Kultury Podgórze, na której życzliwe wsparcie zawsze możemy liczyć.
Dziękujemy Instytutowi Odlewnictwa w Krakowie za udostępnienie wystawy „Odlewnictwo jest jasne”,
dyrekcji placówek oświatowych, wychowawczych, kulturalnych i sportowych: SP NR 95, SOSW Nr 6, ZS
NR 3, ZSO NR 17, Gimnazjum Nr 24, Klubu Iskierka, KS Borek za przygotowanie programów
artystycznych, sportowych, prezentację osiągnięć uczniów oraz udział w konkursie „Dzielnica IX – tutaj mieszkam, uczę się, pracuję, wypoczywam…”.
Gorąco dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i rodzicom Samorządowego
Przedszkola Nr 95 za przygotowanie korowodu smoków a przedszkolakom pod
opieką Pani Renaty Byrdy za prawykonanie „Hymnu Dzielnicy IX”.
Pani Renacie Byrdy, nauczycielowi SP Nr 95, oraz Panu Jerzemu Faliszkowi, mieszkańcowi Dzielnicy IX, dziękujemy za wspaniały jubileuszowy prezent – „Hymn Dzielnicy IX”.
Kierujemy także podziękowania do instytucji dbających o bezpieczeństwo uczestników Dni Dzielnicy IX – do funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Odziału Podgórze w Krakowie, Policji z Komisariatu V oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Staży Pożarnej, która także
w czasie jubileuszowych XX Dni Dzielnicy IX przygotowała szczególne atrakcje dla dzieci i dorosłych.
Dziękujemy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA w Krakowie oraz Marketowi Point w Borku Fałęckim za atrakcyjną oprawę Święta Dzielnicy IX w roku 2014 roku.
Zarząd Dzielnicy IX
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z harcerskiej wyprawy

3 PgDH „Wilki” na Monte Cassino!
W dniach 15-20 V 2014 roku, 10-osobowa reprezentacja 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy
„Wilki” wzięła udział w wyprawie ZHR na Monte Cassino.
Harcerze z Łagiewnik przeżyli obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino, zobaczyli miejsce walki naszych rodaków, a także oddali im hołd, m.in. pełniąc wartę w sektorze
III-E podczas uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w tym miejscu.

biało-czerwonych flag. W imieniu ZHR flagę odebrał Naczelnik Harcerzy – hm. Sebastian Grochala. Ostatniego dnia
wyprawy, przed udaniem się w podróż powrotną do kraju,
harcerze i harcerki mieli przyjemność spędzić cały dzień
w Wenecji.
Harcerze z 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki” prowadzili autokar, który wyruszył z Krakowa. Razem z nimi
jechały harcerki z Warszawy, wędrowniczki z Krakowa oraz
harcerze z Przeworska i Bielska-Białej. W trakcie wyprawy
spisywali się znakomicie – wszystkim dopisywały humory i wiedzieli w jakim celu ruszyli na tę wyprawę. Podczas
uroczystości na Monte Cassino dostąpili zaszczytu i pełnili
wartę przy grobach żołnierzy w sektorze III-E. W trakcie
pobytu na wzgórzu zwiedzili także klasztor i udali się na
okoliczne wzgórza, odwiedzając pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Wyprawa była bardzo wartościowa, dla wszystkich uczestników znaczyła ona bardzo wiele i na długo zostanie w naszej pamięci. Była okazją do nawiązania nowych kontaktów,
zobaczenia ciekawych miejsc, a przede wszystkim realizacji
naszej idei służby dla Polski.

fot. ze zbiorów 3 PgDH „Wilki”

Druynowy  PgDH „Wilki” phm. Andrzej Dorobisz HR

W wyprawie wzięło udział ponad 200 harcerek i harcerzy
ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wyprawa była elementem programu Trzej Generałowi realizowanego przez
Organizację Harcerzy ZHR. Szansę udziału w wyjeździe
otrzymały najlepsze drużyny z całej Polski, w tym nasza 3
PgDH „Wilki”, która jest Drużyną Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany.
Na obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino wyruszyły
cztery autokary z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Uczestnicy sukcesywnie zbliżali się do Monte Cassino,
zatrzymując się w Montecatini Terme i Fiuggi, a także odwiedzając na trasie swojej podróży słynną Pizę.
18 maja 1944 roku polska flaga zawisła na zniszczonych
zabudowaniach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino – w 70. rocznicę tych wydarzeń, 18 maja 2014 roku
harcerze i harcerki ZHR, u boku licznej reprezentacji ZHP,
wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się na Polskim Cmentarzu Wojennym. Były one bardzo szczególne
– do stóp opactwa Monte Cassino, oprócz harcerzy, przybyli jedni z ostatnich żyjących uczestników walk, premier
RP, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz kilka tysięcy
Polaków z kraju i emigracji. Odprawiona została uroczysta
Msza Święta, odbył się apel poległych a przy każdym grobie
wartę pełnili harcerze, złożono czerwone maki oraz wieńce,
zapalono znicze. Uroczystościom towarzyszyły spotkania
i rozmowy z kombatantami pamiętającymi walkę o wzgórze
klasztorne i okoliczne tereny. Weterani bitwy o Monte Cassino przekazali harcerzom zadanie kontynuowania tradycji
i etosu ich formacji. Podkreślano wartość i rolę harcerstwa
w zachowywaniu pamięci narodowej. Zwieńczeniem tych
słów było przekazanie ZHR, ZHP i ZHPpgk tradycji i etosu
2 Korpusu Polskiego, przez wręczenie ich przedstawicielom

W tekście wykorzystano fragmenty informacji publikowanych przez
Organizację Harcerzy ZHR. Zdjęcia z wyjazdu można znaleźć po przejściu do galerii ze strony drużyny www.wilki.f3.zhr.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie
„Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”!
Konkurs na najpiękniejszy ogród w Dzielnicy IX trwa
do 31 października 2014 r. Uczestnikiem może być każdy
mieszkaniec Dzielnicy IX, który osobiście, pisemnie lub telefonicznie zgłosi swój udział.
Nagrodzone dzieła ogrodnicze zostaną przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2014 roku. Fotografie ogrodów prezentowane będą na specjalnej wystawie.
Rada Dzielnicy IX

KONKURS

KONKURS
najpiękniejszy ogród
na

KONKURS
w Dzielnicy IX
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KONKURS „GRAFFITI W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ DZIELNICY IX”
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Twórcze lato
z Iskierką
Do 11 lipca 2014 r. w KO Iskierka organizowana jest Akcja Lato 2014.
Codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 10.00-14.00 odbywają się
warsztaty teatralne, plastyczne – ceramiczne, sztukatorskie, czerpania papieru oraz inne (także w plenerze), W programie również wycieczki, zabawy, gry,
łamigłówki…
Zapraszamy dzieci i młodzież na „Twórcze lato z Iskierką – szlakiem natury”!
(odpłatność: 10 zł/dzień)
Klub Kultury Iskierka, ul. Żywiecka 44
tel. 12 266 03 45, 516 309 350

Zapraszamy do LASu,
czyli Letniej Akademii Seniora
24 czerwca 2014 roku Krakowskie Centrum Seniora działające przy UMK zainaugurowało
działalność LETNIEJ AKADEMII SENIORA.

Chcemy mieć wpływ na jakość
przestrzeni publicznej w naszym najbliższym otoczeniu i poprawę jej estetyki, włączmy się także w krakowską
kampanię walki z nielegalnym graffiti.
Nagrodzone w ubiegłorocznej edycji
konkursu projekty Krzysztofa Świętka
i Katarzyny Czarniawskiej przybrały
formę murali na ścianach budynków
w Parku Solvay. Także w tym roku
zachęcamy młodzież i dorosłych artystów sztuki street-artu do zaprezentowania swoich prac w ramach Konkursu „GRAFFITI W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ DZIELNICY IX”. Tematyka tegorocznej edycji Konkursu w roku 2014 mieści się w formu-
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le KULTURA-REKREACJA, termin
zgłaszania projektów ustalono na
1 września 2014 r., następnie wyłonione zostaną trzy projekty, które zrealizowane będą jeszcze we wrześniu
na terenie Dzielnicy IX.
Szczegółowe informacje na temat
konkursu dostępne są na www.dzielnica9.krakow.pl
Organizatorzy Konkursu:
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki–BorekFałęcki, CSW „Solvay”, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki, „Wspólnota
Mieszkańców”, Straż Miejska Miasta
Krakowa

Przez całe lato do 30 września
2014 r. w każdy wtorek w godz. od
10.00 do 11.30 (w budynku MOWIS, os. Centrum C 10) odbywają się
warsztaty i wykłady na różne tematy
bliskie seniorom – z zakresu zdrowia,
żywienia, bezpieczeństwa finansowego, rozwiązywania konfliktów oraz
aktywności obywatelskiej. Każde zajęcia kończą się „Spotkaniem przy
herbatce” do godz. 13.00. W ramach
LAS przewidziane jest, po ustaleniu
z uczestnikami, organizowanie wycieczek w innych dniach niż wtorki.
Ponadto uczestnicy LAS zaproszeni są
na koncerty organizowane przez Nowohuckie Centrum Kultury w każdą
niedzielę lipca i sierpnia o godz. 18
(wstęp wolny) oraz do udziału w zajęciach Klubów ArtSenior i E-Senior.
Uczestnicy LAS mają także możliwość
korzystania z biblioteczki Krakowskiego Centrum Seniora w ramach akcji
„Uwolnij książkę”.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Krakowskiego Centrum Seniora (os. Centrum C 10, pok.
2), telefonicznie (12 616 78 32 w poniedziałki i wtorki w godz. 10-13) lub
mailem (dlaseniora@um.krakow.pl).

