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z prac Rady Dzielnicy IX

Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
Podczas sesji w dniu 15 lipca 
radni Dzielnicy IX uchwalili 
podział środków finansowych 
na zadania priorytetowe i po-
wierzone na rok 2015.

Środki finansowe na zadania prio-
rytetowe na rok 2015 rozdysponowa-
no w następujący sposób:

1. Budowa ogródka jordanowskiego 
przy ul. Do Wilgi w Krakowie – kwota 
90 000 zł.

2. Budowa przejścia od ul. Do Wil-
gi w Krakowie – kwota 46 000 zł.

3. Prace budowlane na terenie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 6 przy ul. Niecałej 8 
w Krakowie, taras – kwota 60 000 zł.

4. Osiedle Żywieckie – utrzymanie 
zieleni niskiej – kwota 6 000 zł.

Owiata i wychowanie
Szkoły podstawowe i gimnazja
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 17 przy ul. Fredry 65, pomoce dy-
daktyczne, uzupełnienie księgozbioru 
– kwota 4 000 zł.

6. Gimnazjum Nr 24 przy ul. Mon-
twiłła-Mireckiego 29, pomoce dy-
daktyczne, uzupełnienie księgozbioru 
– kwota 4 000 zł.

7. Zespół Szkół Nr 3 przy ul. 
Hm.S.Millana 16, pomoce dydaktycz-
ne, uzupełnienie księgozbioru – kwota 
4 000 zł.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy Nr 6 przy ul. Niecałej 8, 
pomoce dydaktyczne, uzupełnienie 
księgozbioru – kwota 4 000 zł.

9. Zespół Szkół Nr 3, budowa i mo-
dernizacja ciągów pieszych – kwota 
6 000 zł. 

Przedszkola
10. Przedszkole Nr 95 przy ul. Ży-

wieckiej 24, zakup pomocy dydaktycz-
nych i zabawek – kwota 4 000 zł.

Kultura i sztuka
Biblioteki
11. Biblioteka przy ul. Żywieckiej 

32, uzupełnienie księgozbioru – kwota 
4 000 zł.

12. Biblioteka przy ul. Borsuczej 12, 
uzupełnienie księgozbioru – kwota 
4 000 zł.

13. Biblioteka przy ul. Zakopiań-
skiej 103, uzupełnienie księgozbioru 
– kwota 4 000 zł.

Domy kultury
14. Centrum Sztuki Współczesnej 

Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62, dzia-
łalność programowa – kwota 35 000 zł.

15. Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62, za-
kup projektora – kwota 3 000 zł.

16. Teatr MIST, dofinansowanie 
działalności – kwota 2 000 zł.

17. Klub Iskierka, ul. Żywiecka 
44, działalność programowa – kwota 
10 000 zł.

18. Klub Iskierka, ul. Żywiecka 44, 
wymiana drzwi – kwota 10 000 zł.

19. Zespół Pogodna Jesień, dofinan-
sowanie działalności artystycznej, uzu-
pełnienie kostiumów – kwota 2 000 zł.

20. Orkiestra Dęta Solvay, remont 
i zakup instrumentów – kwota 4 000 zł. 

Bezpieczestwo Publiczne
Jednostki terenowe Policji 
i Stray Miejskiej
21. Straż Miejska Miasta Krakowa, 

Oddział IV Podgórze, zakup dla sekcji 
ds. wykroczeń – kwota 900 zł.

22. Komisariat Policji V przy ul. Za-
mojskiego 22, dofinansowanie zakupu 
radiowozu – kwota 2 000 zł.

Placówki Słuby Zdrowia 
23. Program szczepień ochron-

nych przeciw grypie po 60. roku ży-
cia w środowisku lokalnym – kwota 
9 000 zł.

24. Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna Nr 3 przy ul. Konfederackiej 
18, zakup sprzętu – kwota 3 000 zł.

Sport
25. KS Borek, remont trybuny na 

stadionie – kwota 31 000 zł. 

Pozostała działalno
26. XXI Dni Dzielnicy IX – kwota 

33 000 zł.
27. Komunikacja z mieszkańcami 

dzielnicy – kwota 39 100 zł.
28. Otwarty Konkurs Ofert w ra-

mach współpracy Miasta Krakowa z or-
ganizacjami pozarządowymi – kwota 
30 000 zł:

a. Organizacja obozu sportowego 
dla dzieci i młodzieży w 2015 roku 
– kwota 12 000 zł.

b. Organizacja lokalnych imprez spor-
towo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzie-
ży w 2015 roku – kwota 6 000 zł.

c. Pomoc rzeczowa dla osób zrze-
szonych w Kołach Emerytów i Renci-
stów na terenie Dzielnicy IX – kwota 
8 000 zł.
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wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX dostępne są 
na stronie www.dzielnica9.krakow.pl

d. Realizacja działań z zakresu pro-
filaktyki i promocji zdrowia dla se-
niorów 60+ w środowisku lokalnym 
– kwota 4 000 zł.

Kwotę 20 900 zł w ramach zadań 
powierzonych w zakresie budowy, 
modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej na rok 2015, 
przeznaczono na remont siedzisk na 
trybunie Klubu Sportowego Borek.

Środki w kwocie 11 900 zł w ra-
mach zadań powierzonych Dzielnicy 
IX w zakresie Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa dla Miasta Krako-
wa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” 
w 2015 roku przeznaczono na:

1. Komisariat Policji V w Krako-
wie, dofinansowanie zakup radiowozu 
– kwota 5 500 zł.

2. Straż Miejska Miasta Krakowa, 
Oddział IV Podgórze, dofinansowanie 
zakupu materiałów profilaktycznych 
– kwota 900 zł.

3. Straż Pożarna, Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza nr 2 w Krakowie, 
dofinansowanie zakupu sprzętu do re-
alizacji zadań ratowniczo-gaśniczych 
– kwota 5 500 zł.

Rozdzielono także kwotę 17 850 zł 
w ramach zadań powierzonych na 
2015 r. w zakresie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych na:

1. Przegląd Kabaretów szkolnych 
z terenu Krakowa – kwota 1 000 zł.

2. III Festiwal Teatrów Szkolnych 
Polski Południowej – kwota 3 000 zł.

3. Imprezy towarzyszące Dniom 
Dzielnicy IX – konkursy dla dzieci z te-
renu Dzielnicy IX – kwota 1 000 zł.

4. Dofinansowanie konkursu „Dyk-
tando Podgórskie” – kwota 500 zł.

5. Koncert dla mieszkańców Dziel-
nicy IX z okazji Dnia Solidarności 
w wykonaniu zespołu „Pogodna Je-
sień”, poczęstunek dla seniorów – kwo-
ta 2 000 zł.

6. Koncerty z okazji rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja i Święta Niepodległo-
ści 11 listopada w wykonaniu Orkie-
stry Dętej Solvay – kwota 2 000 zł.

7. Dofinansowanie koncertów w ra-
mach XXI Dni Dzielnicy IX – kwota 
4 000 zł.

8. Dofinansowanie pikniku rodzin-
nego na Osiedlu Cegielniane – kwota 
2 000 zł.

9. III edycja konkursu „Graffiti 
w przestrzeni publicznej Dzielnicy IX” 
– kwota 1 500 zł.

10. III edycja konkursu „Dzielnica 
IX dzielnicą ogrodów” – kwota 350 zł.

11. Organizacja obchodów Święta 

Konstytucji 3 Maja. III edycja „Biegu 
po Konstytucję” – kwota 500 zł.

Lista rankingowa zadań powie-
rzonych na 2015 rok jest następująca: 

I. Budowa i przebudowa ulic 
lokalnych wraz z owietleniem 
oraz prace remontowe dróg 
i chodników wraz z owietle-
niem – kwota   zł
A. Zadania inwestycyjne w tym za-

dania w wnioskowane do WPF – kwo-
ta 472 650 zł.

1. a) Ul. Zakopiańska, budowa po-
chylni w rejonie pętli w Borku Fałęc-
kim i dalej – kwota 0 zł.

b) Ul. Zakopiańska, budowa przy-
stanku na żądanie przy ZUS – kwota 
128 650 zł.

c) Przebudowa ul. Zdunów na od-
cinku od ul. Żywieckiej do ul. Ko-
walskiej w zakresie budowy chodnika 
i towarzyszącej infrastruktury i opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
– kwota 139 000 zł.

d) Rozbudowa ul. Turonia w zakre-
sie budowy chodnika na wysokości 
posesji Strąkowa 2 wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. Turonia z ul. Strąko-
wą i projekt – kwota 150 000 zł.

2. Budowa i przebudowa oświetle-
nia – kwota 55 000 zł.

a. Modernizacja sieci oświetlenio-
wej na Osiedlu Cegielniane.

B. Zadania bieżące – prace remon-
towe dróg i chodników wraz z oświetle-
niem – kwota 449 036 zł.

1. Ul. Borsucza, remont jezdni – 
kontynuacja.

2. Ul. Zakopiańska, dofinansowanie 
zagospodarowania terenu gminy Kra-
ków w rejonie budynków nr 100-103. 

3. Ul. Żywiecka Boczna, remont 
odwodnienia jezdni – kontynuacja.

4. Ul. Cegielniana, budowa progu 
spowalniającego.

5. Ul. Hm. S. Millana, remont chod-
nika na odcinku od ul. Żmichowskiej 
do ul. Fredry.

6. Ul. Kołodziejska/ul. Fedry, budo-
wa przejścia dla pieszych.

7. Ul. Łukasińskiego, remont chodnika.
8. Ul. Brożka, remont ciągu komu-

nikacyjnego.
9. Ul. Hoffmanowej, remont jezdni 

i odcinka chodnika.
10. Ul. Kołodziejska, remont jezdni 

– kontynuacja.
11. Ul. Sielska, naprawa linii od-

wodnienia, remont chodnika – kont. 
12. Ul. Na Zrębie, remont jezdni 

i chodnika.
13. Ul. Zakopiańska, remont chod-

nika na odcinku od ul. Modrej do ul. 
Zawiłej.

14. Remont ciągu pieszo-jezdnego od 
ul. Zakopiańskiej 97 (przystanek „So-
lvay”) do mostku na Potoku Rzewny.

15. Remont dróg i chodników wg 
wskazań Dzielnicy po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Komisji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Infrastruktury i Budownictwa.

II. Modernizacja ogródków 
jordanowskich oraz tworzenie 
zieleców i skwerów – kwota 
  zł
A. Zadania inwestycyjne, w tym wnio-

skowane do WPF – kwota 170 000 zł.
1. Wykonanie projektu i budowa 

ogródka jordanowskiego przy ul. Do 
Wilgi w Krakowie – kwota 170 000 zł. 

2. Dostawa urządzeń zabawowych 
i rekreacyjnych wg wskazań Dzielnicy.

B. Zadania związane z bieżącym 
utrzymaniem ogródków jordanowskich 
oraz zieleńców i skwerów.

1. Bieżące utrzymanie ogródków 
jordanowskich na terenie Dzielnicy IX 
– kwota 12 150 zł.

2. Porządkowanie gminnych terenów 
zielonych (wg wskazań Dzielnicy). 

3. Remonty na terenach zielonych.

Rada Dzielnicy IX wystąpiła z wnio-
skiem do Rady Miasta Krakowa 
o umieszczenie na liście hierarchicz-
nej w budżecie Miasta Krakowa na 
rok 2015 zadania pn. Budowa dwóch 
pochylni dla osób niepełnosprawnych 
w przejściu podziemnym pod ul. Za-
kopiańską. Ta inwestycja jest zdaniem 
radnych Dzielnicy IX niezbędna, gdyż 
pętla w Borku Fałęckim jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym dla miesz-
kańców i osób przybywających z po-
łudnia do Krakowa, a Dzielnica nie 
ma możliwości sfinansowania budowy, 
której koszt obecnie szacowany jest na 
ok. 1,5 mln złotych. 

Rada Dzielnicy IX podjęła również 
trzy uchwały opiniujące. 

Pozytywnie zaopiniowano doku-
mentację projektową dotyczącą prze-
budowy ul. Zakopiańskiej w zakresie 
budowy przystanku tramwajowego na 
żądanie w rejonie siedziby ZUS. 

Pozytywną opinię otrzymało Za-
rządzenie Nr 1896/2014 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2014 r. 
w sprawie utworzenia okręgów wy-
borczych w wyborach do Rad Dzielnic 
Miasta Krakowa w 2014 r. 

Radni pozytywnie zaopiniowali po-
nowne zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego przy ul. Żywieckiej 40 Kra-
kowie, na następny okres.  AS
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zieleń w mieście

Rekomendacje rozwoju zieleni 
w Krakowie
24 czerwca odbyły się w Krakowie międzysekto-
rowe warsztaty, których celem było wypracowanie 
zestawu rekomendacji rozwoju zieleni w Krako-
wie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii za-
angażowania społecznego w zarządzanie zielenią. 

Grupa złożona z 20 przedstawicieli i przedstawicielek 
instytucji miejskich, organizacji pozarządowych i grup nie-
formalnych, pracowała w trzech niezależnych obszarach te-
matycznych:

– udział społeczny w planowaniu zieleni,
– udział społeczny w zmianach zieleni – wycinkach, pie-

lęgnacjach, nasadzeniach,
– wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz zieleni.
Partnerem spotkania była Pani Katarzyna Rajss-Kałużna, 

Miejski Architekt Krajobrazu, realizację warsztatu wspierała 
Agnieszka Olszewska (Mediatorzy.pl). Reprezentowane były: 
Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego, ZBK, Politechnika 
Krakowska, Liga Ochrony Przyrody, Rada Miasta Krakowa, 
Wydz. Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jagielloński, 
ZIKiT, Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny, Stowa-
rzyszenie Ekologia i Żagle, Małopolskie Towarzystwo Ochro-
ny Ptaków, Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzi-Miasto, rady 
osiedli, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Związek Sto-
warzyszeń Polska Zielona Sieć.

Podczas warsztatu „Miejska zieleń – przestrzeń do współ-
pracy” wypracowano następujące wnioski:

. Udział społeczny w planowaniu zieleni
Rekomendacja 1: Większe zaangażowanie mieszkańców 

w tworzenie miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzeni, szczególnie poprzez:

• przeniesienie MPZP z map statycznych do geoinformacji,
• prezentację planów w miejscach znanych i dostępnych dla 

społeczności lokalnej oraz promowanie ich lokalnymi środka-
mi (np. ogłoszenia parafialne, lokalne instytucje kultury),

• stworzenie lokalnych, międzysektorowych „grup dysku-
syjnych” wokół planu – formuła stałych konsultacji,

• stworzenie w procedurze konsultacji planu miejscowego 
miejsca na komentarze od mieszkańców o terenach zieleni, 
które należy chronić/zachować.

Rekomendacja 2: Zmiana podejścia do partycypacji 
i kwestii zieleni na poziomie procesów decyzyjnych – wpro-
wadzenie obiektywnej/profesjonalnej moderacji i facylitacji 
procesów partycypacyjnych; postrzeganie/traktowanie ziele-
ni jako ważnego elementu przestrzeni publicznej i inwesty-
cji infrastrukturalnych; promowanie przykładów, w których 
partycypacja przyniosła konkretne korzyści, dała efekt.

Rekomendacja 3: Ścisłe powiązanie procesów inwesty-
cyjnych z partycypacją społeczną, szczególnie poprzez włą-
czenie obowiązku partycypacji społecznej w procesy inwe-
stycyjne (określając jej zakres i profesjonalne wykonanie) 
i zagwarantowanie na nie czasu w ramach przygotowania/
realizacji inwestycji, a także „obudowanie” najważniejszych 
planowanych inwestycji zestawem informacji dot. zieleni  
dla mieszkańców (np. w oparciu o istniejący już Katalog In-
westycji Miejskich).

Rekomendacja 4: Udział społeczny powinien być po-
przedzony edukacją, promowaniem dobrych praktyk (np. 
zagranicznych), np. poprzez konkursy studialne/architek-
toniczne czy korzystanie z wiedzy oddolnych ekspertów 
(np. studentów, emerytowanych specjalistów, działkowców), 
a także działania typu konkursy/dotacje celowe.

Rekomendacja 5: Stworzenie punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego nt. zieleni dla mieszkańców, w którym byłaby 
zatrudniona kompetentna osoba udzielająca informacji o zie-
leni, podpowiadająca, co zrobić w danej sytuacji (posiadają-
ca wzory pism/wniosków i bibliotekę aktów prawnych) przy 
pomocy multimediów, wizualizacji, makiet oraz informacji 
z BIP. Punkty byłyby też miejscem konsultacji, zgłaszania 
uwag do MPZP, debat oraz przestrzenią działań dla NGOs.

. Udział społeczny w zmianach zieleni 
– wycinkach, pielgnacjach, nasadzeniach
Rekomendacja 6: Ułatwienie dostępu do informacji 

o zmianach zieleni – informacja jaśniejsza, bardziej przy-
stępna, podana w prosty i przejrzysty sposób, np. poprzez:

• tematyczny newsletter,
• dedykowaną stronę www (np. Ekocentrum, portal Licz 

na zieleń po uzupełnieniu o dane z Miasta),
• interaktywną mapę z informacjami o zmianach w kon-

kretnym obszarze (np. poprzez Portal Obserwatorium),
• narzędzia do monitoringu zieleni (forum dyskusyjne, 

punkt informacji dla mieszkańców),
• złożone informacje prawne i techniczne prezentowane 

w przyjazny sposób np. w formie ikonografii.
Rekomendacja 7: Kompleksowe podejście do edukacji 

mieszkańców na temat procesów zarządzania zielenią przez:
• stworzenie jednej tematycznej bazy organizacji lokal-

nych, działających na rzecz zieleni,
• wzmocnienie funkcji/przeformułowanie KDO ds. Śro-

dowiska, tak aby była to koalicja organizacji pozarządo-
wych, merytorycznie przygotowana do współpracy z Mia-
stem w obszarze zieleni miejskiej na partnerskich zasadach,

• rozpowszechnianie i zwiększanie roli różnego rodzaju 
porozumień wokół gospodarowania (publicznymi) tere-
nami zieleni (np. współpraca publiczno-prywatna, wykup 
i wymiana gruntów itp.).

Rekomendacja 8: Efektywne wykorzystanie konsultacji 
społecznych przed inwestycją, czyli: a)informowanie o pla-
nowanych zmianach zieleni lokalnie (np. na klatkach scho-
dowych w najbliższej okolicy danej inwestycji), b) informo-
wanie o powodach koniecznych wycinek (aspekt edukacyj-
ny), w tym wyraźne rozróżnianie wycinek inwestycyjnych, 
pielęgnacyjnych i ochronnych oraz c) aktywizowanie do 
udziału w konsultacjach przy współpracy radnych dzielnic, 
jako przedstawicieli lokalnej społeczności.

. Wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz 
zieleni
Rekomendacja 9: Przeznaczenie określonej puli środ-

ków publicznych na inicjatywy oddolne oraz przygotowanie 
właściwych kryteriów ich oceny (np. w budżecie obywatel-
skim – wymagania, aby co najmniej jeden projekt z danej 
dzielnicy dotyczył zieleni), połączone z edukacją na temat 
właściwego sadzenia i pielęgnacji roślin oraz promowaniem 
dobrych praktyk, np. poprzez konkursy.

Rekomendacja 10: Zebranie informacji na temat już ist-
niejących inicjatyw i organizacji oraz udostępnienie informa-
cji o wsparciu dla inicjatyw oddolnych w jednym, ustalonym 
wcześniej miejscu (np. w ramach portalu Ekocentrum).

Rekomendacja 11: Włączenie w działania na rzecz ziele-
ni rad dzielnic i radnych dzielnic.
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Rozmowa
  miesiąca
z kierowniczką zespołu Pogodna 
Jesień Alicją Pater

„Przyjdź po młodość i radość, 
zrealizujesz swoje marzenia 
artystyczne – czekamy na ciebie!”

W czasie wakacyjnym zapra-
szam Czytelników na spotkanie 
z panią Alicją Pater, kierownikiem 
Artystycznego Zespołu Estrado-
wego Pieśni i Tańca Emerytów 
i Rencistów w Krakowie „Pogodna 
Jesień”. 

Pani Alicja do „Rozmowy mie-
siąca” wkracza z całym Zespołem, 
jego historią, żywą pamięcią o jej 
uczestnikach, z jego codzienny-
mi troskami, z całą gamą uczuć 
i emocji. Pani Alicja, jak każdy ar-
tysta, pasjonat – jest gościem nie-
zwykłym. 

Pozwoli Pani, że w związku z doj-
rzałym wiekiem Zespołu zaczniemy 
naszą rozmowę od kart historii.

Alicja Pater: Zespół jest dopiero w wieku średnim, cho-
ciaż jego członkowie w istocie wkroczyli w wiek dojrzały, 
nierzadko senioralny. Wszystko zaczęło się w listopadzie 
1970 roku dzięki Władysławowi Sierpowskiemu. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że ten, będący wówczas na emeryturze 
społecznik, animator kultury, założyciel zespołu młodzieżo-
wego „Krakowiacy”, został ojcem naszego zespołu. Podczas 
wczasów w Muszynie, spędzanych przez emerytów i renci-
stów z Koła przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy 
w Krakowie, odbywały się wieczorki artystyczne, w czasie 
których wyłoniły się ukryte talenty, wyróżniające się wyso-
kim poziomem wykonania. Zwrócił na nie uwagę dyrektor 
Sierpowski i podjął inicjatywę założenia zespołu „Pogodna 

Jesień”. Wśród grupy entuzjastów znalazła się kilka lat póź-
niej także moja Mamusia, bowiem po zaprezentowaniu swo-
ich talentów została przyjęta przez dyrektora do zespołu.

A w jaki sposób Pani trafiła do „Pogodnej Jesieni”?
AP: Ja w zespole pojawiłam się znacznie później. Naj-

pierw przychodziłam, jako dwudziestoletnia dziewczyna, 
żeby nosić walizki przed i po koncercie. Widziałam taką 
potrzebę, konieczność pomocy osobom starszym. Pozna-
łam wtedy dyrektora i członków zespołu i podziwiałam ich 
młodzieńczy zapał i pracowitość. Pan dyrektor powiedział 
kiedyś do Mamusi: „Pani Nino, jak pani będzie kiedyś star-
sza, to przyprowadzi pani córkę”. Ja się uśmiechałam, dy-
gnęłam grzecznie i myślałam, co ten pan z siwą czupryną 

mówi, przecież ja będę miała za-
wsze dwadzieścia lat. W domu 
obserwowałam jednak pracę Ma-
musi, która cały czas szyła serdaki, 
bluzki, spódnice... przeprowadza-
ła renowacje strojów, chroniła je 
przed zniszczeniem... Czy to była 
praca dla dwudziestolatki? Z cza-
sem jednak, gdy Mamusia została 
kierownikiem „Pogodnej Jesieni”, 
angażowała mnie do pracy. Ucząc 
nowych członków zespołu tańca, 
poruszania się po scenie, pomaga-
łam Mamusi i w ten sposób sama 
doskonaliłam wiele umiejętności – 
bardzo przydatnych do prowadze-
nia zespołu, czym zajmuję się po 
śmierci Mamusi, czyli od czerwca 
2012 roku.

Czy zatem oprócz sprzyjających okoliczności, które zwykle 
towarzyszą powstawaniu dzieł wielkich i pożytecznych, był na 
początku działalności zespołu jeszcze jakiś ważny zamysł? 

AP: Myślę, że od początku działania i nadal, istotna jest 
realizacja marzeń osób wstępujących do zespołu – marzeń 
artystycznych, samorealizacji w wieku, kiedy jest na to 
czas. Członkowie „Pogodnej Jesieni” to seniorzy, którzy ta-
lenty artystyczne nosili w sobie całe życie i teraz w wieku 
dojrzałym chcą z tego czerpać radość i dzielić się nią z in-
nymi osobami w swoim wieku. Występy przede wszystkim 
adresujemy do mieszkańców DPS, pensjonariuszy sanato-
riów, stąd wieloletnia współpraca z dyrekcją „Uzdrowiska 
Busko” S.A. w Busku Zdroju i dyrekcją Uzdrowiska w Solcu 
Zdroju.               →

Spotkanie seniorów z Zespołem Pogodna Jesień z okazji Dnia Solidarności w CSW Solvay, październik 2012 r.Spotkanie seniorów z Zespołem Pogodna Jesień z okazji Dnia Solidarności w CSW Solvay, październik 2012 r.

Alicja Pater , kierowniczka Zespołu Pogodna Jesień. Alicja Pater , kierowniczka Zespołu Pogodna Jesień. 
Koncert z okazji XX Dni Dzielnicy IX, czerwiec 2014 r.Koncert z okazji XX Dni Dzielnicy IX, czerwiec 2014 r.
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→ W latach 70. istotne dla zespołu były także występy w za-
kładach pracy, po roku 1989 nastąpiła istotna zmiana doty-
cząca także organizacji i finansowania naszego zespołu.

Oczywiście byli także członkowie zespołu, wielki ludzki po-
tencjał pozytywnych emocji, potrzeby pracy dla innych i arty-
stycznej samorealizacji.

AP: Od początku powstania zespołu związana była z nim 
grupa entuzjastów: wieloletnia wokalistka „Krakowiaków”, 
działacz kultury i spółdzielczości pani Krystyna Dalewska, 
zbierająca materiał do teatralnej prezentacji na koncertach, 
pilnująca finansów zespołu i szyjąca początkowo ubiory na 
scenę (na początku panie występowały w białych bluzkach 
i ciemnych spódnicach, stroje przybywały stopniowo), cho-
reograf, pracująca nad tańcami i tekstami przyśpiewek ze-
społu Helena Kubalska oraz czuwający nad orkiestrą Józef 
Makowicz, a także Emilia Pernal, Maria Sokół, Maria Dzie-
wońska, Eugenia Lach, Elzbieta Szklarczyk, Antoni Bierna-
kiewicz, Jan Betlej, a później Stanisław Woźniak.

Prawdziwym dobrym duchem był kierownik Władysław 
Sierpowski, ale w 1986 roku zapadł poważnie na zdrowiu 
i 29 maja 1987 roku zespół i ogromna rzesza spółdzielców 
pożegnała Go na Cmentarzu Salwatorskim. Po zmarłym 
kierownictwo objęła pani Krystyna Dalewska, dotychczaso-
wy kierownik artystyczny zespołu, która jednak w 1990 roku 
z powodu trudności w jego prowadzeniu zrezygnowała. To 
były ciężkie czasy związane z likwidacją dotychczasowych 
struktur spółdzielczych w Polsce – głównych sponsorów 
„Pogodnej Jesieni”. Po wypowiedzeniu przez Spółdzielnię 
Pracy „Poldam” bezpłatnego lokalu (sami też znaleźli się 
w kłopotach, ale zawsze byli bardzo życzliwi dla zespołu 
i za to im chwała!), zespół znalazł się bez środków na dalszą 
działalność i bez dachu nad głową.

W ten sposób wkraczamy w obszar trudnej historii zespo-
łu. Zatem działania społeczne i artystyczne to nie tylko pa-
smo sukcesów?

AP: Oczywiście wolałabym pamiętać tylko o tych do-
brych chwilach, ale cóż, różnie bywało.

5 czerwca 1990 roku zawieszono działalność zespołu, ale 
jej nie przerwano. Duża w tym zasługa mojej Mamusi, któ-
ra jako vice przewodnicząca zespołu wraz z jego członkiem 
Ludwikiem Pudkiem kategorycznie zaprotestowali. Mamu-
sia, Janina Pater, nie chciała sprzeniewierzyć się testamento-
wi założyciela, który w ostatnim czasie swego życia, widząc 
w niej duszę organizatorki, prosił, by nie dopuściła do zmar-
nowania dorobku „Pogodnej Jesieni”. Powiedział, że jedynie 
Mamusia potrafi scalić czterdziestoosobowy wtedy zespół. 
Przez rok kierownikiem był pan Ludwik Pudek, działacz 
harcerski, a po jego odejściu do wieczności w 1992 roku, 
dalej energicznie i z dobrym skutkiem, już jako kierownik 
zespołu, Mamusia zaczęła walkę o przetrwanie i prowadziła 
zespół przez dwadzieścia lat, do 2012 roku. 

Wkrótce uśmiechnęło się do nas przysłowiowe szczęście. 
Pomogły nam Krakowskie Zakłady Armatur w Krakowie, 
udostępniając świetlicę na próby i przechowywanie rekwi-
zytów i Przedsiębiorstwo Stalowych Konstrukcji Elektro-
energetycznych „Elbud” w Krakowie, udostępniając autobus 
na dojazdy na koncerty. W roku 1995 zastąpiły je Krakow-
ska Fabryka Kabli i Spółdzielnia Pracy „Dąbrowski”, która 
co pięć lat ofiarowała koszulki dla panów, ale w kolejny rok 
zespół wkraczał z niekończącymi się problemami organiza-
cyjnymi i finansowymi.

Rok 1996 wreszcie zapewnił zespołowi stabilizację. Zna-
leźliśmy się pod opieką Domu Kultury „Podgórze” i otrzy-
maliśmy stałe lokum w Centrum Sztuki Współczesnej „So-
lvay” przy ul. Zakopiańskiej.

Pozostała praca nad doskonaleniem artystycznym. Do 
zespołu przybywają nowi członkowie, co wiąże się z dzia-
łaniem na rzecz integracji całości. W tym zakresie potrzeba 
dużo dobrej woli, wytrwałości i wzajemnego zrozumienia.

Jakie zmiany następowały w kierunkach pracy ?
AP: Mówiłam o drugiej stronie medalu, tej, która nie jest 

widoczna od strony widowni, ale ona też jest ważna dla zro-
zumienia całokształtu naszej pracy.

Zespół to nie tylko działalność estradowa, chociaż w cią-
gu 43 lat wystąpił z ponad trzy i pół tysiącem koncertów, 
w tym ponad 1000 odbyło się w Domach Pomocy Społecz-
nej. To także blisko dwa miliony widzów.

W 2003 roku rozpoczęliśmy spotkania z innym widzem, 
daliśmy koncerty dla Szkoły Podstawowej Nr 43 w Swo-
szowicach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na widowni 
zasiadły różne pokolenia: dziadkowie i wnuki. To było → 
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Koncert Koncert Zespołu Pogodna Jesień podczas XIX Dni Dzielnicy IX, czerwiec 2013 r.Zespołu Pogodna Jesień podczas XIX Dni Dzielnicy IX, czerwiec 2013 r.
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Występ Zespołu Pogodna Jesień w czasie spotkania z seniorami z okazji Dnia 
Solidarności w CSW Solvay, październik 2012 r.
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Występ Zespołu Pogodna Jesień podczas spotkania z seniorami z Dzielnicy IX z okazji 
Dnia Solidarności w CSW Solvay, październik 2012 r.
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→ nowe wyzwanie, do którego przekonywała mnie Mamu-
sia, wielokrotnie powtarzając, że tylko dziadkowie i my, 
seniorzy artyści, możemy młodym przekazać wiedzę o tra-
dycji, bo sami jesteśmy żywą tradycją. W kolejnych latach 
ten rodzaj działalności artystycznej konkurował z koncer-
tami dla seniorów. W 2004 roku występ dla Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Lipniku zaowocował dzięki Janinie 
Pater, kierowniczce „Pogodnej Jesieni”, założeniem Zespo-
łu Wokalno-Tanecznego dla Dzieci. W roku 2005 i kolej-
nych latach zespół występował m.in. z okazji Dnia Dziecka 
na stadionie sportowym w Borku Fałęckim, w 2008 roku 
w SOSW Nr 6, ale niezapomnianym przeżyciem dla mnie 
był koncert w 2006 roku w Solcu dla dzieci z letniej kolo-
nii. Pamiętam, jak z powodu braku wolnych krzeseł, sie-
dzieli na podłodze i z błyskiem w oczach patrzyli i słuchali 
folkloru. I to było nowe otwarcie nie tylko na młodego 
widza, ale także na młodego, aktywnego odbiorcę kultury 
i tradycji ludowej. Rozpoczęliśmy m.in. współpracę z Sa-
morządowym Przedszkolem Nr 95, która sprowadza się 
nie tylko do wspólnego śpiewania i tańczenia, ale także do 
warsztatów, w czasie których dzieci poznają stroje ludowe, 
zwyczaje i zupełnie nieznane im przedmioty. To taki pro-
gram współpracy pokoleń, ponieważ członkowie naszego 
zespołu również odnoszą satysfakcję z uczestnictwa w tych 
zajęciach.

I w ten sposób staliście się Państwo swoistym mostem łą-
czącym pokolenia. Można sądzić, że jest to realizacja w prak-
tyce słów zaproszenia do działania w zespole: „przyjdź po 
młodość...”. W pracy z dziećmi i młodzieżą udziela się siła 
młodości, która emanuje z zespołu w czasie koncertów.

AP: Tak, mamy przekonanie, że to ważny kierunek w na-
szej działalności. W dużym stopniu jest to zasługa mojej 
Mamusi, która uświadomiła mi jego konieczność, ponieważ 
daje nowy impuls do aktywizacji seniorów, do sprawdzenia 
swoich możliwości. Są takie wydarzenia, które dają do tego 
szczególną okazję. W pamięci utrwaliło mi się uroczyste 
otwarcie w roku 2001 IX Europejskich Dni Dziedzictwa, 
w czasie których na zaproszenie organizatora, Oddziału 
Krakowskiego PTTK i pod honorowym patronatem Pre-
zydenta Miasta Krakowa i Generalnego Konserwatora Za-
bytków Krakowa w dniu 29 września 2001 roku w Ogro-
dzie Strzeleckim przy ul. Lubicz 16 zespół śpiewał piosenki 
o Krakowie, po czym przemaszerował w gronie innych za-
proszonych gości na Rynek Główny, gdzie złożył wiązanki 
kwiatów na płycie przysięgi Tadeusza Kościuszki oraz pod 
pomnikiem Adama Mickiewicza, później mieliśmy koncert 

w Barbakanie.
Były również występy dla szerokiej publiczności w roku 

2003 na krakowskim Rynku Głównym, w 2008 roku na 
Osiedlu Cegielniana, w 2011 roku na Dożynkach w Olsza-
nicy, w 2012 roku w Parku Bednarskiego, a w 2014 roku 
w czasie pierwszych Krakowskich Dni Seniora. 

Jest to jedna z wielu nagród, która Was spotyka, ale są też 
inne wyróżnienia...

AP: Zespół „Pogodna Jesień” został wielokrotnie odzna-
czony, m.in: Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla M. 
Krakowa”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakow-
skiej”, Złotą Odznaką KRZZ „Za Zasługi w Działalności 
Artystycznej”, Złotą Odznaką Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Ruch 
Spółdzielczego, Złotą Odznaką Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów, Medalem Honoris Gratia „za 
szczególne zasługi dla Krakowa”. 

W 2002 roku Janina Pater, kierownik zespołu, uhono-
rowana została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski a w 2011 roku, również jak zespół, medalem Honoris 
Gratia.

Pragnę jeszcze nadmienić, że w lipcu 2008 roku odwie-
dziła nasz zespół w czasie próby w Solvay’u reżyser Mi-
strzowskiej Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy pani Renata 
Gabrielska z propozycją nakręcenia filmu dokumentalnego. 
Film ten powstał i nosi tytuł „Pogodna”. W 2009 roku został 
uhonorowany wieloma nagrodami, w tym nagrodą Małego 
Jantara na Festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie, za naj-
lepszy film dokumentalny. Jest to, jak wiem z opowiadania 
Mamusi, kolejny film o zespole.

Cały zespół, i jego blisko 44-letnie działania artystyczne, 
na pewno na te wyróżnienia zasłużył z nawiązką. I nie nale-
ży się obawiać o jego przyszłość, skoro wszystko jest w rękach 
aktywnych, doświadczonych seniorów, czerpiących ze swych 
działań i przeżyć siłę i radość życia, którą w czasie licznych 
występów obdarzają innych. 

AP: Tak postrzegamy sens naszych działań.

Dziękuję za rozmowę i życzę udanego urlopu, a po wa-
kacjach nieustającej radości z odnoszonych przez „Pogodną 
Jesień” sukcesów.

Renata Grotowska
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Spotkanie Zespołu Pogodna Jesień z dziećmi z Samorządowego Przedszkola Nr 95 
z okazji Dnia Niepodległości. Listopad 2013 r.
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Pierwsza od prawej: Janina Pater, wieloletnia kierowniczka Zespołu Pogodna Jesień. 
Uroczystość jubileuszowa zespołu w 2011 r.
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inwestycje w Dzielnicy IX

Inwestycje z powodzeniem 
ukończone
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Ukończono także inwestycję w ulicy Zdunów na odcinku 
od Potoku Młynny Kobierzyński do ulicy Kowalskiej. Prace 
trwały od sierpnia 2013 roku do lipca 2014 roku. W roku 
2014 wykonywane były prace drogowe.

Chodnik po stronie numerów parzystych na ulicy Zdu-
nów, od ulicy Kowalskiej do ulicy Żywieckiej, zostanie 
wykonany w roku 2015, ponieważ wcześniej muszą zostać 
przełożone na drugą stronę ulicy Zdunów media. Rada 
Dzielnicy IX zagwarantowała stosowne środki finansowe na 
ten cel na rok 2015.          RG

Na terenie Dzielnicy IX zakończony został remont miejsc 
postojowych i pasa jezdnego od strony wejścia do budynku 
przy ul. Zakopiańskiej 99.     
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wakacyjna propozycja

Popływaj z rodziną 
Miasto Kraków i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„KOLNA” zapraszają mieszkańców na bezpłatne, 
rodzinne lekcje pływania odbywające się ramach 
kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. 

Udział w akcji może być wspaniałą okazją do zaangażo-

wania się rodziców w zajęcia sportowe dzieci, a dla wszyst-

kich członków rodziny wspaniałą wakacyjną zabawą.

W ramach projektu zainteresowane rodziny będą mo-

gły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem do-

świadczonego instruktora. Należy jedynie wypełnić ankietę 

dostępną na miejscu oraz posiadać adres zameldowania na 

terenie Krakowa. Rodzina może liczyć maksymalnie pięć 

osób, tj.: rodzice i troje dzieci (od 5 do 16 roku życia).

Akcja „Rodzinne pływanie” organizowana jest już po 

raz trzeci. OSiR Kolna, gdzie będą odbywały się zajęcia, to 

nowoczesna placówka sportowo-rekreacyjna zlokalizowana 

przy ulicy Kolnej 2. Honorowy patronat nad kampanią objął 

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Zajęcia odbywają się w terminach:

2-3 sierpnia, 

9-10 sierpnia, 

16-17 sierpnia,  

23-24 sierpnia,  

30-31 sierpnia, 

w godzinach: 9.00–9.45, 10.00–10.45, 11.00–11.45.
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budżet obywatelski 2014

Zasady głosowania na projekty 
w ramach BO
Na posiedzeniu Rady Programowej Budżetu 
Obywatelskiego, jakie odbyło się w dniu 7 lipca 
2014 r., ustalono  zasady dotyczące głosowania 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.

§ 1. 1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych 
punktach, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany 
do publicznej wiadomości, nie później niż 21 dni przed datą 
rozpoczęcia głosowania. Głosować będzie można również 
w formie elektronicznej.

2. Głosowanie na propozycje zadań zgłoszonych przez 
mieszkańców i pozytywnie zweryfikowanych będzie odbywać 
się w terminie od 27 września br. do 5 października br., przy 
czym:

1) Ustala się wspólny termin głosownia w punktach głoso-
wania, o których mowa w §1 pkt. 1 w dniach 27 września br. 
i 30 września br. w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz 28 wrze-
śnia br. i 29 września br. w godzinach od 16:00 do 20:00.

2) Ponadto każda Dzielnica może ustalić dodatkowe dni 
i godziny głosowania w punktach, które będą podane do 
publicznej wiadomości zgodnie z §1 pkt. 1.

§ 2. Wyboru zadań o charakterze lokalnym oraz o cha-
rakterze ogólnomiejskim, spośród zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje 
się na jednej karcie do głosowania w wersji papierowej, któ-
rej wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia 
albo na karcie interaktywnej do głosowania przez Internet, 
dostępnej w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta 
Krakowa.

§ 3. 1. Punkty głosowania, o których mowa w §1 pkt. 1, 
obsługiwane są przez minimum 3 osobowe Komisje Wy-
borcze, w skład których wchodzi: pracownik samorządo-
wy uprawniony do przetwarzania danych osobowych oraz 
mogą wchodzić: przedstawiciel/-le właściwej miejscowo 
Rady Dzielnicy oraz  przedstawiciel/-le strony społecznej.

2. Przedstawiciele strony społecznej w Komisjach Wybor-
czych wyłaniani są spośród mieszkańców i organizacji poza-
rządowych w drodze otwartego naboru.

3. Udział w pracach Komisji Wyborczej jest nieodpłatny. 
§ 4. 1. Do zadań członków Komisji Wyborczej należy 

w szczególności:
− Przygotowanie i udostępnienie punktu głosowania w ter-

minach, o których mowa w §1 pkt. 2 oraz materiałów nie-
zbędnych do przeprowadzenia głosowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem: kart do głosowania, urny wyborczej oraz 
umieszczenie w miejscu głosowania wszelkich informacji 
umożliwiających głosującemu mieszkańcowi oddanie głosu;

− Wydanie głosującemu mieszkańcowi za potwierdzenie 
odbioru opieczętowanej karty do głosowania;

− Zabezpieczenie urny wyborczej wraz z kartami do gło-
sowania do ostatniego dnia głosowania. 

− Po ostatnim dniu głosowania przygotowanie i przesła-
nie do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego raportu z wyni-
kami głosowania oraz informacji na temat ilości wydanych 
kart do głosowania.

2. Wzór pieczęci stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

Powyższe kwestie zostaną sformalizowane stosownym 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Jednocześnie uzgodniono i ustalono wzór karty do gło-
sowania.

W dniach od 4.08.2014 r. do 22.08.2014 r. biuro Rady Dzielnicy IX 
będzie czynne wyłącznie podczas dyżurów członków Zarządu.

KARTA�DO�G�OSOWANIA

dla�mieszka�ców�miasta�Krakowa,�którzy�uko�czyli�16�lat,

na�zadania�do�realizacji�w�ramach�Bud�etu�Obywatelskiego�2014
Zasady�g�osowania:

1) Aby�odda��wa�ny�g�os�nale�y�w�poni�szych�tabelach�wpisa��numer�zadania�wybranego�z�listy.�

2) Ka�dy� g�osuj�cy� oddaje� g�os� na� pi��� ró�nych� projektów,� przy� czym� najwy�ej� oceniony� przez� g�osuj�cego�
projekt�otrzymuje�5�punktów,�a�najni�ej�1�punkt.�

3) Mo�na�tylko�raz�wzi���udzia��w�g�osowaniu�na�zadania�lokalne�i�ogólnomiejskie�do�bud�etu�obywatelskiego.
G�os�uznaje�si��za�niewa�ny,�je�li�zachodzi�co�najmniej�jedna�z�poni�szych�okoliczno�ci:�

1) na�karcie�wpisano�mniej�lub�wi�cej�ni��5�numerów�projektów�lub/i�wpisano�powtarzaj�ce�numery�projektów

2) mieszkaniec�zag�osuje�wi�cej�ni��jeden�raz,

3) imi��i�nazwisko�lub�numer�PESEL�wpisane�na�karcie�s��nieczytelne,

4) numer� PESEL� jest� niepoprawny� (b��dna� cyfra� kontrolna),� o�wiadczenie� zawarte� na� karcie� nie� zosta�o�
podpisane.

ZADANIA OCHARAKTERZE LOKALNYM NR
Dzielnicy:

5 punktów – przyznaj� projektowi numer: 

4 punkty – przyznaj� projektowi numer: 

3 punkty - przyznaj� projektowi numer: 

2 punkty – przyznaj� projektowi numer: 

1 punkt – przyznaj� projektowi numer: 

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

5 punktów – przyznaj� projektowi numer: 

4 punkty – przyznaj� projektowi numer: 

3 punkty - przyznaj� projektowi numer: 

2 punkty – przyznaj� projektowi numer: 

1 punkt – przyznaj� projektowi numer: 

O�wiadczam, �e w dniu oddania g�osu uko�czy�em 16 lat, zamieszkuje pod wskazanym poni�ej adresie, a dane, które zawar�em w karcie do 
g�osowania s� zgodne z prawd�. Jednocze�nie jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za sk�adanie fa�szywych zezna�, wynikaj�cej z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego oraz zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz.926) wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb�dnych do opracowania wyników g�osowania w 
ramach prowadzonych Bud�etu obywatelskiego miasta Krakowa w roku 2014.

IMI� I NAZWISKO (WYPE�NIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

ADRES (WYPE�NIJ DRUKOWANYMI LITERAMI)

PESEL PODPIS (CZYTELNY)
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI przy Zakopiańskiej 103

Co można przeczytać w letnie 
wakacyjne dni? 
Zachęcamy do odwiedzenia nowo powstałej filii 
Biblioteki Podgórskiej w Borku Fałęckim. 

Proponujemy Państwu książkę Virginii C. Andrews 
„Kwiaty na poddaszu”, która dostarczy czytelnikom nieza-
pomniane wrażenia. Jest to historia o rodzinnych tajemni-
cach i zakazanej miłości. Szczęśliwą z pozoru rodzinę Dol-
langangerów dotyka tragedia. W wypadku samochodowym 
ginie ojciec czwórki swoich dzieci. Matka ich bez środków 
do życia decyduje się na powrót do swoich bogatych rodzi-
ców, którzy swego czasu wyrzekli się jej. W tajemnicy przed 
dziadkiem dzieci ukrywają się na poddaszu, którego nigdy 
nie opuszczają i żyją w ogromnym strachu. 

Polecamy! Książkę czyta się jednym tchem!
Biblioteka posiada też dalsze części tej pozycji, które są 

kontynuacją losów bohaterów z „Kwiatów na poddaszu”. 
Są to: „Płatki na wietrze”, „A jeśli ciernie”, „Kto sieje wiatr” 
i „Ogród cieni”.  

Dla naszych milusińskich biblioteka dla dzieci proponuje 
fantastyczną serię „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, 
która od kilku lat znajduje się w czołówce listy bestsellerów li-
teratury dziecięcej w Szwecji. Książeczki te adresowane są dla 
dzieci w kategorii wiekowej 7-9 lat ale chętnie sięgają po nie 
również starsze dzieci. Duże litery, ilustracje i akcja ułatwiają 
szybkie czytanie i chęć poznawania kolejnych części. Bibliote-
ka obecnie posiada ponad dwadzieścia tytułów tej serii, roz-
poczynających się słowem „Tajemnica...”, jak np. „Tajemnica 
mumii”, „Tajemnica meczu”, „Tajemnica pociągu” itp. 

Zachęcamy do przeczytania tych książek, gdzie humor 
i zagadka przeplatają się z przygodami Lassego i Mai. 

Życzymy udanych wakacji z książką i zapraszamy do 

biblioteki przy ul Zakopiańskiej 103 w Krakowie.

ogłoszenie

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Zapraszamy mieszkańców na dyżury prawnika 

w siedzibie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
przy ul. Żywieckiej 13 w dniach:

5 września 2014 r.
3 października 2014 r.
7 listopada 2014 r.
w godzinach od 13:00 do 15:00. 
Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji pod nu-

merem 791 90 44 20 lub bezpośrednio w budynku Rady 
i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy 
ul. Żywieckiej 13. Więcej informacji na stronie www.
dzielnica9.krakow.pl oraz www.cognosco.pl. 

Dyżur prawnika organizowany jest przy współpracy 
z Fundacją „COGNOSCO”.

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 bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych oraz 

zagrożeń i sposobów reagowania na nie. Na najbliższe spotkanie ze strażnikami miejskimi 

w siedzibie Rady Dzielnicy IX zapraszamy 13 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00.
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KONKURS „GRAFFITI W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ DZIELNICY IX”

Chcemy mieć wpływ na jakość 
przestrzeni publicznej w naszym naj-
bliższym otoczeniu i poprawę jej este-
tyki, 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 ar-
tystów sztuki street-artu do zaprezen-
towania swoich prac w ramach Kon-
kursu „GRAFFITI W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ DZIELNICY IX”. Te-
matyka tegorocznej edycji Konkur-
su w roku 2014 mieści się w formu-

le KULTURA-REKREACJA, termin 
zgłaszania projektów ustalono na 
1 września 2014 r., następnie wyło-
nione zostaną trzy projekty, które zre-
alizowane będą jeszcze we wrześniu 
na terenie Dzielnicy IX. 

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu dostępne są na www.dziel-
nica9.krakow.pl

Organizatorzy Konkursu:
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki–Bo-

rekFałęcki, CSW „Solvay”, Stowarzy-
szenie na rzecz rozwoju Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki, „Wspólnota 
Mieszkańców”, Straż Miejska Miasta 
Krakowa

ogłoszenie

Anons Agencji 
Pocztowej
Szanowni Państwo, serdecz-

nie zapraszamy do korzystania 

z usług Poczty Polskiej S.A. 

w Agencji Pocztowej w Bor-

ku Fałęckim w Krakowie przy 

ul. Żywieckiej 1 (wejście od ul. 

Zdunów, obok Marketu Point).

W Agencji Pocztowej Poczty Pol-

skiej realizowane są usługi Poczty Pol-

skiej S.A. takie jak:

• przyjmowanie przesyłek – listów 

i paczek

• przyjmowanie wpłat na rachunki 

bankowe

• przyjmowanie przekazów poczto-

wych

• sprzedaż znaczków, kopert, opa-

kowań, kartek okolicznościowych

• wydawanie przesyłek awizowanych

• ksero

Serdecznie zapraszamy od po-

niedziałku do piątku w godz. 10.00–

–19.00.

wakacyjna propozycja 

Muzyczne Poranki 
w Parku Jordana
20 lipca w Parku im. dra H. 
Jordana zabrzmiały standardy 
muzyki klasycznej i rozryw-
kowej w wykonaniu Sublima 
Quartet. 

Był to plenerowy koncert otwiera-
jący cykl Niedzielnych Muzycznych 
Poranków organizowanych w czasie 
wakacji w Parku im. dra H. Jordana. 
Kolejne zaplanowano na godz. 11.00 
w dniach 27 lipca, 10 sierpnia i 24 
sierpnia. 

Organizatorem wydarzenia jest 
Urząd Miasta Krakowa. 

Wstęp wolny.
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KONKURS
KONKURSKONKURS

na
najpiękniejszy ogród 

w Dzielnicy IX

Konkurs „Dzielnica IX 
dzielnicą ogrodów”!

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 każ-
dy mieszkaniec Dzielnicy 
IX, który osobiście, pisem-
nie lub telefonicznie zgłosi 
swój udział. 
Nagrodzone dzieła ogrodni-
cze zostaną przedstawione 
w Piśmie Rady Dzielnicy IX 
w miesiącu listopadzie 2014 
roku. Fotografie ogrodów pre-
zentowane będą na specjalnej 
wystawie. 

Rada Dzielnicy IX

ogłoszenie

Artyści trzeciego wieku!

Seniorów zapraszamy do 

udziału w corocznym konkur-

sie organizowanym przez Klub 

Kultury ISKIERKA wespół 

z Radą Dzielnicy IX, zatytuło-

wanym „Ukryte talenty arty-

styczne ludzi trzeciego wieku”. 

We wrześniu 2014 r. odbędzie 

się 14. edycja konkursu.

Chcemy propagować czynny stylu 
życia oraz promować Państwa talenty, 
umiejętności, które niejednokrotnie 
znajdują urzeczywistnienie w później-
szym okresie życia, kiedy jest czas na 
rozwijanie swoich zdolności.

Uczestnikami konkursu mogą być 
seniorzy (emeryci i renciści) – amato-
rzy, którzy nie są i nie byli profesjonal-
nie związani z prezentowaną dziedzi-
ną sztuki.

Na konkurs będą przyjmowane prace 
o dowolnej tematyce z zakresu: rysun-
ku, malarstwa, rzeźby, grafiki, grafiki 
komputerowej, tkactwa, koronkarstwa, 
hafciarstwa, mody, poezji, pamiętni-
karstwa, prozy, jak też kompozycji mu-
zycznych i innych form artystycznych. 
Każdy twórca może udostępnić na 
konkurs jedną lub dwie prace w forma-
cie nie większym niż A3 (42/30 cm). 
Prace należy składać w dniach od 1 do 
19 września 2014 r. w siedzibie Klubu 
ISKIERKA lub przesłać pocztą (Klub 
Iskierka, ul. Żywiecka 44, 30-427 Kra-
ków, tel.: 12 266 03 45, 519 309 350). 
Opłata konkursowa wynosi 10 zł, moż-
na jej dokonać przy składaniu prac lub 
na konto Domu Kultury PODGÓRZE 
(ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków), z do-
piskiem „za udział w konkursie w Klu-
bie ISKIERKA” (nr konta: 97 1240 4722 
1111 0000 4858 4359).

Do każdej pracy należy dołączyć 
metrykę napisaną drukowanymi litera-
mi, zawierającą: imię, nazwisko, adres, 
telefon, wiek autora oraz tytuł pracy.

Już dziś zapraszamy na otwarcie 
wystawy prac konkursowych i wrę-
czenie nagród  przewidzianych przez 

organizatora, które nastąpi w dniu 31 
października 2014 r. o godz. 16.30 
w Klubie ISKIERKA.

Grayna Stpniewska-Szynalik
Kierownik Klubu ISKIERKA

Praca malarska Avy Gabor prezentowana na wystawie 
pokonkursowej „Ukryte talenty artystyczne ludzi 
trzeciego wieku” w 2011 r. w Klubie Kultury Iskierka.


