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Osoby zainteresowane współpracą 
zapraszamy do nawiązania kontaktu 
z redakcją. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do skracania i korekty 
artykułów oraz nadawania im 
własnych tytułów.

z pomocą seniorom

Trzeci sektor w Dzielnicy IX

Obecność i aktywna działalność organizacji pozarządowych na terenie dziel-
nicy zawsze świadczy o podnoszącym się poziomie świadomości obywatel-

skiej, co w nieodległej przyszłości może przynieść tylko korzyści.
Takim przekonaniem kierowali się zapewne goście obecni w dniu 30 sierpnia 
2014 roku na uroczystości inauguracji działalności Fundacji „Szanujmy Godność 
Człowieka”, która mieści się od sierpnia w lokalu przy ulicy Zakopiańskiej 97. 
Radę Dzielnicy IX reprezentowali radni Renata Grotowska i Marian Rodakowski.

Osoby działające i współpracujące z Fundacją pragną być pomocne seniorom 
w zakresie profilaktyki zdrowotnej i diagnostyki chorób.

Szczegółowe informacje na temat planowanych spotkań i konsultacji można 
przeczytać na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-emeryt.info        RG

Wspomnienie

W połowie sierpnia pożegnaliśmy 
powszechnie znanego działacza 
społecznego i samorządowego 
Władysława Motykę.

W swoim życiu wyróżnił się On aktywnością realizowaną w strukturach 
stowarzyszenia Komitet Obywatelski Miasta Krakowa, przewodnicząc 
przez wiele lat Obywatelskiemu Komitetowi Osiedlowemu Borek Fałęcki. 
Wiele wysiłku poświęcił staraniom o poprawę warunków życia mieszkańców 
Borku Fałęckiego, Łagiewnik i Klinów.

Po powstaniu dzielnic miasta Krakowa Władysław Motyka współorganizował 
powstanie siedziby Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Był radnym 
przez trzy kadencje oraz w latach 1998–2002 Przewodniczącym Rady 
Dzielnicy IX miasta Krakowa.

Dzięki Jego zaangażowaniu, zdolności współpracy z innymi i umiejętnościom 
organizatorskim, warunki bytowe na terenie naszych osiedli uległy znacznej 
poprawie. Powstały nowe drogi, wodociągi, kanalizacja. Usprawnieniu uległa 
działalność służby zdrowia i placówek oświatowych.

Pomimo ciężkiej choroby, niemal do końca swoich dni był aktywny interesując 
się problemami nękającymi społeczność lokalną.

Żegnając Władysława Motykę, oddajemy hołd działalności społecznej na rzecz 
innych, a Jego dokonania są tego upamiętnieniem.

Władysław Motyka za działalność społeczną został uhonorowany w 2004 
roku Medalem Obywatelskim, a w 2010 roku został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Mucha
Leszek Siwiec
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z prac Rady Dzielnicy IX

Sprawozdanie z sesji Rady 
Dzielnicy IX

wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX dostępne są na stronie 
www.dzielnica9.krakow.pl

Podczas 67. i 68. sesji Rady Dzielnicy IX, które od-
były się w dniach 28.08.2014 r. oraz 16.09.2014 r. 
podjętych zostało w sumie 19 uchwał. 

Uchwalono wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta 
Krakowa na  rok  2015 zadania: Remont kapitalny pasa 
jezdnego z remontem podbudowy w ul. Niemcewicza 
w Krakowie. Od wielu lat na ulicy Kościuszkowców wyty-
czona jest trasa autobusów komunikacji miejskiej, także linii 
nocnej, a w ostatnich latach jest ona intensywniej eksploato-
wana ze względu na trwające prace budowlane przy ul. Zdu-
nów. Droga ta nie ma właściwej podbudowy pasa jezdnego, 
przystosowanej do przejazdu samochodów ciężarowych i au-
tobusów. Przejazd samochodów o dużym tonażu ma nega-
tywny wpływ nie tylko na nawierzchnię jezdni, ale także na 
stan techniczny usytuowanych blisko jezdni domów.

Radni dokonali korekty wniosków do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczących wprowadzenia do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 
IX do realizacji w latach 2012-2014. Skorygowane wnioski  
dotyczą zadań: 

1. Budowa przystanku na żądanie w ul. Zakopiańskiej na 
kierunku do Borku Fałęckiego przy budynku ZUS (ostatni 
etap zadania przewidziany jest na rok 2015).

2. Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami ma-
łej architektury przy ul. Łukasińskiego (realizacja zadania 
przewidziana jest ma lata 2015-2016).

działania obywatelskie

Zaproszenie do udziału 
w konsultacjach społecznych

W związku z koniecznością zagospodarowania tere-
nu między ulicą Zakopiańską (budynki o numerach 

99,101,103,103a), ulicą Kościuszkowców i potokiem Rzewny 
(odcinek od mostu przy ulicy Kościuszkowców do budynku 
Marketu „Solvay Park”) Zarząd Dzielnicy IX przygotowu-
je konsultacje społeczne, do których zaprasza mieszkańców 
zainteresowanych zmianami w przestrzeniu publicznej. 
Rekomendacje, które zostaną wspólnie wypracowane, sta-
ną się podstawą argumentacji we wniosku Rady Dzielnicy 
IX w sprawie przygotowania koncepcji zagospodarowania 
opisanego wyżej terenu. Zarząd Dzielnicy IX przygotowuje 
wspólnie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych spotkanie 
konsultacyjne, które odbędzie się w miesiącu październiku 
2014 roku w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 
13.  O dokładnym terminie spotkania przekażemy stosowna 
informację.           RG

3. Budowa chodnika pomiędzy ulicami Kołodziejską 
i Fredry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 17. Na rok 2015 Rada Dzielnicy IX przewiduje 
Przygotowanie dokumentacji i pozyskanie, wydzielenie  
niezbędnych do realizacji zadania działek gruntowych oraz 
realizację w 2016 r.

W ramach zadań priorytetowych na rok 2014 zmniej-
szono środki na zadaniu pn. Remont istniejących tablic 
informacyjnych i zakup wraz z montażem 1 tablicy infor-
macyjnej na terenie Dzielnicy IX, a zwiększono kwoty prze-
znaczone na organizację przez Dzielnicę IX konkursów: 
„Dzielnica IX dzielnicą ogrodów” oraz „Graffiti w przestrze-
ni Dzielnicy IX”.

Dokonano także korekty uchwały w sprawie rozdyspo-
nowania środków finansowych na zadania priorytetowe na 
rok 2014 w zakresie dbałości o zieleń. Dofinansowany został 
powstający ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi, środki 
przeznaczone na utrzymanie zieleni niskiej na os. Żywiec-
kim będą do dyspozycji na terenie całej dzielnicy.

Kilka uchwał dotyczyło opinii Rady Dzielnicy IX.
Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudo-

wy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z usługami w parterze, parkingiem podziemnym oraz wbu-
dowaną stacją transformatorową i naziemnymi miejscami 
postojowymi ul. Cegielnianej 1.

Przychylono się do ponownego zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego przy ul. Fredry 32A na następny okres. 

Pozytywną opinię otrzymało nadanie nazwy  „Kraków 
Sanktuarium” przystankowi kolejowemu zlokalizowanemu 
na linii nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na wysokości 
Sanktuarium Jana Pawła II.

Uchwalono projekt planu finansowego Rady Dzielnicy 
IX Łagiewniki–Borek Fałęcki na rok 2015.        AS
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Teren przed budynkiem przy ul. Kościuszkowców.

Teren przed budynkiem 
przy ul. Zakopiańskiej 103a.
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wydarzenia w Dzielnicy IX

Malujemy 
murale! 
W dniu 20 wrze-
śnia 2014 roku na 
terenie Borku Fa-
łęckiego po raz 
drugi realizujemy 
„malowanie na 
ścianie”.

Prezentujemy kilka z 
nadesłanych na Kon-

kurs Graffiti w Przestrze-
ni Dzielnicy IX „Kultura
-Rekreacja 2914”, prac graffiti. Autorzy nagrodzonych projek-
tów będą mieli okazję wpisać je w przestrzeń publiczną naszej 
dzielnicy. W ten sposób nie tylko symbolicznie wyrażamy pro-
test przeciwko „nielegalnemu graffiti” psującemu wizerunek 
Krakowa a także estetykę naszego najbliższego otoczenia.  
W dniu 16 września odbyło się posiedzenie Jury Konkursu, 
które przyznało trzy równorzędnne miejsca II i trzy nagrody 
w tej samej wysokości oraz wskazało projekty graffiti do reali-
zacji. Laureatami Konkursu zostali: Katarzyna Czerniawska, 
Joanna Róg-Ociepka, Krzysztof Świętek.              RG

dzielnica pod lupą

Rada i zarząd dzielnicy

Rada i zarząd są organami Dzielnicy. Ich działalność jest 
jawna, co oznacza, że każdy może uzyskać informację, 

wstęp na sesję rady i posiedzenia jej komisji, a także dostęp 
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicz-
nych, także protokołów z posiedzeń rady, zarządu i komisji.
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Na se-
sjach rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał sprawy wg 
swoich kompetencji, do których w szczególności należą: 
wybór zarządu oraz przyjmowanie rocznego sprawozdania 
z jego działalności, podejmowanie uchwał w sprawach okre-
ślonych w punkcie „Zakres działania i zadania Dzielnicy” 
Statutu Dzielnicy IX (wybór i planowanie zadań służących 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców dzielnicy, wnioskowanie 
do Rady Miasta w sprawach istotnych dla Dzielnicy IX itd. 
– pisaliśmy o tym w numerze 2/2014 Pisma), powoływanie 
komisji rady. Prawo inicjatywy uchwałodawczej ma zarząd, 
komisja, grupa co najmniej 3 członków rady, radny Miasta 
z okręgu wyborczego obejmującego obszar dzielnicy, a tak-
że, w niektórych sprawach, grupa (co najmniej 50) miesz-
kańców. Projekty uchwał publikowane są przed sesjami na 
stronie internetowej Dzielnicy. Głosowania rady są jawne, 
oparte za zasadzie bezwzględnej większości głosów. 

W Radzie Dzielnicy IX zasiada 15 członków. Obradują 
oni na sesjach zwoływanych i organizowanych przez prze-

wodniczącego. Procedurę przeprowadzenia sesji ściśle okre-
śla Statut Dzielnicy, przebieg obrad jest protokołowany i re-
jestrowany za pomocą urządzenia elektronicznego. Uchwały 
rady publikowane są niezwłocznie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie www.dzielnica9.krakow.pl .

Rada może powołać do wykonywania swoich zadań sta-
łe lub doraźne komisje. Nie są one organami Dzielnicy, do 
zadań komisji należą: doradztwo, inicjowanie działań Rady, 
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, załatwianie 
spraw w zakresie swojej działalności. Radni Dzielnicy IX 
pracują w 6 komisjach: Komisji Infrastruktury i Budow-
nictwa; Komisji ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa; 
Komisji Kultury, Edukacji i Sportu; Komisji Komunalnej 
i Ochrony Środowiska; Komisji ds. Informacji; Komisji Bez-
pieczeństwa. W każdej radzie funkcjonuje także Komisja 
Rewizyjna powołana do celów kontrolnych.

Każdy członek rady ma obowiązek brać udział w pracach 
rady i przedstawiać radzie do rozpatrzenia postulaty przyję-
te od mieszkańców, których reprezentuje.

Zarząd jest organem wykonawczym Dzielnicy. W przy-
padku Dzielnicy IX są to 3 osoby – przewodniczący, zastęp-
ca przewodniczącego rady i członek zarządu – wybierane 
spośród członków rady. Do zadań zarządu należą zasad-
niczo: przygotowywanie projektów uchwał, czuwanie nad 
planowaniem i realizacją zadań wskazanych przez Dzielnicę 
w ramach środków, jakimi dysponuje, gospodarowanie mie-
niem Dzielnicy, dbanie o obieg informacji między organami 
Miasta a mieszkańcami Dzielnic oraz inne zadania szczegó-
łowo określone w Statucie Dzielnic.        AS

„Kulturalny smok”, projekt: K. Świętek

„Koty” , projekt: K. Czerniawska

„Tęczowy rowerzysta”, projekt: J. Róg-Ociepka
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Rozmowa
  miesiąca
z Małgorzatą Ożóg, nauczycielką 
w Samorządowym Przedszkolu nr 95

Własne pasje, zainteresowania 
i... Cecylka Knedelek

Na wrześniową rozmowę miesiąca zaproszenie przyjęła 
Pani Małgorzata Ożóg, która od 15 lat związana jest 

z Samorządowym Przedszkolem Nr 95 w Krakowie.
Przyznam, że mnogość tematów, które chciałabym poru-

szyć w tej rozmowie, wymaga pewnej dyscypliny..., zatem 
pozwoli Pani, że na początek poproszę o przedstawienie się...

Małgorzata Ożóg: Jestem nauczycielką w Samorządo-
wym Przedszkolu nr 95. Codzienna praca z dziećmi sprawia 
mi wiele radości i satysfakcji, jednak ciągle szukam nowych 
inspiracji, aby to, co robię z moimi przedszkolakami było 
jeszcze ciekawsze. Jestem autorką kilku projektów realizo-
wanych w naszym przedszkolu, m.in. Kraków miasto talen-
tów, Przyjaciele drzew, Dzieci pierwsze wiersze. Najważniej-
sze jest jednak to, że we wszystkich podejmowanych przeze 
mnie działaniach mogę liczyć na wsparcie pani dyrektor 
oraz moich koleżanek. Z racji tego, że nasz zespół nie jest 
duży (7 nauczycielek plus pani dyrektor), to każde nasze 
przedsięwzięcie musi opierać się na zaangażowaniu wszyst-
kich osób. W tym roku szkolnym postawiłyśmy przed sobą 
niełatwe zadanie organizacji jubileuszu 60-lecia działalności 
przedszkola. W ramach tego zadania zaplanowałyśmy m.in. 
takie działania, jak: bliższe poznanie przez dzieci swojego 
otoczenia – przedszkola, dzielnicy, zapoznanie przedszko-
laków z zabawami, piosenkami, tańcami, jakie poznawały 
i w jakie bawiły się w naszym przedszkolu dzieci 30, 40, 60 
lat temu, zorganizowanie spotkań z absolwentami i pracow-
nikami naszego przedszkola, którzy podzielą się z dzieć-
mi swoimi opowieściami, zaprezentują swoje umiejętności 
i osiągnięcia, przygotowanie wystawy prezentującej historię 
naszego przedszkola oraz sukcesy jego wychowanków. We 
wszystkich tych działaniach bardzo liczymy na zaangażowa-
nie rodziców, dziadków naszych przedszkolaków oraz insty-
tucji działających w środowisku lokalnym. Już teraz zwra-
camy się z prośbą do wszystkich, którzy uczęszczali do 

naszego przedszkola i mają stare zdjęcia lub inne pamiąt-
ki z tego okresu o udostępnienie ich nam w celu wyko-
rzystania w ramach wystawy prezentującej historię naszej 
placówki. Oczywiście wszystkie materiały po zeskanowa-
niu zostaną oddane ich właścicielom. Bardzo chcieliby-
śmy też zaprezentować wszystkie sukcesy naszych byłych 
wychowanków, np. artystyczne, naukowe, sportowe itd. 
Prosimy więc o kontakt wszystkie osoby zainteresowane 
tym tematem.

W jaki sposób w pracy z dziećmi łączycie Państwo tradycję 
i historię z teraźniejszością?

MG: W działalności naszego przedszkola udaje nam się 
łączyć poszanowanie dla tradycji z wykorzystywaniem naj-
nowszych teorii i metod pracy z dzieckiem. Koncepcja pra-
cy naszej placówki oparta jest na teorii inteligencji wielo-
rakich Howarda Gardnera, który zaprzeczył, jakoby istniała 
jedna, ogólna zdolność umysłowa człowieka, która sprawia, 
że określa się go „człowiekiem inteligentnym”. Na podsta-
wie wieloletnich badań stwierdził, że każdy mózg człowie-
ka ma specyficzną „mapę” talentów, z którą przychodzimy 
na świat. Wyposażenie genetyczne to „kapitał początkowy” 
każdego nowo narodzonego dziecka. Od środowiska, w ja-
kim dziecko wzrasta, zależy rozwój lub zahamowanie na-
turalnych, wrodzonych predyspozycji. Zatem od nas – do-
rosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, 
które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie 
ujawnią. W tym celu tak organizujemy każdy dzień w na-
szym przedszkolu, aby istniała możliwość wyboru różno-
rodnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma 
możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się ba-
wić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda 
wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, 
a ta pozwala nam nauczycielom nie tylko na określenie po-
tencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór 
sposobów jego rozwijania. Aby w pełni usystematyzować 
i jasno określić nasze działania w tym zakresie, podjęłyśmy 
decyzję opracowania w roku szkolnym 2014/2015 przed-
szkolnego programu pt. „Rozwijamy zdolności i pasje”. Jest 
on kontynuacją prowadzonych w latach 2013–2014 warsz-
tatów rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci, 
których realizacja przyniosła oczekiwane przez nauczycieli 
i rodziców efekty.

W jakich zajęciach dodatkowych rozwijających zaintere-
sowania będą mogły uczestniczyć przedszkolaki w tym roku 
szkolnym?

MG: Przedszkolaki będą mogły rozwijać swoje pasje po-
przez udział w warsztatach plastycznych, teatralno-literac-
kich, kulinarnych czy „Mali badacze – doświadczenia i eks-
perymenty”. Dzieci ze wszystkich grup będą również brały 
udział w zajęciach tańca towarzyskiego oraz w warsztatach 
prowadzonych przez aktorkę panią Małgorzatę Karpowicz
-Dukat. Również wszystkie przedszkolaki (także ta najmłod-
sze) będą miały zapewnione zajęcia z języka angielskiego 
realizowane już w ramach podstawy programowej. Ponadto 
dzięki kontynuacji naszej ścisłej współpracy z CSW Solvay 
dzieci będą uczestniczyć wzorem lat ubiegłych w warszta-
tach szopkarskich, pszczelarskich, literackich, ekologicz-
nych itp. Na pewno skorzystamy również z bogatej oferty 
kulturalnej oferowanej przez nasze miasto uczestnicząc 
w przedstawieniach teatralnych, koncertach czy warsztatach 
muzealnych.                           

Czy udział w takiej różnorodność form i metod pracy prze-
kłada się na sukcesy Państwa wychowanków ?          →fo
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Akcja „Pierniczki dobroci”, grudzień 2013 r.
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terenie nasze dzieciaki uczestniczą co roku w prowadzonych 
przez krakowskie artystki (Annę Malik w 2011 r., Małgorzatę 
Wielek-Mandrela w latach 2012 i 2013) warsztatach szopkar-
skich. Już od września podczas cotygodniowych zajęć dzieci 
tworzą krakowską szopkę od tzw. zera. Podczas pierwszych 
zajęć oglądają ilustracje przedstawiające krakowskie zabytki, 
przeglądają zdjęcia szopek krakowskich oraz rysują projekty 
swojej szopki. Później zaś przystępują do jej konstruowania, 
w tym celu malują kartonowe pudła, zdobią je kolorowym 
staniolem, wycinają, kleją, malują obrazki do wnętrza szop-
ki. W listopadzie natomiast pracują nad kukiełkami, bowiem 
nasze szopki nawiązują swoją konstrukcją do pierwszych szo-
pek zwierzynieckich, które pełniły rolę teatrzyków do wysta-
wiania bożonarodzeniowych przedstawień. Dzięki wspólnej 
pracy nad szopką dzieci włączają się do kultywowania jednej   
krakowskich tradycji, poznają krakowskie zabytki, legendy, 
rozwijają swoje zdolności plastyczne, uczą się pracować w ze-
spole. Odnoszą również sukces zdobywając liczne laury: 
w roku 2011 Nagrodę w Grupie I Szopek Dziecięcych i Spe-
cjalne Wyróżnienie, w roku 2012 Specjalne Wyróżnienie, 
w roku 2013 nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa „Krzysztoforka i Dorotki”. 

Podjęliście także Państwo zupełnie niezwykłe wyzwanie 
stworzenie drużyn zuchowych. Są to, myślę, jedyne drużyny 
zuchowe działające w przedszkolu? Proszę przedstawić zało-
żenia tego ciekawego projektu.

Zgodnie z koncepcją pracy naszego przedszkola jednym 
z najistotniejszych zadań, jakie stoją przed nauczycielami, 
jest wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych: 
dobra, prawdy, miłości, szacunku dla innych, umiłowania 
ojczyzny. Z tego powodu, gdy tylko pojawiła się możliwość 
stworzenia na terenie naszej placówki drużyn zuchowych, 
postanowiliśmy z niej skorzystać. Człowiekiem zaś, który 
był inspiracją tych działań, jest pan harcmistrz Jacek Ku-
charski, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Za Zasługi dla 
ZHP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej, Medalem Honoris Gratia. To dzięki jego pasji i wielkie-
mu zaangażowaniu na terenie naszego przedszkola we wrze-
śniu 2013 r. wznowiły swoją działalność borkowskie groma-
dy zuchowe: żeńska „Krasnalek” i męska „Wilczków” (ich 
tradycja sięga 1933 roku). Przynależące do zuchowej gro-
mady przedszkolaki spotykają się ze swoim druhem co dwa 
tygodnie podczas zbiórek, chodzą na wycieczki, brały udział 
w Wiosennym Przeglądzie Hufca Kraków-Podgórze, w uro-
czystości nadania nazwy i poświęcenia ulicy Harcmistrzów 
Ady i Ryszarda Stefańskich oraz w Zlocie zuchów Chorągwi 
Krakowskiej w Wadowicach. Wszystkie działania podejmo-
wane przez pana Jacka Kucharskiego oraz wartości wpisane 
w prawo zucha wspaniale łączą się z opracowanym przez 

MG: Oczywiście, w ubiegłym roku szkolnym nasze przed-
szkolaki zdobyły np. I miejsce w konkursie wojewódzkim 
pt. „Piosenki ze starego śpiewnika”, II miejsce w wojewódz-
kim konkursie pt. „Na ludową nutę”, wyróżnienie Dyrektora 
Muzeum Historycznego w Krakowie za szopkę krakowską. 
Ponadto dzieci osiągnęły dojrzałość szkolną na wysokim 
poziomie, zaś absolwenci naszego przedszkola (co stwier-
dzono na podstawie badania losów absolwentów) osiągają 
liczne sukcesy w szkole i poza nią.

W jaki sposób udaje się Państwu wprowadzać dzieci 
w świat tradycji narodowych i regionalnych?

Jedną z ciekawszych form pracy z dziećmi realizowa-
nych w tym temacie jest organizowane co roku rozśpiewane 
Święto Odzyskania Niepodległości. Do wspólnego muzy-
kowania wraz z dziećmi zapraszamy zawsze ich rodziców, 
dziadków, przedstawicieli władz naszej dzielnicy i miasta. 
Zaś gościem honorowym tych spotkań jest wspaniały Przy-
jaciel naszego przedszkola aktor Teatru Ludowego ułan pan 
Włodzimierz Brodecki. Dodatkowo ostatnio nasze święto-
wanie ubogacił również swoim programem artystycznym 
zespół „Pogodna Jesień”, z którym udało nam się nawiązać 
współpracę. Członkowie tego zespołu byli naszymi gośćmi 
nie tylko podczas tego święta, ale także innego dnia, kie-
dy to przedszkolaki miały okazję wysłuchać wiązanki przy-
śpiewek w ich wykonaniu. Dzieci obejrzały wtedy również 
stroje regionalne z całej Polski oraz krótkie układy tanecz-
ne. Współpraca z Zespołem poszerzyła niewątpliwie wiedzę 
i umiejętności dzieci z zakresu edukacji regionalnej. 

Proszę opowiedzieć o sukcesach przedszkola odnoszonych 
w popularnym w Krakowie konkursie szopek. W jaki sposób 
pracujecie Państwo z dziećmi, by był to ciąg sukcesów. Na 
czym polega ten projekt?

Nasze przedszkole już od siedmiu lat bierze udział 
w Konkursie Szopki Krakowskiej organizowanym przez 
Muzeum Historyczne. Pierwsza nasza szopka wykonana 
wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli została wysta-
wiona podczas konkursu w 2005 roku i zdobyła wyróżnienie 
w kategorii dzieci młodszych. Druga szopka wykonana była 
również przez całe przedszkole, zaś w kolejnych latach szop-
ki były mniejsze (za to było ich więcej) i były robione przez 
dzieci i rodziców w domach. Wybór szopek prezentowanych 
podczas konkursu na Rynku poprzedzał konkurs wewnątrz-
przedszkolny, podczas którego wybieraliśmy szopki najpięk-
niejsze i spełniające w pełni kryteria szopki krakowskiej. 
W roku 2011 postanowiliśmy wrócić do ideii jednej szopki 
wykonywanej wspólnie, z tą jednak różnicą, że do udziału 
w naszym projekcie zaprosiliśmy CSW Solvay. To na jego 
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W dniu Konkursu Szopek Krakowskich 2011.  
Pierwsza od prawej z tyłu: pani Małgorzata Ożóg.

Spotkanie przedszkolaków z Zespołem Pogodna Jesień.
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nas planem wychowawczym naszego przedszkola. Wszyscy 
pragniemy, by w przyszłości nasze dzieciaki potrafiły świa-
domie wybierać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, 
za innych i za swoje zadania w dorosłym społeczeństwie.

Nie mogę nie zapytać o wolontariat. Jest to dla mnie jesz-
cze jedno „zaskoczenie wychowawcze”.

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2013/2014 przystą-
piło do programu społecznego „Mały wolontariat”. Program 
organizowany jest pod patronatem Wicewojewody Wielko-
polskiego.

Przygodę z ideą wolontariatu rozpoczęły nasze przed-
szkolaki od warsztatów prowadzonych przez autorkę ksią-
żek dla dzieci panią Joanną Krzyżanek. To właśnie jej książ-
ka pt. „Dobre uczynki Cecylki Knedelek” jest częścią pro-
gramu społecznego „Mały wolontariat”. Wesołe perypetie 
głównej bohaterki tej książki zainspirowały nas do włącze-
nia się w dzieło małego wolontariatu. W grudniu 2013 r. na 
terenie naszego przedszkola została przeprowadzona akcja 
pt. „Pierniczki dobroci”. Nasze przedszkolaki ze wszystkich 
grup zarobiły ciasto i wycięły pyszne pierniczki w różnych 
kształtach. Po upieczeniu ich w przedszkolnym piecu zapa-
kowały je pięknie, aby przed samymi świętami sprzedać je 
rodzicom i dziadkom, z przeznaczeniem na gwiazdkowy 
upominek, do zawieszenia na choince lub po prostu do na-
tychmiastowego schrupania. Wszystkie pieniądze ze sprze-
daży zostały przekazane krakowskiemu hospicjum dla dzie-
ci im. Ks. Tichnera. W ramach tej akcji dzieci uczestniczyły 
również w spotkaniach z panią psycholog z tej placówki, 
która przybliżyła przedszkolakom idee działalności hospi-
cjum. W miesiącu kwietniu mali wolontariusze postanowili 
sprawić radość przewlekle chorym dzieciom spędzającym 
wiele miesięcy w Szpitalu w Prokocimiu. Dzieci napisały li-
sty skierowane do konkretnych dzieciaków (wg listy sporzą-
dzonej przez pielęgniarkę oddziałową z Oddziału Przeszcze-
piania Komórek Krwiotwórczych). Poza tym przedszkolaki 
własnoręcznie wykonały dla nich drobne upominki (ob-
razki, książeczki, kolorową biżuterię). Dzięki zaś pomocy 
rodziców i nauczycieli udało się też przeprowadzić zbiórkę 
gier, puzzli i zabawek, które zostały zawiezione do szpitala. 
Mali wolontariusze włączyli się też w trwającą już kilka lat 
w naszym przedszkolu zbiórkę plastikowych zakrętek czy 
też w akcję na rzecz schroniska dla zwierząt „Gwiazdka dla 
zwierzaka”. Najważniejsze w tych różnorodnych działaniach 
było dla nas ukazanie dzieciom, że również one, choć jesz-
cze małe, mogą poprzez swoją pracę pomóc innym.

Mówiłyśmy o już kilku „nietuzinkowych” projektach. Skąd 
te wszystkie pomysły wychowawcze. Kto lub co inspiruje Pań-
stwa zespół do podejmowania kolejnych wyzwań/ekspery-
mentów pedagogicznych. Jest to przecież ogrom pracy i bardzo 
duże zaangażowanie wszystkich uczestniczących podmiotów. 

Inspiracją wszystkich działań podejmowanych przez nas 
w przedszkolu są przede wszystkim nasze własne pasje i zain-
teresowania. Poza tym jesteśmy otwarte na wszelkie pomysły 
i oczekiwania naszych wychowanków i ich rodziców. Szuka-
my osób z pasją i wykorzystujemy ich wiedzę i umiejętno-
ści, nawiązujemy współpracę z wieloma instytucjami naszej 
dzielnicy, miasta a nawet całej Polski. Bierzemy udział w licz-
nych warsztatach i konferencjach doskonalących, spotykamy 
się z nauczycielkami innych przedszkoli i szkół. Uważamy, że 
każde spotkanie z innym człowiekiem może być początkiem 
ciekawego projektu i owocnej współpracy.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Renata Grotowska

gratulacje

Złote Słoneczniki 2014 
dla CSW Solvay

Z radością informujemy, że Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay otrzymało Statuetkę Złotych Słoneczników 2014 

– nagrodę przyznawaną przez portal CzasDzieci.pl. 
W Krakowie po raz czwarty rodzice i eksperci z zakresu 
rozwoju i wychowania dziecka wyłonili najbardziej war-
tościowe inicjatywy dla dzieci. Statuetki Złotych Słonecz-
ników, czyli nagrody przyznane przez jury oraz Nagrody 
Rodziców przyznane za zdobycie największej ilości głosów 
w otwartym plebiscycie podczas II etapu konkursu rozdane 
zostały podczas uroczystej Gali Słoneczników zorganizowa-
nej 6 września 2014 r. w Sali obrad UMK – partnera akcji 
Słoneczniki. 

Nominowane inicjatywy i wydarzenia oceniano w sześciu 
kategoriach – język, logika, sztuka wizualna, muzyka, ruch 
oraz przyroda. CSW Solvay zostało laureatem Statuetki Zło-
tych Słoneczników w kategorii przyroda. Rodzice i jury do-
cenili odbywające się w ubiegłym roku szkolnym warsztaty 
pszczelarskie dla przedszkolaków. Gratulujemy prowadzące-
mu warsztaty panu Andrzejowi Ożogowi oraz dziękujemy 
organizatorom za podjęty trud oraz rodzicom za poparcie 
projektu.            AS
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Budynek CSW Solvay przy uli-
cy Zakopiańskiej 62 jest obiek-
tem-reliktem minionej epoki 
industrialnej. 

W krajobraz Borku Fałęckiego przez 
cały niemal ubiegły wiek wpisany 

był rozległy kompleks fabryczny wytwór-
ni sody. W roku 1989 wciąż rentowne 
Krakowskie Zakłady Sodowe postawiono 
– z przyczyn środowiskowych – w stan 
likwidacji. W latach 1991-1995 zdemon-
towano urządzenia produkcyjne i budyn-
ki fabryczne oraz przeprowadzono prace 
rekultywacyjne na osadnikach. Obecnie 
tereny po głównej infrastrukturze pro-
dukcyjnej zajmuje Centrum Handlowe 
Zakopianka, kompleks kin Cinema City, 
parking na przeszło 2200 miejsc oraz 
wkomponowana w zwartą całość zieleń. 
Fabryczną przeszłość przywołują po-
zostawione jako zabytkowe budynki 
warsztatów mechanicznych, eleganc-
ko wyremontowane i wkomponowane 
w kompleks handlowy oraz stojący tuż 
przy ul. Zakopiańskiej dawny budynek 
administracyjny zakładów sodowych, 
a od 2000 roku placówka Domu Kultury Podgórze – Cen-
trum Sztuki Współczesnej Solvay. W latach 50. i 60. XX w. 
mieściło się tutaj kino Chemik obsługiwane przez pracowni-
ków zakładu sodowego. Mieszkańcy wspominają, że repertu-
ar bywał wprawdzie opóźniony w porównaniu do sławnych 
kin ze śródmieścia Krakowa, jak Wanda czy Sztuka, ale było 
to jedyne kino na peryferiach Krakowa od strony południo-
wej, w sobotnie i niedzielne popołudnia zazwyczaj oblegane. 
Kino w latach 70. zostało zlikwidowane, ale funkcjonująca 
do dziś sala widowiskowa jest jednym z miejsc artystycznych 
prezentacji w CSW Solvay: kameralnych realizacji teatral-
nych, koncertów, festiwali.

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay promuje, jak nazwa 
sugeruje, wydarzenia z zakresu sztuki współczesnej. W ga-
leriach głównej, promocyjnej oraz Galerii Hall prezentowa-
ne są ekspozycje dzieł m.in.: Bogdana Korczowskiego, Ewy 
Sadowskiej, Andrzeja Wełmińskiego... CSW Solvay to także 
teatr, multimedia, muzyka i szeroko pojęta edukacja twór-
cza. Gościli w CSW Solvay tacy wykonawcy jak Jarosław 

kładka nad czasem
Historia i teraźniejszość CSW Solvay

Śmietana czy Matthias Hermann.
W tym budynku znajdują także przestrzeń do swojej 

działalności zespoły teatralne – młodzieżowy Teatr Nie-
co Większych Form oraz Teatr Mist, zespoły muzyczne 

– studio muzyki elektronicznej, Ze-
spół Pogodna Jesień, Orkiestra Dęta 
Solvay, młodzieżowy zespół tańca no-
woczesnego Precedance oraz szkoły 
muzyczne Da capo i Yamaha.

Odbywają się tu warsztaty eduka-
cyjne i artystyczne dla dzieci i mło-
dzieży z placówek oświatowych Dziel-
nicy IX – pantomima i pszczelarstwo, 
tu realizowane są projekty plastyczne, 
jak np. tworzenie krakowskiej szopki 

z przedszkolakami.
W CSW Solvay działa także Pra-

cownia Logopedyczna MOPTL 
„MAŁA AKADEMIA EDUKACJI”, 
gdzie można uzyskać poradę i pomoc 
wykwalifikowanych logopedów. 

CSW Solvay dziś gromadzi twórców 
i odbiorców sztuki, kształci uczniów. 
Stwarza także warunki wszechstron-
nego rozwoju dzieci, młodzieży, doro-
słych, a także seniorów. W stałej ofer-
cie zajęć na ten rok szkolny znajdu-
jemy: warsztaty taneczne, plastyczne, 
biżuteryjne, baletowe, kursy językowe, 
gimnastykę Pilatesa, spotkania teatral-
ne oraz klub brydżowo-szachowy dla 
seniorów.

Wewnętrz murów Centrum tętni 
życiem kulturalnym, stan budynku 

wymaga jednak konkretnych nakładów 
finansowych. Dlatego kierownictwo placówki oraz Rada 
Dzielnicy IX podjęli starania o uzyskanie środków na ko-
nieczny remont. „Renowacja elewacji CSW Solvay” – reno-
wacja fasady od strony ul. Zakopiańskiej budynku, to pro-
jekt NUMER 90 na liście zadań przyjętych do głosowania 
w ramach zadań ogólnomiejskich tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. Głosowanie odbywa się w dniach 27 wrze-
śnia - 5 października 2014 r. 

Rada Dzielnicy IX w dniu 17 czerwca 2014 r. podjęła 
uchwałę wnioskującą o umieszczenie w budżecie Miasta 
Krakowa na  rok 2015 zadania określonego jako: „remont 
elewacji wraz ze stolarką okienną budynku Centrum Sztuki 
Współczesnej SOLVAY przy ul. Zakopiańskiej 62 z uwzględ-
nieniem modernizacji dojścia do tablicy pamiątkowej po-
święconej św. Janowi Pawłowi II wmurowanej w ścianę 
frontową budynku”. Ta decyzja jest w rękach radnych mia-
sta, my zaś – mieszkańcy możemy oddać głos decydujący 
w ramach budżetu obywatelskiego.        AS

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych poradą 

prawną dla osób poszkodowanych. W siedzibie Dzielni-
cy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Żywieckiej 13 
odbędą się dyżury prawnika w dniach 3 października 
2014 r. oraz 7 listopada 2014 r. w godz. 13–15. 

Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji pod nume-
rem 791 90 44 20 lub bezpośrednio w budynku Rady i Za-
rządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przy ul. Ży-
wieckiej 13. Więcej informacji na stronie www.cognosco.pl. 

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

„(Nie) wiedzą sąsiedzi, jak kto 
siedzi” 
Spojrzenie z perspektywy Dzielnicy IX w okresie 
przygotowań do obchodów Jubileuszu przyłączenia 
Podgórza do Krakowa

Nawet stali mieszkańcy Podgórza nie zawsze wiedzą, że 
prawobrzeżne dzielnice Krakowa mogą znakomicie 

konkurować z bogactwem Starego Miasta i Kazimierza. Nie 
wiem, czy świadomość tę posiadają ojcowie pomysłu zawią-
zania Porozumienia Dzielnic Podgórskich, które powstało 
w roku 2013, aby udowodnić, że „Podgórze zawsze na górze”.

Zaledwie ok. 2 km od południowej granicy Borku Fa-
łęckiego i w takiej samej odległości od granicy północnej 
Łagiewnik, czyli przysłowiowy rzut kamieniem od granic 
Dzielnicy IX, znajdują się dwa miejsca niezwykłe: Uzdro-
wisko Swoszowice, położone w Dzielnicy X i Uzdrowisko 
Mateczny*, zlokalizowane na terenie Dzielnicy XIII. 
Miejsca te, zapisane już na kartach dziewiętnastowiecznej 
historii Krakowa, mają także dzisiaj znaczący wpływ na roz-
wój naszego miasta. Nie do przecenienia powinny być lecz-
nicze i rekreacyjne, ale i... zabytkowe walory wymienionych 
uzdrowisk, położonych właściwie w centrum, prawie milio-
nowej, dwudziestowiecznej metropolii. 

Wszystkie wymienione właściwości w równym stopniu za-
sługują na uwagę mieszkańca Krakowa i osoby przyjezdnej, 
która chciałaby leczenie sanatoryjne połączyć ze zwiedzaniem, 
rozrywką, lub uczestnictwem w kulturze naszego miasta. 
A przecież oferta w tym zakresie jest całoroczna i atrakcyjna 
dla zainteresowanych w każdym wieku.

Swoszowice już ponad 200lat cieszą się sławą miejsca, do któ-
rego kuracjusze z Krakowa dojeżdżali dorożkami, brykami a od 
1875 roku koleją, by skorzystać z leczniczych właściwości źró-
deł wód siarkowych. Do modnego uzdrowiska nawet kilka razy 
dziennie z centrum miasta regularnie kursował omnibus, by uła-
twić krakowianom przełomu wieków wyprawę po zdrowie i wy-
poczynek. Dzisiaj, w dobie szybkich połączeń komunikacyjnych 
dotarcie do „swoszowickich łazienek” nie jest sprawą prostą: 
tramwaj z centrum miasta do końcowego przystanku w Borku 
Fałęckim, a następnie autobus lub też własny środek lokomocji , 
z zastrzeżeniem, że można w nim spędzić wiele czasu w oczeki-
waniu na rozładowanie „korka” na ul. Zakopiańskiej.

Bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z centrum 
Krakowa, np. z rejonu Dworca Głównego – brak, a takie 
usprawnienie dojazdu do uzdrowiska znakomicie ułatwiło-
by, osobom starszym, leczącym choroby reumatyczne, urazy 
narządów ruchu, korzystanie z zabiegów sanatoryjnych. Pod-
stawowym zabiegiem są bowiem kąpiele siarczkowe, które 
w dużym stopniu przyspieszają proces leczenia i rehabilitacji 
narządów ruchu po urazach, powodują poprawę i pomagają 
w leczeniu schorzeń reumatologicznych.

Unikalny skład wód źródlanych Zdroju Głównego i Zdroju 
„Napoleon” pomaga także w regeneracji organizmu, działa profi-
laktycznie wzmacniając stawy, zwiększając wytrzymałość mięśni, 
poprawiając ukrwienie i wspomagając procesy anaboliczne.

Czegóż więcej może oczekiwać zmęczony cywilizacją XXI 
wieku mieszkaniec Krakowa!

Do Swoszowic możemy jeździć po zdrowie, ale i po piękno, 
ponieważ woda siarczkowa ma właściwości pilingujące, dzięki 
czemu skóra po kąpieli jest głęboko oczyszczona, odnowiona 
i nawilżona. Dodatkowo kąpiele siarczkowe wykazują działa-
nie bakteriobójcze i przeciwzapalne a użycie wody siarczkowej 
w formie maski wpływa pozytywnie na mikrokrążenie.

Jest jeszcze naturalna woda mineralna – „Perła Swoszowic”, 
której skład potwierdza zbawienny wpływ wszelakich walorów 
zdrowotnych uzdrowiska: wapń: niezbędny budulec kości, ak-
tywator enzymów (pomaga w trawieniu tłuszczy), siarczany: 
aktywizują insulinę czyli obniżają zawartość cukru we krwi, 
węglowodany: korzystnie działają w stanach nieżytowych żo-
łądka i jelit, lit: korzystnie wpływa na układ krążenia, sylen: 
jest pierwiastkiem życia, wchodzi w skład wielu enzymów 
i ochrania układ immunologiczny przed szkodliwymi wpływa-
mi środowiska.

Jeżeli wymienione powyżej działania wód wzmocnimy cie-
płem okładów borowinowego błota oraz innymi zabiegami, 
których szeroką gamę proponuje uzdrowisko a dodamy do tego 
ostrożny (łamiące się gałęzie starodrzewu, nierówności alejek) 
spacer w parku zdrojowym, który pamięta obecność w nim wie-
lu znakomitości polskiej historii, wśród nich J.U. Niemcewicza, 
F. Radwańskiego, J. Dietla, na pewno pojawi się refleksja... 

Warto, warto pokonać wszystkie trudy podróży „do wód”, 
warto pamiętać, by bez pośpiechu poruszać się po wyboistych 
chodnikach i ścieżkach parku, warto dodatkowo obciążyć swój 
bagaż litrem „Perły Swoszowic” (w krakowskich sklepach trud-
no dostępna), by nie tyko poznać ten uroczy zakątek naszego 
miasta ale także zyskać zdrowie i piękno ciała.

Te i inne myśli, wraz z „Pocztówką ze Swoszowic”, przesyłam 
Szanownym Członkom Porozumienia Dzielnic Podgórskich.

Renata Grotowska
* Uzdrowisko Mateczny – prezentacja w II odcinku

Swoszowice, lata 60. XX wieku. Budynek pijalni.
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KONKURS
KONKURSKONKURS

na
najpiękniejszy ogród 

w Dzielnicy IX

Konkurs „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”!

Do końca października 2014 r. czekamy na zgłoszenia 
uczestników konkursu. Udział w konkursie może wziąć 
każdy mieszkaniec Dzielnicy IX, który osobiście, pisem-
nie lub telefonicznie zgłosi swój udział. 
Na zwycięzców czekają nagrody !

Rada Dzielnicy IX

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

Zapraszamy na Zakopiańską 103

Tym razem polecamy Państwu książkę Olgi Rudnickiej 
Natalii 5. Jest to lekki kryminał, z dużą dozą humoru. 

Mężczyzna znaleziony martwy w swoim zamkniętym na 
klucz pokoju. Na odczytanie jego testamentu u notariusza 
stawia się pięć kobiet, które nie dość że nazywają się tak 
samo, to okazują się być siostrami.  A to dopiero początek.

Polecamy! Książka dla wielbicieli Joanny Chmielewskiej.
W bibliotece dostępne są również inne książki tej autorki 

m.in.: Zacisze 13, Czy ten rudy kot to pies?.

Z działu dla dzieci i młodzieży tym razem książki dla 
dziewczyn. Bardzo popularna już seria Pretty Little Liars 
Sary Shepard opowiada o czterech przyjaciółkach, które zro-
bią wszystko, by ich tajemnice nigdy nie wyszły na jaw. Na 
podstawie książek powstał serial, który również bije rekordy 
popularności (nie tylko wśród młodzieży). Wszystkie tomy 
serii są dostępne w naszej bibliotece.

Zapraszamy! Filia Nr 12 Podgórskiej Biblioteki Publicznej 
ul. Zakopiańska 103 
                                       

z dziennika harcerza

Akcja Letnia „Fioletowej Trójki”
Fioletowa Trójka to szczep harcerski, do którego 
należą drużyny działające na terenie naszej dziel-
nicy. Są to 3PgDHy „Wilki”, 3PgDHek „Amaran-
ta” i 3PgGZ „Zaradne Skrzaty”, które są obecne 
w Łagiewnikach przy ZSO nr 17 na ul. Fredry.

Szczególnym okresem działalności harcerskiej jest czas 
wakacji.. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego paku-

jemy plecaki, zostawiamy swoje rodziny i wyruszamy ku 
przygodzie. W tym roku wyjechaliśmy do Trzebunia, leżące-
go w województwie pomorskim, nad jezioro Radolino. Stu 
sześćdziesięciu uczestników obozu wypoczywało w środku 
lasu, wśród kojącej zieleni i śpiewu ptaków. Program poby-
tu był bardzo bogaty. Liczne szkolenia pozwalały zdobyć i 
poszerzyć naszą wiedzę na temat pierwszej pomocy, przy-
rodoznawstwa, mogliśmy nabyć nowe umiejętności, m.in. 
budując własną kuźnię. Spędzaliśmy aktywnie czas podczas 
rozmaitych gier i zabaw. Nie zapomnieliśmy też o naszej 
kondycji fizycznej – zorganizowaliśmy wielki bieg obozowy,  
w którym wzięło udział ponad pięćdziesięcioro harcerzy 

i harcerek.. Dużą atrakcją była Wielka Wilcza Wędrówka, 
którą odbyła 3 PgDH „Wilki”. Harcerze tej drużyny przeszli 
w jej trakcie prawie 100  km, odwiedzając na swojej dro-
dze inne obozy harcerskie. Wspólne ogniska i śpiewogrania 
sprzyjały integracji uczestników i budowały przyjazną at-
mosferę. Niezwykłym wydarzeniem był wyjazd kilku dru-
żyn do Warszawy na zlot „Jutro Powstanie”, organizowany 
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w 70. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas tego zlotu od-
były się różne uroczystości i ciekawe gry nawiązujące do hi-
storii Powstania.

CZUWAJ!
wyw. Michał Klita, 3 PgDH „Wilki”

Zapraszamy do 3 PgDH „Wilki”!

3 PgDH „Wilki” jest drużyną Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej. Działa na terenie Łagiewnik i Woli Duchac-
kiej – przy szkołach podstawowych nr 56 i 55. Zapraszamy 
chłopców w wieku od piątej klasy szkoły podstawowej do 
wstępowania do drużyny!

Dla chłopców w młodszym wieku planowane jest po-
wstanie gromady zuchowej.

Informacje o nas, zdjęcia jak i kontakt można odnaleźć 
na stronie www.wilki.f3.zhr.pl
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budżet obywatelski 2014

Instrukcja głosowania na 
zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego 

1. KtO MOŻe gŁOsOWać ?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest 
miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo 
do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na tere-
nie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać 
imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. 

2. KIeDy MOŻNa ZagŁOsOWać?

Głosować można od 27 września do 5 października 2014 
roku.

3. JaK I gDZIe MOŻNa gŁOsOWać?

• w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.
krakow.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 
karty do głosowania; głosując przez Internet nie muszą Pań-
stwo drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania;

LUB
• osobiście w punkcie głosowania - Rady Dzielnic zapra-

szają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach, 
informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona 
również na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad Dzielnic 
i wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

UWAGA: Na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce 
„Do pobrania” znajdą Państwo wzór karty do głosowania. 
W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić 
jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną 
kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Pań-
stwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach 
głosowania – w wyznaczonych miejscach i godzinach.

4. Ile RaZy MOŻNa gŁOsOWać?

Głosować można tylko jeden raz. Można głosować 
w punktach głosowania lub przez Internet. Weryfikacji ilo-
ści oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu 
karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty 
do głosowania, nr PESEL.

5. Na cO MOŻNa gŁOsOWać ?

W Internecie oraz w punktach głosowania w Dzielni-
cach, głosują Państwo zarówno na zadania o charakterze 
lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich 
Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim. 
Każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji 
zadań (5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jed-
nej wybranej przez siebie dzielnicy i 5 głosów na zadania 
o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenio-
ne przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najni-
żej 1 punkt.

UWAGA WYJĄTEK: Osoby chcące oddać głos na pro-
pozycje zadań o charakterze lokalnym zgłoszone na terenie 
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie – z uwagi na 4 propo-
zycje zadań poddane pod głosowanie - muszą oddać głos 
na te cztery propozycje zadań, przy czym najwyżej ocenione 

przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 2 
punkty (nie przydzielamy 1 punktu).

Na karcie do głosowania wpisujemy numer propozycji 
zadania z wykazu propozycji zadań do głosowania przy 
przyznanej liczbie punktów.

6. gDZIe MOŻNa ZNaleźć OPIsy PROPOZycJI 
ZaDań I PRZyPIsaNe IM NUMeRy?

Wszystkie propozycje zadań o charakterze lokalnym 
i ogólnomiejskim, które otrzymały pozytywną rekomenda-
cję merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa 
oraz miejskich jednostek organizacyjnych są opublikowa-
ne na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.
budzet.krakow.pl – wykaz propozycji zadań do głosowania 
oraz będą dostępne w formie papierowej w siedzibach Rad 
Dzielnic. Dodatkowo z listą zadań będzie można zapoznać 
się w punktach głosowania.

7. Na JaKIe ZaDaNIa O chaRaKteRZe lOKal-
NyM (DZIelNIcOWyM) MOŻNa ZagŁOsOWać? 
cZy W tyM KONteKścIe Ma ZNacZeNIe, W Któ-
ReJ DZIelNIcy DeKlaRUJę ZaMIesZKaNIe?

Nie ma znaczenia, w której dzielnicy deklarujemy za-
mieszkanie. Każdy mieszkaniec Krakowa może oddać głos 
w punkcie głosowania w dowolnie wybranej dzielnicy (np. 
jeżeli chcesz zagłosować na zadania z Dzielnicy VIII Dębni-
ki, nie musisz oddawać głosu w punkcie głosowania zlokali-
zowanym na terenie tej dzielnicy).

Podczas głosowania, każdy mieszkaniec musi wybrać 
jedną dzielnicę (wpisując jej numer na karcie do głoso-
wania), w której wybiera 5 zadań o charakterze lokalnym. 
W przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim, każdy 
mieszkaniec może wybrać z całej puli propozycji zadań 
ogólnomiejskich.

8. JaK NaleŻy ZaZNacZyć WyBRaNe ZaDa-
NIe Na KaRcIe DO gŁOsOWaNIa?

W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zada-
nia o charakterze lokalnym”, należy wpisać numer dzielni-
cy (cyfra rzymska), w której chcemy wskazać do realizacji 
zadania o charakterze lokalnym (rubryka „nr dzielnicy”). 
Następnie – w wolnych rubrykach należy wpisać numer 
wybranego przez nas zadania (cyfra arabska), przyporząd-
kowując go ilości punktów, jakie mu przyznajemy.

W przypadku głosowania na „zadania o charakterze 
ogólnomiejskim” postępujemy jak wyżej.

Analogicznie oddajemy głos za pomocą Internetu, gdzie 
w formularzu karty do głosowania mamy do uzupełnienia 
wyżej opisane pozycje. Dodatkowo etap głosowania elektro-
nicznego kończy się wpisaniem kodu CAPTCHA oraz klik-
nięciem przycisku „Głosuj”.

Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wy-
branych przez nas zadań.

9. KIeDy gŁOs UZNaJe sIę Za NIeWaŻNy?

• gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaści-
wie lub nie będzie zawierała wymaganych danych,

• gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane nie-
wyraźnie lub zostaną wpisan w niewłaściwej rubryce,

• gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony 
brak podpisu pod wnioskiem lub dane osobowe lub numer 
PESEL będą niepoprawne,

• gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos 
został oddany więcej niż jeden raz.
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Propozycje klubu kultury 
iSkierka na październik

budżet obywatelski 2014

Zasady głosowania na zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego

Znamy już listę projektów, które znajdą się na kartach głosowania budżetu obywatelskiego 2014. Do 20 sierpnia urzędnicy 
i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych pracowali nad weryfikacją 656 wniosków, złożonych w ramach budżetu 
obywatelskiego miasta Krakowa. Sprawdzono je pod kątem formalnym, merytorycznym i technicznym. Poniżej znajduje się 
wykaz projektów, na które mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować w dniach 27 września do 5 października, wraz z ich 
krótkim opisem oraz szacowanym kosztem.

PRZyJęte PROJeKty DZIelNIcy IX W RaMach ZaDań O chaRaKteRZe lOKalNyM(UWaga: NUMe-
Ry są NUMeRaMI PROJeKtóW Na KaRtach DO gŁOsOWaNIa)

PROJeKty DZIelNIcy IX ZaDań PRZyJętych Na lIstę DO gŁOsOWaNIa W RaMach ZaDań Ogól-
NOMIeJsKIch:

- Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej na terenie KS Borek. (NUMER 62 na karcie głosowania)
- Renowacja elewacji CSW Solvay. Renowacja fasady (od strony ul. Zakopiańskiej) budynku, w którym mieści się CSW 

Solvay. (NUMER 90 na karcie głosowania)
 

1 Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska
Odwodnienie terenu, usunięcie istniejącej nawierzchni oraz utwardzenie terenu kostką betonową w 
rejonie przystanku tramwajowego "Solvay" i mostku na Potoku Urwisko.

100.000

2 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wildze Budowa chodnika ok. 160 m z płyt chodnikowych lub kostki brukowej. 66.348

3
Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski 
Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" 
oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i 
"Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IX"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa 
monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

99.600

4 Remont hali sportowej na terenie Klubu Sportowego 
"Borek"

Montaż powłoki dwuwarstwowej wraz z niezbędnym osprzętem (tj. wentylatorami, okablowaniem oraz 
elementami łączącymi) dla hali 20x40 m.

100.000

5 Park leśny Borek Fałęcki - I etap Przekształcenie "uroczyska" w park leśny. 50.000

6 Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie 
przejścia dla pieszych przez ul. Fredry

Wykonanie wielowariantowej koncpecji uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Fredry. 10.000

7 Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17
Zamontowanie w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji zaciemniających z systemem 
elektrycznym.

20.000

8 Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul.  J. Marcika na 
odcinku do ul. Podmokłej do dawnego przejazdu PKP

Dokończenie sieci wodociągowej w ul. J. Marcika o brakujący odcinek, od dawnego przejazdu PKP do ul. 
Podmokłej. 

87.000

9
Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w 
zakresie: instalacji klimatyzacji, doposażenie w funkcjonalne 
meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru

Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup uzupełniający księgozbioru 
i audiobooków.

15.000

10 Budowa chodnika na ul. Sielskiej od numeru 27 do numeru 
29 A

Dobudowa do istniejącego już chodnika kolejnej jego części od numeru 27 do 29 A wraz z zjazdami i 
schodami do ww. posesji.

100.000

1 Mali ratownicy 
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy 
dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

11 600

2 Doposażenie sal lekcyjnych w SP "Rajska szkoła" i 
Gimnazjum Rajska Szkoła 

Zakup multimediów: komputery, tablice interaktywne, system Multicolab w pracowni językowej, pomoce 
dydaktyczne do pracowni fizyczno-chemicznej, biologicznej. 

52.200

3 Uzupełnienie odcinka drogi
Wykonanie brakującego odcinka drogi ul. Rutkowskiego do ul. Zagaje, poprawienie warstw podłoża pod 
warstwę asfaltu oraz położenie asfaltu.

20.000

4 Stojaki rowerowe dla dzieciaków dziesiątki Montaż po ok. trzy stojaki "odwrócone U" w sąsiedztwie wejść do szkół, gimnazjów, domów kultury itp. 30.000

5
Olimpijska forma od przedszkola do Seniora - cykl imprez dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz organizacja 
zajęć rekreacyjnych dla dorosłych na terenie Dzielnicy X

Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację cyklu imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli z osiedli: Swoszowice, Wróblowice, Rajsko, 
Soboniowice, Zbydniowice, Kosocice, Barycz oraz dorosłych poprzez organizację Sekcji Rowerowej 
Seniora przy WLKS Krakus i zajęć rekreacyjnej jazdy konnej w sekcji jeździeckiej WLKS Krakus.

100.000

DZIELNICA IX - ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

DZIELNICA X - SWOSZOWICE

12

Kulturalnie 
w Dzielnicy IX

głosowanie w punktach do głosowania odbędzie się w 
następujących terminach:

27.09.2014 r., godz. 8.00-12.00
28.09.2014 r., godz. 16.00-20.00
29.09.2014 r., godz. 16.00-20.00
30.09.2014 r., godz. 8.00-12.00
 

Punkty do głosowania w Dzielnicy IX zlokalizowane 
będą w:

Rada Dzielnicy IX, ul. Żywiecka 13
Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Cegielniana „Borsu-

czek”, ul. Borsucza 12
ZSO nr 17, ul. Fredry 65/71

Zobacz, jak głosować, na stronie 11.

02.10.2014, godz. 17.00 – warsztaty tworzenia 
biżuterii z koralików, prowadzenie: Iga Pauliczek 

16.10.2014, godz. 17.00 – warsztaty sztukatorskie,  
prowadzenie: Iga Pauliczek 

31.10.2014, godz. 16.30 – otwarcie wystawy 
pokonkursowej UKRYTE TALENTY ARTYSTYCZNE 
LUDZI III WIEKU, ogłoszenie wyników konkursu, 
rozdanie dyplomów


