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Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
4 listopada 2014 r. odbyła się
ostatnia 71. sesja Rady Dzielnicy IX VI kadencji.
Radni uchwalili dwie opinie dotyczące sposobu zagospodarowania terenów Dzielnicy IX. Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
nieuciążliwymi na działkach przy ul.
Jugowickiej. Także negatywną opinię otrzymało zbycie części działki nr
275/2 położonej w obrębie 46 j.e. Podgórze o pow. 0,0188 ha w Łagiewnikach, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru „Łagiewniki” – z wytycznymi
dotyczącymi przebiegu istniejącego
i projektowanego ciągu pieszego.
Rada Dzielnicy IX poparła petycję
Fundacji Stańczyka do Rady Miasta
Krakowa dotyczącą likwidacji tzw.
bloków głosowania czyli zbiorczego głosowania Rady Miasta Krakowa nad uchwałami, oderwanego od
dyskusji tematycznych. Zmiana trybu
głosowania nad uchwałami – zmiana
sposobu przeprowadzania sesji Rady
Miasta Krakowa będzie korzystna dla
mieszkańców chcących brać udział
w życiu publicznym.
Misją Fundacji Stańczyka jest działanie na rzecz otwartości, jawności
i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym oraz na rzecz rozwoju potencjału organizacji społecznych.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 r.
rada wnioskowała o realizację zadań
wyłonionych w głosowaniu nad budżetem obywatelskim w Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki w roku 2014,
tj. zadań, które w głosowaniu nad projektami dzielnicowymi zdobyły największą ilość głosów a ich realizacja
mieści się w kwocie przyznanej Dzielnicy IX. Są to, przypomnijmy, zadania: park leśny Borek Fałęcki (I etap
obejmujący przekształcenie „uroczyska” w park leśny) – kwota 50 000 zł;
modernizacja filii nr 20 Podgórskiej
Biblioteki Publicznej w zakresie instalacji klimatyzacji, doposażenia
w funkcjonalne meble biblioteczne

i uzupełnienia księgozbioru – kwota
15 000 zł; bezpieczna droga do szkoły
(uspokojenie ruchu w rejonie przejścia
dla pieszych przez ul. Fredry) – kwota 10 000 zł oraz żaluzje w oknach sali
gimnastycznej ZSO nr 17 (zamontowanie żaluzji zaciemniających z systemem
elektrycznym) – kwota 20 000 zł.
Wnioskowano także o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na
rok 2015 zadania pn. remont pasa
jezdnego ul. Sielskiej. Ulica Sielska
prowadzi z ul. Zawiłej do pętli autobusowej i targowiska w Borku Fałęckim,
przez teren zabudowy jednorodzinnej.
Rada Dzielnicy IX zwraca uwagę na
fakt, że w ostatnich trzech latach ulicą
tą poruszają się autobusy linii Nr 244,
od listopada 2014 r. linii Nr 178, których tonaż ma niekorzystny wpływ na
nawierzchnię, ponieważ ulica nie ma
właściwej podbudowy pasa jezdnego,
przystosowanej do przejazdu autobusów. Przejazd autobusów tą trasą
– skrótem, z ominięciem Zakopianki
– ma także wpływ na stan techniczny
domów budowanych w ubiegłym wieku, gdy nie było tak nasilonego ruchu
samochodowego na terenie Borku
Fałęckiego. Zabudowa jest parterowa, a domy usytuowane blisko jezdni, często na płytkich fundamentach,
budowane tradycyjnymi technikami.
Następujące sukcesywnie, w wyniku
nasilonego ruchu ciężkiego sprzętu
budowlanego i autobusów, zniszczenia
substancji nieruchomości są trudne
do wyceny i mają bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo i komfort życia
mieszkańców. Wielu spośród nich to
osoby w starszym wieku, emeryci, których dochody nie pozwalają na ciągłe
naprawy czy remonty domów.
Rada dokonała również korekty rozdysponowania środków finansowych na
zadania powierzone Rady Dzielnicy IX
w roku 2014. Niewykorzystane środki
finansowe (z uwagi na brak oferenta na
wykonanie prac) pozostałe na zadaniu
pn. „Budowa przystanku na żądanie
w ul. Zakopiańskiej na kierunku do
Borku Fałęckiego przy budynku ZUS
w Krakowie” przeniesione zostały do
puli „remonty dróg i chodników”. AS
wszystkie uchwały Rady Dzielnicy IX dostępne są
na stronie www.dzielnica9.krakow.pl
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fot. Renata Grotowska

W dniu 19 listopada zakończyły się trwające
od 18 października czterostopniowe konsultacje z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania przestrzeni w rejonie budynków numer
99,101,103 i 103a przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie, realizowane w ramach projektu pn. „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne”.

fot. Renata Grotowska

Z inicjatywy radnej Rady Dzielnicy IX zorganizowane
zostały przez Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie konsultacje społeczne wyprzedzające proces planowania zagospodarowania terenu. Tego rodzaju działanie jest precedensem w naszym mieście. Zwykle konsultacje z mieszkańcami
odbywają się dopiero na etapie decyzyjnym i są podstawą
do formułowania wniosków wnoszonych do istniejących już
planów. My wybraliśmy inną kolejność. Uczestnicy konsultacji w Borku Fałęckim mieli okazję wziąć udział w spacerze
studyjnym w terenie i wspólnie przedyskutować poczynione
w czasie niego obserwacje. W pierwszym etapie powstały
propozycje dotyczące potrzeb i preferencji osób zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi przede
wszystkim komunikacji na wskazanym terenie.
Następny etap to kolejna wizja w terenie, odbyta z przedstawicielem Rady Dzielnicy IX i specjalistami, w celu wyznaczenia kierunków zagospodarowania przestrzeni i okre-

projekt rewitalizacji przestrzeni:
mgr inż. arch. krajobrazu Kasper Jakubowski

Mieszkańcy mają głos w sprawie
jakości przestrzeni publicznej

ślenia założeń o charakterze społecznym. W wyniku zebranej dokumentacji i wstępnych ustaleń przygotowano plan
kolejnego spotkania, na które zostali zaproszeni mieszkańcy.
W czasie tego spotkania architekt, pracownik naukowy PK
– pan Kasper Jakubowski zaproponował uczestnikom spotkania w formie prezentacji różne rozwiązania, które można
zastosować w celu rewitalizacji przestrzeni osiedla. Przedstawiciel ZIKiT przedstawił możliwości rozwiązań komunikacyjnych ze wskazaniem na maksymalne ograniczenie
ruchu samochodowego w przestrzeni między budynkami.
Obydwa wystąpienia stały się inspiracją dla zainteresowanych mieszkańców i równocześnie punktem wyjścia do
wstępnego sformułowania rekomendacji.
Ustalono, że przygotowanie koncepcji zagospodarowania
terenu jest podstawą dla dalszych działań, które mogą prowadzić w kierunku przygotowania wniosku do Biura Planowania Przestrzennego UMK lub podjęcia starań o wpro-

wadzenie do budżetu miasta zadania rewitalizacji obszaru
między budynkami na ul. Zakopiańskiej.
W ramach rewitalizacji tej przestrzeni mieszkańcy oczekują przygotowania projektu, który będzie zawierał rozwiązania komunikacyjne – m.in. drogi, chodniki, ograniczoną
ilość miejsc postojowych, wjazd od strony ul. Kościuszkowców tylko dla mieszkańców domu przy ul. Zakopiańskiej 99
a wjazd od strony ul. Zakopiańskiej byłby przeznaczony dla
mieszkańców pozostałych budynków.
Proponowano także zieleń, żywopłoty wygradzające niektóre obszary, miejsca na wypoczynek oraz estetycznie zagospodarowaną przestrzeń na altany śmietnikowe.
Mieszkańcy i przedstawiciele Dzielnicy IX, radni Renata
Grotowska i Jan Pietras zobowiązali się do stałych kontaktów w sprawie przygotowania stosownych działań monitorujących realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
RG

projekt rewitalizacji przestrzeni:
mgr inż. arch. krajobrazu Kasper Jakubowski

działania obywatelskie
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Święto Niepodległości

fot. Renata Grotowska

W dniu 12 listopada zostaliśmy zaproszeni przez
dyrekcję SP Nr 95 i przedszkolną społeczność na
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zaproszenie przyjęliśmy i... śpiewaliśmy zgodnym chórem, poddając się niekłamanemu wzruszeniu.

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Przybyli ułani pod okienko...

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani...

Rozkwitały pąki białych róż...
4
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Akcja Flaga, czyli harcerze
zachęcają do świętowania
niepodległości Polski!
Pomysł na akcję powstawał
w głowie przybocznego już od
dłuższego czasu, głównie w czasie świąt państwowych, kiedy po
raz kolejny jego mieszkanie jako
jedyne w bloku było udekorowane biało-czerwoną flagą. Druh
Jasiek postanowił to zmienić.

fot. ze zbiorów 3 PgDH

Zaczęło się od rozmów ze znajomymi
ze szkoły oraz z harcerstwa – wspólne
obmyślanie planu działania. Następnie
zostało utworzone wydarzenie na Facebooku pod nazwą „Wywieś flagę na
11 listopada”, które w krótkim czasie
zdobyło dużo popularność (ok. 10 tys.
osób zadeklarowało swój udział, ok. 30
tys. osób zostało zaproszonych).
Akcja w drużynie rozpoczęła się
w niedzielę 2 listopada na cmentarzu

ofiar I Wojny Światowej, zmarłych w szpitalu w Łagiewnikach. W tym miejscu zastępowi ustawili znicze pod krzyżem. Zastępy otrzymały również po dwa kawałki materiału
(białego i czerwonego), z którego mieli za zadanie uszyć
flagi. Następnego dnia zastępowi otrzymali pakiety startowe z instrukcją gry, plakatami i ulotkami zachęcającymi do
wywieszenia flagi, oraz białymi i czerwonymi kartkami papieru, z których zastępy kleiły papierowe flagi. Plakaty zostały rozwieszone na
terenie Łagiewnik i osiedla Kurdwanów,
w szczególności zaś w takich miejscach
jak ZSO nr 17 przy ul. Fredry, Centrum
Jana Pawła II, kościół parafialny w Łagiewnikach czy Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Szczególnie wyróżnił się
zastęp „Wierność” – skupiający harcerzy z terenu Łagiewnik, dzięki któremu
informacja o naszej akcji pojawiła się
w ogłoszeniach parafialnych na mszach
w Centrum Jana Pawła II oraz w kościele parafialnym w Łagiewnikach.
Dnia 10 listopada w godz. 15-18 trzy
zastępy: „Godność”, „Wierność” i „Odwaga” sprzedawały biało-czerwone materiałowe flagi oraz rozdawały papierowe chorągiewki. Przez 3 godziny zostały
rozdane trzy setki chorągiewek oraz
sprzedano 16 materiałowych flag.
Akcję zwieńczył udział drużyny
w obchodach Święta Niepodległości
w Łagiewnikach. Drużyna była obecna
na mszy za ojczyznę w kościele parafialnym, a następnie na
uroczystości przy pomniku, gdzie po raz kolejny harcerze
wystawili wartę. To jednak nie był koniec – gdy mieszkańcy
Łagiewnik rozchodzili się do domów, harcerze już jechali do
miasta, by wziąć udział w grze swojej chorągwi.
Czuwaj!
wyw. Jan Uchwat, przyboczny 3 PgDH „Wilki”

PA M I Ę TA M Y !
„Nie w tym jest wart człowiek,
co przemyślał i przeżył,
ale co zrobił dobrego na świecie”
Aleksander Kamiński

PAMIĘTAMY !!!
ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

fot. ze zbiorów 3 PgDH

KRAKÓW, LISTOPAD 2014 R.

Jak co roku, z okazji Święta Zmarłych, w dowód pamięci, członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego rozkładali na grobach mieszkańców Łagiewnik
wpisanych do „Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik” symboliczne „karty pamięci”.
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Dzień Niepodległości
w Łagiewnikach

fot. Ryszard Kucała, Piotr Biesikirski

W dniu 11 listopada 2014 r. z okazji Święta Niepodległości odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne przy Pomniku Pamięci w Łagiewnikach, poprzedzone Mszą św. PRO PATRIA.
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik, radni Dzielnicy IX, kombatanci, członkowie ŁTK, proboszcz
z łagiewnickiej parafii, młodzież z trzech okolicznych szkół
wraz z nauczycielami, poczty sztandarowe oraz Orkiestra
Dęta Solvay. Przypomniano wydarzenia historyczne, pieśni
legionowe i wojskowe. W czasie uroczystości młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 zaprezentowała piękny
patriotyczny program.
Krystyna Kucała

wydarzenia kulturalne

Kot w butach

Było to trzecie, po „Czerwonym Kapturku” wystawianym
w maju oraz „Jasiu i Małgosi” granym podczas tegorocznej Podgórskiej Jesieni Kulturalnej przedstawienie z cyklu
„Znane i lubiane bajki”. Spektakl o zaczarowanym sprytnym
kocie przygotowany został przez Aleksandra Szklarskiego
(reżyseria) oraz Danutę Pietraszewską (opracowanie muzyczne) – instruktorów warsztatów teatralnych odbywających się w Iskierce. Wystąpili również: gościnnie Katarzyna
Szybisty oraz dzieci z Grupy Teatralnej Studio działającej
w KO Iskierka. Bajkowe spektakle realizowane w klubie
cieszą się zainteresowaniem, także i ten ostatni oklaskiwała
wyjątkowo licznie zgromadzona publiczność.
AS
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fot. Grażyna Stępniewska-Szynalik

13 listopada 2014 r. na scenie w Klubie Kultury
Iskierka królował Kot w Butach.
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współpraca z placówkami edukacyjnymi

głos z placówek edukacyjnych

Qvo vadis?

Przygotowania do jubileuszu
SP nr 95 w 2015 r.

Perspektywy współpracy z placówkami
edukacyjno-wychowawczymi po spotkaniu
z Zarządem Dzielnicy IX
W dniu 6 listopada w siedzibie Rady Dzielnicy IX odbyło się poszerzone spotkanie Zarządu
Dzielnicy IX z zaproszonymi przedstawicielami
szkół, przedszkola i klubów kultury działających
na terenie dzielnicy.
W okresie dobiegającej końca kadencji Rady Dzielnicy
IX cel spotkania jest oczywisty: dokonanie podsumowania
współpracy, omówienie nowej perspektywy, ale oczywiście przede wszystkim podziękowanie Dyrektorom placówek za współpracę z lokalnym samorządem, która, trzeba
przyznać, była jednym z ważniejszych obszarów działania
rady i w ciągu czterech ubiegłych lat dawała wiele satysfakcji i radości. W imieniu Zarządu Dzielnicy IX bardzo
dziękuję.
Na uwagę zasługują przygotowania dwóch placówek: Samorządowego Przedszkola Nr 95 i Gimnazjum Nr 24 do
obchodów jubileuszy w roku 2015, o czym będziemy informowali na łamach Pisma Rady Dzielnicy IX. Opracowany
zostanie także plan wspólnie przygotowywanych uroczystości i imprez na terenie naszej dzielnicy. Kontynuowana
będzie współpraca z Gimnazjum Nr 24 rozpoczęta w VI
kadencji Rady Dzielnicy IX, np. wspólna organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja – „Bieg po Konstytucję”.
W ramach projektu „Senior Juniorowi – Junior Seniorowi” w Gimnazjum Nr 24 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 zorganizowane zostaną indywidualne kursy
komputerowe dla seniorów, prowadzone przez gimnazjalistów. W ZSO Nr 17 otwarta będzie „Kawiarenka Obywatelska” inicjująca współpracę międzypokoleniową w zakresie
edukacji obywatelskiej młodzieży.
Wymienione tzw. miękkie projekty nie wyczerpują zgłaszanych w czasie spotkania różnych form współpracy.
Ze strony Rady Dzielnicy IX zostaną one oczywiście uzupełnione środkami przeznaczonymi na konieczne w placówkach remonty i inwestycje.
Renata Grotowska

Samorządowe Przedszkole nr 95 mieszczące się
przy ul. Żywieckiej w nadchodzącym roku 2015
obchodzić będzie jubileusz 60-lecia istnienia
oraz 10-lecia nadania mu imienia Kornela Makuszyńskiego.
Organizacja tak ważnego wydarzenia wymaga szczegółowego planowania, dlatego już teraz dyrekcja oraz nauczycielki
przedszkola rozdzieliły między sobą działania zmierzające do
jego realizacji. Oprócz zadania głównego, jakim jest przygotowanie przedszkolaków do występu artystycznego, jednym
z działań jest zorganizowanie spotkania z byłymi pracownikami przedszkola, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat
funkcjonowania placówki 20 czy 30 lat temu. Spędzą również
czas z dziećmi, którym pokażą zabawy, w jakie bawili się ich
rodzice, gdy byli mali oraz zdjęcia przedszkola z dawnych lat.
Kolejnym zadaniem, które postawiła przed sobą rada pedagogiczna, jest dotarcie do absolwentów placówki, którzy
odnoszą sukcesy w jakiejś dziedzinie. Zostaną oni poproszeni
o odwiedzenie przedszkola i opowiedzenie o tym, co robią
oraz o udostępnienie swoich zdjęć (z czasów obecnych oraz
przedszkolnych), dyplomów, medali itp. Będą one wykorzystane podczas wystawy, która uświetni jubileusz. Na specjalnie przygotowanych sztalugach będzie wtedy można obejrzeć
także zdjęcia ukazujące, jak zmieniło się przedszkole na przestrzeni lat, a także jakim przemianom uległ teren całej dzielnicy. W swoje działania związane z jubileuszem przedszkole chciałoby również zaangażować mieszkańców dzielnicy.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie
zdjęć, wycinków z gazet itp. związanych z historią przedszkola oraz różnymi okresami rozwoju dzielnicy – nie tylko
dokumentującymi jakieś ważne wydarzenia, ale wychwytującymi także życie codzienne i atmosferę czasów, które już minęły. Oczywiście wszystkie materiały po zeskanowaniu zostaną
oddane ich właścicielom. Przedszkole prosi również o kontakt
wszystkich, którzy posiadają wiedzę na temat sukcesów
wychowanków placówki, zarówno tych, którzy opuścili jej
mury 5 lat temu, jak i tych, którzy zrobili to 50 lat wcześniej.
KONTAKT DO PRZEDSZKOLA: tel. 12 268-11- 76 adres
e-mail: przedszkole95.krakow@interia.pl
Małgorzata Ożóg

Jak pozbyć się odpadów wielkogabarytowych!
Posimy wszystkich mieszkańców, by wstrzymali się z generalnymi porządkami i nie wyrzucali odpadów wielkogabarytowych w różnych miejscach nieprzeznaczonych na składowanie śmieci.
Jest harmonogram odbioru dużych gabarytów, ustalony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania na
rok 2015. Dla Dzielnicy IX są to drugie tygodnie: lutego, maja, sierpnia i listopada. Należy uprzednio –
w pierwszym tygodniu danego miesiąca – zgłosić potrzebę odbioru: podać adres, umówić się na dokładny
termin odbioru i wystawić odpady przed domem. Telefon do MPO w tej sprawie: 12 646 23 95.
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skarby Podgórza

Smutne spojrzenie Antoniego
Matecznego

fot. Renata Grotowska

Chłody jesienne ostudziły w znacznym stopniu nasze
chęci wędrowania „do wód”. Nie znaczy to jednak, że potrzeby a nawet konieczność ratowania zdrowia, przestały
istnieć.
Warto przecież pokonać wiele trudności, by poczuć się
lepiej, o czym zapewniałam Czytelników, przesyłając „Pozdrowienia ze Swoszowic” w Piśmie Rady Dzielnicy IX Nr 6.
Znalazła się tam także zapowiedź II odcinka, poświęconego
Uzdrowisku Mateczny w Krakowie. Dzisiaj wywiązuję się
z tej obietnicy.

W najbliższym sąsiedztwie Uzdrowiska Mateczny zlokalizowane są zakłady
produkcyjne, stacja paliw oraz ruchliwy węzeł komunikacyjny.

Teren dawnego Uzdrowiska Mateczny.

fot. Renata Grotowska

Antoni Mateczny działał na terenie Krakowa od lat 80.
XIX wieku do 1934 roku, jako znany inżynier, budowniczy
inwestycji miejskich, finansowanych przed I wojną światową przez rząd austriacki i dorobił się znacznej fortuny, którą
przeznaczył na zakup ziemi w Podgórzu. Były to działki położone między drogą na południe i rzeką Wilgą. Dzisiaj tereny te możemy oglądać z perspektywy zatłoczonego ronda,
które nosi imię naszego bohatera i skąd spogląda on smutnym wzrokiem na swój rodzinny dom, który zaczął wznosić
w 1897 roku a jako częsty bywalec europejskich uzdrowisk,
szczególnie umiłowanego Karlsbadu, wybudował go w stylu
tamtejszych sanatoriów.
Możemy zadać sobie pytanie: dlaczego właściciela tak
pięknej posiadłości nie rozpiera duma, tym bardziej, że
w wyniku odkrycia na jej terenie w 1897 roku źródła leczniczej wody mineralnej, Antoni Mateczny urządził w budynku
zakład przyrodoleczniczy, udostępniony do użytku w 1905
roku. Dla mieszkańców Krakowa corocznie zapewnił kilka
miejsc bezpłatnych a trzeba przyznać, że uzdrowisko cieszyło się dużym powodzeniem i już w pierwszym sezonie
przyjęło 400 kuracjuszy, którzy codziennie mogli dojechać
omnibusem z Rynku Podgórskiego, a po uruchomieniu
tramwaju, linią numer 6.
Mateczny Zdrój był zatem kurortem, gdzie kiedyś można
było leczyć wiele dolegliwości. Stąd pochodziła popularna
wśród krakowian mineralna woda profilaktyczno-zdrowot→
na „Krakowianka”. Niestety produkcję „Krakowianki”

fot. Renata Grotowska

Większość mieszkańców Dzielnicy IX wybiera drogę do
centrum miasta przez ruchliwe rondo, skrzyżowanie dróg
z północy na południe i ze wschodu na zachód. Miejsce
nosi imię Antoniego Matecznego. Dla krakowian jest to popularny „Mateczny”.

fot. Renata Grotowska

(Także smutne) spojrzenie z perspektywy Dzielnicy IX
w okresie przygotowań do obchodów jubileuszu
przyłączenia Podgórza do Krakowa. Część druga.

Uzdrowisko otwarte w 1905 roku dla Krakowian jest dzisiaj terenem niedostępnym.
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Odwiert źródła (wody mineralnej butelkowanej jako „Krakowianka”).

www.dzielnica9.krakow.pl

→ przerwano w połowie lat 90. XX wieku. Szkoda, ponieważ jeden litr tej wody zaspokaja 30% dziennego zapotrzebowania na biopierwiastki.
Odkryte przez Antoniego Matecznego źródło wody siarczano-chlorkowo-sodowo-magnezowo-wapniowej stało się
podstawą zabiegów balneologicznych. W Zakładzie Przyrodoleczniczym funkcjonującym do 1939 roku, a potem reaktywowanym po II wojnie światowej, można było skorzystać
z kąpieli siarkowych, okładów borowinowych, biczy szkockich, masaży oraz rehabilitacji narządu ruchu. Leczono więc
dolegliwości reumatyczne, dermatologiczne, neurologiczne
a także paradontozę.
Pewną nadzieję na lepszą przyszłość uzdrowiska przyniosły
lata 50. i 60. XX wieku, kiedy dokonano nowych odwiertów
źródeł wody mineralnej, co pozwoliło uruchomić w 1969 roku
rozlewnię „Krakowianki”. Zwiększyła się także ilość przyjmo-

wanych ambulatoryjnie pacjentów do ok. 3000 w ciągu roku.
Może w tym okresie także spojrzenie Antoniego Matecznego było radosne a myśli bardziej optymistyczne.
Niestety Zespół Uzdrowisk Krakowskich w latach 80.
utracił prawo do tej posiadłości na rzecz spadkobierców
założyciela uzdrowiska, a w 2003 roku własność ta została
nabyta przez Spółkę IPR.
Obecnie na terenie historycznego „Matecznego Zdroju”
mieści się Ośrodek Day SPA Relax Care. W remoncie.
Na bramie można zobaczyć napisy: „teren prywatny”
i ostrzeżenie przed niebezpiecznym psem. Zapewne jednak
nie dotyczą one Antoniego Matecznego.
To „spojrzenie i myśli” wraz z kilkoma obrazkami przesyłam Szanownym Członkom Porozumienia Dzielnic Podgórskich, a może także nowej Radzie Miasta Krakowa.
Renata Grotowska

zakończenie konkursu dzielnicowego

Nagrody w Konkursie „Dzielnica IX dzielnicą
ogrodów” zostały wręczone
W czasie uroczystego spotkania z cyklu „Dziewiątka zaprasza...”
w siedzibie Rady Dzielnicy IX w dniu 5 listopada, na które zostali zaproszeni uczestnicy konkursu, wręczone zostały nagrody Laureatom
III edycji Konkursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”.

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Nagrody ufundowane zostały przez Radę Dzielnicy IX i CASTORAMĘ „Zakopianka”, która już po raz trzeci wspiera działania Rady Dzielnicy IX, propagującej
podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej, do czego w znakomity sposób przyczyniają się piękne ogrody naszych konkursowiczów. Wśród laureatów znalazły się stałe
uczestniczki konkursu: Maria Kalarus z Borku Fałęckiego, oraz Teresa Woźniak i Zofia
Kalinowska z os. Cegielniane. W spotkaniu udział wzięli także wychowankowie ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, w którym także pieczołowicie
pilęgnowany jest piękny ogród.
RG
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Ostatnie inwestycje
Koniec VI kadencji Rady Dzielnicy IX to czas
zakończenia kilku inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej.
Na os. Cegielniana dobiegają końca, finansowane przez
Dzielnicę IX, remontowe prace drogowe na ulicy Borsuczej.
Jest to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku remontu
tego ważnego ciągu komunikacyjnego w środku osiedla.
Przed budynkiem ZUS na ul. Zakopiańskiej rozpoczęła
się budowa peronu przystanku tramwajowego „na żądanie”
w kierunku Borku Fałęckiego, który jako kompleksowe zadanie będzie w dalszym ciągu realizowany ze środków Rady
Dzielnicy IX w roku 2015. O budowę tego przystanku tramwajowego ważnego z racji tworzenia przestrzeni publicznej
przyjaznej dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Rada
Dzielnicy IX starała się od roku 2011.

były wykorzystywane jako zastępcza droga dojazdowa do
ośrodka. Przed czekającą nas rewitalizacją i zagospodarowaniem Parku Solvay fakt ten ma duże znaczenie. Ponadto uporządkowana została wspólna przestrzeń publiczna.
Miejsce, które służyło jako dzikie wysypisko śmieci zyskało
nowa funkcję estetyczną i komunikacyjną.
Dodajmy jeszcze do wymienionych wyżej realizacji remont części elewacji w SOSW Nr 6 , dopełniony powstałym
obok placem zabaw dla dzieci zrealizowanym z programu
„Radosna Szkoła”.

fot. Renata Grotowska

infrastruktura w Dzielnicy IX
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fot. Renata Grotowska

Realizacja tej inwestycji niesie ze sobą kilka korzyści: Niepełnosprawni uczniowie będą mogli wygodnie i bezpiecznie
dojechać do szkoły. Dzięki temu, że będą poruszali się nową
drogą zostanie wyprowadzony ruch samochodowy z terenu
Parku Solvay, ponieważ do chwili obecnej alejki parkowe
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fot. Renata Grotowska

W Borku Fałęckim w listopadzie zakończona zostanie,
finansowana ze środków Rady Dzielnicy IX, budowa „sięgacza” z ulicy Nowogródzkiej wraz z miejscami postojowymi w kierunku SOSW Nr 6. Jest to w zasadzie przedłużenie
ulicy Na Zrębie, którą uczniowie i nauczyciele będą mogli
bezpośrednio dojeżdżać do swojej szkoły i internatu.

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Dzielnica IX pięknieje i staje się bardziej przyjazna dla
mieszkańców. Pisaliśmy o tym już w poprzednim numerze
Pisma, przedstawiając estetyczne rezultaty realizacji murali
w Parku Solvay.
Możemy także pochwalić się długo oczekiwaną modernizacją podziemnego przejścia dla pieszych przy przystanku
tramwajowym „Sanktuarium BM” na ulicy Zakopiańskiej,
zrealizowaną za kwotę ok. 800.000 złotych z budżetu miasta.
Jest to bardzo potrzebna inwestycja komunalna, podnosząca
komfort i bezpieczeństwo.
RG

www.dzielnica9.krakow.pl

wydarzenia artystyczne w Klubie Iskierka

Spotkanie seniorów artystów

fot. Grażyna Stępniewska-Szynalik

fot. Grażyna Stępniewska-Szynalik

Po raz czternasty twórcy nieprofesjonalni spotkali się w Klubie Iskierka, aby zaprezentować
swoją twórczość artystyczną mieszkańcom Krakowa, a zwłaszcza Dzielnicy IX.

Do tej pory w konkursie wzięło udział około 900 osób z różnych rejonów Polski – w tym roku m.in. z Krakowa, Łodzi,
Warszawy, Wieliczki, Gniezna, Oświęcimia, Osieka i Wetliny. Techniki wykonania nadesłanych prac są różnorodne:
obrazy malowane farbami olejnymi, akrylem, akwarelą, pastelami, rozmaite hafty: płaskie, krzyżykowe, Richelieu, frywolitki i inne.
Kontakt ze sztuką sprawia uczestnikom konkursu wiele
radości i daje satysfakcję z odkrywania rzeczywistości w sposób twórczy. Nie jest to ich praca zawodowa, pomimo to osiągają niejednokrotnie godny uwagi poziom artystyczny.
Zespół pracowników Klubu Kultury Iskierka życzy Państwu dalszej weny twórczej oraz zdrowie i zaprasza za rok,
po raz kolejny.
Grażyna Stępniewska-Szynalik

31 października 2014 r. odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku”,
wręczenie nagród tegorocznym laureatom i uczestnikom.
każda przeżyta chwila
odurza mnie zdziwieniem
im dłużej żyję
tym mniej wiem
świat widziany oczami dziecka był Wielką Tajemnicą
teraz zastanawiam się
czy aby nie rozpoczęłam życia
w odwrotnym kierunku?
Urszula Drzyżdżyk-Dziudziel
I nagroda w dziedzinie literatury

nie dawaj mi wrzosów
nie przypominaj
że
jesień już

Zofia Czosnek-Szczepanik
I nagroda w dziedzinie haftu i koronki

chcę wiosny
chcę naręczy bzu
pachnących kwiatów
skąpanych w deszczu
i miłości chcę
pewnie już ostatniej
ale
jakby pierwszej
jakby zaczętej
jakby
na początku świata
Ewa Borowiejska

mal. Maria Kowalewska

Stanisława Uroda, I nagroda

II nagroda w dziedzinie literatury

I nagroda w dziedzinie malarstwa

w dziedzinie tkaniny artystycznej i robót ręcznych
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

Na przedświąteczne troski
– książka!
Zbliża się czas świątecznych
przygotowań. Powoli pragniemy
spełnić nasze marzenia. Czas radości z okresu dzieciństwa miesza się w życiu dorosłym z dodatkowymi obowiązkami. Pragniemy znaleźć ten magiczny
urok świąt, ale trosk i problemów
wciąż przybywa. Najlepszym pomysłem na taki stan jest książka,
która od wieków dostarcza nam
odpowiedzi na nasze troski.
Magdalena Kordel jest autorką bestsellerowych powieści „Uroczysko” i „Malownicze”. Pisać zaczęła, by poradzić
sobie z trudną przeszłością, ale szybko
okazało się, że jej książki stały się dla
czytelników balsamem dla duszy. Obecnie ukazała się książka Magdaleny Kordel „Wymarzony czas”, czyli kontynuacja
„Wymarzonego domu”.
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Inna autorka, Elżbieta Cherezińska łączy realny świat,
w którym żyjemy z fikcją w powieści „Gra w kości”. Ta polska pisarka, teatrolog, specjalizuje się w powieści historycznej. W swojej książce przenosi czytelnika w czasy Bolesława
Chrobrego i cesarza Ottona III i pokazuje, jak w świetny
sposób można połączyć fikcję z historią. Od pierwszej strony trzyma czytelnika w napięciu i choć niektóre elementy
nie są potwierdzone historycznie, to
jednak fantazja autorki dostarcza wielu
emocji. Warto przeczytać też inne pozycje Elżbiety Cherezińskiej, np. „Korona
śniegu i krwi” czy też „Niewidzialna korona”. Zapraszamy do lektury.
Dla naszych pociech proponujemy
cykl książek z serii „Magiczne drzewo”
Andrzeja Maleszki, o którym każde nasze dziecko słyszało... Właśnie pojawiła się szósta część zatytułowana „Cień
smoka”. Przypominamy, że każdą część
można czytać bez zachowania kolejności, bo w każdej z nich znajduje się dużo
wyobraźni, mądrości i humoru.
Na rynku wydawniczym pojawiła się
też seria dla młodzieży „Spirit Animals”
prowadzona przez różnych autorów,
przenosząca młodego czytelnika w świat
przygód, magii i legend. Biblioteka posiada w tej chwili dwie części tego wydawnictwa, ale zapowiada też jej kontynuację.
Życzymy wszystkim czytelnikom miłej lektury…
Bożena Szymeczko

ZAPRASZAMY DO FILII NR 12 PODGÓRSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 103

Kulturalnie

w Dzielnicy IX

W Centrum Sztuki Współczesnej
Solvay w grudniu
9.12.2014, godz. 10.00 – przegląd
teatrzyków przedszkolnych
11.12.2014, godz. 10.00 – przegląd kabaretów
szkolnych z placówek z terenu Dzielnicy IX
12.12.2014, godz. 19.00 – spektakl w wykonaniu
Teatru MIST pt. „Lekarz mimo woli” wg Moliera.
„Lekarz mimo woli” to klasyczna farsa w trzech aktach,
jedna z najpopularniejszych i najchętniej wystawianych
komedii Moliera, w której autor kpi z wszechwiedzącej,
snobistycznej medycyny pełnej bufonady i głupoty.
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Propozycje Klubu Kultury
ISKIERKA na grudzień
8.12.2014, godz. 17.00 – opowiadanie interaktywne
pt. „Jak to było z Mikołajem”, prowadzenie: Danuta
Pietraszewska i Aleksander Szklarski
11.12.2014, godz. 17.00 – warsztaty ozdób
choinkowych, prowadzenie: Grażyna StępniewskaSzynalik
13.12.2014, godz. 17.00 – z cyklu „Andrzej Staszczak i
jego uczniowie” koncert piosenek żeglarskich „Shanty”
w wykonaniu dzieci, także uczących się gry na gitarze
pod kierunkiem Andrzeja Staszczaka w Klubie Kultury
Iskierka
18.12.2014, godz. 17.30 – otwarcie wystawy Jana
Piaskowskiego pt. „Borkowskie pejzaże”

