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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
Fotograﬁe z wystawy przygotowanej
na Dzień Otwarty Magistratu,
na który zapraszamy w niedzielę
2 czerwca do Pałacu Wielopolskich
przy placu Wszystkich Świętych.

Łagiewniki i Borek Fałęcki w latach 20. i 30. XX wieku
DZIŚ DZIELNICA IX MIASTA KRAKOWA ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

P

nym i infrastrukturą techniczną przy
ulicach Hoﬀmanowej i Zakopiańskiej.
Pozytywnie zaopiniowano projekt budowlany „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego o napięciu znamionowym poniżej
1kV przy ul. Kułakowskiego, Krępy
i Cesarza na dz. Nr 194/154, 194/254
obr. 0043 Kraków-Podgórze”.
Wnioskowano także o opracowanie ZRID-u dla budowy chodników
w ulicach Huculskiej i Turonia, od ul.
Łukasińskiego do ul. Zbrojarzy.
Rada uchwaliła korektę rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2018,
a także korektę wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta
Krakowa dotyczącego wieloletnich
zadań inwestycyjnych i bieżących zaplanowanych do realizacji w latach
2015-2018.
AS
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym brzmieniu na
stronie internetowej Dzielnicy IX
www.dzielnica9.krakow.pl

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

Czas pikników
Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry, który odbył się
w dniu 19 maja, rozpoczyna czas pikników w naszej dzielnicy. Na kolejnych spotkamy się w dniu 25 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6,
a w czerwcu w dniach 9 i 10 na obchodach 24. Dni Dzielnicy IX i następnie na
Pikniku Mieszkańców Osiedla Cegielniane. Na jesienne spotkania w atmosferze
piknikowej zapraszamy mieszkańców we wrześniu.
RG

Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy IX
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FOT. RENATA GROTOWSKA

Szanowni Państwo!
Przekazuję Państwu kolejny, czwarty numer Pisma Dzielnicy IX „INFO.9”
poświęcony głównie wydarzeniom,
uroczystościom, które odbyły się lub
odbędą w najbliższym czasie i do
udziału w których zapraszam mieszkańców naszej dzielnicy.
Piszemy o obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja (str. 3
i 5), o piknikach w Dzielnicy IX (str. 2)
oraz o uhonorowaniu odznaką Austriackiego Czarnego Krzyża Państwa
Krystyny i Edwarda Kucałów, którym
składamy serdeczne gratulacje.
Wspominamy druha Lesława Połomskiego – 100-letniego zasłużonego
mieszkańca Łagiewnik, którego pożegnaliśmy w dniu 21 maja 2018 r. (str. 5).
Zwracam uwagę Państwa na nadchodzące wydarzenia.
Zachęcam do oddania swojego głosu
na projekty Budżetu Obywatelskiego
Krakowa – głosowanie już w czerwcu (str. 4). Zbliża się do końca II edycja Konkursu Talent Łączy Pokolenia 2017 – zapraszam na uroczystą
galę ﬁnałową z wręczeniem nagród
14 czerwca (str. 10). Trwa realizacja
projektu Aktywne Poniedziałki dla Seniorów 2018 (str. 11). Zapraszam także do udziału w VII edycji konkursu
na najpiękniejszy ogród w Dzielnicy IX
(str. 11) oraz po raz kolejny do głosowania w konkursie Drzewo Roku 2018
na nasz 242-letni dąb Henryk (str. 3).
W numerze prezentujemy także
plansze z wystawy „Łagiewniki i Borek Fałęcki w latach 20. i 30. XX wieku”, jaka będzie towarzyszyć stoisku
Dzielnicy IX na Dniu Otwartym Magistratu 2 czerwca, na który zapraszam
wszystkich mieszkańców (str. 5).
Na koniec zachęcam i serdecznie
zapraszam do wzięcia udziału w 24.
Dniach Dzielnicy IX, które odbędą się
9 i 10 czerwca przy ul. Żywieckiej 13
(plakat, str. 12).

odczas sesji Rady Dzielnicy IX
w dniu 22 maja radni przyjęli
„Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz poziomu rozdysponowania środków za 2017 rok”. Rada przystąpiła także do planowania
zadań i wydatków na kolejny rok.
Uchwalono wstępne rozdysponowanie środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2019.
Ponadto przedstawiciele Rady
Dzielnicy IX przeprowadzili wizje lokalne, z których wnioski stały się podstawą do podjęcia uchwał opiniujących ponowne zawarcie umów najmu
lokali socjalnych, zlokalizowanych
na terenie Dzielnicy IX, na następny
okres. Wszystkie opinie rady – dotyczące najmu lokali pod adresami:
Zakopiańska 101, Kościuszkowców 4,
Żywiecka 32 – są pozytywne.
Rada ustosunkowała się także do
planowanych na terenie Dzielnicy IX
inwestycji. Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy
dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem podziem-

242-letni dąb szypułkowy Henryk,
mający siedlisko przy ulicy Zakopiańskiej 121, znalazł się w nobliwym gronie polskich drzew pomników przyrody pretendujących do miana DRZEWA ROKU 2018 – konkursu
organizowanego już po raz ósmy przez
Klub Gaja.
Spośród 50 drzew zgłoszonych do
tegorocznej edycji konkursu wybrano
16 ﬁnalistów – drzewa niekoniecznie
bardzo wiekowe, ale przede wszystkim z ciekawą, nierzadko wzruszającą historią splecioną z losem ludzi
lub miejscem, w którym rosną, a także otoczone szczególną troską przez
swych opiekunów-miłośników. Bywa,

ków Rad Dzielnic: IX, XI, XII i XIII.
Organizatorzy bardzo dziękują nauczycielom i młodzieży, którzy po raz
kolejny byli gospodarzami uroczystości i znakomitymi organizatorami
przedsięwzięcia. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału.
RG

Drużyna zawodników ze Szkoły Podstawowej Nr 56
(zajęła II miejsce w Biegu po Konstytucję) w czasie
wykonywania zadań i zdobywania cennych punktów
oraz części tekstu Konstytucji 3 Maja.
Radni Dzielnicy IX oraz przewodniczący Rady Dzielnicy
XI Krzysztof Sułowski składają symboliczną wiązankę
kwiatów przy popiersiu Juliana Ursyna Niemcewicza
– patrona szkoły borkowskiej, jednego z twórców
Konstytucji 3 Maja.

FOT. ANNA SULENCKA

GŁOSUJ
NA HENRYKA!

Uczestnicy Biegu po Konstytucję na starcie, przed siedzibą Rady Dzielnicy IX.

FOT. RENATA GROTOWSKA

W Dzielnicy IX młodzież już po raz
szósty pobiegła w Biegu po Konstytucję, by w ten sposób uczcić rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W grze terenowej na terenie Borku Fałęckiego uczestniczyło dziewięć sześcioosobowych drużyn ze szkół podgórskich. Pierwsze i drugie miejsce zajęły
drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową Nr 56, trzecie miejsce zajęła drużyna uczniów ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6.
Bieg rozpoczął się przed siedzibą Rady
Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej a zakończył w Szkole Podstawowej Nr 49
przy ul. Montwiłła-Mireckiego. Aby
szczęśliwie dotrzeć do mety, uczestnicy musieli w w sześciu punktach tematycznych wykonać polecenia i uzyskać kolejne części tekstu Konstytucji
3 Maja.
Organizatorami tegorocznych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja byli
uczniowie gimnazjalnej klasy 3 c ze
Szkoły Podstawowej Nr 56 oraz Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Uroczystość została sﬁnansowana ze środ-

FOT. RENATA GROTOWSKA

Uczciliśmy rocznicę
uchwalenia Konstytucji
3 Maja

FOT. RENATA GROTOWSKA

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

że udział w konkursie opiekunowie
drzewa uważają za ostatnią szansę na
jego ocalenie wycinką – jest swoistym
apelem o ich ochronę. Los Henryka,
dzięki staraniom społecznego strażnika dębu pana Piotra Gzyla, nie jest
tak dramatyczny, niemniej gorąco zachęcamy do głosowania!
Internetowy
plebiscyt
trwa
w dniach 1–30 czerwca na
stronie
www.drzeworoku.pl. W promocję
głosowania na dąb
Henryk zaangażowali się mieszkańcy Dzielnicy
IX, Rada Dzielnicy IX oraz Wydział Kształtowania Środowiska
UMK. RG, AS
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Odznaczenie Austriackiego Czarnego
Krzyża dla Państwa Kucałów

FOT. ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Podczas uroczystego spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w dniu 10 maja Państwo Krystyna
i Edward Kucałowie z Łagiewnickiego
Towarzystwa Kulturalnego otrzymali
odznaczenie z rąk przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża. Docenione zostały ich wieloletnie wytrwałe starania o renowację zniszczonego i zapomnia-

FOT. ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

Państwo Krystyna i Edward Kucałowie otrzymują odznaczenie i podziękowanie od
Austriackiego Czarnego Krzyża za starania o renowację Cmentarza wojennego nr 384.

nego cmentarza wojennego z lat 1914-1918, znajdującego się
przy ul. Siostry Faustyny.
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron gościł konsula honorowego Austrii
Andrzeja Tombińskiego, przedstawicieli
Austriackiego Czarnego Krzyża z Wiednia – m.in. prof. ppłk. Friedricha Schustera i prof. płk. Erwina Fitza, dyrektor
Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz
Państwa Krystynę i Edwarda Kucałów.
W spotkaniu uczestniczył również pan
Krzysztof Garduła – znawca i pasjonat małopolskich cmentarzy z I wojny światowej, z którego wskazówek korzystano
przy renowacji łagiewnickiego cmentarza.
– Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy dbają o groby
i cmentarze wojenne. To szlachetne działania, które zasługują na uznanie. Polacy mają we krwi szacunek do zmarłych i szacunek do miejsca ich spoczynku. Dotyczy to także
żołnierzy – nie tylko polskich, ale przenosi się także na żołnierzy innych narodów. Staramy się, by te cmentarze nie były opuszczone – powiedział Józef Gawron.
Państwo Kucałowie z Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego przyczynili się do rewitalizacji Cmentarza wojennego nr 384, mieszczącego się obok bazyliki Bożego
Miłosierdzia. Renowację tej nekropolii ukończono jesienią w 2017 r. – miejsce pochówku 266 żołnierzy zmarłych
na choroby zakaźne w przyklasztornym lazarecie w czasie
I wojny światowej odzyskało godny wygląd.
W dowód wdzięczności za zaangażowanie w odnowienie cmentarza oraz propagowanie jego historii Państwo
Krystyna i Edward Kucałowie uhonorowani zostali przez
przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Po spotkaniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
goście z Austrii odwiedzili odrestaurowany łagiewnicki
cmentarz.
AS
(korzystałam z informacji ze strony www.malopolska.uw.gov.pl)

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KRAKOWA 2018

4

Do tegorocznej edycji BO zgłoszono
w sumie przeszło 600 projektów miejskich
i lokalnych. Z projektami, które przeszły
pozytywnie etap weryﬁkacji formalnej, na
bieżąco można zapoznawać się w zakładce
„Projekty” na stronie internetowej
budzet.krakow.pl. Ostateczną listę
projektów poddanych pod głosowanie
poznamy 4 czerwca.
Przypominamy, że spośród 25 projektów
złożonych przez mieszkańców Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki do tegorocznego
głosowania i realizacji w zakresie budżetu
obywatelskiego dzielnicowego, pozytywną

weryﬁkację wstępną przeszły 22 projekty.
Obecnie są one sprawdzane pod względem
prawnym i merytorycznym przez odpowiednie
jednostki miejskie – weryﬁkacja trwa do 31
maja.
Każdy mieszkaniec Krakowa (w przypadku
budżetu lokalnego – mieszkaniec dzielnicy,
z której zgłoszony został projekt), który ukończył 16 lat, może współdecydować o wyborze
projektów do realizacji.
Głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa odbędzie
się w dniach od 16 do 30 czerwca. AS
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WSPOMNIENIE

Lesław Połomski urodził się 25 sierpnia 1918 r. w Krakowie. Od urodzenia związany był z Podgórzem, a w szczególności z Łagiewnikami i Borkiem Fałęckim. W Łagiewnikach
uczęszczał do szkoły powszechnej, w Podgórzu do szkoły średniej. W 1949 r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej.
W swej karierze zawodowej skoncentrowanej na dziedzinie
budownictwa pracował m.in. jako projektant, konsultant budowlany, szczególnie wspominając funkcję dyrektora technicznego budowy Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
w Krakowie Prokocimiu. Był również nauczycielem.
Już w młodości związał się z borkowskim i łagiewnickim środowiskiem harcerskim. W 1931 r. został harcerzem
I Borkowskiej Drużyny im. Zawiszy Czarnego, od września
1934 roku objął funkcję drużynowego I Łagiewnickiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, którą pełnił
do końca 1937 r. Po wojnie współpracował z łagiewnickim
harcerstwem, organizował spotkania w gościnnych progach swojego domu letniskowego w Szczawie Fladrówce.
Od 1981 r. druh Lesław Połomski należał do Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Znany był jako
człowiek otwarty na świat, pracowity, życzliwy i serdeczny. Chętnie dzielił się wiedzą i własnym doświadczeniem
z młodymi. Pomagał im i dopingował do ciężkiej pracy.
Uhonorowany był wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i nie tylko. Wyróżniony został przez lokalną społeczność wpisem do Księgi „Zasłużony dla Łagiewnik” w 2009 r. oraz odznaką Prezydenta Miasta Krakowa
„Honoris Gratia”. W 2010 został laureatem 18. Edycji Plebiscytu Czytelników „Gazety Krakowskiej” – „Człowiek Roku”, otrzymując wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz
Krakowa i jego mieszkańców.
Krąg Seniora Hufca ZHP Kraków wspomina: Jeszcze nie
tak dawno, bo 2 marca 2018 r. na okolicznościowym kominku z okazji Dnia Myśli Braterskiej obchodziliśmy 86. rocznicę wstąpienia Druha Lesława do Związku Harcerstwa Polskiego. Oddawaliśmy cześć niezwykłej Osobie, której w codziennym życiu przyświecały wartości polskiego harcerstwa
– patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca,
sprawiedliwość i wolność.
Krakowianie pożegnali Lesława Połomskiego w dniu 21
maja 2018 roku na Cmentarzu Rakowickim.
AS

W Łagiewnikach tradycyjnie odbyła się uroczystość upamiętniająca ogłoszenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.
W dniu rocznicy po Mszy świętej, odprawionej w intencji
Ojczyzny w łagiewnickim kościele paraﬁalnym, odbyło
się spotkanie mieszkańców przy Pomniku Pamięci, zainicjowane przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne.
Po powitaniu zebranych gości przez prezesa ŁTK pana
Edwarda Kucałę, członkinie Towarzystwa przypomniały
historię święta 3 Maja. Pod Pomnikiem złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów, wsłuchując się w melodie
pieśni patriotycznych. Uroczystość uświetniła obecność
pocztów sztandarowych szkół łagiewnickich, reprezentacji harcerzy drużyny z Łagiewnik, którzy podczas uroczystości pełnili honorową wartę przy Pomniku, a także
Orkiestry Dętej Solvay. Obecni byli także członkowie
Zarządu Dzielnicy IX.
AS
FOT. ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

FOT. JACEK KUCHARSKI

Lesław POŁOMSKI
(1918-2018)

3 maja w Łagiewnikach

Dzień Otwarty Magistratu
w klimacie międzywojennym
W niedzielę 3 czerwca odbędzie się kolejna edycja Dnia
Otwartego Magistratu. Mieszkańcy będą mieli możliwość udziału
w atrakcyjnych warsztatach, animacjach, spektaklach i koncertach oraz tradycyjnie będzie okazja do zwiedzania historycznego
Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych.
Tegoroczne świętowanie nawiązuje do obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i związanej z nimi
lokalnej kampanii: Wyzwolona_2018. Na wszystkich, którzy
dołączą do wspólnego świętowania i odwiedzą magistrat, czeka
cały szereg atrakcji wpisujących się w klimat Krakowa lat 20.
i 30. – nawiązujących do zabaw, motywów artystycznych, muzyki
i mody z tamtego okresu.
Zapraszamy także na stoiska krakowskich dzielnic, gdzie Dzielnica IX prezentować będzie m.in. wystawę „Łagiewniki i Borek Fałęcki w latach 20. i 30.” (na kolejnych stronach zobaczyć można
obrazy z tej wystawy).
Magistrat czeka na gości od godz. 10. Impreza zakończy się
koncertem piosenek retro w wykonaniu Beaty Rybotyckiej i Jacka
Wójcickiego, zaplanowanym na godz. 16.
AS
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Łagiewniki i Borek Fałęcki w latach 20. i 30. XX wieku
DZIŚ DZIELNICA IX MIASTA KRAKOWA ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI
ċĔęǤĆėĔĉĔĜĊėĈčĎĜĚĒĞċėĔĜĊ

Borek FaÏ¸cki – widok ogólny, w tle fabryka sody, lata 30. XX w.
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Poza fabryk¦ sody dziaÏa takĂe walcownia i Piec Martenowski.
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Grono pedagogiczne z dyrektorem Karolem SzczerbiÑskim oraz uczniowie ostatnich klas SzkoÏy Powszechnej
w Borku FaÏ¸ckim w roku 1938 r.
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Zast¸p „Pucha
z ks. Adolfem Zagrod cze”
zkim.

Harcerze borkowscy
uczestnicz¦ w procesji BoĂego CiaÏa
(ulica ZakopiaÑska, rok 1936).
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Dzieci komunijne przed plebani¦
z ks. D¦browskim i wychowaczyni¦
pani¦ Olg¦ Oukawsk¦. Rok 1935.
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Kondukt pogrzebowy idzie tzw. drog¦ rokadow¦
(dzisiejsza ul. Tarnobrzeska) z koäcioÏa
w kierunku cmentarza przy ul. Wspólnej.
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Dom Ludowy z koÑca lat 30. Od 1931 r. siedziba 7-klasowej
Publicznej SzkoÏy Powszechnej w Oagiewnikach.



Tadeusz Parpan
(1919-1990),
wychowanek
KS Oagiewianka,
zawodnik KS Cracovia
i reprezentacji Polski

a.
kanem”.
rtowego Oagiewiank
I druĂyna Klubu Spo „Krakowskim wielkoludem” albo „Par
usz Parpan, zwany
wszy od prawej: Tad
Przygotowanie wystawy „Oagiewniki i Borek FaÏ¸cki w latach 20. i 30. XX w.”: Anna Sulencka. WspóÏpraca: Barbara oÏ¦dĀ, Jacek Kucharski.
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ĜĆėğĞĘęĜĔĚđęĚėĆ
ċĔęǤOĆČĎĊĜēĎĈĐĎĊĔ

Pier

ZakoÑczenie roku
szkolnego w 1937
z nauczycielami i
dyrektorem szkoÏy r. Uczniowie klasy VII
Tadeuszem PoÏomsk
(u góry: trzeci od
im
lewej).
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Boso po wiedz¸...
Dyrektor Tadeusz PoÏomski w otoczeniu uczniów przed budynkiem „starej szkoÏy”.
Lata 30. XX w.
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Jubileusz 10-lecia Klubu Sportowego
Oagiewianka w roku 1938. W pierwszym
rz¸dzie trzeci od lewej: zaÏoĂyciel klubu
i ówczesny prezes Tadeusz Motarski.
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Cmentarz wojenny nr 384
– okoÏo roku 1918, z drewnian¦
bram¦, sprzed realizacji projektu
Hansa Mayra.
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Helena Kowalska
(1905-1938)
äwi¸ta siostra Faustyna
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Ochronka sióstr felic

janek w Oagiewnika
ch.
fot. Oagiewnickie Towarzystwo Kulturalne



Budowa koäcioÏa w Oagiewnikach w latach 70. XX w.
Pod metalow¦ konstrukcj¦ widoczny stary koäcióÏ
przebudowany pod koniec lat 30. ze spichlerza dworskiego.
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PaÏac z koÑca XIX w. w Oagiewnikach. Obok: ostatni wÏaäciciele
maj¦tku – rodzina Groyeckich (koniec lat 30. XX w.).

Dwór Barucha i zabudowania dworskie przy
paÏacu w Oagiewnikach w latach 30. XX w.

Zapraszamy na Święto Talentów

DZIELNICOWY

UŚMIECH NOWY

O

Nr 1 / 2018

ukazuje się od czasu do czasu
w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK

ZABYTKOWY OGRÓD
BOTANICZNY UJ w KRAKOWIE
Ogród Botaniczny
Teraz, zwłaszcza w maju
Jest naprawdę śliczny
Choć najstarszy w kraju!
Liczy lat już dwieście
trzydzieści pięć!!!
– Odwiedzić go miałem
przemożną chęć!
Przy ulicy Kopernika
Zapach kwiatów nos rozczula
Na drzew starych miłośnika
Czeka „BETULA PENDULA”.

rganizatorzy Święta Talentów w Dzielnicy IX – Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oraz Rada Dzielnicy IX – zapraszają na uroczystość rozdania nagród laureatom II edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia
2017, która odbędzie się w dniu 14 czerwca o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62.
W programie uroczystości przewidziano: przedstawienie założeń i celu
projektu, prezentację multimedialną dokonań uczestników konkursu, gratulacje i wręczenie nagród uczestnikom konkursu, prezentację laureatów
i wręczenie nagród Grand Prix dla Talentu oraz Grand Prix dla Mistrza, wypowiedzi laureatów oraz na zakończenie część artystyczną.
Decyzją jury konkursowego laureatami tegorocznej edycji Konkursu Talent Łączy Pokolenia zostali: NATALIA PACYGA (Grand Prix dla Talentu)
oraz JERZY FALISZEK (Grand Prix dla Mistrza).

Panie i Panowie!
Kto chce niech się dowie:
W krakowskim Ogrodzie Botanicznym rośnie
najstarsza w Europie palma daktylowa (ma
udokumentowane 150 lat). W tym roku otrzyma nową, o 7 m wyższą, szklarnię [mówił
w wywiadzie w Dzienniku Polskim 5-6 maja
2018 dr hab. Józef Mitka, kierownik Ogrodu
Botanicznego UJ].

NAPISAŁ: JERZY FALISZEK

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący Jan Stanisław Pietras: środa w godz. 17.00-18.00
Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

· www.dzielnica9.krakow.pl
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Projekt AKTYWNE PONIEDZIAŁKI dla SENIORÓW 2018

Seniorzy na spotkaniu w dniu 25 kwietnia w muzealnej
kawiarni oraz podczas zwiedzania wystawy prac Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym.
FOT. RENATA GROTOWSKA

w krakowskim Muzeum Narodowym,
gdzie seniorzy zwiedzali z przewodnikiem wystawę „Wyspiański”.
Przed wakacyjną przerwą w ramach Aktywnych Poniedziałków dla
Seniorów przewidziane zostały jeszcze dwa spotkania:
• 4 czerwca, godz. 11, spotkanie
z psychologiem „Senior w rodzinie wielopokoleniowej”,
• 18 czerwca, godz. 11, spotkanie
z trenerem, zajęcia rekreacyjne
w terenie.
Już dziś zapraszamy do udziału
w zajęciach po wakacjach. W planach są pogadanki na temat wolontariatu, zasad bezpieczeństwa, wspierania odporności, wpływu smogu
krakowskiego na choroby układu
krążenia, spotkanie z fryzjerem i kosmetyczką, przedświąteczne warsztaty rękodzieła oraz wspólne wyjścia do
kina i teatru.
AS

FOT. RENATA GROTOWSKA

Z

a nami sześć spotkań organizowanych z inicjatywy Rady Dzielnicy
IX w ramach Aktywnych Poniedziałków dla Seniorów.
Projekt Aktywne Poniedziałki dla
Seniorów realizowany jest ze środków
Rady Dzielnicy IX przez Klub Iskierka
przy współudziale osób wspierających
inicjatywę na zasadzie wolontariatu.
W ramach tegorocznej edycji projektu mieszkańcy naszej dzielnicy
dotychczas mieli okazję uczestniczyć
w tematycznych panelach animowanych przez zaproszonych gości, skupionych wokół takich tematów, jak:
możliwości działań partycypacyjnych
seniorów, rola kobiet we współczesnym świecie, dieta w przypadkach
szczególnych chorób. Odbyły się także
warsztaty projektowania muralu o tematyce ekologicznej przeprowadzone
przez Joannę Róg-Ociepko. Pierwsze
wiosenne spotkanie miało miejsce

Konkurs Dzielnica Dziewiąta
Dzielnicą Ogrodów
Ogłaszamy VII edycję konkursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”.
Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Dzilenicy IX. Wystarczy tylko zgłosić – osobiście, pisemnie lub telefonicznie –
swój udział w konkursie oraz dostarczyć do siedziby Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13) fotograﬁe ogrodu / balkonu /
tarasu (w formie cyfrowej lub wydruku).
Uwiecznij swój ogród na fotograﬁi już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2018 r.
Jury konkursowe oceniać będzie: • różnorodność roślin ozdobnych, • nasycenie obszaru ogrodu / balkonu / tarasu roślinnością, • plan zagospodarowania przestrzeni ogrodu / balkonu / tarasu, • zaangażowanie osobiste ogrodnika, • walory
estetyczne oraz oryginalność przedsięwzięcia.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto wyróżnione dzieła przedstawimy w Piśmie Rady Dzielnicy
IX w listopadzie 2018 r. Fotograﬁe ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ORGANIZATORZY KONKURSU
RADA DZIELNICY IX, CENTRUM KULTURY PODGÓRZA, KLUB ISKIERKA
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