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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji z 31.07 i 25.08 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX 

dostępne są w pełnym brzmieniu na stronie inter-

netowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

Wciąż aktualny pozostaje wśród 
radnych Dzielnicy IX temat budowy 
chodnika pomiędzy ulicami Koło-
dziejską i Fredry. Rada podczas sesji 
w dniu 31 lipca wnioskowała do Wy-
działu Gospodarki Komunalnej UMK 
o umieszczenie na hierarchicznej li-
ście działek do wykupu w 2016 roku 
działek stanowiących przejście piesze 
pomiędzy ul. Fredry a ul. Kołodziejską. 
Wg rady wykup w 2016 roku części 
działek stanowiących w/w przejście 
umożliwiłby realizację ciągu pieszego 
według przebiegu zgodnego z wytycz-
nymi zawartymi w obowiązującym 
MPZP obszaru „Łagiewniki”. 

Do Prezydenta Miasta Krakowa 
Rada Dzielnicy IX skierowała wnio-
sek o rozpoczęcie procedury sporzą-
dzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na terenie 
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęc-
ki w rejonie ul. Zakopiańskiej – mię-
dzy granicą północną MPZP „Liban”, 
granicą zachodnią MPZP „Borek Fa-
łęcki Północ” oraz ulicami Zakopiań-
ską i Zbrojarzy. Wskazany obszar na 

terenie Dzielnicy IX w Borku Fałęckim 
nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
graniczy z obszarami MPZP „Liban” i 
MPZP „Borek Fałęcki Północ”, mógł-
by więc stanowić dopełnienie w tym 
zakresie. W uzasadnieniu stanowiska 
rady zwrócono uwagę na ochronę ob-
szaru przed nadmiernym zagęszcze-
niem zabudowy oraz ochronę terenów 
zielonych znajdujących się na tym 
obszarze, s zczególnie wzdłuż potoku 
Rzewny/Urwisko. Na uwagę zasługu-
je także zlokalizowana na tym terenie 
zabytkowa zabudowa (pomieszczenia 
gospodarcze z oryginalną częścią pod-
ziemną oraz pomieszczenie osiedlowej 
pralni – zabudowa z początku XX w.).

Radni podjęli także uchwały wpro-
wadzające do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego zadania realizowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2015/2016 roku, w cyklu wielolet-
nim. Są to: ogródek jordanowski przy 
ul. Fredry oraz budowa chodnika 
od ul. Do Wilgi do mostku na rzece 

Wilga. Zwiększono także pułap środ-
ków finansowych przeznaczonych na 
realizację Budżetu Obywatelskiego 
w 2015 roku o 155 000 zł oraz w 2016 r. 
o 153 000 zł. W związku z powyższym 
dokonano koniecznej korekty rozdys-
ponowania środków wydzielonych 
Dzielnicy IX na rok 2015 oraz korekty 
listy zadań Dzielnicy IX na rok 2016.

Rada wystąpiła z wnioskiem 
o utrzymanie dotychczasowej tra-
sy linii tramwajowej Nr 10 od pętli 
tramwajowej w Borku Fałęckim. Na 
trasie tej linii zlokalizowane są waż-
ne instytucje użyteczności publicznej, 
do których wskazane jest bezpośred-
nie połączenie transportem miejskim 
(dworzec główny, przychodnie zdrowia 
i szpitale, instytucje kultury, miejsca 
kultu religijnego – Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia, Centrum Jana Pawła 
II, centra handlowe, urzędy miejskie 
itp), z których korzystają osoby star-
sze, niepełnosprawne, rodziny natra-
fiające na bariery nie do pokonania 
w „systemie przesiadkowym”.

Pozytywnie zaopiniowano po-
nowne zawarcie umów najmu po-
mieszczeń tymczasowych na następny 
okres pod adresami: Żywiecka 12, Ży-
wiecka 44, Zakopiańska 101 w Krako-
wie.             AS

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.
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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.

Redakcja: Anna Sulencka 
Odpowiedzialny za wydanie informacji: Jan Stanisław Pietras

Projekt graficzny i skład: Anna Sulencka
Adres redakcji: 30-418 Kraków, ul. Żywiecka 13, tel./fax 12 268 16 14, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl

Herb dzielnicy i rysunek na stronie nr 1: Adam Pochopień
Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków, tel. 12 267 36 60, e-mail: biuro@ekodruk.eu, www.ekodruk.eu

Nakład: 2000 egzemplarzy

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · www.dzielnica9.krakow.pl



W STRONĘ 
PRZEDSZKOLA

Pozostało jeszcze kilka miesięcy do 
końca drugiego roku realizacji inwestycji 
pn. „Budowa przedszkola samorządowego 
przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie”.

Udajemy się w stronę miejsca, gdzie ma powstać budy-
nek przedszkola, którego projekt poznaliście Państwo w po-
przednim artykule dotyczącym tego tematu. Niestety nie 
zobaczymy bryły budynku. Brak też widomych znaków, że 
dotarliśmy na plac budowy, ale…

Chociaż na działkach przy ul. Kościuszkowców 6 straszą 
zdewastowane, puste baraki, poza tym miejscem trwają przy-
gotowania do rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2016. 
Zabezpieczeniem realizacji inwestycji zajmują się jednostki 
miejskie: Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Zarząd 
Ekonomiki Oświaty, Zarząd Budynków Komunalnych.

Jeszcze w roku 2015 zakończone zostaną uzgodnienia 
między Pracownią Architektoniczną i Wydziałem Architek-

tury i Urbanistyki. Niebawem ze swoich zobowiązań będzie 
rozliczał się ZBK w Krakowie. ZEO natomiast szuka dodat-
kowych – poza uczestnictwem w Programie LEMUR – źró-
deł finansowania inwestycji. 

Przypomnijmy, że w roku 2015 w budżecie Miasta Kra-
kowa zabezpieczono na realizację inwestycji dwieście tysię-
cy złotych. Należy mieć nadzieję, że kwota ta zostanie wyko-
rzystana na przygotowanie kompletnej dokumentacji, a po-
zostałe środki umożliwią konieczne wyburzenia i uporząd-
kowanie placu budowy. Gdyby wymienione wyżej działania 
zakończono w najbliższych miesiącach, rok 2016 mógłby 
stać się pierwszym rokiem budowy budynku samorządowe-
go przedszkola w naszej dzielnicy. Byłoby to dopiero drugie 
przedszkole samorządowe w naszych zasobach, ale niezwy-
kle cenne, zwłaszcza w świetle zbliżającego się „obowiązku 
przedszkolnego”, obowiązującego od 2017 roku.           RG 

KONIECZNE INWESTYCJE

Projekt jest, realizacja musi 
poczekać

Wykonanie oświetlenia przy sięgaczu do 
SOSW nr 6 przy ul. Niecałej zakończy prace 
przy tej inwestycji. Projekt modernizacji terenu 
przyszkolnego pozostał niezrealizowany. 

Wraz z projektem sięgacza z ul. Nowogródzkiej stano-
wiącego dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 6 przy ul. Niecałej, realizowanego w ostatnich 
latach, powstała również koncepcja zagospodarowania te-
renu przyszkolnego od strony nowego dojazdu, po stronie 
północnej budynku szkolnego. 

Dzieci uczące się i mieszkające w Ośrodku przy Nieca-
łej mają do dyspozycji nowoczesny ogródek jordanowski 
i schludny zadbany ogród po wschodniej i południowej 
stronie budynku. Modernizacji wymaga także teren po pół-
nocnej stronie szkoły, a potrzeba zastąpienia boiska z kil-
kudziesięcioletnią asfaltową nawierzchnią nowoczesnym 
obiektem sportowym, szczególnie mając na uwadze użytku-
jące ten teren dzieci z dysfunkcjami ruchu, jest paląca.

Koncepcja zagospodarowania terenu przy budynku 
szkoły połączona jest z projektem komunikacji zewnętrz-

nej – ukończonym w 2014 r. sięgaczem z ul. Nowogródzkiej. 
Zakłada ona uporządkowanie obszaru o charakterze komu-
nikacyjnym, podniesienie standardu części sportowej oraz 
wyznaczenie strefy rekreacyjnej. Projekt obejmuje: wykona-
nie boiska wielofunkcyjnego o poliuretanowej powierzchni 
przystosowanego do gry w piłkę nożną, ręczną, koszyków-
kę i siatkówkę oraz zagospodarowanie terenu zielonego 
z wkomponowaniem alejek, sceny ogrodowej, elementów 
małej architektury (ławki, parkany) i altany śmietnikowej.

Wysokość środków, jakie trzeba by przeznaczyć na ten 
cel, przekracza możliwości Rady Dzielnicy IX, dlatego też 
w dniu 23 czerwca 2015 r. rada podjęła uchwałę wnioskują-
cą o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 
zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy ul. 
Niecałej 8. Jednocześnie Dyrekcja Ośrodka stara się o wy-
budowanie dla wychowanków hali sportowej. 

Nowe, funkcjonalne zagospodarowanie terenu przy 
SOSW Nr 6 pozostaje w sferze planów z perspektywą re-
alizacji w latach 2016-2020.  Tymczasem uczniowie czekają 
na obiekt sportowo-rekreacyjny o standardzie i estetyce na 
miarę XXI wieku.        AS

Teren przy ul. Kościuszkowców 6.
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ZIELEŃ W DZIELNICY IX

„Zielono mi…” czyli kilka wybranych 
tematów poświęconych terenom 
zielonym w „dziewiątce”

W dniu 1 lipca 2015 roku na terenie Parku Solvay Dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Pan Piotr Kempf 
rozpoczął symbolicznie – od spotkania z prasą – zarządzanie 
terenami zielonymi w naszym mieście. To także ważny moment 
dla zieleni w „dziewiątce”, która czeka na codzienną troskliwą 
opiekę i, w perspektywie, realizację ważnych projektów.

Temat pierwszy. Tereny 
szczególnie cenne ekologicznie 
w kolejce do rewitalizacji 
i zagospodarowania

Redaktor Paulina Szymczewska w 
„Dzienniku Polskim” alarmuje tytu-
łem artykułu: „Mieszkańcy walczyli 
o dolinę Wilgi, a teraz cenny teren 
leży odłogiem” o sytuacji, która może 
niepokoić, ponieważ od siedmiu lat 
gotowa jest – dotąd nie zrealizowana 

– koncepcja budowy parku rzecznego 
Wilga na terenie os. Cegielniana.

Obszar ten kilka razy w roku zmie-
nia się w wysypisko śmieci i, mimo że 
radni Dzielnicy IX wielokrotnie po-
dejmowali uchwały w sprawie budo-
wy parku rzecznego Wilga, a miesz-
kańcy ponad tysiącem podpisów 
poparli wniosek o pilną realizację, 
sytuacja nie znajduje pozytywnego 
rozwiązania. Obecnie Dyrektor ZZM 
uspokaja, że wszystko wskazuje na to, 
iż na początku 2016 roku rozpocznie 
się opracowywanie projektu budowy 
parku. Należy mieć nadzieję, że po tej 
decyzji obszar ten, niezwykle cenny 
pod względem przyrodniczym, nie 
będzie już ulegał degradacji.

Kolejnym terenem zielonym zasłu-
gującym na troskliwe bieżące utrzy-
manie, ale także na prace rewitaliza-
cyjne i plan uwzględniający funkcje 
społeczne, rekreacyjne i przyrodni-
cze, jest Park Solvay w Borku Fałęc-
kim. On także ustawia się w kolejce 
do zapisu na liście terenów zielonych 

planowanych do zagospodarowania.
Niewiele mówi się także na temat 

przyszłości terenów zielonych na ob-
szarze tzw. „białych mórz”. Istnieje 
wprawdzie plan zagospodarowania, 
ale termin realizacji nie został nawet 
w przybliżeniu wskazany. Nie zostały 
także określone źródła finansowania 
budowy i utrzymania terenu rekre-
acji (?), miejskiego parku (?), na któ-
ry oczekują mieszkańcy „dziewiątki” 
i sąsiednich dzielnic.

Temat drugi. Bieżące 
utrzymanie terenów zieleni 
zagospodarowanej

Tereny zieleni zagospodarowanej: 
parki, ogródki jordanowskie, skwery, 
tereny rekreacyjne wymagają syste-
matycznego utrzymania, tzn. kosze-
nia trawy, pielęgnacji zieleni wysokiej, 
usuwania śmieci, naprawy ciągów pie-
szych itd. W tym zakresie oczekiwania 
użytkowników, chociaż często słuszne 
i uzasadnione, są nieograniczone. Na-
leży oczekiwać, że powołana instytu-
cja ZZM sprosta tym zadaniom.

Temat trzeci. Drzewa – pomniki 
przyrody

W dniu 23 czerwca zainteresowa-
ni tematem zieleni mogli przeczytać 
w „Dzienniku Polskim” tekst redaktor 
Anny Agaciak „Mieszkańcy walczą 
o ochronę dębu w Borku”.

Jest to drugi artykuł dotyczący zie-
leni, w którym użyto słowa: „walczą”. 

Walka nie idzie w parze z namysłem 
i pragmatycznym działaniem. Nie ule-
ga wątpliwości, że tereny zielone nale-
ży chronić, planować ich rozwój, ale 
nawet w sytuacji ich zagrożenia, ta 
wojenna retoryka nie jest uzasadniona. 
Trzeba natomiast podjąć prewencyj-
ne działania oparte na sprawdzonych 
procedurach i systematycznie spraw-
dzać stopień realizacji. Tą drogą poszła 
Rada Dzielnicy IX podejmując uchwałę 
w sprawie objęcia szczególną ochro-
ną dębu, drzewa – pomnika przyrody, 
rosnącego od blisko 240 lat w Borku 
Fałęckim przy ul. Zakopiańskiej 121. 
ZZM w Krakowie zadbał o uporząd-
kowanie terenu, pozostaje jeszcze 
likwidacja klonu, który rośnie w naj-
bliższym sąsiedztwie. Trwają działania 
zmierzające do wydzielenia siedliska 
dębu – dotyczy to także własności 
działki – i zabezpieczenia go w sytu-
acji rozpoczynającej się w jego pobliżu 
budowy marketu. W związku z tymi 
działaniami radni zastanawiają się nad 
dodatkowym – poza systemowym – 
oznakowaniem drzewa, które nosi imię 

„Henryk” i jest mocno związane z miej-
scową tradycją. Nie do przecenienia 
są działania szesnastu mieszkańców, 

„obrońców dębu” z panem Piotrem 
Gzylem na czele, o których inicjatywie 
możemy przeczytać we wspomnianym 
tekście Anny Agaciak. To im zawdzię-
czamy między innymi renowację ka-
pliczki wiszącej na pniu drzewa.

Na terenie naszej dzielnicy znaj-
dują się jeszcze dwa siedliska drzew – 
pomników przyrody. Są to także dęby 
szypułkowe rosnące przy ul. Jugowic-
kiej i ul. Krochmalniki. Dąb przy ul. 
Jugowickiej został ostatnio poddany 
pielęgnacji, a teren wokół drzewa 
uporządkowany.
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Rada Dzielnicy IX we współpra-
cy z CSW Solvay w trosce o obywa-
telskie wychowanie młodzieży oraz 
dobra kultury i zielone zasoby naszej 
dzielnicy skierowała do uczniów szkół 
z terenu Dzielnicy IX zaproszenie do 
udziału w projektach „Strażnicy Po-
mników Kultury w Dzielnicy IX” oraz 

„Na początku było drzewo”. Są to ini-
cjatywy stwarzające warunki, aby mło-
dzież włączyła się w działania na rzecz 

„małej ojczyzny” i aktywnie uczestni-
czyła w przemianach zachodzących 
w obrębie przestrzeni Dzielnicy IX. 

W ramach Projektu edukacyjno
-historycznego „Strażnicy Pomników 
Kultury w Dzielnicy IX” proponowa-
ne są rejestracja ciekawych przykła-

dów przemian i opieka nad pozosta-
łymi pomnikami kultury, w szczegól-
ności nad tzw. zabytkami ruchomymi, 
czyli kapliczkami, krzyżami i pomni-
kami oraz monitorowanie ich stanu 
technicznego. 

Projekt ochrony drzew i pomni-
ków przyrody na terenie Dzielnicy 
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki pn. „Na 
początku było drzewo” – to projekt 
o charakterze ekologiczno-społecz-
nym. Realizacja zakłada edukację 
w zakresie ekologicznym i historycz-
nym oraz podjęcie skutecznych dzia-
łań zmierzających do ochrony istnie-
jącego na terenie Dzielnicy IX zabyt-
kowego drzewostanu – na terenach 
zielonych lub mającego pojedyncze 

siedliska na obszarach zurbanizowa-
nych, często w pobliżu ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.

Oba projekty zakładają współpracę 
z mieszkańcami, samorządem lokal-
nym, organizacjami pozarządowy-
mi, instytucjami miejskimi oraz UM 
Krakowa, a ich realizacja daje szansę 
na tworzenie inicjatyw obywatelskich 
w obszarze związanym z zakresem 
danego projektu. Rada Dzielnicy IX 
i CSW Solvay sprawują opiekę nad re-
alizowanymi projektami.

Inicjatywa Rady Dzielnicy IX oka-
zała się biec wspólnym torem z wy-
tycznymi kuratorium oświaty. Ma-
łopolski kurator realizując zadania 
w ramach edukacji regionalnej w Ma-
łopolsce „Nieprzemijające wartości” 
proponuje samorządom lokalnym 
współorganizacje w roku szkolnym 
2015/2016 projektu dla uczniów po-
święconego znajomości najbliższego 
otoczenia.             AS

Rada Dzielnicy IX w trosce o te zie-
lone zasoby przygotowała projekt pn. 
Projekt ochrony drzew i pomników 
przyrody na terenie Dzielnicy IX „Na 
początku było drzewo” i zwróciła się 
do Dyrekcji szkół z propozycją współ-
pracy w zakresie opieki nad cennymi 
drzewami. (Piszemy o tym w tekście 
pt. „Nieprzemijające wartości”). 

Temat czwarty. Tereny 
zielone w projektach Budżetu 
Obywatelskiego

Temat zieleni pojawił się tak-
że w lokalnych projektach Budżetu 
Obywatelskiego w 2015 roku. Re-
prezentowany jest przez cztery pro-
pozycje złożone przez mieszkańców 
Dzielnicy IX:

•Projekt Nr 13. Ogródek jordanowski 
przy ul. Fredry.

•Projekt Nr 15. Przekształcenie „Uro-
czyska” w park leśny – etap II.

• Projekt Nr 16. Zagospodarowanie czę-
ści Parku Solvay.

• Projekt Nr 17. Wymiana nakładki asfal-
towej alejki spacerowej w Parku Solvay.

Powyższe projekty, zgodnie 
z uchwałą Rady Dzielnicy IX będą 
realizowane w latach 2015-2016. Nie-
wątpliwie świadczą o tym, że tematy 
związane z zielenią są bliskie miesz-
kańcom naszej dzielnicy. 

RENATA GROTOWSKA 

ZIELEŃ I KULTURA TEMATEM WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI EDUKACYJNYMI

NIEPRZEMIJAJĄCE WARTOŚCI 

→
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Kilka słów na temat konsultacji.
Konsultacje społeczne przeprowadza się, aby poszukać 

rozwiązań problemu oraz ewentualnie zebrać opinie na 
temat konkretnego pomysłu. Powinny być starannie zapla-
nowanym procesem, który daje prawo do zapoznania się 
z proponowanym rozwiązaniem, wyrażenia opinii (na jak 
najwcześniejszym etapie podejmowania decyzji przez sa-
morząd). Kolejny etap to możliwość wprowadzenia zmian, 
które uwzględniają wyniki konsultacji. Zamknięciem etapu 
konsultacji powinno być poinformowanie obywateli o osta-
tecznym rozwiązaniu. Mieszkańcy powinni czuć się partne-
rami władzy samorządowej, rzeczywiście uczestniczącymi 
w dyskusji o sprawach, które są dla nich ważne i bezpośred-
nio ich dotyczą. 

Do konsultacji zapraszani są przede wszystkim miesz-
kańcy obszarów, na których będą zlokalizowane planowane 
inwestycje lub mniejsze projekty oraz mieszkańcy obsza-
rów bezpośrednio sąsiadujących czy też pozostających pod 
wpływem takiej inwestycji. Uczestnikami konsultacji mogą 
też być organizacje pozarządowe, rady dzielnic, wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe oraz społeczności parafialne, 
inwestorzy /uchwała nr XLI/502/08, paragraf2/ („Poradnik 
Obywatelski”).

„Zamknięciem etapu konsultacji powinno być poinfor-
mowanie obywateli o ostatecznym rozwiązaniu”.

Można powiedzieć, że późną jesienią w 2014 roku, w sie-
dzibie Rady Dzielnicy IX w czasie spotkania z zainteresowa-
nymi mieszkańcami uczestniczącymi wcześniej w spacerze 
studyjnym w terenie, dokonaliśmy wstępnego podsumowa-
nia rozmów na temat zagospodarowania terenu przy ul. Za-
kopiańskiej w Krakowie. W Piśmie Rady Dzielnicy IX NR 
8/2014 przedstawione zostały także wizualizacje wybranych 
fragmentów terenu.

W roku 2015 Rada Dzielnicy IX siódmej kadencji podję-
ła dwie uchwały dotyczące procedur zagospodarowania te-
renu przy ul. Zakopiańskiej: Uchwała Nr X/74/2015 w spra-
wie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynkach ul. 
Zakopiańska 99–103A w Krakowie” z dnia 23 czerwca  2015 
roku oraz Uchwała Nr XII/95/2015 w sprawie wniosku o roz-
poczęcie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki

-Borek Fałęcki w Krakowie z dnia 31 lipca 2015 roku.
Powyższe uchwały dają początek określonym procedu-

rom, zakończenie których powinno przynieść odpowiedź na 
pytanie,  w jaki sposób będzie rewitalizowany interesujący 
nas teren. W czasie oczekiwania można jednak wystąpić z 
lokalnymi inicjatywami obywatelskimi, pozwalającymi po-
zytywnie zmienić, chociaż w części, przestrzeń między bu-
dynkami. I właśnie o tych zmianach chcielibyśmy porozma-
wiać z mieszkańcami. Na kolejne spotkania wraz z przedsta-
wicielami BIS będziemy zapraszać Państwa w październiku 
2015 roku.

RENATA GROTOWSKA   

DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

Konsultacje społeczne 
i co dalej?

Rozpoczęte w październiku 2014 roku 
konsultacje z mieszkańcami w sprawie 
kierunków zagospodarowania terenu 
w rejonie budynków przy ulicy Zakopiańskiej 
od nr 99 do nr 103a, prowadzone przez 
Zarząd Dzielnicy IX we współpracy z Biurem 
Inicjatyw Społecznych, będą miały ciąg dalszy 
w roku 2015.

AKTUALNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO BOREK

tabela zawodów piłkarskich rozgrywanych przez drużyny KS Borek Kraków w rundzie jesiennej 2015 r. 
sezonu mistrzowskiego 2015/2016 (mecze rozgrywane na stadionie KS Borek, ul. Żywiecka 13 
w Krakowie)

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZ. MECZU GOSPODARZE GOŚCIE GRUPA WIEKOWA

26.09 sobota 11.00
16.00

BOREK
Borek

NADWIŚLAN
Kraków Nowa Huta

SENIORZY
Juniorzy starsi

28.09 poniedziałek 17.00 BOREK PRĄDNICZANKA OLDBOJE

10.10 sobota 10.00
15.00

Borek
BOREK

Garbarnia Kraków
KASZOWIANKA Kaszów

Juniorzy starsi
SENIORZY

12.10 poniedziałek 16.00 BOREK ORZEŁ Piaski Wielkie OLDBOJE

24.10 sobota 11.00 BOREK TĘCZA Piekary SENIORZY

25.10 niedziela 10.00 Borek Dalin Myślenice Juniorzy starsi

29.10 czwartek 13.00 Borek Termalika Bruk-Bet Nieciecza Juniorzy starsi

07.11 sobota 11.00 BOREK DALIN Myślenice SENIORZY

08.11 niedziela 11.00 Borek Soła Oświęcim Juniorzy starsi



WSPOMNIENIA Z WAKACJI

OBÓZ SPORTOWY

W dniach 23-30 lipca 2015 w Pokrzywnej 
odbył się obóz sportowy zorganizowany przez 
KS Borek Kraków. 

Po raz pierwszy udaliśmy się do Pokrzywnej, gdzie mieli-
śmy dobrą bazę treningową i hotelową. W obozie uczestni-
czyli zawodnicy roczników ’97 i ’98 (junior starszy). Oprócz 
dużej ilości treningów, odbył się mecz kontrolny z drużyną 
z Pogoni Prudnik zakończony wynikiem 2:0 po bramkach 
Strojka.

Zawodnicy wolny czas spędzali na basenie, grali również 
w tenisa stołowego i gry komputerowe. Mieliśmy także zorga-
nizowaną wycieczkę w góry. Trener Rafał podsumował obóz: 
Plan został zrealizowany, a założone cele osiągnięte. Wszyscy za-
wodnicy zaangażowali się w treningi, rozegrany sparing pozwolił 
ocenić drużynę i zweryfikować dotychczasowe pozycje na boisku.

Klub Sportowy Borek Kraków pragnie podziękować Radzie 
Dzielnicy IX za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu na obóz. 

W TROSCE O NASZE KRAKOWSKIE POWIETRZE

100% DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI 
PIECÓW WĘGLOWYCH W RAMACH 
PROGRAMU PONE DOSTĘPNE JESZCZE 
PRZEZ NIECAŁE 4 MIESIĄCE!

Ponad 60 milionów zł zostało przeznaczone 
na realizację Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji (PONE) dla Miasta Krakowa w 2015 
roku. Do końca sierpnia wykorzystano tylko 
60% przeznaczonych na ten cel wydatków 
w budżecie miasta. 

Do końca roku mieszkańcy mogą ubiegać się jeszcze 
o dofinansowanie z puli około 25 milionów złotych.

Każdy mieszkaniec Krakowa, który złoży wniosek jesz-
cze w tym roku, może liczyć na przyznanie dotacji w wy-
sokości do 100% poniesionych kosztów. Jest to ostatni rok 
pełnego dofinansowania, ponieważ od 2016 roku dotacje 
będą maleć. Już dziś wiemy, że dofinansowanie w roku 2016 
będzie wynosiło maksymalnie do 80% poniesionych kosztów, 
w 2017 roku do 60%, a w 2018 roku już tylko do 40%.    

Właśnie teraz, w okresie wczesnojesiennym jest ostatni 

dzwonek, aby przygotować się do zimy, zadbać o środowi-
sko, w którym żyjemy i dostać pełen zwrot poniesionych 
wydatków. A statystyki, jakie na ten moment podaje Wy-
dział Kształtowania Środowiska niepokoją, ponieważ miesz-
kańcy wykazują nadal niskie zainteresowanie dotacją, a stan 
zanieczyszczenia miasta jest bardzo wysoki.

Miejmy świadomość szkód, jakie wywołują w naszych 
organizmach wdychane przez nas zanieczyszczenia, pocho-
dzące m.in. z przestarzałych pieców, w których pali się czę-
sto niskiej jakości węglem i śmieciami. Zrezygnujmy z tego 
rozwiązania i zainstalujmy ekologiczne: ogrzewanie z miej-
skiej sieci, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe bądź 
ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii (ko-
lektory słoneczne i pompy ciepła). 

„W roku 2015 do chwili obecnej, udzielono dotacji celo-
wej na likwidację blisko 1400 sztuk pieców oraz blisko 1300 
sztuk kotłowni na paliwo stałe. Wydatkowano już na ten 
cel kwotę ponad 38 milionów złotych, co stanowi 60 % 
wszystkich środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 
miasta. Należy podkreślić, że wnioski o udzielenie dotacji 
są nadal rozpatrywane” – podkreśla Ewa Olszowska-Dej, 
dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Mia-
sta Krakowa.  

Formularze wniosków dostępne są na stronie interneto-
wej BIP Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl lub na dzienni-
kach podawczych UMK. Wnioski rozpatrywane są w kolej-
ności wpływu aż do wyczerpania środków zaplanowanych 
na ten cel w budżecie. Wnioski o dotacje celowe należy skła-
dać w jednostkach UMK: Kancelaria Magistratu, pl. Wszyst-
kich Świętych ¾ oraz Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgo-
dy 2 (pokój 22).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 
w Wydziale Kształtowania Środowiska pod numerami tel. 
12 616 88 48 lub 12 616 88 07.
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Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przezna-
czyła w podjętych uchwałach na realizację projektów z 
Budżetu Obywatelskiego (BO) w 2015 roku 95 000 zł, a w 
2016 roku 195 000 zł. Zgodnie z „Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego” do realizacji obligatoryjnie kierowane jest 
zadanie, które zdobyło maksymalną liczbę punktów. Wybór 
kolejnych zadań zależy od wielkości pozostałych środków 
na BO i możliwości dofinansowania zadań ze środków Rady 
D zielnicy IX zgodnie ze Statutem Dzielnicy. Rada Dzielnicy 
IX podjęła na sesji nadzwyczajnej 31 lipca 2015 r. uchwałę 
w sprawie zadań z Budżetu Obywatelskiego realizowanych 

BUDŻET OBYWATELSKI

Projekty z dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego 
do realizacji w latach 2015 i 2016

Aby zrealizować większość zadań wskazanych przez mieszkańców Dzielnicy IX w tegorocznym 
głosowaniu na projekty w ramach dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, Rada Dzielnicy IX 
zwiększyła wysokość środków na realizację tych zadań. 

w latach 2015 i 2016: przeznaczyła na realizację projektów 
z BO w 2015 roku 250 000 zł (dotychczasowa kwota zwięk-
szona została o 155 000 zł), a w 2016 r. 253 500 zł (kwota 
zwiększona o 153 500 zł). Rada Dzielnicy IX starała się 
w maksymalnie możliwym stopniu uwzględnić wolę głosu-
jących mieszkańców Dzielnicy IX, którzy czynnie włączyli 
się w proces decydowania o potrzebach i wskazania zadań 
najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców. 

Poniżej przedstawiono listę projektów ujętych w uchwale 
i przewidzianych do realizacji w Dzielnicy IX Łagiewniki

-Borek Fałęcki w latach 2015-2016.

W ROKU 2015 PRZEWIDYWANE SĄ DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
Pozycja 1 Nr projektu 15, tytuł projektu: Park leśny Borek Fałęcki – II etap. Przedmiot projektu: przekształcenie uroczyska w park leśny. 
Szacunkowy koszt: 30 000 zł. Liczba punktów – 1309.
Pozycja 2 Nr projektu 9, tytuł projektu: Remont ciągu pieszego na odcinku od mostku na potoku Urwisko w kierunku ulic Goryczko-
wej i Jagodowej. Przedmiot projektu: remont chodnika łączącego osiedle przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej oraz Polany Żywieckiej z 
pętlą tramwajową i autobusową Borek Fałęcki oraz z placem targowym. Szacunkowy koszt: 100 000 zł. Liczba punktów – 652.
Pozycja 3 Nr projektu 13, Ogródek jordanowski (przy ul. Fredry). Koszt: 146 432 zł, 644 punktów. Projekt zapisany jako wieloletni w 
prognozie WPI i WPF na lata 2015 i 2016. W 2015 roku realizacja etapu I obejmującego prace projektowe na kwotę 10 000 zł.
Pozycja 4 Nr projektu 8, Zakup szafek dla uczniów do szatni ZSO nr 17 (Szkoła Podstawowa Nr 56 i Gimnazjum Nr 81). Koszt: 45 000 zł. 
612 punktów.
Pozycja 5 Nr projektu 17, Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w Parku Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż 
ogrodzenia Kampingu Krakowianka. Koszt: 45 000 zł, 545 punktów.
Pozycja 6 Nr projektu 3, Przebudowa pasa pieszo-jezdnego – ul. Zakopiańska w Krakowie. Koszt: 75 000 zł, 517 punktów. Zadanie 
podzielone na dwa etapy. W 2015 r realizowany będzie etap I na kwotę 11 000 zł.
Pozycja 8 Nr projektu 6, tytuł projektu: Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga. Koszt: 134 000 zł. 492 punktów. 
Projekt zapisany jako wieloletni w prognozie WPI i WPF na lata 2015, 2016 i 2017 z przeznaczeniemśrodków w wysokości: 2015 r. – 0 zł, 
2016 r. – 45 568 zł, 2017 r. – 88 432 zł. W 2015 roku rozpoczną się prace projektowe (etap I) na kwotę 0 zł.

W ROKU 2016 PRZEWIDYWANE SĄ DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
Pozycja 3 Nr projektu 13, Ogródek jordanowski (przy ul. Fredry). Koszt: 146 432 zł. 644 punktów. Projekt zapisany jako wieloletni w 
prognozie WPI i WPF na lata 2015 i 2016. W 2016 roku etap II obejmujący zakończenie prac projektowych, uzyskanie zezwoleń i realizacja 
na kwotę 136 432 zł.
Pozycja 6 Nr projektu 3, Przebudowa pasa pieszo-jezdnego – ul. Zakopiańska w Krakowie. Koszt: 75 000 zł. 517 punktów. Zadanie 
zostało podzielone na dwa etapy. W 2016 r realizowany będzie etap II na kwotę 64 000 zł.
Pozycja 7 Nr projektu 16, tytuł projektu: Zagospodarowanie części obszaru Parku Solvay – dotyczy działek 116/41, 627/9 obr 33 Pod-
górze. Koszt: 9 000 zł. 510 punktów.
Pozycja 8 Nr projektu 6, tytuł projektu: Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga. Koszt: 134 000 zł. 492 punktów. 
Projekt zapisany jako wieloletni w prognozie WPI i WPF na lata 2015, 2016 i 2017. W 2016 roku zostanie zrealizowany etap II na kwotę 
45 568 zł. W 2017 roku zostanie zrealizowany etap III na kwotę 88 432 zł i zadanie zostanie zakończone.
Pozycja 13 Nr projektu 11, Wyposażenie biblioteki (PBP filia nr 12) w drewniane regały na książki. Koszt: 4000 zł. 251 punktów.
Pozycja 16 Nr projektu 14, Zakup 3 projektorów do sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie. 
Koszt: 3 500 zł. Liczba punktów: 116.
Uwaga: Pozycja 12 Nr projektu 7, Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga, koszt: 134 000 zł – 291 punktów – ma 
identyczny zakres rzeczowy i wycenę jak Pozycja 8 Nr projektu 6, tytuł projektu: Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece 
Wilga, koszt: 134 000 zł.
W latach 2015 i 2016 z listy 17 dzielnicowych projektów z Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych, zakwalifikowanych i przegłosowa-
nych przez mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki zostanie zrealizowanych 11 projektów.

Informacja na dzień 9.09.2015 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY IX JAN S. PIETRAS 
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Rozmowa
  miesiąca
z pszczelarzem Andrzejem Ożogiem

ULE W MIEŚCIE 
– TO NIE ŻART!
Dobiega końca lato. Już niebawem mieszkańcy 
miast rozstaną się z bujną zielenią parków, 
ukwieconymi ogrodami i balkonami w swoich 
domach oraz z... uciążliwymi ich lokatorami 
– owadami. To właśnie o nich porozmawiam 
dzisiaj z panem Andrzejem Ożogiem, którego 
pasją od wielu lat jest pszczelarstwo.

Ule w centrum miasta możemy spotkać we wszystkich 
światowych metropoliach. Czy jest to sposób na produkcję 
własnego miodu, czy wyraz przekonania, że żyjemy w zgodzie 
z ekologia i środowiskiem? 

Andrzej Ożóg: Życie w zgodzie z ekologią sięga głębiej 
niż tylko segregowanie śmieci czy realizowanie ciekawego 
hobby takiego jak pszczelarstwo. Ekologia to odpowiedzial-
ność za działania w skali globalnej zaczynające się od wła-
snego podwórka. A pszczoły bez wątpienia oddają nam nie-
ocenione usługi w podtrzymaniu bioróżnorodności środo-
wiska i stabilności ekosystemu w naszym najbliższym oto-
czeniu. Żyjemy w coraz większych aglomeracjach, pochła-

niamy tereny zielone bez dbałości o bioróżnorodność. Ob-
szary rolnicze pokrywamy uprawami monokulturowymi, bo 
przecież taka produkcja jest najbardziej wydajna – a chcemy 
kupować tanio. Ten niepohamowany pęd za wydajnością 
i ceną odbywa się kosztem środowiska, czyli wspólnego 
dobra, w którym osadzamy własne dzieci. Albert Einste-
in stwierdził niegdyś: „Tylko dwie rzeczy są nieskończone: 
Wszechświat oraz ludzka głupota... Choć nie jestem pewien 
co do tej pierwszej”. Genialny fizyk wypowiedział także te 
słowa: „Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną 
tylko cztery lata życia”.

Czy wzrost popularności miejskiego pszczelarstwa należy 
traktować jako pasję lub hobby współczesnego mieszczucha? 
Jeszcze nie tak dawno pszczelarstwo było passe a dzisiaj jest 
trendy, a przecież jest to zajęcie znacznie bardziej wymaga-
jące niż pielęgnowanie roślin w ogródkach lub na balkonach. 

AO: Zdecydowanie pszczelarstwo nie jest balkonową ho-
dowlą pelargonii. Ktoś, kto decyduje się na założenie pasie-
ki w mieście, powinien się do tego przygotować i to musi 
być wiedza praktyczna. Nie nauczymy się pszczelarstwa 
z Internetu, najlepszym nauczycielem będzie doświadczo-
ny pszczelarz. Ktoś, kto kocha pszczoły, potrafi swoją pasją 
zarazić innych bez względu na zmieniające się mody, bez 
oglądania się na bycie trendy. Ta osoba może przekazać 
nam zarówno wiedzę teoretyczną (którą warto uzupełnić na 
organizowanych przez Polski Związek Pszczelarski kursach), 
jak i szczególnie przydatną wiedzę praktyczną. Wchodząc 
w świat pszczelarzy, wchodzimy w świat ludzi, których ce-
chuje analityczne myślenie, spostrzegawczość i brak pośpie-
chu. Przy pszczołach człowiek „zwalnia tempo” – może dla-
tego współczesny mieszczuch, osaczony uciekającym cza-
sem, szuka tego wymagającego zajęcia, które wciąga a jed-
nocześnie nie zwalnia z myślenia. Taka pasja to połączenie 
wysiłku fizycznego i intelektualnego, to wejście w krąg osób 
zafascynowanych światem przyrody, a szczególnie pszczół, 
niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego sta-
nowiska czy wieku. →

Warsztaty pszczelarskie „Poznaj pszczoły” w Centrum Sztuki 
Współczesnej Solvay. Przedszkolaki pod opieką p. Andrzeja 

Ożoga budują ul dla dziko żyjących pszczół.
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→Czy miejskie pszczelarstwo może być sposobem na eduka-
cję ekologiczną? 

AO: Musimy być świadomi wzajemnych korzyści wyni-
kających z hodowli pszczół. Światowe statystyki mówią że 
zawdzięczamy pszczołom 1/3 żywności a miód nierozerwal-
nie kojarzony z pszczołami to jedynie mała część ich pra-
cy. Pszczoły miodne są bardzo wydajnymi zapylaczami. Po 
pierwsze – są wierne gatunkom kwitnących kwiatów i czę-
sto na nie wracają, dzięki czemu skuteczność zapylania jest 
dużo wyższa. Po drugie – mają bardzo rozwinięty instynkt 
społeczny i z tego względu są nastawione na jak najwięk-
sze gromadzenie pokarmu. Po trzecie – ich liczebność jest 
ogromna. Jedna rodzina to 20 – 40 tysięcy pszczół. Zatem 
jeśli pasieka liczy kilkanaście uli, to w promieniu 2 km pra-
cuje bez wytchnienia setki tysięcy zapylaczy. Pszczoły to 
nie tylko ekologia, to zwyczajnie wzór nowoczesnego, sa-
mowystarczalnego, świetnie zorganizowanego przedsiębior-
stwa, gdzie nie stosuje się treningów motywacyjnych, a wy-
nagrodzeniem za pracę jest poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku... – jest to niesamowity system zarządzania ja-
kością, nadzór i samodyscyplina. Czego jeszcze możemy się 
nauczyć od owadów żyjących na ziemi od ok. 100 mln lat? 
Pszczoły to fizyka, chemia, matematyka, mechanika, optyka, 
awionika, medycyna, prawo… Tu nic nie dzieje się przypad-
kiem. Wszystkie działania pociągają za sobą skutki. Dopiero 
zajrzenie do wnętrza ula i poznanie wszystkimi zmysłami 
tej niesamowitej korporacji, powoduje że nasze podejście do 
pszczół i świata przyrody zmienia się raz na zawsze. 

Czy możliwe jest bezkolizyjne włączenie pszczół w miejską 
przestrzeń, gdzie istnieją wprawdzie tereny zielone, ale prze-
cież z założenia jest to przestrzeń zurbanizowana? 

AO: Zawsze, kiedy człowiek musi zrezygnować z odrobiny 
przywilejów, które sam sobie nadał, powoduje to wątpliwo-
ści. To podnoszenie świadomości poprzez edukację powo-
duje otwarcie na tego typu zmiany. Pamiętajmy, że jesteśmy 
dla pszczół kompletnie nieatrakcyjni. Nie rosną nam na gło-
wie kwiatki, a nasz zapach daleki jest od zapachu nektaru. 
Pszczoła to nie osa, nie zbliży się do nas, jeśli nie złamiemy 
żelaznych zasad. W Europie Zachodniej często dachy budyn-
ków są miejscami osadzania niewielkich pasiek, nawet w bez-
pośrednim sąsiedztwie restauracji czy kawiarni. Zapewne 
to zabiegi marketingowe, ale oznacza to, że jest to możliwe. 
Pszczoły zajmują się swoimi sprawami i nie będą nam zaglą-
dały do talerzy, no chyba że jest na nich miód. Nie czekajmy 
z takimi zmianami, gdyż intensywna chemizacja rolnictwa 
zagraża pszczołom miodnym i dzikim owadom zapylającym, 
a jak podaje raport Greenpeace – zagrożona jest przez to sta-
bilność europejskiego łańcucha dostaw żywności. 

Jesteśmy przyzwyczajeni do następującego stereotypu: pa-
sieka jest na wsi, tam powstaje czysty zdrowy miód. Panuje 
przekonanie, że miód powstaje tylko na ekologicznie czystych 
terenach. Czy to jest właściwe myślenie? 

AO: Zdrowy miód powstanie na wsi wyłącznie wte-
dy, kiedy pszczoły w ogóle mogą tam żyć. Tereny wiejskie 
oprócz zieleni łąk i lasów, posiadają cieki wodne niekoniecz-
nie krystalicznej czystości. Jednak niezależnie, gdzie powsta-
je miód i z jakiego źródła pszczoła pobiera wodę, wszelkie 
zanieczyszczenia fizykochemiczne czy biologiczne zastają 
odfiltrowane, a do ula przekazywana jest czysta woda. Owe 
zanieczyszczenia pozostają w ciele pszczoły i niestety nie 
można ich usunąć. Czyli pszczoła to rodzaj filtra aktywnego. 
Dla jakości miodu daleko ważniejsza od otoczenia pasieki 
jest uczciwość pszczelarza. Wszelkie przepisy i dyrektywy 

na nic się zdają, jeśli pszczelarz nie jest uczciwy i nie kie-
ruje w swojej pracy dobrymi praktykami. Dlatego zakup 
miodu nie powinien być wyborem przypadkowym, zwłasz-
cza w obliczu zabiegów marketingowych. Zdrowy i smaczny 
miód możemy pozyskać od pszczelarza najlepiej bezpośred-
nio z pasieki. Każdy miód jest inny, a zakupy w tej samej 
pasiece przez kilka sezonów pozwalają wyrobić sobie opinię 
o pszczelarzu, o jego podejściu do pszczół. To jest najlepszy 
system badania jakości. Kiedy znamy już położenie pasieki, 
pamiętajmy, że miód powinien mieć także imię, nazwisko 
i twarz. Utrata tej ostatniej to największa kara za próby nie-
uczciwości. 

Jak pszczoły czują się w mieście? 

AO: Miasto choć nie jest wolne od zanieczyszczeń, jest 
przyjaznym środowiskiem dla pszczół. Ze względu na ogra-
niczone rolnictwo, pszczoły w mieście nie są narażone na 
szkodliwe dla nich pestycydy czy nawozy sztuczne. Zieleń 
miejska stanowi wartościowy i zróżnicowany pożytek dla 
tych owadów. Osadzenie pszczół w nowym miejscu zaczy-
na się oblotem zwiadowczym. Po ok. 48 godzinach mapa 
otoczenia jest już gotowa. Wiadomo gdzie jest pożywienie, 
określony jest dostęp do wody i można rozpocząć regularne 
loty a zwiadowcy poszukują pożytków bardziej oddalonych. 
Można powiedzieć, że pszczoły się uspokajają i widzimy ich 
zdecydowanie mniej, gdyż są zajęte swoimi sprawami. Jeśli 
jeszcze oswoimy się odgłosami, jakie wydają, wtedy przesta-
niemy je dostrzegać.

Znane są bardzo ciekawe projekty realizowane w Niem-
czech, we Francji i na Wyspach Brytyjskich. Który z tych pro-
jektów uważa Pan za godny przeniesienia na polski grunt?

AO: Wzorując się na wymienionych przez Panią krajach, 
mamy już w Polsce zupełnie sprawny system pszczelej adop-
cji. Budujemy ule i hotele dla dziko żyjących zapylaczy. Ale 
trzeba pamiętać, że mówimy o krajach, gdzie konsumpcja 
miodu jest o wiele większa niż w Polsce, o krajach, w któ-
rych świadomość korzystnej współegzystencji producentów 
i konsumentów z przyrodą kieruje znaczne środki na edu-
kację dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji mło-
dych pszczelarzy i adeptów pszczelarstwa. Z doświadczenia 
w prowadzeniu zajęć warsztatowych mogę powiedzieć, że 
dzieci są zafascynowane światem pszczół. Są w stanie czyn-
nie uczestniczyć w zajęciach przez prawie dwie godziny bez 
przerwy, niezależnie czy jest to szkoła, dom kultury czy 
uniwersytet dziecięcy. Z opowiadań ich rodziców wiem, że 
musieli wysłuchać szczegółowych relacji swoich pociech, 
wprowadzić zmiany w przyzwyczajeniach żywieniowych 
czy odpowiadać na pytania z zakresu biologii. To wszystko 
pozwala wierzyć w pozytywne skutki takich działań w przy-
szłości i konieczność ich popularyzacji w całym kraju. 

Jedną z ciemnych stron pszczelarstwa miejskiego w Polsce 
są przepisy prawne. To samorządy lokale wydają pozwolenie 
na hodowlę pszczół miododajnych. Niestety nie wszystkie sa-
morządy w miastach są przychylne takiej hodowli. 

AO: Samorządy nieprzychylne pszczołom powinny pod-
legać przymusowej reedukacji – takie jest moje zdanie. 
W Krakowie funkcjonuje Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta. Tam znajdują się informa-
cje, gdzie i na jakich zasadach można w Krakowie hodować 
pszczoły. Według wytycznych teren, na którym stanie pasieka, 
musi być odgrodzony i znajdować się w odległości 15 me-
trów od ogrodzenia sąsiadów. Odległość można zmniejszyć 
do 4 metrów, ale wtedy należy zapewnić pszczołom jakąś→
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 naturalną przeszkodę o wysokości 3 metrów po to, żeby 
wylatując z ula, osiągały pułap ponad wysokością człowie-
ka. W Krakowie mamy dość komfortową sytuację w przeci-
wieństwie do Łodzi, Lublina czy Wrocławia. Możemy swo-
bodnie decydować o umiejscowieniu pasieki – oczywiście 
w ramach prawa i zdrowego rozsądku.

Jak Pan ocenia możliwości naszego miasta jako przestrzeni, 
do której można zaprosić pszczoły? Jakie możliwości w tym 
zakresie ma Dzielnica IX? 

AO: Istnieje powiedzenie: „Kto ma pszczoły ten ma miód” 
– uważam, że Dzielnica IX to zielona dzielnica, przyjazna 
mieszkańcom, o niezbyt gęstej zabudowie, z pięknym par-
kiem, gdzie wiekowe drzewa czekają na latających przyjaciół. 
Mamy tu wiele budynków, których dachy mogłyby stanowić 
ostoje dla pszczół miodnych, będąc równocześnie miejscem 
realizacji pasji pszczelarskiej ich mieszkańców. To rozwią-
zanie, często stosowane za granicą, eliminuje konieczność 
stosowania wysokich barier wybijających pszczoły powyżej 
3 m. W Oslo można wypić kawę na dachu biurowca w obec-
ności pasieki oddalonej zaledwie o kilka metrów z przegro-
dą szklaną. Nikt z tego tytułu nie wnosi protestów, a kawiar-
nia bije rekordy popularności.

Chcę jeszcze zapytać o Pana działania mające na celu edu-
kację pszczelarską, adresowaną także do najmłodszych. 

AO: Wszystko zaczęło się w przedszkolu… od zaprosze-
nia do opowieści o ciekawym zawodzie i trwa już ponad 
6 lat. Można powiedzieć, że Przedszkole Samorządowe nr 
95 przy ulicy Żywieckiej jest inkubatorem projektu o na-
zwie „Poznaj Pszczoły”. Zaś z biegiem lat bardzo wzrosło 
zainteresowanie innych placówek edukacyjnych zaszcze-
pianiem u dzieci działań dla przetrwania pszczół i pszcze-
larzy. Wyrazem zainteresowania tym tematem było przy-
znanie w 2014 moim warsztatom prowadzonym na terenie 
CWS Solvay nagrody „Złotych Słoneczników” za najbar-
dziej rozwojową inicjatywę dla dzieci na terenie Krakowa 
w kategorii „Przyroda”. Tak oto Dzielnica IX umożliwiła 
rozwój projektu edukacyjnego, a Dom Kultury „Podgó-
rze” poprzez Centrum Sztuki Współczesnej Solvay nadały 
mu charakter instytucjonalny i wielowymiarowy. Moim 
zdaniem to prowadzona dziś ed ukacja dzieci i młodzieży 
wpłynie na ich proekologiczne wybory i decyzje podejmo-
wane w przyszłości.

Możemy zatem optymistycznie zakończyć ten „słodki te-
mat”, traktując tę krótka rozmowę, jako popularyzację nowej 
polskiej tradycji – pszczelarstwa w mieście.

Dziękuję za spotkanie. 

ROZMAWIAŁA RENATA GROTOWSKA 

EDUKACJA EKOLOGICZNA NAJMŁODSZYCH

WARSZTATY PSZCZELARSKIE 
„POZNAJ PSZCZOŁY”

Już od kilku lat dzieci z Samorządowego 
Przedszkola Nr 95 biorą udział 
w organizowanych na terenie CSW Solvay 
warsztatach pszczelarskich nagrodzonych 
statuetką Złotych Słoneczników 2014. 

Zajęcia te prowadzone przez doświadczonego pszczela-
rza w ramach projektu edukacyjnego „Poznaj pszczoły” po-
zwalają przedszkolakom poznać fascynujące życie pszczelej 
rodziny. Podczas warsztatów dzieciaki zapoznają się z wy-

glądem i zwyczajami pszczół, zaglądają do wnętrza ula, 
oglądają zarówno żywe pszczoły, jak i preperaty owadów 
w powiększeniu cyfrowym. Dowiadują się również, na czym 
polega praca pszczelarza, oglądają sprzęt potrzebny mu 
w pracy i przymierzają stroje pszczelarskie. W trakcie zajęć 
degustują różne gatunki miodu, poznając przy okazji jego 
właściwości odżywcze wpływające pozytywnie na zdrowie 
człowieka. Mają również możliwość samodzielnego wyko-
nania świec z węzy pszczelej. W ubiegłym roku w ramach 
warsztatów dzieci wykonywały także ule dla dziko żyjących 
pszczół, wykorzystując w tym celu pędy bambusa i trzcinę. 

Udział w warsztatach pszczelarskich rozbudza u dzieci 
zainteresowania przyrodnicze oraz pozwalają im odkryć 
ogromne znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka.

Pszczelą tematykę przedszkolaki mogą pogłębić będąc 
w wieku szkolnym podczas warsztatów wakacyjnych lub fe-
ryjnych organizowanych na terenie CSW Solvay.

MAŁGORZATA OŻÓG            

→

Dzieci z Przedszkola Nr 95 na warsztatach pszczelarskich „Poznaj pszczoły” prowadzo-
nych w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przez pszczelarza Andrzeja Ożoga. 
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DZIEJE CMENTARZA WOJENNEGO 
NR 384 w krakowskich 
Łagiewnikach

W Łagiewnikach przy ul. Św. Siostry 
Faustyny obok Bazyliki Bożego Miło-
sierdzia znajduje się cmentarz z I woj-
ny światowej, na którym pochowano 
266 żołnierzy piętnastu narodowości, 
którzy brali udział w tej wojnie. 

Cmentarz jest obecnie bardzo za-
niedbany i dlatego przechodzący obok 
niego nie dostrzegają, że to jest cmen-
tarz i nie przypuszczają, że to wyjątko-
wa nekropolia wojenna, której dzieje 
są ściśle związane z charyzmatyczną 
działalnością Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia. 

Gdy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa, zwana 
Wielką Wojną, w Krakowie przygotowywano szpitale wo-
jenne – zwane lazaretami – dla rannych i chorych żołnierzy.

Jeden z takich szpitali zorganizowano w zabudowaniach 
klasztornych Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewni-
kach (obecnie ul. Św. Siostry Faustyny – dawniej nosiła na-
zwę księcia Lubomirskiego, który był fundatorem klasztoru 
i zespołu budynków przeznaczonych dla dziewcząt wyma-
gających szczególnej opieki).

Łagiewnicki szpital wojenno-epidemiczny działał od 
sierpnia 1914 roku do grudnia 1918 roku. Przebywali w nim 
żołnierze ranni i chorzy na ciężkie choroby zakaźne: chole-
rę azjatycką, tyfus brzuszny i plamisty, czerwonkę, gruźlicę, 
szkarlatynę, ospę i dżumę. 

Dla chorych zakaźnie żołnierzy zbudowano w ogrodzie 
obok klasztoru 12 baraków, gdzie mieściło się od 800 do 
1000 łóżek. Przez cały czas w lazarecie pracowały siostry za-
konne, które wraz z lekarzami i sanitariuszami medycznymi 
opiekowały się chorymi. Wśród sióstr pracujących w szpita-
lu była także siostra Michaela Moraczewska, która później 
została przełożoną generalną zgromadzenia. Komendantem 
szpitala był dr Władysław Dziewoński, a drugim lekarzem 
opiekującym się rannymi i chorymi był dr Władysław Bujak. 

W pobliżu klasztoru, za murami oddzielającymi ogród 
przyklasztorny, na działce gminnej,  utworzono cmentarz 
wojenny, na którym chowano zmarłych w lazarecie żołnie-
rzy. Cmentarz otoczony był wysokim murem z cegły.

Transporty chorych do szpitala odbywały się przeważnie 
wieczorem lub w nocy. Pociągi zatrzymywały się na stacji 

„Borek” (obecnie stacja Kraków-Łagiewniki) u stóp pagór-
ka, na którym znajdował się szpital wojenno-epidemiczny. 
Dr Dziewoński osobiście przybywał na stację i odbierał cho-
rych, niektórych kierował do innych krakowskich szpitali. 

Przez łagiewnicki szpital wojenny przewinęło się 2375 ran-
nych i chorych żołnierzy różnych narodowości, gdyż w woj-
nie brały udział nie tylko państwa europejskie, lecz również 

k ładka nad czasem
BOHATEROWIE (W) DZIELNICY IX

państwa z innych kontynentów. W lazarecie w Łagiewnikach 
przebywali: Polacy, Rumuni, Serbowie, Rosjanie, Rusini, Li-
twini, Austriacy, Niemcy, Czesi, Węgrzy, Chorwaci, Estoń-
czycy. Dla polskich żołnierzy najbardziej dramatyczny był 
fakt, że w tej wojnie często musieli walczyć przeciwko sobie 

– wcieleni do armii 3 zaborczych państw. 
Śmiertelność w łagiewnickim szpitalu była bardzo duża. 

Zmarłych żołnierzy umieszczano najpierw w kostnicy, znaj-
dującej się za wielkim ołtarzem w kaplicy, z wejściem od 
ogrodu, a później przenoszono na cmentarz wojenny. 

Zmarłych chowano w białych, drewnianych trumnach, 
odprowadzając ich na miejsce wiecznego spoczynku po 

odmówieniu modlitw i pokropieniu 
wodą święconą. Każdą trumnę niosło 
na ramionach czterech sanitariuszy 
w szarych kostiumach. Na przodzie, 
zaraz za krzyżem, szedł ksiądz, a za 
trumną przynajmniej jeden oficer lub 
lekarz. Krzyż był niesiony przez ko-
goś ze służby sanitarnej. Na zakoń-
czenie pogrzebu śpiewano pieśń „Kto 
się w opiekę odda Panu swemu”. Na 
cmentarzu ciała zmarłych składano do 
mogił obok siebie, w takim porządku, 
jak umierali. Pierwsze mogiły na tym 
cmentarzu były ziemne. Na tych mo-
giłach umieszczano początkowo białe 
deseczki z numerem zmarłego, którego 
imię i nazwisko były wpisane w księgę 

metryk wojskowych. Później deseczki zastępowano krzyża-
mi z tabliczkami, na których wpisywano numer grobu, imię 
i nazwisko zmarłego, rok urodzenia i śmierci. 

Działalność tego szpitala i swoje przeżycia z nim zwią-
zane opisał w czasopiśmie „Misye Katolickie” z 1919 roku 
ks. Marcin Czermiński, który w czasie I wojny przez 2 lata 
pełnił funkcję kapelana w klasztorze Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia: „Transporty chorych najczęściej odbywały się 
późnym wieczorem lub w nocy, może dlatego, ażeby nie 
zastraszać ludności zdrowej. Pociąg stawał tuż u podnóża 
pagórka, na którym znajdował się szpital”. [...] „Następował 
pochód niejednokrotnie wśród zawieruchy ulewnej lub za-
mieci śnieżnej, bo w roku 1914 wczas rozpoczęła się słotna, 
zimna jesień i mroźna zima”. [...] „Jedni opierając się o ka-
rabin mieli jeszcze siłę iść bez innej pomocy, drudzy ranni, 
a zarazem chorzy wspierali się o saniteta, lub silniejszego 
towarzysza broni, innych kładła służba sanitarna na otwarte 
nosze i zanosiła do szpitala. Tam na korytarzu padali wszy-
scy pokotem na ziemię, jeden obok drugiego, oczekując 
w milczeniu dalszego swego losu”. [...] „Wobec majestatu 
cierpienia i śmierci, nikły narodowościowe i religijne różni-
ce, jeden drugiego za brata uważał”. 

W łagiewnickim lazarecie serdeczną troską otaczano cho-
rych, z szacunkiem traktowano zmarłych. Świadczą o tym 
zapiski w kronikach Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

Rok 1914, 27 września 
„Dano znać, że na stacji Borek przywieziono nam już cho-

lerycznych. Przywieziono 120 chorych. Modlimy się w ka-
plicy gorąco [...] błagamy Boga o zdrowie dla naszych dro-
gich, a tak biednych Gości”. 

„... z umarłymi obchodzą się równie starannie jak z chory-
mi, trumny są przygotowane, ładne, tylko heblowane”. 

Rok 1915, 2 listopada 
„Zaduszki”. Po śniadaniu ósm /8/ naszych Sióstr udało się 

na cmentarz wojskowy, pomimo złej pogody, aby wziąć →
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 udział we Mszy św., którą na cmentarzu odprawił z roz-
porządzenia Komendy ks. kapelan wojskowy. Na Mszę św. 
przybyło wielu dygnitarzy z miasta i ze szpitali miejskich, 
wielu rekonwalescentów żołnierzy”. 

3 listopada 1915 roku w wiedeńskim Ministerstwie Wojny 
utworzono Wydział Grobów Wojennych, którego zadaniem 
była budowa cmentarzy wojennych. Filią tego Wydziału był 
Oddział Grobów Wojennych Komendantury Wojskowej 
w Krakowie. Cmentarze wojenne miały być dziełem sztuki, 
aby w ten sposób godnie uczcić poległych żołnierzy – nieza-
leżnie od ich narodowości. Uważano, że każda „śmierć żoł-
nierska jest święta i wszelki nakaz nienawiści maże”.

Przed przystąpieniem do budowy ewidencjonowano po-
ległych, ekshumowano i komasowano zwłoki na wybranych 
miejscach. Zgodnie z założeniem, że miejsce spoczynku 
poległych bohaterów powinno być wyjątkowo piękne, przy 
budowie cmentarzy wojennych zatrudniano architektów, 
malarzy rzeźbiarzy i ogrodników. 

Zgodnie z zarządzeniem Wydziału Grobów Wojennych 
w Wiedniu łagiewnicki cmentarz wojenny został przebu-
dowany wg projektu Hansa Mayra. Mogiły ułożone syme-
trycznie – na planie prostokątów – znajdowały się w pewnej 
odległości od bramy i opadały kaskadowo w dół na zboczu 
terenu, co potęgowało wrażenie monumentalności. Pomię-
dzy rzędami grobów były trawiaste alejki. Na cmentarzu 
posadzono dużo drzew iglastych oraz wysokopiennych 
drzew liściastych jak brzozy, wierzby, dęby, klony, które były 
symbolami smutku, żałości, triumfu i zwycięstwa. Oprócz 
drzew nasadzono niskie rośliny, jak: bluszcze, barwinki. 
Na środku cmentarza ustawiono wysoki, drewniany krzyż 
z daszkiem, skonstruowany wg projektu H. Mayra. Krzyż 
taki znajduje się na wielu galicyjskich cmentarzach wo-
jennych – projektowanych przez H. Mayra. Jest symbolem 
Męki Pańskiej i przypomina wiejskie krzyże przydrożne. Od 
bramy do krzyża prowadzi aleja główna, która na łagiew-
nickim cmentarzu została współcześnie utwardzona kostką 
brukową. Wykonano nowe kamienne ogrodzenie, w którym 
umieszczono elementy balustrady. Reprezentacyjna wejścio-
wa brama kamienna cmentarza wojennego w Łagiewnikach 
zastąpiła dawną bramę drewnianą. Nad zwieńczoną dwu-
spadowo bramą wejściową umieszczony był krzyż maltań-
ski i napis, którego obecnie już nie ma: „Tu spoczywa 266 
żołnierzy różnych narodowości zmarłych w latach I wojny 
światowej w austro-węgierskim szpitalu wojennym miesz-
czącym się w budynkach gospodarczych Klasztoru Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia”. 

Po prawej stronie bramy widnieje napis w 3 językach – 
polskim, rosyjskim i niemieckim: CMENTARZ WOJENNY 
NR 384 1914 – 1918.

Na cmentarzu wojennym w Łagiewnikach niewiele pozo-
stało z oryginalnego projektu Hansa Mayra. Nie widać już 
mogił i krzyży. Wiele roślin wycięto lub uległy zniszczeniu. 

Zniszczeniu uległa też duża część pięknego zabytkowe-
go kamiennego ogrodzenia, którego fragment pozostał od 
strony ulicy Św. Siostry Faustyny. Łagiewnicki cmentarz 
wojenny został chyba przez wszystkich zapomniany, chociaż 
jest wpisany do rejestru zabytków naszego miasta. Smutny, 
zniszczony i zaniedbany, mimo iż znajduje się obok sanktu-
arium odwiedzanego przez miliony pielgrzymów i turystów 
z całego świata, budzi gorzkie refleksje. 

Na pewno wymaga natychmiastowego remontu ze wzglę-
du na kolejne ważne wydarzenie historyczne – ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY, które będą organizowane w Krakowie 
w 2016 roku. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach będzie na pewno jednym z centralnych punktów 
tych uroczystości. To zobowiązuje do szczególnego zadba-
nia o miejsce, które znajduje się obok Bazyliki Bożego Mi-
łosierdzia. 

W 2013 roku Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne po 
raz kolejny rozpoczęło starania o renowację łagiewnickiego 
cmentarza wojennego w związku ze zbliżającymi się ważny-
mi wydarzeniami historycznymi: kanonizacją Ojca Świętego 
Jana Pawła II, setną rocznicą wybuchu I wojny światowej 
i Światowymi Dniami Młodzieży. Minęły już dwa historycz-
ne wydarzenia, a łagiewnicka nekropolia nadal nie została 
odrestaurowana. Cmentarz ten jest własnością Skarbu Pań-
stwa, a pieczę nad nim sprawuje wojewoda. Zgodnie   usta-
wą z 1933 roku „O grobach i cmentarzach wojennych” pań-
stwo ma obowiązek opiekować się cmentarzami i grobami 
wojennymi.

Wierzymy w to, że na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r 
cmentarz zostanie odnowiony i będzie godnie reprezento-
wał miejsce, w którym się znajduje. 

EDWARD KUCAŁA

PREZES ŁAGIEWNICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

KRAKÓW, CZERWIEC 2015 R.

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne z radością infor-
muje, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. rozpoczęła się renowacja 
cmentarza wojennego nr 384 w Łagiewnikach.

EDWARD KUCAŁA
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DLA NAJMŁODSZYCH
ZAJĘCIA TANECZNE – grupa 4-6 lat, 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek), w 
godz. 16.00-16.45, koszt: zajęcia raz w tygodniu 40 zł/miesiąc; zajęcia 2 razy w tygodniu 80 zł/
miesiąc

WARSZTATY PLASTYCZNE – grupa 4-6 lat, poniedziałek, godz. 16.00-16.45, koszt: 30 zł/miesiąc

WARSZTATY DLA KREATYWNYCH PRZEDSZKOLAKÓW – grupa 4-6 lat, środa, godzina 16.30-18.00, 
koszt: 100 zł/miesiąc (zajęcia odbywać się będą w przypadku zebrania grupy 6-8 osób)

BALET KLASYCZNY – piątek 16.00-17.00, koszt: 60 zł/miesiąc

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM – wtorek i czwartek 17.00-17.30, koszt: 60 zł/miesiąc (zajęcia 
odbywać się będą w przypadku zebrania grupy 6-8 osób)

DLA DZIECI 
ZAJĘCIA TANECZNE – grupa 6-8 lat; 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. 17.00-17.45, 
koszt: zajęcia raz w tygodniu 40 zł/miesiąc; zajęcia 2 razy w tygodniu 80 zł/miesiąc

WARSZTATY PLASTYCZNE – grupa 7-12 lat, poniedziałek, godz. 16.45-18.00, koszt: 35 zł/miesiąc

WARSZTATY TEATRALNE Teatru Nieco Większych Form – zajęcia 1 raz w tygodniu (środa), grupa 
młodsza: 16-17.30, koszt: 90 zł/semestr

KURSY JĘZYKOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (j. angielski) – 1 raz w tygodniu (60 min.), koszt: 65 zł/
miesiąc (zajęcia odbywać się będą w przypadku zebrania grupy 6-8 osób)

TANIEC NOWOCZESNY – grupa początkująca: środa, w godzinach 17.00-19.00, grupa zaawanso-
wana: wtorek, w godzinach 17.00-19.00, koszt: 60 zł/miesiąc

BALET KLASYCZNY – piątek 16.00-17.00, koszt: 60 zł/miesiąc

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
WARSZTATY PLASTYCZNE – poniedziałek, godz. 18.00-19.30, koszt: 50 zł/miesiąc

KURSY JĘZYKOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (j. angielski) – 1 raz w tygodniu (90 min.), koszt: 65 zł/
miesiąc (zajęcia odbywać się będą w przypadku zebrania grupy 6-8 osób)

WARSZTATY BIŻUTERYJNE – czwartek, godz. 16.00-19.00, koszt: 60 zł/miesiąc (zajęcia odbywać 
się będą w przypadku zebrania grupy 6-8 osób)

WARSZTATY TEATRALNE Teatru Nieco Większych Form – zajęcia 1 raz w tygodniu (środa), grupa 
młodsza: 16-17.30, koszt: 90 zł/semestr

TANIEC NOWOCZESNY – grupa początkująca: środa, w godzinach 17.00-19.00, grupa zaawanso-
wana: wtorek, w godzinach 17.00-19.00, koszt: 60 zł/miesiąc

PLANSZOWE GRY STRATEGICZNE – spotkania raz w tygodniu – 4h, koszt: 50 zł/miesiąc

GIMNASTYKA PILATESA – grupa I, zajęcia 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek), godz. 18.00-
19.00, grupa II, zajęcia 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek), godz. 19.10-20.10, koszt: raz 
w tygodniu 25 zł/miesiąc; 2 razy w tygodniu 50 zł/miesiąc

DLA SENIORÓW
ZESPÓŁ ESTRADOWY PIEŚNI I TAŃCA „POGODNA JESIEŃ” – spotkania 2 razy w tygodniu (ponie-
działki i czwartki), godz. 16.00-18.00, udział w spotkaniach jest bezpłatny

DOPOŁUDNIOWY KLUB BRYDŻOWO-SZACHOWY – codziennie w godzinach 9.00-15.00, udział 
w spotkaniach jest bezpłatny

Zapisy przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w siedzibie CSW Solvay.

Taniec dla dzieci na bazie techniki tańca 
towarzyskiego (3-5 lat i 6-8 lat)

Zajęcia taneczne ogólnorozwojowe dla 
dzieci na bazie techniki tańca ludowego, to-
warzyskiego i klasycznego (5-7 lat i 8-12 lat)

Z ajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków

Nauka tańca towarzyskiego dla dorosłych 
(początkujący)

Pogotowie taneczne (lekcje indywidualne)

Zajęcia rytmiczno-ruchowe dla pań i pa-
nów w średnim wieku

Zajęcia aerobikowe dla pań i panów

Joga

Nauka gry w szachy

Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych

Batik

Warsztaty witrażowe

Zajęcia wokalne

Zajęcia teatralne dla dzieci i dorosłych

Nauka gry na instrumentach: keyboardzie 
lub gitarze (lekcje indywidualne)

Warsztaty fotograficzno-filmowe

Zapisy przyjmowane są telefonicznie 
lub bezpośrednio w klubie.

KLUB KULTURY ISKIERKA
ul. Żywiecka 44
tel. 12 266 03 45, 519 309 350

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY
ul. Zakopiańska 62, tel. 12 268 20 38, biuro.solvay@gmail.com

PROPOZYCJE OŚRODKÓW KULTURY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

DRODZY SENIORZY!
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pn. „Potrzebny – Aktywny – Senior”! Zajęcia stanowią dobrą okazją, by poszerzyć swoje 

zainteresowania i pozyskać nowe umiejętności, by wspólnie porozmawiać o problemach, które seniorzy dostrzegają w swojej najbliższej 
okolicy i razem znaleźć dla nich rozwiązanie.

Projekt „Potrzebny – Aktywny – Senior” obejmuje zajęcia na temat form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz możliwości 
i mechanizmów inicjowania przedsięwzięć lokalnych. Zajęcia adresowe są do wszystkich osób, które chciałyby coś zmienić w swoim oto-
czeniu, ale nie wiedzą jak to zrobić. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie 60 roku życia. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: z p. Alicją Marszałek (tel. 12 423 76 05 w. 20, e-mail: alicja.marszalek@

fundacja.e-gap.pl) lub p. Magdaleną Sobesto-Wiejak (e-mail: magdalena.sobesto@fundacja.e-gap.pl).
Zapraszamy również na stronę internetową projektu: www.fundacja.e-gap.pl/seniorzy
Drodzy Seniorzy, podejmijcie wyzwanie! Podzielcie się swoimi pomysłami, zacznijmy wspólnie działać i zmieniajmy razem Kraków!
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DZIENNIK POLSKI  Nr 87(21528) ROK LXXI 
w codziennej rubryce pt. WYDARZYŁO SIĘ 
w wydaniu z dnia 15 kwietnia 2015 r. podał  
między innymi: W 1770 roku angielski uczony  
Joseph Priestley wynalazł  
gumkę do ścierania. 
                                                                                                   
Okazuje się więc, że gumka 
do ścierania (wymazywania) 
jest angielskim wynalazkiem 

       już od 245 lat !                                                   
 
 
 
 

                                                                                                                                             fot. WIKIPEDIA 
                                                       
                                                                 Jego największym odkryciem 
                                                               było odkrycie tlenu w 1774 r.  

                                                                             „czystego powietrza” 
                 

 

Wtedy rzekłem 
z dumą : 

Odtąd mażę  
gumą! 

Poniżej mój komentarz:

CHWILA  ZADUMY NAD  LOSEM  GUMY
/do wymazywania/

Gumkę „Myszkę” któż pamięta?
– Dawno z piedestału zdjęta!
Za to w sklepach mamy liczne
Śliczne gumki  z a g r a n i c z n e!
Kolorowe,
Zapachowe
– Wymażą wszystko, nawet tusz!  
Tylko głupoty – ani rusz!!!         

Jerzy Faliszek

 

Chemik Joseph Priestley także 
wynalazł wodę sodową! dodając 
dwutlenek węgla do wody destylo-
wanej. Sądzono wówczas, że woda 
sodowa będzie zapobiegać szkor-
butowi wśród marynarzy.

BZDURKA  JURKA /na temat głupoty/

Ciągle  marzę,
Że...  wymażę!

 

 DZIELNICOWY „UŚMIECH  ZDROWY ”   
   Nr 1 / 2015  (ukazuje się od czasu do czasu w Dzielnicy IX)   Redaguje: Jerzy Faliszek 
 

WYCIECZKI 
ROWEROWE 
PO KRAKOWIE

Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą nauczyć się, 
jak bezpiecznie i przyjemnie 
podróżować na rowerze 
w Krakowie, na kolejne 
Velo-wycieczki rowerowe! 

W najbliższym czasie Velo-wy-
cieczki odbędą się:

• 27 września o godz. 11:00, miejsce 

zbiórki: przy KŁADCE BERNATKA 

od strony Podgórza, u zbiegu ulic 

Brodzińskiego i Nadwiślańskiej (zapi-

sy do 23 września)

• 3 października o godz. 14:00, miej-

sce zbiórki: RYNEK PODGÓRSKI 

przed budynkiem Urzędu Miasta 

Krakowa (zapisy do 30 września)

Każda z Velo-wycieczek będzie 

trwać ok. 3 godzin. 

W ostatnich latach w Krakowie 
powstało wiele rozwiązań mają-
cych ułatwić sprawne i bezpieczne 
przemieszczanie się rowerzystów 
po mieście, takich jak: kontrapa-
sy, śluzy rowerowe, pasy filtrujące, 
pasy dla rowerów, strefy uspokojo-
nego ruchu. Jeśli nie wiesz, gdzie 
możesz spotkać takie rozwiązania 
i jak należy z nich korzystać, nasza 
wycieczka jest stworzona z myślą 
o Tobie! Ponadto, jeśli chcesz poznać 
m.in.: przepisy ruchu drogowego do-
tyczące rowerzystów, w tym zasady ru-
chu w ruchu ogólnym, kwestie pierw-
szeństwa w obrębie przejazdu dla ro-
werów, na ciągach pieszo-rowerowych 
i skrzyżowaniach równorzędnych, 
zasady ruchu wokół i po Rynku 
Głównym oraz jazdy po ulicach 
z torowiskiem... i wiele, wiele więcej 

– zapraszamy serdecznie na nasz e Ve-
lo-wycieczki!

Wycieczki przeznaczone są dla 
użytkowników miejskiej wypoży-
czalni rowerów KMK Bike, bowiem 
mogą wziąć w nich udział tylko ci 

uczestnicy, którzy będą w ich trakcie 
korzystać z rowerów KMK Bike. Je-
śli zatem nie jesteś jeszcze użytkow-
nikiem wypożyczalni – nie zwlekaj 
i zarejestruj się już dziś na stronie 
www.kmkbike.pl! Rejestracja jest 
bardzo prosta, a wpłata potrzebna 
do aktywacji konta dla nowych użyt-
kowników to jedyne 20 zł! 

Wszyscy uczestnicy wycieczek 
będą w trakcie ich trwania korzystać 
z roweru zupełnie za darmo! Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie, jednostka miejska 
zarządzająca wypożyczalnią, zobowią-
zał się do zwrotu kosztów wypożycza-
nia roweru na czas wycieczki, a także 
godzinę przed, jak i godzinę po jej za-
kończeniu (w sumie 5 godzin).

Ilość miejsc na pojedynczą wy-
cieczkę jest ze względów organiza-
cyjnych limitowana, a o zapisie decy-
duje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 
można nadsyłać na adres mailowy: 
joanna.majdecka@um.krakow.pl lub 

pod numerem telefonu 12 616 87 70 
(od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30-15:30). Prosimy o dopisek WY-
CIECZKA KMR w tytule maila. 

W zgłoszeniu bardzo prosimy 
o podanie następujących danych zgła-
szanych uczestników: imię i nazwisko, 
adres e-mailowy i/lub numer telefonu 
oraz rozmiar koszulki T-shirt (XS, S, 
M, L, XL, XXL). Wszyscy uczestnicy 
wycieczki na jej zakończenie otrzyma-
ją zestaw sympatycznych upominków.  

Wycieczki organizowane są przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Krakowa w ramach 
unijnego projektu VeloCitta. Prowa-
dzącymi wycieczkę będą świetnie 
przygotowani członkowie Stowarzy-
szenia Kraków Miastem Rowerów. 

Zgłoszenie na wycieczkę jest jed-
noznaczne z akceptacją regulaminu. 
Kolejne Velo-wycieczki planowane są 
już w październiku!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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wyk ady i warsztatywyk ady i warsztaty  dla mieszka ców Dzielnicy IX dla mieszka ców Dzielnicy IX CZYMY POKOLENIACZYMY POKOLENIA  
spotkanie inauguracyjne • 15.09.2015 • g. 13.00 • siedziba Rady Dz. IX, ul. ywiecka 13spotkanie inauguracyjne • 15.09.2015 • g. 13.00 • siedziba Rady Dz. IX, ul. ywiecka 13

wspólne malowanie SPOTKANIA POKOLE  wspólne malowanie SPOTKANIA POKOLE  na cianie w Parku Solvay • 18-20.09.2015na cianie w Parku Solvay • 18-20.09.2015

prezentacja fotogra  iprezentacja fotogra  i  projektów murali Joanny Róg-Ociepka • siedziba Rady Dz. IX, projektów murali Joanny Róg-Ociepka • siedziba Rady Dz. IX, 
ul. ywiecka 13 ul. ywiecka 13 

Festiwal Street ArtuFestiwal Street Artu  
w Dziewi tce 

czy l i

15 – 20 wrze nia 2015
15 – 20 wrze nia 2015

ka dyka dy  z nas z nas mo emo e mie  wp yw na estetyk   mie  wp yw na estetyk  
przestrzeni publicznejprzestrzeni publicznej

Rada Dzielnicy IX  i CSW Solvay zapraszaj  Rada Dzielnicy IX  i CSW Solvay zapraszaj  

do ujawnienia do ujawnienia pozytywnych emocjipozytywnych emocji

przyst pmy do przyst pmy do wspólnego malowania wspólnego malowania na cianiena cianie

sta my si  sta my si  artystami artystami ulicyulicy

czy lczy l i


