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III Krakowski Przegląd 
Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej "Wesołe Miasteczko", 
organizowany przez Teatr Studio 
i Klub Iskierka. 
Prezentacja Julii Latosińskiej, 
laureatki I nagrody. 
Sala teatralna Klubu Iskierka. 
18 listopada 2017 r.
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Od 2 listopada 2017 roku na terenie 

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fa-

łęcki przy ulicy Kościuszkowców nr 6 

działa samorządowe przedszkole, któ-

re aktualnie ze względów formalnych 

jest drugim adresem Samorządowego 

Przedszkola Nr 95 przy ulicy Żywiec-

kiej. Imponujący budynek przykuwa-

jący wzrok przechodniów może pomie-

ścić sześć grup przedszkolaków, a nawet, 

MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU 
PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6

5 grudnia przedstawiciele Zarządu Dzielnicy IX gościli, jako posłańcy Mikołaja, 
w grupie najstarszych przedszkolaków Samorządowego Przedszkola przy ulicy Kościuszkowców 6. 

W Jego imieniu przekazali dzieciom tradycyjne prezenty mikołajowe: 
książki, gry edukacyjne i słodycze.

gdyby była taka potrzeba, po dokonaniu 

stosownej adaptacji pomieszczeń, do-

datkowo cztery grupy. Przedszkole opie-

kujące się około 250 dziećmi to bardzo 

duże wyzwanie dla organu prowadzące-

go a także dla samorządu lokalnego. Dla-

tego między innymi radni naszej dzielni-

cy z uwagą przyglądają się pracy i potrze-

bom placówki. Aktualnie, po rekrutacji, 

która miała miejsce bezpośrednio po 

uruchomieniu obiektu dopiero w mie-

siącu październiku, w przedszkolu funk-

cjonują tylko trzy grupy. Jesteśmy jednak 

przekonani, że zlokalizowana w Parku 

Solvay nowoczesna, znakomicie wypo-

sażona placówka, otoczona dużym ogro-

dem, w którym powstaną miejsca zabaw 

i rekreacji dla dzieci, stanie się bardzo 

atrakcyjnym miejscem opieki i nauki dla 

dzieci w południowej części Krakowa. 

Mikołajkowe spotkanie przedstawicieli Zarządu 
Dzielnicy IX z najstarszymi przedszkolakami nowej 

placówki przy ul. Kościuszkowców 6.
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 Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy 

IX odwiedzili grupę najstarszych przed-

szkolaków z okazji tradycyjnych Mikoła-

jek i uczestniczyli w codziennych zaję-

ciach prowadzonych przez nauczyciela 

przedszkolnego panią Małgorzatę Ozóg. 

Razem z dziećmi ćwiczyliśmy śpiewanie 

kolęd i prowadziliśmy rozmowy z przed-

szkolakami, którzy prezentowali nam 

ulubione zabawki i w niezwykle spon-

taniczny sposób zachęcali do uczestni-

czenia w zabawie. Oczywiście były też 

mikołajowe prezenty dla całej grupy 

– książki oraz dla każdego indywidual-

nie – słodycze i gra edukacyjna. Tak mi-

łe przyjęcie zachęcało do dłuższej wizyty, 

niestety musieliśmy pożegnać uroczych 

gospodarzy, ponieważ rozpoczynali zaję-

cia taneczne. Był jednak czas na pamiąt-

kową fotografię. Dziękując im za gościn-

ność, obiecaliśmy, że chętnie wpadnie-

my na kolejną wspólną zabawę. Może 

też się czegoś wspólnie nauczymy. 

RENATA GROTOWSKA

Na terenie ogrodu przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 powstają miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci. 

Mikołajowe prezenty od Rady Dzielnicy IX dla całej 
grupy najstarszych przedszkolaków nowej placówki 
przy ul. Kościuszkowców 6 – książki, a dla każdego 
indywidualnie – słodycze i gra edukacyjna.

Wspólne śpiewanie kolęd podczas spotkania 
przedstawicieli Zarządu Dzielnicy IX Jana S. Pietrasa 

i Renaty Grotowskiej z dziećmi w przedszkolu 
przy ul. Kościuszkowców 6. 
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8 grudnia w Klubie Iskierka aktorzy 

z Teatru Studio – Danuta Pietraszewska 

oraz Aleksander Szklarski – prezento-

wali interaktywny spektakl dla dzieci 

zatytułowany „Historia Mikołaja”. 

Najmłodsi z zapartym tchem wsłuchiwali 

się w opowieść o świętym biskupie z Miry, 

żyjącym na przełomie III i IV wieku. Było 

też trochę śmiechu, który wzbudzały za-

bawne perypetie bohaterki przedstawienia 

Michasi, rysowanie listu do św. Mikołaja, 

wspólne śpiewanie piosenek i na końcu 

słodkie upominki od wyczekiwanego 

gościa…                AS

Jak to 

ze świętym 

Mikołajem

było...

PIERNICZKOWE 
WARSZTATY
W ISKIERCE

W ostatnie poniedziałkowe popołu-

dnia przed świętami Bożego Na-

rodzenia w Klubie Iskierka pachniało 

tradycyjnymi bożonarodzeniowymi wy-

piekami. Dzieci wraz z rodzicami brały 

udział w świątecznych warsztatach pier-

niczkowych. 

W nastrojowej atmosferze, przy 

dźwiękach muzyki, pachnące ciasto for-

mowane było przez wytrwałe rączki w 

rozmaite kształty i wypiekane na miej-

scu, a następnie fantazyjnie ozdabiane 

pod czujnym okiem prowadzącej zajęcia 

Magdaleny Skibińskiej.               AS FO
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W dniu 29 listopada w siedzibie 
Rady Dzielnicy IX przy ulicy 
Żywieckiej 13 już po raz 
szósty spotkali się mieszkańcy 
zainteresowani „zazielenianiem” 
i „ukwiecaniem” przestrzeni 
naszej dzielnicy.

Ogłoszona na początku 2017 roku 
już szósta edycja Konkursu Dziel-

nica IX Dzielnicą Ogrodów dobiegła 
końca i tradycyjnie sfinalizowana zosta-
ła spotkaniem uczestników przy kawie 
i herbacie oraz wręczeniem „ogrodni-
kom” podziękowań i książek za zaziele-
nianie i ukwiecanie przestrzeni dzielni-

cy. W tym roku po raz pierwszy od 
sześciu lat 

Szóste spotkanie Szóste spotkanie 
OGRODNIKÓWOGRODNIKÓW

nie dołączyła do naszego projektu CA-
STORAMA Kraków. 

W siedzibie Rady Dzielnicy IX spotka-
li się dorośli mieszkańcy, którzy od po-
czątku aktywnie uczestniczą w naszym 
projekcie: m.in. Pani Zofia Kalinowska, 
Pani Teresa Woźniak, Pani Maria Ka-
ralus, Państwo Górscy, Pani Małgorzata 
Polańska, Pani Anna Piotrowska, a tak-
że przedstawiciele młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej Nr 49 i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 
6 wraz z opiekunami. W tym roku za-
proszenie przyjął także Pan Piotr Gzyl, 
który zachęcał do wsparcia jego kolejnej 
inicjatywy: promowania drzewa, dębu 
Henryka, pomnika przyrody, rosnącego 
przy ulicy Zakopiańskiej 121, które zo-
stało zgłoszone do Konkursu Drzewo 
Roku 2018. Razem z grupą Pana Piotra 

Gzyla działa młodzież z borkowskiej SP 
Nr 49 oraz młodzież ze szkoły podsta-
wowej na Klinach. 

Zainteresowanie realizowanym przez 
Radę Dzielnicy IX konkursem świad-
czy o potrzebie zaopiekowania się zie-
lenią i o wrażliwości mieszkańców na 
kształt i jakość otaczającej ich przestrze-
ni. W tych działaniach ważne są zaanga-
żowanie, edukacja i wsparcie instytucji, 
dlatego bardzo na nie liczymy przy te-
gorocznych wyzwaniach, ponieważ cze-
ka nas budowa Parku Rzecznego Wilga, 
rewitalizacja Parku Solvay, kontynu-
acja budowy ogródka jordanowskiego 
Do Wilgi, doposażanie skweru przy ul. 
Łukasińskiego i ogródka jordanowskie-
go przy ul. A. Fredry oraz realizacja tzw. 
zielonych projektów Budżetu Obywa-

telskiego.                 RG
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GRUDNIOWE REMANENTY, 
czyli podsumowanie działań aktywnych seniorów 

Nadchodzący koniec roku skłania do krótkiego podsumowania efektów działalności grupy aktywnych 
seniorów w Dzielnicy IX.

W 2017 roku zrealizowany został projekt sfinansowany ze 

środków Rady Dzielnicy IX pn. „Aktywne Poniedziałki 

dla Seniorów z Dzielnicy IX”, który miał na celu zaktywizowa-

nie osób w wieku senioralnym mieszkających na terenie naszej 

dzielnicy. Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu w sie-

dzibie Rady Dzielnicy IX, na boisku KS Borek, w Parku Solvay, 

w muzeum (Muzeum Józefa Mehoffera) lub w teatrze (Teatr 

Bagatela). 

W czasie spotkań tematycznych uczestnicy mogli zapoznać się 

z ziołolecznictwem, działaniem leków, sposobami leczenia ran 

i wspomaganiem żywieniowym osób chorych. Mogli także uzy-

skać poradę psychologa, pracowników MOPS a od przedstawi-

ciela Straży Miejskiej fachowe porady w zakresie samoobrony. 

Seniorki wprowadzone zostały także w tajniki pszczelarstwa, 

sztuki Street Artu oraz uczyły się techniki nordic walking.

W tym miejscu organizatorzy bardzo dziękują: pani Teresie 

Kędrze, panu Tomaszowi Nowakowi, panu Andrzejowi Ożo-

gowi, pani Joannie Róg-Ociepko, Fundacji ZiKO dla Zdrowia, 

pracownikom MOPS-u, panu Bogdanowi Bratnickiemu ze 

Straży Miejskiej oraz koordynatorce sieci Centrów Aktywnego 

Seniora w Krakowie pani Janinie Woźniak za poświęcenie cza-

su na spotkania z aktywnymi seniorami z Dzielnicy IX.

Spotkania w ramach Aktywnych Poniedziałków zaowocowa-

ły aktywnym działaniem grupy seniorek na rzecz promowania 

projektu Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. „Rekreacja-Edu-

kacja-Integracja w Parku Solvay” oraz uczestnictwem w pro-

jekcie Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska pn. „Akademia 

Skutecznego Seniora”. Dwie Panie, uczestniczki poniedziałko-

wych spotkań, prezentowały swoje osiągnięcia na łamach wy-

dawnictwa „Niezbędnik skutecznego seniora, czyli jak sąsie-

dzi zmieniali rzeczywistość” (Wyd. Stowarzyszenie Pracownia 

Obywatelska, Kraków 2017). Projekt „Akademia Skutecznego 

Seniora” zakończy konferencja „Aktywność obywatelska se-

niorów. Komu jest potrzebna?”, która odbędzie się 15 grudnia 

2017 roku.         RG

Spotkanie z pracownikiem Fundacji ZiKO na temat wspomagania żywieniowego w ciężkich chorobach. 
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Finał projektu 
Akademia 
Skutecznego Seniora

Projekt „Akademia Skutecz-
nego Seniora” zakończy kon-
ferencja „Aktywność obywa-
telska seniorów. Komu jest 
potrzebna?”, która odbędzie 
się 15 grudnia 2017 roku 
w godz. 10.00-14.00 w Urzę-
dzie Miasta Krakowa (plac 
Wszystkich Świętych 3-4, 
sale Lea i Kupiecka). 
Zaprezentowane zostaną przy-

kłady aktywności obywatel-

skiej seniorów oraz działań 

gminy i organizacji pozarzą-

dowych, które tę aktywność 

wspierają. Nie zabraknie czasu 

na dyskusję o tym, czy i komu 

potrzebni są seniorzy, biorący 

sprawy we własne ręce i co ma-

ją do zaoferowania społeczeń-

stwu. W programie przewi-

dziane zostały prezentacje oraz 

dyskusja panelowa moderowa-

na przez dr hab. Jolantę Perek

-Białas. Wśród zaproszonych 

panelistów są m.in: dr Anna 

Okońska-Walkowicz, doradca 

Prezydenta Miasta Krakowa 

ds. polityki senioralnej, Wiesła-

wa Borczyk, Prezes Ogólnopol-

skiej Federacji Stowarzyszeń 

Uniwersytetów Trzeciego Wie-

ku, Janina Woźniak, koordy-

natorka sieci Centrów Aktyw-

ności Seniora z Krakowskiego 

Centrum Seniora, Katarzyna 

Ziemann, kierownik Działu In-

nowacji Społecznych, Labora-

torium Innowacji Społecznych 

z Urzędu Miasta Gdyni, Barba-

ra Szafraniec, członkini Rady 

Krakowskich Seniorów. W pro-

gramie ponadto: prezentacja 

projektu Akademia Skuteczne-

go Seniora oraz jego rezultatów 

i wręczenie dyplomów uczest-

nikom spotkań warsztatowych 

projektu.

Spotkanie z przedstawicielem MOPS. 20 listopada 2017 r.

Zwiedzanie, w ramach Aktywnych Poniedziałków dla Seniorów 2017, Muzeum Józefa Mehoffera. 9 listopada 2017 r.
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DĄB HENRYK 
KANDYDATEM NA 

DRZEWO 
ROKU
2018
Dąb szypułkowy Henryk 
(wpisany do rejestru pomników 
przyrody Krakowa w 1966 roku), 
który rośnie u podnóża Góry 
Borkowskiej przy skrzyżowaniu 
ulicy Zakopiańskiej z ulicami 
Orzechową i Armatury, zgłoszony 
został przez grupę miłośników 
przyrody i mieszkańców Borku 
Fałęckiego – dendrologów, 
nauczycieli i młodzież okolicznych 
szkół, radnego Dzielnicy IX oraz 
seniorów na czele z Piotrem 
Gzylem – do Konkursu Drzewo 
Roku 2018. Tę społeczną 
inicjatywę poparła również 
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-
Borek Fałęcki, biorąc pod uwagę 
wieloletnie, skuteczne działania 
lokalnego środowiska na rzecz 
ochrony dębu i niezaprzeczalne 
wartości edukacyjne 
przedsięwzięcia. 

Konkurs Drzewo Roku jest częścią 

prowadzonego od czterech lat pro-

gramu edukacji ekologicznej Klubu Ga-

ja, który od 1988 roku działa na rzecz 

środowiska naturalnego i poszanowania 

praw zwierząt. Konkurs Drzewo Roku 

promuje postawy szacunku dla przyro-

dy i zachęca do podejmowania rzeczywi-

stych działań na rzecz sadzenia i ochro-

ny drzew, ale także wyłania przykłady 

trwałych związków pomiędzy kulturą 

i historią lokalnej społeczności, a drze-

wem, które jest przez nią szczególnie do-

ceniane. „Nie szukamy drzew najstar-

szych, najwyższych, najgrubszych, naj-

piękniejszych ani najrzadszych. Szuka-

my drzewa najbardziej kochanego, drze-

wa z opowieścią, drzewa, które pobudza 

wyobraźnię i jednoczy ludzi” – podkre-

ślają organizatorzy projektu. Uczestnic-

two w konkursie to także szansa na wy-

promowanie walorów przyrodniczych, 

turystycznych i kulturowych miejsca, 

w którym zadomowione jest konkur-

sowe drzewo. Ambasadorami konkur-

su są: podróżniczka i pisarka Elżbieta 

Dzikowska, polski językoznawca, po-

pularyzator wiedzy o języku polskim 

profesor Jan Miodek oraz reżyser Kazi-

mierz Kutz. Laureatem konkursu zosta-

nie drzewo, które zdobędzie największą 

liczbę głosów w głosowaniu internau-

tów, odbywającym się corocznie w mie-

siącu czerwcu. 

Wiek dębu Henryka oszacowano na 

242 lata. Jego żywot rozpoczął się zatem 

mniej więcej w roku 1775 tuż po I roz-

biorze Polski, kiedy podkrakowska wieś 

Borek leżała jeszcze w granicach Rzeczy-

pospolitej. W roku 1790 przez prastarą 

dębinę, środkiem wsi Borek poprowa-

dzono bitą drogę z Podgórza do Kalwa-

rii Zebrzydowskiej jako poboczny szlak 

traktu cesarskiego z Wiednia do Lwo-

wa (dzisiejsza ul. Turowicza). Wtedy to 

dąb Henryk stał się przydrożnym drze-

wem, co zdeterminowało jego dalsze 

losy. W latach 70. XX wieku ze wzglę-

du na nasilający się ruch samochodowy, 

jezdnię rozszerzono do dwupasmowej 

oraz złagodzono stromość podjazdu pod 
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Z okazji Dnia Solidarności seniorzy z podgórskich klubów zaproszeni zostali do Centrum Sztuki Współczesnej Solvay na wieczór przy kawie 
i ciastku w towarzystwie Zespołu Pogodna Jesień, który zaprezentował barwny słowno-muzyczny program artystyczny. 
Spotkanie przygotowały wraz z organizatorem – Centrum Sztuki Współczesnej Solvay – radne Dzielnicy IX Ewa Nowak i Maria Słobodzian.

Górę Borkowską – u jej podnóża podnie-

siona została powierzchnia jezdna, do-

datkowo ulicę skanalizowano i zainsta-

lowano oświetlenie. Te działania odbiły 

się negatywnie na siedlisku dębu: 45% 

jego powierzchni od strony wschodniej 

zostało podniesione 1,3 m nasypem 

pokrytym asfaltem i płytami chodniko-

wymi a podziemne sieci mediów naru-

szyły chroniony system korzeniowy (be-

ton drogi zatrzymał się o metr od pnia 

dębu!). Badania wykazały, że w latach 

1974-1978 przyrost roczny drzewa nie 

przekraczał jednego milimetra i był naj-

niższy w całym okresie jego wegetacji. 

Dziś dąb rośnie w pojedynkę w tere-

nie otwartym, na skraju siedliska, tuż 

przy jednej z najbardziej ruchliwych ar-

terii miasta, na obszarze silnie zurba-

nizowanym, przy pętlach tramwajowej 

i autobusowej oraz rozległym terenie za-

budowy handlowej. Intensywne oddzia-

ływanie aglomeracji miejskiej nie wpły-

wa korzystnie na zdrowie i możliwo-

ści wzrostu drzewa. Do niekorzystnych 

czynników środowiskowych należą wy-

dzielające się spaliny i pył z przejeżdża-

jących pojazdów, ale także w okresie zi-

mowym odśnieżanie drogi z wykorzy-

staniem soli i innych środków chemicz-

nych. Drzewo rośnie również w skrajnie 

trudnych warunkach glebowych spo-

wodowanych podwyższeniem siedliska 

40 lat temu. Dodatkowo jesienią w ro-

ku 2016, od strony południowej siedli-

ska, w związku z budową fundamentów 

sklepu wielkopowierzchniowego, nastą-

piło ograniczenie zasilania dębu wodą 

gruntową od południa oraz całkowite 

odcięcie od siatki podziemnych grzybni 

łączących pomnikowy dąb z korzeniami 

innych drzew. Pomimo tych kolejnych 

uciążliwości drzewo w roku 2017 soczy-

ście się zazieleniło. Zachowanie witalno-

ści dębu w tak trudnych warunkach śro-

dowiskowych jest zadziwiające. 

Koniecznie wspomnieć trzeba o wie-

loletnim strażniku dębu, któremu za-

wdzięcza on tak długi żywot – sąsiedzie 

z ulicy Zakopiańskiej Henryku Barty-

zelu, który od czasów II wojny świato-

wej aż do 2010 roku dbał, a bywało, że 

i walczył o zachowanie i ochronę dębu. 

To właśnie Henryk Bartyzel podstępem 

zapobiegł wycince drzewa podczas oku-

pacji niemieckiej, opiekował się nim 

także później, przeganiając przechod-

niów odrywających korę, wymuszając 

usunięcie z siedliska składu soli na po-

trzeby posypywania jezdni, egzekwując 

konserwację odkorowanej części pnia 

oraz doprowadzając do ogrodzenia sie-

dliska. Jego imię nosi dziś dąb Henryk. 

W ostatnich latach opiekę nad drzewem 

przy Zakopiance przejął mieszkaniec 

Borku Piotr Gzyl, który ponad cztery la-

ta temu zainicjował zabiegi o godny stan 

siedliska dębu, włączając w przedsię-

wzięcie naukowców z Uniwersytetu Rol-

niczego w Krakowie, Instytutu Badaw-

czego Leśnictwa w Krakowie oraz Poli-

techniki Krakowskiej. Wykonane spo-

łecznie ekspertyza dendrologiczna oraz 

plan zagospodarowania otoczenia dębu 

skłoniły władze miasta do przeprowa-

dzenia pielęgnacji drzewa i odnowienia 

zabytkowej kapliczki, a prywatnych in-

westorów do sfinansowania prac po-

rządkowych i ogrodniczych. 

Samotny dąb Henryk, jeden z ostat-

nich potomków puszczy, dzięki wspar-

ciu mieszkańców, jest dziś wymownym 

symbolem prastarej dębiny, która set-

ki lat temu dała nazwę wsi Borek. Ma 

szansę zostać także laureatem Konkur-

su Drzewo Roku 2018.                       AS

(fragment o dębie opracowany został na podst. 
tekstu Piotra Gzyla)

SPOTKANIE SENIORÓW Z POGODNĄ JESIENIĄ
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Wesołe 
Miasteczko 
po raz trzeci

18 listopada w sali teatralnej 
Klubu Iskierka zabrzmiały piosenki 
polskich twórców w wykonaniu 
młodzieży z całej Polski. Po raz 
trzeci organizatorzy Krakowskiego 
Przeglądu Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej „Wesołe Miasteczko” 
– Teatr Studio oraz Klub Iskier-
ka – umożliwili młodym artystom, 
miłośnikom tego sięgającego 
korzeniami przedwojennych scen 
kabaretowych gatunku zaprezento-
wanie się przed krakowską publicz-
nością oraz spotkanie integracyjne. 

W dniu 18 listopada w Klubie Iskierka 
odbywały się przesłuchania II eta-

pu konkursu, do którego zakwalifikowa-
nych zostało 23 wykonawców wyłonio-

nych podczas eliminacji wstępnych na 
podstawie nadesłanych nagrań utworów. 
W sumie do przeglądu zgłosiło się ponad 
80 osób, wśród nich, jak w ubiegłym roku, 
nowi uczestnicy – to oznacza, że festiwal 
zaistniał jako wydarzenie wśród fanów 
piosenki aktorskiej, a wieść o nim rozcho-
dzi się coraz szerszą falą, głównie poprzez 
sieć facebookową. 

Jury w składzie: muzykolog, dzien-
nikarz i publicysta Mateusz Borkowski, 
wokalistka Renata Pawlik oraz aktor Jan 
Mancewicz po obejrzeniu i wysłuchaniu 
prezentacji uczestników wyłoniło zwy-
cięzców tegorocznego festiwalu w dwóch 
kategoriach wiekowych: młodzieży klas 7 
i gimnazjalnej (13-16 lat) oraz młodzie-
ży szkół średnich (16-19 lat). Pod uwagę 
brane były nie tylko umiejętności wokal-
ne oraz warsztatowe, jak np. dykcja, ale 
także oryginalność pomysłu na interpre-
tację aktorską utworów, świadomość tek-
stów, dobór repertuaru i ogólny wyraz ar-
tystyczny.

Wśród wykonań dominowały, zgod-
nie z założeniem regulaminowym kon-
kursu o propagowaniu polskich twór-
ców tekstów piosenek, utwory z tekstami 
Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, 
Wojciecha Młynarskiego, z muzyką takich 
kompozytorów jak Seweryn Krajewski, 
Zygmunt Konieczny. Grand Prix przeglą-
du otrzymała Agata Nierzwicka z okolic 
Pruszcza Gdańskiego, w której interpreta-
cji usłyszeliśmy dwie piosenki do tekstów 
Agnieszki Osieckiej: „Tango Tandresse” 
i „Polkę kryminalną” skomponowaną 
przez Jarosława Abramowa-Newerlego. 
W sumie nagrodzono 16 osób. I miejsce 
w młodszej grupie wiekowej przyznano 
Emilii Azierskiej z Niepołomic i Magda-
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Prezentacja Weroniki Michaś z Suchej Beskidzkiej. Akompaniuje na wiolonczeli Dagmara Książek-Lisicka, której jury 
konkursu przyznało nagrodę specjalną.

Iga Misa z Dębicy – laureatka nagrody publiczności.

Agata Nierzwicka z Rotmanki (okolice Pruszcza Gdańskiego) otrzymała nagrodę główną – Grand Prix III 
Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej "Wesołe Miasteczko" 2017.
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Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00
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lenie Jędrzejek z Bielska Białej, I nagro-
dę w grupie starszych wykonawców za-
jęła Julia Latosińska z Karniowic. Jury 
przyznało także specjalne wyróżnienia 
dla akompaniatorów: Dagmary Książek

-Lisickiej oraz Dawida Wilka, a publicz-
ność wytypowała swoją laureatkę: Igę 
Misa z Dębicy. Nagrody – płyty, książki, 
zestawy okolicznościowych gadżetów, 
pamiątkowe statuetki oraz płyta DVD 
z koncertu laureatów, który zakończył 
przegląd w dniu 19 listopada – ufun-
dowane zostały m.in. przez Prezydenta 
Miasta Krakowa oraz Radę Dzielnicy IX.

Organizatorom – dyrektorowi arty-
stycznemu Aleksandrowi Szklarskiemu 
oraz kierowniczce Klubu Iskierka Gra-
żynie Stępniewskiej-Szynalik gratuluje-
my udanego przedsięwzięcia o wysokich 
walorach artystycznych i edukacyjnych 
zarazem. Życzymy dalszego sukcesu 
projektu "Wesołe Miasteczko" promu-
jącego wśród młodzieży nie tylko bierny 
odbiór sztuki, ale także twórcze zaan-
gażowanie w muzykę i teatr poprzez tę 
niszową formę artystycznej wypowiedzi, 
jaką jest piosenka aktorska.              AS

OGŁOSZENIE

W dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX 

przy ulicy Żywieckiej 13 odbędzie się spotkanie w sprawie ustalenia miejsca realizacji projektu 

Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. Rekreacja-Edukacja–Integracja w Parku Solvay. 

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem.
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Młodsze uczestniczki III Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej "Wesołe Miasteczko". 
Finałowy koncert laureatów w Klubie Iskierka. 19 listopada 2017 r.
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Apel o przywrócenie granic Dzielnicy IX

Mieszkańcy domagają się przywrócenia granicy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
sprzed 2014 wraz ze szkołą i przedszkolem przy ul. Strąkowej

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fa-
łęcki od początku powstania obejmo-
wała teren po drugiej stronie rzeki 
Wilgi praktycznie po ul. Lipińskiego. 

Na tym terenie staraniem miesz-
kańców-rodziców dzieci i Rady 
Dzielnicy IX  zostały wybudowane: 
przedszkole i szkoła przy ul. Strą-
kowej. Przedszkole do tego czasu 
mieściło się w bloku Spółdzielni. 
Dzieci z osiedla uczęszczały do kilku 
odległych, rozproszonych szkół.

Staraniem mieszkańców wybu-
dowano w szkole drugą salę gim-
nastyczną. Sukcesem było też wy-

remontowanie mostku przez rzekę 
Wilgę (dojście dzieci z osiedla Cegiel-
niana). Determinacja rodziców zablo-
kowała zabudowę nad rzeką Wilgą.  
Ciągła zabudowa odgrodziłaby pla-
cówki od rzeki i projektowanego par-
ku rzecznego Wilga. Rada Dzielnicy 
IX dofinansowywała także działal-
ność remontową w placówkach. 

Silnie związana ze szkolą jest też 
nasza Parafia. Księża prowadzą ka-
techezę.  

W 2014 roku, z bliżej niewia-
domych powodów – przy zmianie 
Statutu Dzielnic, teren ze szkołą 

i przedszkolem samorządowym 
przy ul. Strąkowej oraz teren przy 
ul. Obozowej  został przekaza-
ny Dzielnicy VIII Dębniki, jednej 
z największych dzielnic Krakowa.

Dzielnica IX posiada cztery pla-
cówki oświatowe, ok. 15 tys. miesz-
kańców  i 540 ha powierzchni. 
Dzielnica VIII Dębniki posiada 
kilkadziesiąt placówek oświato-
wych, ok.60 tys. mieszkańców i ok. 
4600 ha powierzchni;  

Działanie to uszczupliło w sposób 
istotny i krzywdzący naszą małą do-
brze działającą Dzielnicę IX. 

Dlaczego chcemy przywrócenia granicy sprzed 2014 roku?

- Zespół Szkół i przedszkole powstało tylko dzięki determinacji rodziców z Dzielnicy IX.
- Dzielnica VIII nie wykazywała, w tym okresie, zainteresowania tymi terenami.

- Patronat nad placówkami objęła Rada Dzielnicy IX, dofinansowując różne potrzeby.
- Pobliskie Osiedle Cegielniana i Parafia są silnie związane ze szkołą.

- Placówki dzięki dobrej współpracy z Dzielnicą IX działały bardzo dobrze i stale się rozwijają.

Prosimy o składanie podpisów pod apelem w filiach Biblioteki Kraków (ul. Borsucza , ul. Żywiecka, ul. Zakopiańska). 


