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życzą Radni i Zarząd Dzielnicy IX
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REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH 
I REMONTOWYCH W DZIELNICY IX W ROKU 2017 
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ZMIANY W ORGANIZACJI 
RUCHU NA SKRZYŻOWANIU 
ULICY CEGIELNIANEJ 
Z ULICĄ ODRZAŃSKĄ

Od kilku lat trwają starania Rady Dziel-
nicy IX – radnych z Osiedla Cegielniane 
– o zmianę organizacji ruchu na skrzyżo-
waniu ulicy Cegielnianej z ulicą Odrzań-
ską. Dotychczas obowiązujące pierwszeństwo 
przejazdu ulicą Cegielnianą na całym od-
cinku miałoby się kończyć na skrzyżowaniu, 
a podporządkowana ulica Odrzańska miałaby 
uzyskać status ulicy z pierwszeństwem prze-
jazdu. Pojazdy w ulicy Cegielnianej od ulicy 
Do Wilgi do skrzyżowania z ulicą Odrzańską 
poruszałyby się ulicą podporządkowaną. 
Ulice Cegielniana, Odrzańska i Borsucza 
stanowiłyby układ ulic z pierwszeństwem 
przejazdu na Osiedlu Cegielniane od obu 
wjazdów z ulicy Brożka. 

Jak dotąd, stanowisko ZIKiT, pomimo kilka-
krotnych wizji w terenie, było negatywne. 
W ostatnim okresie kontrola tego rejonu 
została wpisana do zadań priorytetowych 
rewiru dzielnicowego asp. sztab. Marcina 
Wieczorka, obejmującego m.in. obszar Osiedla 
Cegielniane. Włączenie się Komisariatu Policji 
V w Krakowie spowodowało przeprowadze-
nie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu pomiarów natężenia ruchu na 
skrzyżowaniu, na podstawie których stwier-
dzono, że relację dominującą stanowi potok 
samochodów wyjeżdżających z ulicy Odrzań-
skiej w lewo w kierunku ulicy Cegielnianej. 
W związku z powyższym zasadne okazały 
się wystąpienia o zmianę organizacji ruchu 
na tym skrzyżowaniu i opracowany zostanie 
projekt organizacji ruchu uwzględniający 
wnioskowaną zmianę pierwszeństwa przejaz-
du na przedmiotowym skrzyżowaniu. 

Dziękujemy w tym miejscu policji za współ-
pracę z Dzielnicą IX dla dobra mieszkań-
ców. Z uwagi na warunki atmosferyczne, 
przewidywany termin wprowadzenia nowej 
organizacji ruchu, to, jak podaje ZIKiT, drugi 
lub trzeci kwartał 2018 r., ale… lepiej późno 
niż wcale.

JAN S. PIETRAS

DO ZADAŃ ZREALIZOWANYCH, 
UKOŃCZONYCH W 2017 R. MOŻE-
MY ZALICZYĆ:

• Remont chodnika i jezdni ul. Bog-
danowicza – kontynuacja na odcin-
ku od ul. Brożka do ul. Szaniawskiego 
(kwota: 17 700 zł).

• Remont pieszych alejek asfalto-
wych na obszarze handlowym przy 
pętli tramwajowej w Borku Fałęckim 

– wymiana nawierzchni asfaltowej na 
kostkę brukową (kwota: 103 000 zł).

• Remont chodnika przy ul. Gorycz-
kowej od skrzyżowania z ul. Żywiecką, 
po stronie kaplicy (kwota: 29 100 zł).

• Remont jezdni ul. Kędzierzyńskiej 
na odcinku od parkingu do Placu Ła-
giewnickiego oraz remont spoczni-
ka po stronie północnej terenu zielo-
nego na Placu Łagiewnickim (kwota: 
98 100 zł).

• Remont chodnika przy ul. Nowo-
gródzkiej po obu stronach na odcinku 
od ul. Na Zrębie do ul. Zdunów (kwota: 
79 200 zł).

• Remont pasa jezdnego ul. Poczto-
wej przy nr 26, 26a, 28, 28a (kwota: 
18 100 zł).

• Remont jezdni ul. Szaniawskiego 
od ul. Cegielnianej do nr. 22 (koszt: 
149 000 zł).

• Remont dróg dojazdowych do bu-
dynków przy ul. Zakopiańskiej nr 
97 i ul. Kościuszkowców nr 3 – uzu-
pełnienie kruszywa i utwardzenie.

• Montaż wysięgnika na słupie oświe-
tleniowym przy ul. Strąkowej (kwo-
ta: 1 450 zł, zadanie dofinansowane 
ze środków utrzymaniowych ZIKiT 
w kwocie 850 zł).

• Modernizację sieci oświetleniowej 
na terenie Dzielnicy IX (łączna kwo-
ta: 7 100 zł) w następujących lokali-
zacjach: ul. Sielska (montaż 2 wysię-
gników), ul. Kościuszkowców/Rynek 
Fałęcki (dowieszka 1 lampy), ulice Ży-
wiecka/Zawiła (dowieszka 1 lampy). 

• Montaż tablicy informacyjnej przy 

2017 rok dobiega końca. Czas na podsumowanie planów 
remontowych i modernizacyjnych infrastruktury drogowej. 

Przybyło w Dzielnicy IX odnowionych jezdni, chodników, parkingów 
oraz elementów wpływających na poprawę bezpieczeństwa 

kierowców i pieszych na drogach.

ul. Żywieckiej (kwota: 2500 zł). 
• Zrealizowane w ramach środków 

utrzymaniowych ZIKIT: utwardzenie 
poboczy ulicy Zbrojarzy na odcinku 
od ul. Montwiłła-Mireckiego do ul. To-
karskiej i remont chodnika z krawęż-
nikiem przy ul. Fredry.
 

UKOŃCZONO TAKŻE REALIZACJĘ 
ZADAŃ WYBRANYCH PRZEZ MIESZ-
KAŃCÓW W GŁOSOWANIU NA LO-
KALNY BUDŻET OBYWATELSKI:

• Ogródek jordanowski przy ul. Fre-
dry (kwota: 24 900 zł). Opracowano 
dokumentację projektową oraz za-
montowane zostały 2 słupy z okablo-
waniem. 

• „Bezpieczne dzieci” – progi zwal-
niające w parku przy ul. Żywiec-
kiej wraz z oznakowaniem i słupkami 
(kwota: 4 300 zł).

• Utwardzenie pasa wjazdu i podjazdu 
pod budynki oraz remont chodnika przy 
budynkach pod adresem ul. Zakopiań-
ska 101-103A: elementy odwodnie-
nia, utwardzenia tłuczniem parkingów 
i powierzchni manewrowych, obudo-
wa obrzeżami, nakładka asfaltowa przy 
wjeździe (kwota: 82 600 zł).

Ponadto ze środków Budżetu Miasta 
Krakowa wykonano na terenie Dzielni-
cy IX:

• Remont nawierzchni w ul. Niemcewi-
cza.

• Remont nawierzchni w ul. Fredry na 
odcinku od ul. Strumiennej do ul. Po-
łomskiego.

• Remont nawierzchni w ul. Kościusz-
kowców.
W trakcie realizacji jest ciąg pieszo-ro-

werowy przy ul. Zakopiańskiej na odcin-
ku od ul. Brożka do budynku ZUS.

KILKA ZADAŃ JEST NA ETAPIE FI-
NALIZOWANIA: 

• Próg wyniesiony na ul. Cegielnianej 
(więcej można przeczytać na s. 6). 
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• Wykonanie elementów infra-
struktury drogowej na Placu Łagiew-
nickim – obniżenia krawężników na 
ciągu pieszym (kwota: 3 000 zł). 

NA REALIZACJĘ CZEKAJĄ ZAPLANO-
WANE ZADANIA:
• Budowa chodnika w ul. Odrzańskiej. 

Ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa – 
właściciel terenu planowanego chodni-
ka nie zgadza się na ustępstwa prawne 
niezbędne dla budowy chodnika, od-
bywają się negocjacje pomiędzy ZIKiT 
i Radą Dzielnicy IX w kwestii innego 
rozwiązania, aby realizację chodnika 
sfinalizować.

• Budowa chodnika w ul. Marcika – doj-
ście do peronu nr 2 na stacji kolejowej. 
Pozyskiwane są opinie wewnętrzne.

• Budowa oświetlenia w ulicach Kuła-
kowskiego, Krępy i Cesarza. Opraco-
wywana jest dokumentacja projektowa 
(kwota: 15 000 zł) z terminem ukończe-
nia do 30.04.2018 r. Realizacja, zgodnie 
z zapisami w WPF i WPI, ma się odby-
wać w latach 2018 i 2019 (łączna kwo-
ta: 126 000 zł).

• Wykonanie nowego chodnika przy 
ul. Roi na odcinku od ul. Fredry do nr. 
4. Inwestycja jest w trakcie pozyskiwa-
nia opinii. 

Kilka planowanych zadań weszło do Bu-
dżetu Miasta Krakowa, co oznacza, że bę-
dą finansowane z puli środków miejskich. 
Są to:

• Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego 
na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckie-
go do działki nr 470/2 obr. 33 Podgórze. 
Obecnie opracowywana jest dokumenta-
cja projektowa (na to przeznaczona jest 
kwota 22 500 zł) z terminem zakończe-
nia 14.09.2018 r. W roku 2018 planowa-
na jest także realizacja zadania (kwota za-
bezpieczona: 111 000 zł).

• Budowa chodnika w ul. Huculskiej na 
odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej 
13. Rozpoczęło się przygotowanie doku-
mentacji projektowej, która planowo ma 
być ukończona 30.04.2018 r. (kwota 
przeznaczona na projekt: 36 700 zł). 
Są także inwestycje w trakcie procedo-

wania, co do których podjęte zostały sta-
rania o umieszczenie ich w budżecie miej-
skim. W poprawkach zgłoszonych do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na 2018 r., które 
będą głosowane w dniu 20 grudnia, zna-
lazło się zadanie: Budowa chodnika w ul. 
Zbrojarzy od nr 64 do ul. Falowej. Inwe-
stycja jest w trakcie opracowywania doku-
mentacji projektowej z przewidywanym 
terminem ukończenia do 15.12.2017 r. 
(opracowano koncepcję dla 3 wariantów). 
Chodnik ma zostać wybudowany do koń-
ca czerwca 2018 r. (koszt: 62 800 zł).

NIESTETY, NIEKTÓRYCH PLANOWA-
NYCH ZADAŃ NIE UDAŁO SIĘ ZRE-
ALIZOWAĆ. NALEŻĄ DO NICH:
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego na 

terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. 

Ruczaj na obszarze obowiązującego 
MPZP. Przeszkodą był brak zgody na 
wejście w tereny prywatne.

• Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego 
na odcinku od mostku Młynny Kobie-
rzyński do ul. Huculskiej. Wg informa-
cji uzyskanej od ZIKiT realizacja za-
dania zasadna będzie po opracowaniu 
projektu Trasy Łagiewnickiej ze wzglę-
du na bezpośrednią lokalizację wnio-
skowanego do budowy chodnika. Ra-
da Dzielnicy IX podjęła zatem uchwałę 
o przeniesieniu środków finansowych 
na inne zadanie.

• Budowa przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Kołodziejska/Fre-
dry. Realizację uniemożliwia własność 
prywatna terenu.

Informacja na dzień 18.12.2017 r.

PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

Ulica Bogdanowicza po remoncie.

Remontowany ciąg pieszo-rowerowy 
przy ul. Zakopiańskiej – zadanie finansowane 
z budżetu Miasta.

Ulica Szaniawskiego po remoncie.
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Kraków senioralny

W tegorocznych numerach „Info.9” wielokrotnie 
powraca temat związany z problemami i działa-
niami seniorów. Jeżeli odczuwacie Państwo przesyt 
tą tematyką, znajduję tylko jedno uzasadnienie: w 
Polsce mieszka ponad 9 milionów osób w wieku 
60+, a w Krakowie stanowią one 26% mieszkańców. 
Zatem, to liczby decydują o obecności tematu.

W „Info.9” Nr 7 zamieściliśmy informację o terminie i pro-
gram konferencji zatytułowanej „Aktywność obywatel-

ska seniorów. Komu jest potrzebna?”.
W czasie blisko dwugodzinnych prezentacji odbywających się 
w dniu 15 grudnia w salach Urzędu Miasta Krakowa, uczest-
nicy wysłuchali o: działaniach krakowskich seniorów na rzecz 
dobra wspólnego (pani dr Anna Okońska-Walkowicz), działal-
ności Uniwersytetów III Wieku (pani Wiesława Borczyk), o ro-
li i znaczeniu Rad Seniorów (pani Barbara Szafraniec), miej-
scach, w których skupia się aktywność seniorów – CASach (pa-
ni Janina Woźniak), dobrych praktykach w angażowaniu osób 
starszych w działania na rzecz miasta (pani Katarzyna Zie-
mann, gość z Gdyni).

Część panelową, po-
przedzoną prezenta-
cją na temat: „Aktyw-
ność obywatelska senio-
rów w Polsce i Europie 
w świetle badań nauko-
wych”, prowadziła pa-
ni dr hab. Joanna Pe-
rek-Białas (UJ i SGW). 
Prezentacja – bardzo cie-
kawa i wielce pouczająca, 
choć z niepokojem należy 
odnotować, że zaanga-
żowanie polskich senio-
rów w szeroko pojęte 
działania obywatelskie 
(liczono nawet bierne 
uczestnictwo w spotka-
niach, jeżeli tylko nie 
były one związane z wykonywanym zawodem) wynosi mniej 
niż 10% (umieszczono polskich seniorów w tej grupie Euro-
pejczyków, ale realnie w Polsce jest to zaledwie 5%). Chociaż… 
w odniesieniu do krakowskich seniorów – to liczba, w ujęciu 
statystycznym, poważna: ok. 975 obywatelsko aktywnych se-
niorów! Jest jeszcze problem tkwiący w definicji pojęć: „aktyw-
ność społeczna” i „aktywność obywatelska”*. Uczestnicy dys-
kusji zadali sobie pytanie: czy można postawić znak równości 
między pojęciami. Liczne wątpliwości rozstrzygnął, wskazu-
jąc istotne różnice, pan Przemysław Dziewitek, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska – organizatora konfe-
rencji kończącej projekt „Akademia Skutecznego Seniora”. Po 

prezentacji założeń projektu oraz jego rezultatów dokonano 
wręczenia dyplomów uczestnikom, wśród których były także 
mieszkanki naszej dzielnicy. 

W dniu 11 grudnia, w czasie spotkania w Klubie Jędruś 
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta „Głosem w dyskusji nad 
bieżącymi kwestiami społecznymi i obywatelskimi”** pod-
sumowana została także roczna działalność Forum Klubów 
Dyskusyjnych Akademii Trzeciego Wieku. W czasie warsz-
tatów dyskutowano na temat transportu publicznego w Kra-
kowie i jego dostosowania do potrzeb osób starszych, służby 
zdrowia prywatnej i publicznej, budownictwa mieszkaniowe-
go dostosowanego do potrzeb seniorów oraz udziału seniorów 
w kształtowaniu życia społecznego. W czasie dyskusji tematy 
główne obrastały licznymi dygresjami, wskazującymi na duży 
potencjał aktywności tkwiący w seniorach. Trudno w tym miej-
scu odnieść się do wszystkich kwestii, zwrócę więc uwagę na 
dwie spośród nich: na działalność Fundacji Doktor Clown, któ-
ra pilnie potrzebuje wolontariuszy do codziennej pracy z cho-
rymi dziećmi oraz na społeczne działania pracowników i stu-
dentów Politechniki Krakowskiej, w ramach współpracy z sa-
morządem. Właśnie nasza dzielnica przygotowuje się do takich 
działań w związku z inicjatywą w sprawie przygotowania pro-
jektu organizacji ruchu na wybranym obszarze Borku Fałęckie-
go. Czyniąc przygotowania do tego ważnego wyzwania, warto 
także zapoznać się z dostępnymi opracowaniami, które zawie-
rają praktyczne wskazówki dotyczące potrzeb seniorów w za-
kresie organizacji przestrzeni publicznej ***.

RENATA GROTOWSKA

*Aktywność społeczna – 
wszystkie unormowane 
społecznie działania jedno-
stek, wykonywane w ramach 
określonych ról społecznych; 
wyraża się w pracy zawo-
dowej, zdobywaniu wiedzy, 
twórczości, zabawie, uczest-
nictwie w różnych grupach 
społecznych; uczestnictwo w 
działaniach zbiorowych wy-
kraczających poza obowiązki 
związane z pełnieniem funk-
cji zawodowych i funkcji w 
rodzinie, zmierzające do re-
alizacji cenionych wartości 
społecznych; działalność 
społeczna charakteryzuje się 
dobrowolnością i samorzut-
nością, bezinteresownością 
materialną i motywacjami 
altruistycznymi, jest trakto-
wana jako jeden z przejawów 
socjalizacji.

 Aktywność obywatelska 
rozumiana jest jako nieprzymuszona działalność społeczeństwa na are-
nie społeczno-politycznej. To jedna z cnót obywatelskich, którymi powi-
nien charakteryzować się dobry obywatel państwa demokratycznego. Ak-
tywność obywatelska objawia się poprzez: czynny udział w wyborach, ko-
rzystanie z biernego prawa wyborczego, działalność w związkach zawo-
dowych, uczestnictwo w związkach wyznaniowych, działalność w funda-
cjach, dziennikarstwo obywatelskie, działalność w stowarzyszeniach, za-
interesowanie sprawami lokalnymi. Najważniejszym wskaźnikiem aktyw-
ności społeczeństwa jest frekwencja wyborcza. 

(Powyższe definicje pochodzą z Encyklopedii PWN)

** W czasie dyskusji dokonano praktycznego rozróżnienia znaczenia 
pojęć.

***Jak usłyszeć głos seniora? Praktyczny przewodnik po partycypacji 
obywatelskiej osób starszych. Pracownia badań i innowacji społecznych 
STOCZNIA, W-a 2017.

Mieszkanki Dzielnicy IX, uczestniczki projektu Akademia Skutecznego Seniora. 
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Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 
pytamy o plany inwestycyjne Miasta 
na terenie naszej dzielnicy

Rozmowa z przewodniczącym RMK Bogusławem Kośmiderem, która 
odbywa się w czasie przygotowywania najważniejszego dokumentu 
finansowego Krakowa, z zasady musi dotyczyć budżetu na 2018 rok. 
Dla mieszkańców Dzielnicy IX, choć ważne są inwestycje ogólnomiej-
skie, przede wszystkim interesujące będą odpowiedzi na pytania doty-
czące infrastruktury komunalnej w południowej części Krakowa.

Jan Stanisław Pietras: Kiedy rozpoczęta 
zostanie budowa Trasy Łagiewnickiej i jakie 
problemy muszą być jeszcze rozwiązane, aby 
sprzęt wkroczył na plac budowy? Z jakimi 
trudnościami komunikacyjnymi muszą liczyć 
się mieszkańcy Łagiewnik i Borku Fałęckiego 
w czasie realizacji? I wreszcie, kiedy Trasa 
Łagiewnicka będzie zakończoną inwestycją?

Bogusław Kośmider: Trasa Łagiewnic-
ka to bardzo kontrowersyjna i jednocze-
śnie niezbędna część trzeciej wewnętrz-
nej obwodnicy Krakowa. Ma odciążyć, 
razem z później budowaną Trasą Pycho-
wicką i Zwierzyniecką, ruch na Alejach 
Trzech Wieszczów, ale i na zatykanej 
Konopnickiej. Trasa Łagiewnicka ma 
też dać możliwość innego niż przez ulicę 
Nowosądecką sposobu połączenia tram-
wajowego z Kurdwanowem. Dlatego 
musi być wybudowana. Inwestycję re-
alizuje firma Budimex, szacowany koszt 
to nieco ponad 800 mln zł. Plan jest taki, 
aby zacząć w I kwartale 2018 r. od Kur-
dwanowa i potem, do końca 2020 roku 
zrealizować całość. Z tego, co wiem, re-
alizująca projekt Spółka Trasa Łagiew-
nicka robi wszystko, aby zminimalizo-
wać negatywny wpływ na okolicę. Za 3 
lata będziemy mieli ważną inwestycję 
drogową, która mocno przyczyni się do 
poprawienia warunków komunikacyj-
nych w tym rejonie Krakowa. 

JSP: Druga strategiczna inwestycja drogowa 
na terenie Dziewiątki – Szybka Kolej Aglo-
meracyjna. Jaka będzie z niej korzyść dla 
mieszkańców dzielnic podgórskich?

BK: Szybka Kolej Aglomeracyjna z przy-
stankami: Bonarka, Sidzina, Opatkowi-
ce czy Swoszowice, to wielkie odciąże-
nie tras samochodowych. Przecież już 
teraz tak jest, że w pobliżu przystanków 
tramwajowych widzimy samochody 

z rejestracjami pozakrakowskimi, któ-
rych kierowcy urządzają sobie wokół 
przystanków parkowanie. Szybka Kolej 
Aglomeracyjna to sprawne przemiesz-
czanie się do centrum miasta oraz par-
kingi przy przystankach, co oznacza, że 
łatwiej i szybciej dostaniemy się do cen-
trum, ale i będzie mniej samochodów 
parkujących, gdzie popadnie.

JSP: Jest jeszcze jedna malutka trasa 
komunikacyjna. Od wielu lat projektowana 
ulica 8 Pułku Ułanów. Czy i kiedy zostanie 
zbudowana? 

BK: Osobiście jestem tym zainteresowa-
ny, bo mieszkam w pobliżu. Ulica 8 Puł-
ku Ułanów, trasa od ulicy Zawiłej do uli-
cy Lipińskiego, to przedsięwzięcie kosz-
tujące prawie 45 mln zł, rozpisane na la-
ta 2018-2022. Udało się zorganizować 
środki finansowe, wreszcie mamy zała-
twione prace planistyczne i ruszamy z tą 
inwestycją.

JSP: Mieszkańcy Dzielnicy IX odczuwają brak 
ścieżek rowerowych. Są budowane niezbor-
nie. Brak połączeń między poszczególnymi 

ich odcinkami. Kiedy rowerzysta bezpiecznie 
przejedzie wzdłuż ulicy Zakopiańskiej z Kli-
nów Borkowskich do centrum?

BK: Jest w planach taka ścieżka, jestem 
za jej budową, bo to wreszcie umożliwi 
mieszkańcom, nie tylko Klinów, bez-
pieczne dojeżdżanie rowerem do cen-
trum. Niebagatelną sprawą jest też moż-
liwość instalowania po wybudowaniu 
tej ścieżki rowerowej wypożyczalni ro-
werów. Dlatego warto to zrobić!

JSP: Wspólny interes wszystkich krakowian to 
wyrwanie zębów smogowi. Może to nastąpić 
dzięki wdrożeniu wielokierunkowego działa-
nia. Między innymi dzięki zatrzymaniu samo-
chodów u wrót Krakowa, budowę parkingów. 
Czy jest to realne? 

BK: Właśnie Szybka Kolej Aglomera-
cyjna to dobry sposób na powstrzymanie 
samochodów. Buduje się wokół Krakowa, 
przy przystankach Kolei Aglomeracyjnej, 
sieć przystanków P&R. Taką sieć budu-
je się też przy pętlach tramwajowych, jak 
choćby na Czerwonych Makach czy na 
Kurdwanowie. Codziennie do Krakowa 
wjeżdża 120-150 tysięcy aut, z których 
znaczną część możemy zatrzymać na par-
kingach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Kraków ma te same problemy komuni-
kacyjno-smogowe, jak inne europejskie 
miasta i w ten sam sposób powinien je 
rozwiązywać: poprzez preferencje dla 
transportu publicznego, ograniczanie 
wjazdu samochodów, ścieżki rowerowe. 
To są najważniejsze działania antysmo-
gowe w zakresie komunikacyjnym. Ale 
istnieje jeszcze cały pakiet działań w ce-
lu ograniczenia niskiej emisji z pieców 

– mamy potężne dofinansowanie do wy-
miany pieców, mamy dofinansowanie 
do bieżącego utrzymania, mamy wielki 
program centralnego ogrzewania. 

JSP: I jeszcze edukacja. Czy zostaną wdrożo-
ne w przedszkolach i szkołach edukacyjne 
programy w zakresie zapobiegania emisji 
szkodliwych pyłów – SMOGOWI?

BK: Programy edukacyjne już są wdra-
żane. Dla dzieci są konkursy plastycz-
ne, pokazy, gry i zabawy, dla młodzieży 
pokazywanie w sposób przystępny, jak 
szkodliwy jest smog i jak można temu 
przeciwdziałać. Niebagatelną sprawą 
jest też współpraca z księżmi, którzy 
mówią o szkodliwości smogu na swoich 
spotkaniach. Edukacja jest najważniej-
sza, ale kupowane są także (opłacane 
z kasy miasta) oczyszczacze powietrza 
dla szkół i przedszkoli.

JSP: Teraz temat: zieleń! Bardzo liczymy na 
szybką budowę Parku Rzecznego Wilga →
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i dlatego oczekujemy na miejsce dla tego zadania w budżecie miasta. 
W kolejce od lat czeka Park Solvay. Czy jest szansa na realizację remontu 
nawierzchni alejek parkowych w 2018 roku w ramach 10 mln przezna-
czonych na rewitalizację parków? Nie ukrywam, że w Borku Fałęckim 
temat ZIELEŃ jest tematem wybuchowym. Mieszkańcy są bardzo wrażliwi 
i żywo reagują na wszystkie ruchy dokonujące się na terenach zielonych.

BK: Sam jestem tego przykładem, próbowałem powstrzymać 
zabudowę od ulicy Karabuły czy przy ulicach Jagodowej/Ży-
wieckiej, ale dura lex sed lex – „twarde prawo, ale prawo” i się 
nie udało. Działać można tylko w granicach prawa. Park Wilgi 
prędzej czy później powstanie, Park Solvay pięknie się rozwija, 
co widzę, regularnie „kikując”. Od kilku lat właśnie tereny zie-
lone są priorytetem władz miasta i tak to się dzieje. 

JSP: I jeszcze kilka tematów lżejszej wagi. Czy planowane są konkretne 
działania w zakresie kultury w Dzielnicy IX? Czy mieszkańcy mogą liczyć 
na remont zabytkowego budynku CSW Solvay? Zadanie to nie zostało 
umieszczone w Budżecie Miasta Krakowa na 2018 rok. Dlaczego? 

BK: Musimy brać pod uwagę wszystkich mieszkańców, tak-
że z obszarów, gdzie domów kultury w ogóle nie było. Dlatego 
w budżecie są środki na nowy dom kultury na Ruczaju i na Kli-
nach. Przyjdzie czas także na remont waszego obiektu.

JSP: Trochę sportu i rekreacji. Kiedy zostanie dokończona ZIS-owska 
inwestycja na terenie SP Nr 49, tzn. budowa II części obiektów sporto-
wych? Czy mieszkańcy – dzieci mogą liczyć na sezonowe lodowisko na 
terenie Parku Solvay lub Kempingu Krakowianka oraz zagospodaro-
wanie terenów rekreacyjnych w jego sąsiedztwie?

Bezpieczniej w ulicy 
Cegielnianej

Kilkuletnie starania o spowolnienie 
ruchu w ulicy Cegielnianej, szczegól-
nie przy wylocie ulicy Wałbrzyskiej, 
kończą się szczęśliwym finałem. Pomimo 
wyjątkowo ciężkiego i żmudnego procesu 
procedowania zadania, tak w Zarządzie In-
frastruktury Komunalnej i Transportu, jak 
i na forum Rady Dzielnicy IX, budowane 
jest wyniesione przejście dla pieszych. 
Na ulicy Cegielnianej obowiązuje znak 
ograniczenia prędkości w terenie zabu-
dowanym do 30 km/godz. Przepis ten 
jest od lat nagminnie łamany, co stwarza 
zagrożenie w ruchu ulicznym i dla pieszych 
poruszających się chodnikiem a jest 
szczególnie niebezpieczne na przejściu dla 
pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Wał-
brzyską, gdzie dorośli i młodzież wychodzą 
z wąskiej ulicy ogrodzonej z obu stron do 
samego chodnika. 
Przejście jest budowane w dwóch etapach. 
Na zdjęciu widoczny jest I etap realiza-
cji tego zadania. Zajmowana jest tylko 
połowa pasa jezdnego, co umożliwia ruch 
pojazdów ulicą Cegielnianą. Przejście 
wykonywane jest z kostki betonowej: dwa 

BK: To jest przede wszystkim zadanie dla dzielnic i budżetu 
obywatelskiego. A tereny rekreacyjne, choć są w części prywat-
ną własnością, powinny być wykupione i zagospodarowane na 
potrzeby rekreacyjne mieszkańców Łagiewnik i Borku Fałęc-
kiego, jako taka mała rekompensata za uciążliwości przy bu-
dowie Trasy Łagiewnickiej. To plan na dalsze lata, ale możliwy. 

JSP: I na koniec pytanie o przyszłość Budżetu Obywatelskiego i par-
tycypacji mieszkańców na wielu lokalnych płaszczyznach. Tu wkroczę 
w bliski Panu obszar – działalność harcerzy na terenie naszej dzielnicy, 
propagowanie pięknej karty harcerstwa borkowskiego. W latach 
1931-2017 na naszym terenie mieszkało 109 instruktorów harcerskich, 
w tym 11 komendantów i zastępców hufca ZHP. Dzięki inicjatywom 
działających w przedszkolach i szkołach druhów wyznaczony zostanie 
na terenie Dzielnicy IX „Szlak Rzeczpospolitej Harcerskiej”, a alejka 
w Parku Solvay będzie nosiła imię Zuchów Borkowskich. Organizato-
rzy byliby zaszczyceni, gdyby Pan włączył się do tych działań.

BK: Zawszę przyznaję się do swojej harcerskiej służby, współ-
pracuję z wieloma środowiskami harcerskimi w Krakowie. By-
łem głównym inicjatorem sporej pomocy dla krakowskich har-
cerzy, wspierania remontu harcówek, modernizacji krakow-
skich domów harcerza, ale i budowy Muzeum Ruchu Harcer-
skiego. Bardzo chętnie włączę się w działania upamiętniające 
także borkowskich harcerzy. Czuwaj!

JSP: Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał 

Jan Stanisław Pietras, przewodniczący Dzielnicy IX

najazdy o długości 1 m oraz na całą sze-
rokość jezdni ograniczające prędkość po-
ziome przejście o długości 5 m i wysokości 
ok. 10 cm, łączące chodniki. Wymaga to 
budowy odwodnienia czoła przejścia – kra-
tek ściekowych po obu stronach przejścia. 
Zbudowane będzie też całe wymagane 
oznakowanie, tak poziome, jak i piono-
we. Całościowy koszt zadania to 39 200 
zł, 8 000 zł zapłacono za dokumentację 
projektową. 

Przejście spowolni ruch w ulicy Cegielnianej 
bezpośrednio przed skrzyżowaniem z ulicą 
Wałbrzyską, wzdłuż której prowadzi uczęsz-
czany ciąg pieszy łączący dogęszczenia bu-
dynkami wysokimi wielorodzinnymi przy uli-
cy Cegielnianej z zespołem pawilonów przy 
ulicy Borsuczej. Budowana szykana zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych korzystających z 
tego przejścia – także dzieci uczęszczających 
do przedszkola zlokalizowanego bezpośred-
nio przy przejściu.                              JSP
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W projekcie Prezydenta Miasta Krakowa w Budżecie Miasta 
Krakowa na 2018 rok znalazły się: 

• Budowa trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” – węzeł „Ła-
giewniki”) wraz z linią tramwajową – odszkodowania (kwota 
2 770 000 zł). 

• Obsługa komunikacyjna Centrum Jan Pawła II – odszkodo-
wania (kwota 500 000 zł). 

• Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na li-
nii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) – od-
szkodowania (kwota 500 000 zł). 

• Przebudowa ul. Zdunów (kwota 100 000 zł). 
• Budowa ul. 8 Pułku Ułanów za kwotę 1 000 000 zł (realiza-

tor: ZIKiT).
• Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równole-

głej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu 
w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym po-
łączeniem z planowanym Rondem Przyjaźni Polsko-Węgier-
skiej (kwota 500 000 zł, realizator: ZIKiT).

• Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Fredry (kwota 500 000 zł, realizator: ZIM).

• Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne 
w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6, 
ul. Niecała 8 (kwota 1 545 000 zł, realizator: SOSW nr 6).

W projekcie budżetu nie znalazło się tak ważne dla miesz-
kańców Dzielnicy IX zadanie, jak budowa Parku Rzecznego 
Wilga, rozpoczęte już przez Zarząd Zieleni Mieskiej w Krako-
wie. W tej sytuacji Zarząd Dzielnicy IX zwrócił się do radnych 
Miasta: Mariusza Kękusia i Adama Migdała o zgłoszenie w po-
prawkach do projektu Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok 
zadań z terenu Dzielnicy IX Łagiewnik-Borek Fałęcki. W zgło-

szonych poprawkach, wniesionych przez wskazane podmioty, 
znalazły się m.in. poniższe zadania:

Mariusz Kękuś, Radny Miasta Krakowa:
• Budowa hali szkolno-widowiskowo-sportowej 18x40 przy 

Szkole Podstawowej Nr 56 w Krakowie; rok 2018, 800 000 zł.
• Przygotowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawo-

wej Nr 49 w Krakowie, rok 2018 – 200 000 zł; rok 2019 – 
2 000 000 zł; 2020 – 2 000 000 zł.

• Dodatkowe środki dla dzielnic Miasta Krakowa; rok 2018 – 
2 000 000 zł.

• Wykupy terenów pod tereny zielone i parki; rok 2018 – 
15 000 000 zł.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
• Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do 

mostku przy ul. Falowej w Krakowie; rok 2018 – 500 000 zł.
• Klub Sportowy „Borek” – budowa boiska o nawierzchni 

sztucznej o wymiarach 96x64m wraz z bramkami i oświe-
tleniem, ogrodzonego siatką sznurową o wysokości 6m; rok 
2018 – 2 800 000 zł.

• Budowa Parku Rzecznego Wilga; rok 2018 – 2 500 000 zł; 
2019 – 2 000 000 zł.

Adam Migdał Radny Miasta Krakowa:
• Budowa Parku Rzeki Wilgi na odcinku od ul. Brożka w kie-

runku ul. Ruczaj; rok 2018 – 1 000 000 zł; rok 2019 – 
3 000 000 zł.

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 
56 przy ul. Fredry (opracowanie koncepcji, dokumentacja, 
budowa): rok 2018 – 250 000 zł; rok 2019 – 0; rok 2020 – 
2 500 000 zł; rok 2021 – 3 000 000 zł.
Sesja Rady Miasta Krakowa, podczas której uchwala-

ny będzie Budżet Miasta Krakowa na 2018 rok odbędzie się 
20 grudnia 2017 r. Wtedy rozstrzygnie się los złożonych po-
prawek. 

Informacja na dzień 17.12.2017 r. 

PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

Zadania z terenu Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki w projekcie 
Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok

Jest DIP na przystanku 
na żądanie 
w ul. Zakopiańskiej 
przy ZUS

Od dwóch lat trwały starania o mon-
taż na przystanku na żądanie w ul. 
Zakopiańskiej przy ZUS tablicy Dyna-
micznej Informacji dla Pasażerów (DIP) 
finansowanej ze środków ZIKiT. Tablica 
ta stanowi bardzo duże ułatwienie dla osób 
starszych i niepełnosprawnych, zwłaszcza 
w sezonie jesienno-zimowym, kiedy dzień 
jest krótki. Z przystanku korzystają zarówno 
mieszkańcy Krakowa załatwiający sprawy 
w ZUS, jak i mieszkańcy Osiedla Cegielnia-
ne, którzy oceniają tę inwestycję Rady Dziel-
nicy IX jako potrzebną i ułatwiającą życie.

Przystanek na żądanie przy ZUS został 
zbudowany na wniosek i ze środków Rady 
Dzielnicy IX, w dwóch etapach. W trakcie 
2. etapu członkowie rady zdjęli finansowa-
nie zabudowy DIP ze środków Dzielnicy IX. 
W tej sytuacji, aby zrealizować wnioski 
mieszkańców Osiedla Cegielniane, zwróco-
no się o wykonanie DIP ze środków ZIKiT.   

W dniu 6 grudnia 2017 roku tablica DIP 
została zamontowana. 

Szczególne wyrazy uznania należą się tu 
mieszkance Osiedla Cegielniane Lucynie 
Surówce, która przez ten cały okres nieza-
leżnie od działania Zarządu Rady Dziel-
nicy IX zabiegała w jednostkach Urzędu 
Miasta Krakowa i u władz o realizację 
tego zadania.              JSP
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Aby w pamięci kolejnych pokoleń 
utrwalone zostały wydarzenia hi-

storyczne z przeszłości naszej małej oj-
czyzny, w kręgu działających harcerzy 
pojawiły się konkretne inicjatywy, w re-
alizację których włączyła się także Rada 
Dzielnicy IX.

Na terenie naszej dzielnicy chcemy 
wytyczyć dwa szlaki turystyczne: 

SZLAK RZECZPOSPOLITEJ HAR-
CERSKIEJ (błękitny) zaczynający się 
w Alei Zuchów Borkowskich i kończący 
na ulicy Harcerskiej. Będzie prowadził 
przez ok. 40 miejsc związanych z histo-
rią Łagiewnik i Borku Fałęckiego.

Aktualnie Rada Dzielnicy IX będzie 
na sesji w dniu 19 grudnia głosowa-
ła uchwałę popierającą zaakceptowany 
przez PTTK szlak turystyczny.

SZLAK HARCMISTRZOWSKI 
(czerwony) zaczynający się koło domu 
i ulicy Harcmistrza Stanisława MIL-
LANA i kończący się przy domu i ulicy 
Harcmistrzów Ady i Ryszarda STEAŃ-
SKICH. Będzie przebiegał harcerskimi 
ulicami oraz obok domów związanych 
z harcerstwem w naszej dzielnicy.

Obydwa szlaki wiążą się z zasygnali-
zowaną powyżej wspaniałą kartą har-
cerstwa borkowskiego, o którym trzeba 
napisać jeszcze kilka zadań.

Na terenie Dzielnicy IX w latach 
1931-2017 mieszkało 109 instrukto-
rów harcerskich głównie ze stopniami 
podharcmistrza i harcmistrza, w tym 11 
komendantów i zastępców hufca.

W roku 1945, nazajutrz po opuszcze-
niu Krakowa przez okupantów, harcerki 
Szarych Szeregów z przedwojennego za-
stępu „Grzmiący Potok” zorganizowały 
zbiórkę, druh Czesław BARTYZEL za-
czął werbować harcerzy, zuchami zaję-
li się Zbigniew i Józef SROKA – młodsi 
bracia Henryka. Druhna Ada STEFAŃ-
SKA zaczęła organizować hufiec żeński 
obejmujący swym zasięgiem kilka są-
siednich miejscowości. Ponieważ były 
to pierwsze harcerskie zbiórki na tere-
nie Krakowa, członek Komendy Cho-
rągwi hm Wojciech BELICZYŃSKI na-
zwał Borek Fałęcki Rzeczpospolitą Har-
cerską. Rzeczpospolitą nazywano wtedy 
pierwsze wyzwolo-

ne rejony Polski. Sam kilka dni później 
wraz z mieszkańcami Borku, druhami 
Janem DAMASEM, Ryszardem STE-
FAŃSKIM i Stanisławem STRUSIEM 
zaczął organizować Hufiec Harcerzy 
Kraków – Podgórze.

W przygotowaniu jest także trzecia 
inicjatywa druha Jacka Kucharskiego, 
dotycząca zuchowej alejki. Druh Jacek 
twierdzi, że „zuchy zawsze były spy-
chane na dalszy plan”, gdy ulice Borku 
Fałęckiego i Łagiewnik nazywano imie-
niem harcerzy. Dlatego teraz będą miały 
swoją alejkę w Parku Solvay. Prawdopo-
dobnie na przełomie maja i czerwca jed-
na z alejek parku otrzyma nazwę ALE-
JA ZUCHÓW BORKOWSKICH. Wła-
śnie na najbliższej sesji radni podejmą 
uchwałę w tej sprawie. 

I jest jeszcze… czwarta inicjatywa. 
Wiąże się ona z upamiętnieniem faktu 
historycznego, wpisanego w dzieje Bor-
ku Fałęckiego. Jest to istnienie na jego 
obszarze, w czasie II wojny światowej, 
obozu jenieckiego. Pamięć jest krótka 
i ulotna, zatem młodzi mieszkańcy na-
szej dzielnicy zapewne nie łączą z tym 
faktem historycznym nazwy ulicy Obo-
zowej, która znajduje się na granicy mię-
dzy „Dziewiątką” i „Ósemką”. Ponadto 
część baraków obozowych znajdowało 
się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 
Nr 49 przy ulicy Montwiłła-Mireckiego, 
dlatego proponujemy umieszczenie na 
elewacji budynku szkoły TABLICY PA-
MIĄTKOWEJ. W nadchodzącym roku 
obchodzone będzie, także w naszej dziel-
nicy, stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości i jest to dobry moment, 
aby przywoływać trudną historię.

RENATA GROTOWSKA

W tekście wykorzystane zostały informacje z listu 
Pana Jacka Kucharskiego.

HARCERSKIE INICJATYWY NA TERENIE 
DZIELNICY IX

„W roku 1945, nazajutrz po opuszczeniu Krakowa przez okupantów, borkowskie 
harcerki z Szarych Szeregów zorganizowały zbiórkę, druh Czesław Bartyzel zaczął 
werbować harcerzy, zuchami zajęli się Zbigniew i Józef Sroka, a ponieważ były to 
pierwsze zbiórki na terenie Krakowa, członek Komendy Chorągwi, hm Wojciech 
Belczyński nazwał Borek Fałęcki Rzeczpospolitą Harcerską.”
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Tradycja szopkarska przedszkolaków

Nasze przedszkole już od 12 lat bie-
rze udział w Konkursie Szopek Kra-
kowskich. W listopadzie przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach szopkar-
skich prowadzonych dwa razy w ty-
godniu przez panią Alicję Karczmar-
ską-Strzebońską. Dzięki współpracy 
z Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
i wsparciu Rady Dzielnicy IX w zaję-
ciach uczestniczyło 50 dzieci 5- i 6-let-
nich z dwóch grup przedszkolnych, two-
rząc szopkę konkursową od podstaw. 
Podczas pierwszych zajęć przedszkola-
ki oglądały ilustracje przedstawiające 
krakowskie zabytki, przeglądały zdję-
cia szopek oraz rysowały projekty swo-
jej szopki. Później zaś przystąpiły do jej 
konstruowania: malowały kartonowe 
pudła i zdobiły je staniolem i złotymi gu-
zikami. W tym roku bowiem nasza szop-
ka ozdobiona została dziesiątkami gu-
zików, które zdobiły nie tylko jej wieże, 
ale całą podstawę, stragan krakowskiej 

Zakończył się zainicjowany w 1937 roku przez wieloletniego dyrektora 
Muzeum Historycznego Krakowa dr. Jerzego Dobrzyckiego jubile-
uszowy 75. Konkurs Szopek Krakowskich, trwale wpisany w tradycje 
kulturowe Krakowa. W konkursie wzięło udział 170 szopek, w tym 
także praca grupowa dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 95, która 
została doceniona przez jury i nagrodzona Specjalnym Wyróżnieniem, 
z czego jesteśmy dumni!

kwiaciarki znajdujący się tuż 
przy szopce i tyły kukiełek. Po-
stacie występujące w szopce zo-
stały przez dzieci namalowane 
farbami na grubym kartonie. 
W ten sposób powstały anio-
ły, krakowianki, górale, diabły, 
śmierć, królewna Wanda, Laj-
konik, Smok Wawelski, Pan 
Twardowski i dużo zwierzą-
tek. Kukiełek utworzyliśmy 
bardzo dużo, bo, jak poprzed-
nie, także i ta nasza szopka 
nawiązuje konstrukcją do 
pierwszych XIX-wiecznych 
szopek zwierzynieckich, któ-
re pełniły rolę teatrzyków do 
wystawiania bożonarodze-
niowych przedstawień. 

Wykonane przez przed-
szkolaki dzieło zostało za-
prezentowane wraz z innymi 
szopkami 7 grudnia na kra-

kowskim Rynku pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza. Na ocenę 20-osobowego 
jury składały się: tradycyjność, archi-
tektura, kolorystyka, lalki i narracyjność, 
elementy ruchome i światło, nowator-
stwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie 
estetyczne. Jak się okazało, szopka z na-
szego przedszkola wzbudziła zaintere-
sowanie nie tylko publiczności, ale rów-
nież szacownego jury, czego dowodem 
stało się przyznanie nam w tegorocznym 
konkursie Specjalnego Wyróżnienia. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy 
do podziwiania naszego dzieła podczas 
pokonkursowej wystawy w oddziale 
Celestat Muzeum Historycznego Kra-

kowa przy ul. Lubicz 16.

MAŁGORZATA OŻÓG
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Świąteczny klimat wprowadziła do 
Iskierki młodzież z grupy wokalnej 
i teatralnej Studio, działającej w Klu-
bie od ponad 7 lat. 
W dniu 12 grudnia odbył się koncert 

„Pierwsza kolęda”, zaaranżowany przez 
Danutę Pietraszewską i Aleksandra 
Szklarskiego. 
Było to niezwykle nastrojowe widowisko 
słowno-muzyczne z udziałem widzów 
zaproszonych do wspólnego kolędowa-
nia. Gościnnie wystąpiły także Anna So-
wa-Staszczak z córką Julią Staszczak, 
Martyna Jamróz oraz Zofia Wąchoc-
ka. Cała przestrzeń sali Iskierki stała 
się sceną z wigilijnym stołem pośrodku 
i krzątającymi się wokół niego domow-
nikami przygotowującymi wieczerzę. 
Wsłuchiwaliśmy się w przesłanie o mi-

W przedświątecznym czasie czytelniczki biblioteki przy ul. 
Zakopiańskiej miały okazję spotkać się z Lucyną Olejni-
czak – krakowską pisarką powieści obyczajowo-psycholo-
gicznych z tajemnicą w tle. 
Autorka opowiedziała co nieco o kulisach pisarstwa a przede 
wszystkim uchyliła rąbka swego życia, wspominając, jak zasły-
szane historie rodzinne, spotykani ludzie i zdarzenia podczas 
licznych podróży zainspirowały jej twórczość literacką. 

Lucyna Olejniczak zaczęła pisać po przejściu na emerytu-
rę. Zadebiutowała w 2007 roku powieścią „Wypadek na ulicy 
Starowiślnej”. Jak sama zauważa, dziś autor ma komfort: że-
by pisać, nie musi wychodzić z domu, wystarczy, że sięgnie do 
zasobów internetowych, ogromnych zbiorów internetowych 

Pierwsza kolęda

rozmaitych bibliotek z całego globu, aby stworzyć prawdziwy  
świat literacki. Opisuję tylko te miejsca, które poznałam – pod-
kreśla jednak pisarka, co znajduje potwierdzenie w jej książ-
kach. Powieść „Opiekunka, czyli Ameryka widziana z fotela”, 
poruszająca problem starości i wykluczenia, to beletryzowany 
pamiętnik oparty na doświadczeniach autorki z podróży zarob-
kowej do Ameryki w latach 80. – autorka została nagrodzona 
ze tę książkę na Festiwalu Literatury Kobiecej w Siedlcach w 
2014 r. Inne powieści przenoszą czytelników np. w klimat XIX

-wiecznego Paryża („Dagerotyp. Tajemnica Chopina”) czy kry-
jących sekrety zamków w Szampanii.  

Popularność przyniósł Lucynie Olejniczak cykl czterech po-
wieści z ostatnich lat, zatytułowany „Kobiety z ulicy Grodzkiej”.
Hanka, Wiktoria, Matylda i Weronika to bohaterki tej poczyt-
nej sagi o losach kobiet z „przeklętej” rodziny krakowskiego 
aptekarza. Akcja toczy się w urokliwym przedwojennym Kra-

kowie, ukochanym rodzinnym mieście 
pisarki. Lucyna Olejniczak urodziła się 
w Krakowie, tutaj mieszka, zawodowo 
związana była z Katedrą Farmakologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na ap-
tekarstwie się znam, więc o tym mogę 
pisać – żartobliwie komentuje sukces 
ostatnich powieści.

Podczas spotkania autorskiego Lucy-
na Olejniczak podzieliła się planami na 
kolejne fabuły – wiemy, że powstaje na-
stępny tom „Kobiet z ulicy Grodzkiej”. 
Przygotowywana jest także ekranizacja 

„Opiekunki…” oraz tłumaczenia dwóch 
książek na język angielski.     AS

Spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak

łości, pokoju, przebaczeniu, więziach 
rodzinnych i wrażliwości na człowieka 
i radości życia. Świąteczna scenografia, 
blask świec, przybliżające sens świąt 
Bożego Narodzenia słowo, kolędy, pa-
storałki i piosenki bożonarodzeniowe 
ze światowego repertuaru oraz szcze-

re zaangażowanie każdego uczestnika 
koncertu złożyły się na wzruszającą ro-
dzinną atmosferę tego wieczoru. Spo-
tkanie zakończyło wspólne wykonanie 
wymownego utworu grupy polskich wo-
kalistów z 1990 r. Przekażmy sobie znak 
pokoju.                 AS
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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 kil-

kadziesiąt placówek oświatowych, 

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 po-

wstało tylko dzięki determinacji 

rodziców z Dzielnicy IX.

• Dzielnica VIII nie wykazywała, 

w tym okresie, zainteresowania 

tymi terenami.

• Patronat nad placówkami objęła 

Rada Dzielnicy IX, dofinanso-

wując różne potrzeby.

• Pobliskie Osiedle Cegielniana 

i Parafia są silnie związane ze 

szkołą.

• Placówki dzięki dobrej współ-

pracy z Dzielnicą IX działały 

bardzo dobrze i stale się rozwi-

jają.

PROSIMY O SKŁADANIE PODPISÓW POD APELEM W FILIACH BIBLIOTEKI KRAKÓW 

(UL. BORSUCZA , UL. ŻYWIECKA, UL. ZAKOPIAŃSKA). 

W 2018 ROKU MIJA 100 LAT 
OD ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI

Już w styczniu 2018 r. rozpoczynamy w Dzielnicy IX świę-

towanie jubileuszowej 100 rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. Koordynatorem obchodów jest dyrek-

tor Szkoły Podstawowej Nr 49 pani Magdalena Piwowar.

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI 

30 stycznia 2018 r. 

POKAZ POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH ORAZ KON-

CERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH w wykonaniu uczniów 

szkół i przedszkola, Orkiestry Dętej Solvay, Zespołu Estrado-

wego Pieśni i Tańca Pogodna Jesień

marzec 2018 r. 

OGŁOSZENIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH dla szkół 

i przedszkoli: „Biało–Czerwona” oraz „Nasze Godło”

maj 2018 r. 

GRA TERENOWA „BIEG PO KONSTYTUCJĘ” z udziałem 

zespołów ze szkół z terenu Podgórza

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW: „Biało–Czerwona” oraz 

„Nasze Godło”

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ SOLVAY

maj 2018 r.

WARSZTATY „NASZE SYMBOLE NARODOWE” przeprowa-

dzone przez uczniów klasy 3 gimnazjum i nauczyciela historii 

w zaprzyjaźnionych przedszkolach

7 Listopada 2018 r.  

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTEM 

11 LISTOPADA ORAZ 130-LECIEM POWOŁANIA 

POWSZECHNEJ SZKOŁY W BORKU FAŁĘCKIM

• w programie: Msza Święta, uroczysta akademia w Szkole 

Podstawowej nr 49 z wystąpieniem absolwentów szkoły, po-

konkursowe wystawy „Biało–Czerwona” oraz „Nasze Godło”, 

wystawa „Nasza szkoła dawniej i dziś”
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Hanka Rybka z Zespołem swoimi interpretacjami kolęd 
i pastorałek tworzą niepowtarzalny nastrój. Udział w kon-
cercie to wyjątkowa okazja do radosnego przeżywania  
czasu Bożego Narodzenia. Wieczór zostanie dodatkowo 
wzbogacony o góralskie bajania – ciekawe wiersze i aneg-
doty o tematyce świątecznej. 

Kolędowanie w wykonaniu Hanki Rybki to wyjątkowy 
program, będący mieszaniną jazzu i muzyki folkowej, 
zagranych z pasją i góralskim temperamentem – Han-
ka i wszyscy muzycy z zespołu są rodowitymi góralami 
z Zakopanego. Prezentowany program oparty jest przede 
wszystkim na płycie wokalistki, zatytułowanej „Gwiozd-
kowo Opowiastka”, którą nowatorsko zaaranżował Karim 
Martusewicz (basista zespołu VOO VOO). 

Hanka Rybka to wszechstronna wokalistka pochodząca 
z Podhala. Muzyka była i jest dla niej naturalnym dopełnie-
niem codziennego życia. Jak sama przyznaje, śpiewa od 
zawsze. Profesjonalistka w każdym calu. Absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno-ak-
torskim. Ma na koncie setki koncertów w kraju i za granicą. 
Od najmłodszych lat współpracowała z zespołami góralski-
mi działającymi pod patronatem Związku Podhalan, m.in.  
zaśpiewała partię solową Jadwigi w operze „Jadwisia spod 
Regli” Juliana Reimschüssla. Wspólnie z kapelą „Zokopiany” 
Jana Karpiela-Bułecki nagrała płyty z muzyką góralską – 
„Nuty spod hól” i „Ginie śniezek po holach”. Już w trakcie 
studiów wielokrotnie uczestniczyła w koncertach kapel 
i zespołów ludowych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, 
Bułgaria, Słowacja). Współpracowała z zespołami Brathanki, 

Koncert kolęd Hanki Rybki 
W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY 
28 GRUDNIA O GODZ. 17.30

ZAPRASZAMY!

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

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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Skaldowie, gościnnie występowała także z zespołem Golec 
uOrkiestra oraz z Marylą Rodowicz, Ireną Santor, Haliną 
Frąckowiak. Przez jakiś czas współpracowała z krakowskim 
kabaretem Loch Camelot. Ze swoim zespołem etno/folko-
wym „Rybka i Przyjaciele”, a później „Hanka Rybka” wystąpi-
ła na wielu festiwalach folkowych w kraju za granicą. 


