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Stoisko Dzielnicy IX w Magistracie podczas
Dnia Otwartego 9 czerwca.
Prezentujemy:
• inicjatywy mieszkańców, promujące
ogrody i zieleń w przestrzeni publicznej (m.in. konkurs Dzielnica IX Dzielnicą
Ogrodów, "Piknik pod dębem"),
• zielone projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego,
• zielony potencjał Borku Fałęckiego i Łagiewnik: Park Solvay i dolinę Wilgi.
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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

Otwarty Dzień Magistratu – „na zielono”
Siedziba Urzędu Miasta Krakowa ponownie otworzyła drzwi
dla mieszkańców w dniu 4 czerwca 2017 roku. Motywem
przewodnim kolejnych Dni Magistratu była krakowska zieleń.
To dla wielu osób odwiedzających Magistrat aktualny i bardzo
wdzięczny temat.
Rada Dzielnicy IX przygotowała informację na temat zielonego
potencjału Borku Fałęckiego i Łagiewnik, zwracając uwagę
na kierunki zagospodarowania terenów jako miejsc rekreacji
i ochrony warunków naturalnych oraz na wieloletnie inicjatywy
mieszkańców, promujące ogrody i zieleń w przestrzeni publicznej, jak np. Konkurs „Dzielnica IX –Dzielnica Ogrodów”.
Drugą stroną zielonego medalu były projekty zgłaszane do
lokalnego budżetu obywatelskiego. Wśród nich np. projekt
„Ogrody Borkowskie” oraz tegoroczny wniosek „Rekreacja-Edukacja-Integracja w Parku Solvay”.
Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy IX zainteresowani prezentacją
zrealizowanych już projektów Budżetu Obywatelskiego Krakowa
odwiedzili mobilną wystawę zorganizowaną przed budynkiem
Magistratu.

Z MINIONEJ SESJI RADY DZIELNICY IX
W dniu 26 maja Rada Dzielnicy IX obradowała na
XXVIII sesji. Podjęto 7 uchwał, w tym także zawierającą
plan dysponowania środkami ﬁnansowymi na 2018 rok.
Rada postanowiła o wstępnym rozdysponowaniu środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2018, na
zadania z dziedzin: remonty placówek oświatowych; budowa,
modernizacja i prace remontowe ogródków jordanowskich,
zieleńców i skwerów; budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej; budowa, modernizacja,
prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe
i rekreacyjne; Program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy
Miejskiej Kraków – „Bezpieczny Kraków” oraz dzielnicowe
programy: wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia i in. Tabela przedstawiająca podział przyznanych kwot – w sumie 1 784 161 zł
– dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „sesje” (sesja
z dnia 26 maja 2017).
Rada podjęła uchwałę opiniującą decyzję w sprawie
zmiany obecnej nazwy ul. J. Marcika, położonej na obszarze Dzielnicy IX w okolicy Centrum Jana Pawła II. Przychylając
się do wniosku mieszkańców w tej sprawie, radni zaopiniowali
propozycję zmiany nazwy ulicy negatywnie.
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Wprowadzono korektę do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa oświetlenia
w ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza w Krakowie. Plan realizacji
tego zadania przewiduje: rozpoczęcie opracowania projektu oraz
uzyskanie zezwoleń w 2017 r. (0 zł), zakończenie opracowania
projektu i rozpoczęcie realizacji zadania w 2018 r. (93 000 zł)
i zakończenie realizacji zadania w 2019 r. (48 000 zł).
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Atrakcją „stoiska dziewiątki” były zestawy nasion, w które chętnie
zaopatrywali się odwiedzający, oraz drobne pamiątki związane
z Dzielnicą IX. Przy naszej prezentacji zatrzymywali się także
mieszkańc,y zadając „trudne pytania” i dyskutując z radnymi. RG
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Uchwalono także korektę rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 2017. Przeniesiono środki z puli Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy
w ramach Budowy, modernizacji, prac remontowych miejskiej
infrastruktury drogowej na:
• remont pomieszczeń piwnicznych z remontem instalacji
elektrycznej i malowaniem oraz inne prace remontowe w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 (ul. Żywiecka 24) ,
• prace remontowe na klatce schodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 (ul. Niecała 8),
• tablice informacyjne w ramach komunikacji z mieszkańcami
dzielnicy.
Rada Dzielnicy IX poparła mieszkańców wnioskując, ze
względu na stan techniczny drogi, którą poruszały się pojazdy
komunikacji miejskiej, o umieszczenie w Budżecie Miasta
Krakowa na rok 2018 zadania pn. Wykonanie remontu pasa jezdnego w ulicy Sielskiej w Krakowie. W najbliższym czasie Dzielnica IX nie dysponuje środkami ﬁnansowymi, które
umożliwiłyby ten remont.
Pozytywnie zaopiniowane zostało ponowne zawarcie umów
najmu lokali socjalnych na następny okres przy ulicach Zakopiańskiej 101 oraz Żywieckiej 44.
AS
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym
brzmieniu na stronie internetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl
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BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA 2017
Do 30 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego
Krakowa. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwaliﬁkowano
111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycji.
Głosować można w zaciszu domowym za pośrednictwem platformy głosowania dostępnej
pod adresem internetowym budzet.krakow.pl.
W tym roku powróciły także papierowe karty głosowania.
Można je wydrukować samodzielnie lub pobrać w punktach
głosowania, a następnie wrzucić do przygotowanych urn.
W niektórych punktach jest również możliwość głosowania
on-line (wykaz punktów głosowania w Dzielnicy IX, gdzie
można oddać głos za pomocą karty papierowej, przedstawia
tabela na ostatniej stronie Info.9).
Należy pamiętać, że aby oddać głos na papierze, trzeba
okazać osobie obsługującej punkt głosowania jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość. Nie ma możliwości, aby
jedna osoba wrzuciła do urny cały plik kart do głosowania –
należy to zrobić osobiście.
Każdy głosujący musi oddać głos na sześć różnych projektów, w tym trzy głosy na zadania o charakterze lokalnym
w dzielnicy swojego zamieszkania i trzy głosy na zadania
o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez
głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej –
1 punkt. W celu oddania ważnego głosu należy ręcznie uzupełnić wszystkie rubryki w tabelach.

• dane na karcie do głosowania lub dane podane podczas głosowania za pośrednictwem platformy internetowej zostaną
wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej
rubryce;
• w wyniku weryﬁkacji karty stwierdzony zostanie brak podpisu na karcie do głosowania lub dane osobowe lub numer
PESEL będą niepoprawne;
• w wyniku weryﬁkacji stwierdzone zostanie, że głos został
oddany więcej niż jeden raz.
Głosowanie można połączyć również z dobrą zabawą – podczas wybranych pikników i innych imprez miejskich dodatkowo organizowane będą mobilne punkty głosowania:
24 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
24 czerwca – Dzień Zesławic – 16:00–20:00
25 czerwca – Piknik Lotniczy – 9.00–19.00
25 czerwca – Bitwa o Mistrzejowice – 12.30–17.00
25 czerwca – piknik BO na Błoniach – 12.00–16.00

Głos będzie nieważny, jeżeli:
• na karcie głosowania lub podczas głosowania za pośrednictwem platformy
internetowej podane dane będą niewłaściwe lub wymagane dane nie zostaną
podane;
• dane na karcie głosowania nie będą
wypełnione czytelnie, pismem odręcznym lub nie będą posiadać czytelnego
podpisu;

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH DZIELNICY IX PODDANYCH POD
GŁOSOWANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KRAKOWA 2017
PROJEKT NR 1 NAKŁADKA
ASFALTOWA W ULICY
NOWOTARSKIEJ
Zadanie polega na wykonaniu nakładki asfaltowej w ulicy Nowotarskiej na os. Cegielniane w Krakowie. Obecna betonowa nawierzchnia jest zniszczona i wymaga remontu. Nawierzchnia po sfrezowaniu może stanowić podkład pod nawierzchnię asfaltową.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się
w układzie komunikacyjnym, poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
SZACUNKOWY KOSZT: 50 000 ZŁ

PROJEKT NR 2 WYMIANA
I MONTAŻ LAMP W ZSO NR 17
PRZY UL. FREDRY
Wymiana i montaż lamp w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: ZSO nr 17 przy ul. Fredry 65-71 od lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym organizując spotkania, pikniki, imprezy okolicznościowe dla członków Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego,
paraﬁalnych stowarzyszeń katolickich, rodziców uczniów oraz mieszkańców dzielnicy. Ponadto w budynku szkoły funkcjonują komisje
wyborcze. Modernizacja oświetlenia pozwoli na zapewnienie właściwych warunków wszystkim korzystającym z budynku szkoły.
SZACUNKOWY KOSZT: 25 000 ZŁ
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PROJEKT NR 3 MALI RATOWNICY
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny
deﬁbrylator zewnętrzny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów proﬁlaktyczno
-edukacyjnych.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi deﬁbrylatora AED dla dzieci ze szkół i przedszkoli,
co umożliwi zapoznanie dzieci z programem Impuls Życia i pomoże przełamać barierę strachu związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przy użyciu deﬁbrylatora oraz przyczyni się do wykształcenia
prawidłowej postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
Zadanie wpisuje się w realizację Programu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej”, którego częścią jest Program Krakowska Sieć AED – Impuls Życia. Zadanie realizuje jedno
z założeń tego Programu, tj. podniesienie poziomu i jakości wiedzy
na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w szczególności poprzez użycie automatycznych deﬁbrylatorów zewnętrznych,
co może przyczynić się do ograniczenia liczby zgonów spowodowanych nagłym zatrzymaniem krążenia.
SZACUNKOWY KOSZT: 2 500 ZŁ

PROJEKT NR 4 OGRODZENIE
BOISKA SZKOLNEGO W ZSO NR
17 (UL. FREDRY)
Montaż nowych ochronnych piłkochwytów,
tj. ogrodzeń na boisku ZSO nr 17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Teren zielony wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry 65-71, który jest ogólnodostępny przez
cały rok, to 900 m2 powierzchni, wykorzystywanej przez mieszkańców dzielnicy do wspólnego spędzania czasu wraz z dziećmi. Wykonanie piłkochwytów uniemożliwi wypadanie piłki na sąsiednie
działki a przez to wyeliminuje koniecznością wkraczania na teren
prywatny po wpadającą tam piłkę.
SZACUNKOWY KOSZT: 20 000 ZŁ

PROJEKT NR 5 SKWER PRZY
ŁUKASIŃSKIEGO – POBAW SIĘ
I ODPOCZNIJ
Projekt przewiduje uatrakcyjnienie terenu
zielonego poprzez montaż 3 zabawek dla dzieci, 2 stołów do gier
towarzyskich, bezpiecznego podłoża oraz powiększenie ogrodzonej
części, tak by zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na polu.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Zielony teren przy ul. Łukasińskiego jest usytuowany w bezpośredniej bliskości 2 bloków, wielu domów jednorodzinnych oraz
na trasie codziennych wędrówek wielu osób, jednak żaden inny teren okolicy nie zapewnia możliwości zatrzymania się na odpoczynek czy zabawę dla dzieci. Dlatego niewielki, ciekawie wyposażony
ogólnodostępny skwer wspaniale uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę
na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu
przyrody.
SZACUNKOWY KOSZT: 66 000 ZŁ

PROJEKT NR 6 MAGNOLIOWY
ZAGAJNIK
Projekt zakłada zagospodarowanie dotychczas zaniedbanej przestrzeni poprzez posadzenie kilkunastu magnolii i stworzenie przyjemnego miejsca dla
mieszkańców.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki terenu wokół budynków mieszkalnych oraz poprawy jakości powietrza.
SZACUNKOWY KOSZT: 65 760 ZŁ

PROJEKT NR 7 REKREACJA–
EDUKACJA–INTEGRACJA
W PARKU SOLVAY
Projekt dotyczy zagospodarowania części
Parku Solvay we wskazanej lokalizacji. Na obszarze mającym charakter naturalnej polany planowane jest utworzenie dla mieszkańców dzielnicy miejsca pełniącego funkcje: rekreacyjną, edukacyjną
i integracyjną
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Park Solvay jest aktualnie jednym z najbardziej zaniedbanych parków w Krakowie. Budżet Obywatelski „Rekreacja-edukacja
-integracja w Parku Solvay” pozwoli wzbogacić istniejący teren o
nową małą architekturę oraz urządzenia zabawowe. Wpłynie na wizualny odbiór części parku, co zachęci mieszkańców do częstszego
spędzania w nim czasu. Wybrany teren znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejącego placu zabaw, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w
rozwoju mowy oraz Klubu Sportowego „Borek” – lokalizacja taka
wpłynie na lepszą integracje różnych grup wiekowych mieszkańców
oraz wzajemną koedukację dzieci. Jednocześnie projekt wpisuje się
w plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie związane z poprawą
estetyki Parku Solvay oraz jego renowacją.
SZACUNKOWY KOSZT: 62 000 ZŁ

PROJEKT NR 8 MODERNIZACJA
BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ
Dotyczy poprawy funkcjonalności istniejącego boiska do piłki plażowej poprzez wykonanie ogrodzenia (piłkochwyty), wymiana piasku, montaż ławek.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji zadania: Szerzenie kultury ﬁzycznej wśród mieszkańców dzielnicy,
młodzieży i dorosłych; integracja mieszkańców, wspólne spędzanie
czasu, rozwój sportu „siatkówka plażowa”.
SZACUNKOWY KOSZT: 30 000 ZŁ

PROJEKT NR 9 STREET
WORKOUT PARK
Na terenie Dzielnic IX,VIII,X,XI,XIII, które korzystają z Lasu Borkowskiego około
214 173 tys. mieszkańców, także młodzież chętnie uprawia sport.
Aktualnie brakuje odpowiedniej infrastruktury. Projekt poprawi infrastrukturę sportową, zachęci do aktywności na polu.
Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji
zadania: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu.
SZACUNKOWY KOSZT: 45 000 ZŁ
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PARK SOLVAY – planowane zmiany,
na które możemy mieć wpływ
W dniach od 17–30 czerwca mieszkańcy Dzielnicy IX, uczestnicząc
w głosowaniu na wybrane projekty lokalnego Budżetu Obywatelskiego
2017, mogą mieć realny wpływ na wygląd przestrzeni. Osoby,
które zagłosują na PROJEKT NR 7 pn. REKREACJA-EDUKACJAINTEGRACJA w Parku Solvay przyczyną się do pozytywnych zmian
w przestrzeni Parku Solvay w Borku Fałęckim.

P

rojekt pn. Rekreacja – Edukacja –
Integracja w Parku Solvay dotyczy
zagospodarowania części Parku Solvay
przy ulicy Żywieckiej Bocznej. Na obszarze między ulicami Żywiecką Boczną, Żywiecką i Niecałą, mającym charakter naturalnej polany, planowane jest
utworzenie dla mieszkańców dzielnicy
miejsca pełniącego funkcje: rekreacyj-

powietrzu a słupki drogowe zostaną zastąpione ławkami lub wazonami z roślinami. Zachowane zostaną drzewostan
i nawierzchnia trawiasta. Ponadto teren zostanie obsadzony żywopłotem od
strony ulicy Żywieckiej Bocznej. Rodzaj
roślinności i kształt żywopłotu dostosowany zostanie do jego funkcji – osłony
polany od parkujących samochodów.
W ogrodach powstaną rabaty z kwitnącą niską roślinnością. Przewidziany jest
także ogródek warzywny
i uprawa ziół.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, dokonując oceny wniosku przedstawił następującą rekomendację:
Charakterystyka długoterminowych
skutków:
Park Solvay jest aktualnie jednym z najbardziej zaniedbanych parków w Krakowie. Budżet Obywatelski „Rekreacja-edukacja-integracja w Parku Solvay” pozwoli wzbogacić
istniejący teren o nową małą architekturę
oraz urządzenia zabawowe. Wpłynie na
wizualny odbiór części parku, co zachęci
mieszkańców do częstszego spędzania w nim
czasu. Wybrany teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw,
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci
i młodzieży z wadami słuchu i z zaburzeniami
w rozwoju mowy oraz Klubu Sportowego Borek – lokalizacja taka wpłynie na lepszą integrację różnych grup wiekowych mieszkańców
oraz wzajemną koedukację dzieci. Jednocześnie projekt wpisuje się w plany Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie związane z poprawą estetyki Parku Solvay oraz jego renowacją.

Szanowni Państwo, zagłosujcie
na PROJEKT NR 7! Wtedy już za
rok będziecie mogli korzystać
z dobrze zagospodarowanej
przestrzeni publicznej!
RG

Projekt
zagospodarowania
przestrzeni w Parku Solvay
przy ul. Żywieckiej
Bocznej, ujęty w Projekcie Nr 7
na liście projektów lokalnych
Budżetu Obywatelskiego
Krakowa 2017

ną, edukacyjną i integracyjną. We wskazanej lokalizacji zostaną zagospodarowane dwa ogrody nazwane w projekcie:
„strefa słoneczna” i „strefa cienia”, wyposażone w ławki, kosze na odpady, leżaki
parkowe, stoły z siedziskami, platformę
wypoczynkową wokół drzewa, gry terenowe i siłownię na powietrzu. Nie zostanie naruszona infrastruktura drogowa. Na istniejących ścieżkach powstanie
graﬁka do gier terenowych, utwardzone
zostaną miejsca do urządzeń siłowni na

W związku z jubileuszem 90-lecia, który w 2018 roku będzie obchodził Klub Sportowy Borek, zwracamy się
z uprzejmą prośbą o przekazanie lub wypożyczenie pamiątek – zdjęć, wycinków z prasy, dyplomów, itp. – związanych
z działalnością klubu od 1928 roku. Materiały te zostaną wykorzystane w prezentacji historii naszego klubu podczas
obchodów jubileuszu w przyszłym roku.
Prezes Klubu Sportowego Borek Wojciech Florczyk
Klub Sportowy Borek, ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków, tel. 12 267 67 47
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ołudniowe tereny Krakowa to w ostatnim dziesięcioleciu obszar intensywnie zabudowywany. Nowo powstające
osiedla zasiedlane są przez młode rodziny oczekujące od Gminy wsparcia w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Stąd
potrzeba budowy żłobków i przedszkoli.
Jednym z nich jest powstające Samorządowe Przedszkole przy ulicy Kościuszkowców 6.
ZAKOŃCZENIE BUDOWY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIUSZ-

PETYCJA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY IX
W SPRAWIE UTWORZENIA PUBLICZNEGO
ODDZIAŁU ŻŁOBKA NA JEJ TERENIE
Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu
Miasta Krakowa podejmie działania
zmierzające do powstania w perspektywie najbliższych dwóch lat placówki
opieki nad dziećmi do lat trzech, działającej na zasadach podmiotu samorządowego na obszarze Dzielnicy IX.
Powyższa deklaracja zapisana została w piśmie Biura ds. Ochrony Zdro-

FOT. RENATA GROTOWSKA

KOWCÓW 6
Pismem z dnia 12 maja 2017 roku
Wydział Edukacji Urzędu M. Krakowa
poinformował Radę Dzielnicy IX, że zakończenie inwestycji, zgodnie z umową
podpisaną z wykonawcą, przewidziane jest na koniec grudnia bieżącego roku. Jednak w wyniku rozmowy przeprowadzonej z wykonawcą zadeklarował
on, że będzie chciał zakończyć budowę
przedszkola do końca sierpnia. Rekrutacja dzieci do przedmiotowego przedszkola będzie możliwa dopiero po jego

powołaniu, tj. po podjęciu przez Radę
Miasta Krakowa stosownej uchwały oraz po wyłonieniu dyrektora tego
przedszkola. Tyle oﬁcjalnej informacji.
Jednak… według informacji nieoﬁcjalnych podjęte zostały przez Wydział Edukacji działania zmierzające do przygotowania budynku przedszkola na przyjęcie dzieci już we wrześniu 2017 roku.
Odbędzie się także rekrutacja dzieci do
tego przedszkola, mimo że oﬁcjalnie
placówka nie została powołana i nie został ogłoszony konkurs na jej dyrektora.
Stan prac budowlanych na terenie inwestycji wskazuje na to, że istnieją realne szanse na uruchomienie placówki już
we wrześniu 2017 roku i w ten sposób
spełnione zostaną marzenia o przedszkolu w Borku Fałęckim, o czym niejednokrotnie informowałam Szanownych
Czytelników na łamach naszego pisma.

FANTASMAGORIA,
CZYLI HISTORIA
PEWNEJ WIADOMOŚCI
Od kilku miesięcy „wieść niesie”, że
w Borku Fałęckim na terenie ośrodka
sportowego Krakowianka przy ul. Żywieckiej Bocznej rozpocznie się budowa
ogólnodostępnego basenu pływackiego.
W istocie, takie zadanie zostało zapisane
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017.
Niestety, jak informuje dyrektor Zarządu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie
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wia UMK z dnia 17 czerwca 2017 roku,
skierowanym do Rady Dzielnicy IX jako
odpowiedź na petycję mieszkańców, dotyczącą utworzenia publicznego oddziału żłobka na terenie naszej dzielnicy.
Biuro ds. Ochrony Zdrowia wyjaśniło, że ze względów proceduralnych i logistycznych żłobek nie może być zlokalizowany w budowanym przedszkolu przy
ulicy Kościuszkowców. Ponadto z pisma
dowiadujemy się, że Biuro ds. Ochrony
Zdrowia przeprowadziło ocenę dostępności do placówek opieki dla dzieci do lat 3.
Na terenie Dzielnicy IX zlokalizowanych
jest 7 niepublicznych żłobków dysponujących 133 miejscami, które otrzymują
dotacje z Gminy Miejskiej Kraków. Zatem aktualnie nie jest planowana budowa żłobka w Dzielnicy IX, jednak nie
jest wykluczone, że w kolejnych latach
utworzona zostanie na terenie dzielnicy
placówka opieki nad dzieckiem do lat 3,
działająca na zasadach placówki samorządowej. Aktualnie realizowane są tego typu inwestycje w sąsiednich dzielnicach, np. przy ul. Lipskiej w Dzielnicy
XIII – żłobek dla 100 dzieci.
Na koniec przedmiotowego pisma
Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje,
że w latach 2011-2017 zwiększono liczbę miejsc w żłobkach samorządowych
i żłobkach prowadzonych na zlecenie
miasta Krakowa z 1900 do 2586. Dzięki środkom z Gminy opłaty rodziców ponoszone za opiekę i wyżywienie w obu
typach placówek są takie same.
Od roku 2012 Gmina Miejska Kraków jako jedyna gmina metropolitalna
w Polsce nieprzerwanie udziela dotacji
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wszyscy Czytelnicy zainteresowani
przedstawionym tematem mogą zapoznać się z treścią pisma Biura ds. Ochrony Zdrowia na stronie internetowej
Dzielnicy IX.
RG

w piśmie z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
inwestycja na terenie działki 65/1 obręb
44 Podgórze nie może być realizowana
w związku z prowadzonym przez Urząd
Miasta Krakowa postępowaniem w sprawie
zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą
Miejską Kraków, a UBM Residence Zakopianka Sp. z o.o. Nierozwiązane problemy
własnościowe na pewno odsuną w nieokreśloną bliżej przyszłość budowę basenu.
Niestety… Zadanie zapisane w budżecie
Miasta Krakowa jest faktem, ale dla mieszkańców pozostaje fantasmagorią. RG

FOT. RENATA GROTOWSKA

Samorządowe przedszkole
– w budowie, żłobek działający
na zasadach placówki
samorządowej – w planach

Pozostałości po basenie "Krakowianka" w Parku Solvay:
zbiorniki do uzdatniania wody.
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ŚWIĘTO TALENTÓW 2017 W DZIELNICY IX
Grand Prix rozdane
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 roku
gościło na Święcie Talentów uczestników i laureatów I edycji konkursu Talent Łączy Pokolenia 2017.

W

czasie uroczystości wręczone zostały dwie nagrody główne: Grand
Prix dla Talentu, którą przyznano Jakubowi Gajdzie, oraz Grand Prix dla Mistrza, którą wręczono Pani Janinie Mordawskiej.
Nagrody uczestnikom i laureatom konkursu wręczali członkowie Kapituły
Nagrody Talent Łączy Pokolenia 2017:
Dyrektor Gimnazjum Nr 24 Pani Magdalena Piwowar, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 6 Pani Renata Dubiel, radny Dzielnicy IX i Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Pan Leszek Siwiec oraz przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX Pan
Jan Stanisław Pietras.
Po części oﬁcjalnej uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mogli obejrzeć
występy zespołów tanecznych związa-

nych z CSW Solvay. Tańce do muzyki
klasycznej wykonał Zespół DA CAPO
a Zespól PECEDANCE zaprezentował
układ tańca nowoczesnego.
Organizatorzy Święta Talentów gratulują i dziękują za udział uczestnikom
i laureatom konkursu oraz wszystkim
Państwu, którzy zechcieli wziąć udział
w spotkaniu.
Dziękujemy także członkom Kapituły
Nagrody i członkom Jury, którzy uczestniczyli w wypracowaniu formuły konkursu i poświęcili swój czas na udział
w kilku spotkaniach poprzedzających
rozstrzygniecie konkursu oraz ﬁnałową
uroczystość.
Podziękowania kierujemy do Pawła Garyckiego, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum Nr 24, który podjął się
trudu prowadzenia spotkania w dniu
9 czerwca.

UCZESTNICY I LAUREACI
KONKURSU TALENT
ŁĄCZY POKOLENIA 2017
KATEGORIA TALENT
Nagroda Grand Prix dla Talentu
Zoﬁa Brydak
– uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie w ZSO
Nr 17
Zosia jest osobą o wszechstronnych
zainteresowaniach i pasjach artystycznych: plastycznych, tanecznych, aktorskich i ﬁlmowych. Prawdziwy człowiek
renesansu! Od 7. roku życia tańczy
w balecie… Pozostałe pasje realizuje
w międzyczasie.

Święto Talentów, uroczyste rozdanie nagród w I edycji konkursu Talent Łaczy Pokolenia
2017. Od lewej: Renata Dubiel – Dyrektor SOSW Nr 6, Paweł Garycki – konferansjer w czasie
Święta Talentów, Alicja Kapcia – Dyrektor ZSO Nr 17, Leszek Siwiec – radny Dzielnicy IX,
Krystyna Dudek – Dyrektor SP Nr 95, Bożena Szymeczko – kierownik ﬁlii 34 Biblioteki Kraków,
Magdalena Piwowar – Dyrektor Gimnazjum Nr 24, Renata Grotowska – radna Dzielnicy IX,
Janina Mordawska – Laureatka Grand Prix dla Mistrza 2017, Jan S. Pietras – Przewodniczący
Zarządu i Rady Dzielnicy IX, Jakub Gajda – Laureat Grand Prix dla Talentu 2017, Beata Miszta –
nauczyciel Gimnazjum Nr 24, nominowana do Nagrody, Wiktoria Sulikowska – nominowana do
Nagrody, Piotr Szydłak – nominowany do Nagrody, Katarzyna Jeleń – mama Radosława Jelenia,
nominowanego do Nagrody, Piotr Brydak – tata Zoﬁi Brydak, nominowanej do Nagrody

FOT. RENATA GROTOWSKA
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Radosław Jeleń
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum
Nr 81 w Krakowie w ZSO Nr 17
Pasją Radka jest malarstwo. Szczególnie interesuje go pejzaż i martwa
natura. Jego prace zostały docenione
w wielu konkursach plastycznych.

udział w licznych projektach realizowanych przez szkołę a zaangażowanie Pani Beaty w pracę z młodzieżą
potwierdza fakt, że także jako absolwenci, uczniowie nadal uczestniczą
w działaniach inspirowanych przez
ich nauczyciela.

Piotr Szydłak
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum
Nr 63 w Krakowie
Zainteresowania Piotra koncentrują się na elektronice i konstruowaniu nowych urządzeń. W wieku
13 lat skonstruował pierwszy model związany z elektroniką: makietę
przedstawiającą skrzyżowanie ulic
w mieście, a rok później rozpoczął
swoja przygodę z udoskonalaniem
roweru. Oprócz konstruowania nowych urządzeń jest stałym gościem
stron internetowych pokazujących,
jak coś działa? Marzy, aby swoją naukę kontynuować w technikum na
kierunku mechatronika a następnie
chce studiować na AGH lub Politechnice Krakowskiej.

Jacek Kucharski
Harcmistrz Ryszard Jacek Kucharski, do roku 1970 związany z Borkiem Fałęckim, z harcerstwem zetknął się w 1952 roku. Po przejściu
na emeryturę zawodową w 2013 roku założył w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Krakowie pierwsze
w Polsce gromady zuchowe: Wilczki i Krasnalki. Na zbiórki dojeżdża
z Katowic, gdzie obecnie mieszka.
Druh Jacek jest wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami, w roku 2017 – Orderem Uśmiechu, przyznanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Sulikowska Wiktoria
Prawdziwa pasją Wiktorii jest malarstwo i rysunek.
JAKUB GAJDA
Laureat Nagrody Grand Prix
dla Talentu 2017
– absolwent Gimnazjum Nr 24
w Krakowie, obecnie uczy się
w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie
Jakub interesuje się zabytkową
elektroniką. Z determinacją kolekcjonuje i naprawia odbiorniki retro.
Zainteresowanie zabytkową elektroniką, bogata kolekcja odbiorników
oraz ogromna wiedza na ten temat
została dostrzeżona przez wydawnictwa fachowe, w których Jakub zamieszczał swoje artykuły. Jako uczeń
gimnazjum prezentował swoje zainteresowania, zarażając nimi swoich
kolegów. Uczestniczył także aktywnie
w projektach organizowanych przez
szkołę.
KATEGORIA MISTRZ
Nagroda Grand Prix dla Mistrza
Miszta Beata
– nauczyciel informatyki w Gimnazjum Nr 24 w Krakowie
Pani Beata ma ogromny wpływ na
kształtowanie otwartości uczniów
w poszukiwaniu zainteresowań i rozwijania pasji. Jako nauczyciel bierze
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JANINA MORDAWSKA
Laureatka Nagrody Grand Prix
dla Mistrza 2017
– nauczyciel plastyki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Nr 6 w Krakowie
Pani Janina jest organizatorką
konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim i popularyzatorką
twórczości plastycznej wśród dzieci i
młodzieży. Jej twórczy zapał i oddanie dla sprawy artystycznego kształcenia dzieci z wadą słuchu wpływają
na wybór proﬁlu dalszego kształcenia absolwentów placówki. Uzdolniona plastycznie, niesłysząca młodzież gimnazjalna, podejmuje z powodzeniem naukę w krakowskim
Liceum Plastycznym.
Należy podkreślić, że Pani Janina
poprzez działania artystyczne pielęgnuje wypracowane w szkole tradycje.
Poza godzinami pracy, w ramach kółka plastycznego, wraz z uczniami wykonuje szopki krakowskie, które od
2012 roku zdobywają nagrody w kategorii szopek dziecięcych i młodzieżowych w Konkursach Szopek Krakowskich, organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Pani Janina Mordawska z dużym
zaangażowaniem promuje również
twórczość uczniów niedosłyszących,
organizując wystawy i wernisaże
w lokalnym środowisku oraz współpracując z krakowskimi galeriami
artystycznymi.

Jubileuszowe Podgórskie
Dyktando
19 maja uczniowie podgórskich gimnazjów
wzięli udział w XV edycji Podgórskiego Dyktanda. To jeden z najciekawszych projektów
edukacyjnych, promujący historię i tradycję
Podgórza.
Uczestniczy tegorocznego konkursu zmagali się
z ortograﬁcznymi chochlikami w Gimnazjum
nr 35 przy ul. Limanowskiego, gdzie 15 lat temu
narodził się pomysł tej inicjatywy. Konkursowicze zgodnie z regulaminem pisali dyktando oraz
rozwiązywali ortograﬁczną krzyżówkę Mistrzem
i zwycięzcą Podgórskiego Dyktanda w roku
2017 został Patryk Mitka z Gimnazjum nr 23.
Wśród laureatów znalazła się także uczennica
Gimnazjum nr 24 z Borku Fałęckiego – Weronika Leniarek, której gratulujemy wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas
spotkania uczestników konkursu oraz gości
w Fabryce "Emalia" Oskara Schindlera. Na
okoliczność jubileuszu ukazało się specjalne wydanie lokalnego periodyku Dzielnicy XIII „Głosu
Podgórza”.
O wyjątkowości Podgórskiego Dyktanda stanowi
połączenie popularyzacji języka ojczystego z
przekazem wiedzy o małej ojczyźnie. Dla uczestników to nie tylko konkurs ortograﬁczny, ale także interesująca lekcja historii i kultury Podgórza.
Wśród tematów wiodących w zeszłorocznych
Podgórskich Dyktandach znajdujemy opowieść
o najmniejszej i najstarszej podgórskiej świątyni:
kościółku św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty,
historię Antoniego Matecznego – Czecha, który
został Podgórzaninem – w 80. rocznicę jego
śmierci, wspomnienie ostatniego burmistrza
wolnego miasta Podgórza Franciszka Maryewskiego – w 100. rocznicę połączenia Podgórza
i Krakowa czy też obraz zagłady getta podgórskiego w 1943 r. i związane z wydarzeniem
szczególne podgórskie miejsca. Bohaterem
tegorocznego tekstu dyktanda było powstające
Muzeum Podgórza, którego długo wyczekiwane
otwarcie planowane jest na ten rok.
Podgórskie Dyktando, zapoczątkowane przez
Gimnazjum nr 35 im. Zoﬁi Chrzanowskiej jako
wewnętrzny szkolny konkurs, na stałe wpisało
się w kalendarz wydarzeń kulturalno-edukacyjnych prawobrzeżnej części Krakowa. Dziś realizowane jest we współpracy Gimnazjum nr 35
z podgórskimi dzielnicami w ramach porozumienia „Podgórze Razem”. Honorowy patronat nad
tegoroczną jubileuszową edycją objęli Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski
Kurator Oświaty Barbara Nowak i prof. Walery
Pisarek, który recenzuje teksty Podgórskiego
Dyktanda. Akcję wspiera również od lat Dzielnica IX.
AS
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Smoczy
Skwer

FOT. JERZ

Y BĘTKOW

SKI
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nad Wilgą

Z początkiem czerwca, w prezencie dla najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka,
otwarty został Smoczy Skwer na terenie przyszłego Parku Rzecznego Wilga. Sądząc po powodzeniu,
jakim nowy plac zabaw cieszy się wśród mieszkańców osiedli Ruczaj i Cegielniane, jest to trafna inwestycja.

J

est to kolejny tego typu plac zabaw
w Krakowie – funkcjonuje ich już ponad 10, m.in. w Parku Maćka i Doroty
na Klinach oraz na Ruczaju przy ul. Zachodniej – jeden z trzech, których budowa zakończy się w 2017 r. W sumie na
tegoroczne Smocze Skwery w przyszłym
Parku Rzecznym Wilga, Parku Lotników i Parku Dąbie Miasto przeznaczyło
ok. 3 mln zł.
Ideą projektu Smocze Skwery jest stworzenie przestrzeni publicznej zachęcającej wszystkie pokolenia mieszkańców
do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracji różnych grup społecznych i środowisk. W zestawie urządzeń
rozmieszczanych w przestrzeni Smoczych Skwerów znajdują się elementy
zabawowe, sportowe, urządzenia rehabilitacyjne dla osób starszych, jak również gry interaktywne wkomponowa-

ne w zestawy wielofunkcyjne. O wyjątkowości tych placów zabaw decyduje
"smocza stylizacja", która ma przypominać o legendzie miasta osobom starszym,
a bawić i rozwijać wyobraźnię najmłodszych mieszkańców Krakowa. Dzięki
niej krakowskie Smocze Skwery mają
także szansę stać się wizytówką miasta.
Centralnym elementem każdego
Smoczego Skweru jest główne urządzenie zabawowe przypominające postać
smoka wawelskiego. W bliskim sąsiedztwie głównego bohatera znajduje się
zjeżdżalnia dla najmłodszych, huśtawki
a także wielofunkcyjne zestawy do bujania się, wspinaczki i innej aktywności
wedle wyobraźni, której najmłodszym
nigdy nie brakuje. Dla chętnych na intelektualną rozrywkę w zacienionym zakątku w pólnocno-zachodniej części placu przygotowano plansze do gry w war-

caby lub szachy. Na potrzeby skweru zaprojektowane zostały specjalne elementy małej architektury – ławki, kosze na
śmieci oraz dodatkowa zieleń. Prawie
cały teren smoczego skweru przy Wildze pokryty jest bezpieczną i z pewnością atrakcyjną nawierzchnią – wielką
piaskownicą. Rada Dzielnicy IX będzie
zwracała się do Zarządu Zieleni Miejskiej o dobudowę niskiego ogrodzenia,
szczególnie od strony rzeki, jako elementu zabezpieczającego dzieci przed
przypadkowym upadkiem ze skarpy, ponieważ przeszkoda naturalna, jaką stanowi posadzony żywopłot nie jest wystarczającym zabezpieczeniem.
Zapraszamy na spacer ze swoją pociechą, babcią, wnukiem, mamą, tatą,
dziadkiem, koleżanką... i rekreację nad
Wilgą.
AS
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co? gdzie? kiedy? WYDARZYŁO SIĘ...

FOT. ZE ZBIORÓW ZSO NR 17

KRĘCI MNIE
BEZPIECZEŃSTWO
W sobotę 20 maja 2017 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 17 odbył się II Piknik
Rodzinny pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

FOT. ZE ZBIORÓW ZSO NR 17

ego typu imprezy są doskonałą okazją do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, pozytywnie wpływają na wzmocnienie więzi rodzinnych, integrują środowisko lokalne oraz rodziców ze szkołą, do której uczęszcza ich dziecko,
dają także możliwość promowania szkoły w najbliższym otoczeniu. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, uczniów,
władz lokalnych, impreza udała się znakomicie! Plac szkolny
był pełen gwaru i wesołej zabawy.
O godz. 10.00 wszystkich przybyłych na piknik gości, wśród
nich Komendanta Komisariatu V podinsp. Przemysława
Chmurę, przywitał zastępca dyrektora szkoły pan Marcin Król.
Szczególne podziękowania skierował dyrektor do przedstawicieli lokalnego samorządu i sponsorów, którzy zechcieli wnieść
swój wkład ﬁnansowy i rzeczowy w nasze przedsięwzięcie.
Piknik rozpoczęły występy uczniów z poszczególnych klas.
Na scenie zagościł „Inspektor Wawelek”, tańcząc i śpiewając
piosenki wraz z dziećmi. Podczas pikniku można było wziąć
udział w konkurencjach sportowych, grach i zabawach, pokazach naukowych, malowaniu twarzy, loterii fantowej, grze terenowej. Dzieci potraﬁące jeździć na rowerze mogły sprawdzić
swoje umiejętności na miasteczku rowerowym. W powietrzu
unosiły się bańki mydlane oraz zapach waty cukrowej serwowanej przy wejściu do budynku szkoły. Można było spróbować
swoich sił w hafcie artystycznym, szydełkowaniu, układaniu
klocków Lego. Były dmuchane zamki, zjeżdżalnia, stoisko z wyrobami pszczelarskimi, ręcznie wykonane ozdoby z koralików.
Zainteresowani sprawami Małej Ojczyzny mogli zaopatrzyć
się w Informator Rady Dzielnicy IX, porozmawiać z przedstawicielami Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz
mieszkańcami Łagiewnik, których losy od wielu pokoleń związane są z Łagiewnikami.
Błysk w oczach dzieci wywołał wjazd pojazdów krakowskich
służb dbających o bezpieczeństwo: policjantów z Wydział Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz

FOT. ZE ZBIORÓW ZSO NR 17
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Komisariatu V Policji, strażaków oraz strażników miejskich.
Policjanci przygotowali dla dzieci stanowisko proﬁlaktyczne, przy którym każdy mógł zapoznać się z pracą policji, zobaczyć sprzęt policyjny oraz zrobić sobie zdjęcie z maskotką
małopolskiej policji „Inspektorem Wawelkiem”. Każda osoba otrzymała materiały proﬁlaktyczne, broszury, malowanki.
Najmłodsi otrzymywali również pamiątkową kartkę „Inspektora Wawelka” wraz z „odciskami” swoich palców.
Dorośli także mogli uczestniczyć aktywnie w imprezie. Dla
nich policjanci zorganizowali test trzeźwości z użyciem policyjnego alkotestu, a przy pomocy alkogogli, mogli przekonać
się jak widzi osoba nietrzeźwa. Przewracane przez testujących
podpórki i zabawny chód witane były salwami śmiechu i oklaskami obserwatorów.
Dzieci pokonywały tor przeszkód przygotowany przez strażaków, gasiły pożar, budowały ściankę wspinaczkową. Każdy
mógł także zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy i wypróbować swoje umiejętności w tym zakresie.
W namiocie kulinarnym można było skosztować przepyszne dania i lody a w mini- kawiarence serwowano ciasta upieczone przez rodziców naszych dzieci, kawę i napoje, kosztowano także miód.
Rodzice, dzieci i wszyscy przybyli goście świetnie bawili się
podczas pikniku.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!
ANNA NOWACZYK
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Stąd – przysłowie proste:
Szczęścia łut
– Znaleźć but
Marki LACOSTE !
napisał: Jerzy Faliszek
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Nieistotny aspekt sprawy:
Lewy but, a może prawy (?)
Zgubić buta na chodniku
To wielki wstyd, Czytelniku!

zapraszamy mieszkanców
Dzielnicy IX

Szczęście – spotkać kominiarza.
Guzik zgubić – pech się zdarza…
Ale zgubić sobie buta
To już nie pech – to poruta!

czowania balkonowych

do blusz

ZGUBIONO ZNALEZIONO
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Organizator
Rada Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki

Fundator nagród
od pierwszej edycji konkursu
CASTORAMA-ZAKOPIANKA KRAKÓW

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
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Kraków

PUNKTY DO GŁOSOWANIA NA TERENIE DZIELNICY IX
Biblioteka Kraków, Filia nr 33, ul. Zakopiańska 103
17-30 czerwca w godzinach pracy biblioteki
pn, śr, pt: 12.00–19.00
wtorek 9.00–15.30
czwartek 11.00–15.00
Biblioteka Kraków, Filia nr 34, ul. Borsucza 12
17-30 czerwca w godzinach pracy biblioteki:
pn-śr, pt: 09.00–19.00
czw: 11.00–15.30
Siedziba Rady Dzielnicy Łagiewniki–Borek Fałęcki, ul. Żywiecka 13,
19-23.06: 09.00-13.00, 16.00-18.00
26-29.06: 09.00-13.00, 16.00-18.00
30.06: 09.00-20.00
INFOLINIA: 12 616 11 11
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www.budzet.krakow.pl

12

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 3 / 2017 · www.dzielnica9.krakow.pl

