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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki

Malowanie muralu "Komiks. Mój
pokój" w ramach Festiwalu Street Artu
w Dzielnicy IX. Grafﬁti na ścianie
budynku przy ul. Zakopiańskiej 97
realizują gimnazjaliści ze szkoły
w Borku Fałęckim przy ul. MontwiłłaMireckiego. Wrzesień 2017.

LESŁAW POŁOMSKI
SKOŃCZYŁ 100 LAT
Szanownemu Jubilatowi
Panu Lesławowi Połomskiemu
składamy serdeczne życzenia
zdrowia,
pogody ducha
oraz życzliwości
od spotykanych ludzi.

FOT. ANDRZEJ OŻÓG

Zespół redakcyjy INFO.9

LESŁAW POŁOMSKI, mieszkaniec
Łagiewnik, społecznik. Od 1932 r. harcerz, zastępowy zastępu „Łagiewniacy”,
założyciel i pierwszy drużynowy (w latach
1934-1937) 1. Łagiewnickiej Drużyny Har-

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W

dniu 28 września radni obradowali na XLII sesji Rady Dzielnicy IX VII kadencji. Podczas posiedzenia rada podjęła 12 uchwał.

Pozytywnie zaopiniowany został
projekt budowlany pn. „Budowa
wyniesionego przejścia dla pieszych
na ul. Cegielnianej w Krakowie przy
ul. Wałbrzyskiej”.
Popierając inicjatywę mieszkańców ulicy Tokarskiej podjęto
uchwałę wnioskującą o wprowadzenie „strefy zamieszkania” wyznaczonej znakami D-40 na ulicy Tokarskiej.
Poparcie radnych zyskał także
wniosek mieszkańców o przejście
wyniesione dla pieszych na ulicy
Montwiłła–Mireckiego, na skrzyżowaniu z ulicą Łukasińskiego.
Na podstawie wniosków z wizji lokalnych przeprowadzonych przez
radnych pracujących w Komisji ds.
Polityki Społecznej i Senioralnej Rady Dzielnicy IX podjęto uchwały opiniujące przedłużenie umów na wynajem lokali komunalnych na następny okres. Pozytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego przy ul.
Zakopiańskiej 101 oraz ponowne zawarcie umów najmu lokali socjalnych
przy ul. Zakopiańskiej 103A, przy ul.
Żywieckiej 40 oraz przy ul. Fredry 63.

cerzy im. Andrzeja Małkowskiego. Członek
Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Kręgu Seniorów Harcerskich
w Łagiewnikach. Ściśle związany ze środowiskiem Łagiewnik i Podgórza. W pracy
zawodowej pełnił m.in. funkcję dyrektora
technicznego budowy Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie
Prokocimiu. W roku 2009 wpisany został
do księgi „Zasłużeni dla Łagiewnik” oraz
decyzją Prezydenta Miasta Krakowa
uhonorowany odznaką HONORIS GRATIA.
W roku 2010 został laureatem 18. edycji
Plebiscytu Czytelników Gazety Krakowskiej
LUDZIE ROKU.
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Także pozytywną opinię radnych
otrzymała ewentualna sprzedaż
części działki nr 196/2 o pow. ok.
0,0108 ha położonej przy ul. Fredry (obr. 48 j.e. Podgórze), mająca na
celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej
o pow. 0,0420 ha (działka nr 464).
Aby zagospodarować środki ﬁnansowe pozostałe po przetargach zadań, które realizowane są w bieżącym roku, dokonano korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok
2017. Skorygowana została także li-

sta zadań rankingowych na rok 2017.
W ramach puli „Budowa, modernizacja, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej” wprowadzone
zostały na listę zadania: "ul. Szaniawskiego – remont jezdni", "remont dróg
dojazdowych do budynków przy ul.
Zakopiańskiej Nr 97 i ul. Kościuszkowców Nr 3 – uzupełnienie kruszywa i utwardzenie", "ul. Nowotarska –
remont jezdni z krawężnikami" oraz
"wykonanie obniżeń dla pieszych niepełnosprawnych na ciągu pieszym na
Placu Łagiewnickim".
Rada dokonała także korekty
w zakresie podziału środków ﬁnansowych na rok 2018. Zmiana
dotyczy przystąpienia do otwartego
konkursu ofert w 2018 r. w ramach
współpracy Gminy Miasta Krakowa
z organizacjami pozarządowymi (zadanie: Program proﬁlaktyki wad postawy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy).
Na listę zadań na rok 2018 wprowadzono budowę ciągu pieszego od
ul. Marcika do peronu nr 2 na stacji
kolejowej Jana Pawła II.
Wprowadzono także korekty dotyczące wieloletnich zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych
przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki
-Borek Fałęcki do realizacji w latach
2015-2018. Korekty obejmujące zakres realizacji bądź zmianę wysokości środków ﬁnansowych dotyczą zadań: „Doposażenie terenu zielonego
przy ul. Łukasińskiego w Krakowie”,
„Redakcja i druk Pisma Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki”, „Ogródek
jordanowski przy ul. Fredry w Krakowie”, „Budowa chodnika od ul. Do
Wilgi do mostku na rzece Wilga” oraz
budowy przejścia, progu wyniesionego przy ul. Wałbrzyskiej na ul. Cegielnianej.
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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śnia 2017 r. udział wzięli członkowie rady Maciej Bała i Wojciech Migdał.

REALIZACJA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
W DZIELNICY IX, ZAPLANOWANYCH
NA 2017 ROK
Przedstawiamy zaplanowane przez Radę Dzielnicy IX
na rok 2017 zadania z puli infrastruktury drogowej,
remontów w placówkach oświatowych oraz zagospodarowania terenów zielonych – bieżąca informacja obejmuje zadania wykonane i sﬁnalizowane
odbiorami z uściśleniem zakresu wykonywanych
prac oraz stan realizacji (na dzień 23.10.2017 r.)
zadań planowanych, jeszcze nie ukończonych.

START PRZEDSZKOLA
PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW
W dniu 9 września 2017 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych wchodzących w zakres umowy dla inwestycji „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul.
Kościuszkowców 6” z wyłączeniem pierwszego wyposażenia sal (meble, akcesoria itp.), kuchni i placu zabaw oraz wycinki i nasadzeń drzew i krzewów. W odbiorze uczestniczyli członkowie rady: Marek Brożek, Wiesław Eckert, Renata
Grotowska i Jan S. Pietras. Jest to inwestycja ﬁnansowana ze
środków Rady Miasta Krakowa. Płatność za wykonane roboty to kwota blisko 3,5 mln złotych brutto.
Nastąpił odbiór robót budowlanych przy ul. Kościuszkowców 6.
W listopadzie 2017 rozpoczyna się pierwszy rok działalności
nowego przedszkola samorządowego w Borku Fałęckim.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Z początkiem roku szkolnego ukończono prace remontowe i modernizacyjne w placówkach oświatowych.
Członkowie rady Jerzy Bętkowski i Bogusław Gołas
w dniu 8 września 2017 r. wzięli udział w odbiorze robót polegających na przebudowie w budynku szkolnym przy ul.
Montwiłła-Mireckiego 29 (wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji: wodnej i elektrycznej i dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie
ochrony przeciwpożarowej).
Radne Teresa Mucha i Maria Słobodzian w dniu 8 września 2017 r. brały udział w odbiorze robót polegających na
dostosowaniu pomieszczeń w budynkach oświatowych
i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonywane były osłony na progi.
W Samorządowym Przedszkolu Nr 95 przy ul. Żywieckiej odbywał się remont pomieszczeń piwnicznych
oraz remont instalacji elektrycznej i malowanie (za kwotę
29 809 zł). W odbiorze prac remontowych w dniu 11 wrze-

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Trwają modernizacje i remonty miejskiej infrastruktury
drogowej, przewidziane na rok 2017. Zakończono realizację
remontu asfaltowych ciągów pieszych na obszarze pomiędzy
ul. Orzechową a pętlą tramwajową w Borku Falęckim.
→

FOT. ANNA SULENCKA

W ramach Budowy, modernizacji, prac remontowych
ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów wykonywane są przez realizatora zadania – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – prace w zakresie bieżącego utrzymania
ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IX przy ulicach Fredry, Do Wilgi, Łukasińskiego oraz na Smoczym
Skwerze przy ul. Ruczaj. W ostatnich miesiącach kontrola
jakości wykonania zadania i jego odbiory nastąpiły w dniach
7 sierpnia – w tym spotkaniu udział wzięli członkowie rady: Marek Kocajda, Ewa Nowak, Maria Słobodzian – oraz
7 września, kiedy Radę Dzielnicy IX reprezentowali: Marek
Kocajda, Krzysztof Mitras, Ewa Nowak, Leszek Siwiec i Maria Słobodzian.

FOT. RENATA GROTOWSKA

ZIELEŃCE I SKWERY

Ukończony został remont alejek na terenie targowiska pomiędzy ul. Orzechową
a pętlą tramwajową w Borku Fałęckim.
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→ Na wniosek mieszkańców i handlowców w ramach re-

która ﬁnansowana jest ze środków uchwalonych przez Radę
Miasta Krakowa w planie budżetowym na rok 2017.
Planowany jest remont bieżący powierzchni dojazdowych
z kruszywa przy posesjach: ul. Kościuszkowców 4, ul. Zakopiańska 97 oraz utwardzenie nawierzchni przy transformatorze na wylocie na wyremontowany ciąg pieszy przy ul.
Zakopiańskiej 97 – mostek przez potok Urwisko (obecnie zasypywane jest przez piasek wypłukiwany z drogi nad potokiem
odwodnienie).

FOT. JAN S. PIETRAS

montu zrealizowano utwardzenie z kostki brukowej. Na to
zadanie Rada Dzielnicy IX przeznaczyła ok. 103 000 zł.
Na terenie Dzielnicy IX trwa remont przy ul. Zakopiańskiej 101-103. Planowany jest remont pasa wjazdowego od
ul. Zakopiańskiej – asfalt, na wysokości budynku nr 103 z
jednoczesnym remontem parkingu zlokalizowanego przy
wjeździe – docelowo na 4 stanowiska. Przy budynku nr 101
wykonany będzie remont chodnika: poszerzenie i podniesienie z przedłużeniem w kierunku nr 99 i 103 oraz remont pasa parkingowego przed budynkami nr 103A i nr 101, z wyrównaniem po korytowaniu całej powierzchni manewrowej
kruszywem (po uruchomieniu niedziałającego odwodnienia
przy budynku nr 101). Cały pas manewrowy ograniczony zostanie obrzeżami chodnikowymi i w ten sposób oddzielony
od terenów potencjalnie zielonych, z wyłączeniem z użytkowania „skrótu” przy garażach. Powierzchnie parkingów będą
utwardzone, z kruszywa. Kwota zarezerwowana na to zadanie, to 72 000 zł.

Trwa remont przy ul. Zakopiańskiej 101-103.

FOT. ANNA SULENCKA

Realizatorem wyżej wymienionych zadań jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonywany jest remont nawierzchni ulicy Nowogródzkiej.
Przy ulicy Zakopiańskiej na odcinku od ul. Brożka do
budynku ZUS trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego,

W czasie realizacji zadań kończonych odbiorem w obecności radnych Dzielnicy IX, odbywają się także spotkania
w terenie, z udziałem radnych, podczas których ustalane
są szczegóły realizacji – zakres oraz parametry techniczne –
planowanych zadań.
W dniu 14 sierpnia 2017 r. członkowie rady: Maciej Bała,
Jerzy Bętkowski oraz Wojciech Migdał wzięli udział w spotkaniu przy ul. Zbrojarzy w sprawie zabezpieczenia przydrogowego rowu odwadniającego.
W dniu 21 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie na cmentarzu przy ul. Prandoty w sprawie wytypowania nagrobków
żołnierzy polskich do remontu, który ﬁnansowany będzie
z dotacji na zadania Dzielnicy I, Dzielnicy III, Dzielnicy IX
i Dzielnicy X. W spotkaniu udział wzięła Teresa Mucha.
Na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu Policji V w dniu 14 września
2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie uspokojenia ruchu
w ul. Marcika poprzez zastosowanie progów zwalniających
wyspowych (z uwagi na charakter i rodzaj ruchu, jaki przenosi ulica – ruch samochodów ciężarowych, który generowany jest przez dostawy do obiektów handlowych). Dodatkowo
odcinek drogi, na którym ułożone będą progi, objęty zostanie
strefą ograniczonej prędkości do 30 km/godz. W spotkaniu
wzięli udział członkowie rady: Jan S. Pietras i Bogusław Gołas.

Z budżetu Miasta Krakowa realizowany
jest remont ciągu pieszo-rowerowego przy
ul. Zakopiańskiej na odcinku od ul. Brożka
do budynku ZUS.
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FOT. ANNA SULENCKA

PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS
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SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
PRZY ULICY KOŚCIUSZKOWCÓW NR 6
– CZAS ZACZĄĆ!
26 września 2017 roku można było przeczytać ogłoszenie informujące,
że przedszkole przy ulicy Kościuszkowców nr 6 będzie czynne
od 2 listopada 2017 roku w godzinach od 6.30 do 17.00. Dla
rodziców, dzieci i wszystkich osób zainteresowanych tą inwestycją jest
to informacja o zakończeniu czasu jej powstawania, o którego etapach
pisaliśmy na łamach „Pisma Rady Dzielnicy IX” od 2013 roku*.

N

com naszej dzielnicy. Jednak pozostaje jeszcze wiele problemów i spraw do
uporządkowania.
Obecnie przedszkole nie jest jeszcze
samodzielnie działającą placówką. Formalnie jest drugim adresem Samorządowego Przedszkola Nr 95 i w takiej
formule będzie działało do końca roku.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej
we wrześniu 2017 roku nie utworzono
wszystkich oddziałów przedszkolnych,
do prowadzenia których przygotowana jest placówka. To powoduje, że imponujące swą powierzchnią i estetyką
pomieszczenia nie będą w pełni wykorzystane, przynajmniej w roku szkolnym 2017/2018. Będzie to czas, który pozwoli kierownictwu przygotować
przedszkole do prawdziwego „rozruchu”
w kolejnym roku działalności. Przygotowanie dotyczy nie tyko wnętrza budynku, ale przede

FOT. RENATA GROTOWSKA

a podstawie informacji zawartej we
wspomnianym ogłoszeniu wiemy, że
mury nowego budynku samorządowego
przedszkola zapełnią się przedszkolakami w dniu 2 listopada 2017 roku. Minie wtedy mniej więcej pięć lat od momentu, kiedy Zarząd Rady Dzielnicy IX
VI kadencji rozpoczął rozmowy z „Miastem” na temat przeznaczenia działek
przy ulicy Kościuszkowców nr 6 pod budowę przedszkola. Wymienione poniżej,
napisane przeze mnie teksty informują
o kolejnych etapach przygotowywania
tej inwestycji.
Bryła budynku wygląda imponująco.
Cieszy oko uporządkowana przestrzeń
sąsiadująca bezpośrednio z Parkiem
Solvay. Cieszy tym bardziej, że będzie to
przestrzeń służąca młodym mieszkań-

wszystkim zagospodarowania terenu
na zewnątrz, który powinien być przeznaczony w części na duży ogród zabaw
i eksperymentu, w części na miejsca postojowe. Obecnie takie zagospodarowanie nie jest możliwe ze względu na zapisy w obowiązującym mpzp „Liban”.
W związku z tymi proceduralnymi ograniczeniami Rada Dzielnicy IX wsparła
wniosek inwestora, aby dokonane zostały korekty w aktualnym planie zagospodarowania terenu wokół budynku,
do czasu docelowego jego zagospodarowania po zmianie zapisów w mpzp „Liban”, dotyczących m.in. wielkości powierzchni biologicznie czynnej (patrz:
plan zagospodarowania terenu na kolejnej stronie z zaznaczonym czerwoną
kreską obszarem przeznaczonym na
nasadzenia drzew i krzewów oraz pozostawienie przestrzeni na parking i ogród
zabaw). Dlatego przedszkolaki w najbliższej przyszłości nie będą mogły bawić się na dużym terenie otaczającym
budynek, muszą wykazać cierpliwość
w oczekiwaniu na planowane dwa place zabaw. W tym czasie zapraszamy je
do pobliskiego parku i ogródka jordanowskiego, który właśnie został poddany remontowi i stanowi bezpieczną
przestrzeń do zabawy.
Dzięki trwającym działaniom Rady
Dzielnicy IX, dążącym do przyspieszenia zmian w zapisie mpzp „Liban”, co
pozwoli na właściwe zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, może
powstanie wartość dodana tej placówki – dobrze zagospodarowane otoczenie,
które razem z naturalnymi walorami sąsiedniego parku, będzie dobrze służyło
przedszkolakom.
Szkoda, że nie znalazły zrozumienia wcześniejsze wnioski
radnych Dzielnicy IX,
mających na celu
zachowanie →
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→ ciekawych rozwiązań projektowych:

sali teatralno-tanecznej i sali gimnastycznej, których realizacja byłaby niewątpliwą wartością w przestrzeni budynku.
Mimo odczuwanych braków cieszmy
się, że marzenia spełniły się, że realiza-

cja inwestycji, mimo iż na etapie przygotowania trwała długo, nastąpiła w ciągu
jednego roku – za co dziękujemy wykonawcom i zaangażowanemu, współpracującemu z samorządem lokalnym,
nadzorowi.

Kulturalnie
W

D Z I E L N I C Y IX

KLUB ISKIERKA ZAPRASZA
10 listopada (piątek), godz. 18.00: koncert z okazji Święta
Niepodległości w wykonaniu Krakowskiej Grupy Biesiadnej pod
kierownictwem Andrzeja Staszczaka oraz wspólne śpiewanie pieśni
Legionów i polskiej piosenki retro, koszt: 1 zł
Zajęcia artystyczne
15 listopada (środa), godz. 16.30: decoupage
29 listopada (środa), godz. 16.30: kreatywne kompozycje
koszt 10 zł, zapewniamy wszystkie materiały, wykonana praca staje
się własnością uczestnika
18-19 listopada: Przegląd Piosenki Aktorskiej
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY
ZAPRASZA
24, 25 listopada, godz.19: spektakl „Kociaku,
przyjeżdżaj, czyli Villas story” w wykonaniu
Teatru MIST.
Sztuka „Kociaku, przyjeżdżaj, czyli Villas story”, oparta na biograﬁi wielkiej diwy polskiej estrady, jest opowieścią o osobistych
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Artykuły dotyczące samorządowego przedszkola przy ulicy Kościuszkowców nr 6, które
ukazały się w „Piśmie Rady Dzielnicy IX”:
„Mary Poppins zostanie, póki wiatr się nie
zmieni…, czyli rzecz o przedszkolu w Dzielnicy IX”, Pismo Rady Dzielnicy IX, marzec/2013.
„Kościuszkowców 6 – to dobry adres dla
przedszkola”, Pismo Rady Dzielnicy IX, czerwiec/2013.
„Temat otwarty…”, Pismo Rady Dzielnicy IX,
sierpień/2013.
„Jesteśmy na właściwej ścieżce…”, Pismo
Rady Dzielnicy IX, Nr 3/2014.
„Będzie przedszkole w Borku Fałęckim”,
Pismo Rady Dzielnicy IX, Nr 7/2014.
„Inwestycja programowa”, Pismo Rady
Dzielnicy IX, Nr 9/2014.
„Inwestycja przyszłości. Przedszkole w
Borku Fałęckim”, Pismo Rady Dzielnicy
IX, luty/2015.
„W stronę przedszkola”, Pismo Rady
Dzielnicy IX, Nr 3/2015.
„Przedszkole przy ulicy Kościuszkowców 6. W stanie oczekiwania”, Pismo Rady
Dzielnicy IX, Nr 5/2015.
„Będzie drugie samorządowe przedszkole
w dziewiątce”, Pismo Rady Dzielnicy IX, Nr
5/2016.
„Samorządowe przedszkole – w budowie, żłobek działający na zasadach placówki samorządowej – w planach”, Info.9, Nr 3/2017.

RENATA GROTOWSKA

porażkach i samotności artystki, która mimo fenomenalnych
zdolności wokalnych stała się oﬁarą życiowej niezaradności, ludzkiej głupoty i skorumpowanego polskiego show biznesu. Autorka
sztuki Bożena Gałczyńska-Szurek na przykładzie losu artystki
ukazuje w swojej sztuce, jak trudno osiągnąć popularność i sukces,
ale przede wszystkim, jak trudno później z tym żyć.
reżyseria: Stanisław Michno, scenograﬁa: Stanisław Jazgar, kostiumy:
Anna Gorgoń, opracowanie piosenek Violetty Villas: Piotr Stopa, wykonanie muzyki: Trio Beethovenowskie z Zamościa,
występują: w roli Violetty
Villas – Monika Rutkowska
oraz Mateusz Kuśmierek,
Marek Wolny, Maria Jazgar,
Róża Janas, Marek Jędrzejczyk, Tomasz Gąsior
Bilety w cenie 30 zł (z kartą
Podgórze w Kulturze lub
Kartą Seniora: 20 zł) do
nabycia za pośrednictwem
strony internetowej ckpodgorza.pl, osobiście w Centrum Kultury Podgórza (ul.
Sokolska 13) lub w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay.
Rezerwacja biletów: tel.
12 656 36 70 wew. 30.
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DWIE ODSŁONY
Festiwalu Street Artu
Festiwal Street Artu w Dzielnicy
IX w roku 2017 miał dwie
odsłony: wiosenną i jesienną.

Komiks "Bohater mojej dzielnicy" zrealizowany w maju w ramach Festiwalu Street Artu przez uczniów Gimnazjum
Nr 24 na ścianie budynku przy ul. Kościuszkowców 4, częściowo bezreﬂeksyjnie zniszczony przez wykonawców
malowania elewacji budynku na początku września.

FOT. RENATA GROTOWSKA

obydwu odsłonach zostały wykorzystane projekty, które powstały
w czasie warsztatów uczniów Gimnazjum Nr 24 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 49) prowadzonych przez Panią
Joannę Róg-Ociepko w Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay.
Autorzy projektów i inni miłośnicy malowania na ścianie wykonali niepowtarzalne dzieła sztuki: przy ulicy Kościuszkowców 4 – komiks „Bohater
mojej dzielnicy”, przy ulicy Zakopiańskiej 97 na murach stacji przesyłowej
Nr 3553 (tzw. stacji TRAFO) – komiks
„Mój pokój”.
W czasie malowania na ścianach
stacji TRAFO dopisała piękna, jesienna pogoda, duża frekwencja „malarzy”
i dobre humory.
Nasze lokalne „ozdabianie” murów
budzi zainteresowanie znawców sztuki,
także poza granicami dzielnicy, ale również brak zrozumienia czy uwagi krytyczne. Na przełomie sierpnia i września
zamalowany został przez „ornamentatorów” spory fragment muralu przy ulicy
Kościuszkowców. Na szczęście autorka dokonała już stosownych poprawek
i możemy oglądać go w pełnej krasie.
Organizatorzy bardzo dziękują mieszkańcom Borku Fałęckiego: Pani Annie
Piotrowskiej oraz Panu Jerzemu Puka
za pomoc w realizacji muralu na budynku stacji przesyłowej TRAFO.
RG

FOT. RENATA GROTOWSKA

W

Komiks "Mój pokój" malowany przez uczniów Gimnazjum Nr 24 na murach stacji TRAFO przy wejściu do Parku
Solvay od strony ul. Zakopiańskiej 97. Mural powstał we wrześniu w ramach organizowanego w Dzielnicy IX
Festiwalu Street Artu 2017.

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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23. Dni Dzielnicy IX
KONCERT ORKIESTRY
DĘTEJ SOLVAY

PREZENTACJA DZIAŁAŃ
STRAŻY MIEJSKIEJ
POLICJA BLIŻEJ
MIESZKAŃCÓW

STOISKO PSZCZELARZA

8

AUTOREM FOTOGRAFII Z 23. DNI DZIELNICY IX, JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ, JEST JAN S. PIETRAS
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KONCERT Y

Zespół Pogodna Jesień

FOT. RENATA GROTOWSKA

łodszych
Atrakcje dla najm

Mecz o Puchar P
rzewodniczącego
Dzielnicy IX
Oldboye Borek ko
ntra radni Dzielni
cy IX

STOISKO
RADY DZIELNIC Y
IX
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 5 / 2017 · www.dzielnica9.krakow.pl

9

23. Dni Dzielnicy IX

FOT. RENATA GROTOWSKA
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cd. fotoreportażu z 23. Dni Dzielnicy IX w następnym numerze INFO.9
10
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AKTYWNE PONIEDZIAŁKI DLA SENIORÓW

Projekt realizowany jest ze środków Rady Dzielnicy IX przez
CSW Solvay przy współudziale osób działających na zasadzie
wolontariatu oraz aktywnych członków Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Borku Fałęckim.
Zapraszam bardzo serdecznie Państwa Seniorów do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.

FOT. RENATA GROTOWSKA

Trwa jesienna edycja projektu AKTYWNE
PONIEDZIAŁKI dla SENIORÓW 2017. W pierwszy
i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w Kawiarni
STOKROTKA lub siedzibie Rady Dzielnicy IX
(ul. Żywiecka 13 w Krakowie) odbywają się
spotkania z zaproszonymi gośćmi – prelegentami,
w czasie których poruszane są tematy interesujące
seniorów.

Aktywne Poniedziałki dla Seniorów – ostatnie z cyklu czterech spotkań z Apteką
ZIKO. Szkolenie dotyczące żywieniowego wspierania trudno gojących się ran oraz
w chorobach terminalnych. Siedziba Rady Dzielnicy IX, 16 października 2017 r.

RENATA GROTOWSKA, AUTORKA PROJEKTU

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA z cyklu
A K T Y W N E P O N I E D Z I A Ł K I D L A S E N I O R ÓW
•

9 LISTOPADA: SPOTKANIE W MUZEUM JÓZEFA MEHOFFERA przy ul. Krupniczej 26
w Krakowie, godz. 13.00

•

20 LISTOPADA: SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM MOPS FILIA Nr 3 w Krakowie; miejsce spotkania: sala w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13), godz. 11.00

•

4 GRUDNIA: SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA na temat: „Bezpieczne zachowania w sytuacji zagrożeń. Skuteczna obrona przed napastnikiem”; miejsce spotkania: sala w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13), godz. 11.00

•

18 GRUDNIA: SPOTKANIE WIGILIJNE z niespodzianką; miejsce spotkania: kawiarnia STOKROTKA, godz. 11.00

FOT. ANNA SULENCKA

Skrzyżowanie Żywiecka / Żywiecka Boczna
pod kontrolą
Komisariat V Policji poinformował o wdrożeniu (zgodnie
z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji w sprawie metod
i form wykonywania zadań przez dzielnicowych) planu działania
priorytetowego dla rejonu nr 11 Borek Fałęcki.
Podejmowane są działania wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania
ul. Żywieckiej z ul. Żywiecką Boczną. Kierowcy przekraczają tutaj
nagminnie dozwoloną prędkość, co stwarza zagrożenie w ruchu
drogowym i pieszym. Plan realizowany jest w czasie od 1 sierpnia
2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Za działania odpowiedzialny jest dzielnicowy sierż. sztab. Leszek
Kita (tel. 602 142 813).
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 5 / 2017 · www.dzielnica9.krakow.pl
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CO gdzie kiedy WYDARZYŁO SIĘ...

FOT. RENATA GROTOWSKA

Jesienne mecze piłkarskie na stadionie KS Borek

II Turniej Szkół Specjalnych w Piłce Nożnej pod patronatem radnego Miasta Krakowa Mariusza Kękusia

Powrót do Szkoły Podstawowej Nr 49

FOT. RENATA GROTOWSKA

Ślubowane uczniów reaktywowanej Szkoły Podstawowej Nr 49
w Borku Fałęckim powinno zostać
odnotowane w kronikach szkoły
jako zdarzenie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w roku 2017 rozpoczął naukę pierwszy
rocznik klas pierwszych w szkole podstawowej, po drugie dlatego, byliśmy
świadkami, iż mądrość ﬁlozofów starożytnych jest złudna – fakty wskazują
bowiem, że można wejść dwa razy do
tej samej rzeki.
W Szkole Podstawowej Nr 49 w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęły

12

Zuchy pamiętają

naukę dwie klasy pierwsze, jedna
klasa czwarta i jedna klasa siódma szkoły podstawowej, w szkole kontynuują naukę także klasy
drugie i trzecie byłego Gimnazjum Nr 24. Dla klas młodszych
przygotowano trzy sale lekcyjne
na pierwszym piętrze budynku
oraz świetlicę na parterze.
Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia szkoły były podniosłe. Dzieci i rodzice – zadowoleni.
RG

FOT. JACEK KUCHARSKI

W dniu 18 października na gościnnym stadionie KS Borek odbył się
II Turniej Szkół Specjalnych w Piłce Nożnej pod patronatem Pana
Mariusza Kękusia, radnego Miasta
Krakowa.
W piękny, pogodny poranek na stadionie KS Borek reprezentanci ośmiu
szkolnych drużyn rozegrali mecze
piłkarskie. W tych meczach nie było
przegranych. Wszystkim drużynom
zostały wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy i piłki, a zespoły, które
zajęły w turnieju miejsca od I do III
otrzymały nagrody specjalne, które
wręczyli Panowie Mariusz Kękuś i Józef Jałocha – radni Miasta Krakowa
oraz Pani Renata Dubiel – Dyrektor
SOSW Nr 6 w Krakowie i Pani Renata
Grotowska – radna Dzielnicy IX. RG

Zuchy z 19. Gromad Borkowskich odwiedziły borkowski cmentarz paraﬁalny
dzień przed odsłonięciem Pomnika Harcerzy Borkowskich poległych w czasie II wojny
światowej, aby udekorować groby spoczywających tu ok. 200 harcerek i harcerzy z drużyn, które działały w Borku Fałęckim oraz
opiekunów-drużynowych z terenu Swoszowic, Kurdwanowa, Łagiewnik, Kobierzyna,
Woli Duchackiej, Zalesia, Dębnik, Borku
Fałęckiego oraz lewobrzeżnych dzielnic Krakowa.
Szczególną chorągiewką zuchy zaznaczyły
mogiły 9 harcerek, które działały w Szarych
Szeregach Armii Krajowej.
AS
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PAMIĘĆ POKOLEŃ
Na cmentarz paraﬁalny w Borku Fałęckim
powróciła, w nowej odsłonie, tablica pamiątkowa
– pomnik harcerzy borkowskich poległych w czasie
II wojny światowej.

W

FOT. ANNA SULENCKA

FOT. ANNA SULENCKA

dniu 14 października 2017 r. na cmentarzu paraﬁalnym
w Borku Fałęckim przy ul. Zawiłej odsłonięta została tablica upamiętniająca borkowskich harcerzy, którzy zostali zamordowani w czasie wojny przez okupanta w niemieckich obozach koncentracyjnych, więzieniach i oﬂagach.
Pomnik poświęcony został przez kapelana borkowskiego harcerstwa ks. Mariana Chyrca. Uroczystego odsłonięcia tablicy
dokonali seniorzy z Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”: Jan Ziębla, który był drużynowym w latach
1947-1950 oraz Stanisław Łuczyński – zuch Gromady Wilczków Borkowskich w latach przedwojennych, po wojnie harcerz.

nego, umieszczając na ścianie kaplicy cmentarnej w Borku Fałęckim tablicę i krzyż harcerski z brązu, a pod nimi ziemię z
miejsc kaźni tych młodych Polaków, zwiezioną przez ówczesne
zuchy. Tablicę odsłaniał dominikanin o. Adam Studziński, generał, harcmistrz, kapelan II Korpusu Wojska Polskiego i krakowskiego harcerstwa, uczestnik bitwy pod Monte Casino. W
roku 1994 tablica została skradziona przez nieznanych sprawców. Po wybudowaniu w 2016 r. nowej kaplicy, z inicjatywy 19.
Borkowskich Gromad Zuchowych „Krasnalek” i „Wilczków”
z Harcerskiego Szczepu „Solvay” im. Św. Jana Pawła II postanowiono odtworzyć tę pamiątkę. Pomnik został wykonany wg.
projektu Andrzeja Ożoga oraz harcmistrzów Barbarę i Jacka
Kucharskich, dzięki nieocenionemu wsparciu, także ﬁnansowemu rodziców borkowskich zuchów i harcerzy, proboszcza
paraﬁi Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim ks. Mariana Chyrca oraz darczyńców, którzy wsparli i nadal wpierają tę
inicjatywę.

Jan Ziębla i Stanisław Łuczyński, którzy dokonali aktu odsłonięcia tablicy upamiętniającej borkowskich harcerzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Cmentarz
w Borku Fałęckim przy ul. Zawiłej. 14 października 2017 r.

Krąg Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać” w
roku 1988 upamiętnił poległych w czasie II wojny światowej
druhów z 1. Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czar-

Uroczystość odsłonięcia pomnika zgromadziła społeczność
zuchów i harcerzy borkowskich wraz z opiekunami oraz ich
rodziny, harcerzy seniorów i sympatyków. Obecni byli także przedstawiciele Rady Dzielnicy IX: przewodniczący Jan
Stanisław Pietras oraz radny Miasta Krakowa Adam Migdał.
Najstarsi harcerze ze szczepu „Solvay” pełnili wartę honorową podczas uroczystości oraz prowadzili apel poległych, podczas którego wspomniane zostały osoby, których nazwiska →

FOT. ANNA SULENCKA

FOT. JACEK KUCHARSKI

Zuchy i harcerze borkowscy w dniu
odsłonięcia tablicy upamiętniającej
harcerzy z Borku Fałęckiego poległych w czasie II wojny światowej.
14 października 2017 r.

→ widnieją na tablicy pamiątkowej – ich postawy obywatel-

FOT. ANNA SULENCKA

skie i działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz niezłomność w obliczu zagrożenia życia i śmierci. Barbara Kucharska w słowie podziękowania za uczestnictwo w uroczystości oraz wspieranie inicjatywy przywrócenia pomnika zaznaczyła, że „warto i trzeba pamiętać o tych, co odeszli, ucząc tym samym najmłodszych właściwej postawy, wyborów i zachowania
w najtrudniejszych chwilach życia”.
AS

Krąg harcerski na zakończenie uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej
harcerzy z Borku Fałęckiego poległych w czasie II wojny światowej. 14 października
2017 r. Pierwszy z prawej: druh Jacek Kucharski.

kładka nad czasem
BOHATEROWIE (W) DZIELNICY IX

Harcerze bohaterami
borkowskich ulic
Harcerze borkowscy wpisali się trwale w pamięć
mieszkańców naszej dzielnicy. Spacerując po osiedlu
zwanym Polaną Żywiecką w Borku Fałęckim, napotykamy dwie ulice, które noszą imiona zasłużonych
harcerzy: ulica Tadeusza Starca oraz ulica Druhny
Hanki. Życie tych osób potoczyło się różnymi drogami, dzielili jednak los młodzieży harcerskiej, która
podjęła czynną walkę z okupantem podczas II wojny
światowej.
TADEUSZ STARZEC był jednym z wielu harcerzy, którzy
oddali Polsce swe życie młode podczas okupacji hitlerowskiej.
Szlak harcerski Tadek rozpoczął w 1931 roku, wstępując do
zastępu „Puchaczy” w Borku Fałęckim, który powstał z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Adolfa Zagrodzkiego. Zbiórki
prowadzone przez harcmistrza Tadeusza Miterę odbywały się
przy blokach mieszkalnych Zakładów Sodowych Solvay. Tade-
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Pomnik poległych harcerzy upamiętnia następujące osoby:
Dh Zygmunt ADAMUS – od 1932 roku harcerz 1. BDH im.
Zawiszy Czarnego, żołnierz AK Placówki Łagiewniki, zamordowany
w niemieckim więzieniu na ul. Montelupich w 1944 roku.
Dh Tadeusz GERAS – od 1932 roku harcerz 1. BDH im. Zawiszy
Czarnego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej, zastrzelony podczas
ucieczki z pociągu w 1944 roku.
Dh Henryk SROKA – drużynowy – wódz Gromady Wilczków
Borkowskich, mieszkaniec ul. Chłodnej 10, harcerz krakowskich
Szarych Szeregów, żołnierz AK Placówki Łagiewniki; wraz ze stryjem
brał udział w ratowaniu dzieci wywożonych do niemieckiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz Birkenau; zmarł w celi głodowej niemieckiego więzienia gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w roku 1944.
Dh Tadeusz STARZEC – od 1931 roku harcerz skautowego zastępu
„Puchaczy”, redaktor gazety „Biszkopt”, od 1934 roku drużynowy
1. BDH im. Zawiszy Czarnego, studiował w Mikołowskim Seminarium, planował wyjazd na misje. Powołany w 1939 roku do 51. PP
w Brzeżanach, aresztowany na początku wojny, zamordowany podstępnie przez hitlerowskich wartowników w niemieckim Oﬂagu II c
Woldenberg 26 marca 1944 r., odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Dh Tadeusz SUWARA – od 1932 roku harcerz 1. BDH im. Zawiszy
Czarnego, zastępowy „Bobrów”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej,
syn nauczycieli borkowskiej szkoły, mieszkaniec obecnej ul. Jagodowej, spalony żywcem w piecu krematoryjnym niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Gross Rosen w 1944 roku.
Dh Zdzisław WOŁOWIEC – od 1932 roku harcerz 1. BDH im.
Zawiszy Czarnego, zamordowany w niemieckim więzieniu na ul.
Montelupich w 1940 roku.

usz w krótkim czasie został zastępowym „Lisów” i wykazywał
niesamowitą inicjatywę na zbiórkach, wycieczkach, biwakach.
Wydawał gazetkę „Biszkopt”, układał monologi, pisał piosenki,
wiersze i prozę. Był projektantem i wykonawcą harcówki w budynku walcowni przy „Zakopiance”, którą członkowie drużyny
żartobliwie nazywali „starcówką”. W 1934 r., będąc uczniem
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, Tadeusz został drużynowym 1. Borkowskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, która powstała w grudniu 1932 r. Borkowska drużyna
brała wtedy udział m.in. w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa
Polskiego w Spale (1935 r.). Druh Tadek był organizatorem kilku obozów stałych pod namiotami oraz wędrówek górskich po
Beskidach. Od 1937 r. w mikołowskim klasztorze Księży Salwatorianów przygotowywał się do pracy misyjnej w Afryce, cały czas utrzymując kontakt z drużyną.
W sierpniu 1939 r. Tadeusz powołany został do 51. Pułku
Piechoty Strzelców Kresowych w Brzeżanach (obecnie na terenie Ukrainy w obwodzie tarnopolskim), gdzie dowódcą był
ppłk Emil Fieldorf. We wrześniu 51. Pułk Piechoty toczył walki z wojskami niemieckimi w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego i pomimo zdecydowanego oporu stawianego niemieckiemu 9. Pułkowi Kawalerii Zmotoryzowanej, został rozbity.
Tadeusz Starzec dostał się do niewoli i wywieziono go do Rzeszy. Początkowo przebywał w oﬁcerskim obozie Oﬂag X A Itzehoe, blisko niemieckiej granicy z Danią, w połowie listopada
1939 r. został przeniesiony do Stalagu II A Neubrandenburg,
gdzie ulokowano go w izolowanej części obozu (za rzekomą
próbę zabicia kamieniem niemieckiego wartownika). Był objęty przymusową pracą na roli poza obozem. 21 czerwca 1941 r.
wraz z grupą wyselekcjonowanych ponad stu podchorążych
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oraz politycznie podejrzanych znalazł się w Oﬂagu II C Woldenberg w kampanii ordynansów
porządkującej obóz i baraki oﬁcerskie. Tadeusz wykazywał się
aktywnością i komunikatywnością, zdobył autorytet, miano osoby efektywnie pracującej
i szybko uczącej się. Korespondował z harcerzami borkowskimi, szczególnie ze swoim przybocznym druhem hm. Ryszardem
S
Stefańskim.
Uczestniczył również
t
w tajnym
szkoleniu wojskowym i ciągle planował ucieczki do walczącej ojczyzny. Był niewygodnym więźniem, znał cztery języki. Do Oﬂagu
II C Woldenberg przywieziono go z opinią niepoprawnego uciekiniera, stwarzającego Niemcom trudności.
W marcu 1944 r. Tadek zaplanował wyjazd w dużym wozie z fekaliami latrynowymi. Niestety Niemcy odkryli schowek,
w którym ukrył zbudowaną własnoręcznie z pryczy płaską,
szczelną skrzynię w rodzaju skafandra. Tadek przyznał się do
zniszczenia mienia Rzeszy w nadziei, że w drodze na pozaobozową rozprawę nadarzy się okazja do ucieczki. Niemcy postawili go jednak przed sądem wojskowym w Oﬂagu II C. Starszy wiekiem oﬁcer sądowy Lagerkomendatury, kpt. Dr Priewe,
skazał Starca na 28 dni więzienia – najwyższy wymiar obozowego aresztu. Podch. Julian Frankowski (kancelista) tłumaczył Tadkowi, że kpt. Dr Priewe aresztem tym ratuje go przed
niebezpiecznym wyjazdem do sądu w Settin (Szczecin). Jednak Tadek odwołał się od decyzji i sprawę przekazano do sądu
wojskowego. Termin rozprawy ustalono na 24 marca 1944 r.
W przeddzień wieczorem jeden z niemieckich podoﬁcerów
poufnie poinformował polską komendę Oﬂagu, że jutro zabiją Starca „w trakcie ucieczki”, za co dwaj ochotnicy (gefreiterzy) dostaną urlop. Starszy obozu wezwał Tadka i kazał mu dać
słowo honoru, że nie będzie próbował uciekać. W nocy Tadek
odszedł w obecności dwóch wartowników, pożegnał się, jakby
wybierał się na krótką harcerską wycieczkę. Był w mundurze
amerykańskim. W jednym guziku wmontowany był kompas,
w guzikach płaszcza po tysiąc franków francuskich zwiniętych
w kulkę. Nazajutrz rano 25 marca ciężko rannego Tadka przywieziono do izby chorych. Miał dwie głębokie rany kłute bagnetem w pośladek i udo oraz dwie rany postrzałowe w głowę
i brzuch. Zmarł kilka godzin po wypadku. Miał 26 lat.
Kpr. podch. Tadeusza Starca pochowano na przyobozowym
cmentarzu. Po wojnie poległych Woldenberczyków ekshumowano i przeniesiono na wojskowy cmentarz w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma pewności, gdzie leżą szczątki Tadeusza
Starca. Na liście ekshumowanych nie ma jego nazwiska, mógł
więc pozostać w ziemi woldenberskiej. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. Poza ulicą w Krakowie, jego
imię nosi Szkoła Podstawowa z Izbą Pamięci w Dziedzicach
oraz Centralny Plac z tablicą pamiątkową w Dobiegniewie
(dziś miasto w woj. lubuskim, obok którego istniał obóz jeniecki, w którym zamordowano Tadeusza). Pamiątki po nim można znaleźć w głównej części Muzeum Woldenberczyków.
DRUHNA HANKA – ANNA MARSZAŁEK-STRUŚ przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 1931 r. zostając zuchem
Ludwinowskiej Gromady „Ważki wodne”. W 1934 r. została
harcerką w 21. drużynie Harcerek (Ludwinów-Dębniki). Kie-

dy w 1937 r. rodzice Hani przeprowadzili się do Borku Fałęckiego (dom na Dołkach), druhna Hanna postanowiła założyć
w Borku drużynę harcerek. W 1938 r. powstał zastęp skautek „Grzmiący Potok”, z którego po roku miała powstać drużyna. Wojna przerwała jednak te plany. Zastęp „Grzmiący Potok” rozpoczął pracę konspiracyjną w Szarych Szeregach. Hanka przyjęła pseudonim „Szarotka”, zastęp pomagał druhnie w
kolportażu podziemnej prasy i ulotek – były to jedyne harcerki
działające w Szarych Szeregach na terenie Podgórza.
Druhna Hanka została aresztowana w listopadzie 1943 r. w
swoim mieszkaniu w Borku Fałęckim w momencie, gdy powielano „Przegląd Polski. W mieszkaniu znajdowała się także
broń i inne materiały konspiracyjne. Przez 9 miesięcy więziona
była przez gestapo na Montelupich, a następnie wywieziona została w bardzo złym stanie zdrowotnym do niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück. Na początku 1944 r. do Borku dotarła wiadomość, że „Szarotka zmarła podczas kolejnego
przesłuchania”. Tymczasem w Ravensbruck dzięki opiece harcerek z obozowej drużyny „Mury” Hanka powróciła do zdrowia
i aktywnie włączyła się w działalność konspiracyjną.
Po ustaniu działań wojennych, z końcem stycznia 1945 r.
kilka koleżanek z przedwojennego zastępu „Grzmiący Potok” postanowiło reaktywować harcerstwo żeńskie w Borku
Fałęckim i zarejestrowały w Krakowskiej Chorągwi Harcerek
19. Podgórską Drużynę Harcerek. Drużyna miała nosić imię
starszej koleżanki Hanki Marszałkówny, ps. „Szarotka”, która uznana została za zmarłą. Druhna Hanka przeżyła jednak
obóz koncentracyjny w Ravensbrück i po wyzwoleniu obozu,
w kwietniu 1945 r., wróciła do Krakowa.
Zainteresowanie harcerstwem po wojnie było ogromne, dlatego Hanka założyła w Borku Fałęckim 33. Drużynę Harcerek
„Kłosy” dla starszych dziewcząt, nad którą sprawowała pieczę
do 1949 r., kiedy władze komunistyczne na 7 lat zawiesiły działalność ZHP. „Kłosy” miały swoją harcówkę w domu państwa
Sroków przy ul. Zaborze 7. Za aktywność i wiedzę metodyczną
druhna Hanna uzyskała 1 marca 1948 r. stopień podharcmistrza. Po reaktywacji harcerstwa w 1956 r. Hanka wraz z mężem zakładała drużyny przy Technikum Geodezyjnym (przy ul.
Skrzyneckiego), zamieszkali wtedy ponownie w Borku przy ul.
Kępnej 17 w nowo wybudowanych blokach. W 1959 r. „Szarotka” mianowana została harcmistrzem. Oprócz funkcji drużynowych była członkiem Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Krakowskiej.
W 1960 r. w ramach „czystki”, czyli usuwania z harcerstwa
tych, którzy rozpoczęli działalność przed rokiem 1939, władze
Związku uznały, że państwo Hanna i Stanisław są nieprzydatni w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Przez lata jednak sympatyzowali z drużynami podgórskimi. Po strajkach na wybrzeżu podjęli inicjatywę wraz z Heleną Kantor-Kutyła założenia
Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Hanna rozpoczęła współpracę z Komisją Historyczną Komendy
Chorągwi, włączyła się do ruchu odnowy w ZHP, organizowała spotkania więźniarek Ravensbrück. Była również aktywna
na spotkaniach i podczas przygotowań uroczystości i harcerskich akcji. Do końca życia druhna Hanka była członkinią Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Zmarła
15 grudnia 1991 r.
Imię Druhny Hanki nosi nowo powstała 19. drużyna harcerek borkowskich.
(OPRAC. ANNA SULENCKA NA PODSTAWIE TEKSTÓW JACKA KUCHARSKIEGO)

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 5 / 2017 · www.dzielnica9.krakow.pl

15

BLUSZCZOWANIE
Wszystkich mieszkańców Dzielnicy IX zapraszamy do udziału
w VI edycji konkursu „Dzielnica
Dziewiąta Dzielnicą Ogrodów”.
Coroczne spotkanie z mieszkańcami – uczestnikami konkursu
oraz wręczenie nagród odbędą
się 29 listopada o godz. 17.00
w siedzibie Rady Dzielnicy IX.

W

tym roku zachęcamy szczególnie
do eksponowania i zgłaszania do
konkursu ogrodów balkonowych oraz
z roślinnością bluszczową. Jury konkursowe doceni plan zagospodarowania
przestrzeni ogrodu / balkonu / tarasu,
różnorodność roślin ozdobnych, oryginalność i walory estetyczne oraz zaangażowanie osobiste ogrodnika.
Wyróżnione dzieła ogrodnicze zostaną
przedstawione w INFO.9 – piśmie Rady

Dzielnicy IX w listopadzie 2017 r. Fotograﬁe ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody,
fundowane częściowo przez ﬁrmę
Castorama.
Zgłoszenia – w formie fotograﬁi na papierze lub na nośniku
elektronicznym – przyjmowane
są w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13. Można
również zgłosić swój udział pod
numerem telefonu 504 266 039.

KONKURS

D]LHOQLFD IX D]LHOQLFó OGRODÓW

VI EDYCJA 2017
]DSUDV]DP\PLHV]NDQFyZ']LHOQLF\,;

do bluszczowania ]DNãDGDQLDRJURGyZ
EDONRQRZ\FK
]JÔRV]HQLDGRSDŠG]LHUQLND
1D]Z\FLć]FyZF]HNDMóDWUDNF\MQHQDJURG\

OGŁOSZENIE
Aktywnych seniorów, mieszkańców Dzielnicy IX zapraszamy na spotkanie
w Muzeum Józefa Mehoffera przy ul. Krupniczej nr 26 w Krakowie
w dniu 9 listopada o godzinie 13.00. (dojazd tramwajem do przystanku: „Teatr Bagatela”).
Po zwiedzeniu muzeum (w czasie ok. 1 godziny) spotkamy się na kawie, herbacie w muzealnej kawiarence.
Muzeum zwiedzamy z przewodnikiem, wstęp do muzeum i poczęstunek są bezpłatne.

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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