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Z  P R A C  R A D Y  D Z I E L N I C Y  I X

Z minionych sesji

*    *    * 

Wszystkie uchwały podjęte przez Ra-
dę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym 
brzmieniu na stronie internetowej Dziel-
nicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

w dniu 16 lipca 2016 roku 

naszego Kolegi 

ś. † p. 

Marka Jabłońskiego
Radnego VII kadencji, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Radni i Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki oraz Pracownik Biura Rady

Na posiedzeniu w dniu 27 czerw-
ca rada podjęła uchwałę wniosku-
jącą do Prezydenta Miasta Krako-
wa o wstrzymanie wycinki drzew na 
działkach przy ulicach Jagodowej 
i Żywieckiej oraz wstrzymanie pro-
cedur dotyczących realizacji budowy 
budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych i podjęcie decyzji o zachowaniu 
charakteru tego terenu jako zielonego. 
Wnioskowano o wykup działek, o któ-
rych mowa w uchwale lub ich zamia-
nę przez Miasto, aby utworzyć kory-
tarz ekologiczny łączący tereny zielo-
ne w Borku Fałęckim. Rada podkreśla, 
że jest to zgodne z przygotowywany-
mi obecnie i konsultowanymi z Dziel-
nicami Miasta Krakowa planami kie-
runków rozwoju terenów zielonych 
na lata 2016–2030 w Krakowie. Dział-
ki te jeszcze kilka lat temu miały cha-
rakter terenu leśnego, który stanowił 
przedłużenie leśnej pierzei, po stronie 
wschodniej ul. Żywieckiej na odcinku 
od ul. Jagodowej do ul. Zawiłej. Podję-
te działania inwestycyjne bezpowrot-
nie negatywnie wpłynęły na zmianę 
charakteru przestrzeni w tym rejonie. 
Szczególnie szkodliwa jest likwidacja 
terenów zielonych ze względu na kata-

strofalne zanieczyszczenie powietrza. 
Rada zwraca też uwagę na fakt, że te-
ren, na którym planowana jest wycin-
ka drzew i zabudowa zlokalizowany 
jest między granicami dwóch MPZP, 
których założeniem jest min. ochrona 
obszarów zielonych w Borku Fałęckim.

Podczas sesji w dniu 7 lipca Rada 
Dzielnicy IX podjęła uchwałę w spra-
wie kierunków rozwoju i zarządzania 
terenami zielonymi w Krakowie w la-
tach 2017–2030. Uchwała zawiera 
wnioski ogólne oraz dotyczące kon-
kretnych obszarów Dzielnicy IX (wię-
cej na ten temat w artykule „Tereny 
zielone w Dzielnicy IX czekają na do-
brego gospodarza” na stronie 7).

Powołany został wiceprzewodni-
czący Komisji ds. Terenów Zielo-
nych, Sportu i Rekreacji Rady Dziel-
nicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki – 
radny Adam Migdał.

Na sesji w dniu 21 lipca tematem 
wiodącym było rozdysponowanie 
środków finansowych przydzielo-
nych dzielnicy na rok 2017. Kwo-
tę 1 740 944 zł podzielono (wg zasad 
określonych przez Statut) na zadania 
ujęte w następujących pulach: 
A. Prace remontowe szkół podstawo-
wych, gimnazjów, przedszkoli i żłob-
ków.
B. Budowa, modernizacja, prace re-
montowe ogródków jordanowskich, 
zieleńców i skwerów.
C. Budowa, modernizacja, prace re-
montowe miejskiej infrastruktury 
drogowej.
D. Budowa, modernizacja, prace re-

montowe osiedlowej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej.
E. Lokalne wydarzenia: oświatowe, 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
F. Program poprawy bezpieczeństwa 
dla Gminy Miejskiej Kraków – „Bez-
pieczny Kraków”.
G. Dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych.
H. Dzielnicowy program ochrony 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
I. Dzielnicowy program wspiera-
nia działalności miejskich placówek 
oświaty, kultury, sportu, pomocy spo-
łecznej i zdrowia.
J. Współpraca z organizacjami poza-
rządowymi działającymi na obszarze 
dzielnicy.
K. Komunikacja z mieszkańcami 
dzielnicy.
L. Obsługa administracyjno-biurowa 
Rady i Zarządu Dzielnicy.
Ł. Pozostałe wynikające z zapisów sta-
tutów.

Uchwalono również korektę roz-
dysponowania środków na bieżą-
cy oraz korektę WPF rok 2016 (aby 
maksymalnie wykorzystać przyznane 
środki).

Podjęto także uchwałę z negatyw-
ną opinią  dokumentacji projektowej 
dla przebudowy drogi wewnętrznej 
przy ul. Zakopiańskiej.               AS

5 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 odbędzie się 
spotkanie przedstawicieli Spółki Akcyjnej Trasa Łagiewnicka z mieszkańcami, dotyczące założeń koncepcyjnych 

związanych z budową Trasy Łagiewnickiej. ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE.

Z ogromnym żalem i smutkiem 
żegnamy

śp.

Marka Jabłońskiego
Wspaniałego Człowieka, oddanego 

sprawie działacza społecznego 
i samorządowego, Radnego Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki VII kadencji.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia w imieniu Radnych 
składa 

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
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B U D Ż E T  O B Y W A T E L S K I

nr pro-
jektu tytuł projektu skrócony opis szacunkowy 

koszt
liczba 
punktów

numer 
ewidencyjny

6
Park leśny Borek Fałęcki 
– III etap

W ramach III etapu zaplanowano dokończenie pielęgnacji zieleni przy ścież-
kach, renowację nawierzchni głównego duktu oraz uzupełnienie tablic itp.

79 600 1377 BO.D9.12/16

11
Borkowskie Ogrody 
Osiedlowe

Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej, małej architektury oraz za-
kup i montaż ławek z oparciem. 

94 700 869 BO.D9.29/16

10

Słoneczna Polanka Inte-
gracyjna w Parku Solvay 
– I etap

Zagospodarowanie części terenu Parku Solvay w oparciu o przygotowany 
profesjonalny projekt zagospodarowania, który będzie realizowany w kilku 
etapach. Projekt zagospodarowania przestrzeni uwzględnia funkcje społecz-
ne, rekreacyjne i integracyjne.

100 000 719 BO.D9.6/16

14 Magnoliowy zagajnik
Uporządkowanie terenu, zasianie trawnika, posadzenie kilku/kilkunastu ma-
gnolii.

97 000 499 BO.D9.14/16

7
Wymiana nakładki 
asfaltowej alejki 
spacerowej w parku Solvay

Wymiana skorodowanej i zniszczonej przez korzenie drzew nawierzchni. 
Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku. Podcięcie korzeni wra-
stających w nawierzchnię. Wymiana obrzeży.

97 000 497 BO.D9.18/16

13
Zagospodarowanie terenu 
przy ZSO nr 17, ul. Fredry 
– I etap

Projekt dotyczy przekształcenia terenu wokół szkoły przy ul. Fredry, tak by 
był bardziej przyjazny dla uczniów i mieszkańców.

50 000 416 BO.D9.7/16

9
Bezpieczne dzieci – progi 
zwalniające w parku przy 
Żywieckiej

Ulica w środku parku tuż obok placu zabaw - dzieci i samochody to niebez-
pieczne połączenie. Zbudujmy 3 progi zwalniające tak, żeby jeżdżące tam sa-
mochody nie mogły się rozpędzać. Koszt bardzo niski a bezpieczeństwo na-
szych dzieci jest najważniejsze.

7 600 348 BO.D9.17/16

3 Droga przy ul. Oraczy Droga przy ul. Oraczy się rozpadła i jest w opłakanym stanie. 110 000 319 BO.D9.26/16

5 MALI RATOWNICY 
Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przed-
szkoli przeprowadzone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

2 500 299 BO.D9.30/16

2 Tablety w ZSO nr 17

Zakup tabletów i stacji dokującej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
17 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie, które będą służyły m.in. do organiza-
cji nieodpłatnych warsztatów i kursów obsługi dla mieszkańców Dzielnicy IX 
Łagiewniki.

19 900 226 BO.D9.9/16

4 Piłkochwyty
Montaż nowych ochronnych piłkochwytów, tj. ogrodzeń na boisku ZSO nr 17 
przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie.

19 900 210 BO.D9.8/16

8
Sobotnia Akademia 
Młodego Naukowca 
– warsztaty dla dzieci

Projekt związany z organizacją zajęć warsztatowych dla dzieci zamieszkują-
cych Dzielnicę IX. Warsztaty oparte na metodach badawczych będą odbywa-
ły się  raz w miesiącu, w soboty, od stycznia 2017 do grudnia 2017  z wyłącze-
niem okresu wakacyjnego.

15 000 203 BO.D9.22/16

1
Sobotni Piknik 
Międzypokoleniowy

Projekt obejmuje organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców 
Dzielnicy IX. W czasie imprezy znajdą coś ciekawego dla siebie wszyscy 
mieszkańcy od przedszkolaka po seniora.

7 000 161 BO.D9.28/16

12
Ferie nie muszą być nudne 
– warszaty dla dzieci

Założeniem projektu jest zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dzieci 
w wieku 10-16 lat. Zajęcia odbędą się w okresie ferii zimowych 2017 przez 
okres jednego tygodnia.

5 000 145 BO.D9.27/16

PODSUMOWANIE Budżetu Obywatelskiego 2016

W głosowaniu na zadania Budżetu Obywatelskiego 2016, przeprowadzonym w dniach 18 czerwca – 1 lipca 
2016 r. wzięło udział blisko 45 tys. mieszkańców Krakowa. Ważne głosy oddało 39 800 osób. 
Głosowaliśmy na 401 projektów, w tym 122 o charalterze ogólnomiejskim oraz 279 projektów o charakterze 
dzielnicowym. Frekwencja ogólna wyniosła 7%. W Dzielnicy IX oddano 1043 głosy, co daje, biorąc pod uwagę 
liczbę stałych mieszkańców dzielnicy (15 080), frekwencję zbliżoną do ogólnej – 6,95%. Najbardziej aktywni 
okazali się mieszkańcy Dzielnicy V Krowodrza – frekwencja 10,5%, najmniej w Bieńczycach (Dzielnica XVI) 
– frekwencja 2,79% (szczegóły podsumowania BO 2016 na stronie www.dzielnica9.krakow.pl). 
W Dzielnicy IX można było oddać głosy na 19 zadań – to dużo na tle innych dzielnic, zważywszy na to, że 
jesteśmy najmniejszą dzielnicą, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.  

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
MIASTA KRAKOWA 2016
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gnania wyśpiewane i wypowiedziane, mają 
wymowę bez mała symboliczną. Za rok ich 
koledzy będą żegnali gimnazjum także jako 
odchodzący już do historii etap w polskiej 
edukacji.

Przestanie istnieć gimnazjum przy ul. 
Montwiłła-Mireckiego i kolejne roczniki 
dzieci i młodzieży z Dzielnicy IX będą uczy-
ły się w reaktywowanej szkole podstawowej 
NR „x”? Wiele jest znaków zapytania, które 
będą musieli postawić sobie nauczyciele, ro-
dzice i uczniowie u progu 2016/2017 roku. Ci, 
którzy gimnazjum pożegnali, niestety także 
będą dotknięci zmianą – nie napiszę „dobrą 
zmianą”, ponieważ reforma zawsze skażona 
jest „brakiem”. Zmiana będzie bowiem doty-
czyła również nauczania na poziomie liceum. 

Teraz są wakacje, więc na „świadectwach 
radośnie odlecieli uczniowie” i cieszą się z nagród i suk-
cesów szkolnych, których cały ogrom spadł także na rę-
ce i głowy uczniów SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej 8. W po-
przednim numerze pisaliśmy o ich osiągnięciach w wielu 
dyscyplinach sportowych i artystycznych (teatr!).

Zakończenie roku szkolnego odbyło się także w Klu-
bie Kultury Iskierka przy ul. Żywieckiej 44 gromadząc ro-
dziców, instruktorów i uczestników licznych warsztatów. 
W kameralnym wnętrzu odnowionej sali teatralnej klubu 
mogliśmy obejrzeć i wysłuchać popisy grupy tanecznej i in-
dywidualne występy uczestników warsztatów muzycznych 

– laureatów licznych konkursów. Po zakończeniu tego spo-
tkania nie można mieć wątpliwości, że klub jest potrzebny 
i daje radość mieszkańcom naszej dzielnicy.     RG 

K ON I E C  R O K U  S Z K O L N E G O

Oj, będzie reforma?!

Przedstawiciele Rady Dzielnicy IX, zaproszeni 
przez Dyrekcję, uczestniczyli osobiście 
w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 
2015/2016 w placówkach edukacyjnych 
i kulturalnych, a gdy ta obecność była 
niemożliwa, przesłali Nauczycielom 
i Uczniom gratulacje i życzenia 
w formie pisemnej.

Osobiście żegnałam się w imieniu radnych 
Dzielnicy IX z absolwentami Gimnazjum 
Nr 24 im. J. U. Niemcewicza. Także oni, nie 
ukrywając wzruszenia, co ujawnił okolicz-
nościowy film, żegnali się z nauczycielami 
i miejscem swego trzyletniego pobytu. To 
już koniec. Słowo „ostatni” ciśnie się na usta 
w czasie kończącego uroczystość poloneza, 
może właśnie „ostatniego poloneza”. W dniu 
23 czerwca 2016 roku uczestnicy uroczysto-
ści nie mieli jeszcze tej wiedzy, że słowa poże-

B U D Ż E T  O B Y W A T E L S K I

Na realizację zadań BO 2016, wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania, Dzielnica IX prze-
znaczyła kwotę 190 000 zł (realizacja zadań nastąpi w 2017 roku). W ramach tych środków do realizacji 
wskazanych zostało regulaminem BO 2016 i uchwałą Rady Dzielnicy IX z dnia 21 lipca 2016 pięć za-
dań z najwyższą liczbą punktów oraz dopełniających przeznaczoną kwotę do 189 400 zł:

6     Park leśny Borek Fałęcki – III etap, kwota: 79 600 zł

11   Borkowskie Ogrody Osiedlowe, kwota: 94 700 zł

9     Bezpieczne dzieci – progi zwalniające w parku przy Żywieckiej, kwota: 7 600 zł

5     Mali ratownicy, kwota: 2 500 zł

12   Ferie nie muszą być nudne – warszaty dla dzieci, kwota: 5 000 zł

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
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Pożegnanie tegorocznych absolwentów Gimnazjum Nr 24.

Polonez kończący uroczystość 
pożegnania tegorocznych 
absolwentów Gimnazjum Nr 24.
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Końcoworoczny pokaz grupy 
tanecznej z Klubu Kultury Iskierka.
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N A  D RO D Z E  O B Y W A T E L S K I E J

Trudna sztuka partycypacji

Napisanie obiektywnej recenzji książki pt. 
„PARTYCYPACJA. Milowy krok do rozwoju 
lokalnego”*, w kontekście doświadczeń 
związanych z zakończonym przed kilkoma 
dniami głosowaniem na projekty dzielnicowe 
i miejskie BO 2016, a także na 
projekty zgłoszone do edycji 
Małopolskiego BO 2016, jest 
nie lada wyzwaniem.

W omawianej pozycji poruszane są 
ważne tematy dla zrozumienia isto-
ty partycypacji i wprowadzenia jej 
do obiegu dobrych praktyk. Na pew-
no należy zwrócić uwagę na: rozdział 
1. Dialog społeczny, rozdział 2. Budżet 
obywatelski, rozdział 5. Partycypacyjne 
projektowanie przestrzeni publicznych 
oraz rozdział 6. Tworzenie oferty spę-
dzania czasu wolnego. 

Oczywiście warto przeczytać całość, 
aby znaleźć odpowiedź na pytanie: 
Wspólnie, czyli jak?. Istniejący w świa-
domości społeczności lokalnej deficyt 
w zakresie rozumienia i odczuwania 
wagi współdecydowania w podejmo-
waniu decyzji, dotyczących np. pro-
jektowania przestrzeni publicznych, 
jest widoczny choćby w projektach 

wniosków zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. Auto-
rzy projektów przed ich zgłoszeniem nie przeprowadzają 
konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami, nie uzgad-
niają z nimi zakresu zgłaszanych projektów, zadowalając się 
kilkunastoma podpisami poparcia i oczekują na dużą ilość 
punktów przyznanych, często bardzo oryginalnemu projek-
towi, w głosowaniu. To jest kulawa partycypacja. Warto za-
tem przeczytać, do jakich doświadczeń w tym zakresie od-
wołują się autorzy książki. Zawsze opłaca się korygować po-
pełniane błędy.

Ponownie próbujemy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego 
wspólnie?, gdy rozważamy sposoby partycypacyjnego pro-
jektowania przestrzeni (5. rozdział w niniejszej publikacji), 
ponieważ często zadajemy sobie pytanie, dlaczego w nie-
których miejscach przebywamy często i chętnie, a w innych 
nie zatrzymujemy się wcale. To nie urbaniści i architek-
ci, a właśnie użytkownicy przestrzeni publicznej najlepiej 

określają, czego oczekują od danego 
miejsca. Dlatego ważne jest, by anga-
żować ludzi do partycypacji w projek-
towaniu ich otoczenia.

Potrzebna jest do tych działań wie-
dza na temat metod i narzędzi, które 
pozwolą na komunikowanie się ze-
społu nie-architektów ze specjalista-
mi. Mówi o tym także książka Magda-
leny Mędelskiej**, której lekturę pole-
cam osobom zainteresowanym trudną 
sztuką partycypacji. 

Renata Grotowska

* Krzysztof Florys, Olga Gałek, Anna Ja-
rzębska, Barbara Kazior, Partycypacja. Mi-
lowy krok do rozwoju lokalnego, Wydawca 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kra-
ków 2016.

** Magdalena Mędelska, Partycypacja spo-
łeczna na poziomie lokalnym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
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Podczas sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęc-
ki w dniu 21 lipca 2016 r. podjęte zostały uchwały, w któ-
rych nastąpiły przesunięcia środków finansowych z za-
dań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 
roku z punktów wg Statutu Dzielnicy: 1. Budowa, moder-
nizacja, prace remontowe ogródków jordanowskich, zie-
leńców i skwerów oraz 2. Budowa, modernizacja, remonty 
miejskiej infrastruktury drogowej do środków bieżących. 
Nastąpiło obniżenie do kwot, które wg ZIKiT są możliwe 
do wykorzystania w roku 2016 na realizację zadań (szczegó-
ły zawierają uchwały Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek 
Fałęcki z dnia 21.07.2016 r. o numerach: XXVII/177/2016 i 
XXVII/179/2016). 

Efektem przesunięć jest zwiększenie środków finanso-
wych na zadania z zakresu remontów dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy IX z kwoty 241 268 zł do kwoty 412 987 zł. 

Obecnie na budowę, modernizację i remonty miejskiej 
infrastruktury drogowej na rok 2016 zaplanowane są za-
dania na kwotę 804 987 zł (392 000 zł to środki inwestycyj-
ne i 412 987 zł to środki bieżące na remonty dróg i chodni-
ków). Zadania realizowane będą przez Zarząd Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu w Krakowie.

STAN REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ 

1. Ul. Zdunów – opracowanie dokumentacji projektowej 
i przebudowa na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowal-
skiej w zakresie budowy chodnika i towarzyszącej infra-
struktury. Kwota zaplanowana: 129 000 zł.

Z ostatniej chwili: Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu informuje, że rozstrzygnięto przetarg nieogra-
niczony na realizację tego zadania na kwotę 73 028, 47 zł 
z terminem realizacji 31.08.2016 r. Realizatorem zadania bę-
dzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe SKO-BUD. 
Informuję jednocześnie, że w związku z powyższym na naj-
bliższej sesji na remonty będzie przesuwana kwota 55 972 zł. 

2. Ul. Kołodziejska / ul. Fredry – budowa przejścia dla 
pieszych. Kwota: 0 zł (całość rezerwowanej kwoty przesu-
nięta na remonty). 

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetle-
niem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie 
łączącym ulicę Zbrojarzy z ulicą Ruczaj, na obszarze obo-
wiązującego MPZP. Kwota: 13 350 zł. W ramach środków 
zostanie zrealizowany projekt część I. Wybrany jest wyko-
nawca projektu.

4. Budowa chodnika w ul. Zaborze. Kwota zaplanowana: 
39 000 zł. Do końca lipca zostanie rozstrzygnięty przetarg 
na wybór wykonawcy chodnika, z jednej strony ulicy, na 
odcinku do ul. Zdunów. 

Z ostatniej chwili: ZIKiT informuje o rozstrzygnię-
ciu przetargu na wykonawcę zadania w 2016 r., za kwotę 
20 743 zł. Na najbliższej sesji nastąpi przesunięcie kwoty 
18 257 zł na remonty.

5. Ul. Zdunów – budowa chodnika na odcinku od nr 29 
do ul. Podhalańskiej. Kwota: 95 650 zł. Do końca lipca zo-
stanie rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy. Zada-
nie zostanie wykonane w 2016 roku.

6. Ul. Zakopiańska – przystanek przy ZUS (kontynu-
acja). Kwota: 0 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZADANIACH NA TERENIE DZIELNICY IX 
Z ZAKRESU BUDOWY, MODERNIZACJI , REMONTÓW MIEJSKIEJ 
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 R.

7. Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 do mostku 
na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej. Kwota: 0 zł.

8. Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska 
(etap 2). Zadanie wieloletnie realizowane w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2015/2016 roku. Kwota: 75 000 zł. 
Trwają jeszcze uzgodnienia z Tauronem.

9. Ul. Żywiecka Boczna – budowa jezdni, odwodnienia. 
Kwota: 0 zł. 

10. Ul. Sielska – umocnienie skarpy przed projektowaną 
budową chodnika po stronie numerów parzystych, na od-
cinku przy ul. Zawiłej. Kwota: 0 zł.

11. Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od 
ul. Montwiłła Mireckiego do ul. Micińskiego. Kwota: 0 zł.

12. Ul. Goryczkowa – budowa przejścia wyniesionego z 
os. Żywieckiego (przejście pomiędzy budynkami nr 20-22) 
do Parku Solvay przy ul. Wałbrzyskiej. Kwota: 0 zł.

13. Ul. Cegielniana – budowa przejścia wyniesionego 
przy ul. Wałbrzyskiej. Kwota: 0 zł. 

14. Ul. S. Faustyny/Kołodziejska – przejście dla pieszych. 
Kwota: 0 zł.

15. Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika na odcinku od 
mostku na Mostku Kobierzyński do ul. Huculskiej. Kwota 0 zł.

16. Ul. Orzechowa – budowa chodnika o długości 30 m. 
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku ze środków bie-
żących ZIKiT. 

Pozycje: 2, 6, 7, 9-15 mają obecnie przypisaną kwotę 0 zł. 
Stan tych zadań wg informacji z ZIKiT jest na różnym etapie 
przygotowania formalno-prawnego – oceniane są możliwości 
realizacji. Zadania są monitorowane przez Zarząd Dzielnicy IX. 

17. Budowa i przebudowa oświetlenia. Kwota: 40 000 zł.
W zakresie budowy i remontu oświetlenia na terenie 

Dzielnicy IX, po wizji w dniu 26.07.2016 r., proponowane 
są do realizacji remonty – dowieszki na istniejących słu-
pach, zmiany długości wysięgników, położenia, przekiero-
wania lamp, wymiana lamp na mocniejsze – w poniższych 
lokalizacjach: ul. Turonia/Strąkowa, ul. Kościuszkowców 
20/Na Zrębie, ul. Kościuszkowców/Nowogródzka (przejście 
dla pieszych), ul. Nowogródzka/Niecała, ul. Żywiecka/Zdu-
nów (skrzyżowanie), ul. Zdunów 25-27b, ul. Okrzei 12, ul. 
Sielska – 4 punkty przy ul. Modrej, ciąg pieszy od ul. Jago-
dowej do pętli w Borku Fałęckim.

Wskazane zostały też lokalizacje lamp na terenie Dzielni-
cy IX, gdzie konieczne jest bieżące przycięcie pielęgnacyjne 
zieleni zacieniającej, zasłaniającej lampy.

 18. Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy.
Zaplanowane zadania remontowe na terenie Dzielnicy 

IX realizowane są wg kolejności na liście rankingowej. Ilość 
zrealizowanych pozycji zależy od kwoty i nastąpi do wy-
sokości środków finansowych, którymi Rada Dzielnicy IX 
będzie dysponowała do końca roku w puli „remonty dróg 
i chodników”. Obecnie do dyspozycji w tej puli jest kwota 
412 987 zł (kwota 241 268 zł przed przesunięciami podczas 
sesji 21.07.2016). Lista rankingowa remontów dostępna jest 
na stronie internetowej. W Piśmie opublikowana zostanie 
(wraz z perspektywą realizacji zadań) w kolejnym numerze 
we wrześniu 2016 r. 

Informacja na dzień 01.08.2016 r.

Przewodniczący Rady Dzielnicy IX  Jan S. Pietras
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Tereny zielone w Dzielnicy IX 
czekają na dobrego 
gospodarza

W dniu 23 czerwca 2016 roku w kinie Wrzos 
odbyło się spotkanie w ramach drugiego etapu 
konsultacji z mieszkańcami i samorządowcami 
z dzielnic VIII, IX i X na temat „Kierunków 
rozwoju i zarządzania terenami zielonymi 
w Krakowie w latach 2017-2030”.

Drugie spotkanie, w czasie którego uczestnicy debatowa-
li nad kilkoma tematami dotyczącymi przyszłości terenów 
zielonych w południowych dzielnicach Krakowa, skłania 
do wielu refleksji natury ogólnej i tych bezpośrednio zwią-
zanych z przyszłością „zieleni” w naszej dzielnicy. Uwzględ-
nienie w „kierunkach” najważniejszych rekomendacji daje 
szansę na uporządkowanie działań w zakresie planowania 
i zarządzania zielonym kapitałem Krakowa.

DEBATA  WNIOSKI I POSTULATY NATURY 
OGÓLNEJ
Istnieje konieczność ochrony i zagospodarowania tere-

nów wzdłuż cieków wodnych/korytarzy ekologicznych rze-
ki Wilgi, Potoku Rzewny/Urwiska, Potoku Młynny Kobie-
rzyński. W zakresie ochrony należy wskazać dwa ważne 
obszary: koryto i brzegi rzeki Wilgi w rejonie obszaru tzw. 

„białych mórz” oraz użytek ekologicznego Potoku Rzewny. 
Natomiast rewitalizacji powinny być poddane nabrzeża Po-
toku Młynny Kobierzyński, szczególnie na odcinkach prze-
biegających w bezpośredniej bliskości zabudowy wieloro-
dzinnej.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenów zielo-
nych uzasadnione jest przyjęcie dwóch priorytetów. Po 
pierwsze: prymatu wartości ekologicznych danego tere-
nu, w celu jego ochrony oraz po drugie: prymatu wartości 
rekreacyjno-sportowych, w celu podniesienia komfortu 
użytkowania terenu przez mieszkańców. Przy czym z dużą 
ostrożnością należy podejmować decyzję, gdy pojawia się 
pokusa uwzględnienia obydwu na danym terenie. Na tere-
nie dzielnic południowych Krakowa ma bowiem miejsce 
duża presja ze strony mieszkańców, by tworzyć tereny ziele-
ni urządzonej, czyli przede wszystkim o charakterze rekre-
acyjnym, a nie przede wszystkim w miarę uporządkowanej 
i bezpiecznej.

DEBATA  WNIOSKI I POSTULATY 
DOTYCZĄCE DZIELNICY IX
W związku z planowaną budową pola golfowego na tere-

nie „białych mórz” na działkach między ulicami Herberta, 
Podmokłą i Marcika wydaje się uzasadnione utworzenie te-
renu zieleni urządzonej z uwzględnieniem prymatu środo-
wiska naturalnego na obszarze między ul. Podmokłą i dro-
gą szybkiego ruchu, jako swoistej rekompensaty dla miesz-

kańców dzielnic IX, X, XI za komercyjne wykorzystanie te-
renu „białych mórz”.

 W równej mierze istotna jest rewitalizacja Parku Solvay, 
dokonana wg profesjonalnego projektu, poprzedzona 
uporządkowaniem dokumentacji geodezyjnej i własnościo-
wej jego terenu i zamknięta stosowną uchwałą Rady Miasta 
Krakowa w sprawie granic parku.

Wskazanie terenów zielonych, będących własnością pry-
watną, do wykupu lub zamiany przez Gminę Kraków, w ce-
lu tworzenia zielonych terenów zespolonych lub „zielonych 
korytarzy” – łączących tereny zielone na danym obszarze 
może pozwolić na ochronę terenów zielonych, które z ra-
cji własności nie podlegają ochronie i w zasadzie są sprze-
dawane pod zabudowę wielorodzinną lub usługowo-han-
dlową. Taką sytuację od wielu lat obserwujemy na terenie 
Dzielnicy IX w miejscach nie objętych planami zagospoda-
rowani przestrzennego.

DEBATA  WNIOSKI I POSTULATY 
ADMINISTRACYJNE
Na koniec postulaty – nazwijmy je umownie – o charak-

terze ekonomicznym i administracyjnym. Można zaliczyć 
do nich przygotowanie stosownych zapisów uniemożliwia-
jących realizację zadań/projektów na terenach zielonych 
niezgodnych z KIERUNKAMI ROZWOJU I ZARZĄDZA-
NIA TERENAMI ZIELONYMI w Krakowie w latach 2017-
2030 w okresie poprzedzającym wejście w życie stosownych 
zapisów, oraz zapis wymagający nadzoru nad tzw. zielony-
mi projektami realizowanymi w ramach wniosków Budżetu 
Obywatelskiego.

Ważne jest także zaplanowanie ciągów pieszo-rowero-
wych łączących tereny zieleni urządzonej, co pozwoli na 
stworzenie naturalnych więzi komunikacyjnych między 
południowymi dzielnicami oraz opracowanie zasad inwe-
stowania i bieżącego utrzymania terenów zielonych w za-
kresie organizacji i kosztów.

Omówione powyżej problemy Rada Dzielnicy IX przed-
stawiła jako rekomendacje do Kierunków rozwoju i zarza-
dzania terenami zielonymi w Krakowie w latach 2017-2030 
w uchwale podjętej jednogłośnie na sesji w dniu 7 lipca 
2016 roku.

Renata Grotowska 
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Koryto Wilgi 
przy „białych morzach”.
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Autorki koncepcji wystawy fotograficznej* odrzuciły narra-
cję linearną, chociaż przedmiotem prezentacji jest 25-letni 
odcinek czasu – od powstania Dzielnicy IX, tzn. od 1991 
roku, do roku 2016. Dlatego druga część tytułu prezenta-
cji: „Ludzie – Miejsca – Zdarzenia” wyjaśnia podstawy jej 
kompozycji, wskazując punkty odniesienia. Podkreśla także, 
które obszary minionego czasu są ważne dla całej koncepcji 
wystawy. Dzięki takiemu ujęciu widz może swobodnie „bie-

 WYSTAWA DZ IELN ICA  IX W  25‐LEC IU . 
LUDZ IE   M IEJSCA   ZDARZEN IA

Tak zwaną imprezą towarzyszącą XXII Dniom Dzielnicy IX 11-12 czerwca 2016 roku była wystawa 
przedstawiająca „migawki” z 25-lecia naszej dzielnicy. Wystawę otwartą uroczyście przez Prezydenta 
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Przewodnicząego Rady Miasta Krakowa Bogusława 
Kośmiera w dniu 12 czerwca można było oglądać w siedzibie Rady Dzielnicy IX do dnia 7 lipca 2016 
roku. W założeniu ma to być jednak wystawa mobilna i do końca roku zawita jeszcze do Gimnazjum 
Nr 24 – we wrześniu, do Klubu Kultury Iskierka lub SOSW Nr 6 – prawdopodobnie w październiku, do 
CSW Solvay – w listopadzie i na koniec roku do ŁTK z siedzibą w ZSOI Nr 17 przy ul. A. Fredry.

MIEJSCA

Dzi
elnica 9 agiewniki-Borek Facki

w 25-leciuw
 

LUDZIE

ZDARZENIA

W Y S TA W A  
jubileuszowa

gać po tematach” i dowolnie poruszać się w czasie, zgodnie 
ze swoimi możliwościami percepcyjnymi, bowiem wystawa 
adresowana jest nie tylko do mieszkańców naszej dzielnicy. 
Chętnie zaprezentuje się zaproszonym gościom, którzy bę-
dą mogli odkryć nieznane im oblicze miasta. Także miesz-
kańcy „dziewiątki” mają zróżnicowaną pamięć, inną ci, któ-
rzy mieszkają tu od kilku pokoleń, inną pozostali, którzy 
osiedli tu kilka lat temu.

Dużą pomocą w porządkowaniu materiału fotograficz-
nego są tytuły poszczególnych plansz i podpisy pod zdję-
ciami. Dzięki takiej formie, układ jest czytelny, ale równo-
cześnie, jak w kalejdoskopie zmieniają się kolorowe obrazy 
Łagiewnik i Borku Fałęckiego. W efekcie wystawa nie jest 
statyczna i bardziej przypomina obraz filmowy w rodzaju 
stopklatki, który możemy odbierać w sposób indywidual-
ny. Swobodne wejście w interakcję z obrazem powoduje, że 
wystawa występuje w niezliczonych odsłonach i rozpoczy-
na dialog z widzem. 

Poza wskazanymi wyżej wyróżnikami wystawy, bardzo li-
czymy także na walor edukacyjny, stąd przedstawiony plan 
jej prezentacji w szkołach. Jest to dobra okazja, by przedsta-
wić dzieciom i młodzieży różne oblicza lokalnego samorzą-
du, który nie jest tajemnym miejscem, urzędem, odwiedza-
nym przez mieszkańca dzielnicy (gdy zna jego adres!) nie-
chętnie, wg obiegowego przekonania, i tylko z konieczności. 
Wystawa prezentuje całe spektrum działań, różne możliwo-
ści współpracy i kontaktów z Radą Dzielnicy IX. 

Na uwagę zasługuje pierwsza bardzo ważna plansza wy-
stawy – plakat wpisujący się także w opowiedzianą histo-
rię. Plakat, którego autorką jest Anna Sulencka, powstał 
na podstawie rysunku Sebastiana Walczego – ucznia Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 z ul. 
Niecałej, który wyróżniony został I nagrodą w konkur-
sie fotograficzno-graficznym „Borek Fałęcki-Łagiewniki 

– tu mieszkam” zorganizowanym w 2010 roku przez CSW 
Solvay.        RG

* autorki wystawy: Renata Grotowska, Anna Sulencka 
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Od kilku lat święto Dzielnicy IX 
to weekendowy piknik rodzin-
ny adresowany do wszystkich 
pokoleń mieszkańców i ich 
rodzin. Program konstruowa-
ny jest tak, aby każdy – młody, 
senior i wnuk seniora – zna-
lazł podczas Dni Dzielnicy IX 
swoje miejsce i czas na relaks 
i dobrą zabawę. Stwarzamy 
możliwość zaprezentowania 
się różnych środowisk, aktyw-
ności i działań. 

Na scenie pokazują się szerszej pu-
bliczności lokalne zespoły artystycz-
ne, działające przy placówkach oświa-
towych i kulturalnych w naszej dziel-
nicy. W tym roku, podczas XXII Dni 
Dzielnicy, tradycyjnie wystąpili: Or-
kiestra Dęta Solvay, zespół seniorów 
Pogodna Jesień, młodzieżowy Pre-
cedance, w ubiegłych latach ogląda-
liśmy tańce  hawajskie w wykonaniu 
Perly Shells, spektakle teatralne gru-
py Studio z KO Iskierka, Teatru Nieco 
Większych Form, spektakle muzycz-
no-baletowe szkoły Da Capo, poka-
zy zespołów tanecznych działających 
w ramach szkolnych kół zaintereso-
wań. Co roku towarzyszą nam w po-
chodach przez Park Solvay do siedziby 
Rady Dzielnicy IX otwierających dni 
dzielnicy i scenicznych prezentacjach 
wokalno-tanecznych dzieci z Przed-
szkola Nr 95. 

Dni Dzielnicy IX to nie tylko scena. 
To także tętniąca życiem futbolowym 
murawa stadionu KS Borek, na której 
co roku odbywają się turnieje, w które 
gospodarze miejsca (KS Borek i Szkół-
ka Piłkarska Borek) angażują szkółki 
piłkarskie i kluby sportowe z Krakowa 
i okolic. Tradycją stał się mecz o Pu-
char Przewodniczącego Dzielnicy IX, 
który rozgrywają oldboy’e, mieszkań-
cy i samorządowcy. 

Życiem tętni także piknikowe mia-
steczko na terenie Centrum Aktyw-
nego Wypoczynku. Odbywają się tu 
warsztaty plastyczne i teatralne. Na 
swoich stoiskach młodzież ze szkół z 
terenu Dzielnicy IX dzieli się swoimi 
osiągnięciami – można np. wesprzeć 
barwnie prezentowaną działalność

DNI DZIELNICY IX  PIKNIK RODZINNY
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fot. Renata Grotowska

 wolontaryjną uczniów SOSW Nr 6 
z ul. Niecałej lub nabyć galanterię skó-
rzaną produkowaną przez uczniów 
dawnej „Skórzanki”. W tym roku za-
interesowaniem cieszyły się: stoisko 
chemiczno-biologiczne Koła Nucleus 
z Gimnazjum Nr 24 oraz stoisko SO-
SW Nr 6 z grami i zabawami logicz-
nymi dla dzieci. Przez kilka lat gości-
liśmy artystów sztuki rękodzielniczej 
na towarzyszących dniom dzielnicy 
Kiermaszach Rękodzieła Artystyczne-
go. Atrakcją dla najmłodszych co ro-
ku są gry terenowe i sprawnościowe 
przygotowane przez strażaków i straż-
ników miejskich oraz oryginalne za-
bawy zręcznościowe serwowane przez  
znakomitych animatorów-kuglarzy 
z Teatru Scena Kalejdoskop czy Teatru 
Clowna Feliksa. Popularnością wśród 
dzieci cieszą się konkursy z nagrodami. 
A dla seniorów otwarliśmy w tym roku 
kawiarenkę seniora – miejsce spotka-
nia i ciekawych konwersacji.

Podczas Dni Dzielnicy IX promuje-
my także działania obywatelskie. Go-
ściliśmy Fundację Stańczyka, która 
przygotowała konkursy i warsztaty 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży na 
temat samorządu lokalnego, w 2014 r. 
wspieraliśmy akcję społeczną rodzi-
ców na rzecz budowy przedszkola 
w Borku Fałęckim. Podczas ostatnich 
dni dzielnicy promowany był Budżet 
Obywatelski 2016.

Każdego roku w obchody Dni Dziel-
nicy IX wpisuje się ważny dla naszej 
małej ojczyzny jubileusz. W 2011 ro-
ku świętowaliśmy wraz z całym Kra-
kowem Jubileusz XX-lecia samorządu 
lokalnego, w 2012 roku 40-lecie pra-
cy artystycznej związanego z Podgó-
rzem i Klubem Iskierka pana Adama 
Pochopienia, w 2013 r. obchodziliśmy 
85-lecie działalności KS Borek, rok 
później jubileuszowe 20. Dni Dzielni-
cy IX, w 2015 wspólnie z Przedszko-
lem Nr 95 świętowaliśmy 50-lecie 
działalności placówki, a w tym roku 
kolejny jubileusz XXV-lecia krakow-
skich dzielnic. 

Chcemy łączyć pokolenia i zachęcać 
do aktywności sportowej, kulturalnej 
i społecznej. 

 Zapraszamy na kolejne Dni Dzielni-
cy IX w przyszłym roku!              AS

W czasie święta dzielnicy 
w Centrum Aktywnego Wypo-
czynku rekreacja łączy się ze 
sportem, wydarzeniami kultu-
ralnymi, a także z działaniami 
artystycznymi, edukacyjnymi 
oraz obywatelskimi.



11Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·   NR 4 /  2016  ·   www.dzielnica9.krakow.pl



12 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·   NR 4 /  2016  ·   www.dzielnica9.krakow.pl

DZIELNICOWY 
UŚMIECH ZDROWY  

Nr 3 / 2016 
ukazuje się od czasu do czasu 

w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK

XXII  DNI  DZIELNICY IX

Drodzy Mili Czytelnicy
Już za nami Dni Dzielnicy.
Pogoda nam dopisała,
Lecz frekwencja była mała
– Chociaż większa  niż …  w kaplicy!

Plakat był za mały, więc kiepsko 
z frekwencją?
Nie! To „POLSKA  GOLA!” – silną 
konkurencją!

A na przyszłość radzę Radzie:
Występ Szpaka na estradzie!
(Będą za tym – niedowiarku -
wszystkie szpaki z Solvay Parku!)

Gdyby nie chciał, bo za … młody,
To darmowy Pokaz Mody,
Albo Mili Czytelnicy
Pierwszy konkurs: MISS  DZIELNICY! 

PS. Dobre piwo i kiełbaski
       zasługują na oklaski!

napisał: Jerzy Faliszek
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Nasi laureaci odznaki Honoris Gratia

Od roku 2012 corocznie na wniosek Zarządu Rada Dzielnicy IX podejmuje uchwały rekomendujące do odznaki 
Honoris Gratia zasłużonych dla Krakowa i swojej „małej ojczyzny” mieszkańców Dzielnicy IX. 
Odznaka Honoris Gratia została ustanowiona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 
roku. Autorem projektu odznaki jest prof. Jerzy Nowakowski. Odznakę Honoris Gratia otrzymało już kilka tysięcy 
osób, stowarzyszeń i organizacji, które swą pracą i działalnością zasłużyły się dla społeczności krakowian. 

Adam 
Pochopień

Przedstawiamy Państwu 
sylwetki artystów – laureatów 

odznaczenia Honoris Gratia, 
zasłużonych dla społeczności 
Dzielnicy IX Miasta Krakowa.

J U B I L E U S Z  2 5 - L E C I A  K R A K O W S K I C H  D Z I E L N I C

Franciszek Jan Klimek (ur. 1934), 
z urodzenia i wyboru Krakowianin, 
od ponad 20 lat mieszkaniec Borku 
Fałęckiego w Dzielnicy IX Krakowa, z 
zawodu emerytowany muzyk, nadal 
aktywny poeta, autor ponad 200 wier-
szy o kotach . 

Życie zawodowe Franciszka J. Klim-
ka związane było przez 25 lat ze sce-
nami i estradami całego świata, gdzie 
występował jako artysta Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” a na-
stępnie przez 11 lat z Filharmonią 
Krakowską. Jego „życie poety” rozpo-
częło się przed laty od druku fraszek 

Franciszek 
K l imek

w satyrycznym tygodniku poznań-
skim „Mucha” oraz łódzkiej „Karuzeli” 
a także wierszy dla dzieci w tygodni-
ku „Świerszczyk”. W latach 80. XX w. 
fraszki oraz cotygodniowe felietony 
humorystyczno-satyryczne F. J. Klim-
ka drukował tygodnik społeczny „Ve-
to”. Z inicjatywy Krystyny Sienkiewicz 
poeta związał się z czasopismem „Ko-
cie sprawy”, w którym opublikował kil-
kadziesiąt swoich wierszy. W 2004 roku 
Wydawnictwo Nowy Świat wydało tom 
jego wierszy, a kolejne dwa tomy ukaza-
ły się w latach 2006 i 2007 w Wydaw-
nictwie Galaktyka. W 2008 roku kra-
kowskie Wydawnictwo OKTOPUS za-
prezentowało tom limeryków wysoko 
ocenionych przez mistrza tego gatunku 

– Michała Rusinka. W 2009 roku, w ra-
mach cyklu Salon Poezji, wiersze Fran-
ciszka J. Klimka zostały zaprezentowa-
ne przez aktorów krakowskiego Teatru 
im. J. Słowackiego.

Swoje najnowsze wiersze Franci-
szek Klimek prezentuje na spotka-
niach autorskich na scenie Kabaretu 
Loch Camelot, a także w placówkach 
oświatowo-wychowawczych na tere-
nie Dzielnicy IX, w domach kultury, 
domach pomocy społecznej. W 2012 
roku został przyjęty w poczet człon-
ków Związku Literatów Polskich.

W lutym 2012 roku w Teatrze Ka-
mienica w Warszawie, z okazji 10-le-
cia magazynu „Kocie Sprawy” odbyła 
się gala, na której Statuetkę Przyjaciela 

„Kocich Spraw” otrzymała pośmiert-
nie Wisława Szymborska – odebrał ją 
w imieniu sekretarza noblistki poeta 
z Krakowa Franciszek Klimek.

Poezja Franciszka Klimka ma nie tyl-
ko walory filozoficzne i estetyczne, ale 
także edukacyjne i wychowawcze, co 
znakomicie sprawdza się w pracy z naj-
młodszymi mieszkańcami Dzielnicy IX. 

O popularności poezji Francisz-
ka Klimka decydują bliskie kontak-
ty z krakowskimi czytelnikami, tak-
że naszej dzielnicy – spotkanie dzieci, 
młodzieży i mieszkańców Dzielnicy 
IX z poetą i jego twórczością odby-

ło się w 2013 roku w ramach cyklu 
„Dziewiątka zaprasza”.

Adam Pochopień urodził się w Kra-
kowie. Studiował na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie uzyskując dyplom 
w 1972 roku. Jest autorem projektów 
wnętrz, m.in. Młodzieżowego Domu 
Harcerza w Krakowie. Oprócz prac 
w zakresie projektowania wnętrz, re-
klam, ekspozycji wystawowych, zaj-
muje się malarstwem sztalugowym, 
ceramiką, rysunkiem i ilustracją. 
Wziął udział w około 300 wystawach 
indywidualnych i zbiorowych, m.in. 
w Salonach Malarstwa BWA i TPSP 
w Krakowie, Galerii Pryzmat, Sukien-
nice ZPAP w Krakowie, w Galerii Fun-
dacji Polska Japonia w Tokio w Japonii 
oraz w Niemczech. Jego prace znajdują 
się w zbiorach prywatnych i galeriach 
Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, USA, 
Ukrainy i Japonii. Jest członkiem 
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 Związku Polskich Artystów Plasty-
ków oraz Stowarzyszenia Marynistów 
Polskich. W 1983 roku otrzymał wy-
różnienie w Ogólnopolskiej Wystawie 
Malarstwa Bielska Jesień. W 2011 ro-
ku otrzymał I nagrodę za projekt Cho-
choła Stulecia w konkursie organizo-
wanym przez Teatr Groteska w Kra-

kowie. W 2005 r. dostał II nagrodę 
w konkursie na „Projekt Smoka” or-
ganizowanym przez Gazetę Wyborczą 
w Krakowie. 

Od roku 1992 Pan Adam Pocho-
pień współpracował z Radą Dzielni-
cy IX oraz Klubem Kultury „Iskierka” 
i Centrum Sztuki Współczesnej na te-

renie Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 
Fałęcki, organizując zajęcia plastyczne, 
plenery tematyczne oraz liczne wer-
nisaże i wystawy malarstwa, rysunku 
i fotografii. 

W roku 2012 obchodził 40-lecie 
pracy artystycznej.  

Trwa V edycja konkursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów” 
na najpiękniejszy zakątek kwiatowy – ogród, taras, balkon – w Dzielnicy IX.  

Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Dzielnicy IX. Wystarczy tylko zgłosić – osobiście, pisemnie lub telefonicznie – swój udział 
w konkursie oraz dostarczyć do siedziby Rady Dzielnicy IX fotografie ogrodu / balkonu / tarasu (w formie wydruku lub cyfrowej).

Uwiecznij swój ogród na fotografii już dziś! Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2016 r. 

Jury konkursowe oceniać będzie: różnorodność roślin ozdobnych, nasycenie obszaru ogrodu (balkonu, tarasu) roślinnością, plan zagospo-
darowania przestrzeni ogrodu (balkonu, tarasu), zaangażowanie osobiste ogrodnika, walory estetyczne oraz oryginalność przedsięwzięcia.

Wyróżnione dzieła ogrodnicze zostaną przedstawione w Piśmie Rady Dzielnicy IX w listopadzie 2016 r. 
Fotografie ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne n a g r o d y !

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

organizator konkursu: Rada Dzielnicy IX

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY IX

Konsumentów przyjmują pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie 
przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, parter, box 49, Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów, bez konieczności wcześniejszego umawiania się od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.40  do 15.30.
Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:

• osobiście (box 49 – parter), 
• telefonicznie 12 61 69 231, 12 61 69 232,

• elektronicznie (poprzez formularz dostępny na stroniw www.bip.krakow.pl)
Porady przez internet i telefoniczne udzielane są wyłącznie konsumentom (z terenu powiatu krakowskiego), 

w sporze z przedsiębiorcą.

29.09.2016 r. Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w siedzibie Rady Dzielnicy IX 
przy ul. Żywieckiej 13, w godz. 14.00 – 15.00.
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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.

Redakcja: Anna Sulencka • Odpowiedzialny za wydanie informacji: Jan Stanisław Pietras • Projekt graficzny i skład: Anna Sulencka
Herb dzielnicy i rysunek na stronie nr 1: Adam Pochopień

Nakład: 2000 egzemplarzy • Adres redakcji: 30-418 Kraków, ul. Żywiecka 13, tel./fax 12 268 16 14, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl
Druk: Alnus Sp. z o.o., ul. Cechowa 51A, 30-614 Kraków, tel. 12 659 71 80, e-mail: biuro@alnus.pl, www.alnus.pl
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ZRÓB SOBIE SELFIE
Słowo „selfie” pierwszy raz pojawiło 

się 13 września 2002 roku w australij-
skim forum internetowym, gdzie jeden 
z użytkowników zamieścił swoją foto-
grafię wraz z komentarzem, a w 2013 ro-
ku słowo „selfie” zostało ogłoszone przez 
Słownik Oxfordzki „Słowem roku”. 

Słowo selfie cieszy się od kilku lat ogrom-
ną popularnością, ponieważ nazywa zjawi-
sko powszechne: rodzaj fotografii autopor-
tretowej wykonywanej z trzymanego w ręku 
aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu ko-
mórkowego, zatem zdjęcie przedstawia same-
go siebie tzn. fotografa lub jego odbicie w lu-
strze. Prawdopodobnie pierwszą osobą, która 
wykonała autoportret przy użyciu lustra i aparatu fotogra-
ficznego firmy Kodak Brownie była trzynastoletnia księż-
na Anastazja Nikołajewna. Jak typowa nastolatka – chciała 
przesłać je swojemu przyjacielowi… Tak się zaczęło w 1914 
roku i trwa do dzisiaj.   

Czas wakacji sprzyja selfie. Kuszą piękne, niepowtarzal-
ne plenery, atrakcyjne widoki, które chcemy utrwalić, ko-
niecznie z naszą obecnością w tym miejscu, aby jako do-
wód odbytych wojaży umieścić na Facebooku, Twitterze… 
lub ekspresowo wysłać na znajomy adres. Chętnie też przy-
tulamy się do „znanych twarzy” i dzięki selfie dokumentu-
jemy cenne znajomości lub obecność na ważnych eventach. 
Nie straszne nam są liczne niebezpieczeństwa, które wiążą 
się z wykonywaniem selfie na urwistych zboczach, klifach 
i mostach. Bohaterowie tych fotografii zaabsorbowani po-
zowaniem często giną wskutek tragicznego wypadku. 

Warto więc uwzględnić, że pokusa fotografowania się 
w niektórych miejscach i z niektórymi osobami może spro-

F E L I E T ON I K  D L A  .  .  . 
K ON E S E R Ó W  S E L F I E

wadzić na nas kłopoty. Zawsze jednak to my sami je-
steśmy za nie odpowiedzialni, występujemy bowiem 
w roli fotografa. A rola to niewdzięczna, rola aktora 
„drugiego planu”. Jest, „a jakoby go nie było” – na fo-

tografii przecież się nie pojawia, nie raz jednak jest 
osobą ważniejszą niż obiekt fotografowany i może 
stąd zrodziła się potrzeba księżnej Anastazji, by się 

z nim utożsamić, a współcześni auto-
rzy selfie chcą po prostu wziąć 
sprawy w swoje ręce. W tym 
miejscu warto przypomnieć, jak 
niezwykle cenne może być dzieło 

fotografa. Potwierdza ten fakt film 
dokumentalny z roku 1998 w reży-

serii Dariusza Jabłońskiego pt. „Fo-
toamator”. Ten niezwykły dokument, 
przedstawiający obraz codzienne-

go życia w łódzkim getcie, możemy 
obejrzeć dzięki fotograficznej pasji 

austriackiego księgowego getta, który 
amatorsko wykonał 400 diapozytywów 
rejestrujących zdarzenia z okresu oku-

pacji. Możemy powiedzieć: szczególny to 
fotograf i szczególne fotograficzne pasje… 

Fotografie odnalezione w antykwariatach 
Wiednia w 1987 roku stały się materiałem wstrząsa-
jącego w swej wymowie dokumentu, który może obejrzeć 
współczesny widz. Nie da się ukryć, że gdyby nie fotograf 
Walter Genewein, nie poznalibyśmy tych tragicznych obra-
zów z historii miasta Łodzi. 

A teraz skierujmy uwagę na dzieło fotografa – tajemni-
cze zdjęcie w plenerze Maryon Park w Londynie, wykonane 
przez Thomasa, bohatera filmu M. Antonioniego pt. „Po-
większenie” (1966). To fotografia, nie jej autor, stała się klu-
czowym momentem w filmowej narracji i ważnym elemen-
tem kompozycji obrazu filmowego. 

Dwie filmowe opowieści o fotografach i ich dziełach osa-
dzają temat na płaszczyźnie sztuki, może kiedyś także sel-
fie zawita na tych wyżynach, ale zanim to nastąpi, nie zwle-
kaj… zrób sobie selfie.

Renata Grotowska



Głównym przesłaniem ekspozycji 
jest ukazanie dziejów i warunków pra-
cy w dawnej fabryce Solvaya, z którą 
w czasie II wojny światowej los zwią-
zał Karola Wojtyłę. Fakt ciężkiej fi-
zycznej pracy, początkowo w kamie-
niołomach, skąd pozyskiwano mate-
riał do produkcji sody, a następnie w 
samej fabryce, w niebezpiecznych wa-
runkach wojny, czyni słowa Papieża 
Polaka wiarygodnymi, uniwersalnymi 
oraz aktualnymi dla każdego i w każ-
dym czasie. O tym, jak ważne było to 
miejsce, świadczą słowa Ojca Świę-
tego: „Fabryka stała się dla mnie, na 
pewnym etapie, prawdziwym semi-
narium duchownym, choć zakonspi-
rowanym. Pracowałem w kamienio-
łomie od września 1940 roku, a w rok 
później przeszedłem do oczyszczalni 
wody do fabryki. Tak więc lata związa-
ne z kształtowaniem się ostatniej de-
cyzji pójścia do seminarium wiążą się 
właśnie z tym okresem” (Dar i Tajem-
nica, 2005).

Wystawa jest zatem okazją do zapo-
znania się z historią dawnych zakła-

TU  BYŁ  SOLVAY

Zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Tu był 
Solvay”, przygotowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay z okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

dów sodowych – ogromnej machiny 
produkcyjnej z monumentalnymi bu-
dynkami, maszynami, piecami i komi-
nami – miejscem, w którym później-
szemu Papieżowi Polakowi przyszło 
zbierać pierwsze poważne doświad-
czenia życiowe, także doświadczenie 
pracy. 

Ekspozycja została przygotowana 
przez Annę Askaldowicz i Przemysła-
wa Pokrywkę w oparciu o zbiory Pa-
na Zygmunta Biela, wieloletniego pra-
cownika „Sody” i pasjonata historii 
tego miejsca. Większość prezentowa-
nych materiałów to fotografie, ale tak-
że plany techniczne i filmy ukazujące 
to miejsce od początku wieku XX aż 
po czasy likwidacji wraz ze spektaku-
larnym procesem wyburzania fabryki. 
W opowiadanej historii odnajdziemy 
ducha miejsca oraz „ślady obecno-
ści” Karola Wojtyły, późniejszego Jana 
Pawła II.

Wystawa prezentowana jest w CSW 
Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62 
do końca sierpnia w godz. 9-17. 

Anna Askaldowicz

Punkty dystrybucji Pisma 
Rady Dzielnicy IX na terenie 

Dzielnicy IX

BOREK FAŁĘCKI

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. 

Żywiecka 13)
• Samorządowe Przedszkole nr 95 (ul. 

Żywiecka)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. 

Jugowicka/ul. Zakopiańska)
• Salon fryzjerski i kosmetyczny (ul. Za-

kopiańska)
• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka 32)
• Market spożywczy na pętli Borek Fa-

łęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia PBP nr 12 (ul. Zakopiańska 103)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Apteka (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Zdunów)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mirec-

kiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Ży-

wiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów 18 B)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów 42)

ŁAGIEWNIKI STARE I OS. CEGIELNIANA

• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia PBP nr 20 (ul. Borsucza 12)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza 12)
• Kościół parafialny MB Saletyńskiej (ul. 

Cegielniana)
• Market Biedronka (ul. Połomskiego)
• ZSO nr 17 (ul. A. Fredry 65)
• Kościół parafialny NSPJ (ul. Hm. S. Mil-

lana)

Kolejny numer Pisma Rady i Zarządu 
Dzielnicy IX ukaże się 

we wrześniu 2016 r.


