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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

Wybory uzupełniające 
do Rady Dzielnicy IX

W dniu 16 października 2016 r. 
odbędą się wybory uzupełniające 

do Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki w okręgu wyborczym nr 8. 

Głosować będzie można w godzinach 
od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 17 przy ul. Fredry 65/71.
KANDYDACI NA CZŁONKA 

RADY DZIELNICY IX W OKRĘGU 
WYBORCZYM NR 8 (w porządku 

alfabetycznym):
1. ADAMCZYK MACIEJ

2. BADOWSKA STANISŁAWA
3. BUBULA ADAM
4. MUCHA TERESA

5. NIEDOŚPIAŁ JÓZEF
6. RODAKOWSKI MARIAN

7. SADOWSKI MICHAŁ
8. WOŹNIAK TOMASZ

Więcej informacji o kandydatach na 
radnego, granicach okręgu wyborcze-
go i obwodzie głosowania na stronie 

internetowej bip.krakow.pl 

W sierpniu odbyło się 28. posiedze-
nie Rady Dzielnicy IX VIII kadencji, 
we wrześniu radni obradowali na sesji 
nadzwyczajnej. Podjęte zostały w su-
mie 22 uchwały. 

Zapadły decyzje związane z orga-
nizacją pracy rady. Na stanowisko 
przewodniczącego Komisji ds. Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji 
w miejsce zmarłego w lipcu Marka Ja-
błońskiego wybrany został Jerzy Bęt-
kowski. Uzupełniono także skład Ko-
misji Rewizyjnej Rady Dzielnicy IX. 
Na członka komisji powołano radne-
go Macieja Bałę.

Uwzględniając głos mieszkańców, 
rada wnioskowała o montaż dwóch 
progów zwalniających w ulicy Hu-
culskiej: na wyjeździe z osiedla i na 
prostym szerszym odcinku ulicy. Uli-
ca Huculska nie posiada chodnika, ma 
zmienną szerokość. W ostatnim okre-
sie stanowi często „skrót drogowy” tra-
sy z rejonu ul. Kobierzyńskiej do ul. Za-
kopiańskiej, samochody pomimo zna-
ku ograniczenia prędkości stanowią 
zagrożenie dla poruszających się tym 
ciągiem mieszkańców, także dzieci.

Aby sprawnie procedować zadania 
inwestycyjne w bieżącym roku oraz 
wykorzystać środki finansowe przy-
znane Dzielnicy, wprowadzono ko-
rektę rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
IX na rok 2016. Korekta dotyczy kwot 
pozostałych po przetargach oraz za-
daniach, których realizacja (według 
ustaleń z realizatorem) musi zostać 
przełożona na termin późniejszy. 

Skorygowano także wnioski doty-
czące wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wieloletnich za-
dań inwestycyjnych. Korekty dotyczą 
zadań: budowy przejścia, progu wy-
niesionego na ul. Cegielnianej przy ul. 
Wałbrzyskiej, modernizacji kotłowni 
w Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła

-Mireckiego), budowy chodnika w ul. 
Zaborze oraz przebudowy ul. Zdunów 
na odcinku od Żywieckiej do Kowal-
skiej (budowa chodnika i towarzyszą-
cej infrastruktury).

Rada opiniowała ponowne zawar-
cie umowy najmu lokali socjalnych 
na następny okres przy ul. Żywieckiej 
44, ul. Żywieckiej 12 oraz przy ul. Za-
kopiańskiej 101. Obie opinie są pozy-
tywne.

Zaopiniowano, również pozytyw-
nie, następujące przedsięwzięcia:
1. Opracowanie wielobranżowej kon-

cepcji budowy ulicy 8 Pułku Uła-
nów na odcinku od ulicy Zawiłej do 
skrzyżowania z ulicami Brożka, Ka-
pelanka, Grota Roweckiego. 

2. Opracowanie przebudowy chodni-
ka w celu dostosowania do ruchu 
pieszego i rowerowego wzdłuż ul. 
Zakopiańskiej od skrzyżowania Za-
kopiańska/Brożka do przystanku 
przy ul. Siostry Faustyny. 

3. Rozwiązania projektowe dla budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego na te-
renie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. 
Ruczaj.

4. Zawarcie umowy przez dyrekcję 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 17, dotyczącej najmu części po-
wierzchn i dachowej dla firmy Oran-
ge Polska Spółka Akcyjna.

5. Plan działań priorytetowych dla rejo-
nu służbowego nr 11, 12 i 13 Komi-
sariatu Policji V w Krakowie na okres 
01.08.2016 r. do 31.01.2017 r. na te-
renie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki (okolice ul. Orzechowej).
Rada Dzielnicy IX stara się o zmia-

nę granic dzielnicy w związku z pro-
jektowaną ul. 8 Pułku Ułanów. 
Wnioskowano do Prezydenta Miasta 
Krakowa o rozpoczęcie procedury ko-
rekty zapisów załącznika do Statutu 
Dzielnicy IX w sprawie granic Dziel-
nicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
z Dzielnicą XIII i Dzielnicą VIII. Rad-
ni uważają, że funkcję linii granicz-
nej między sąsiednimi dzielnicami 
powinny pełnić główne ciągi komu-
nikacyjne (istniejące lub planowane 
m.in. w uchwalonych i obowiązują-
cych na obszarze Dzielnicy IX MPZP). 
Dlatego wnioskowano o korektę zapi-
sów granic z Dzielnicą XIII Podgórze 
na odcinku granicy od skrzyżowania 
ulic: Kapelanka, Brożka, Grota Ro-
weckiego i projektowanej ulicy 8 Puł-
ku Ułanów do ul. Turowicza, przebieg 
po stronie południowej ulic Brożka 
i Tischnera, po granicy pasa jezdnego 
oraz z Dzielnicą VIII Dębniki na od-
cinku granicy od skrzyżowania ulic: 
Kapelanka, Brożka, Grota Roweckiego 
i projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów, 
do ul. Zawiłej, przebieg po stronie po-
łudniowo-zachodniej projektowanej 
ulicy 8 Pułku Ułanów, po granicy pasa 
jezdnego. Uzasadnienie wniosku rad-
nych jest obszerne i skupia się na kry-
teriach: topograficznych, infrastruktu-
ralnych i rozwojowych. 

Radni w pełni poparli inicjatywę Jo-
lanty Janus i Roberta Kabara, wnio-
skując o nadanie kardiochirurgo-
wi Profesorowi Januszowi Skalskie-
mu tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Krakowa. Profesor jest kra-
kowianinem od wielu pokoleń, na-
dal rodzinnie związany z Dzielnicą 
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Wraz ze 
swoim zespołem reprezentuje polską 
kardiochirurgię dziecięcą oraz kra-
kowską Klinikę Kardiochirurgii Dzie-
cięcej Collegium Medicum UJ, której 
jest kierownikiem. Jego zespół prze-
prowadza ok. 450 operacji rocznie, 
niejednokrotnie są to innowacyjne 
zabiegi operacyjne ratujące życie dzie-
ciom z wadami serca i dające im szan-
sę na normalne życie. Janusz Skal-
ski pozostaje czynnym wykładowcą 
CMUJ. Aktywnie dzieli się swoją wie-
dzą i doświadczeniem z kolejnymi po-
koleniami lekarzy. Zasługi Profesora 
dla rozwoju polskiej kardiochirur-
gii dziecięcej i krakowskiej kliniki są 
nie do przecenienia. Potwierdza ten 
fakt ogromny dorobek naukowy oraz 
liczne nagrody, medale i wyróżnienia 
przyznane Profesorowi oraz klinice 
w Prokocimiu.                 AS
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Starania radnych Dzielnicy IX o wy-
budowanie przedszkola samorządo-
wego na terenie Borku Fałęckiego, na 
działce przy ulicy Kościuszkowców, 
mają swoją historię. Trwają od 2012 ro-
ku. Kolejne etapy naszych działań mia-
łam okazję przedstawiać na łamach 
kilku numerów lokalnego Pisma Rady 
Dzielnicy IX. Mogliśmy także wielo-
krotnie czytać w dziennikach krakow-
skich artykuły na temat różnych pro-
pozycji rozwiązania problemu braku 
miejsc dla dzieci w wieku przedszkol-
nym w placówkach samorządowych 
naszej dzielnicy. W ciągu tych czterech 
lat jedno pokolenie przedszkolaków 
mogło ukończyć przedszkole, które 
nie powstało i którego plany rozbija-
ły się o liczne bariery niechęci i nie-
możności. Tym bardziej cieszy fakt, że 
u progu jesieni 2016 na działkach są-
siadujących z Parkiem Solvay pojawiły 
się ciężarowe samochody, betoniarki, 
maszyny budowlane, a nad drze wami 
parku dumnie góruje żuraw potężne-
go dźwigu. Praca wre. Niestety prze-
rywana przez niespodziewane alarmy, 
których przyczyną jest odkrycie, na 
szczęście niegroźnych, pozostałości po 
wojennym bombardowaniu terenów 
w Borku Fałęckim. Jesteśmy przeko-
nani, że wykonawca czuwa nad bez-
pieczeństwem realizacji prac zgodnie 
z przyjętym harmonogramem i nie-
bawem mieszkańcy będą mogli zo-
baczyć mury dużego budynku na tle 
kolorowych drzew parku. Nie wiemy 
jeszcze, w jaki sposób inwestor rozwią-
że problem zagospodarowania terenu 

wokół budynku przedszkola i czy swo-
istym niewybuchem nie stanie się dla 
komunikacji w rejonie ulic Kościusz-
kowców i Niemcewicza wzmożony 
ruch samochodowy, spowodowany 
dowozem dzieci do przedszkola oraz 
brakiem wystarczającej ilości miejsc 
postojowych. Pozostawiając Czytelni-

Z W I A S T U N  L E P S Z E G O  D O S T Ę P U  D O  E D U K A C J I 

Będzie drugie samorządowe przedszkole w „dziewiątce”

Po trzech latach przygotowań rozpoczęto budowę przedszkola samorządowego przy ulicy 
Kościuszkowców 6. Według informacji uzyskanych w ZEO do końca roku 2016 zostanie ukończony 
stan surowy budynku a jesienią 2017 roku placówka rozpocznie swoje działanie.

ków z pewną dozą niepewności, mo-
gę tylko pocieszyć zainteresowanych 
rozważnym sceptycyzmem, zawartym 
w polskich przysłowiach: „Sam tego 
chciałeś Grzegorzu Dyndało…” oraz 
innym, równie popularnym: „Kto ma 
pszczoły ten ma miód, kto ma dzieci 
ten ma… kłopot.

Renata Grotowska

Ruszyły prace budowlane przy ul. Kościuszkowców 6. Powstaje tutaj drugie w Dzielnicy IX przedszkole samorządowe.

Rejon ul. Orzechowej pod okiem Policji 
W związku z problemem dotyczącym parkowania pojazdów 

w pobliżu skrzyżowania ulic Zakopiańskiej i Orzechowej z po-

czątkiem sierpnia Policja wdrożyła plan działania priorytetowego.

Zatrzymywanie pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od 

skrzyżowania, przejścia dla pieszych albo przystanku autobu-

sowego oraz na chodniku są wykroczeniami powodującymi 

ograniczenie widoczności i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu kołowego oraz pieszego. Do końca stycznia 2017 r. teren 

będzie regularnie kontrolowany podczas obchodu służbowego 

przez dzielnicowego – odpowiedzialny za tę akcję jest dzielni-

cowy  sierż. sztab. Leszek Kita (tel. 602 142 813). W tej sprawie 

nawiązana została także współpraca ze strażnikiem rejonowym 

SM Miasta Krakowa.
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W Piśmie Rady Dzielnicy IX Nr 
2/2016 pisaliśmy o bardzo udanym 
Pikniku Naukowym. Także tym ra-
zem uczestniczyliśmy w dobrze zor-
ganizowanym pikniku proponującym 
liczne, bardzo zróżnicowane wiekowo, 
atrakcje. Na terenie boiska ustawiono 
stoiska z profesjonalnymi poradami 
dla seniorów, natomiast w wydzielo-
nych miejscach na zapleczu szkolne-
go budynku pojawiły się stoiska do-
świadczalne, edukacyjne oraz „dmu-
chańce” i plenerowe klocki. Obydwa 
obszary były dobrze skomunikowane 
i połączone ze sobą „kawiarenką pod 
chmurką”.

W najbliższym czasie odbędą się ko-
lejne  integracyjne spotkania przy ka-
wie i herbacie w ogrodzie Gimnazjum 
Nr 24. Zapraszamy w imieniu Organi-
zatorów.                RG

 

Jesienne śmieci
Jesienny szlak spacerowy na terenie 

Dzielnicy IX prowadzi przez miejsca 

dzikich wysypisk śmieci. Nie jest to 

zjawisko nowe, ale zastanawiające o tej 

porze roku. Przywykliśmy bowiem, że 

generalne porządki w naszych domach 

robimy na wiosnę, tymczasem fakty temu 

przeczą. Dla mieszkańców naszej dziel-

nicy pora roku nie jest żadną przeszkodą 

i ograniczeniem w zakresie dopełnienia 

przestrzeni publicznej „rzeczami porzuco-

nymi”, o czym pisałam w „Felietoniku dla 

koneserów...” w Piśmie Rady Dzielnicy Nr 

1/2016 . 

Gdy już pomieszczenia po remoncie będą 

gotowe do zimowego bytowania a porzu-

cone resztki ich poprzedniego wyposaże-

nia usuną z naszej drogi litościwe służby 

MPO, może warto wykorzystać jesienne 

wieczory i poddać refleksji NIEspołecz-

ne działania a następnie podjąć mocne 

postanowienie: „NIE – dla zaśmiecania 

mojego otoczenia”.

Myślę, że takie postanowienie spełni 

nasze oczekiwania dotyczące czystości 

ulic, podwórek, parków i gdy zawita wio-

sna, spod śniegu nie wyłonią się „rzeczy 

porzucone”.                    RG
 

S Z K O Ł A  Ł Ą C Z Y  P O K O L E N I A

GIMNAZJUM NR 24 IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA PONOWNIE ZAPRASZA DO SIEBIE 
MIESZKAŃCÓW „DZIEWIĄTKI”

Nie można oprzeć się wrażeniu, że młodzież od „JULKA” 
pokochała dzieci i seniorów.  W dniu 10 września zostaliśmy 
zaproszeni  do gimnazjum na kolejne spotkanie, pod nazwą 
„Wielopokoleniowy Piknik Integracyjny”, adresowane do 
rodziców z dziećmi i seniorów.
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INFORMACJA O ZADANIACH NA TERENIE DZIELNICY IX Z ZAKRESU BUDOWY, MODERNIZACJI 
I REMONTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU 

Poniżej przedstawiamy Państwu dalszy ciąg listy zadań w 
zakresie „Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy” 
zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku oraz perspek-
tywę ich realizacji.

Zaplanowane zadania remontowe wykonywane są wg ko-
lejności na liście rankingowej. Ilość zrealizowanych pozycji 
będzie zależna od kwoty wyceny zadania i nastąpi do wyso-
kości posiadanych przez Radę Dzielnicy IX środków finan-
sowych w puli „Remonty dróg i chodników na terenie Dziel-
nicy”. Obecnie na zadania przeznaczona jest kwota 470 407 
zł. Wg obecnej prognozy zrealizowane powinny zostać zada-
nia od poz. a) do poz. n) oraz zadania s) i t).

Lista rankingowa zadań remontowych na rok 2016
a) Ul. Goryczkowa – wyznaczenie przejścia dla pieszych 

z osiedla przy ul. Żywieckiej (pomiędzy budynkami nr 20 i 
22) do Parku Solvay. Na wniosek z Rady Dzielnicy IX ZIKiT 
obecnie ponownie rozważa możliwość wyznaczenia zwykłe-
go przejścia (nie wyniesionego) z wymaganym oznakowa-
niem poziomym i pionowym, przy zachowaniu dwóch lub 
jednego progu zwalniającego w ul. Goryczkowej. Warun-
kiem opracowania projektu ze strony ZIKiT była zgoda Ra-
dy Dzielnicy IX na demontaż progu zwalniającego w ul. Go-
ryczkowej od strony ul. Jagodowej. Zgodę Rada Dzielnicy IX 
wyraziła na sesji w dniu 22.09.2016 r. Realizacja ma nastąpić 
do końca roku. 

b) Ul. Zdunów – remont chodnika przy nr 4/6. Realiza-
cja chodnika miała nastąpić po uzyskaniu zgody na wycięcie 
brzozy rosnącej w kolizji z kontynuacją chodnika. Zarządca 
nie uzyskał zgody na wycięcie drzewa. Obecnie ZIKiT bę-
dzie realizował ze swoich środków na bieżące utrzymanie 
budowę szykany na wysokości rosnącego drzewa z obej-
ściem dla pieszych. Realizacja przewidziana jest na ten rok.

c) Ul. Żywiecka – remont nawierzchni jezdni przy wjeź-
dzie z ul. Żywieckiej do Centrum Aktywnego Wypoczynku. 
Wg ZIKiT nie ma przeszkód w realizacji tego zadania, zosta-
nie wykonane ze środków bieżących ZIKiT. 

d) Ul. Do Wilgi – remont podjazdu przy nr 17. Zadanie 
zrealizowane zostanie do końca 2016 r. ze środków ZIKiT.

e) Ul. Pienińska – remont chodnika po stronie nume-
rów nieparzystych, także na przedłużeniu (na odcinku Pla-
cu Łagiewnickiego). Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 
45 020 zł. 

f) Ul. Zakopiańska 103-103A – utwardzenie pasa podjaz-
du przy budynkach, remont chodnika do ul. Zakopiańskiej. 
Remont obejmie korytowanie pasa parkingowego, ograni-
czenie pasa obrzeżami chodnikowymi, utwardzenie kruszy-
wem, przy uzyskaniu wymaganych spadków. Wyremonto-
wana zostanie także część chodnika do połączenia z chod-
nikiem przy ul. Zakopiańskiej oraz naprawa powierzchni 
manewrowej przed budynkami. Realizacja nastąpi do końca 
2016 r. Kontynuacja zadania jest także w planie na 2017 rok.

g) Ul. Bogdanowicza – remont chodnika i jezdni. Jest to 
kontynuacja zadania realizowanego w 2015 r. Wykonany zo-
stał remont pasa jezdnego i chodnika do wysokości posesji 
nr 10 (łącznie z wjazdem), za kwotę 40 340 zł. Kontynuacja 
zadania jest zapisana w planie na 2017 rok. 

h) Ul. Oraczy – naprawa nawierzchni pasa jezdnego uli-
cy. Zadanie to było wnioskowane także przez mieszkańców 
w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego 2016. Jest 
w trakcie realizacji. W związku ze zmianą technologii, koszt 
wykonania zadania wyniesie około 60 000 zł. 

i) Ul. Przy Torze – remont jezdni i chodnika. Na posiedze-
niu komisji Rady Dzielnicy IX w dniu 25.07.2016 r. wniosek 

o włączenie do realizacji tego zadania jeszcze w 2016 roku 
zyskał akceptację. Na sesji Rady Dzielnicy 16.08.2016 r. za-
danie zostało wpisane do planu zadań w 2016 r. Zakres reali-
zacji zadania w 2016 roku będzie zależał od wysokości środ-
ków, którymi będzie dysponowała Dzielnica. Na pewno wy-
konany zostanie remont najbardziej zniszczonego odcinka 
od nr 17 w kierunku ul. Ogrodniki. 

j) Ul. Cegielniana – remont chodnika po stronie numerów 
nieparzystych (odcinkami), montaż elementów infrastruktu-
ry drogowej. Na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 16.08.2016 
r. zadanie zostało wpisane do planu zadań w 2016 r. Remont 
obejmie najbardziej zniszczony odcinek chodnika. 

k) Ul. Fredry – remont chodnika po stronie nieparzystej 
(odcinkami). Zadanie decyzją Rady Dzielnicy IX zostało 
przesunięte na niższą pozycję w rankingu z uwagi na prze-
dłużający się czas wpisania chodnika w ul. Fredry do obiek-
tów, na których mogą być realizowane zadania Rady Dzielni-
cy IX. Obecnie zadanie uchwałą Rady Miasta Krakowa jest 
wpisane do obiektów, na których Rada Dzielnicy IX może 
zaangażować swoje środki finansowe. Zadanie w części bę-
dzie realizowane jeszcze w 2016 roku. 

l) Os. przy ul. Żywieckiej – remont parkingów: ul. Jago-
dowa, Kępna, Tarninowa. Po uszczegółowieniu jednej z lo-
kalizacji ZIKiT określi możliwości wykonawcze tego zakresu 
jeszcze w tym roku.

m) Ul. Orzechowa – remont chodnika po stronie nume-
rów parzystych – etap do wejścia w teren zielony. Zadanie 
zostało zrealizowane ze środków bieżących ZIKiT.

n) Ul. Żywiecka Boczna – remont pasa jezdnego i pasa 
parkingowego na odcinku od ogródka jordanowskiego do 
wjazdu na kamping Krakowianka. Zadanie będzie realizowa-
ne, jeżeli pozwolą na to środki finansowe. Wg obecnej pro-
gnozy w tym roku możliwa jest realizacja części zadania.

o) Ul. Kędzierzyńska – remont jezdni na odcinku od par-
kingu do Placu Łagiewnickiego. Zadanie będzie realizowane 
(w całości lub w części), jeżeli pozwolą na to środki finansowe. 

p) Ul. Harcerska – remont chodnika, podjazdów.
r) Ul. Fredry – remont jezdni.
s) Remont oświetlenia na terenie Dzielnicy IX. W ra-

mach tego zadania realizowane będą elementy oświetlenia, 
które mogą być realizowane ze środków bieżących Dzielnicy. 
Zadanie będzie realizowane w zakresie przyjętym na przetar-
gu. Szczegóły w następnym numerze Pisma Rady Dzielnicy.

t) Elementy infrastruktury drogowej na terenie Dziel-
nicy IX – słupki w chodnikach, lustra komunikacyjne, pro-
gi zwalniające i oznakowanie poziome lub pionowe, które z 
tej pozycji mogą być realizowane interwencyjnie. Wykaz zo-
stał przekazany przez Radę Dzielnicy IX do ZIKiT. Obecnie 
trwają uzgodnienia co do zakresu możliwych realizacji jesz-
cze w tym roku.

Zadania są monitorowane na bieżąco przez Zarząd Dziel-
nicy IX.

Informacja na dzień 28.09.2016 r. 
 Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan S. Pietras 
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Dożynki Miejskie po sąsiedzku

W tym roku Dożynki 
Miejskie odbyły 
się na terenie 
Skotnik, jednego z 
osiedli sąsiadującej 
z naszą „dziewiątką” 
Dzielnicy VIII Dębniki. 
Przedstawiamy 
relację z wydarzenia 
radnej Dzielnicy VIII 
Urszuli Twardzik, 
współorganizatorki imprezy. 

Gospodarzami tegorocznych dożynek byli Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Przewodni-
czący Rady Dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz. Uroczy-
stości rozpoczęły się mszą polową. W konkursie na wie-
niec dożynkowy wzięło udział 11 grup wieńcowych, a ju-
ry konkursu pod przewodnictwem Małgorzaty Oleszkie-
wicz z Muzeum Etnograficznego w Krakowie postanowiło 
przyznać pierwsze miejsce Stowarzyszeniu Przyjaciół Łu-
czanowic. Przybyli licznie zaproszeni goście, wsród nich 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, 
radni, przewodniczący innych dzielnic, przedstawiciele jed-
nostek miejskich, Policji,  Straży Miejskiej, OSP Kostrze, 
sponsorów imprezy. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje, w tym wystę-
py zespołów ludowych: Mogilanie, kapeli góralskiej z Za-
woi, Słowianki. Odbyły się także pokazy tańca irlandzkiego, 
country po polsku. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
Trubadurzy. Mieszkańcy i zaproszeni goście mogli obejrzeć 
również pokaz laserów oraz zabawić się przy muzyce pre-
zentowanej podczas tzw. „pojedynku DJ-ów”. Były liczne 
atrakcje dla dzieci oraz pokazy sportów obronnych. 

W czasie dożynek Stowarzyszenie Koliber zbierało datki 
na rzecz dzieci chorych na raka, pacjentów Szpitala Dzie-
cięcego w Prokocimiu – można było nabyć losy, które brały 
udział w losowaniu wielu cennych nagród, w tym roweru 
składaka, 4-osobowego namiotu i wielu innych.

III Senioralia w Krakowie

Krakowscy seniorzy po raz trzeci zaprosili krakowian na artystycz-

ne spotkania. Tym razem odbyły się one na Placu Wolnica od 16 

do 17 września i realizowane były w ramach Gminnego Progra-

mu Aktywności Społecznej i Integracji Seniorów przy aktywnym 

wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Senio-

ra i Centrów Aktywnego Seniora, działających w naszym mieście.

W programie przygotowanym na tegoroczne Święto Seniorów 

mogli uczestniczyć mieszkańcy Krakowa, bez względu na wiek. 

Rywalizowały ze sobą równie atrakcyjne propozycje jak potań-

cówka pod nazwą „Roztańczony wrzesień” i program artystyczny 

„Pod krakowskim niebem – koncertująca kawiarenka”.              RG

 

Echo Podgórskiej Jesieni Kulturalnej 

Za nami kolejna Podgórska Jesień Kulturalna – tradycyjnie naj-

większa impreza przygotowywana przez Dom Kultury Podgórze, 

w tym roku otwarta z rozmachem we współpracy z TVP Kraków, 

która świętuje 55-lecie. W koncercie otwarcia wystąpili m.in. An-

drzej Sikorowski, Przemysław Branny, Lidia Jazgar, Grupa Rafała 

Kmity, Motion Trio, Krakowska Młoda Filharmonia pod dyrekcją 

Tomasza Chmiela. 

Zwieńczeniem Podgórskiej Jesieni Kulturalnej były weekendowe 

imprezy w dniach 14–16 września, serwowane przez kilkanaście 

podgórskich ośrodków kultury – spotkania autorskie, spektakle, 

pokazy filmowe, konkursy, koncerty, wystawy oraz gry plenerowe 

w Parku Bednarskiego. 

W CSW Solvay wystawiono komedię kryminalną „Żabka” w wyko-

naniu Teatru Mist, w Ośrodku Kultury Iskierka odbył się wernisaż 

wystawy projektów witraży Grażyny Stępniewskiej-Szynalik oraz 

koncert standardów muzyki rozrywkowej, filmowej i pieśni ukra-

ińskiej w wykonaniu Ireny Slu szczyńskiej, Wiktorii Charczenko 

i Andrzeja Staszczaka.            AS
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Pierwszy wybieg dla psów 
powstał przy ul. Strzel-
ców na terenie Dzielni-
cy III Prądnik Czerwo-
ny. Obecnie w Krakowie 
funkcjonuje dziesięć ta-
kich miejsc, w tym czte-
ry w południowej czę-
ści miasta, wybudowane 
w czasie ostatnich  kilku-
nastu miesięcy przy uli-
cach Lubostroń / Tymot-
kowa w sąsiedztwie os. 
Europejskiego (Dzielnica 
VIII), w Lesie Kopty przy 
ul. Rzemieślniczej (Dziel-
nica XIII Podgórze), przy 
ul. Kurczaba (Dzielnica 
XII Bieżanów-Prokocim) 
oraz przy ul. Podmokłej 
(Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki).

Wybiegi dla czworonogów powstają we współpracy 
z dzielnicami i mieszkańcami. Lokalizacje ostatnich czte-
rech wybiegów zostały wytypowane przez mieszkańców 
jako najlepsze spośród możliwych wskazanych przez rady 
dzielnic. W ankiecie przeprowadzanej w pierwszej poło-
wie maja 2014 r. przez Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu, dotyczącej lokalizacji nowych wybiegów dla 
psów, w której wzięło udział 1481 osób, najwięcej głosów 
otrzymały właśnie adresy wybiegów wspomnianych wyżej.

Mieszkańcy os. Cegielniana, którzy szukają dla swych 
czworonogów dobrego miejsca na zabawę, mają w pobli-
żu wybieg w Lesie Kopty, do którego, po przejściu przez ul. 
Brożka, prowadzi alejka wzdłuż rzeki Wilgi. Wejście znaj-
duje się od ul. Rzemieślniczej, tam można też zaparkować 
samochód. Wybieg dla psów przy ul. Podmokłej mieści się 
w znacznym oddaleniu od osiedli mieszkaniowych, co dla 
zmotoryzowanych nie będzie problemem. Z ul. Podmokłej 
trzeba wjechać ok. 300 m pod górę krętą drogą z płyt be-
tonowych – wybieg „ukryty” jest pośród zieleni pomiędzy 
arteriami ul. Herberta i obwodnicą A4 a doliną Wilgi. Du-
żym plusem obu lokalizacji są zaciszne, urokliwe enklawy 
zieleni, które odpowiadają na potrzeby nie tylko psiaków, 
ale także właścicieli szukających chwili wyciszenia . Nie ma 
tu specjalnej infrastruktury – urządzeń dla zwierzaków, ja-
kie zamontowano na innych krakowskich wybiegach, jak 
równoważnie, tory przeszkód. Główną atrakcją jest towa-
rzystwo innych czworonogów, z którymi można swobodnie 
pobrykać oraz sam teren, szczególnie interesujący w Lesie 
Kopty, gdzie pozostawiono go w charakterze nieco dzikim 
z przepięknym starym drzewostanem. Dla psich opiekunów 

Psie place zabaw

Od 2012 roku powstają w naszym mieście 
psie wybiegi – specjalnie wygrodzone tereny, 
o powierzchni do pół hektara, na których 
psy mogą swobodnie, bez smyczy, wybiegać 
się i pobawić albo potrenować. W ostatnich 
miesiącach także w okolicach Dzielnicy IX 
pojawiły się takie miejsca.

zamontowano po kilka ławeczek – można odpocząć i ode-
tchnąć od miejskiego zgiełku, bo oba wybiegi położone przy 
dolinie Wilgi są wyjątkowe pod względem przyrodniczym.

Regulamin psich placów zabaw jest przyjazny dla odwie-
dzających, głównym warunkiem korzystania z niego jest 
sprzątanie po swoich podopiecznych. Na terenie każdego 
wybiegu znajdują się specjalne kosze na nieczystości. 

Zapraszamy właścicieli psów ze swymi czworonogami na 
psie place zabaw, także przy ul. Lubostroń – to dobra lokali-
zacja dla mieszkańców Polany Żywieckiej.       ASfo

t. 
An

na
 Su

len
ck

a

fo
t. 

An
na

 Su
len

ck
a

fo
t. 

An
na

 Su
len

ck
a



8 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·   NR 5 /  2016  ·   www.dzielnica9.krakow.pl

XXIII Krakowskie 
Miodobranie

Gdy letnia kanikuła trwa w najlepsze, trudno 
pominąć tak typowo letni temat jak: pszczoły. 
Dlatego przyjęliśmy zaproszenie na Plac 
Wolnica, gdzie w dniach od 2 do 4 września  
2016 roku Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich 
pomagało mieszczuchom odkrywać tajemnice 
pszczół.  

Gospodarze dla miejskich miłośników pszczół przygotowa-
li wiele atrakcji. Na skąpanym słońcem Placu Wolnica trwał 
trzydniowy kiermasz miodu i produktów pszczelich z mało-
polskich pasiek oraz prezentowana była Wystawa Edukacyj-
na pt. „Pszczoły mówią do nas”. Wśród sprzedawanych pro-
duktów moją uwagę zwrócił miód nektarowy, rzadko spo-
tykany na sklepowych półkach – miód faceliowy, produko-
wany z facelii błękitnej, królowej roślin miododajnych. I tu 
pytanie konkursowe (konkurs odbył się w sobotę)!: „Co wie-
my na temat rośliny o nazwie facelia?” To pytanie dla odważ-
nych i dociekliwych. Ja natomiast napiszę o miodzie. Miód 
faceliowy jest najbardziej cenionym spośród polskich mio-
dów. Ma delikatny kwaskowy smak, co potwierdzam, ponie-
waż właśnie go spożywam, licząc na jego szerokie spektrum 
pozytywnych działań. Zapobiega zapaleniu górnych dróg 
oddechowych, wspomaga leczenie chorób układu pokarmo-
wego. Obniża toksyczne działanie alkoholu, nikotyny (to in-
teresuje mnie w mniejszym stopniu), ale także kawy i herba-
ty (to i owszem). Miód faceliowy powinny stosować osoby 
z nadciśnieniem tętniczym a przede wszystkim wszyscy po 
dużym wysiłku fizycznym i intelektualnym. 

 W czasie „Miodobrania” uczestnicy spotkania mogli 
obejrzeć także Paradę Pszczół, w które wcieliły się dzie-
ci z podgórskich szkół oraz „odkrywać tajemnice pszczół”, 
uczestnicząc w sobotnim konkursie i przekonać się, że „Kto 
ma pszczoły, ten ma miód, a kto ma… (np. dzieci), ten ma 
kłopot, tak jak radni naszej dzielnicy – patrz: tekst Będzie 
drugie przedszkole samorządowe w „dziewiątce”.

Na koniec dodam, że krakowskie spotkanie miłośników 
pszczół ma też aspekt rodzimy. Członkowie ŁTK hodują 
pszczoły i aktywnie uczestniczą w działaniach ZPK, które 
jest gospodarzem kolejnych „Miodobrań”. Mam także na-
dzieję, że ta bliskość i częste kontakty z „Miodobraniem” 
oraz zbawienny wpływ miodu faceliowego pozwolą zreali-
zować moje marzenia i plany o powstaniu lokalnej pasieki 
na terenie naszej dzielnicy, o czym pisałam w tekście roz-
mowy miesiąca pt. „Ule w mieście – to nie żart” (Pismo Ra-
dy Dzielnicy IX Nr 3/2015). 

A ja tam byłam, miód zakupiłam i spożywam, bo to samo 
zdrowie!        RG

Trwa konkurs „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów” na najpiękniejszy zakątek kwiatowy – ogród, taras, balkon. 
Uwiecznij swój ogród w jesiennej szacie na fotografii i weż udział w konkursie! 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2016 r.  Na zwycięzców czekają atrakcyjne n a g r o d y !
ORGANIZATOR KONKURSU: RADA DZIELNICY IX
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Dla najmłodszych

 ZAJĘCIA TANECZNE: grupa 4-6 lat * wto-
rek, czwartek * g. 16.00-16.45 * koszt: 40 zł 
(1 raz w tyg.), 80 zł (2 razy w tyg.) / m-c

WARSZTATY PLASTYCZNE: grupa 4-6 lat 
* poniedziałek * g. 16.00-16.45 * koszt: 30 zł 
/ m-c

WARSZTATY DLA KREATYWNYCH 
PRZEDSZKOLAKÓW: grupa 4-6 lat * środa 
* g. 16.30-18.00 * koszt: 100 zł / miesiąc 
(konieczność zebrania grupy 6-8 osób)

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:  wto-
rek, czwartek * g. 17.00–17.30 * koszt: 60 zł / 
m-c (konieczność zebrania grupy 6-8 osób)

Dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA TANECZNE: grupa 6-8 lat * wto-
rek, czwartek * g. 17.00-17.45 * koszt: 40 zł 
(1 raz w tyg.), 80 zł (2 razy w tyg.) / m-c

WARSZTATY PLASTYCZNE: grupa 7-12 
lat * poniedziałek * g. 16.16.45-00 * koszt: 
35 zł / m-c

BALET KLASYCZNY: piątek * g. 16.00-
17.00 * koszt: 60 zł / m-c

WARSZTATY TEATRALNE Teatru Nieco 
Większych Form: grupa młodsza * środa 
* g. 16-17.30 * koszt: 60 zł / m-c

KURSY JĘZYKOWE DLA POCZĄTKUJĄ-
CYCH – język angielski: 1 raz w tygodniu 
60 min. * koszt: 65zł / m-c (konieczność 
zebrania grupy 6-8 os.)

TANIEC NOWOCZESNY: grupa począt-
kująca * środa * g. 17.00-19.00; grupa 
zaawansowana * wtorek * g. 17.00-19.00 * 
koszt: 60 zł / m-c * www.precedance.pl

WARSZTATY BIŻUTERYJNE: czwartek * 
g. 16.00-19.00 * koszt: 60 zł / m-c (koniecz-
ność zebrania grupy 6 - 8 osób)

PLANSZOWE GRY STRATEGICZNE:  1 raz 
w tygodniu – 4 h * koszt: 50 zł / m-c

GIMNASTYKA PILATESA: grupa I * wto-
rek, czwartek * g. 18.00-19.00; grupa II * 
wtorek, czwartek * g. 19.10-20.10 * koszt: 
25 zł / m-c (raz w tygodniu), 50 zł / m-c (2 
razy w tygodniu)

Dla seniorów

ZESPÓŁ ESTRADOWY PIEŚNI I TAŃCA 
„POGODNA JESIEŃ”: spotkania 2 razy 
w tygodniu w poniedziałki i czwartki, 
g. 16.00–18.00. Udział w spotkaniach jest 
bezpłatny.

DOPOŁUDNIOWY KLUB BRYDŻOWO-
SZACHOWY: codziennie w g. 9.00-
15.00. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Oferta dla grup zorganizowanych
• Spotkania ze sztuką dla najmłodszych 
i nieco starszych: zwiedzanie z przewodni-
kiem aktualnych wystaw prezentowanych 

w CSW „Solvay” oraz tematyczne warsztaty 
plastyczne.  
• Spotkania z muzyką współczesną: pokaz 
multimedialny oraz gra na instrumentach.
• Spotkania teatralne: spektakle dla 
najmłodszych oraz dla młodzieży szkolnej 
oraz spotkanie z aktorem, reżyserem, 
choreografem.
• Spotkania z ekologią: wirtualna wizyta 
w pasiece, tworzenie świec z węzy i lanych 
z wosku, degustacja miodu. 
• Warsztaty architektoniczne
• Warsztaty kroju i szycia, warsztaty fry-
wolitki: dla zaawansowanych, cykl spotkań 
weekendowych w grupach do 8 osób.
• Warsztaty (psychologiczne) dla zabiega-
nych: dla rodziców, nauczycieli i opieku-
nów, dla których wartością jest budowanie 
relacji z dzieckiem, pogłębianie trwałej 

więzi. Zajęcia mają charakter psychoedu-
kacyjny. Jest to cykl 6 spotkań inspirowa-
nych Szkołą dla rodziców i  wychowawców.
• Warsztaty literackie „Moja wymarzona 
książka”: cykl 20 spotkań warsztatowych 
promujących czytelnictwo. Końcowym 
efektem będzie książka przygotowana 
przez dziecko.
• Warsztaty budowania robotów z kloc-
ków LEGO: dla dzieci w wieku 6-9 lat; 
rozwijające umiejętności przestrzenne-
go i logicznego myślenia, przybliżające 
wiedzę z zakresu fizyki, techniki, biologii, 
matematyki oraz informatyki.

Szczegółowe informacje: CSW Solvay, ul. 
Zakopiańska 62, tel./fax:  12 262 98 12, 
e-mail: biuro.solvay@gmail.com, 
cswsolvay.wixsite.com

TRWAJĄ ZAPISY ZA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY 
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F E L I E T O N I K  D L A  .  .  . 
K O N E S E R Ó W  K O L O R U  
R Ó ŻO W E G O

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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BOHATER NASZEJ 
DZIELNICY

We wrześniu młodzież 
i seniorzy w naszej dzielnicy 
po raz kolejny staną przed 
ścianą, tzn. chciałam napisać: 
staną przed ambitnym 
wyzwaniem artystycznym. 
Będziemy malowali dziesiąty 
już mural na terenie Borku 
Fałęckiego.

Projekt muralu został przygotowa-

ny w czasie warsztatów zorganizowa-

nych w Centrum Sztuki Współczesnej 

Solvay i prowadzonych przez Panią Jo-

annę Róg-Ociepko z młodzieżą Gim-

nazjum Nr 24. O tym artystycznym za-

mierzeniu pisaliśmy w drugim nume-

rze tegorocznego „Pisma Rady Dziel-

nicy IX”. Przedsięwzięcie ambitne i 

wy magające przygotowania nie tylko 

projektu, ale także zgromadzenia licz-

nych pozwoleń i zabezpieczeń: zgody 

na udostępnienie powierzchni przez 

właściciela malowanej ściany, zgody 

głównego plastyka miasta, akcepta-

cji Rady Dzielnicy IX, ochrony Straży 

Zbigniew Herbert*

ORNAMENTATORZY 

Pochwaleni niech będą ornamentatorzy
ozdabiacze i sztukatorzy
twórcy aniołków fruwających

i ci także którzy robią wstążki
a na wstążkach napisy krzepiące
(pod wstążkami wiatr od wyschłych rzek)

a także skrzypkowie i fleciści
którzy dbają aby ton był czysty
oni strzegą arii Bacha na strunie G

no i ma się rozumieć poeci
bowiem stają w obronie dzieci
mówią uśmiech dłonie i oczy

oni mają rację nie jest sprawą sztuki
prawdy szukać to są rzeczy nauki
sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca

żeby była nad bramą mozaika
gołąb gałąź albo słońce w kwiatach
(ktoś za bramą ciągnie symbole za sznurek)

są już takie słowa kolory i rytmy
co się śmieją i płaczą jak żywe
sztukatorzy przechowują te słowa

że się pędzi przy tym ciemne młyny
my się o to sztukatorzy nie martwimy
my jesteśmy partią życia i radości

na ulicy radosnych pochodów
szary mur więzienny w oczy kłuje
brzydka plama w krajobrazie idealnym

sztukatorów co najlepszych wezwali
całą noc sztukatorzy malowali
nawet plecy tych co siedzą z tamtej stron 

na różowo

* Zbigniew Bolesław Ryszard Herbert (1924-
1998) – polski poeta, eseista, dramaturg, 
twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan 
Cogito”, autor słuchowisk, kawaler Orderu 
Orła Białego, z wykształcenia ekonomista, 
prawnik i filozof

Miejskiej w czasie realizacji, pozyska-

nia środków na materiały (farba ele-

wacyjna), no i oczywiście rąk do pra-

cy! W kontekście takich przygotowań 

ważna jest oczywiście tematyka, am-

bitna tematyka, abyśmy mogli spraw-

dzić się w tym naszym malowaniu na 

ścianie. W tym roku w istocie została 

wybrana tematyka ambitna, nie jakieś 

tam „koty-psoty” czy „tęczowy rowe-

rzysta”. W tym roku ma powstać por-

tret „bohatera naszej dzielnicy”. Z wy-

boru tego ambitnego tematu możemy 

wytłumaczyć się tylko szczególną oka-

zją – obchody 25. Jubileuszu powsta-

nia dzielnic w Krakowie. Aby jednak 

nie popaść w zbędną przesadę… bę-

dzie to portret bohatera w wersji ko-

miksowej. Może ten pomysł artystycz-

ny nie znajdzie pełnej akceptacji, ale 

to w końcu tylko malowanie na ścia-

nie – nie jakiś portret olejny, a okoli-

ce Parku Solvay to nie salon, o czym 

mogli nie raz przekonać się jego użyt-

kownicy. Skoro temat malowania, 

szczególnie malowania na ścianie, tak 

dobrze nam się rozwija, to może jesz-

cze o kolorach. Proszę się nie obawiać, 

portret naszego bohatera nie będzie 

różowy. Skąd zatem ten kolor w ad-

resie felietonu? Za to obwinić można 

poetę Zbigniewa Herberta, który ten 

właśnie kolor, jako ulubiony, przypisał 

znanym sobie malarzom wybranych 

ścian – ornamentatorom*. Po lekturze 

wiersza zapraszamy do udziału w je-

siennym Festiwalu Street Artu w na-

szej dzielnicy.                RG
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Z BIBLIOTECZNEJ  PÓŁK I

Wśród wielu książek na bibliotecznej półce znalazłam ciekawe 
pozycje o tematyce obyczajowej z lekką dozą humoru. Szare 
jesienne wieczory można sobie ubarwić dobrą książką. 

DZIELNICOWY 
UŚMIECH ZDROWY  

Nr 5 / 2016 
ukazuje się od czasu do czasu 

w Dzielnicy IX
REDAGUJE: JERZY FALISZEK

MOTYLKA   NIE  ZAGRYZĄ (?)

Wesół i szczęśliwy
krakowiaczek ci ja ...
Niestety to z prawdą
bardzo się rozmija!

Jako reprezentant
losu emeryta
nie odkrywam prawdy
– jest naga, odkryta! :

Polak Polakowi
coraz bardziej wilkiem!
– By mnie ktoś nie zagryzł
chciałbym być motylkiem!

napisał: Jerzy Faliszek

Zachęcam do powieści Christophera 
Moore’ a, autora o nieprzeciętnej wy-
obraźni, wszechstronnych zaintere-
sowaniach i inteligentnym dowcipie. 
Najbardziej znana pozycja to „Bara-
nek”, mieszcząca się gdzieś pomiędzy 
komedią „Bóg” Woody’ego Allena 
a „Żywotem Briana” Monthy Pyto-
na. Równie dowcipna i pełna zwrotów 
akcji jest powieść „Blues Kojota”. Ko-
jot to starożytny indiański bóg słynny 
ze swoich oszukańczych sztuczek, w 
pewnych sprawach mądry, w innych – 
kompletny dureń. Choć zna lek na po-
łączenie kochanków, nie ma pojęcia, 
jak działać w świecie ludzi. Ciekawą 
pozycją jest też „Brudna robota”, pełna 
na przemian humoru i smutku. Boha-
ter Chris ma trudną rolę do spełnienia 

– przynosi śmierć, choć wcale tego nie 
chce. Jak się z tym upora i czy uwol-
ni się od tej posady?... Odpowiedź 
znajdziecie Państwo po przeczytaniu 
książki. Polecam również inne tytuły 

tego autora, np. „Błazen” i „Najgłup-
szy anioł”.

Dla czytelnika poszukującego po-
krzepiającej książki z fabułą w świecie 
realnym idealna będzie autorka Fan-
nie Flagg. Jej powieść „Smażone zielone 
pomidory” to portrety zwykłych ludzi. 
Rozczula, wzrusza, ale też momenta-
mi tryska humorem. Dla kucharzy mo-
że okazać się inspiracją do odkrywania 
przepisów kulinarnych z dawnych lat. 
Warto też przeczytać „Boże Narodzenie 
w Lost River”. Samotny, rozwiedziony, 
z nikłymi funduszami, mający zaledwie 
kilka miesięcy życia, Oswald T. Cam-
pbell wyjeżdża do Lost River i tam cze-
ka na cud! Inspirujący temat młodej 
dziennikarki w bezwzględnym świecie 
Nowego Jorku lat siedemdziesiątych 
znajdą czytelnicy w powieści „Witaj na 
świecie, maleńka!”. Tu na każdym kro-
ku odkrywamy śmiech i hipokryzję, 
dobro i determinację, miłość i walkę 
o przeżycie. Warto też przeczytać „Nie 

mogę się doczekać...” oraz „Dogonić 
tęczę”. Każda z tych powieści przynosi 
czytelnikowi mnóstwo przeżyć pozy-
tywnych. Może dla amatorów mocnych 
wrażeń nie będą to inspirujące pozycje, 
ale czasem warto zatrzymać się i zasta-
nowić nad przemijaniem i sensem na-
szego życia.

Dla dzieci i młodzieży pragnę za-
proponować książeczki Ingelin An-
gerborn. Jej bohaterka dziewięcio-
letnia Tilda charakteryzuje się bujną 
wyobraźnią, co przysparza jej nie lada 
problemów i oczywiście komplikuje 
życie. Humor i wciągająca intryga na 
pewno spodobają się młodemu czy-
telnikowi. A dla nastolatków polecam 
coś STRASZNEGO! „Alicja w krainie 
Zombi” Geny Showalter – to cztery 
tomy trzymającej w napięciu powie-
ści o Alicji Bell. Bohaterka po stracie 
swoich najbliższych musi uporać się z 
okropnymi zombi, by pomścić śmierć 
rodziny. Czy jej się to uda, czy prze-
trwa najgorsze momenty swojego ży-
cia? Po prostu trzeba przeczytać, ale 
uwaga... Polecam czytelnikom o moc-
nych ner wach!

Wśród najmłodszych dzieci powo-
dzeniem cieszy się „Złota księga ba-
jek”. Pozycje z tej serii zachwycają sza-
tą graficzną i krótkimi bajkami, także 
z naszego dzieciństwa. Zachęcam do 
spędzenia czasu ze swoimi pociecha-
mi przy książce.

Bożena Szymeczko

Kierownik Filii  nr 12 PBP

28 października, godz.16.00: otwarcie 
wystawy pt. „Ukryte talenty artystyczne 
ludzi III wieku”, wręczenie nagród

Propozycje Klubu 

Kultury ISKIERKA 

na październik

 

Kulturalnie 
W DZ I E L N I C Y IX

Rozpoczął już działalność Klub Rodziców 
– projekt wspierający rodziny, realizowa-
ny przez UMK w wielu placówkach kul-
turalnych Krakowa. To bezpłatne zajęcia 
animacyjne, umuzykalniające, ogólnoroz-
wojowe dla dzieci do lat 5 i ich rodziców.

W programie Klubu Rodziców w Iskierce:

05.10.2016 środa), godz. 11.00-12.00 
zajęcia animacyjne dla dzieci z rodzicami, 
prowadzenie: Magdalena Szwarcbach

06.10.2016 (czwartek), godz. 11.00-12.00 
sensoplastyka: zajęcia wspomagające 

rozwój zmysłów, świadomości ciała, małej 
motoryki, prowadzenie: Joanna Walkowiak 

12.10.2016 (środa), godz. 15.30-16.30 
„Gimnastyka buzi i języka”: warsztaty z lo-
gopedą dla dzieci i rodziców, prowadzenie: 
Magdalena Skibińska 

13.10.2016 (czwartek), godz. 11.00-12.00
zajęcia animacyjne dla dzieci z rodzicami, 
prowadzenie: Magdalena Szwarcbach

19.10.2016 środa), godz. 11.00-12.00 
zajęcia animacyjne dla dzieci z rodzicami, 
prowadzenie: Magdalena Szwarcbach

20.10. 2016 (czwartek), godz. 11.00-12.00 
„Bajkowa Rodzina”: zajęcia interaktywne 
dla dzieci i rodziców, prowadzenie: Tadeusz 
Dylawerski; godz. 12.00-13.00 spotkanie z 
pedagogiem zabawy Tadeuszem Dylawer-
skim pod hasłem „Pedagogika zabawy”

22.10.2016 (sobota), godz. 11.00, „Kop-
ciuszek”: spektakl interaktywny dla rodzin 
w wykonaniu Danuty Pietraszewskiej 
i Aleksandra Szklarskiego

26.10.2016 (środa), godz. 14.30-15.30 
„Gimnastyka buzi i języka”: warsztaty z lo-
gopedą dla dzieci i rodziców, prowadzenie: 
Magdalena Skibińska



fot. Renata Grotowska

W  D Z I E L N I C Y  I X
21 października 2016

malowanie na ścianie w Parku Solvay

Kolejne murale 
powstają w naszej 
dzielnicy

II edycja Festiwalu Street Artu 
w Dzielnicy IX rozpocznie 
się w drugiej połowie 
października. Organizatorzy 
mają nadzieję, że także 
w tym roku powstaną 
ciekawe murale a uczestnicy 
malowania na ścianie 
chętnie wezmą udział w tej 
społecznie pożytecznej 
zabawie.

Wspaniała wrześniowa pogoda skło-
niła nas do działań wyprzedzających 
rozpoczęcie zapowiadanego powy-
żej Festiwalu Street Artu. W dniach 
8, 9 i 11 września namalowany został 
przez Panią Małgorzatę Wielek-Man-
drelę mural na fasadzie budynku przy 
ul. Zakopiańskiej nr 103. Kolorystycz-
nie jest znakomicie wkomponowany 
w barwę tynku i napisów informują-
cych o lokalizacji Biblioteki Kraków 
w tym budynku. Trzeba bowiem za-
znaczyć, że mural ten wypełnił miej-
sce pod oknami biblioteki, gdzie bar-
dzo często fani klubów sportowych 
umieszczali niewybredne deklaracje 
swoich uczuć.                 RG

 

Najnowszy mural w Dzielnicy IX autorstwa 
Małgorzaty Wielek-Mandrela, zdobi fasadę 
budynku biblioteki przy ul. Zakopiańskiej 103.


