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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) 
czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 
14.00-17.00.

Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący Jan Stanisław Pietras: środa w godz. 17.00-18.00
Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym 

brzmieniu na stronie internetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

W listopadzie odbyło się XVII posiedzenie 
Rady Dzielnicy IX VII kadencji. Podjęto siedem 
uchwał, w większości opiniujących zadania 
inwestycyjne planowane lub będące w toku 
realizacji oraz uchwałę wnioskującą w sprawie 
komunikacji miejskiej.

Rada zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt do-

tyczący zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Zdunów na 

odcinku od ul. Kowalskiej do ul. Żywieckiej – opracowanie 

dokumentacji projektowej”.

Również pozytywną opinię otrzymało ustalenie warun-

ków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbu-

dowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielo-

rodzinnego (na cele mieszkalne) zlokalizowanego na działce nr 

194 obr. 32 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Oraczy 11.  

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez 

przedstawicieli Komisji ds. Polityki Społecznej i Senioralnej 

Rady Dzielnicy IX radni podjęli uchwały pozytywnie opi-

niujące ponowne zawarcie umów najmów lokali socjalnych 

na następny okres. Są to lokale na terenie naszej dzielnicy 

przy ul. Fredry 4 D oraz przy ul. Żywieckiej 12. 

Rada podjęła także uchwałę w sprawie korekty zapisu 

z uchwały z dnia 22.09.2015 r. dotyczącej zadania inwesty-

cyjnego pn. „Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do 

Wilgi w Krakowie”, realizowanego w trybie wieloletnim oraz 

uchwałę w sprawie korekty rozdysponowania środków wy-

dzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 

Fałęcki na rok 2015. Powyższe decyzje podjęto w celu eko-

nomicznego dysponowania środkami finansowymi.

Na wniosek mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Bo-

rek Fałęcki, Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego 

i Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Harcmistrza S. Millana, Rada 

Dzielnicy IX wnioskowała o lokalizację przystanku na 

żądanie na trasie linii autobusowej nr 504. Mieszkańcy 

oraz dojeżdżający do szkoły zgłaszają potrzebę obustronne-

go przystanku u zbiegu ulic Harcmistrza St. Millana i Do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.      AS



INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

BEZPIECZNE 
SKRZYŻOWANIE

Po dłuższym okresie starań wynikających 
z konieczności uregulowania spraw 
własnościowych do terenu, doszło do 
przebudowy skrzyżowania ulic Turonia 
i Strąkowej.

Zadanie to podjęła i zrealizowała Rada Dzielnicy IX, 
choć teren objęty inwestycją jest granicznym między Dziel-
nicami VIII i IX. Pierwotnie miał być przebudowany tylko 
zakręt w ulicę Strąkową, ale wymogi bezpieczeństwa zwią-
zane z tym, że przy ulicy Strąkowej znajdują się przedszko-
le i szkoła, wpłynęły na kształt opracowywanego projektu. 
Zamiast realizować progi spowalniające intensywny ruch 
samochodowy w tej ulicy, przebudowano skrzyżowanie, tak 
że jego powierzchnia została wyniesiona ponad poziom 
sąsiednich ulic. Wpływa to bezwzględnie na uspokojenie 
ruchu samochodów. Ponadto poprawiła się widoczność we 
wszystkich kierunkach, co ma znaczenie zwłaszcza dla pie-
szych w tym dzieci idących samodzielnie do szkoły.

Choć koszty inwestycji były wyższe niż pierwotnie zakła-
dano, to warto je było ponieść dla uzyskania zadowalające-
go efektu. Również mieszkańcy ulicy Strąkowej wnioskujący 

o lokalizację progów spowalniających ze względu na niespo-
kojny, a czasem groźny ruch samochodów, mogą wreszcie 
odczuć bezpieczeństwo po zrealizowaniu opisanej inwesty-
cji drogowej. Sposób wykonania skrzyżowania ulic Turonia 
i Strąkowej wart jest uwzględnienia przy realizacji innych 
tego typu inwestycji dla uspokojenia ruchu samochodów 
i poprawy bezpieczeństwa.

Oczekujemy teraz na przyjęcie do realizacji przez Miasto 
ulicy 8 Pułku Ułanów, której powstanie powinno uspokoić 
ruch samochodowy na wąskich i krętych uliczkach Borku 
Fałęckiego, jak również umożliwić komunikację miejską 
dla osiedli przy ulicach: Krokusowej, Zbrojarzy, Bułgarskiej, 
Zdunów, Obozowej i Polany Żywieckiej. Poruszają się nimi 
mieszkańcy ościennych osiedli, dowożąc dzieci do szkół 
i przedszkoli, jadąc do pracy czy na zakupy. 

Niestety, szybciej powstają nowe osiedla niż infrastruk-
tura niezbędna do bezpiecznej egzystencji ich mieszkańców 
i sąsiadów.

                                                 JERZY BĘTKOWSKI, LESZEK SIWIEC



4 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fa łęcki  ·   NR 6 / 2015  ·  www.dzielnica9.krakow.pl4 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fa łęcki  ·   NR 6 / 2015  ·  www.dzielnica9.krakow.pl

DZIAŁANIA RADY DZIELNICY IX NA RZECZ POPRAWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Informacja o realizacji zadań z zakresu budowy, modernizacji, remontów miejskiej 
infrastruktury drogowej zaplanowane do realizacji w Dzielnicy IX w 2015 roku

Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki dysponuje 
ograniczonymi środkami finansowymi. Dotyczy to zarów-
no realizacji zadań inwestycyjnych, jak i kwestii, które wy-
kraczają poza kompetencje rad dzielnic. Z zadaniami, które 
zdaniem mieszkańców i członków Rady Dzielnicy IX są 
ważne i uzasadnione do wykonania na terenie Dzielnicy 
IX, a których finansowanie przekracza aktualne możliwości 
Dzielnicy IX, rada zwraca się do Rady Miasta Krakowa oraz 
Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie ich finansowa-
nia w planach budżetowych Rady Miasta Krakowa. 

Niezależnie od wystąpień do powyższych adresatów, 
m.in. w formie uchwał lub pism, Rada Dzielnicy IX nawią-
zuje również współpracę z radnymi Miasta z okręgu obej-
mującego teren Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, któ-
rzy wykazują zainteresowanie problemami naszej dzielnicy.

W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA 
2016 R. ZNAJDUJĄ SIĘ DWA ZADANIA: 

1. Budowa parku rzecznego Wilga, z infrastrukturą 
techniczną, na odcinku od mostu na rzece Wildze na wyso-
kości ul. Ruczaj do mostu w ul. Brożka, po stronie Osiedla 
Cegielniane. Nr zadania ZZM/01.53/16. Kwota przeznaczo-
na na zadanie: 200 000 zł.

2. Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Ko-
ściuszkowców. Zadanie nr ZEO/E.1.34//14. Kwota przezna-
czona na zadanie: 3 739 000 zł.

 
Rada Dzielnicy IX występowała w trybie opisanym po-

wyżej w kilkudziesięciu innych kwestiach istotnych dla 
mieszkańców Dzielnicy IX. Poniżej przedstawiamy zada-
nia, których realizacja wykracza poza możliwości finansowe 
lub kompetencje Dzielnicy, w związku z tym radni kierują 
wnioski do odpowiednich jednostek miejskich lub starają 
się o wprowadzenie inwestycji do budżetu miasta. 

Wystąpienia w kwestiach realizacji rozwiązań komuni-
kacyjnych istotnych dla Dzielnicy IX na terenie Osiedla Ce-
gielniane (pkt. 1 i 2), obszarze Stare Łagiewniki (pkt. 3 i 4) 
oraz w Borku Fałęckim (pkt 5), w sprawach:

1. Opracowanie przez ZIKiT zmian w układzie komu-
nikacyjnym wyjazdu z osiedla Cegielniane ul. Borsuczą 
w ul. Brożka.

2. Opracowanie przez ZIKiT zmian w układzie komu-
nikacyjnym wyjazdu z osiedla Cegielniane ul. Cegielnianą 
w ul. Brożka.

3. Wstrzymanie decyzji o sprzedaży działek zlokalizo-
wanych w Łagiewnikach w Krakowie w celu zachowania 
obszaru obecnie przeznaczonego pod ogródek jordanowski, 
rekreację i boiska oraz pod drogę, o której mowa w punkcie 
następnym (wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa).

4. Opracowanie ZRID dla drogi w Dzielnicy IX zloka-
lizowanej w Łagiewnikach, o przebiegu równoległym do ul. 
Turowicza po stronie zachodniej na odcinku od zabudowy 
powyżej ul. Strumiennej, w kierunku północnym do połą-
czenia w rejonie Bonarki z projektowanym układem Ronda 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Powstała droga przejęła by 

ruch z powstających inwestycji na obszarze pomiędzy ul. 
Fredy a ul. Turowicza.

5. Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów – ciągu komunikacyj-
nego, którego koncepcja zakłada przebieg po śladzie m.in. 
obecnej ulicy Obozowej, a który połączy ul. Zawiłą ze skrzy-
żowaniem ulic Kapelanka/Brożka/Grota Roweckiego. 

Wystąpienia z zakresu budowy i remontów ulic i chodni-
ków na terenie Dzielnicy IX, w sprawie umieszczenia w bu-
dżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zadań:

6. Przebudowa ul. Zbrojarzy na odcinku od ul. Mon-
twiłła Mireckiego do Nr 22 Zbrojarzy, połączona z budową 
chodników i kanalizacji na tym odcinku ulicy. 

7. Remont pasa jezdnego w ul. Sielskiej.
8. Remont kapitalny pasa jezdnego z remontem pod-

budowy w ul. Kościuszkowców.
9. Remont kapitalny pasa jezdnego z remontem pod-

budowy w ul. Niemcewicza.
W ramach Programu budowy chodników w Krakowie 

w latach 2015 do 2019 zaproponowano następujące ulice:
10. Zbrojarzy, Zdunów (dwa odcinki), Marcika, Łuka-

sińskiego, Orzechowa, Huculska, Turonia (2 odcinki – Ru-
czaj–Strąkowa oraz Zbrojarzy–Huculska), Borsucza Boczna, 
Zaborze.

Wystąpienia w sprawie budowy i remontów w placów-
kach oświatowych i kultury na terenie Dzielnicy IX o umiesz-
czenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zadań:

11. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 
ul. Harcmistrza S. Millana. 

12. Wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego – izo-
lacji poziomej i pionowej budynków Gimnazjum Nr 24 ul. 
Montwiłła-Mireckiego 29.

13. II etap budowy obiektów sportowych przy Gimna-
zjum Nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29. 

14. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6, ul. 
Niecała 8. 

W sprawie remontu elewacji budynku Centrum Sztuki 
Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej wnioskowano 
do Prezydenta Miasta Krakowa o zwiększenie w perspekty-
wie lat 2015-2016 kwoty przeznaczonej na zadanie:

15. Remont elewacji budynku Centrum Sztuki Współ-
czesnej Solvay, do wysokości umożliwiającej całościową 
realizację zakresu przewidzianych w projekcie prac oraz ko-
niecznych prac zabezpieczających i zaleceń konserwator-
skich.

Wystąpienia w sprawach z zakresu terenów zielonych, 
rekreacyjnych oraz obiektów sportowych w Dzielnicy IX 
o umieszczenie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zadań:

16. Rewitalizacji parku SOLVAY w Krakowie.
17. Remontu pokrycia hali i nawierzchni boiska balo-

nu w Klubie Sportowym Borek w Krakowie.
Do Prezydenta Miasta Krakowa wnioskowano o: 
18. Zamianę bądź wykupienie gruntów będących czę-

ścią OTSiR Krakowianka w taki sposób, by utrzymać kom-
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Z WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

10 lat z patronem Janem Pawłem II
6 listopada 2015 roku uroczyście 
obchodziliśmy 10-lecie nadania naszemu 
Ośrodkowi imienia Jana Pawła II połączone 
ze ślubowaniem pierwszoklasistów. 

Obchody rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium Świę-
tego Jana Pawła II, a po niej odbyła się akademia przygo-
towana przez uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 
i gimnazjum, podczas której wspominaliśmy dzień 4 listo-
pada 2005 roku, kiedy to nasza szkoła przyjęła imię Jana 
Pawła II. Zaprezentowano również zdjęcia z różnorodnych 
przedsięwzięć poświęconych naszemu Patronowi, które 
miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów 
naszej szkoły, udowodnili, że posiadają dużą wiedzę o Ja-
nie Pawle II. Wszyscy bezbłędnie odpowiedzieli na pytania 
zawarte w krótkim quizie o szkolnych latach Karola Wojty-
ły. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia naj-
młodszych oraz ślubowanie gimnazjalistów. Był to dla każde-
go moment podniosły, który na długo pozostanie w pamięci.

Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli w darze Święte-
mu Janowi Pawłowi dary duchowe w postaci symbolicznych 
serc – zobowiązania, które każdy z nich podjął jako wyraz 
szacunku i miłości do Patrona.

Po zakończeniu akademii wszyscy zgromadzeni udali się 
na poczęstunek, na którym nie zabrakło tradycyjnych, pa-
pieskich kremówek przywiezionych z Wadowic.

A.PARASZCZAK, M. SYSKA-POTOCZEK 

pleks w jego dotychczasowym kształcie jako własność Mia-
sta. Umożliwiło by to zachowanie dla mieszkańców Dzielni-
cy terenów zielonych i rekreacyjnych w tym rejonie Borku 
Falęckiego.

Wystąpienia dotyczące utrzymania dla mieszkańców 
Łagiewnik dostępności przejścia przy ZSO Nr 17 pomiędzy 
ul. Fredry, a ul. Kołodziejską:

19. Wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta Krakowa w sprawie działek stanowiących przej-
ście piesze pomiędzy ul. Fredy a ul. Kołodziejską w Kra-
kowie: o umieszczenie na hierarchicznej liście działek do 
wykupu w 2016 roku części działek o numerach: Nr 275/2, 
286, 306, 318/1, obr. 46 Podgórze w Krakowie, stanowiących 
przejście piesze pomiędzy ul. Fredry a ul. Kołodziejską. 

20. Uchwała w sprawie przejścia dla pieszych pomiędzy 
ul. Fredry a ul. Kołodziejską przy ZSO Nr 17.

21. Uchwała w sprawie zbycia działki nr 275/2 obręb 46 
j.e. Podgórze przy ul. Kołodziejskiej. 

Wystąpienia w sprawie możliwości rozpoczęcia plano-
wego porządkownia terenu przy ul. Zakopiańska 99-103A.

22. Uchwała w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2016 zadania pn. Zagospodarowanie terenu 
przy budynkach ul. Zakopiańska 99-103A w Krakowie.

23. Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczę-
cie procedury sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie Dzielnicy IX Łagiewni-
ki-Borek Fałęcki na obszarze: rejon ul. Zakopiańskiej usy-
tuowany między granicą północną miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Liban”, granicą zachodnią 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bo-
rek Fałęcki Północ” oraz ulicami: Zakopiańska i Zbrojarzy.

Wystąpienia dotyczące komunikacji miejskiej tramwajo-
wej w sprawach:

24. Zmiana tras tramwajów nr 19, nr 22 i nr 10. 
25. Instalacja na przystanku tramwajowym Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w ul. Zakopiańskiej automatu Krakow-
skiej Karty Miejskiej. 

26. Instalacja na przystanku tramwajowym na żądanie 
przy ZUS w ul. Zakopiańskiej tablicy DIP (Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej).

Wystąpienia w pozostałych kwestiach dotyczących 
mieszkańców Dzielnicy IX:

27. Uchwała w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2016 zadania pn. Budowa dwóch pochylni 
dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod 
ul. Zakopiańską w Borku Fałęckim.

28. Uchwała o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa 
zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Zakopiańskiej 
na odcinku od ul. Brożka do ul. Zbrojarzy.

29. Wniosek do Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad 
przyznawania mieszkańcom Krakowa dotacji na zmianę 
systemu ogrzewania – o analizę i zweryfikowanie zasad 
przyznawania mieszkańcom Krakowa dotacji na zmianę 
systemu ogrzewania , realizowanych w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Po uchwaleniu Budżetu Miasta na 2016 rok przekażemy 
informację, które z wymienionych powyżej zadań uzyskały 
jeszcze finansowanie.

OPRACOWAŁ JAN S. PIETRAS 
PRZEWODNICZĄCY RADY IX ŁAGIEWNIKI –BOREK FAŁĘCKI
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ZIELONA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Ogrody, ogródki, kwietne 
balkony i co z tego wynika dla 
zieleni w „dziewiątce”

Spotkanie „ogrodników” w kawiarni 
STOKROTKA w dniu 18 listopada 2015 roku 
zakończyło IV edycję Konkursu „Dzielnica IX 
Dzielnicą Ogrodów” w roku 2015.

Tym razem uczestnicy konkursu na dorocznym podsu-
mowaniu połączonym z wręczeniem pamiątkowych podzię-
kowań i nagród, spotkali się w sąsiadującej z siedzibą Rady 
Dzielnicy IX gościnnej kawiarence. Nagrody konkursowe 
już trzeci raz ufundowała CASTORAMA Zakopianka, za 
co serdecznie dziękują, tą drogą, organizatorzy i miłośnicy 
ogrodów, zadowoleni z bardzo przydatnych narzędzi ogrod-
niczych.

W czwartej edycji konkursu wzięli udział mieszkańcy 
uprawiający ogródki w różnych częściach naszej dzielnicy. 
Byli wśród nich „starzy ogrodnicy”, którzy już w poprzednich 
latach otrzymywali wyróżnienia, by wymienić Panią Zofię 
Kalinowską, właścicielkę najpiękniejszego ogródka przy ulicy 
Borsuczej, Panią Teresę Woźniak, uprawiającą ogródek przy-
blokowy na osiedlu Cegielniana czy Państwa Natkaniec, auto-
rów kwietnego balkonu, którzy dopiero w tym roku dołączyli 
do naszej gromadki dzielnicowych ogrodników. 

Tegoroczne spotkanie miało w swym założeniu, obok 
uhonorowania uczestników Konkursu, charakter forum 
wymiany doświadczeń. Dlatego zaproszeni zostali wyjąt-
kowi goście: Pani Małgorzata Polańska – autorka projek-
tu „Borkowskie Ogrody” oraz przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum Nr 24 wraz z opiekunką szkol-
nego ogrodu Panią Małgorzatą Krawczyk (w czasie spotka-
nia zastąpiła ją Pani Dyrektor Ilona Gwiżdż). 

O czym rozmawialiśmy?
Pani Małgorzata Polańska podzieliła się z nami swoim 

doświadczeniem w zakresie planowania i realizacji projektu, 

który miał na celu rewitalizację i zagospodarowanie terenów 
wokół budynku przy ul. Żywieckiej. Opowiedziała „krok po 
kroku”, w jaki sposób można z sukcesem zrealizować oby-
watelski pomysł i uruchomić inicjatywę lokalnej społeczno-
ści. Czytelnicy Pisma Rady Dzielnicy IX Nr 5 mieli okazję 
poznać ten projekt w relacji autorki.

Obecność młodzieży także była uzasadniona, ponieważ 
piękniejący z roku na rok ogród otaczający budynek ich 
szkoły jest przestrzenią publiczną, która zasługuje na uwagę. 
Opiekuje się nim specjalnie zatrudniona przez Dyrekcję oso-
ba, która dba o estetykę i życie roślin, ale... udział młodzie-
ży w tym dziele jest niewielki. Chcieliśmy zatem zastanowić 
się, w jaki sposób uczniowie mogliby kształtować przestrzeń 
ogrodu, nadając jej różnorodne funkcje. W czasie spotkania 
nie podjęto jeszcze konkretnych decyzji. Należy jednak przy-
puszczać, że jak to w ogrodzie, ziarno zostało posiane.

Dzisiaj zatelefonowała do mnie jedna z uczestniczek 
ubiegłorocznego Konkursu, Pani Maria Karalus, z ciekawą 
propozycją, aby ze wsparciem Rady Dzielnicy IX zachęcić 
do rywalizacji mieszkańców, którzy przed swoimi domami 
jeszcze nie uporządkowali przestrzeni zielonej. A przecież 
mogą oni korzystnie zmienić tę przestrzeń poprzez sadze-
nie kwitnących roślin ozdobnych. Pomysł godny uwagi. 
Propozycja powinna być przyjęta, ponieważ jej realizacja 
pozytywnie wpłynie na estetykę naszych ulic i uliczek, na 
których dominantą stają się wszechobecne samochody.

Co z tej rozmowy wynika dla zieleni w dziewiątce? Ktoś 
powie: rozmowa o kwiatkach w niewielkim zakresie może 
wpłynąć na nasze codzienne bolączki: likwidację ubytków 
w nawierzchni, brak chodników, niewystarczające oświe-
tlenie i nieprawidłowo parkujące samochody. A jednak... 
uświadomienie sobie, że nasza pasja ogrodnicza nie tylko 
nam daje przyjemność, że może sprawić radość nieznanym 
przechodniom, ucieszyć oko, podnieść walor estetyczny 
przestrzeni – jest nie do przecenienia. Może sprawić, że po-
czujemy się lepiej w miejscu wspólnym. Sądzę, że dla osób, 
które traktują naszą dzielnicę właśnie jako dobro wspólne, 
także ta rozmowa jest ważna. 

CO przymusiło Panią Teresę, by przekopywała metry 
kwadratowe ziemi przed blokiem, gdy nawet ze swoich 
okien nie widzi efektów swej pracy (okna znajdują się po 
drugiej stronie bloku)? CO jest w stanie przymusić gim-
nazjalistę, by sadził roślinki w „nie swoim ogródku”? CO 
może być tym imperatywem? I odpowiedź na to pytanie jest 
także bardzo ważna dla zieleni w „dziewiątce”.

 RENATA GROTOWSKAfot
. M

ari
a R

od
ako

ws
ka

Ogród Państwa Marii 
i Mariana Rodakowskich

Ogródek balkonowy pani Małgorzaty Lipnickiej-Natkaniec.Ogródek balkonowy pani Małgorzaty Lipnickiej-Natkaniec.
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ZE SCENY KLUBU KULTURY ISKIERKA

WESOŁE MIASTECZKO 
W ISKIERCE

W dniach 21-22 listopada w Klubie Kultury 
Iskierka odbywał się I Krakowski Przegląd 
Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe 
Miasteczko 2015” dla młodzieży. To inicjatywa 
Aleksandra Szklarskiego oraz Danuty 
Pietraszewskiej – aktorów z Teatru Studio 
współpracujących z Klubem Kultury Iskierka. 

Ideą Przeglądu było popularyzowanie wśród młodzieży 
w wieku gimnazjalnym i licealnym piosenki aktorskiej pol-
skich twórców, jak Agnieszka Osiecka czy Jeremii Przybora. 
Młodzież miała także okazję do spotkania się z rówieśni-
kami, miłośnikami tego typu sztuki, która, jak się okazało, 
wciąż cieszy się zainteresowaniem wśród młodych. Do II 
etapu konkursu, czyli wykonań scenicznych, zakwalifiko-
wanych zostało 25 osób z różnych stron Małopolski, które 
zaprezentowały w sobotnie popołudnie po dwa utwory. 

Po przesłuchaniach jury w składzie: przewodniczący Grze-
gorz Juras, Danuta Pietraszewska i Mateusz Borkowski 
wyłoniło 12 laureatów. Ocenie poddane były: interpreta-
cja teatralno-aktorska ze szczególnym uwzględnieniem u 
wykonawców świadomości tekstu piosenek utworów, dyk-
cja, oryginalność pomysłu, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. Wybór najlepszych wykonań okazał się 
niełatwy, ponieważ wysoki poziom artystyczny prezentacji 
zaskoczył nawet jurorów. Grand Prix Przeglądu otrzymała 
Sara Paczyńska. W I Kategorii Wiekowej nagrody przyzna-
no: Aleksandrze Kozłowskiej (I), Magdalenie Litwa (II), Julii 
Staszczak (III), Martynie Plewa (wyróżnienie). W II Katego-
rii Wiekowej nagrody otrzymali: Dominika Kulik (I), Karo-
lina Paś (II), Żaneta Anioł (III), przyznano także wyróżnie-
nia: Gabrieli Ocieczek, Karolinie Żak, Karolinie Kijak, Wero-
nice Sikora.  Dodatkowo jury wyróżniło akompaniatorów za 
wybitną współpracę z solistą: Bogumiłę Kowalczyk, Mateusza 
Dudka i Dawida Wilka.

22 listopada odbyło się rozdanie nagród, prezentacje 
nagrodzonych, uzdolnionych wokalnie i aktorsko młodych 
artystów oraz stworzony „na gorąco” spektakl „Wesołe mia-
steczko”, w którym wzięli udział dzieci i młodzież związana 
z Teatrem Studio.          AS

Aleksander Szklarski, dyrektor artystyczny wydarzenia:
I KRAKOWSKI PRZEGLĄD INTERPRETACJI PIOSEN-

KI AKTORSKIEJ „WESOŁE MIASTECZKO 2015” przeszedł 
do historii!

Dwa bardzo „gorące” dni, chociaż aura na zewnątrz wca-
le nie rozpieszczała. Bardzo wysoki poziom (!!!) prezentowany 
przez uczestników zaskoczył wszystkich, nawet Jury, choć kil-
ka tygodni wcześniej wnikliwie analizowało nadesłane dema. 
Świadomość i dojrzałość sceniczna została potwierdzona w re-
alizacji rzeczy wręcz niemożliwej – przygotowaniu w 3 godziny 
spektaklu „Wesołe Miasteczko”, do którego zostało zaangażowa-
nych aż 27 OSÓB !!! Tak liczna grupa w tak krótkim czasie 
potrafiła opanować trudną materię scenariusza i przez godzinę 
oczarowywać widownię – po prostu MISTRZOSTWO!!!

Jeżeli pojawiły się jakieś niedociągnięcia organizacyjne, 
to obiecujemy poprawić wszystko w drugiej edycji „Wesołe-
go Miasteczka”, na którą już dziś zapraszamy. Oczywiście 
wszystkich chętnych, pragnących odnaleźć w piosence coś wię-
cej niż tylko „poprawne odśpiewanie nutek” (wiadomym!!!).

Kochani Uczestnicy, jesteście wielcy i każdy z Was zasługu-
je na statuetkę – chapeau bas!!!

Danuta Pietraszewska, jurorka: Jestem absolutnie zasko-
czona, że tak trudna materia, jaką jest interpretacja aktorska 
piosenki, została tak fantastycznie i dojrzale zaprezentowana 
przez tak młodych ludzi. Emocje od śmiechu po najszczersze 
łzy. Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników. Poziom 
niezwykle wysoki!
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
W ŁAGIEWNIKACH 

W 97. rocznicę przekazania 
Józefowi Piłsudskiemu przez 
Radę Regencyjną Naczelnego 
Dowództwa nad formującym 
się Wojskiem Polskim, w dniu, 
który został w 1937 roku 
oficjalnie ogłoszony świętem 
narodowym, 11 listopada, jak 
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W łagiewnickim kościele parafial-
nym przy ul. Millana 13 odprawiona 
została Msza św. za Ojczyznę. Piękną 
homilię wygłosił proboszcz ks. prałat 
Tadeusz Dziedzic. Po Mszy św. odbyło 
się uroczyste spotkanie przy Pomniku 
Pamięci znajdującym się w pobliżu ko-
ścioła i zabytkowego budynku pierw-
szej szkoły w Łagiewnikach z 1906 r.

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele Rady Dzielnicy IX Łagiew-
niki-Borek Fałęcki – Przewodniczący 
pan Jan Stanisław Pietras, radni: pani 
Renata Grotowska, panowie Marek Ja-
błoński i Krzysztof Mitras; proboszcz 
ks. prałat Tadeusz Dziedzic, komba-
tanci, harcerze z drużyny „Wilki”, któ-
rzy pełnili również wartę honorową 
przy Pomniku, mieszkańcy Łagiewnik, 
Woli Duchackiej Zachód i Kurdwano-
wa, młodzież z nauczycielami i pocz-
ty sztandarowe szkół: Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fre-
dry, Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Mil-
lana i Szkoły Podstawowej nr 55 przy 
ul. Dobczyckiej oraz członkowie ŁTK.

Spotkanie prowadził prezes ŁTK 
p. Edwarda Kucała, wiceprezes ŁTK 
p. Barbara Żołądź odczytała tekst na-
wiązujący do historycznych wydarzeń. 
U stóp Pomnika Pamięci złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 
Wspaniałą oprawą łagiewnickiej uro-
czystości był występ Orkiestry Dętej 

„Solvay”, która swoją muzyką wzbu-
dziła podniosły, patriotyczny nastrój 
przed i w czasie Mszy św. i uświetniła 
spotkanie przy Pomniku. Niektórzy 
uczestnicy spotkania nie tylko słucha-
li, ale także głośno śpiewali znane pie-
śni patriotyczne i wojskowe. 

Uroczystość przy Pomniku w Ła-
giewnikach w Dniu Święta Niepodle-
głości była przypomnieniem historii 
i wyrazem patriotyzmu mieszkańców. 

Na zakończenie spotkania prezes 
ŁTK złożył serdeczne podziękowanie 
dla Rady Dzielnicy IX za sfinansowa-
nie prac związanych z renowacją Po-
mnika Pamięci i jego otoczenia oraz 
Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 i pracow-
nikom tej szkoły za organizację i nad-
zór nad tymi pracami.

EDWARD KUCAŁA
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W PRZEDSZKOLU NR 95 odbyło 
się spotkanie pokoleń: dzieci, wśród 
nich także zuchy z borkowskich 
gromad zuchowych z hm. Jackiem 
Kucharskim, rodzice oraz dziad-
kowie wspólnie z nauczycielami 
śpiewali pieśni legionowe. 
Specjalnymi gośćmi byli członko-
wie Kręgu Seniorów Harcerstwa 
Borkowskiego „Stara Brać” w Borku 
Fałęckim oraz ułan Włodzimierz 
Wowa Brodecki.

Młodzież z GIMNAZJUM NR 24 
z okazji rocznicy Odzyskania Nie-
podległości gościła seniorów w swo-
ich szkolnych progach. Honorowym 
gościem był pan Włodzimierz Wolny 
kombatant, który opowiadał o cza-
sach II wojny światowej, o akcjach 
związanych, które miały miejsce na 
terenie Borku Fałęckiego.
Wspominaniu przy herbacie i słod-
kim poczęstunku towarzyszyło wspól-
ne śpiewaniem pieśni patriotycznych 
z udziałem chóru szkolnego.
Spotkanie było pierwszym z cyklu 
„Międzypokoleniowe wtorki w Gim-
nazjum nr 24”.

W KLUBIE KULTURY ISKIERKA 
tradycyjnie w Dniu Niepodległości 
odbył się koncert muzyki nie tylko 
żołnierskiej, ale także szlagierów 
polskiej piosenki retro. Mieszkańcy  
świętowali z Andrzejem Stasz-
czakiem (gitara i śpiew), Elżbietą 
Bocheńską (gitara i śpiew) i An-
drzejem Słowikiem (trąbka).

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W DZIELNICY IX
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Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości w ZSO nr 17 przy 
ul. Fredry były wyjątkowe – zostały 
zorganizowane przez harcerki 
i harcerzy drużyn ZHR działających 
w Łagiewnikach. 

W dniu 9 listopada 2015 r. uczniowie 
SP Nr 56 i Gimnazjum Nr 81 mogli wziąć 
udział w przygotowanych przez 3 PgDH 

„WILKI”, harcerki z 3 PgDH „Amaranta” 
i kadry gromad zuchowych grach dla trzech 
grup: klas 1-3, 4-6 szkoły podstawowej i dla gimnazjalistów.

Staraliśmy się – harcerze i harcerki z łagiewnickich dru-
żyn – przekazać uczniom wiele informacji o przeszłości 
naszego kraju związanych z odzyskaniem niepodległości w 
niecodziennej formie. Zorganizowane przez nas gry odby-
wały się na terenie całego Podgórza, gdzie uczniowie poru-
szali się całymi klasami lub reprezentacjami. W grę było za-
angażowanych bardzo dużo osób: od tych, którzy pomogli w 
organizacji, przez punktowych, aż do osób czuwających nad 
całym przebiegiem. Było to dla nas ogromne wyzwanie, ale 
także wielka przyjemność.

 DLA NAJMŁODSZYCH
 Klasy 1-3 wzięły udział w grze kierując się wskazówka-

mi kadry 3 PgGZ „Zaradne Skrzaty” oraz 3 PgGZ „Dzielne 
Wilczęta”. Motywem przewodnim był sam Piłsudski, który na 
skutek niewyjaśnionych okoliczności nie pamiętał, kim jest, 
nie miał również na sobie nic charakterystycznego, prócz 
wąsów, które zawsze mu towarzyszyły. Zadaniem dzieci było 
przywrócenie Józefowi pamięci, one jednak nie miały pojęcia, 
kto to jest i dlaczego akurat tutaj się znalazł... Dlatego kla-
sy poruszały się po punktach i mierzyły się z różnymi zada-
niami: stworzenie gazety Niepodległości, ułożenie konturów 
mapy Polski, zaśpiewanie pieśni patriotycznej, czy też gra 
w „pamięć” dotycząca Mazurka Dąbrowskiego. Na punktach 
klasy dostawały informację o wcześniej wspomnianej postaci 
oraz jej zdjęcia z życia, spośród siebie wybierali dwóch przed-
stawicieli stronnic i partii, którzy co jakiś czas przychodzili 
do Piłsudskiego i opowiadali mu o jego życiu, by spróbować 
przywrócić pamięć. Najdzielniejsze osoby z klas wybrały się 
w poszukiwania elementów munduru, następnie ubierały 
naszego gościa w rzeczy, które udało im się odnaleźć, dzięki 
czemu przypomniał sobie, kim jest – opowiedział wszystkim 
o 11 listopada i swoim życiu. Na pamiątkę tego wydarzenia 
każda klasa zrobiła sobie album ze zdjęciami oraz informa-
cjami o Piłsudskim, tak by móc kiedyś z nich skorzystać. 

GRA DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Także starsze klasy musiały mierzyć się z zadaniami: ma-

lować plakaty zachęcające do udziału w akcjach powstańczych 
czy uzupełnić tekst pieśni „My, pierwsza brygada”. Uczestnicy 
gry udawali się także do punktów rozpoznanych na zdjęciach 
(Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pomnik przy parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Łagiewnikach, cmentarz przy 
ul. Wspólnej) i tam realizowali zadania: przechodzili testy fi-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W DZIELNICY IX

zyczne do oddziałów Piłsudskiego, wymy-
ślali scenki, układali memory ze sławnymi i 
zasłużonymi osobami oraz miejscami zwią-
zanymi z czasami odzyskiwania niepodle-
głości. W czasie, kiedy uczniowie poruszali 
się od punktu do punktu, mieli za zadanie 
przeprowadzić ankietę z przechodniami na 
temat ich wiedzy o Święcie Niepodległości. 
Wygrała klasa 4a. 

„ODZYSKAJMY NIEPODLEGŁOŚĆ!”
Przed gimnazjalistami stanęło zadanie 

rozwijania patriotyzmu przez zapoznawa-
nie się z historią Polski. Przedstawiciele 
klas wyruszyli w teren mapami oraz zna-

kiem rozpoznawczym – dużymi flagami Polski. Reszta klasy 
została w szkole, ale również miała ważne zadanie. Obszar 
II Rzeczypospolitej wpisany został w teren Podgórza, a za-
daniem uczniów był odwiedzenie jak największej liczby 
punktów i tym samym “odbicie” jak największej liczby miast 
okupowanej II RP. 10 punktów, na które miały dotrzeć re-
prezentacje było “martwych”, w pozostałych czekali harcerze 
i harcerki, którzy zadawali uczestnikom zadania, np. rozpo-
znawanie zdjęć i zbieranie informacji na temat ważnych osób, 
przeprowadzanie wywiadu o patriotyzmie oraz śpiewanie 
piosenek patriotycznych z przechodniami, tworzenie plakatu 
na 11 listopada, zadanie dotyczące hymnu oraz godła i wie-
le innych ciekawych, rozwijających i pouczających wyzwań. 
Punkty zdobyte przez klasę były zaznaczane na ogólnodo-
stępnej mapie wyświetlanej na ścianie w jednej z sal. 

Gra gimnazjalistów wymagała współpracy i koordynacji 
działań na linii prowadzący grę–grupa pracująca w terenie–
sztab dowodzący w szkole. Oprócz zadań na punktach zazna-
czonych na mapie, można było jeszcze zdobywać dodatkowe 
punkty, odwiedzając miejsca pamięci: tablice pamiątkowe, gro-
by żołnierzy na cmentarzach itp. Po powrocie z terenu klasy na 
czas uzupełniały krzyżówkę, za co była możliwość otrzymania 
dodatkowych punktów. Zwycięzcą w grze została klasa 3b.  

Mimo małych zawirowań w sztabach, gdzie pracowali 
gimnazjaliści, gry zakończyły się powodzeniem. Wszyscy 
byli zadowoleni: my harcerze i harcerki, dyrekcja szkoły 
oraz, co najważniejsze, uczniowie. 

Uczestnikom gry oraz nauczycielom dziękujemy za 
udział i piękną rywalizację. Mamy nadzieję, że ta wspólna 
akcja zachęci niektórych do dołączenia do harcerstwa.  

Możliwe jest, że jeszcze kiedyś powstanie podobny pro-
jekt oparty na współpracy drużyn harcerskich i gromad zu-
chowych ze szkołą.

MARTA ZAJĄC, ZOSIA BEJDA, OSKAR ŚLIWIŃSKI, ANDRZEJ DOROBISZ

HARCERSKA GRA DLA UCZNIÓW ZSO NR 17

Klasa I a w Parku Bednarskiego przy popierKlasa I a w Parku Bednarskiego przy popiersiu siu 
Wojciecha BednarskiegoWojciecha Bednarskiego

Klasa II b przy pomniku poległych członków Klasa II b przy pomniku poległych członków 
plutonu „Alicja” , obejście kościoła św. Józefa plutonu „Alicja” , obejście kościoła św. Józefa 
przy Rynku Podgórskimprzy Rynku Podgórskim
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FUNKCJONALIZM* 
NIEFUNKCJONALNY
CZYLI KILKA UWAG O PIERWSZEJ MONOGRAFII  
BARDZO KRAKOWSKIEGO ARCHITEKTA WACŁAWA 
NOWAKOWSKIEGO, W KONTEKŚCIE REMONTU 
ELEWACJI CSW SOLVAY

W dniu 2 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Cen-
trum Kultury w Krakowie odbyła się prezentacja monografii 
Wacława Nowakowskiego, napisanej przez Martę Karpińską, 
wydanej przez Instytut Architektury**.

Dla krakowian, zainteresowanych architekturą naszego 
miasta, jest to pozycja bardzo istotna, ponieważ do tej pory 
o dorobku architekta, który w sposób znaczący wpisał się w 
panoramę Miasta można było przeczytać tylko we rozdzia-
łach prac poświęconych architekturze międzywojennego i 
powojennego Krakowa***. Bardzo polecam uwadze czytel-
ników wymienione poniżej tytuły.

Autorka koncentruje uwagę czytelników na kilku ob-
szarach działań typowego architekta modernisty****: pro-
jektach budynków użyteczności publicznej, projektach dla 
ZUPU i ZUS, wielorodzinnym budownictwie mieszkanio-
wym, domach prywatnych, projektach konkursowych i 
kościołach.  Trzeba zaznaczyć, że ta wielokierunkowa dzia-
łalność Wacława Nowakowskiego nie ograniczała się tylko 
do terenu Krakowa. Żyjący w latach 1888 -1955 architekt 
pozostawił ślady swej działalności min. w Kielcach i oko-
licy, w Katowicach, Bielsku -Białej, w Zakopanem, w wielu 
miejscowościach południowo-wschodniej Polski, a także w 
Krakowie. Najbardziej rozpoznawalnymi obiektami archi-
tektonicznymi zaprojektowanymi przez W. Nowakowskiego 
i zrealizowanymi w Krakowie są: budynek biurowo-miesz-
kalny PZUW przy ulicy Dunajewskiego3-Garbarskiej18, 
budynek Kasy Chorych przy ulicy Batorego, oraz budynek 
mieszkalny ZUPU, zlokalizowany  przy placu Inwalidów 6 

– ten ostatni pięknie odnowiony, zwraca uwagę dynamiką 
form i geometrycznymi detalami.

Dla mieszkańców Dzielnicy IX jest także ciekawostka 
związana z działalnością W. Nowakowskiego.

W drugiej połowie lat trzydziestych dwu-
dziestego wieku W. Nowakowski rozpoczął 
współpracę z zakładami Solvay w Borku Fa-
łęckim. W ramach tej współpracy zrealizował 
przebudowę trzech domów mieszkalnych, 
projekt budynków fabrycznych – niestety 
nie wiadomo czy obecnie istnieją wymie-
nione obiekty, oraz Dom Urzędniczy –dzi-
siaj mieszczący placówkę kulturalną CSW 
Solvay. Dokumentację projektową Domu 
Urzędniczego, będącego zapleczem so-
cjalnym dla pracowników fabryki, ocalił, 
po likwidacji zakładu, dawny jego pra-
cownik Pan Zbigniew Bień. Dzięki tej 
dokumentacji wiadomo, że projekt bu-
dynku powstał w 1937 roku a ukończo-
ny został  w roku 1939. Obiekt otrzy-
mał formę funkcjonalistyczną, typową 
dla nurtu funkcjonalistycznego w 
architekturze i sztuce lat 30-tych, co 

niewątpliwie związane było  z zabiegiem marketingowym: 
wykreowaniem  fabryki Solvay, jako nowoczesnego zakładu, 
dbającego o potrzeby swoich pracowników.  Poszczególne 
funkcjonalne strefy umieszczone zostały w trzech prostopa-
dłościennych bryłach, składających się na całość budynku, 
który mieścił salę teatralną, bibliotekę, czytelnię, pomiesz-
czenia administracyjne, zaplecze sanitarne, sale gimnastycz-
ną, ambulatorium, stołówkę.

Pierwotnie elewacja budynku pokryta była jasnym tyn-
kiem, przeszklona rządami wstęgowych  okien a w najwyż-
szej części budynku wysokim oknem, które doświetlało od 
strony zachodniej przestronną klatkę schodową.

Niestety, po dokonanym w roku 2015 remoncie elewacji 
od strony ulicy Zakopiańskiej, próżno szukać  funkcjonali-
stycznych cech formy architektonicznej. Po prostu funkcjo-
nalizm okazał się nie funkcjonalny.  Wacław Nowakowski 
przegrał z pragmatyzmem konserwatora krakowskich za-
bytków  na początku XXI wieku.

RENATA GROTOWSKA

*funkcjonalizm – kierunek we współczesnej architekturze i sztu-
ce użytkowej, którego głównym założeniem jest uznanie nadrzęd-
ności funkcji użytkowej przedmiotu. ( Encyklopedia PWN)

**Marta Karpińska, Wacław Nowakowski, Instytut Architektury, 
Kraków 2015

***Barbara Zbroja, Konrad Myślik, Nieznany portret Krakowa, 
Wydawnictwo WAM 2010

Barbara Zbroja, Architektura międzywojennego Krakowa 
1918-1939, Budynki Ludzie Historie, Wysoki Zamek Kraków 2013

****modernizm – kierunek w architekturze światowej w latach 
1918 -1975 roku. Oznaczał odejście od stylów historycznych oraz 
wszelkiej stylizacji. Rozwijał się w dwóch fazach: do 1939 roku i 
po 1945 roku, z przerwą na socrealizm. Architektura moderni-

styczna opierała się na nowej metodzie twórczej, 
wywodzącej formę i konstrukcje 
budynku wyłącznie z istniejących 

uwarunkowań materialnych. Budy-
nek powinien być funkcjonalny, es-
tetyczny i ekonomiczny. Moderniści 
kierowali się poczuciem moralnego 

obowiązku wobec społeczeństwa. Ich 
zdaniem urbanistyka, architektura 
i przemysł miały spełniać społeczną 
misję.  Zadaniem architekta było wy-

chowywanie społeczeństwa do działań 
wspólnotowych i demokratycznych,  
ale równocześnie najważniejsze w jego  
pracy było zapewnienie ludziom godzi-

wych warunków pracy i mieszkania, co 
spowodowało koncentrację na urbani-
styce rozumianej, jako planowanie osiedli 
i budynków o funkcji społecznej ( patrz: 
współpraca W. Nowakowskiego z fabryką 
Solvay w Krakowie).
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GGimnazjum nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza 
w Krakowie 

 

serdecznie zaprasza 

Seniorów 
na cykl spotkań 

 

„Międzypokoleniowe wtorki w Gimnazjum nr 24” 
 

w programie: 

24.11. 2015r.  godz. 15.00 – „Patriotyczny wtorek”  -- prezentacja szkolnego 
chóru oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy kawie i ciastku. Przegląd 
fotografii związanych z historią szkoły.     
 
 
01.12.2015r. godz. 15.00  - „Bombkowy wtorek” – wspólne zaprojektowanie  
i wykonanie ozdób choinkowych. Drobny poczęstunek.             

15.12.2015r. godz. 10.00 – Stroikowy wtorek” –               
wspólne kolędowanie i wykonanie stroików świątecznych. Drobny 
poczęstunek 
05.01. 2016r. godz. 10.00 – „Koralowy wtorek” – 
wspólne zaprojektowanie i wykonanie biżuterii z naturalnych 
kamieni. Poczęstunek. 

19.01.2016r. godz. 10.00 – „Nasza szkoła dawniej i dziś” wystawa 
przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 24. Podsumowanie projektu przy kawie i 
ciastku. 
 
 

Państwa Seniorów zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy 
o zgłaszanie się pod nr tel . 12 268 04 10. 

Kulturalnie 
W DZ I E L N I C Y IX

KLUB KULTURY ISKIERKA
ul. Żywiecka 44
tel. 12 266 03 45, 519 309 350

Gimnazjum Nr 24 przystąpiło 
do konkursu „Działajmy ra-
zem” organizowanego przez 
Wydział Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Krakowa na 
działania związane ze współ-
pracą młodzieży i seniorów. 
Projekt przedstawiony przez 
placówkę zatytułowany 
„Międzypokoleniowe wtorki 
w Gimnazjum Nr 24” dostał 
aprobatę i jest realizowany 
w postaci wtorkowych spo-
tkań młodzieży gimnazjalnej 
i seniorów.

Dotychczas odbyły się dwa 
spotkania: wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych w 
ramach świętowania Dnia 
Niepodległości oraz pro-
jektowanie i wykonywanie 
ozdób choinkowych.

W programie najbliższe-
go spotkania w dniu 15 
grudnia, o godz. 10.00 jest 
śpiewanie kolęd przy wspól-
nym tworzeniu świątecznych 
stroików.

Spotkania odbywają się w 
gościnnej, przyjaznej atmos-
ferze, przy kawie, herbacie i 
słodkim co nieco. 

Serdecznie zapraszamy 
seniorów do udziału w 
spotkaniach. Wystarczy po-
twierdzić przybycie telefo-
nicznie (tel. 12 268 04 10).

06.01.2016 r. (środa), godz.16.00 

„Kolędy i pastorałki” – wspólne kolędowanie z zespołem Krakowska Grupa Biesiady Muzycznej             

11.01.2016 r. (poniedziałek), godz.16.00 

warsztaty rytmiczno-umuzykalniające dla przedszkolaków
prowadzenie: Danuta Pietraszewska 
(koszt 7 zł, prosimy o wcześniejsze zapisy)


