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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Dolina Wilgi w rejonie ul. Borsuczej – teren przeznaczony na park
rzeczny Wilga, na który czekają nie tylko mieszkańcy os. Cegielniane
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ZIELONE PŁUCA

K RAKOWA

KIEDY ZREALIZOWANY BĘDZIE PARK
W DOLINIE WILGI PRZY UL. BORSUCZEJ?
Meandrująca pośród blokowisk i arterii komunikacyjnych rzeka Wilga z urwistym miejscami
brzegiem, naturalnym drzewostanem na nabrzeżu, jest nie tylko piękna w swej dzikości,
ale potrzebna zanieczyszczonemu miastu. Mieszkańcy uratowali wyjątkowo cenny pod względem
przyrodniczym obszar doliny Wilgi w okolicach ulicy Borsuczej i wciąż czekają na realizację
w tym miejscu parku rzecznego, czyli na zagospodarowanie tego wyjątkowego i jedynego
w okolicy terenu zielonego tak, aby mógł być dla osiedla wielkości dwóch małych miasteczek
(na os. Cegielniana mieszka ponad 7 tys. osób) miejscem wypoczynku i rekreacji.
Zaczęło się w 2006 r.
Teren zielony między ulicami Brożka i Ruczaj wzdłuż ul.
Borsuczej stał się tematem burzliwych dyskusji i podmiotem
akcji społecznych blisko 10 lat temu. W 2006 r. pojawił się
wniosek o zaakceptowanie warunków zabudowy wieżowcami
– blokami wielorodzinnymi. Później pojawiły się jeszcze wnioski o decyzje WZ z pomysłem postawienia na tym terenie
szeregowej zabudowy wielorodzinnej, hotelu, a nawet kliniki. W odpowiedzi na WZ reagował samorząd lokalny – Rada
Dzielnicy IX i nastąpiło pospolite ruszenie mieszkańców osiedla Cegielniana. Grupa mieszkańców rozpoczęła działania
w Stowarzyszeniu Wilga, z pasją podejmując walkę o ochronę
przyrody i miejsce rekreacyjne dla wielotysięcznego osiedla.
Stowarzyszenie zebrało ponad 1200 podpisów w proteście
przeciw planowanej inwestycji i zorganizowało pikietę w krakowskim Magistracie. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili ponad 100 rozmów na szczeblu urzędowym: z władzami Krakowa – prezydentem, wiceprezydentami, radnymi
Miasta, kierownikami wydziałów UMK. Uzyskali wsparcie
takich instytucji, jak Konfederacja na Rzecz Przyszłości Krakowa, Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa PAN, Towarzystwa Ornitologicznego, Towarzystwa Przyrodniczego.
Zdeterminowane działania Stowarzyszenia Wilga doprowadziły w 2011 r. do zamiany gruntów między Gminą Kraków a właścicielem działek nad Wilgą w rejonie ul. Borsuczej,
panem Andrzejem Sobolem. To wielki sukces, zielony teren w
dolinie Wilgi zabezpieczony został przed działaniami deweloperów – mówi Zofia Kalinowska prezes Stowarzyszenia Wilga.
W tym punkcie jednak sprawa z parkiem rzecznym Wilga utknęła.

Krakowska Rospuda
Wilga jest największym prawobrzeżnym dopływem Wisły
na obszarze Krakowa. Dolina Wilgi zawsze była chroniona
w systemie przyrodniczym miasta, na co zwraca uwagę Barbara Bartkowicz z Towarzystwa Urbanistów Polskich, powołując się na kolejne plany zagospodarowania przestrzennego
Krakowa. Także dziś ten teren ma istotne znaczenie w szeroko pojmowanej polityce rozwoju miasta.

Dolina Wilgi pełni rolę korytarza ekologicznego. Oznacza to, że oddzielone od siebie populacje – wskutek „podziału” środowiska naturalnego, jakiego dokonuje człowiek
– mają możliwość kontaktu, rozmaite organizmy żywe mogą
się przemieszczać i wymieniać materiał genetyczny, żeby
przetrwać. Poza rolą korytarza ekologicznego taki ciąg zieleni wzdłuż rzeki, jak przy ul. Borsuczej, jest również naturalnym korytarzem przewietrzania miasta, co dla Krakowa
pogrążonego w smogu jest sprawą zasadniczą.
Według opracowanej przez UMK na wniosek Prezydenta
Majchrowskiego w 2007 roku Mapy Roślinności Rzeczywistej Krakowa dolina Wilgi w rejonie ul. Borsuczej jest obszarem wyjątkowym. W opisie Mapy odnotowano m.in., że jest
to najlepiej zachowany na terenie Krakowa kompleks lasu
łęgu wierzbowo-topolowego (siedlisko chronione ustawowo),
który łagodzi negatywne skutki niszczących środowisko naturalne działań człowieka. Jednym z typowych gatunków drzew
są tu także słodko pachnące czeremchy pospolite. Wśród koron drzew można usłyszeć chichot dzięcioła zielonego, a bliżej brzegu rzeki zaobserwować lśniącego turkusem zimorodka – jak czytamy w ulotce wydanej przez UMK, promującej
ten teren. Mamy tu także bobra, który zamieszkuje niedaleko
mostu na ul. Brożka – zauważa Zofia Kalinowska.
Nie bez powodu słyszy się, że dolina Wilgi jest krakowską Rospudą.

Stagnacja
Niestety nabrzeże Wilgi w okolicy ul. Borsuczej wygląda
nierzadko marnie, jest dewastowane i traktowane jak wysypisko śmieci. Przy okazji świętowania Dnia Ziemi, wiosną
każdego roku młodzież i dzieci włączają się w akcję sprzątania doliny Wilgi. To jednak kropla w morzu oczekiwań
związanych z zadbaniem o ten teren, kierowanych już nie
do młodzieży ale do decydentów – urzędników miejskich.
W Krakowie zainicjowane zostały działania na rzecz zachowania naturalnej zieleni wzdłuż dolin rzecznych Wisły,
Rudawy, Dłubni, Potoku Kościelnickiego, Drwinki i Serafy
oraz Wilgi. Teren przy Borsuczej jest zatem fragmentem
planowanego parku rzecznego Wilgi.
W temacie parku rzecznego pojawiły się także konkretne
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Mieszkańcy oczekują na zrealizowanie parku
rzecznego Wilga

działania odgórne i tu wspomnieć trzeba zeszłoroczną akcję
edukacyjną i promocyjną „PoBUDKA dla Wilgi” przeprowadzoną przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK, która obejmowała m.in. wykłady na temat fauny i flory doliny
Wilgi oraz jej funkcji przyrodniczej. Po akcji pozostały budki
lęgowe dla ptaków oraz 3 tablice informacyjne.
To jednak wciąż za mało.

Z PRAC

W tym momencie obszar doliny Wilgi przy os. Cegielniana nie spełnia potrzeb mieszkańców w zakresie wypoczynku
i rekreacji, a trzeba pamiętać, że jest to jedyna zielona przestrzeń publiczna na dużym obszarze zabudowy między ulicami Zakopiańską, Brożka i planowaną trasą Łagiewnicką.
Od siedmiu lat gotowa jest koncepcja zagospodarowania
doliny Wilgi w okolicach ul. Borsuczej, przygotowana przez
prof. Pawłowską, prof. Patoczkę i studentów z Politechniki Krakowskiej. Koncepcja zakłada równowagę pomiędzy
zachowaniem cennych przyrodniczo obszarów a terenami
rekreacyjnymi oraz sportowymi, które ulokowane są w odległości bezpiecznej dla siedlisk ptaków. Na rozrysowanym
projekcie widnieją alejki spacerowe z pomostami, szlak
ścieżki edukacyjnej z tablicami informującymi o siedliskach
ptaków, typowej florze i innych walorach przyrodniczych,
trakt pieszo-rowerowy, boiska sportowe.
Tymczasem mieszkańcy os. Cegielniana i radni dzielnicowi wciąż czekają na realizację parku rzecznego Wilga w rejonie ul. Borsuczej. Rada Dzielnicy IX od kilku lat
nieustannie ponawia wnioski o umieszczenie tego zadania
w budżecie Miasta, ponieważ tego typu inwestycja przekracza możliwości finansowe budżetu Dzielnicy.
Czy znajdziemy zapis o realizacji parku rzecznego Wilga
przy ul. Borsuczej w przyszłorocznym budżecie Miasta Krakowa? Projekt budżetu na rok 2016 poznamy za niespełna
miesiąc.
ANNA SULENCKA

R ADY D ZIELNICY IX

Sprawozdanie z XIV i XV sesji Rady Dzielnicy IX
We wrześniu 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady
Dzielnicy IX. Podjęto osiem uchwał, w tym sześć to korekty
– konieczne dla optymalnego zagospodarowania finansów, jakimi dysponuje Dzielnica – dotyczące zadań planowanych do
realizacji w 2015 r., zarówno zadań bieżących, jak i wprowadzonych do WPF i WPI (realizowanych w trybie wieloletnim).
Rada Dzielnicy IX wnioskowała także o przyznanie
przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia dla pani Karoliny Biedrzyckiej. W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in.: „Pani Karolina Biedrzycka jest wieloletnią mieszkanką Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
w Krakowie. Związek ze swoją małą ojczyzną potwierdziła
systematyczną, pełną determinacji pracą, rozpoczętą w roku
1966 – zebrała wspomnienia od byłych współpracowników
Karola Wojtyły z fabryki Solvay. Uzyskała wypowiedzi dwudziestu osób, by utworzyć pamiątkowy album wręczony
Karolowi Wojtyle przy okazji jubileuszu księdza proboszcza Władysława Ryby w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej
w Borku Fałęckim.

Przygotowany z wielkim wysiłkiem album okazał się niezwykle cenny w okresie zbierania dokumentacji do beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II . Okazało się, że są to jedyne
wspomnienia z tego okresu, dotyczące życia Karola Wojtyły.
Te oryginalne wspomnienia zebrane przez Panią Karolinę
Biedrzycką mają dzisiaj rangę dokumentu przechowywanego w sejfie archiwum Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
Po wielu latach na podstawie tych wspomnień powstały dwie książki: „Papież z fabryki Solvay” i „Ten człowiek
w drewniakach” oraz sztuka napisana przez Annę Osławską,
wystawiana przez Theatrum Mundi na całym świecie.”
Radni pozytywnie zaopiniowali ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zakopiańskiej 97,
na następny okres.
Na XV sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w dniu 6 października, rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego w 2016 r.

I NFORMACJA Z ARZĄDU R ADY D ZIELNICY IX Ł AGIEWNIKI – B OREK FAŁĘCKI
W związku z ostatnimi artykułami w prasie na temat pracy radnych Zarząd Rady Dzielnicy IX przedstawi
swoje stanowisko w następnym numerze Pisma .

PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU DZIELNICY IX JAN S. PIETRAS
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KOMUNIKACJA W

Ł AGIEWNIKACH

JAK DOJŚĆ DO ULICY FREDRY?

Krakowa o podjęcie działania w stosunku do właściciela terenu – PKP, które w istniejącej sytuacji pozwoliłoby na zaangażowanie środków Dzielnicy IX i budowę bezpiecznego
przejścia dla mieszkańców.
Liczymy, że w nieodległej przyszłości działania zakończą
się wyczekiwaną przez mieszkańców realizacją przejścia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
RADY DZIELNICY IX MAREK JABŁOŃSKI

Od wielu już lat Rada Dzielnicy IX stara
się o budowę przejścia dla pieszych, które
umożliwiłoby mieszkańcom ulic Malutkiej,
Uroczej i Kurasia w Starych Łagiewnikach
bezpośrednie połączenie z ulicą Fredry.
Istnieje w tym miejscu tzw. „dzikie przejście”, na skarpie,
przy linii kolejowej, prowizorycznie utwardzone staraniem
społecznym mieszkańców.
Teren, na którym usytuowane jest przejście, jest we władaniu PKP. Wieloletnie starania o wybudowanie chodnika,
z zabezpieczeniem od strony linii kolejowej, nie przynoszą
żadnych rezultatów.
Dziki szlak do ulicy Fredy jest przejściem uczęszczanym,
a obecnie jest w bardzo złym stanie, co zagraża bezpieczeństwu ludzi, którzy pomimo tego korzystają z niego, chcąc
dotrzeć do przystanków komunikacji miejskiej, a w przypadku dzieci także do szkoły.
Ostatnio Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
wystosowała pismo do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta

INWESTYCJE DZIELNIC PODGÓRSKICH W BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Trzy dzielnice podgórskie: Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki i Dzielnica
XIII Podgórze sfinansowały zakup radiowozu dla V Komisariatu Policji przy ul. Jana Zamojskiego 20
w Krakowie.
Dotarcie służby patrolowej z interwencją do mieszkańców po zgłoszeniu zdarzenia wymaga mobilności Policji, zwłaszcza na rozległym obszarze
dzielnic, które obsługują mundurowi
z V Komisariatu Policji.
W dniu 6 października 2015 r. na
Rynku Podgórskim przewodniczący dzielnic: Arkadiusz Puszkarz, Jan
S. Pietras i Jacek Bednarz uroczyście
przekazali kluczyki do radiowozu
przedstawicielom Komendy Miejskiej
i Komisariatu V Policji w Krakowie.
Mamy nadzieję, że tak zainwestowane pieniądze będą miały wpływ
na wzrost bezpieczeństwa w naszych
dzielnicach.
PRZEWODNICZĄCY DZIELNICY IX JAN S. PIETRAS

→
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„WILKI” W TURNIEJU
DRUŻYN PUSZCZAŃSKICH
W tym roku blisko 600 harcerzy z 25 drużyn z całej Polski,
które zdobyły kategorię Drużyny Puszczańskiej, zmierzyło się
ze sobą na turnieju, który odbył się w dniach 4-6 września
w Pionkach niedaleko Radomia, rywalizując o miano najlepszej
drużyny w Polsce.
Kilka słów wyjaśnienia. Drużyny
harcerskie w ZHR podlegają kategoryzacji (osobno męskie, osobno żeńskie). Najniższa kategoria to Drużyna
Próbna, a potem są kolejno: Drużyna Związkowa, Drużyna Polowa
oraz Drużyna Leśna. Drużyny Leśne
z chorągwi, czyli z terenu mniej więcej województwa, rywalizują o miano
Drużyny Orlej, a następną najwyższą
kategorią jest Drużyna Puszczańska.
Drużyny Puszczańskie z kolei zjeżdżają się z całej Polski, by rywalizować
o miano Drużyny Rzeczpospolitej.
Na tegoroczny Turniej Drużyn Puszczańskich jechały trzy drużyny z Małopolski: 7 Krakowska Drużyna Harcerzy
,,Komandosy”, 3 Pruska Drużyna Harcerzy ,,Gniazdo” (która wywodzi się od
naszej drużyny) oraz my: 3 Podgórska
Drużyna Harcerzy „Wilki”.
Turniej zaczął się grą miejską zastępowych, gdy tymczasem reszta druży-

ny przygotowywała scenki teatralne.
Gdy gra się skończyła, odbył się apel
otwierający TDP, a podczas niego
pokazy musztry, z których nasz zo-
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stał oceniony najwyżej przez innych
harcerzy (link do naszego pokazu:
https://goo.gl/SRk6nZ).
Kolejnego dnia odbyła się całodzienna gra zastępów – najmniejszych
jednostek, około 5-9-osobowych. Gra
polegała na tym, że chodziło się od
punktu do punktu, gdzie sprawdzana była wiedza harcerska – samarytanka, czyli po harcersku: pierwsza
pomoc, historia harcerstwa czy terenoznawstwo, ale również znajomość
angielskiego, pamięć czy strzelanie
z wiatrówki. Nawiasem mówiąc, dostaliśmy mapy sprzed 40 lat, więc nieraz można było natrafić na drogę, po
której nie było śladu już od dawna.
Następnego dnia po Mszy Świętej
odbył się apel końcowy, na którym zaprezentowane zostały jeszcze raz najwyżej ocenione pokazy musztry: nasz
oraz dwóch innych drużyn i ogłoszono wyniki. Zajęliśmy 8 miejsce. To
wysoko, ale dla nas nadal za mało
i w przyszłym roku postaramy się
o miano Drużyny Rzeczypospolitej.
KRZYSZTOF BAJKOWSKI

3 PgDH „Wilki” jest drużyną
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Działa na terenie Łagiewnik i Woli Duchackiej, przy
szkołach podstawowych nr 56
i nr 55.
Zapraszamy chłopców w wieku
od 10 lat (od piątej klasy szkoły
podstawowej) do wstępowania do
naszej drużyny!
chłopców w młodszym wieku
zapraszamy do gromady zuchowej.
Informacje o nas, zdjęcia i kontakt można znaleźć na stronie
www.wilki.f3.zhr.pl

6

R

Pismo R ady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 4 / 2015 · www.dzielnica9.krakow.pl

ozmowa
miesiąca

z Łowczym Okręgowym w Krakowie
Tomaszem Ciepłym

„POJEDZIEMY NA ŁÓW...”
Mam przyjemność zaprosić Czytelników Pisma do siedziby Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie mieszczącej
się przy ul. Żywieckiej 12, na spotkanie z Panem Tomaszem
Ciepłym. Spotykamy się po sąsiedzku, ponieważ PZŁ mieści
się w pobliżu siedziby Rady Dzielnicy IX i chociaż patrzymy
sobie w okna, dopiero dzisiaj mamy okazję, by przybliżyć
Czytelnikom działalność Polskiego Związku Łowieckiego.
Szczególnie intersująca może ona być dla mieszkańców Borku Fałęckiego, którzy na co dzień spotykają skromne ślady
odległej przeszłości, gdy tereny te porośnięte były dąbrową
i ciągnącym się do granic Krakowa borem. Dzisiaj pozostał
już tylko „borek” i to zaledwie w nazwie.
Rozmowa o działalności myśliwych w mieście może tylko
z pozoru wydawać się pozbawiona sensu. Chociaż przywykliśmy łowiectwo, polowanie łączyć z terenami leśnymi, to jednak warto przełamać ten stereotyp myślenia o ludziach spod
znaku św. Huberta. Co Pan o tym sądzi?
Tomasz Ciepły: Mogę powiedzieć, że jesteśmy zrzeszeniem kół łowieckich i myśliwych, których największym
marzeniem jest pozostawić po sobie to, co otrzymaliśmy
od naszych poprzedników, albo i więcej i w lepszym stanie.
Chcielibyśmy, aby obecnie, w okresie dynamicznej transformacji ustrojowej naszego kraju, zmian, które dostrzegamy
wszyscy wokół nas, postrzegano myśliwych jako prawdziwych obrońców rodzimej przyrody, kreatorów i realizatorów
przedsięwzięć pozwalających zachować bioróżnorodność
zasobów przyrodniczych. Myślę, że zasługujemy na takie
określenie ze względu na naszą długoletnią bezinteresowną
pracę razem z rolnikami, leśnikami, właścicielami stawów hodowlanych. Efektem tej pracy jest przyroda, której zazdrości
nam cała Europa. Odpowiadając na Pani pytanie, mogę powiedzieć, że jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne
i konieczne, a także zgodne z obowiązującymi przepisami
prawa – jesteśmy również na terenie Dzielnicy IX.
Może wróćmy na moment do przeszłości. Geneza PZŁ sięga XIX wieku, ale obecna nazwa pojawiła się dopiero w roku
1936. Jakie były początki zrzeszenia?
TC: Polski Związek Łowiecki obchodził w 2013 roku jubileusz 90-lecia swojego istnienia. W roku 1923 w Warszawie utworzono Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń
Łowieckich, który ostatecznie w roku 1936 przyjął nazwę
Polski Związek Łowiecki – w odradzającej się po zaborach
Polsce była wola i duża potrzeba stworzenia silnej organizacji łowieckiej. Wojna przerwała okres dynamicznego rozwoju PZŁ. Po roku 1945 łowiectwo odradzało się powoli,
okaleczone dosłownie i w przenośni. W roku 1952 roku został wydany Dekret Prezydenta Polski o prawie łowieckim,
a w roku 1959 Sejm Polski uchwalił nową ustawę „Prawo
łowieckie”. Model łowiectwa tam określony obowiązuje do
dzisiaj i jest uznawany na świecie za wzorcowy.
Współcześnie działalność PZŁ reguluje ustawa „Prawo Łowieckie” z 13 października 1995 r. Jak wygląda współczesny PZŁ?
TC: Obecnie w naszym zrzeszeniu zarejestrowanych jest

prawie 120 tys. członków. W okręgu krakowskim Polskiego
Związku Łowieckiego, obejmującym 6 powiatów, ze stolicą
w Krakowie, jest nas prawie 2400. Okręg łowiecki tworzą
koła łowieckie, których mamy zarejestrowanych w chwili
obecnej około 70. Koła łowieckie dzierżawią obwody łowieckie, gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka łowiecka. Obszar Krakowa wchodzi również w skład kilku obwodów łowieckich, w największym stopniu kół łowieckich
„Podwawelskie”, „Orlik” oraz „Luty Tur”.
Przeciętny Kowalski niewiele wie o działaniach zrzeszenia
w Polsce i Europie. W jaki sposób promujecie Państwo PZŁ?
TC: Polski Związek Łowiecki to duża i prężnie działająca organizacja. Aktywność poszczególnych myśliwych, kół
łowieckich, a także władz okręgowych i centralnych jest
duża, chociaż słabo wyeksponowana. Myślę, że promocja
łowiectwa w Polsce była do niedawna zaniedbywana. Chyba
skrytość i skromność myśliwych nie wyszła nam na dobre.
Od kilkunastu lat nadrabiamy te opóźnienia, zmieniamy się
wraz ze zmieniającym się światem. Jednak nie możemy i nie
chcemy zmieniać się niemądrze. Nie chcemy podążać za
zmieniającymi się modami, trendami, dlatego musimy naszą promocję realizować mądrze.
Na szczeblu krajowym jest oczywiście dostępna strona
internetowa PZŁ, wydawnictwa, m.in. „Łowiec Polski”, który ukazuje się nieprzerwanie od 1899 roku, a także liczne
materiały edukacyjne skierowane do dzieci i osób dorosłych.
Na szczeblu okręgowym informujemy o naszych problemach i naszych osiągnięciach na redagowanej na dobrym
poziomie stronie internetowej. Mamy też własne pismo
przyrodniczo-łowieckie „Myśliwiec Krakowski”. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy edukacji przyrodniczej dzieci
i młodzieży poprzez kontakty ze szkołami różnych szczebli.
Organizujemy również imprezy okolicznościowe, związane głównie z jubileuszami kół łowieckich, obchodami święta
naszego patrona świętego Huberta – zarówno centralne, jak
również regionalne i w poszczególnych kołach łowieckich. Staramy się również organizować ciekawe wystawy i koncerty w
salach Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej na Zamku
Królewskim w Niepołomicach. Obecnie udostępnione są tam
dwie stałe ekspozycje: „Fauna Polski” i „Fauna Afryki” oraz
trwająca do końca października wystawa pt.: „Andrzej Łepkowski – artysta i myśliwy” pokazująca niezwykle interesującą
postać naszego kolegi myśliwego i malarza, zmarłego w marcu
tego roku. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dzielnicy IX
do zwiedzania Centrum Kultury Łowieckiej w Niepołomicach.
W jaki sposób i kiedy obchodzone jest w Krakowie Święto
Hubertusa?
TC: W okręgu krakowskim od ponad 20 lat organizowane są w Krakowie oraz w Niepołomicach „Dni Hubertowskie Okręgu Krakowskiego”. W dniu 24 października w Bazylice Mariackiej w Krakowie odprawiona zostanie Msza
Święta Hubertowska, a następnie barwny korowód myśliwych, leśników, kynologów, sokolników wraz z kawalerami
Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie,
a także sympatykami, mieszkańcami Krakowa i turystami,
przejdzie ulicami miasta do Parku Strzeleckiego.
PZŁ na co dzień łączymy z polowaniami, myśliwymi, strzelaniem do zwierzyny leśnej, a to nie cieszy się ostatnio dobrą
prasą. Jednak trzeba przyznać: polowanie ma w Polsce wspaniałą tradycję zapisaną w obyczajach i literaturze, np. w dziełach polskich klasyków – A. Mickiewicza, S. Żeromskiego.
W jaki sposób jest ona kultywowana przez członków związku?
TC: Tradycje myśliwskie, kultura łowiecka, etyczne zachowanie, to dziedziny naszego życia łowieckiego, które są

Rozstańmy się z tą radosną atmosferą, by porozmawiać
o pracy członków PZŁ. Statut uchwalony w czasie XXI Zjazdu Delegatów PZŁ 2 lipca 2005 roku wiele miejsca poświęca
zadaniom i sposobom ich realizacji. Które z tych zadań uważa Pan za najważniejsze?
TC: Statut Polskiego Związku Łowieckiego jest dokumentem, który zawiera najważniejsze zadania dla jego członków,
podejmowane przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego
Związku Łowieckiego. Wszystkie one są bardzo ważne i myślę, że nie można wymienić ich w jakiejś określonej kolejności, uzależnionej od ich ważności. Mogę zdradzić, że dla mnie
priorytetowe są te mówiące o czuwaniu nad przestrzeganiem
przez członków zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich oraz przeprowadzanie szkolenia przyszłych
myśliwych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Jeżeli Pan pozwoli, chciałabym zatrzymać się przy „aktywnym uczestnictwie w organizowanych przez zrzeszenie akcjach
propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska”. W jaki
sposób można transplantować na grunt naszej dzielnicy „propagowanie ochrony środowiska”?
TC: Na przykład poprzez edukację mieszkańców w zakresie poznawania rodzimej przyrody, a także promowanie
działań pozwalających zachować bioróżnorodność przyrodniczą. Można to realizować poprzez kontakt z uczniami
w szkołach, a także w terenie, podczas zajęć praktycznych.
Bardzo zainteresował mnie także inny punkt Statutu:
„Współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej
wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią
i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego”. Czy
można to zadanie odnieść do terenów miejskich?
TC: Myślę, że nie obrażę nikogo, mówiąc o konieczności edukowania w pierwszej kolejności dzieci w mieście. Chodzi o przekazanie wiedzy na temat otaczającego
nas świata, nauczenie rozpoznawania rodzimych gatunków
roślin, zwierząt. Pokazanie relacji i zależności zachodzących
pomiędzy organizmami żywymi. Można to zrobić praktycznie,
co w wielu przypadkach uatrakcyjnia zajęcia i pomaga lepiej
zrozumieć i przyswoić poruszane zagadnienia.
Dla mnie jako samorządowca równie obiecujące jest zadanie mówiące o współdziałaniu z organizacjami działającymi
na terenach dzierżawionych w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Jakie PZŁ miałby
propozycje dla lokalnego samorządu w tym zakresie?
TC: Współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz
ochrony środowiska naturalnego jest realizowana nieprzerwanie od początku powstania naszej organizacji. Przypomnę tylko o wielu przypadkach wskazywania i likwidowania nielegalnych wysypisk śmieci czy zanieczyszczeń wód
płynących i stojących, o pomocy w likwidowaniu zagro-

fot. Wojciech Placha

XXI Dni Hubertowskie w Niepołomicach w 2015 r.

żeń związanych z kolizjami dzikich zwierząt z pojazdami
mechanicznymi, o współpracy w zakresie zazieleniania
miejscowości (akcje sadzenia drzew, zakładania remiz dla
ptaków), no i oczywiście prowadzonej ciągle w okresie zimowym akcji dokarmiania ptaków. Istnieją jeszcze, również
w mieście, uprawy rolne, które są chronione przez myśliwych z poszczególnych kół łowieckich (podczas nocnych
dyżurów) przed zwierzętami wyrządzającymi szkody.
Pragnę przypomnieć, że Polski Związek Łowiecki, Zarząd
Okręgowy w Krakowie wydał wspólnie z Urzędem Miasta
Krakowa materiały edukacyjne dotyczące problemów związanych z występowaniem dzikich zwierząt w mieście. Powstały dwa foldery dotyczące ssaków i ptaków. Myślę, że są
one jeszcze dostępne w Wydziale Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa.
Wszystko, o czym rozmawiamy, sprowadza się do aktywizacji współpracy w warunkach miejskich. Przyzna Pan, że
jest to obszar jeszcze „niezasiedlony”. Tym bardziej stanowi
duże wyzwanie dla uczestników realizowanych w przyszłości
wspólnych projektów. W poprzednim numerze Pisma Rady
Dzielnicy IX przedstawiony został temat: pszczoły w mieście.
Sądzi Pan, że mógłby to być nowy obszar współpracy?
TC: Wbrew temu, co wydaje się przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa, w mieście żyje bardzo dużo zwierząt i stale
ich przybywa. Naukowcy na całym świecie badają to zjawisko nazywane synantropizacją i starają się ustalić, dlaczego
tak się dzieje. Obecnie jest sporo problemów ze zwierzętami
w mieście, ale jest to również wielka okazja dla mieszkańców, aby z okien domów, tramwajów, czy też samochodów
i rowerów zobaczyć wiele gatunków zwierząt, w tym chronionych, rzadkich oraz łownych.
Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i żegnam się tradycyjnym: darz bór!
TC: Bardzo dziękuję za zainteresowanie naszą organizacją, naszymi osiągnięciami i problemami.
Dziękuję za słowa życzliwości pod naszym adresem. Myślę, że żegnamy się tylko na chwilę. Z myśliwskim pozdrowieniem: darz bór!
ROZMAWIAŁA RENATA GROTOWSKA
Zespół Sygnalistów Myśliwskich podczas Krakowskich Dni Hubertowskich w 2014 r.

fot. Magda Langer

dla nas bardzo ważne. Kultywujemy je i przekazujemy nowym adeptom łowiectwa. Myślę, że na zarysowanie tej tematyki potrzeba odrębnego spotkania i artykułu. Powiem tylko,
że myśliwi posługują się w swoim środowisku językiem łowieckim, z którego wiele określeń i zwrotów weszło do użycia w mowie codziennej prawie wszystkich Polaków. Istnieje
obszerna literatura łowiecka, malarstwo o tej tematyce. Powstała i rozwija się muzyka myśliwska, zarówno użytkowa
(sygnały myśliwskie), jak również artystyczna. Istnieje styl
myśliwski w architekturze, modzie, a także, co niezmiernie
istotne, również w kuchni. Nie sposób wymienić wszystkiego,
co wiąże się z łowiectwem i co na co dzień jest kultywowane
przez myśliwych, ale na pewno spora część społeczeństwa
w Polsce uprawia coś, co można nazwać stylem myśliwskim.
I stale tych osób przybywa.
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B UDŻET O BYWATELSKI

Realizacja wybranych na lata 2014 i 2015 projektów
dzielnicowego budżetu obywatelskiego
Rada Dzielnicy IX na bieżąco monitoruje stan realizacji dzielnicowych projektów z budżetu
obywatelskiego, zgłaszając w miarę potrzeby swoje uwagi i zastrzeżenia.
W dniu 9 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Budżetu
Obywatelskiego, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider. Tematem spotkania był monitoring realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2014 oraz informacja na temat
przygotowań do realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego 2015.
Poniżej przedstawiamy stan realizacji projektów w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.

projekty w ramach BO
wybrane przez mieszkańców
Dzielnicy IX w roku 2014,
zaplanowane do realizacji w
2015 roku
Pozycja 1. Park leśny Borek Fałęcki – I etap. Przedmiot projektu:
projekt dot. przekształcenia uroczyska w park leśny. Szacunkowy koszt:
50 000 zł. Realizator: Wydział Kształtowania Środowiska UM Krakowa. Stan
realizacji zadania: Zawarto aneks
między Gminą Miejską Kraków a
Miejskim Parkiem i Ogrodem Zoologicznym w Krakowie na realizację zadania. Wykonano cięcia pielęgnacyjne
górnego piętra drzewostanu. Wykonywana jest inwentaryzacja (ocena
do końca października) stanu przyrody, której celem jest określenie prac
możliwych do realizacji na wyznaczonym terenie. Pod koniec września br.
wyznaczone zostały, w uzgodnieniu
z Dzielnicą VIII i Dzielnicą IX, ścieżki
udrożniające. Poprawi to dostępność
terenu dla mieszkańców oraz dodatkowo podniesie stan bezpieczeństwa
pożarowego. Realizacja zadania przewidziana jest do grudnia 2015, przebiega zgodnie z harmonogramem.

Pozycja 2. Modernizacja filii nr
20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej
w zakresie: instalacji klimatyzacji,
doposażenie w funkcjonalne meble
biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru. Szacunkowy koszt: 15 000 zł.
Realizator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM Krakowa.
Stan realizacji zadania: Filia nr 20
Podgórskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowana jest na Osiedlu Cegielniane w pawilonie przy ul. Kołobrzeskiej.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakupiono i zamontowano klimatyzator
oraz meble. Do zrealizowania został
zakup książek i audiobooków, co planowane jest na październik 2015 r.
Pozycja 3. Bezpieczna droga do
szkoły uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul.
Fredry. Szacunkowy koszt: 10 000
zł. Realizator: Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Stan realizacji zadania: Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec
zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych. Aktualnie trwa rozeznanie rynku, wystąpiono o oferty do
wykonawców. Termin składania ofert
wyznaczony był do dnia 30.09.2015 r.
Jednocześnie informujemy, że do
Rady Dzielnicy IX wpłynęła bardziej
kompleksowa koncepcja rozwiązania
elementów infrastruktury drogowej
poprawiającej bezpieczeństwo przy
Zespole Szkól przy ul. Fredry. Obejmuje ona przejścia dla pieszych przez
ul. Fredry, progi zwalniające w ulicy
i wiaty przystankowe oraz wymagane oznakowanie poziome i pionowe
w tym rejonie. Rada Dzielnicy IX zaopiniowała pozytywnie tę koncepcję,
a ponieważ jest ona związana z zakresem opisywanego projektu, rada przekazała pozytywnie zaopiniowane materiały do ZIKiT w celu rozważenia

możliwości uwzględnienia elementów
tej koncepcji przy realizacji zadania
w ramach budżetu obywatelskiego.
Pozycja 4. Żaluzje w oknach sali
gimnastycznej ZSO nr 17. Szacunkowy koszt: 20 000 zł. Realizator: Zespół
Ekonomiki Oświaty. Stan realizacji
zadania: ZSO nr 17 wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków w limitach wydatków i placówka samodzielnie zrealizowała zadanie w 2015 r.

projekty w ramach BO
2015-2016, wybrane przez
mieszkańców Dzielnicy IX
i wprowadzone uchwałami
Rady Dzielnicy IX do
realizacji w 2015 r.
Rada Dzielnicy Łagiewniki-Borek
Fałęcki przeznaczyła dodatkową kwotę na realizację dzielnicowych projektów z budżetu obywatelskiego w 2015
roku. Realizatorzy dysponują obecnie
kwotą 250 000 zł.
Poniżej przedstawiamy stan realizacji projektów.
Pozycja 1. Park leśny Borek Fałęcki – II etap. Przedmiot projektu:
projekt dot. przekształcenia uroczyska w park leśny. Szacunkowy koszt:
30 000 zł. Realizator: Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie.Stan realizacji
zadania: Realizacja zadania w 2015
roku została zgłoszona przez realizatora jako zagrożona. Rada Dzielnicy
IX podjęła uchwałę o przesunięciu
zadania na 2016 rok. Kwota 30 000 zł
została przesunięta z tego zadania na
realizacją remontów bieżących w zakresie infrastruktury drogowej.
Pozycja 2. Remont ciągu pieszego
na odcinku od mostku na potoku
Urwisko w kierunku ulic Goryczkowej i Jagodowej. Przedmiot projektu:

Remont chodnika łączącego osiedle
przy ul. Żywieckiej i Jagodowej oraz
Polany Żywieckiej z pętlą tramwajową i autobusową Borek Fałęcki oraz
z placem targowym. Szacunkowy
koszt: 100 000 zł. Realizator: Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Stan realizacji zadania: realizacja zadania w toku.
Pozycja 3. Ogródek jordanowski
(przy ul. Fredry). Koszt: 146 432 zł,
Etap I obejmujący prace projektowe
w 2015 roku na kwotę 10 000 zł. Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Stan realizacji zadania: Realizacja zadania w 2015 roku została zgłoszona przez realizatora jako zagrożona,
w związku z tym Rada Dzielnicy IX
podjęła uchwałę o przesunięciu zadania
na 2016 rok. Kwota 10 000 zł zabezpieczona na to zadanie została przesunięta
na realizacją remontów bieżących w zakresie infrastruktury drogowej.
Pozycja 4. Nr projektu 8. Zakup
szafek dla uczniów do szatni ZSO nr
17 (Szkoła podstawowa Nr 56 i Gimnazjum 81). Koszt: 45 000 zł. Realizator: Zespół Ekonomiki Oświaty. Stan
realizacji zadania: Realizacja zadania
niezagrożona.
Pozycja 5. Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w parku
Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej
Bocznej wzdłuż ogrodzenia Kampingu Krakowianka. Koszt: 45 000 zł.
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie. Stan realizacji zadania:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
w dniu 09.10.2015 r. na posiedzeniu
Rady Budżetu Obywatelskiego zgłosił brak możliwości wykonawczych
w 2015 roku i zagrożenie realizacji zadania. Podjęto rozmowy o przesunięciu
zadania do innego realizatora: Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, co stworzyłoby możliwość zrealizowania zadania jeszcze w 2015 roku.

Pozycja 6. Nr projektu 3. Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul.
Zakopiańskiej w Krakowie. Koszt:
75 000 zł. Etap I na kwotę 11 000 zł
zaplanowany na rok 2015. Realizator:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie. Stan realizacji zadania: Realizacja zadania w 2015
roku została zgłoszona przez realizatora jako zagrożona. Rada Dzielnicy IX
podjęła uchwałę o przesunięciu zadania i realizacji całości zadania w 2016
roku. Kwota 11 000 zł została przesunięta z tego zadania na realizacją remontów bieżących w zakresie infrastruktury drogowej w 2015 roku.
Pozycja 7. Nr projektu 16. Zagospodarowanie części obszaru Parku Solvay – dotyczy działek 116/4,
627/9 obr. 33 Podgórze. Koszt:
9 000 zł. Realizator: Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie. Stan realizacji
zadania: Brak informacji o zagrożeniu w terminowej realizacji zadania.
Pozycja 8. Nr projektu 6. Budowa
chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga, koszt: 134 000 zł.
W 2015 roku rozpoczną się prace projektowe (etap I).
Rada Dzielnicy IX przesuwając
środki finansowe zagrożone niewykorzystaniem w 2015 roku w ramach
budżetu obywatelskiego, na remonty bieżące infrastruktury drogowej
w 2015 roku, jak wzmiankowano to
powyżej przy zagrożonych pozycjach,
uchwaliła jednocześnie uzupełnienie
listy rankingowej zadań remontowych
do realizacji w 2015 o pozycje:
1. Osiedle Żywieckie – wymiana
lamp oświetleniowych,
2. Ul. Brożka – remont chodnika
i jezdni (przy nr 18),
3. Ul. Harcerska – remont chodnika i wjazdów,
4. Ul. Kołodziejska – remont jezdni na odcinku od ul. Kwietnej do ul.
Ratajskiej,
5. Ul. Orzechowa – remont chodnika po stronie nr nieparzystych od ul.
Sielskiej do potoku Urwisko.
Przekierowanie środków finansowych na inne zadania powinno
umożliwić pełne ich wykorzystanie
na realizację uchwalonych zadań remontowych na terenie Dzielnicy IX
w 2015 roku.
Informacja na dzień 10.10.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY DZIELNICY IX JAN S. PIETRAS

INTERWENCJE RADNYCH

Bezpieczeństwo
w Łagiewnikach
Mieszkańcy Łagiewnik
zwrócili się do Rady Dzielnicy
IX, informując o nagannym
łamaniu prawa drogowego
przez kierowców autobusów
i samochodów ciężarowych
w rejonie ulic Fredry
i Połomskiego.
Na tych jezdniach obowiązuje
ograniczenie tonażu poruszających
się pojazdów do 3.5 t oraz dozwolonej
prędkości do 40 km/godz.
Niektórzy kierowcy autobusów
jadących z pielgrzymami do Sanktuarium, kierując się na parking przy
ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dla skrócenia drogi jadą ulicami
Fredry i (lub) Połomskiego. Także kierowcy autobusów i tirów dojeżdżających do parkingu przy ul. Turowicza
wybierają drogę od ul. Tischnera ulicami Fredry, Połomskiego i dalej ul.
Turowicza, łamiąc przepisy i stwarzając
zagrożenie dla dzieci i młodzieży idącej do szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 oraz mieszkańców
tego rejonu dzielnicy.
Rada Dzielnicy IX wysłała pismo
do Komendy Miejskiej Policji i IVOddziału Straży Miejskiej w Krakowie,
odpowiedzialnego także za rejon
Dzielnicy IX z prośbą o podjęcie działań, które doprowadzą do wyeliminowania tego typu praktyk.
Wydział Ruchu Drogowego KMP
w Krakowie uwzględnił wskazany rejon i zlecił funkcjonariuszom patrolowanie i kontrolę ruchu, wzmożoną
poprzez udział nieoznakowanych pojazdów policji.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników dróg, a szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ramach posiadanych
sił i środków funkcjonariusze nadal nadzorować będą wskazany w piśmie rejon.
W odpowiedzi Straży Miejskiej odnotowano, że sprawa nie leży w ich
kompetencji.
KRZYSZTOF MITRAS
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
„Jesień, jesień... jak to tak...” – śpiewał Grechuta, ale czy chcemy,
czy nie, jesień i tak do nas zawitała. Dłuższe wieczory,
pochmurniejsze nastroje i melancholia mogą dać się nam
we znaki, dlatego proponujemy książki na poprawę nastroju
i zmianę klimatu wewnątrz naszej duszy.
Dla kobiet zbawienna będzie Hanna Cygler (właśc. Anna Kanthak)
– autorka wszechstronna, bo w jej
powieściach znajdziemy elementy
romansu, sensację, trudne wybory
bohaterów, zwroty akcji, labirynty losów Polaków w latach 80. czy podczas
II wojny światowej. Najsłynniejszy
obecnie jest jej czteroczęściowy cykl
powieściowy: Tryb warunkowy, Deklinacja męska / żeńska, Przyszły niedokonany, Odmiana przez przypadki
oraz dwuksiąg: Głowa anioła i Dwie
głowy anioła.
Mężczyzn zachęcamy do sięgnięcia
po książki Mariusza Wollnego. Głów-

ny bohater jego powieści to krakowski
żak Kacper Ryx, który przenosi czytelnika do XVI-wiecznego Krakowa, by
tam rozwiązywać kryminalne zagadki
u boku znanych postaci, takich jak
Jan Kochanowski, Zygmunt II August,
Mikołaj Rej, Pan Twardowski i wielu
innych... Autor przedstawia ten magiczny i historyczny Kraków w czteroczęściowym cyklu: Kacper Ryx, Kacper Ryx i król przeklęty, Kacper Ryx
i tyran nienawistny, Kacper Ryx i król
alchemików.
Dla naszych dzieci na jesienne
wieczory również mamy propozycje
książek o tematyce kryminalnej. Aga-

WIATA PRZY BUDYNKU ZUS
W październiku 2015 r. na nowym przystanku tramwajowym
na żądanie przy budynku ZUS na linii Łagiewniki – pętla Borek
Fałęcki stanęła wiata dla pasażerów oczekujących na tramwaj.
Przystanek sfinansowany został ze
środków wydzielonych do dyspozycji
Rady Dzielnicy IX. Biorąc pod uwagę
koszt tej inwestycji, konieczne było

jej etapowanie. W roku 2014 przeznaczono na to zadanie ponad 336 tys. zł.
Obecnie dobiegają końca prace nad
wiatą, montowane są ławeczki oraz
łącza energetyczne, które zapewnią
oświetlenie wiaty. Na realizację inwestycji Rada Dzielnicy IX przeznaczyła w 2015 r. 68 tys. zł. Tymczasem
mieszkańcy pytają, kiedy pojawi się na
przystanku tablica informacyjna w systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP).
Nowoczesny System Zarządzania
Transportem Publicznym w Krakowie,
obejmujący komputery pokładowe
oraz tablice informacji pasażerskiej,
wdrażany jest w Krakowie od 10 lat. Do
2010 r. stanęło 110 tablic informacji pasażerskiej (na ponad 1800 przystanków
komunikacji miejskiej), do końca 2015
r. powstają kolejne 203 tablice, w tym
także na przystankach Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia Solvay, Borek Fa-

ta na tropie Sir Steve Stevensona to
cykl powieści o nastolatkach Larrym
i Agatce, którzy podróżują w różne
części świata rozwiązując przy tym
zawikłane historie. Towarzyszy im
kamerdyner, kot Watson i członkowie rodziny Finderów mieszkający
w innych krajach. Książki przepełnione są ciekawostkami geograficznymi
i historycznymi, co ma niewątpliwie
zalety edukacyjne i pozwala młodemu czytelnikowi poznawać świat. Już
same tytuły: Zagadka faraona, Miecz
króla Szkocji, Wypadek na wieży Eiffla czy Skarb Majów zachęcają nastoletnich czytelników do przeżycia tych
fascynujących przygód.
Dla młodszych dzieci w wieku od
trzech lat przygotowaliśmy serię edukacyjną „Mądra mysz”. Główni bohaterowie tych książeczek to Zuzia i Maks,
którzy poznając otaczający świat, próbują go w prosty sposób zrozumieć.
Tytuły Maks nie rozmawia z obcymi,
Zuzia i nowy dzidziuś, Zuzia uczy się
pływać itp. wskazują, jakie problemy
może mieć trzylatek, a autorzy poprzez
opowiadania pomagają rodzicom zbudować lepszy świat dla dzieci.
BOŻENA SZYMECZKO

łęcki I oraz Borek Fałęcki. System jest
unowocześniany i wciąż rozbudowywany.
Dynamiczna Informacja Pasażerska
zapewnia prezentację wizualną i dźwiękową na tablicach informacyjnych
faktycznych czasów odjazdu według
aktualnego położenia pojazdów w sieci. Sprawdza się to szczególnie na przystankach węzłowych, w okresach dużego natężenia ruchu, kiedy przedstawianie czsów ustalonych na rozkładach
jazdy nie jest szczególnie pomocne ze
względu na opóźnienia pojazdów. DIP
wpływa zatem na komfort podróżującego pasażera, gdyż ma on do dyspozycji wiarygodną informację o odjazdach
tramwajów. Pozostaje pytanie o palącą
konieczność montażu systemu DIP na
nowo zbudowanym przystanku przy
budynku ZUS, zwłaszcza że przystanek
funkcjonuje na jednym tylko kierunku, a wszystkie jadące tędy tramwaje
zmierzają do pętli w Borku Fałęckim,
do której pozostają trzy przystanki,
a koszt DIP-u wg informacji z ZIKiT
to ok. 74 tys. zł. Zdania są podzielone.
Rada Dzielnicy IX stoi na stanowisku, że do tematu można powrócić
w przyszłym roku. Tymczasem przystanek przy ZUS-ie pozostanie bez elektronicznej tablicy informacyjnej.
AS
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Kulturalnie
W

D Z I E L N I C Y IX

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
SOLVAY
ul. Zakopiańska 62,
tel. 12 268 20 38,
biuro.solvay@gmail.com

24.10, 27 i 28.11.2015, godz. 19.00
spektakl w wykonaniu Teatru Powidok
pt. „Moralność Pani Dulskiej”
26.10.2015, godz. 17.00
spotkanie seniorów oraz koncert
Zespołu Pogodna Jesień
20.11.2015, godz. 18.00 – jubileusz
90-lecia Orkiestry Dętej Solvay

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

30.10.2015, godz. 16.00
wernisaż wystawy oraz wręczenie
nagród uczestnikom konkursu pt. „Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku”
2.11.2015, godz. 17.30
warsztaty decoupage pt. „Upominek
dla przyjaciela”, prow. Izabela
Gajewska
11.11.2015, godz. 16.00
koncert z okazji Święta
Niepodległości w wykonaniu
Krakowskiej Grupy Biesiady Muzycznej
pod kierownictwem Andrzeja
Staszczaka
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13.11. 2015, godz. 16.00
warsztaty mozaiki ceramicznej,
prow. Ryszard Łoboda
21.11.2015, godz. 13.00
I Krakowski Przegląd Interpretacji
Piosenki Aktorskiej (przesłuchania
uczestników)
22.11.2015, godz. 13.00
I Krakowski Przegląd Interpretacji
Piosenki Aktorskiej (koncert
nagrodzonych)
25.11.2015, godz. 17.00
warsztaty plastyczne pt. „Romantyczne pejzaże” – malowanie pejzaży
na podstawie „Sonetów krymskich”
Adama Mickiewicza dla uczczenia
160. rocznicy śmierci wieszcza

KLUB KULTURY ISKIERKA ZAPRASZA NA BATIKOWE WARSZTATY
Batik to starohinduska metoda barwienia tkanin przy wykorzystaniu wosku pszczelego, pochodząca prawdopodobnie z Bali i wykorzystywana w barwieniu tkanin użytkowych. W Europie pojawiła się pod koniec XVII w., a ponieważ wykorzystywana była w malarstwie, zyskała rangę jednej
z dziedzin sztuki. Z polskich artystów batik uprawiali Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański.
Zajęcia w Iskierce prowadzone są w kameralnym gronie, każdy tworzy we własnym tempie, można zatem dołączyć do zajęć w dowolnej chwili. Batiki powstają w swobodnej, przyjaznej atmosferze
relaksu, a prowadząca warsztaty pani Inga Sumina-Ruta służy wiedzą o tajnikach technologicznych
tego rodzaju malarstwa oraz inspiruje do szukania pomysłu na własny batik. Na pewno każdy znajdzie odpowiednią formę dla malowanych własnoręcznie tkanin. Dzieło końcowe – szal, apaszka, zjawiskowe zasłony z witrażowym efektem, obraz na ścianę – może stać się wspaniałym niepowtarzalnym upominkiem, także świątecznym.
Serdecznie zapraszamy na warsztaty. Kontakt: tel. 519 309 350.

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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DO

KOŃCA PAŹDZIERNI -

KA PRZYJMUJEMY ZGŁO SZENIA NA KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
W

D ZIELNICY IX.

Wystarczy zgłosić swój udział
osobiście (biuro Rady Dzielnicy IX, ul.
Żywiecka 13) lub telefonicznie (12
268 16 14) i dostarczyć fotografię
ogrodu do siedziby Rady Dzielnicy IX
(ul. Żywiecka 13).
ZAPRASZAMY!

DZIELNICOWY „UŚMIECH ZDROWY ”
Nr 2 / 2015

(ukazuje się od czasu do czasu w Dzielnicy IX) Redaguje: Jerzy Faliszek

100 lat temu, w 1915 roku
uroczyście połączono na moście przez Wisłę
dwa miasta: Kraków i Podgórze
Kraków się kończył kiedyś na Wiśle
Na lewym brzegu – podaję ściśle.
Na prawym brzegu miał konkurenta
- miasto Podgórze, któż to pamięta?
Kiedy w przyszłości „połknie” Skawinę
na smoka zwalą krakusy winę?
Już na Wieliczkę miał kiedyś chrapkę
- nie zmieścił w paszczy taką kanapkę!

