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Z PRAC

R ADY D ZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji Rady Dzielnicy IX
15 grudnia odbyło się XVIII posiedzenie Rady
Dzielnicy IX.
Na prośbę mieszkańców Rada Dzielnicy IX podjęła
uchwały wnioskujące o zmiany w organizacji ruchu drogowego w Borku Fałęckim. Wnioskowano o umieszczenie
znaku B-35 (zakaz postoju) w ul. Zdunów na odcinku od
ul. Zaborze di ul. Dekarzy po stronie numerów nieparzystych oraz o ustawienie znaku B-36 (zakaz zatrzymywania
się) w ul. Zdunów obowiązującego od. ul. Okrzei do ul. Żywieckiej.
Podjęto także uchwałę pozytywnie opiniującą przedłożony projekt wykonawczy pn. „Budowa chodnika w ul. Zaborze”.
Rada głosowała również nad projektem uchwały przygotowanej przez grupę radnych. Wnioskowano o opracowanie ZRiD dla ul. Łukasińskiego w Borku Fałęckim na
odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do ulicy Huculskiej.
Ulica ta jest wąska, bez chodnika, a jest uczęszczana przez
pieszych idących w kierunku ośrodków zdrowia, marketu
i tramwaju oraz przez dzieci idące do szkoły.

Rada Dzielnicy IX wnioskowała do ZIKiT o zamontowanie na zbudowanym w ubiegłym roku przystanku tramwajowym na żądanie w ul. Zakopiańskiej przy budynku
ZUS tablicy DIP (Dynamicznej Informacji Pasażerskiej).
Ze środków Dzielnicy sfinansowany został projekt tej inwestycji oraz budowa w dwóch etapach w latach 2014 i 2015.
Przystanek przystosowany jest do montażu tablicy DIP, która stanowiłaby istotne ułatwienie dla pasażerów, podobnie
jak wyposażone w ten system informacji pozostałe przystanki przy ul. Zakopiańskiej.
W czasie minionej sesji procedowana była także uchwała
Rady Dzielnicy IX w sprawie odwołania Jana Stanisława
Pietrasa z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki-Borek Fałęcki. Projekt uchwały przygotowany
został przez grupę radnych. Uchwała nie została podjęta,
ponieważ nie zyskała wymaganej w Statucie Dzielnicy IX
liczby 9 głosów „za przyjęciem uchwały”.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są w pełnym
brzmieniu na stronie internetowej Dzielnicy IX www.dzielnica9.krakow.pl

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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DECYZJE MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE TERENÓW
ZIELONYCH

Zielony Budżet Obywatelski
Dzielnicy IX
Mieszkańcy zgłaszający swoje projekty do
Budżetu Obywatelskiego Krakowa pokochają
partycypację, gdy zobaczą realizację swoich
marzeń w planowanym terminie.
W roku 2015 na terenie Dzielnicy IX zrealizowano tylko
nieliczną część zgłoszonych przez mieszkańców w ramach
Budżetu Obywatelskiego projektów dotyczących obszarów
zielonych. Zobaczmy, jak konkretyzowały się marzenia autorów „zielonych inwestycji”.

Naprawa nawierzchni alejek parkowych
Park Solvay – kilkunastohektarowy obszar zieleni w Borku Fałęckim – od dawna wymaga przyjęcia planu rewitalizacji. Wszystkie mające miejsce działania „w zamian”, to swoiste protezy wspomagające. Do takich między innymi należy
projekt Budżetu Obywatelskiego zrealizowany w roku 2015:
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„Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w Parku Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż
ogrodzenia Kampingu Krakowianka”. Jest to parkowy
ciąg pieszy ważny dla poruszania się wewnątrz parku, ale
także pełniący funkcje komunikacyjne między osiedlami
w Borku Fałęckim, dlatego uzasadniona jest poprawa jego
nawierzchni. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że stan
techniczny pozostałych alejek parkowych pozostawia wiele
do życzenia i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla
osób mających dysfunkcje ruchowe – co zostało zauważone
np. w czasie spaceru badawczego uczestników projektu Senioralny Audyt Przestrzeni (patrz tekst pt. Zmieniamy przestrzeń dla seniorów).

Poprawa estetyki Parku Solvay
„Zagospodarowanie części obszaru Parku Solvay na
działkach 116/4 i 627/9 obr. 33 Podgórze” – taką nazwę
nosi kolejny projekt Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja została zakończona w roku 2015. Mniej formalnie
ujmując powyższe zadanie, mówimy o porządkowaniu i poprawie estetyki parku na obszarze przed budynkami przy ul.
Kościuszkowców nr 3 i nr 4 od strony potoku Rzewny. Mieszkańcy nie zdecydowali się na wytyczenie alejki oraz umieszczenie na tym terenie małej architektury parkowej i postawili
na zagospodarowanie zielenią. Nasadzono zatem na obydwu
działkach osiemdziesiąt sztuk iglaków, które kształtowane
będą w linię żywopłotu, cztery jabłonki ozdobne, pięć magnolii, trzy świerki, trzy jodły, pięć sztuk płożących jałowców.
Jeżeli chcemy oceniać efekt estetyczny tego bogactwa zieleni,
musimy poczekać do wiosny, teraz teren ten nadal nie może
zadowolić prawdziwego konesera przestrzeni zielonych.

fot. Renata Grotowska

Nasadzenia drzew w Parku Solvay
od strony ul. Kościuszkowców 3 i 4.
Zadanie wybrane przez mieszkańców
do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
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Zamiana lasu w park, by zwiększyć dostępność lasu
dla mieszkańców
Celem kolejnego „zielonego projektu” realizowanego
w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2015 było „przekształcenie uroczyska w park leśny”. Zadanie to miało być
realizowane na terenie zalesionym po północnej stronie
ul. Żywieckiej w Borku Fałęckim. Zadanie to zgłoszono do
realizacji dwukrotnie: w roku 2014 – etap I i w roku 2015 –
etap II.
W roku 2015 zakończona została realizacja etapu I, w ramach której za kwotę 50 000 zł wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu, udrożniono trzy drogi leśne, zabezpieczając wjazdy na teren lasu słupkami, postawiono 10 ławek
z koszami na odpady. Od strony ul. Żywieckiej ustawiona
została tablica informująca o obszarze leśnym (aktualnie
wymaga jeszcze uzupełnienia). Na wniosek Zarządu Dzielnicy IX na początku każdej drogi leśnej stanie także tablica
informująca o zasadach bezpieczeństwa i zachowania się na
terenie lasu.
Teren wskazany w projekcie, jako obszar mogący ulec
przekształceniu w park leśny, według obowiązującego obecnie prawa, jest lasem i podlega zastosowaniu prawa leśnego,
dlatego marzenia mieszkańców głosujących na ten projekt,
by mogli poruszać się po utwardzonych, równych, oświetlonych alejkach, bez koron drzew nad głowami, póki co
pozostaną tylko marzeniami. Ale przed nami II etap realizacji projektu. Zatem, kto wie, jak zakończy się zamiana lasu
w park? (Patrz tekst pt. Zielono mi…, czyli kilka wybranych
tematów poświęconych terenom zielonym w Dziewiątce, Pismo Rady Dzielnicy IX Nr 3).
RENATA GROTOWSKA

ESTETYCZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Jedna z alei na zalesionym terenie po północnej stronie ul. Żywieckiej w Borku Fałęckim.

Wzorcowy ogród GARDEN PRO zlokalizowany na
terenie nieuporządkowanych przez długi czas terenach
przy ul. Zbrojarzy. Więcej informacji o realizacji projektu
na www.gardenpro.com.pl

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Dzielnica nam
pięknieje

Elewacje budynków przy ul. Zakopiańskiej 97 i 99.
Remont został wykonany z inicjatywy i środków własnych
Wspólnot Mieszkańców.

Pismo R ady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 7 / 2015 · www.dzielnica9.krakow.pl

5

W SPRAWACH MIESZKAŃCÓW

ROZMOWY NIE DOKOŃCZONE…
Kontynuowane w roku 2015, a rozpoczęte w ubiegłym roku, konsultacje w sprawie
zagospodarowania terenu przy ulicy Zakopiańskiej od nr 99 do nr 103 a, wykazały wiele
rozbieżności w zakresie potrzeb mieszkańców. Aby znaleźć zadowalające większość
zainteresowanych, dobre rozwiązanie, konieczna jest zmiana decyzji podjętych przez miejskie
instytucje.

fot. Renata Grotowska

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania przestrzeni w najbliższym otoczeniu budynków przy ulicy Zakopiańskiej nr 99–103 a.
Siedziba Rady Dzielnicy IX, 19 listopada 2015 r.

Celem prowadzonych konsultacji z mieszkańcami jest
przede wszystkim pomoc ze strony Rady Dzielnicy IX w zakresie przygotowania optymalnego rozwiązania kłopotliwych problemów związanych z komunikacją na wskazanym
terenie. Zaplanowanie rozwiązań, dotyczących ruchu wewnętrznego, wiąże się także z zaplanowaniem innych funkcji tego terenu. Niemniej jednak, co zrozumiałe, w dyskusji
mieszkańców, komunikacja jest tematem priorytetowym.
Po ostatnim listopadowym spotkaniu mogliśmy mówić
o wypracowaniu konsensu w tym zakresie. Tymczasem informacja o planach sprzedaży przez Gminę Kraków działki
nr 67/52, obr.44 Podgórze (położonej miedzy budynkiem ul.
Zakopiańska nr 103a i budynkiem marketu Solvay Park), do
której wyznaczono dojazd działkami: 67/23, 67/48, 721 i 778
obr. 44 Podgórze, tzn. wzdłuż budynku przy Zakopiańskiej
nr 99, spowodowała zmianę stanowiska Wspólnoty Mieszkańców tej nieruchomości, którzy postanowili podjąć starania o zamknięcie przejazdu przez ich podwórko.
W ten sposób zarysowała się nowa sytuacja w zakresie
ustalonych wcześniej możliwości zagospodarowania przed-

miotowego terenu. Pojawiła się bowiem konieczność wskazania lokalizacji „nowego dojazdu” do terenu, obsługującego także działkę nr 67/52 obr.44 Podgórze.
Rozwiązania takie wykraczają poza kompetencje Rady
Dzielnicy IX i wymagają decyzji ze strony merytorycznych
Wydziałów UMK.
Rada Dzielnicy IX oczywiście będzie wspierała w działaniach Wspólnotę Mieszkańców, rozumiejąc przedstawiane argumenty, ale równocześnie musi dostrzegać potrzeby
mieszkańców pozostałych budynków i zmierzać do rozwiązań kompleksowych, co wyraźnie zaznaczyła w dwóch podjętych w latach 2014 i 2015 uchwałach dotyczących zagospodarowania przedmiotowego obszaru.
Do podsumowania ustaleń w zakresie kierunków działania przystąpimy w drugiej połowie stycznia 2016, korzystając w dalszym ciągu z doradztwa Biura Inicjatyw Społecznych.
RENATA GROTOWSKA

Zadania zrealizowane ze środków finansowych
REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW

Budowa kanalizacji oraz nowa nawierzchnia i chodnik w ulicach Jeleniogórskiej i Orzechowej.

Remont pasa dla pieszych wzdłuż ul. Zakopiańskiej w kierunku Góry Borkowskiej od ul. Modrej do ul. Zawiłej.

Remont ciągu pieszego między ulicami Goryczkową i Jagodową a pętlą komunikacyjną Borek, zadanie zrealizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nowa nawierzchnia i chodnik w ul. Cegielnianej, w części
wyjazdowej do skrzyżowania z ul. Brożka.

Ostatni etap remontu ul. Borsuczej od ul. Kędzierzyńskiej do
skrzyżowania z ul. Brożka.

Remont nawierzchni, chodnika w ul. Na Zrębie oraz skrzyżowania ulic Na Zrębie i Nowogródzkiej.

Remont chodnika i wymiana nawierzchni na ul. Hoffmanowej.

przyznanych w 2015 roku Radzie Dzielnicy IX
ESTETYKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO

Koty malowane na ścianie w Parku Solvay w ramach I Festiwalu Graffiti w Dzielnicy IX 2015 – projekt i wykonanie
Katarzyna Czerniawska.

Zmiana organizacji ruchu przy ZSO nr 17 na ul. Fredry:
nowe przejścia dla pieszych, montaż progów zwalniających.
Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Projekt „Borkowskie ogrody” – inicjatywa mieszkańców
ze wsparciem Rady Dzielnicy IX

TERENY REKREACYJNE
Przebudowa skrzyżowania ulic Turonia / Strąkowa z zastosowaniem wyniesienia skrzyżowania ponad poziom sąsiednich ulic

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Ogródek jordanowski „Do Wilgi”, II i III etap: boiska sportowe
i ścianka wspinaczkowa.
Remont głownej alejki w Parku Solvay, realizacja w ramach
Budżetu Obywatelskiego.

Przystanek tramwajowy na żądanie w ul. Zakopiańskiej przy
budynku ZUS w kierunku Borku Fałęckiego, II etap: wiata
i ogrodzenie.

Zadania finansowane w 2015 r. przez Radę Dzielnicy IX
PROJEKTY EDUKACYJNE ORAZ INTEGRUJĄCE I AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ
konkursy

obchody świąt

„Pamiątka z Krakowa”,
Krakowa”, w 2015 r. edycja
zatytułowana „Skarbonka”, konkurs dla
krakowskich przedszkolaków, organizowany
we współpracy z Samorządowym
Przedszkolem Nr 95

Konkurs „Dzielnica
Dziewiąta Dzielnicą
Ogrodów”, w 2015 r.
organizowany po raz 4.

Konkurs „Dzielnica
Dziewiąta Dzielnicą
Ogrodów”, w 2015 r.
organizowany po raz 4.

„Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku”,
wieku”, konkurs dla
seniorów amatorów sztuk wszelakich, organizowany od 15
lat we współpracy z Klubem Kultury Iskierka

Wieczór z Zespołem Pogodna
Jesień,, spotkanie seniorów z okazji
Jesień
Dnia Solidarności

warsztaty

Warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży
organizowane we współpracy z CSW Solvay

projekty integrujące pokolenia
Projekt „Junior seniorowi”,, kurs obsługi
seniorowi”
komputera dla seniorów
prowadzony przez
gimnazjalistów ze szkół
w Dzielnicy IX
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SENIORALNY AUDYT PRZESTRZENI

Celem zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska konferencji jest przedstawienie polityki
senioralnej Krakowa oraz planów działań w tym zakresie
na najbliższy rok. W związku z tym wezmą w niej udział
przedstawiciele Pełnomocnika Prezydenta MK ds. Polityki
Senioralnej, Dyrektor ZZM w Krakowie, Przewodniczący
Rady Krakowskich Seniorów.
Jak zostało wyżej wspomniane, konferencja ma dokonać
podsumowania wyników badań, dotyczących potrzebnych
zmian w funkcjonowaniu transportu pieszego i zbiorowego, oraz projektowania przestrzeni wspólnej: miejsc spotkań
i integracji seniorów.
W projekcie Senioralny Audyt Przestrzeni uczestniczyli
także seniorzy mieszkający w Dzielnicy IX, biorąc udział

w wywiadach grupowych, w spacerach badawczych – interaktywnej terenowej metodzie pytania o opinie dotyczące
przestrzeni, oraz w warsztatach planowania partycypacyjnego. Wywiad fokusowy miał miejsce w siedzibie dzielnicy
w październiku, a spacer badawczy odbyliśmy w listopadzie
na terenie Borku Fałęckiego.
Bardzo ciekawe spotkanie z ekspertami, poświęcone
organizacji miejskich terenów zielonych oraz miejskiemu
transportowi, odbyło się w grudniu w CAS przy ul. Berka
Joselewicza 28, w którym uczestniczyli także aktywni seniorzy z „Dziewiątki”.
Na podstawie zgromadzonych wyników ankiet oraz rozwiązań wypracowanych na warsztatach partycypacyjnych
sformułowane zostaną rekomendacje zawierające propozycje zmian w organizacji przestrzeni publicznej. Rekomendacje te zostaną także opublikowane w formie raportu „Srebrnej Księgi”.
RG
fot. Renata Grotowska

Konferencja w dniu 17 grudnia 2015 jest
zwieńczeniem projektu Senioralny Audyt
Przestrzeni, w ramach którego Stowarzyszenie
Pracownia Obywatelska przeprowadziło cykl
spotkań z seniorami na temat przystosowania
miejskiej infrastruktury do potrzeb
mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym.

fot. Renata Grotowska

ZMIENIAMY
KRAKÓW
DLA SENIORÓW
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WARSZTATY
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CSW S OLVAY

fot. ze zbiorów Przedszkola Nr 95

resowanie nie tylko publiczności, ale również
szacownego jury, czego dowodem stało się
przyznanie nam Wyróżnienia Specjalnego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do podziwiania naszego dzieła podczas pokonkursowej wystawy w Pałacu Krzysztofory
do dnia 28 lutego 2016 r. w godzinach: niedziela-czwartek 9:00-18:00, piątek-sobota 9:00-19:00.
MAŁGORZATA OŻÓG

fot. ze zbiorów Przedszkola Nr 95

Jak co roku przedszkolaki uczestniczyły
w cotygodniowych warsztatach szopkarskich
prowadzonych przez malarkę Małgorzatę
Wielek-Mandrela na terenie CSW Solvay. Podczas tych zajęć dzieci 5-6 letnie z dwóch grup
przedszkolnych (w sumie 50 dzieci) tworzyły
szopkę od tzw. zera. Podczas pierwszych zajęć
oglądały ilustracje przedstawiające krakowskie zabytki, przeglądały zdjęcia szopek oraz
rysowały projekty swojej szopki. Później zaś
przystąpiły do jej konstruowania. W tym celu
malowały kartonowe pudła, zdobiły je kolorowym staniolem, wycinając, klejąc, malowały obrazki do wnętrza szopki. Przyklejały również do podstawy licznie zgromadzone przez wszystkich przedszkolaków figurki z jajek
niespodzianek. W listopadzie natomiast nadszedł czas pracy
nad kukiełkami, które dzieci wykonały z drewnianych pałek,
skrawków tkanin i włóczki. W ten sposób powstały anioły,
krakowianki, górale, diabły, śmierć, królowa Jadwiga, królewna Wanda, Lajkonik, Smok Wawelski czy Pan Twardowski. Kukiełek zostało stworzonych bardzo dużo, bowiem ta
nasza szopka, jak poprzednie, nawiązuje swoją konstrukcją
do pierwszych szopek zwierzynieckich, które pełniły rolę teatrzyków do wystawiania bożonarodzeniowych przedstawień.
Wykonane przez przedszkolaki dzieło zostało zaprezentowane wraz z innymi szopkami 3 grudnia pod pomnikiem
Adama Mickiewicza na Konkursie Szopek Krakowskich. Jak
się okazało, szopka z naszego przedszkola wzbudziła zainte-
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Przedszkole Nr 95 z ul. Żywieckiej już od
dziesięciu lat bierze udział w Konkursie Szopki
Krakowskiej organizowanym przez Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa.

fot. ze zbiorów Przedszkola Nr 95

SZOPKA KRAKOWSKA
Z PRZEDSZKOLA NR 95
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
Zimowy czas i długie wieczory nie napawają
optymizmem. Niewyspani, zmęczeni i
przytłoczeni zbyt małą dawką słońca, marzymy
o świętym spokoju, gorącej herbatce i ciepłej
pierzynce. A do pełni szczęścia polecamy
przyjaciela na człowiecze troski, czyli książkę.
W tym okresie przyda się trochę adrenaliny i tego dostarczą nam autorzy rodem ze Szwecji Michael Hjorth i Hans
Rosenfeldt, twórcy powieści kryminalnych.
Na rynku wydawniczym i w naszej bibliotece można
znaleźć kilka tytułów : „Uczeń”, „Grób w górach”, „Niemowa”
i „Ciemne sekrety”. Głównym bohaterem tych pisarzy jest
Sebastian Bergman, policyjny psycholog i ekspert od seryjnych morderstw, który znając psychikę ludzką rozwiązuje
trudne zagadki. A poprzez stopniowe dawkowanie napięcia
pobudza czytelnika do dalszego zagłębiania się w lekturę.
Konkurencją dla szwedzkich autorów może być polska pisarka Katarzyna Puzyńska poruszająca się w naszych realiach.
Niewinne tytuły jej powieści: „Motylek”, „Trzydziesta pierwsza”, „Z jednym wyjątkiem” czy „Utopce” na pozór nie wróżą
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nic złego, a jednak... ! Czytelnik wraz z głównymi bohaterami
Danielem Podgórskim i kontrowersyjną Klementyną Kopp
odkrywają tajemnicze zbrodnie nawet sprzed kilkudziesięciu
lat. Tropienie mordercy i towarzyszące temu ciągłe emocje
powodują, że czytelnik nie może oderwać się od książki.
Przez dzieci i młodzież zimowy czas nie zawsze jest tak pesymistycznie odbierany, jak przez dorosłych. Dla młodszego
pokolenia to wzmożony okres nauki, ale też czas oczekiwań
na pierwszy śnieg, pierwszą gwiazdkę, na prezenty, choinkę
i zabawy. Niestety, zdarzają się też przeziębienia i przymusowe
przebywanie w łóżku, a wtedy z pomocą może przyjść książka.
Dla dzieci proponujemy trochę klasyki, czyli wspaniałą
szwedzką pisarkę Astrid Lindgren znaną w Polsce głównie
z postaci Pippi Langstrumph (albo Pippi Pończoszanka), ale
w dorobku autorki pojawili się też inni bohaterowie książek,
jak Rasmus, Mio, Ronja, Madiki czy „Dzieci z ulicy Awanturników”. Zachęcamy serdecznie do przeczytania tych pozycji, bo jak wyznała kiedyś autorka: „Chcę pisać dla takiego kręgu czytelników, którzy potrafią wyobrazić sobie cuda.
Tylko dzieci potrafią, czytając, zobaczyć przed oczami cud”.
Nastolatków pragniemy zaprosić do świata fantasy. Ciekawym autorem może okazać się autralijski pisarz Garth
Nix, który przenosi młodego czytelnika do Starego Królestwa, gdzie dominuje tajemnica, pradawna magia i przeznaczenie. „Sabriel”, „Lirael”, „Abhorsen” i „Clariel” to tytuły,
które składają się na całą serię o Królestwie. Żywe postacie
kreowane przez Nixa i magiczne wątki zapewniają czytelnikowi moc wrażeń.
Życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
BOŻENA SZYMECZKO

Zapraszamy do filii nr 12 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Zakopiańskiej 103

AKCJA „PODARUJ MYDŁO”
Przedszkole Nr 95 w roku szkolnym
2013/2014 przystąpiło do programu
społecznego „Mały wolontariat”.
Program ten ma na celu zachęcanie dzieci do bezinteresownego poświęcania swojego czasu i wysiłku na rzecz innych. W ciągu minionych dwóch lat przedszkolaki m.in.
piekły pierniczki i wykonywały świąteczne ozdoby z gliny,
a dochód z ich sprzedaży przekazały
na rzecz krakowskiego hospicjum dla
dzieci im. Ks. Tichnera. Pisały listy,
kartki z życzeniami oraz wykonywały
drobne upominki dla chorych dzieci
ze Szpitala w Prokocimiu.
W tym roku szkolnym w listopadzie dzieci wraz ze swoimi rodzicami
miały okazję przyłączyć się do akcji
„Podaj mydło” organizowanej przez
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Akcja ta miała na
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celu zebranie jak największej ilości kostek mydła i wysłane
ich z transportem pomocy humanitarnej do Afryki, gdzie
pomogą w walce z chorobami brudnych rąk, takimi jak dur
brzuszny, cholera czy czerwonka.
Zgromadzone przez przedszkolaki mydełka (w liczbie
126 sztuk) były tym bardziej cenne, iż kostka mydła w Kamerunie kosztuje równowartość czterech złotych, a czasem tyle wynosi dzienny zarobek Kameruńczyka. Akcja ta
oprócz pomocy mieszkańcom Afryki przyczyniła się do
uświadomienia dzieciom, jak różne są warunki życia i potrzeby ludzi na całym świecie.
Wszelkie pozytywne wymiary naszych działań nie byłyby
możliwe bez zaangażowania firmy „Sumtrans”, która przewiozła bezpłatnie naszą ciężką paczkę z mydłami do siedziby fundacji w Poznaniu, za co jeszcze raz dziękujemy.
MAŁGORZATA OŻÓG

Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku 2016
życzą Rada i Zarząd Dzielnicy IX

Kulturalnie

KLUB KULTURY ISKIERKA

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
SOLVAY

06.01.2016 r. (środa), godz.16.00

W

D Z I E L N I C Y IX

ul. Zakopiańska 62,
tel. 12 268 20 38,
biuro.solvay@gmail.com

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

„Kolędy i pastorałki” – wspólne kolędowanie z zespołem
Krakowska Grupa Biesiady Muzycznej
11.01.2016 r. (poniedziałek), godz.16.00

06.01.2016 r. (środa), godz.18.00
Koncert Jubileuszowy z okazji 95-lecia
działalności Orkiestry Dętej Solvay

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

AKCJA ZIMA W CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY
CSW Solvay zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia w czasie ferii zimowych w dniach 18-22 stycznia
2016 r., w godz. 10-14. W programie m.in.: warsztaty plastyczne, warsztaty przyrodnicze pt.
„Spotkanie ze szkiełkiem i okiem”, warsztaty filcowania, wyjście do kina. Zajęcia będą bezpłatne.
Więcej informacji od stycznia na stronie www.solvay.krakow.pl

