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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Z minionej sesji
W dniu 25 listopada odbyła się XXXI sesja Rady
Dzielnicy IX obecnej kadencji.
Radni wprowadzili korektę rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2017. Kwoty przeznaczone na zadania
wieloletnie: budowę ciągu pieszo-rowerowego na terenie łączącym ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj (na odcinku obowiązującego mpzp) oraz budowę chodnika w ul. Łukasińskiego na
odcinku od ul. Monwiłła-Mireckiego do ul. Łukasińskiego 8
przeniesiono na remonty dróg i chodników w Dzielnicy IX.
Dofinansowano program profilaktyki wad postawy dla
uczniów z terenu Dzielnicy IX oraz organizację warsztatów
i konkursu na temat krwiodawstwa.
Wnioskowano o umieszczenie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 następujących zadań:
1. Budowa parku rzecznego Wilga wraz z infrastrukturą
techniczną w rejonie ul. Borsuczej, na odcinku od mostu na
Wildze na wysokości ul. Ruczaj do mostu w ul. Brożka, po
stronie Osiedla Cegielniane.
2. Opracowanie ZRID dla drogi w Łagiewnikach, przy
ul. Turowicza po stronie Dzielnicy IX na odcinku od ul.
Strumiennej w kierunku północnym z przejazdem pod ul.
Turowicza i odprowadzeniem ruchu do istniejącej ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zakopiańskiej
na odcinku od ul. Brożka do ul. Zbrojarzy.
4. Opracowanie ZRID dla ulic Łukasińskiego oraz Huculskiej.
5. Zaprojektowanie i realizacja monitoringu na terenie
Dzielnicy IX w rejonach zagrożenia bezpieczeństwa.
6. Uruchomienie posterunku policji na terenie Dzielnicy IX.
7. Modernizacja parkingu na terenie przychodni przy ul.
Niemcewicza.
8. Monitoring w przejściach podziemnych i ich rejonie
przy ul. Zakopiańskiej (2 przejścia: rejon w pętli w Borku
Fałęckim oraz przy ul. S. Faustyny, przy przystanku tramwajowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w ul. Zakopiańskiej).
Uchwalono wniosek o wprowadzenie do Wykazu
dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na 2017 rok,
w punkcie dotyczącym infrastruktury drogowej, remontu
ciągów pieszych na obszarze od ulicy Orzechowej do pętli tramwajowej w Borku Fałęckim.
Na podstawie wizji, przeprowadzonej w lokalu przy ul.
Hoffmanowej 19 przez przedstawicieli Rady Dzielnicy IX,
wydano pozytywną opinię przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego na następny okres.
Radna Teresa Mucha, wyłoniona do członkostwa w Radzie Dzielnicy IX w wyborach uzupełniających w dniu
16 października, podjęła pracę w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz w Komisji ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Dzielnicy IX.
AS
* * *
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX dostępne są
w pełnym brzmieniu na stronie internetowej Dzielnicy IX
www.dzielnica9.krakow.pl

mieszkalnych i garaży. Nie ulega
wątpliwości, że użytkowników wielu,
a komfort użytkowania wątpliwy.
Zatem realizacja tej niewielkiej inwestycji, ale za wcale niemałą kwotę
ok. 94 000 złotych, ucieszy wielu
mieszkańców. Miejmy nadzieję, że
wykonawca zdąży zakończyć prace
przed pierwszym śniegiem.

Pożegnanie z trylinką

Mieszkańcy Borku Fałęckiego doskonale znają tę zaniedbaną ścieżkę,
prowadzącą od przystanku tramwajowego Solvay przy ulicy Zakopiańskiej
przez mostek na Potoku Urwisko
w kierunku Parku Solvay, ponieważ
jest ona często uczęszczanym „skrótem” dla osób zmierzających w głąb
osiedla. Jej część pełni też funkcję
drogi dojazdowej do budynków
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Budowa pasa pieszo-jezdnego od przystanku
tramwajowego Solvay przy ul. Zakopiańskiej
do mostku na Potoku Urwisko.

fot. Renata Grotowska

Przysłowiowym rzutem na taśmę
kończone są inwestycje w roku
2016 na terenie Dzielnicy IX. Jedną
z nich jest budowa pasa pieszojezdnego przy ul. Zakopiańskiej,
zgłoszona jako wniosek do zadań
lokalnego Budżetu Obywatelskiego w roku 2015 przez mieszkankę naszej dzielnicy panią Annę
Piotrowską.

W ramach dobrej współpracy
z samorządem lokalnym TAURON
wykonał remont stacji przesyłowej
nr 3553 stojącej na trasie inwestycji,
co niewątpliwie wpłynie pozytywnie
na estetykę tego zakątka. I pozostaje
tylko prośba do niepoprawnych
„koneserów rzeczy porzuconych”,
by nie pozostawiali w tym miejscu
niepotrzebnych zniszczonych mebli,
dywanów i worków z odpadami.
Wtedy pożegnanie z trylinką będzie
miało sens.
RG
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go właściciela.

PORZĄDKI Z ZIELENIĄ

Pielęgnacja drzew i krzewów przy
elementach infrastruktury drogowej
na terenie Dzielnicy IX
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki po wykonanych przeglądach przekazała do Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie informacje dotyczące koniecznych prac z zakresu przycięcia drzew i krzewów przy elementach infrastruktury drogowej (drogach i chodnikach) do wykonania
jeszcze w 2016 roku. Zgłoszone lokalizacje wskazane przez
Dzielnicę zostały zweryfikowane podczas przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przeglądów terenu
w październiku i listopadzie 2016 r.
Poniżej przekazujemy wnioski Rady Dzielnicy IX o uporządkowanie zieleni w konkretnych lokalizacjach, komentarze po weryfikacji przez ZZM oraz ustalenia zakresu prac.
1. Przycięcie drzew zasłaniających lampy oświetleniowe
– Chodnik pomiędzy ulicami Fredry i Kołodziejską (przy
szkole). Odsłonięte zostaną trzy lampy.
– Ulice Ogrodniki i Przy Torze. Lampa już została odsłonięta przez właściciela terenu, na którym rosło drzewo.
– Ul. Włodarska 9. Wizja lokalna nie potwierdziła konieczności odsłonięcia lampy pod tym adresem, gdzie jednak
stwierdzono prywatną nieruchomość o zaniedbanej zieleni.
– Ul. Włodarska 20. Stwierdzono, że lampę zasłania sosna
wejmutka rosnąca na terenie prywatnym.
– Ul. Urocza 8. Stwierdzono, że lampę zasłaniają drzewa
i krzewy rosnące na terenie prywatnym.
– Ul. Siostry Faustyny 12. Stwierdzono, że lampę zasłania
sosna wejmutka rosnąca na terenie prywatnym.
– Ul. Pierzchówka obok 8. Stwierdzono, że lampę zasłania
świerk pospolity rosnący na terenie prywatnym przy opuszczonym budynku w budowie (bez nadanego numeru), którego właściciel mieszka poza terenem Krakowa. Posesja jest
ogrodzona – bez możliwości dostępu.
2. Przycięcie drzew utrudniające przejście chodnikiem
– Ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy przystanku MPK. Nieznaczne utrudnienie przejścia chodnikiem
przez drzewa (klon jesionolistny, wierzba iwa). Teren należy
do gminy Kraków – gałęzie drzew zostaną przycięte.
– Ul. Fredry 32 do ul. Roi. Nieznaczne utrudnienie przejścia chodnikiem przez drzewa (orzechy włoskie). Teren należy do gminy Kraków, przeprowadzony zostanie tam zabieg utrzymania skrajni drogowej (gałęzie drzew zostaną
przycięte).
3. Przycięcie drzew zasłaniających znaki drogowe
– Ul. Fredry 4. Nie stwierdzono potrzeby odsłonięcia znaków drogowych (być może odsłonięcia znaków dokonała
firma budowlana).
– Ul. Fredry 11. Stwierdzono, że znak drogowy zasłania
świerk pospolity rosnący na terenie prywatnym.
– Ul. Fredry 58 i 60. Znaki drogowe zasłaniane są przez
zieleń ozdobną należącą do prywatnych właścicieli.
– Ulice Włodarska i Fredry. Drzewa i krzewy zostaną
przycięte.
– Ulice Kwietna i Kołodziejska. Znaki drogowe zasłaniane
są przez zieleń ozdobną należącą do prywatnych właścicieli.
– Ulice Siostry Faustyny i Hm. S.Millana. Drzewo, którego gałęzie przysłaniają znak drogowy, należy do prywatne-

4. Przycięcie konarów drzewa
– Ul. Obozowa (wlot do skrzyżowania z ul. Zalesie). Przycięcie konarów drzewa rosnącego obok słupa z lampą w celu montażu dodatkowej lampy oświetlającej ul. Obozową
(na istniejącym słupie).
5. Ogródek jordanowski „Do Wilgi”
W dniu 26.09.2016 r. skierowano wniosek o wydanie decyzji na usunięcie martwego drzewa zlokalizowanego na działce
Gminy Miejskiej Kraków przy boisku na terenie ogródka jordanowskiego „Do Wilgi”. Obecnie ZZM oczekuje na wydanie
decyzji i realizację wycinki. Drugie z drzew wskazanych przez
Dzielnicę (modrzew europejski) okazało się być w wystarczającej kondycji zdrowotnej i pozostaje do obserwacji.
6. Wycięcie suchych gałęzi
– Ul. Borsucza Boczna. Wycięcie suchych gałęzi oraz usunięcie martwych drzew zrealizowane zostanie w ramach
realizacji projektu „Park rzeczny Wilga” wiosną 2017 roku.
Teren został już zinwentaryzowany i określono zakres koniecznych prac pielęgnacyjnych oraz wyznaczono drzewa
do usunięcia.
7. Przycięcie drzew
– Po obu stronach chodnika prowadzącego od bloku nr 19
przy ul. Jagodowej w Borku Fałęckim do pętli tramwajowej.
Wizja lokalna potwierdziła konieczność odtworzenia skrajni chodnika z prawej strony patrząc w kierunku pętli tramwajowej.
8. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych
– Róg ulic Okrzei i Gajowej. Zlecone zostaną cięcia pielęgnacyjne w koronie klonu jesionolistnego nad znakiem
drogowym.
– Róg ulic Okrzei i Miłej. Zlecone zostaną cięcia korekcyjne w koronie klonu jesionolistnego polegające na odcięciu
konaru drzewa zwisającego nad ulicą Okrzei w celu uzyskania bardziej symetrycznej korony i wyeliminowania zagrożenia złamania.
– Alejka parku Solvay na trasie od placu zabaw przy ul.
Żywieckiej Bocznej do ul. Goryczkowej. Martwa olcha czarna o obwodzie 116 cm, wysokości 6m, bez wierzchołka, zaatakowana przez grzyby, przeznaczona zostanie do wycięcia
po uzyskaniu decyzji.
9. Przycięcie gałęzi drzew
– Ul. Orzechowa, część oznaczona użytkiem Ls (las). Zajmie
się tym Zespół ds. Lasów i Przyrody tutejszego Zarządu Zieleni Miejskiej w ramach posiadanych środków finansowych.
– Ul. Orzechowa, pas drogowy. Zostanie wykonane odtworzenie skrajni drogowej naprzeciwko budynku nr 10 A.
– Ul. Orzechowa przy nr 1 i nr 7. Istnieje konieczność
przycięcia ozdobnych drzew żywopłotowych rosnących
na terenie spółki z o.o „Just”, których gałęzie wyrastają na
chodnik. W tej sprawie kierowane jest pismo do firmy „Just”.
– Ul. Marcika (za torami). Zlecone zostanie odtworzenie
skrajni drogowej poprzez cięcia w koronie trzech drzew.
10. Prześwietlenie drzew przy lampie
– Przy ul. Żywieckiej Bocznej. Teren należy do Gminy
Kraków. Zlecona zostanie pielęgnacja trzech sąsiadujących
drzew zasłaniających lampę.
Jednocześnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że wyżej wymienione prace wykonane zostaną w
terminie wynikającym z możliwości finansowych w tym zakresie, a do właścicieli drzew na terenach prywatnych skierowane zostaną pisma z prośbą o przycięcie koron w celu
odsłonięcia infrastruktury technicznej.
Informacja na dzień 01.12.2016 r., Jan S. Pietras
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fot. ze zbiorów SP nr 95

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W DZIELNICY IX

Wieczornica w Przedszkolu Nr 95

Koncert pieśni patriotycznej i polskiej
piosenki w Klubie Kultury Iskierka
11 listopada w Klubie Iskierka niepodległość Polski tradycyjnie świętowano podczas wieczoru pieśni patriotycznej
oraz piosenki polskiej retro. Koncert prowadzili oraz śpiewali Andrzej Staszczak z Grupy KGB, Elżbieta Garncarczyk
i Andrzej Słowik.
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fot. Grazyna Stępniewska-Szynalik

fot. ze zbiorów SP nr 95

Podobnie jak co roku, w listopadowe popołudnie w Samorządowym Przedszkolu nr 95 przy ul. Żywieckiej spotkały
się przedszkolaki wraz ze swymi rodzinami oraz zaproszeni
goście, aby wspólnie świętować odzyskanie niepodległości
przez naszą Ojczyznę.
Po otwierającym uroczystość polonezie, dzieci zaprosi-

ły wszystkich do śpiewania znanych patriotycznych pieśni,
takich jak: „Legiony”, „Wojenko, wojenko”, „Serce w plecaku” czy „Pałacyk Michla”. Ze sceny popłynęły również melodie i słowa mniej znanych, acz równie pięknych piosenek,
jak ukochana przez dzieci „Dziewczyna z granatem” z filmu „Czas honoru”. Oprócz rodziców i dziadków do wspólnego śpiewu włączyli się obecni na uroczystości przyjaciele przedszkola: żołnierze Wojska Polskiego, harcerze z Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”, radny
Miasta Krakowa oraz radni Dzielnicy IX. Swoimi głosami
wsparli dzieci również harcmistrzowie prowadzący gromady zuchowe na terenie przedszkola, państwo Barbara i Jacek
Kucharscy oraz harcerze – absolwenci placówki. Mieli oni
okazję zaprezentować się w swoich harcerskich mundurach,
gdy stojąc w kręgu na scenie wspólnie z zuchami ze wszystkich grup, śpiewali „Płonie ognisko”.
Na zakończenie przedszkolaki pożegnały wszystkich
skocznym mazurem. Wychodząc, wzruszeni goście ocierali łzę z oka, a do domów zabrali ze sobą nie tylko czerwone
róże i pamiątkowe obrazki wykonane przez dzieci, ale także
piękne wspomnienia.
Małgorzata Ożóg

fot. Anna Nowaczyk

Uroczysty apel w szkole łagiewnickiej

Dnia 15 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr
17 przy ul. Fredry odbył się uroczysty apel z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Na uroczystości miło nam było gościć przedstawicieli Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, Rady Dzielnicy
IX, księdza katechetę z naszej łagiewnickiej parafii oraz rodziców, dziadków, nauczycieli i uczniów naszej szkóły.
Apel miał formę montażu słowno-muzycznego: recytowano wiersze patriotyczne oraz odśpiewano pieśni żołnierskie. Uczniowie klasy IIa i IIb szkoły podstawowej przybliżyli kolegom historię naszego kraju – czasy, kiedy Polska
straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.
W obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny

począwszy od zaborów aż po rok 1918.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego zatańczyły poloneza,
wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy i Rotę.
Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.
Anna Nowaczyk

W dniu 11 listopada odbyło się spotkanie patriotyczne przy
Pomniku Pamięci przy ul. Hm. Millana z okazji Święta
Niepodległości. Spotkanie, zorganizowane przez ŁTK, poprzedzone było Mszą św. Pro Patria. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Łagiewnik i Woli Duchackiej Zachód,
przedstawiciele Rady Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy IX,
kombatanci, poczty sztandarowe i młodzież z okolicznych
szkół. Uczniowie ZSO nr 17 w Łagiewnikach przygotowali pod kierunkiem prof. Andrzeja Grycha piękny program
patriotyczny. Słowo wstępne wygłosił prezes ŁTK – pan
Edward Kucała, który prowadził całą uroczystość. Okolicznościowy referat odczytała pani Dorota Mitras. Na zakończenie pod Pomnikiem Pamięci złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Mszę św. i spotkanie uświetnił występ Orkiestry Dętej Solvay.
Krystyna Kucałowa

fot. ze zbiorów ŁTK

Spotkanie pod Pomnikiem Pamięci

fot. Anna Nowaczyk

Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna.
Językiem mym – piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
Najcenniejsza dla mnie jest
Zawsze będę mieszkać tutaj.
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Klomb pod lipą w ogrodzie Gimnazjum Nr 24.

Piąte spotkanie
Ogrodników
w „dziewiątce”
W dniu 1 grudnia 2016 roku w
siedzibie naszej dzielnicy już
po raz piąty spotkali się miłośnicy ogrodów na dorocznym
zakończeniu kolejnej edycji
Konkursu „Dzielnica IX Dzielnicą Ogrodów”, organizowanym przez Radę Dzielnicy IX,
CSW Solvay, przy niezwykle
cennym wsparciu CASTORAMY Zakopianka.

Podobnie jak w czwartej edycji Konkursu wyróżnione zostały osoby, które
od kilku lat „działają na niwie” ogrodnictwa. Grupa ogrodników niezmiennie dba o swoje ogródki otaczające domy i budynki wielorodzinne. Upiększa
swoje balkony i tarasy.
W piątej edycji na szczególne wyróżnienie zasługują wymienieni poniżej uczestnicy konkursu. Pani Małgorzata Polańska, która w ubiegłym
roku zrealizowała projekt „Borkowskie Ogrody”. W roku 2016 podjęła
natomiast inicjatywę społeczną, która przy wsparciu Rady Dzielnicy IX i
ZZM Kraków przyczyniła się do zagospodarowania terenu zielonego przed
KK Iskierka przy ul. Żywieckiej 44.
W dalszym ciągu zmienia swoje oblicze ogród przy budynku Gimnazjum
Nr 24 przy ul. Montwiłła-Mireckiego, który jako laureat był wymieniany także w roku 2015. Kolejną wspólną przestrzenią jest zagospodarowany
przez Panią Teresę Woźniak teren
przed budynkiem przy ul. Odrzańskiej. Niestety jego wieloletnia opiekunka nie mogła uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu, ale jej całoroczna
praca została doceniona. Gratulujemy.
Nadal niezwykły jest ogród Państwa
Zofii i Jerzego Kalinowskich przy ul.
Borsuczej, w którym bogactwo kwiatów i barw o każdej prze roku urzeka
przechodniów. W tym roku do grona gospodarzy-ogrodników dołączył
Pan Adam Miśkiewicz, prezentując

wzorcowy ogród przy ul. Suchej. Nadal w gronie miłośników ogrodów pozostają Państwo Rodakowscy i Pani Małgorzata Lipnicka-Natkaniec,
której balkonowe królestwo kwiatów możemy podziwiać także w roku
2016. Organizatorów konkursu cieszy
wielorakość aktywności mieszkańców,
którzy nie zważając na trud, dbają
o ogrody prywatne, ale także o przestrzeń wspólną.
W czasie rozmowy przy herbacie pojawił się pomysł, by na wiosnę
w 2017 roku rozpocząć inicjatywę
„bluszczowania”, tzn. we własnym zakresie obsadzać różnymi gatunkami
pnączy płoty, mury, słupy, rury spustowe, altany śmietnikowe donice…,
w ten sposób dekorując zielenią przestrzeń publiczną.
Przypominamy także o nadal aktualnym pomyśle z roku 2015, by mieszkańcy, którzy przed swoimi domami
jeszcze nie uporządkowali przestrzeni zielonej, przystąpili na wiosnę 2017
roku do działania.
W tym miejscu ogłaszamy subKONKURS na najciekawszy ogródek
przeddomowy! Jeżeli się uda będą nagrody i niemała satysfakcja.
Skoro mowa o nagrodach: Organizatorzy jeszcze raz dziękują Dyrekcji
CASTORAMA Zakopianka za wieloletnie wsparcie naszego Konkursu
Dzielnica IX- Dzielnicą Ogrodów.
Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska
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ZACHĘTA DO UDZIAŁU W PRZYSZŁOROCZNEJ
EDYCJI KONKURSU

Konkurs Dzielnica IX Dzielnicą
Ogrodów z persprektywy uczestnika
Pięknie śpiewał Jonasz Kofta:
Pamiętajcie o ogrodach,
przecież stamtąd przyszliście.
W żar epoki użyczą wam chłodu
tylko drzewa, tylko liście.
Pamiętajcie o ogrodach.
Czy tak trudno być poetą?
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
żaden schron, żaden beton...

Po drugiej stronie ogrodu oczko wodne zasilane z rynien
deszczówką i przelewem do odwodnienia. Pompa z filtrem
i mała kaskada zapewniają dotlenienie rybkom w oczku –
dodatkowe napowietrzanie zapewnia im przetrwanie zimy.
Z roślin wokół oczka: grzybienie, tatarak, strzałka wodna,
paprocie, kaczeńce, kosaćce, pałki. Na brzegu wierzba płacząca ozdobna.
Podstawową część ogrodu stanowi skarpa przy domu
i tarasie. Prowadzące ścieżki zrobiono z kamieni i progów
drewnianych. Podświetlone są lampami solarnymi. W tej
części posadzono różnobarwne funkie, żurawki, niezapominajki, fiołki, z krzewów: cis, kosodrzewina, forsycja, berberys, oczar – nietypowo kwitnący zimą złotokap, trzmielinę oskrzydloną zwaną od zabarwienia „płonącym krzewem”
(fotografia na okładce).

fot. Adam Miśkiewicz

fot. Adam Miśkiewicz

fot. Adam Miśkiewicz

7-arowa działka z domem została podzielona na kilka stref.
W pierwszej, przed domem i przy wejściu do domu urządzono rabaty z różanecznikami, azaliami. piwoniami,bratkami
i tulipanami. Wzdłuż chodnika srebrne świerki, róże na
pniu. W trawniku jako solitery hortensje i róże ogrodowe.
Z boków domu urządzono po jednej stronie małe wrzosowisko z jałowcami, ognikami, ostrokrzewem i jarzębiną.
Całość oplata bluszcz i zamyka pergola z groszkiem pachnącym i fasolą ozdobną.

Z boku i przed tarasem znalazło się miejsce na mały
ogródek róż i pięciorników oraz posadzenie różnorodnych
kwiatów jednorocznych. Obok centralnie rosnącej karłowatej brzozy płaczącej rosną tamaryszek, hibiskusy, weigelia, agawy, trzmieliny, pęcherznice. W przyziemiu barwinek,
goździki, pachnąca lawenda.
W ogrodzie nie zapomniano o dzieciach i rekreacji –
urządzone są tu: boisko do kometki i trampolina z siatką,
3-metrowy basenik, mały kosz do gry i stojak do nauki tenisa.
Boki ogrodu wykorzystano na ogrodzony wybieg dla psa
w cieniu dużych jaśminów i bzów oraz osobną małą część
działkową z truskawkami, malinami, winogronem.
Z dużych drzew w ogrodzie rosną świerki, sosna wejmutka, jodły, daglezja i piękne dwie magnolie. Po drzewach
puszczono pnącza-hortensję pnącą, rdest, milin i glicynię.
Całość ogrodu przy ogrodzeniu otoczono żywopłotami
z tui, cyprysów, róż pnących, bluszczu, wiciokrzewu i ligustru ubarwionego różą chińską.
Do podlewania roślin służy woda ze studni i deszczówka
zbierana do dwóch 200-litrowych beczek.
Podsumowując: duża ilość nasadzeń i odmian roślin
wymaga sporej ilości pracy w ogrodzie, ale w zamian otrzymuje się prawie całoroczne odmiany kolorów, zabarwień
zapachów i widoków.
Czyli: pamiętajmy o ogrodach…
Adam Miśkiewicz
uczestnik tegorocznej edycji Konkursu Dzielnica Dziewiąta Dzielnicą
Ogrodów, mieszkaniec ul. Suchej
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Co młodzi wiedzą a czego nie wiedzą
na temat samorządu lokalnego
CZĘŚĆ DRUGA: Uczestnictwo w działaniach
społecznych na rzecz Dzielnicy
Wyniki badań na temat uczestnictwa
młodzieży w działaniach społecznych na
rzecz dzielnicy, zobrazowane na wykresie
przedstawionym w pierwszej części artykułu,
zawierającego omówienie publikacji
będącej raportem z badań „Młodzieżowego
Laboratorium Zmiany Lokalnej”*, który został
zmieszczony w Piśmie Rady Dzielnicy Nr 6,
niestety nie napawają optymizmem.

z którymi można współpracować – 15,9%. Młodzi najczęściej odpowiadają, że „każdy ma swoje sprawy” lub „bo to
nie wnosi niczego konkretnego”. Badani wskazują także
na duże obciążenie nauką i brak czasu na działalność społeczną. Inną, często wskazywaną przyczyną jest specyficzny tryb życia: większość młodzieży spędza czas przed komputerem i nie chce im się wychodzić z domu. Działalność
społeczną kojarzą z akcją zbierania podpisów, zajęciem ludzi starszych, małą atrakcyjnością, brakiem dobrych pomysłów i brakiem środków finansowych.
Dlaczego aktywność społeczna młodzieży ma w zasadzie
konotacje ujemne?
Aby wyjaśnić ten problem, należy zapytać jakie cechy
i wartości przypisywane są osobom aktywnym społecznie.
W jaki sposób są postrzegane przez młodzież i czy młodzi
mogą się z nimi identyfikować?
Jednym z funkcjonujących w tym obszarze stereotypów
jest przekonanie, że musi to być osoba mająca dużo wolnego czasu – wiadomo, młodzi ludzie go nie mają, zatem aktywistami mogą być seniorzy, ewentualnie osoby animujące
ruchy miejskie. Kolejne stereotypy w zakresie postrzegania
osoby zaangażowanej to: osoba konfliktowa i egoista. Trzeba jednak przyznać, że jedynie 7,8% młodzieży przypisuje
aktywistom społecznym skłonność do konfliktów a 12,4%
dostrzega egoistyczny interes.

Młodzież reprezentująca kilka krakowskich szkół średnich
raczej sporadycznie angażuje się w akcje społeczne. Działania te są organizowane przez szkołę i ają
najczęściej cel charytatywny, natomiast
rzadko dotyczą potrzeb dzielnicy. Niektórzy za aktywność społeczną uznają udział w projekcie „Uczeń-obywatel”,
który jednak częściowo jest realizowany w ramach zajęć szkolnych.
Jest jednak grupa młodzieży, która
uznaje aktywność społeczną za swoje ważne doświadczenie i ocenia aktywność obywatelską jako działanie
potrzebne.
Badający przyczyny zaangażowania obywatelskiego wskazują na
dwojaki jego charakter: pragmatyczny i altruistyczny. W przypadku postaw pragmatycznych
można zauważyć kilka przyczyn, np. konformizm, poprawność, potrzebę zapisania działań społecznych w CV, oczekiwanie na pozytywną ocenę.
W przypadku postaw altruistycznych można oczekiwać, że motywacją był lokalny patriotyzm oraz wpływ na sprawy dzielnicy i najbliższego otoczenia.

Funkcjonują oczywiście także wzorce pozytywne. Działalność społeczna kojarzona jest z lokalnym patriotyzmem:
w Technikum Łączności (Dębniki) osiąga ta cecha wartość
68,0% w innych szkołach średnich ok. 30,0%.
Najczęściej z aktywnością społeczną kojarzą się kategorie: „świadomy obywatel” i „osoba pozytywnie zakręcona”.
Ogólnie,
działalność
społeczników
określana
jest jako „super pozytywna” – konkludują autorzy raportu.

Jakie są powody braku zaangażowania obywatelskiego
współczesnej młodzieży? Według badań 41% wskazań to
brak zainteresowania sprawami dzielnicy, przekonanie że
działania te leżą w kompetencji urzędników i polityków
– 21,6%, brak osobistych korzyści – 17,5% oraz brak osób,

*Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej, redakcja: Martyna Niedośpiał, raport z badań: Dariusz Krupa, Paweł Kubicki, Zofia
Noworól, Katarzyna Słaby Lider projektu: Pracownia Obywatelska,
Partner projektu: Referat ds. Młodzieży i Seniorów WSS UMK.

8

W trzeciej części tekstu,
w kolejnym numerze Pisma
Rady Dzielnicy IX podsumowującym w roku 2016 współpracę Rady Dzielnicy IX z placówkami edukacji i kultury działającymi na terenie Łagiewnik
i Borku Fałęckiego, przedstawione zostanie zaangażowanie młodzieży z terenu naszej dzielnicy
w projekty społeczne, kształtujące
cenne postawy obywatelskie.
Opracowała Renata Grotowska
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INTEGRACYJNY ODBLASKOWY
PIKNIK RODZINNY
Dnia 8.10.2016 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 17 przy ul. Fredry odbył
się Rodzinny Odblaskowy Piknik. Celem imprezy
była integracja rodziców, dzieci i nauczycieli
poprzez wspólną zabawę, oraz promowanie
zdrowego stylu życia. Organizatorzy chcieli
także, aby jak najszersze grono ludzi, którzy
w Łagiewnikach i najbliższej okolicy mieszkają
i pracują, miało okazję spotkać się, poznać
i razem miło spędzić wolny czas.

fot. Anna Nowaczyk

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał zastępca dyrektora szkoły Pan Marcin Król, który podziękował wszystkim
gościom za przybycie. Szczególne podziękowania skierował
do przedstawicieli lokalnego samorządu i sponsorów, którzy zechcieli wnieść w nasz piknik swój wkład finansowy
i rzeczowy.
Pomimo pochmurnej sobotniej pogody, ogród szkolny i cała szkoła zmieniły się nie do poznania. Goście mieli do dyspozycji urozmaicony program z wieloma atrakcjami przygotowanymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów
naszej szkoły. Piknik rozpoczął się spektaklem „Odblasko-

wy Teatrzyk” przedstawionym przez Koło Teatralne klasy
IIa „Koniczynki”, prowadzone przez wychowawcę klasy Panią Annę Nowaczyk. Mali aktorzy w odblaskowych strojach,
przy odblaskowej scenografii na sali gimnastycznej, wraz
z Gapciem, Policjantką i Znakami Drogowymi, przypomnieli zgromadzonej licznej widowni – rodzicom, koleżankom i kolegom oraz zaproszonym gościom – o bezpieczeństwie. W trakcie przedstawienia na scenie zagościł Inspektor Wawelek, tańcząc i śpiewając piosenki wraz z aktorami.
Po przedstawieniu odbył się „Odblaskowy pokaz mody”.
Przygotowane przez siebie stroje prezentowali uczniowie
z klas 1-6 oraz Oddziału Przedszkolnego. Pokaz dotyczył
sytuacji związanych z różnymi formami aktywności fizycznej w czasie czterech pór roku: jazdą na rowerze, deskorolce, rolkach, z pieszymi wycieczkami z plecakiem, z basenem,
spacerem z psem...
Podczas pikniku, na którym wszyscy wesoło się bawili, można było wziąć udział w konkurencjach sportowych,
grach i zabawach, pokazach naukowych, malowaniu twarzy
oraz loterii fantowej. Wielką frajdą dla uczestników pikniku
była możliwość zobaczenia z bliska pojazdów krakowskich
służb dbających o bezpieczeństwo – Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji oraz
policjantów Komisariatu V Policji, Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej. Dzieci pokonywały tor przeszkód przygotowany przez strażaków, gasiły płonący domek i choinkę. Każdy mógł także zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy
i wypróbować swoje umiejętności w tym zakresie. W szkolnej gastronomii powodzeniem cieszyły się: zupa dyniowa, żurek z kiełbaską, tortilla, przepyszne ciasta upieczone
przez naszych rodziców, degustacja miodu i wata cukrowa,
na którą ciągle nie brakowało amatorów.
Mamy nadzieję, że ten piknik rodzinny zapoczątkuje nową lokalną tradycję, która już na stałe wpisze się w kalendarz łagiewnickich imprez.
Wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji serdecznie dziękujemy!
Anna Nowaczyk
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Aktualności z Klubu Sportowego BOREK
Kończący się 2016 rok jest dla KS Borek rokiem, który należy zaliczyć do bardzo udanych. Odważne i radykalne zmiany w obsadzie
trenerskiej (znaczne odmłodzenie kadry szkoleniowej) przeprowadzone przez Zarząd Klubu przed rozpoczęciem sezonu jesiennego,
zaowocowały, wbrew powszechnym obawom, podniesieniem
poziomu sportowego we wszystkich grupach wiekowych.
Drużyna seniorów prowadzona przez młodego trenera Mateusza
Farbańca zajmuje bezpieczne 6. miejsce w tabeli Ligi Okręgowej
MZPN, co stwarza tej drużynie bardzo dobrą pozycję do walki
nawet o awans w rundzie wiosennej 2017 r.
Drużyna juniora starszego, w której de facto grają juniorzy młodsi, prowadzona przez młodego trenera Michała Dąbrowskiego
(aktualnie grającego w I zespole Klubu), zajmując 3. miejsce
w swojej grupie, zapewniła sobie możliwość gry o awans do
MLJST w rundzie wiosennej 2017 r.
Drużyny: juniora młodszego, trampkarza starszego (I miejsce),
trampkarza młodszego (III miejsce), młodzika rocznik 2004 (II
miejsce), młodzika rocznik 2005 – 2 drużyny (II i V miejsce) oraz
drużyny żaków i skrzatów z roczników od 2006 do 2009 zajmują
czołowe miejsca w swoich grupach rozgrywkowych.
Dokonując oceny kończącego się roku pod względem sportowym, należy podkreślić, że konsekwentnie prowadzona od kilku
lat praca w zakresie szkolenia własnej młodzieży, wyróżnia nasz
klub na mapie Małopołski. Jesteśmy jedynym klubem dzielnico-

Dobiega końca długo oczekiwany, kapitalny remont "balona" – hali sportowej KS Borek.

wym w Krakowie, który systematycznie szkoli wszystkie grupy
wiekowe oraz zapewnia im udział w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.
Dzięki skutecznym zabiegom naszych przedstawicieli w Radzie
Miasta Krakowa – Pana Adama Migdała oraz Pana Mariusza
Kękusia oraz przy wsparciu władz Dzielnicy IX jeszcze w tym roku
zostanie ukończony remont kapitalny hali sportowej na naszym
stadionie. Hala otrzyma nową powłokę oraz sztuczną trawę
najnowszej generacji.
Z okazji zbliżających się Swiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
Zarząd KS „Borek” składa najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz
wszelkiej pomyślności wszystkim mieszkańcom naszej Dzielnicy.
Zarząd KS Borek

Kulturalnie

Kolejna edycja Pamiątki z Krakowa zakończona
29 listopada w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay odbył się finał konkursu plastycznego dla dzieci "Pamiątka z Krakowa", organizowanego przez CSW wespół
z Samorządowym Przedszkolem Nr 95 z inicjatywy
p. Wioletty Burek, nauczycielki tej placówki. Bohaterem tegorocznej, dwunastej (!) edycji konkursu
był Lajkonik. Z czterech krakowskich przedszkoli
nadesłano 37 strojnych, kolorowych, pomysłowo wykończonych postaci tatarzyna na
dwunożnym koniku. Wszyscy autorzy prac
zostali nagrodzeni. Dzieci wzięły udział w przedstawieniu Krak Artu zatytułowanym "Calineczka" i otrzymały
pamiątkowe upominki książkowe.
AS

W

D Z I E L N I C Y IX

Propozycje Klubu
Kultury ISKIERKA
12 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 – warsztaty ozdób
choinkowych "W krainie gwiazd i aniołów", prowadzenie: Ewa
Kolasińska
17 grudnia (sobota), godz. 11.00 – spektakl dla rodzin pt. "Historia zaginionego listu", wstęp wolny

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
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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kładka nad czasem
BOHATEROWIE (W) DZIELNICY IX

Przedstawiamy Czytelnikom sylwetkę
patrona łagiewnickiej ulicy – generała
Bolesława Jerzego Roję, jednego z bohaterów
(tragicznych), którzy mieli udział w tworzeniu
wolnej Polski na początku XX w.
Ulica Roi jest dwuczłonowa, podzielona arterią
Turowicza/Herberta, po stronie północnej
biegnie jako przecznica ul. Fredry, po
południowej krzyżuje się z ul. Klonowica.
BOLESŁAW JERZY ROJA, urodzony 4 kwietnia 1876 roku w Bryńcach Zagórnych, zamordowany 27 maja 1940 roku w niemieckim obozie w Sachsenhausen, oficer Legionów
Polskich, generał dywizji Wojska Polskiego II RP, poseł na
Sejm RP II kadencji. Studiował prawo i medycynę na UJ.
Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. Był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. W Krakowie brał udział w działaniach niepodległościowych w 1918 roku.
30 października 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna
wypowiedziała posłuszeństwo Austriakom i objęła władzę
w całej Galicji Zachodniej, mianując brygadiera Bolesława
Roję komendantem wojskowym okręgu krakowskiego. Oddziały wojskowe pod dowództwem Roi w ciągu kilku godzin zajęły główne obiekty strategiczne w mieście, wywieszając biało-czerwone flagi. Z urzędów zrzucano godła austriackie, umieszczając w tych miejscach białe orły polskie.

1 listopada 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego
postanowiła mianować brygadiera Bolesława Roję generałem brygady Wojsk Polskich i dowódcą brygady w Krakowie. Stopień ten zatwierdził Naczelny Wódz Józef Piłsudski.
W czasie ataku Ukraińców na Lwów od 1 listopada 1918 r.
i obrony Lwowa przez Polaków, Piłsudski, w dniu 16 listopada 1918 r., skierował rozkaz do gen. Roi, aby przygotował
odsiecz Lwowa przeciw Ukraińcom. Po wyzwoleniu Lwowa
z rąk ukraińskich (22.11.1918 r.) gen. Bolesław Roja został
komendantem wojskowym Lwowa. Jego oddziały liczyły
prawie 800 tysięcy żołnierzy.
1 stycznia 1920 r. Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz
mianował Roję członkiem Kapituły tymczasowej orderu „Virtuti Militari” i nadał mu Krzyż Srebrny tego orderu.
W 1920 r. Roja sceptycznie odnosił się do szans zwycięstwa
Polski nad Rosją. W sierpniu 1920 r. został zdjęty przez Piłsudskiego z dowództwa, 20 września 1920 r. przeniesiony
do Rezerwy Armii, a 1 października 1922 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
W 1930 roku Roja skrytykował Piłsudskiego w liście
otwartym z okazji zjazdu legionistów. List ten został skonfiskowany przez cenzurę. Próba wystąpienia gen. Roi na kolejnym zjeździe legionistów w 1937 r. w Krakowie zakończyła się internowaniem generała na oddziale psychiatrycznym szpitala psychiatrycznego.
W chwili wybuchu II wojny światowej Roja chorował,
później włączył się w podziemną działalność Polskiego
Czerwonego Krzyża. W marcu 1940 r. został aresztowany przez Niemców. Początkowo więziono go na Pawiaku,
w maju 1940 roku przewieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie został brutalnie zamordowany.
Za swoje zasługi otrzymał:
– Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego „Virtuti Militari”,
– Krzyż Niepodległości,
– czterokrotnie Krzyż Walecznych,
– Odznakę „Za wierną służbę”.
Krystyna Kucałowa

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX na terenie Dzielnicy IX
BOREK FAŁĘCKI
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka 13)
• Samorządowe Przedszkole nr 95 (ul. Żywiecka)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
ul. Zakopiańska)
• Salon fryzjerski i kosmetyczny (ul. Zakopiańska)
• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka 32)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia PBP nr 12 (ul. Zakopiańska 103)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Apteka (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)

• Punkt Pocztowy (ul. Zdunów)
• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów/ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów 18 B)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów 42)
ŁAGIEWNIKI
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia PBP nr 20 (ul. Borsucza 12)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza 12)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry/ul. Harcerska)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• ZSO nr 17 (ul. A. Fredry 65)
• Kościół parafialny MB Saletyńskiej (ul. Cegielniana)
• Kościół parafialny NSPJ (ul. Hm. S. Millana)
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FELIETONIK
DLA KONESERÓW. . .
CIEMNOŚCI
Ciemności kryją (ziemię)*
„dziewiątkę”
„Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę!”
„Seksmisja” reż. Juliusz Machulski, 1984 rok

Tradycyjne oświetlenie w zestawieniu z oświetleniem
ledowym, bardziej ekonomicznym i skutecznym.

Obserwacje utrwalone na fotografiach,
będące punktem wyjścia do przedstawienia niniejszego tematu, powstały
14 listopada 2016 roku w czasie tzw.
superpełni księżyca, gdy jego tarcza
była większa o 15% i o 30% jaśniejsza,
a odległość naszego satelity od środka
Ziemi wynosiła 356 536 km. Księżyc
w perygeum znajduje się dość rzadko. Powtórnie, krążący wokół Ziemi
po eliptycznej orbicie, księżyc w superpełni znajdzie się dopiero za 18
Najnowszy mural w Dzielnicy IX autorstwa
lat.Małgorzaty
I co wtedy
w jego blasku
będzieWielek-Mandrela,
zdobi fasadę
mybudynku
moglibiblioteki
zobaczyć?
Czy
podobnie103.
jak
przy ul.
Zakopiańskiej
przerażony Maks, bohater kultowego
filmu „Seksmisja”, budzący się z hibernacji po wojnie atomowej, tylko ciemność?
Na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek-Fałęcki oświetlenie
ulic, osiedli jest bardzo złe. Zdecydowana większość lamp ulicznych przeżyła już co najmniej dwa
pokolenia. Rozmieszczenie punktów
oświetleniowych, ich stan techniczny
i wydajność pozostawia wiele do
życzenia.
W ostatnim roku dokonano wymiany oświetlenia przy ulicy Zakopiańskiej, w rejonie Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia, oraz częściowo na Osiefot.
Grotowska
dluRenata
Cegielniane.
I jest to dobra infor-
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macja. Niestety pozostało wiele terenów na obszarze „dziewiątki”, gdzie
„ciemności kryją ziemię”. Spacer w tych
rejonach jest niebezpieczny, ale może dostarczyć egzotycznych przeżyć
i skłonić do zaskakujących refleksji.
Chociaż dwupasmowa arteria
oświetlona ledami wyprowadza mistrzów kierownicy z naszego miasta
a w świetle kolorowych reklam CH
ZAKOPIANKA już dawno wprowa-

dziło swoich klientów w XXI wiek, po
drugiej stronie… ciemność. W bezpośrednim sąsiedztwie „Zakopianki”
mieszkańcy budynków położonych
„nad potoczkiem” (Potok Urwisko)
od lat toną w ciemności i błocie. I co?
I nic. Po drugiej stronie jest ciemność.
Wystarczy wybrać się w czas jesieni na
wieczorny spacer ulicami Borku Fałęckiego. Urokliwie położone w pobliżu lasku borkowskiego Osiedle Żywieckie znakomicie mogłoby służyć
za miejsce wybudzenia Maksa i Alberta. To zabytkowe osiedle jest zabytkiem w całym tego słowa znaczeniu, także oczywiście w zakresie stanu
oświetlenia.
Kto jest koneserem tych klimatów,
może wykorzystać jedną ze ścieżek
w lesie i „spacerkiem” z ul. Żywieckiej dotrzeć do ulic Obozowej i Zalesie, których mieszkańcy od lat czekają
na „jedno światełko”. Trudno zazdrościć także mieszkańcom ulicy Obozowej, którzy muszą zadowolić się jedynie marzeniem o wzniosłej nazwie dla
miejsca swego zamieszkania: „Ulica 8
Pułku Ułanów”, z czym wiąże się asfalt,
chodnik i oczywiście brak ciemności.
Póki co, od wielu lat jest droga techniczna i brak oświetlenia.
Na miano prawdziwego mistrza kierownicy zasługuje ten, kto wieczorową porą trafi na wjazd z ulicy Zawiłej
w ulicę Żywiecką. Ciemny tunel z zakrętem. Żeby chociaż światełko... Niestety może to być jedynie błysk świateł
nadjeżdżającego samochodu.
Niektóre punkty oświetleniowe są,
a jakoby ich nie było. Stoją i nie świecą, ponieważ źle stoją. Stoją na terenie prywatnym i chociaż mogłyby
nielegalnie oświetlać prywatną drogę,
z której wszyscy korzystają nielegalnie, gmina nie może nielegalnie świecić. Zatem jak świecić, skoro nie wolno świecić? Z takim oto problemem
usiłuje zmierzyć się samorząd lokalny
i garstka mieszkańców w ramach tzw.
inicjatywy lokalnej.
Jest jeszcze jeden obszar ciemności.
To wyznaczone i nie wyznaczone (czytaj: nielegalne) przejścia dla pieszych,
niektóre ciągi piesze oraz skrzyżowania dróg. Jest to duże wyzwanie dla
samorządu i wszelkich obywatelskich
inicjatyw pod hasłem: „więcej światła”.
Jest to okazja, by rzucić rękawicę koneserom ciemności. Termin realizacji:
18 lat, do kolejnej superpełni.
Renata Grotowska
* Jerzy Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię.
Tytuł wykorzystany z powodu skojarzenia
znaczeń.
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