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Egzemplarz bezpłatny

Centrum Jana Pawła II
18 maja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża
oraz miejsca budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które ma stać się żywym pomnikiem pamięci
o Papieżu-Polaku i Jego dziedzictwie.
14 maja br. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
i Prezes Zarządu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
ks. Jan Kabziński podpisali umowę zamiany nieruchomości potrzebnych pod budowę Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się” (inwestycja Archidiecezji Krakowskiej) i Trasy Łagiewnickiej (inwestycja Gminy Kraków). Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” uzyskało tytuł prawny
do terenów na obszarze tzw. „Białych Mórz” – dawnych
terenów Zakładów Solvay – o powierzchni 10,2012 ha
z przeznaczeniem na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się”. Natomiast w zamian Gmina Kraków – tytuły prawne do sąsiedniej działki w rejonie Sanktuarium
w Łagiewnikach (która zostanie wykorzystana przy budowie Trasy Łagiewnickiej) i działki zabudowanej przy
ul. Konfederackiej 18 (tutaj działalność będzie kontynuowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna).
cd. na str. 3

XIII Dni Dzielnicy IX
W ostatni majowy weekend Dzielnica IX świętowała po
raz 13. Pogoda dopisała. W piątek i sobotę młodzież rywalizowała w międzyszkolnych zawodach sportowych.
A sobotni wieczór i niedziela były okazją, zarówno dla
dzieci, jak i starszych, do rozrywki i wspólnej biesiady.
Na scenie hali sportowej KS Borek odbywały się występy
artystyczne zespołów działających przy szkołach i CSW
Solvay, a w plenerze m.in. prezentowali swoje prace artyści związani z Dzielnicą IX oraz odbył się koncert Orkiestry Dętej Solvay. Tradycyjnie już można było posilić
się grochówką wojskową. Sobotnim popołudniem Grupa
40-latek, działająca przy Klubie Iskierka przedstawiła
widowisko słowno-muzyczne zatytułowane „Miłość niejedno ma imię”. W niedzielę w Klubie Iskierka szachiści
walczyli o Puchar Przewodniczącego.
Fotoreportaż z XIII Dni Dzielnicy IX na s. 4. i 5

Dzielnica IX

Łagiewniki • Borek Fałęcki

Sprawozdanie z minionej sesji
Rady Dzielnicy IX
22 maja Rada Dzielnicy IX obradowała na IX sesji w bieżącym roku.
Radni zaopiniowali negat ywnie ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie zespołu, w sumie siedmiu,
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
podziemnymi przy ulicy Zdunów (działki o numerach
104, 107, 109, 364/8, 364/9, 364/10 obr. 43 Podgórze).
W uzasadnieniu opinii rada zwróciła uwagę na brak
rozwiązania zrzutu ścieków kanalizacyjnych, brak
rozwiązania układu komunikacyjnego oraz wysokość
budynków planowanej inwestycji nie dostosowaną do
otaczającej zabudowy – na obszarze tym przeważająca
jest zabudowa jednorodzinna, a dwa wyższe budynki
nie mogą przesądzać o charakterze planowanej inwestycji.

Rada podjęła także uchwałę delegującą radnych Marię
Słobodzian, Ewę Nowak, Kazimierza Borowieckiego oraz
Mariana Rodakowskiego jako proponowanych członków
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego działającego
w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla
Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków”.
Zaproponowano również, aby w składzie Dzielnicowego
Zespołu Koordynacyjnego uwzględnić pana Dariusza
Wywrockiego – Kierownika Referatu Rejonowych
Oddziału Podgórze-Wola Suchacka Straży Miejskiej oraz
pana Zygmunta Pruszaka – Kierownika II Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji V. Na przewodniczącego
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego zaproponowano p. Marię Słobodzian, na sekretarza p. Ewę Nowak.

3 maja w Łagiewnikach
W Łagiewnikach świętowano, jak co
roku, rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Obchody święta zorganizowało
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. Pro
Patria w kościele parafialnym, celebrowana przez ks. proboszcza Bronisława
Bułkę. Nabożeństwo uświetniła orkiestra dęta KZS – obecnie DK Podgórze.
Po Mszy św. uczestnicy przeszli pod
Pomnik 37-miu Obywateli Łagiewnik,
którzy polegli w latach 1914-1946 w
walce o wolną i demokratyczną Polskę.
Pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty,
a uczniowie ZSO nr 17 zaprezentowali
krótki program artystyczny.

Koło Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej
25 maja Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało wycieczkę programową Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej. Wycieczkowicze podążali
Szlakiem Miejsc Pamięci – zwiedzili Kopiec Tadeusza
Kościuszki i Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.
Koło powstało jesienią 2006 r., by pozyskać młodych
do pracy na rzecz rodzimych Łagiewnik. Jest agendą


stowarzyszenia i aktualnie liczy 33 członków – uczniów
Gimnazjum nr 81 z ZSO nr 17 przy ul. Fredry. Kołem
opiekują się panie Monika Garbacz – nauczycielka pracująca w ZSO nr 17 oraz Zofia Kudełka – emerytowana
nauczycielka Szkoły nr 55 w Krakowie.

MAJ 2007

c,d. ze str. 1

Centrum Jana Pawła II

M ie j s ce p o d b udowę Ce nt rum Ja na Pawła II poświęcił kard. Stanisław Dziwisz.
Wc z e ś n i e j w Pa ł a c u A r c yb i s kupów Krakowskich Metropolita
Krakowski ogłosił międzynarodow y kon ku rs a rc h itekton icz ny
na projekt siedziby Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się!”.

W Galerii Iskierka
Do 6 czerwca w galerii Klubu Kultury Iskierka czynna była wystawa zatytułowana „Konie”. Wzięło w niej
udział 32 twórców z Krakowa, Tarnowa, Wrocławia,
Zamościa, Oświęcimia, Iwanowic, Zabierzowa, Libiąża
oraz Krzemieńca na Ukrainie. Temat konia został podjęty, ponieważ zwierzę to zanika w polskim krajobrazie
rolniczym, a przechodzi do historii jako komercyjne,
hodowane głównie w stadninach i nierzadko do celów
reprezentacyjnych czy sportowych. Na wystawie konie
sportowe, dorożkarskie, pociągowe, lajkoniki, pegazy,
koniki morskie, konie bujane i inne przedstawione zostały w różnych technikach malarskich, rysunkowych,
graficznych, a także w fotografii, hafcie i koronce. Z uwagi
na różnorodność zastosowanych technik i kunsztowność
wykonania, wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny. Pierwszymi miejscami nagrodzono
Gabrielę Lipień, Marię Zając oraz Wojciecha Zając. Konkurs zorganizowano we współpracy z Radą Dzielnicy IX
i Spółdzielnią Mieszkaniową Ruczaj-Zaborze.
Klub Kultury Iskierka jest organizatorem wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych, prezentujących prace
plastyczne dzieci, młodzieży i dorosłych – twórców pro-

fesjonalnych i nieprofesjonalnych nie tylko z Krakowa,
ale z całej Polski, a także z Ukrainy i ze Szwecji. W wystawach zbiorowych: „Polskie chaty”, „Pałace i dwory”,

rys. Gabriela Lipień

mal. Wojciech Zając

„Psy”, „Koty”, „Motyle”, „Śladami Jana Pawła II”, „Legendy
Krakowa” oraz w cyklicznych konkursach: „Kapliczki
Małopolski”, „Twórczość ludzi III wieku” wzięło udział
ponad 2500 osób. Galeria Iskierka organizuje rocznie
około 24 wystaw.
15 czerwca odbędzie się otwarcie wystawy prac dzieci
i młodzieży, nagrodzonych w konkursie plastycznym
„750 lat lokacji Krakowa”.
Serdecznie zapraszamy do Galerii Iskierka.
oprac. artysta plastyk Adam Pochopień
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Akcja Lato w Mieście 2007
w Dzielnicy IX
Wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych na terenie
Dzielnicy IX w ramach Akcji Lato w Mieście.
Klub ISKIERKA zaprasza dzieci w dniach 2-27 lipca,
w godz. 10.00-14.00. Akcja Lato zatytułowana będzie
„PRZEZ KRAKÓW MÓWIĄ WIEKI”. W programie m.
in.: spacer po centrum miasta, turniej wiedzy na temat
legend związanych z Krakowem, zwiedzanie muzeum
archeologicznego i poznawanie prehistorii Krakowa,
wycieczka do Krakowa z czasów legendarnych – na
Kopiec Krakusa, mini-turniej rycerski, wizyta w Wilii
Decjusza, wycieczka do Pieskowej Skały, zwiedzanie
opactwa w Tyńcu, Domu Jana Matejki w Krzesławicach,
Rydlówki i Tetmajerówki oraz krakowskiego Ogrodu
Botanicznego, rejs statkiem po Wiśle spod Wawelu na
Bielany, zwiedzanie muzeum lotnictwa oraz Muzeum
Socrealizmu w Nowej Hucie.
Program ujęty będzie w tematy: ŚREDNIOWIECZNE
TRADYCJE, KRAKÓW RENESANSOWY, ARTYSTYCZNY WIEK XIX, POZNAJEMY SOCREALIZM.
Klub ISKIERKA, ul. Żywiecka 44, tel. 012 266 03 45

Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY organizuje
zajęcia w dniach 2 lipca-10 sierpnia w godz. 10.00-14.00.
Proponuje m.in.: warsztaty plastyczne (m.in. wykonywanie kukiełek i innych form przestrzennych, wydzieranki i
wycinanki, poznawanie różnych technik malarskich), gry
i zabawy świetlicowe, wycieczki do muzeów, galerii, szlakiem krakowskich zabytków, wyjście do kina, konkursy.
Ponadto w programie wakacyjnym CSW Solvay:
- plenerowa akcja plastyczna dla dzieci „Dzielnice
Krakowa pędzlem malowane” (06.07 godz. 11.00),
- „Czwartkowe spotkania z tańcem dla dzieci” – nauka
tańców narodowych, podstaw tańców towarzyskich, taniec nowoczesny (19.07, godz. 10.00; 26.07, godz. 10.00),
- Warsztaty lalkowe dla dzieci prowadzone przez Teatr
Figur (20.07, godz. 10.00; 23.07, godz. 10.00).
Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”,
ul. Zakopiańska 62, tel. 012 266 98 12,
www.solvay.krakow.pl

Wakacje z językiem
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji
Krakowskiej oraz Ogólnopolska Szkoła Języków Obcych
„eMKa” zapraszają dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych obozach języka angielskiego i niemieckiego.
Szkoła „eMKa” stawia sobie za cel nie tylko edukację na
wysokim poziomie, ale i wychowanie młodych przez
przekazywanie wartościowych i pozytywnych treści.
W ramach 10-dniowych turnusów zapewniamy m.in.:
profesjonalną kadrę nauczycielską i opiekę wychowawców, kilka godzin zajęć językowych dziennie, wysoki
standard ośrodków, zakwaterowanie w 1-6-osobowych
pokojach z pełnym wyżywieniem, zajęcia sportowe i
rekreacyjne, pogodne wieczory i wycieczki krajoznawcze.
Cena od 870 zł! Możliwe są dodatkowe rabaty oraz
dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.


Proponowane terminy:
Maniowy nad Jeziorem Czorsztyńskim (27.07-5.08 i
6.08-15.08): obóz językowo-taneczny
Brenna, Beskid Śląski (2.07-11.07): obóz językowy
Sokołów Podlaski (25.07-03.08 oraz 03.08-12.08): obóz
językowy
Informacje i zgłoszenia:
Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
tel. (12) 628 82 29
poniedziałek-środa 8.00-12.00,
czwartek-piątek 13.00-17.00
biuro@krakow.ksm.org.pl
www.krakow.ksm.org.pl
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Festyn sportowy na stadionie KS Borek
Dnia 10 maja na stadionie KS Borek odbył się Festyn
Sportowy zorganizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 6 z ul. Niecałej. W zawodach
sportowych brały udział reprezentacje szkół
podstawowych z innych placówek tego typu
z Krakowa, Skawiny, Wieliczki i Myślenic.
Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej
Akademii Pedagogicznej – prof. J. Wyczesany,
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX – A. Migdał
oraz Prezes Klubu Sportowego „Borek” – W.
Florczyk. W przygotowaniu festynu pomagali
studenci z Koła Naukowego AP w Krakowie,
którzy również wspaniale wspierali uczniów
w sportowych zmaganiach.
Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem podchodzili do każdej zabawy. Emocje
udzielały się także nauczycielom i studentom.
Każdy ze startujących otrzymał upominki oraz
dyplom uczestnictwa. Najlepsze drużyny w
generalnej punktacji wyścigu rzędów otrzymały zwycięskie puchary. I miejsce zajęły

dzieci z ZSS Nr 14 w Krakowie, II miejsce SOSW Nr 6, a
III miejsce SOSW z Myślenic.
P. Bukowiec

VI Przegląd Przedszkolnych
Zespołów Teatralnych
15 maja odbył się VI Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych organizowany dla przedszkolaków
z Podgórza przez Przedszkole Samorządowe nr 95 i
Klub Kultury Iskierka. Spośród siedmiu przedstawień
pierwszą nagrodą uhonorowano spektakl „W poszukiwaniu uśmiechu” w wykonaniu dzieci z Przedszkola
nr 95. Przyznano także indywidualne wyróżnienia
aktorskie, które otrzymali: Bartuś Wolak z Przedszkola
nr 127, Michał Eliasz z Przedszkola nr 92, Agata Sowa
z Przedszkola na 95 oraz Zuzanna Godula z Przedszkola nr 67. Tradycyjnie już wszystkie dzieci biorące
udział z przeglądzie nagrodzone zostały drobnymi
upominkami.
Przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 95
nagrodzone 1. miejscem

Akcja
„WYSTAWKA CHODNIKOWA” 2007
W roku 2007 kontynuowany jest, realizowany przez
MPO, tzw. „chodnikowy” system odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Zasady „wystawki chodnikowej”
nie zmieniły się. W miesiącu czerwcu 2007 r. zbierane
będą odpady wielkogabarytowe z chodników przy ulicach: Montwiłła-Mireckiego, Żywiecka, Kościuszkowców,
Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowa,

Podhalańska, Łuczyńskiego, Goryczkowa, Jagodowa,
Orzechowa, róg Sielskiej. Zbiórka odbędzie się w czwartek 14 czerwca w godzinach 20.00-22.00.
MPO przypomina, że do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, sprzęt AGD, telewizory, stare okna, itp.
Inne odpady: komunalne, poprodukcyjne, gruz, itp. nie
będą odbierane i pozostaną na chodnikach.


Dzień Otwarty Magistratu
Szacuje się, że około 8 000 osób
odwiedziło 3 czer wca krakowski
Magistrat w ramach dnia otwartego,
zorganizowanego z okazji obchodów
750. rocznicy lokacji Krakowa. To
czterokrotnie więcej niż w latach
ubiegł ych: dotychczas rokrocznie
podczas Dnia Otwartego Magistrat
odwiedzało około 2 000 osób.
„Podczas Dnia Otwartego chcemy
Państwu przybliżyć działalność krakowskiego samorządu” – zapraszał
do Pałacu Wielkopolskich Prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski.
Miasto przygotowało dla zwiedzających Magistrat, obok informacji dotyczących krakowskiego samorządu,
także atrakcyjne wystawy, koncerty
i prezentacje zabytkowych urządzeń
i dokumentów.
Podczas inauguracji Dnia Otwartego Magistratu Prezydent Jacek Majchrowski wręczył nagrody zwycięzcom
konkursu „Jeden dzień z życia Miasta”, przygotowanego
przez Muzeum Historii Fotografii. W Sali Obrad Rady
Miasta Krakowa odbyła się, na wzór prawdziwej, „sesja
młodzieżowa”, zorganizowana w ramach finału projektu
edukacyjnego „Uczeń - obywatel”. W trakcie sesji młodzi
radni zgłaszali projekty uchwał i rezolucji.
Program Dnia Otwartego Magistratu obejmował zarówno historię, jak i współczesność krakowskiego samorządu. Z jednej strony wystawiono wiele unikatowych
świadectw dawnego dnia codziennego – dokumentów,

sprzętów, urządzeń związanych z miastem i jego urzędem. Z drugiej – prezentowane były internetowe serwisy
miejskie, nowe narzędzia i usługi internetowe – prosty i
wygodny sposób załatwiania spraw urzędowych.
Można było także zwiedzić Gabinet Prezydenta Miasta
Krakowa i obejrzeć wystawę odznaczeń miejskich.
Prezentowały się również Dzielnice Miasta Krakowa.
Stanowisko Dzielnicy IX uświetniły prace artystyczne
dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Pawła II nr 6 (tematycznie
związane z rocznicą lokacji Krakowa) oraz twórczość
przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 95.

Biuro Rady Dzielnicy IX Miasta Krakowa, ul. Żywiecka 13, czynne od poniedziałku do piątku
Dyżury Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie Rady przy ulicy Żywieckiej 13:
Przewodniczący Rady Adam Migdał – czwartki od godziny 12.00 do 14.00
Zastępca przewodniczącego Maria Słobodzian – wtorki od godziny 17.00 do 18.30
Członek Zarządu Anna Świerta – środy od godziny 16.00 do 17.30
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