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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Chcesz wiedzieć co się
dzieje w Twojej dzielnicy?
Bądź na bieżąco i czytaj
pismo Rady Dzielnicy IX!
Gazetę znajdziesz w różnych
punktach na terenie dzielnicy
(podanych na str.11)
oraz na stronie internetowej:
www.dzielnica9.krakow.pl
w zakładce Gazetka.
Zapraszamy!

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy
nowy numer pisma
Rady Dzielnicy
IX. Znajdziecie
w nim Państwo informacje
dotyczące wyników
głosowania w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim
wraz z opisem zwycięskich
projektów. W tym wydaniu
także informacje z postępu
prac przy budowie Trasy
Łagiewnickiej,
a także z działań dzielnicy
odpowiadających na wnioski
mieszkańców. Przybliżamy
także postać znakomitego
piłkarza Tadeusza Parpana
w rocznicę jego urodzin.
Ze względu na nieustający
reżim sanitarny, nasze
placówki kulturalne
pozostają zamknięte, a ich
działalność przeniosła się
do Internetu. Zachęcamy
do korzystania zajęć
w tej formie. Również
online odbył się jubileusz
95-lecia Orkiestry Dętej
„Solvay”. Zachęcam także
do zainteresowania
się wolontariatem
towarzyszącym skierowanym
do osób starszych. To ważna
działalność dobroczynna,
tym bardziej w tym trudnym
dla wszystkich okresie
pandemii.
Przypominam także, że w
dalszym ciągu biuro Rady
Dzielnicy funkcjonuje
częściowo zdalnie.
Trzymajmy się zasady DDM
– dezynfekcja, dystans,
maseczki, a z pewnością
niedługo sytuacja ulegnie
poprawie. Nieustająco życzę
zdrowia wszystkim Państwu.
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W dniu 18 listopada odbyła

się XXVI sesja Rady Dzielnicy IX,

podczas której podjęto trzy uchwały.
Dokonano korekty rozdysponowania środków przeznaczonych na ten
rok. Pozostałe z różnych względów
środki, głównie panującej epidemii,
zostały przesunięte na inne zadania.
CSW Solvay otrzymało pieniądze
na doświetlenie Sali widowiskowej.
SOSW nr 6, ze względu na zamknięcie placówki, pieniądze przeznaczone na zajęcia dla dzieci, zostały
przekazane na zakup niezbędnego
wyposażenia, które będzie służyło

Podjęto także uchwały dokonujące zmian w składzie osobowym
dwóch

komisji

merytorycznych

Rady Dzielnicy IX. Sesje oraz posiedzenia komisji odbywają się zgodnie
z najwyższym rygorem sanitarnym –
radni znajdują się w kilku pomieszczeniach w odpowiednich odstępach,
posiadając maseczki. W dzielnicy
znajduje się także płyn do dezynfekcji.
Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

dzieciom po powrocie do szkoły.

Alejka pamięci w Parku Solvay
Zgodnie z zapowiedziami

nemu śledztwu w siedzibie Komen-

i podjętymi działaniami Rady Dziel-

dy Policji Bezpieczeństwa i Służby

nicy, jedna z alejek w Parku Solvay

Bezpieczeństwa przy ul. Pomorskiej

została nazwana na cześć Henryka

2. Po piętna¬stu miesiącach tortur

Sroki – borkowskiego harcerza i bo-

i bestialskich przesłuchań zmarł

hatera okresu okupacji. Od niedawna

w celi głodowej we wrześniu 1944

przy alejce znajduje się stosowna ta-

roku. W celach podręcznego aresztu

bliczka upamiętniająca młodzieńca.

gestapo znajdują się pozostawione

Henryk Sroka, zginął męczeńską śmiercią we wrześniu 1944 mając

Budżet Obywatelski 2020 - znamy wyniki!

przez niego napisy.
Cześć jego pamięci!		

zaledwie 19 lat. Był przybocznym,
a następnie drużynowym Zuchowej
Gromady Wilczków Borkowskich.
Od początku okupacji niemieckiej
włączył się w działalność krakowskich Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej (następnie AK).
Został aresztowany przez gestapo
w lipcu 1943 roku i poddany brutal-
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Zakończyła się tegoroczna edycja Budżetu
Obywatelskiego. Mieszkańcy naszej dzielnicy wybierali spośród 21 projektów dzielnicowych i aż 245 ogólnomiejskich. W całym mieście frekwencja wyniosła
zaledwie nieco ponad 5 %. Dlatego budującym jest fakt,
że Dzielnica IX zajęła IV miejsce spośród wszystkich dzielnic w liczbie osób głosujących, a frekwencja wyniosła prawie dwukrotnie więcej niż średnia,
bo niecałe 10%! To wciąż bardzo niewielka liczba,
ale cieszymy się, że przodujemy w aktywnej partycypacji obywatelskiej.
Należy przy tym wspomnieć naszych dzielnicowych radnych, którzy włączyli się w promocję
BO wieszając plakaty i namawiając na udział w głosowaniu mieszkańców swoich okręgów wyborczych.
Szczególne podziękowania należą się radnym: Renacie Świędrych, Markowi Kocajdzie, Krzysztofowi
Mitrasowi, Wojciechowi Migdałowi, którzy z ramienia dzielnicy aktywnie promowali tegoroczny budżet, a także poszczególne zwycięskie projekty. Radni włączyli się w tworzenie projektów i ich promocję
wśród mieszkańców. Przyniosło to oczekiwany re-

zultat w postaci zwycięskich projektów, tak istotnych
dla rozwoju poszczególnych fragmentów Dzielnicy
IX. W kilku miejscach w dzielnicy były prowadzone
również stacjonarne punkty głosowania, w których
dyżurowali radni – Renata Świędrych, Marek Kocajda oraz Wojciech Migdał. Mimo aktualnych obostrzeń, punkty cieszyły się zainteresowaniem. Warto
przy tym zaznaczyć, iż większość krakowian głosowała w sposób elektroniczny (aż 68%).
Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów w kolejności od największej liczby zebranych
głosów:

1) Park w Łagiewnikach - etap III - kwota potrzebna
do realizacji: 405 040,00 PLN
2) Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3 kwota potrzebna do realizacji: 90 000,00 PLN
3) Do Wilgi - promenada spacerowa etap II - kwota
potrzebna do realizacji: 196 000,00 PLN
4) Trampoliny w Parku Solvay - kwota potrzebna do
realizacji: 165 000,00 PLN
5) Budki lęgowe dla ptaków - Las Borkowski - kwota
potrzebna do realizacji: 12 000,00 PLN
6) Budki lęgowe dla jeży - kwota potrzebna do realizacji: 3 000,00 PLN
7) Siłownia pod chmurką w Parku Solvay - kwota
potrzebna do realizacji: 80 000,00 PLN
8) Bezpieczny domek - mały strażak - kwota potrzebna do realizacji: 55 000,00 PLN
Opis powyższych projektów znajduje się we wrześniowym wydaniu info.9.
JG
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Z wizytą na budowie Trasy Łagiewnickiej

Dla mieszkańców dzielnicy, ale i całego miasta największym utrudnieniem jest zwężenie ulicy
Zakopiańskiej. W godzinach szczytu powstają tam
ogromne zatory drogowe. Inwestor zagwarantował,
że przywrócenie docelowej organizacji ruchu (tj.
dwóch pasów w każdym z kierunków) w tym miejscu planowane jest na połowę przyszłego roku. Podobny termin został wskazany jako przywrócenie
ruchu nad tunelem Trasy Łagiewnickiej w obrębie
ulic Zbrojarzy, Łukasińskiego i Turonia. Radni nie
ukrywali rozczarowania, gdyż inwestor zapewniał
poprzednio o wcześniejszym ukończeniu prac w tym
miejscu. To szczególnie ważny odcinek drogowy dla
okolicznych mieszkańców, którego zamknięcie powoduje spore uciążliwości. Mamy nadzieję, że połowa przyszłego roku to termin wiążący.
Podczas spotkania Radni przekazali także swoje uwagi związane z niedogodnościami wokół terenu budowy. Przede wszystkim mieszkańcy
4

uskarżają się na duże zabłocenie na ulicach przylegających. Przedstawiciel spółki zagwarantował przyjrzenie się problemowi, a w razie potrzeby zwiększenie częstotliwości mycia dróg przez wykonawcę.
Radni zwracali uwagę także na duże zabłocenie tymczasowych płyt chodnikowych w ulicy Zbrojarzy
i chodnika wzdłuż ulicy Turonia przez teren budowy.
Inwestor zadeklarował zobowiązanie wykonawcy
do przywrócenia porządku w tym rejonie. Innym
punktowym problemem, który został zauważony
podczas wizji lokalnej były przekrzywione płyty drogowe na ulicy Zbrojarzy, czego efektem jest zbieranie się wody i błota w miejscu, a przejście pieszych
jest tym samym mocno utrudnione. Tutaj także inwestor zobowiązał się do naprawienia uciążliwości.
W trakcie spotkania została także przedyskutowana ewentualna możliwość odnowienia fragmentów przylegających do budowy ulic, które znajdują
się już poza zakresem prac wykonawcy. Dalsze działania w tej kwestii Rada Dzielnicy spróbuje podjąć w
Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Inwestor zapewnił
o poparciu dla tych działań.
Przypomnijmy, że budowa Trasy Łagiewnickiej o długości 3,5 km powstaje na odcinku od ul.
Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa,
Halszki i Beskidzkiej. W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje pięć tuneli drogowych, a także
linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej z tunelem (obok tunelu drogowego) między
sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła
II. Koszt całego przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze
spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł.
JG
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Mieszkańcy poruszający się kładką w ciągu ulicy Do
Wilgi składali prośby do dzielnicy w sprawie ptaków
koczujących na mostku. Na poprzecznych przęsłach
gromadziły się chmary gołębi, które zanieczyszczały
pieszy trakt, a często i samych przechodniów. Po interwencji Rady Dzielnicy, zostały zamontowane kolce
przeciw ptakom. Dzięki temu ptasi problem został rozwiązany. Dziękujemy mieszkańcom za zasygnalizowanie problemu.
Jerzy Bętkowski

Kościuszkowców
odkorkowana

Jakiś czas temu, na łamach naszego pisma, pisaliśmy
o problemie z wyjazdem z ul. Kościuszkowców na
skrzyżowaniu z ul. Zakopiańską. Niegdyś była tam
„zielona strzałka”, lecz z uwagi na bezpieczeństwo w
ruchu drogowym została ona zlikwidowana. Z tego
względu, w godzinach szczytu na tworzyły się tam
gigantyczne korki sięgające czasami nawet Rynku
Fałęckiego! Dzięki interwencji Rady Dzielnicy w
ZDMK oraz u Miejskiego Inżyniera Ruchu, w jezdni
na ul. Kościuszkowców wykonano pętle indukcyjne, które sterują układem sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu. Dzięki nim, gdy pojawia się większa
liczba samochodów na Kościuszkowców, system
wykrywa wzmożony ruch i dostosowuje światła tak,
aby upłynnić ruch uliczny. Takie rozwiązania są sto-

sowana na wielu skrzyżowaniach w Krakowie. Widać już efekty tego systemu, gdyż obecnie w tym
miejscu zatory drogowe należą do rzadkości.
JG

Odświeżona Żywiecka

Fot. Trasa Łagiewnicka

W dniu 10 listopada z inicjatywy Rady Dzielnicy IX odbyło się spotkanie wraz z wizją lokalną
z Krzysztofem Migdałem, przedstawicielem spółki Trasy Łagiewnickiej. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Dzielnicy Bogusław Gołas oraz
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji Jerzy Bętkowski. Radni chcieli uzyskać
informacje dotyczące prowadzonej budowy Trasy
Łagiewnickiej w obrębie Dzielnicy IX, w szczególności jej newralgicznych punktów, tj. skrzyżowania
z ulicą Zakopiańską oraz z ulicami Zbrojarzy, Łukasińskiego i Turonia.

Ptasi problem rozwiązany

W listopadzie został wykonany remont zniszczonego
fragmentu ulicy Żywieckiej na jej górnym fragmencie przy skrzyżowaniu z ulicą Zagrodzkiego. Roboty polegały na wymianie warstwy ścieralnej asfaltu.
Dzięki temu kierowcy zyskali równą i bezpieczną
nawierzchnię.
JG
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Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, odpowiadając na apel mieszkańców Rada Dzielnicy
zwróciła się do Miejskiego Inżyniera Ruchu w sprawie zmian w organizacji ruchu na ulicy Hoffmanowej. W odpowiedzi na pismo, MIR poinformował,
że wizja lokalna oraz analiza projektowa wykazały,
że pojawiła się potrzeba skorygowania istniejącej organizacji ruchu na ulicy Hoffmanowej oraz Deotymy.
Jednocześnie wskazano, że zgodnie z Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa ulice jednokierunkowe z jednym lub dwoma pasami ruchu i prędkością
dopuszczalną nie większą niż 30 km/h powinny być
dostępne dla ruchu rowerowego w obu kierunkach,
w postaci tzw. kontraruchu. W związku z tym, że
sporne ulice spełniają powyższe standardy MIR
wprowadził kontraruch rowerowy i nie widzi zasadności jego likwidacji.

Rada Dzielnicy IX ponowiła prośbę o likwidację
kontraruchu rowerowego na tych ulicach, a szczególnie z ulicy Deotymy, która jest ulicą węższą od ulicy
Hoffmanowej oraz krótszą, zabudowaną budynkami
jednorodzinnymi z wieloma wyjazdami z posesji, co
stwarza duże niebezpieczeństwo dla rowerzystów jadących w kontraruchu, a dodatkowo słupki ustawione na początku i na końcu ulicy, utrudniają wjazd i
wyjazd z ulicy.
Jednocześnie informujemy, iż wyznaczony
kontraruch rowerowy nie ogranicza możliwości parkowania. Kontraruch umożliwia jedynie poruszania
się rowerzystom „pod prąd”, a specjalny pas dla rowerzystów nie jest wówczas wyznaczony. O możliwości jazdy rowerem pod prąd informują znaki pionowe oraz tzw. sierżanty rowerowe czyli piktogramy
rowerów ze strzałką wskazującą kierunek i tor ruchu.
JG

Woda opadowa na ulicy Do Wilgi
Po zgłoszeniu od jednego z mieszkańców w sprawie
źle działającej kratki kanalizacyjnej dla deszczówki
na ulicy Do Wilgi, Rada Dzielnicy poprosiła o informację jednostkę zarządzającą Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, odpowiedzialną za tę kwestię. W
odpowiedzi poinformowano, że kratka jest tzw. studzienką chłonną. Oznacza to ,że jest ona zbiornikiem
czasowo gromadzącym wodę deszczową. Czasowo,

ponieważ ciecz samoczynnie przesiąka przez zastosowane naturalne warstwy drenarskie i następnie
przedostaje się do gleby. Taka kratka nie jest podpięta do kanału. W przypadku wystąpienie opadów
o dużym natężeniu istnieje możliwość, że woda nie
zdąży szybko wchłonąć się do gleby i to powoduje
lokalne rozlewiska.				
JG

Ławki na przystankach
Na wniosek Rady Dzielnicy zainstalowano ławki na
przystankach autobusowych Polana Żywiecka przy
ul. Żywieckiej. Dzięki temu pasażerowie, szczególnie osoby starsze mogą w bardziej komfortowych
warunkach oczekiwać na autobusy.
Marek Brożek

Poprawa warunków na Zbrojarzy

Po interwencji Rady Dzielnicy na prośbę mieszkańców została wykonana kratka opadowa na ulicy
Zbrojarzy, która zlikwidowała pojawiające się tam
wcześniej kałuże. Jednocześnie Rada Dzielnicy podjęła działania o wykonanie jeszcze jednej kratki po
drugiej stronie ulicy. 		
		
JG
6
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Tadeusz Parpan - legenda polskiej piłki
Tadeusz
Parpan
(16.06.1919 – 21.04.1990)
– polski piłkarz, środkowy pomocnik, 20-krotny reprezentant Polski
(1947–50). Zawodnik Łagiewianki Kraków, Cracovii i Garbarni Kraków.
Mistrz Polski (z Cracovią
1948).
Pochodził z typowo piłkarskiej rodziny,
z Łagiewnik. Klub Sportowy „Łagiewianka”, obecnie „Armatura”, został założony w 1928 r. Jednym
z założycieli Klubu był
Piotr Parpan – ojciec
znakomitych zawodników, braci Parpanów -Tadeusza i Leopolda.
W czasie okupacji na obrzeżach Miasta Krakowa, właśnie w Łagiewnikach, z dala od niemieckich garnizonów, w 1943 r. zorganizowano mistrzostwa Krakowa w piłce nożnej. Startowały w nich
wszystkie czołowe drużyny Krakowa, takie jak: Wisła, Cracovia, Garbarnia, a także niższych klas, wśród
nich Łagiewianka. Trzon tego klubu tworzyli wówczas tacy zawodnicy, jak: Kohut, Gracz, Motarski,
Zalas, Cygan, Liszka i bracia Parpanowie. Talent
Tadeusza został dostrzeżony i wkrótce założył on pasiastą koszulkę Cracovii, brat Leopold przeszedł za
miedzę i występował z powodzeniem na skrzydle w
Garbarni. Losy piłkarskiej kariery Tadeusza Parpana
i rozkwit talentu nabrały właściwych rozmiarów.
Po wojnie Tadeusz Parpan, już jako zawodnik
„Cracovii” powoływany był do reprezentacji Polski.
W latach 1947-1950 Parpan wystąpił w barwach
Polski aż 20-krotnie, także jako kapitan drużyny
narodowej. Klasa Tadeusza Parpana była bezspor-

na, w reprezentacyjnej koszulce z białym orłem na
piersiach bronił barw narodowych, strzelając jedną
bramkę. Należy pamiętać, że reprezentacja Polski
w tym czasie nie rozgrywała tak dużej liczby meczów, jak to ma miejsce obecnie. Był piłkarzem szanowanym na boisku i poza nim, o dużym autorytecie.
Już po czterech meczach w reprezentacji przyjął opaskę kapitańską.
Należy także wspomnieć o jego patriotycznej
postawie jako żołnierza Armii Krajowej. W uznaniu
zasług Tadeusza Parpana na niwie sportowej i społecznej Klub Sportowy „Armatura” oraz mieszkańcy
Łagiewnik ufundowali w roku 1999 pomnik ku Jego
czci i pamięci. W tym roku mija 30-ta rocznica Jego
śmierci. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
na podstawie materiałów ŁTK

Fot. Piotr Biesikirski

Co z organizacją na Hoffmanowej i Deotymy?

Pół tony plastikowych butelek w śmieciomatach
W ciągu półtora miesiąca w śmieciomatach zebrano ponad 600 kilogramów
plastikowych butelek. Projekt z budżetu
obywatelskiego potrwa do września przyszłego roku. Przypominamy, zalegające
w domach odpady można zgromadzić

w kilku miejscach – najbliżej dla mieszkańców Dzielnicy IX: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158,
ul. Strąkowa 3a. Za oddawane butelki dostaje się punkty i można wymieniać je na
gadżety Urzędu Miasta. Bądź eko!
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Ważne numery telefonów:

Całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia – tel. 22 25 00 115 (jest to także obecnie jedyny numer dla obywateli, pod którym można skontaktować się
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie).
Narodowy Fundusz Zdrowia, całodobowa Telefoniczna
Informacja Pacjenta – tel. 800 190 590
Wykaz punktów w Krakowie, w których można (po otrzymaniu zlecenia od lekarza POZ) wykonać bezpłatnie test molekularny rt-pcr w kierunku
SARS-Cov-2:
• VITO-MED Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1,
tel. 793 600 102
• Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Lema 8, tel. 799 399 361

• Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12,
tel. 12 629 88 00
• Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Jakubowskiego
2, tel. 12 400 12 56
• Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Kopernika 8,
tel. 799 399 361
• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy –
punkt przeznaczony dla dzieci, ul. Strzelecka 2;
tel. 726 866 006
• Gyncentrum Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 99;
tel. 32 506-50-86
• VITO-MED Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 39;
tel. 793 600 112
Dostarczanie żywności dla chorych na COVID-19:
pn.–pt. 07.30–15.30; sb.–nd. 10.00–12.00,
tel. 887 202 946

Seniorze, porzuć samotność!
W Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób powyżej 80
r.ż. Połowa z nich żyje samotnie. Wielu nie ma już
rodziny ani przyjaciół. Co 20 senior nie ma z kim
porozmawiać i w ogóle nie wychodzi z domu. Skazani na samotność tracą sens życia. Dopada ich apatia,
brak apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem.
Z rozwiązaniem przychodzi Stowarzyszenie Mali
Bracia Ubogich, w którym od 2003 roku wolontariusze wspierają seniorów cierpiących na samotność
oferując im trwałą relację z w myśl słów, że jedynym
lekarstwem na samotność jest obecność drugiego
człowieka.
Stowarzyszenie zaprasza seniorów do udziału w
„Programie Obecność”, adresowanego do osób po 60
r.ż., które z różnych przyczyn czują się osamotnione i
chciałyby budować relacje i przyjaźń z drugim człowiekiem. Działania stowarzyszenia koncentrują się
na wolontariacie towarzyszącym – wolontariusze to
grupa młodych, aktywnych zawodowo i społecznie
osób, które mają potrzebę podzielenia się swoim czasem i uwagą z seniorami. Wolontariusze nawiązują
z seniorami przyjaźnie, które częstokroć trwają latami - rozmawiają, towarzyszą, dzielą troski i radości,
wspólnie wychodzą na spacery - zależnie od potrzeb,
możliwości i preferencji osoby starszej.
Udział w „Programie Obecność” obejmuje systematyczne, cotygodniowe spotkania z wolontariuszem –
spotkanie takie trwa około 2 godziny, chociaż jeśli
dyspozycyjność wolontariusza na to pozwala – spotkania mogą odbywać się częściej.
W chwili obecnej, w trudnych czasach pandemii koronawirusa organizowany jest również wolontariat
8

Zajęcia online w Iskierce!
telefoniczny lub listowny, będący alternatywą dla
realnych spotkań - taka forma nawiązywania relacji
ma swoje ograniczenia, jednak może stanowić wspaniały wstęp do budowania wartościowych przyjaźni.
Kiedy sytuacja epidemiologiczna się unormuje, a
życie społeczne powróci do normalności - na pewno
będzie okazja do klasycznych spotkań - na co wszyscy z niecierpliwością czekają.
Uczestnictwo w powyższych aktywnościach jest dla
seniorów całkowicie nieodpłatne. Działania Stowarzyszenia są w całości finansowane z darowizn przekazywanych przez darczyńców.
Zapraszamy do Programu również wolontariuszy –
osoby dorosłe, które chcą podzielić się swoim czasem i uwagą z drugim człowiekiem. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy, spacery, dawanie drugiej osobie
poczucia, że jest dla kogoś ważna, że jest ktoś, kto o
niej pamięta.
Na wszystkie zgłoszenia i dodatkowe pytania chętnie
odpowie:
Paulina Augustyniak - Koordynatorka regionalna e-mail: krakow@malibracia.org.pl,
telefon: 574 984 934.
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Opłaty oraz czas trwania zajęć mogą ulec zmianie,
zainteresowane osoby prosimy o kontakt.
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Fundacja Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM organizuje II Edycję Darmowego projektu Career Boost, zapewniającego pomoc i wsparcie dla osób, które straciły pracę
lub są zmuszone do zmiany miejsca zatrudnienia, m. in. z
powodu obecnej sytuacji wywołanej COVID-19, a także

Pracownia projektowania ubioru Solvay – sobota 10:00
Warsztaty artystyczne Solvay – wtorek 18:00
Zajęcia indywidualne nauki śpiewu – środa, czwartek lub piątek
Indywidualne zajęcia nauka gry na perkusji – środa
Indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze – piątek

Zapisy:
telefonicznie: 12 268 20 38 lub 798 723 862
mailowo: solvay@ckpodgorza.pl
on-line: solvay.ckpodgorza.pl

95-lecie Orkiestry Dętej „Solvay”
Orkiestra Dęta „Solvay” koncertuje już 95
lat! Dnia 6 listopada odbył się specjalny, jubileuszowy koncert. Jubileusz, ze względu na obostrzenia
musiał odbyć się bez publiczności, a koncert został
uwieczniony w formie wideo i jest dostępny w Internecie. Orkiestrą dyrygował Ernest Heksel, a solistami byli: Ula Lazar – śpiew, Łukasz Lis – trąbka,
Adam Góralczyk – puzon, Ola Cabaj – eufonium,
Paweł Michalski – tuba. Gorąco zachęcamy do obejrzenia koncertu!
Historia orkiestry rozpoczęła się w lutym
1925 roku, wtedy to powstała jako orkiestra fabrycz-

na przy Fabryce Sody w Borku Fałęckim. Zamilkła
jedynie w czasie trwania okupacji niemieckiej. Tuż
po wojnie wznowiła działalność, a już 1 i 9 maja
1945 r. koncertowała na Rynku Głównym w Krakowie jako jedyna cywilna orkiestra. Od 1993 r. działa
pod patronatem Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Koncertuje uświetniając uroczystości państwowe, kościelne, imprezy sportowe. Rada Dzielnicy IX również wspiera finansowo działalność tej
żywej, międzypokoleniowej instytucji kultury.
JG

tych, którzy dopiero planują rozpocząć karierę zawodową.
Eksperci z międzynarodowej korporacji UBS wraz z grupą
trenerów - wolontariuszy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy aktualnie poszukują
pracy. Informacje poniżej:

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
ul. Zakopiańska)
• Filia nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Filia nr 33 Biblioteki Kraków (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)

• Szkoła Podstawowa (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) jest nieczynne
dla bezpośredniej obsługi stron z powodu pandemii od dnia 14.10 do odwołania.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13): zawieszone do
odwołania. W sprawach pilnych kontakt telefoniczny:
Przewodniczący Bogusław Gołas: 694 284 011
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: 603 604 915
Członek Zarządu Marek Brożek: 535 895 779

Fot."ODS"/Edward Pięta
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Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek

Limeryk
o grzybiarzach:
Napisał: Jerzy Faliszek

1

2

GRZYBIARZ
(niekulturalny)

GRZYBIARZ
(kulturalny)

Wielbiciel swej Jadwidze
Poszedł nazbierać rydze.
Gdy potknął się o pniak,
Siarczyście zaklął tak:
- O k...a! Ciemność widzę!

Walenty z wioski Wdzydze
Wybrał się sam na rydze.
Gdy utknął mu nos w sośnie,
Zawołał tak donośnie:
- Przepraszam! Słabo widzę!

3

Krzyżówka 1
Poziomo:
1. Ustrój królestwa np. Hiszpanii, Danii
2. Wychodzi z poczty z torbą
3. Odbierak prądu lub drążek
rozkładany do szafy
4. Używana do wiercenia otworów
Pionowo:
1. Serdeczne przyjęcie gości
2. Zapis nutowy
3. Projektant scenografii
4. Sprzedawczyni w kiosku

4
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4
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4
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Krzyżówka 2
Poziomo:
1. Ofiara losu
2. Przedmowa, część wstępna
3. Trudni się śpiewem
4. Lokal podający piwo
Pionowo:
1. Nauczanie, wychowywanie
2. Dźwiękowy objaw podczas snu
3. Badylarz grzeczniej
4. Dział medycyny
dotyczący chorób dzieci
Litery w polach koloru zielonego
czytane kolejno od 1 do 7
utworzą hasło – rozwiązanie
krzyżówki 2

Litery w polach koloru żółtego
czytane kolejno od 1 do 7
utworzą hasło – rozwiązanie
krzyżówki 1
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Hasło krzyżówki 1 z poprzedniego numeru to: KWIATY
Hasło krzyżówki 2 z poprzedniego numeru to: WODEWIL

