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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzymy Państwu dużo
zdrowia i spokoju w tym wyjątkowym czasie ,
a także ciepła rodzinnego i wszelkiej pomyślności
Rada i Zarząd Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy

W dniu 16 grudnia odbyła

ostatni już

się XXVII sesja Rady Dzielnicy IX,
podczas której radni złożyli sobie
życzenia bożonarodzeniowe. Podjęto trzy uchwały. Dokonano korekty
rozdysponowania środków przeznaczonych na ten 2021 rok. Wprowadzono nowe zadanie wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Młynowej.
Zawnioskowano także do Prezydenta
oraz Rady Miasta o wprowadzenie
korekty w Wieloletniej Prognozie
Finansowej przy realizacji zadania
oświetlenia „Smoczego skweru” przy
ul. Zbrojarzy oraz wykonania oświetlenia ulicznego na ul. Ruczaj 5. Inwestycje te mają zostać zrealizowane
w przyszłym roku.
Rada zaopiniowała także
negatywnie warunki zabudowy dla
inwestycji przy ulicy Do Wilgi. Negatywna ocena została uzasadniona
wysokością zabudowy, która przewyższałaby budynki sąsiadujące w

w tym roku numer
pisma Rady Dzielnicy IX.
Znajdziecie w nim Państwo
informacje dotyczące
grudniowych remontów
i inwestycji. W tym wydaniu
także radosna wiadomość –
Park Rzeczny Wilga
w realizacji! Z tej okazji
artykuł dotyczący historii
walki o ten zielony teren,
a także wywiad z Dyrektorem
Zarządu Zieleni Miejskiej.
Polecam Państwa uwadze.
W numerze także propozycja
„Iskierki” i "Solvay'u" na
tegoroczne ferie zimowe.
Przywołujemy również
kolejną postać z serii patroni
Motarskiego. Przypominam

zdalnie.
Na koniec pragnę życzyć
wszystkim Państwu zdrowia,
spokoju i radości
w Bożonarodzeniowym czasie
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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także, że w dalszym ciągu
funkcjonuje częściowo

Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

Zwycięska szopka przedszkolaków

naszych ulic – Tadeusza

biuro Rady Dzielnicy

obszarze tzw. dobrego sąsiedztwa,
szczególnie najbliższej jednorodzinnej zabudowy. Rada zaproponowała
obniżenie budynków do 10 metrów
od strony ul. Do Wilgi i 12 metrów od
strony ul. Zakopiańskiej. Spowoduje
to także zmniejszenie liczby mieszkańców tej inwestycji, a co za tym
idzie liczby samochodów w okolicy.
Nie jest to bez znaczenia, gdyż osiedle
Cegielniana ma ograniczony układ
komunikacyjny, który już obecnie
jest mocno obciążony. Każda dodatkowa inwestycja, a szczególnie zabudowa wielorodzinna będzie powodować coraz większy paraliż drogowy
w okolicy.

W Muzeum Krakowa rozstrzygnięty został 78. Konkurs
Szopek. W tym roku do konkursu
zgłoszonych ponad 80 prac. Organizator konkursu powiedział, że liczba szopek zgłoszonych do konkursu
była mniejsza niż zazwyczaj, ale ze
względu na pandemię i tak pozytywnie zaskoczyła organizatorów.
Wyróżnienie specjalne otrzymała prac wykonana przez dzieci
6-letnie z Przedszkola Samorządo-

wego nr 95 w Krakowie za współ-szopkę. Serdecznie gratulujemy małym artystom i ich wychowawcom!
W tegorocznych szopkach
nie mogło zabraknąć między innymi odniesień do pandemii – w szopkach można było zobaczyć postacie
w maseczkach. Szopki konkursowe
przygotowane są już do oglądania
w Celestacie - ale ze względu na obostrzenia epidemiczne najwcześniej
będą dostępne dla zwiedzających od
28 grudnia. Zanim to nastąpi, można
je oglądać w mediach społecznościowych Muzeum Krakowa.
Na okładce znajduje się wyróżniona
praca przedszkolaków.
JG
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Park Rzeczny Wilga
sukces mieszkańców osiedla Cegielniana
W poprzednich numerach prezentowaliśmy
kolejne działania związane z przygotowaniem inwestycji Parku Rzecznego Wilgi. Nareszcie możemy
triumfalnie poinformować, że oto wykonawca przejął teren parku i rozpoczął pierwsze prace. Zostały
już wykonane pierwsze nasadzenia! Należy przy tym
przypomnieć jak długa jest historia walki o utworzenie parku i jak wiele było przeciwności losu.
Historycznie teren ten należał niegdyś do
rodziny Grójeckich i zgodnie z wolą ostatniej właścicielki był przeznaczony właśnie pod tereny rekreacyjne. Wywłaszczone ziemie po latach zostały odzyskane przez spadkobierców, którzy odsprzedali je
potencjalnym inwestorom. To spowodowało, że teren
wokół Wilgi był we władaniu deweloperów, a ponieważ nie posiadał on miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwanie warunków zabudowy nie było dużym wyzwaniem dla inwestorów.
Dlatego też powstał plan budowy ogromnego osiedla
z wieżowcami i zabudową szeregową na około 2500
osób.
Te niewiarygodne wręcz plany inwestycyjne
spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców. Pierwsze
kroki mające służyć ocaleniu zieleni przed zabudową stawiała długoletnia mieszkanka ulicy Borsuczej,
Pani Zofia Kalinowska, przyszła Prezes Stowarzyszenia „Park Rzeczny Wilga”, które powstało w 2007
roku by skuteczniej i aktywniej przeciwstawiać się
deweloperskim zakusom zabudowy cennego ekologicznie obszaru. Inicjatywa utworzenia parku została
poparta złożeniem ponad 3000 podpisów.
Trzonem obywatelskiej akcji proekologicznej
były mieszkanki z ulicy Borsuczej – Pani Zofia Kalinowska, Pani Urszula Wędzony oraz radna Dzielnicy IX Pani Maria Słobodzian. W swej determinacji
w walce o park były pionierkami w skali miasta,
a może nawet i kraju. Pod egidą stowarzyszenia uczestniczyły w 18 rozprawach sądowych i 35 sprawach
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
Brały czynny udział w 113 spotkaniach na oficjalnym
szczeblu urzędowym w latach 2006-2020. Ta niewiarygodna wręcz walka o powstanie parku wymagała dużej determinacji ze strony członków stowarzyszenia.
W okresie najbardziej intensywnych działań Pani Urszula zadecydowała o przejściu na półroczny urlop
bezpłatny, aby mieć możliwość w godzinach dopołudniowych czynnego uczestniczenia w spotkaniach
i debatach służących uratowaniu terenu przed zabudową kubaturową. O słuszności w walce stowarzyszenia o ten zielony teren jako korytarz przewietrza-

nia miasta utwierdzały ich opracowania Towarzystwa
Urbanistów Polskich.
Początkowo nie dawano szans na powodzenie tej obywatelskiej akcji. Z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Rady Dzielnicy IX, Adama
Migdała odbyły się trzy spotkania z Prezydentem
Jackiem Majchrowskim. Upór, determinacja i ogrom
społecznie wykonanej pracy w 2011 roku doprowadziły do przełomowego porozumienia do zamiany
gruntów. W zamian miasto przekazało teren położony na Ruczaju. Od tego momentu droga do utworzenia parku trwała jeszcze prawie 10 lat.
Stowarzyszenie za swą niestrudzoną działalność w 2016 roku zostało uhonorowane przez Prezydenta Miasta odznaką Honoris Gratia. Swój wkład
w stworzenie parku miała również Rada
Dzielnicy IX, która na przestrzeni kilku kolejnych
kadencji sukcesywnie wspierała działania stowarzyszenia. Nie sposób pominąć osoby byłego przewodniczącego Pana Adama Migdała, aktywnie wspierającego działania stowarzyszenia.
W obecnej kadencji Rady Dzielnicy IX
z inicjatywy radnej Marioli Hurko, przewodniczący
Rady Dzielnicy IX Bogusław Gołas zorganizował
dwa spotkania z Prezydentem Jerzym Muzykiem
oraz spotkanie w Zarządzie Zieleni Miejskiej, które
doprowadziły do uzyskania pozwolenia na budowę
oraz pozyskania finansowania w dwóch etapach Parku Rzecznego Wilga. Następnie wyłoniono wykonawcę zadania podpisując z nim umowę 6 listopada
2020 roku, a 10 dni później przekazano teren pod
budowę. W tym miejscu należą się podziękowania
radnej Marioli Hurko, która cały ten proces inwestycyjny monitorowała będąc w stałym kontakcie z dyrektorem ZZM.
Ocalony został przed zabudową naturalny korytarz ekologiczny, korytarz przewietrzania miasta,
obszar na którym gniazduje 30 gatunków ptaków,
a 50 gatunków przylatuje sezonowo. Uratowane zostały „zielone płuca” osiedla Cegielniana, które będą
służyć mieszkańcom w rekreacji, spacerach i odpoczynku.
JG

Fot. Urszula Wędzony, Zofia Kalinowska i Mariola Hurko
z planem koncepcji Parku Rzecznego Wilga
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Z Dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej,
Piotrem Kempfem o Parku Rzecznym Wilga i innych
terenach zielonych Dzielnicy IX rozmawia Jakub Gawron.

Spotykamy się przy okazji zakończenia I etapu prac
przy nowotworzonym Parku Rzecznym Wilga. Kiedy
zrodził się pomysł jego utworzenia i co było punktem
zapalnym do zagospodarowania zaniedbanej przestrzeni wokół tej malowniczej rzeki?
Zawsze powtarzam, że zieloną rewolucję robimy
z mieszkańcami. I tak też jest w tym przypadku.
Pierwsze głosy o utworzeniu parku wzdłuż rzeki
Wilgi pojawiły się jeszcze na długo przed powstaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - już
w 2006 r. Mniej więcej też w tym czasie powstało Stowarzyszenie Parku Rzecznego Wilga – jednoczące ludzi, którzy w trosce o te ważne tereny zielone, przez
kolejnych kilkanaście lat niestrudzenie starali się o udostępnienie tego miejsca. Kiedy powstał ZZM, na bazie
opracowanej we wcześniejszych latach koncepcji, został
opracowany projekt zagospodarowania Parku Rzecznego Wilgi. Zdobywanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dla projektu trwało kilka lat. Chyba największą
trudnością z jaką przyszło nam się zmierzyć na etapie
projektowym była zmiana zapisów w Prawie Wodnym,
co spowodowało, że część uzyskanych już uzgodnień musieliśmy pozyskać ponownie. Niemniej przez
cały ten czas, mieszkańcy cierpliwie i wytrwale oczekiwali na zmiany. Przez cały ten czas park, pomimo,
że znajdował się w ich najbliższym sąsiedztwie,
to w ograniczony sposób im służył. Brak nawierzchni dostosowanych do osób poruszających się na wózkach czy brak oświetlenia, powoduje, że tereny zielone nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców.
A to jest sprzeczne z naszymi przekonaniami i działaniami. Zieleń nie powinna nas dzielić i stanowić dla nas
żadnych barier, dlatego cieszę się, że w 2020 roku udało
się rozpocząć realizację tej ważnej inwestycji.
Jakie prace zostały wykonane w ramach I etapu?
W ramach I etapu, który obejmował tereny Lasku Kopty
-od ul. Jana Brożka do ul. Rzemieślniczej, dokończyliśmy ścieżkę rowerową wzdłuż koryta rzeki Wilgi,
która za względów bezpieczeństwa jest oświetlona.
Wykorzystaliśmy lampy parkowe, których strumień
światła jest skierowany ku dołowi, tak by zminimali-
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zować zanieczyszczenie światłem. W miejscu istniejących „przedeptów” wykonaliśmy ścieżki piesze z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej typu hansegrand.
Zamontowaliśmy również niezbędne elementy małej
architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Przy
ul. Rzemieślniczej powstał także tzw. zielony parking,
który umożliwi zmotoryzowanym mieszkańcom, odwiedzającym park pozostawienie samochodów. Podczas rewitalizacji wykorzystaliśmy naturalne materiały,
takie jak drewno czy kamień. Wszystkie wprowadzone
nasadzenia drzew i krzewów są zgodne z siedliskiem
łęgu topolowo-wierzbowego. Rewitalizacja przyniesie
ze sobą również zmiany w sposobie utrzymania
i pielęgnacji zieleni tego miejsca. Obszar parku podzielono bowiem na dwie strefy. W bezpośrednim
otoczeniu infrastruktury częstotliwość zabiegów
podyktowana będzie względami bezpieczeństwa.
Z kolei pozostała strefa zostanie pozostawiona bez ingerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą ograniczone do minimum - taka duża strefa przyrodnicza. Na terenie parku
pozostawiamy różne rodzaje martwego drewna - kłody
drzew, ogłowione drzewa czy gałęzie. Mamy świadomość, że to naturalistyczne zagospodarowanie parku nie
dla wszystkich mieszkańców będzie w odbiorze estetyczne i rozumiane, jednak tutaj nadrzędną rolę będzie
pełniła już odpowiednia edukacja ekologiczna.
A jak będzie wyglądał II etap tej inwestycji?
Elementami wspólnymi I i II etapu są ścieżki piesze
i ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała architektura. Na II etapie wykonamy dodatkowo ścieżkę edukacyjną, eksponującą przyrodę tego miejsca, rampę
umożliwiającą komfortowy wjazd do parku osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich, utworzymy
miejsca do piknikowania, miejsce pod klasę leśną czy
miejsce spotkań w formie ławek ustawionych na planie
okręgu oraz zamontujemy urządzenia na ścieżce zdrowia.
Kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac
i otwarcia nowego parku?
Planujemy zakończenie prac związanych z realizacją II
etapu końcem czerwca przyszłego roku.
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Fot. ZZM

ZIELIEŃ NIE POWINNA NAS DZIELIĆ

Trzeba przy tym wspomnieć inicjatorów budowy parku, tj. mieszkańców wraz ze Stowarzyszeniem „Park
Rzeczny Wilga”, które otrzymało odznaczenie Honoris
Gratia za działalność na rzecz utworzenia parku. Jak
ocenia Pan obywatelski wkład w tworzenie tej i innej
zieleni w mieście?

o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, których jak
już wcześniej wspominałem, opinia wyznacza kierunek
realizacji.

Jak już wspominałem na samym początku - zieloną rewolucję robimy wspólnie z mieszkańcami.
To z myślą o nich i ich potrzebach projektujemy każdą zieloną przestrzeń. Wytrwałość i zaangażowanie
Stowarzyszenia „Park Rzeczny Wilga” pozwala nam
się dziś cieszyć kolejnym udostępnionym i bezpiecznym parkiem w Krakowie. Mieszkańcy naszego miasta od początku istnienia ZZM-u byli czynnie włączani
w działania związane z zielenią, zarówno te związane z konsultacjami, jak i samymi aktywnościami
tj. akcje sadzenia, sprzątania czy różne działania edukacyjne. Mimo, iż nie zawsze się zgadzamy i nie zawsze spotykamy się ze zrozumieniem, doceniamy zaangażowanie mieszkańców, bo dzięki niemu miasto,
w którym żyją będzie kształtowane wedle ich potrzeb
i oczekiwań. Szczególnie cenne są przykłady pokazujące ich faktyczne działanie tj. ogrody społeczne czy
projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze organizacja otwartych konsultacji jest możliwa. W przypadku realizacji
parków o charakterze przyrodniczym czy zabytkowym,
kluczowy głos definiujący ich kształt mają eksperci.
Wszak priorytetem parku przyrodniczego musi być troska o zachowanie tego co jest tam przyrodniczo cenne,
a zatem opinia przyrodników będzie wyznaczała kierunek realizacji. Analogicznie w przypadku parków zabytkowych. Ich charakter jest już określony, a naszą rolą
jest przywrócenie im blasku w myśl przykazań konserwatora lub innego eksperta ds. historii. Oczywiście parki te będą uwzględniać również potrzeby mieszkańców
i znajdą się tam miejsca do odpoczynku czy uprawiania
sportu, ale jednak dostosowane do jego podstawowego
charakteru.

Tereny znajdujące się po zachodniej stronie koryta Wilgi są zabezpieczone Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego i sukcesywnie będą
kupowane przez Wydział Skarbu. Chcielibyśmy,
aby drugi brzeg pozostał, na tyle na ile to możliwe, jak
najbardziej naturalny i pozbawiony nadmiernej ingerencji.

W ostatnim czasie pojawiły się też głosy sprzeciwu zrealizowania obecnej koncepcji parku. Jak Pan ocenia
zarzuty stawiane przez tę grupę przeciwników?
Kilka lat realizacji zielonych inwestycji pokazało nam, że trudno o sytuację idealną, w której wszyscy mieszkańcy byliby zadowoleni z naszych działań.
W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją,
w której zarzuca nam się zbyt dużą ingerencję w przyrodę. Projekt został uzgodniony przez przyrodników i na
każdym etapie jego realizacji uczestniczą w nim osoby

A czy miasto planuje jakoś zabezpieczyć roślinność na
drugim brzegu rzeki Wilgi?

Na terenie Dzielnicy IX znajduje się też Las Borkowski, który zgodnie z obietnicą Prezydenta Miasta został
wykupiony od prywatnych właścicieli gruntów, aby
uchronić go od zabudowy. Czy miasto planuje jakieś
działania dla zagospodarowania tej leśnej enklawy?
W tym roku uporządkowaliśmy i częściowo udostępniliśmy ten teren. Ze względu na dużą ilość wiatrołomów
i drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców,
sam drzewostan wymagał również pielęgnacji. Wyremontowaliśmy także ścieżki, zamontowaliśmy tablice
edukacyjne, ławki i kosze na śmieci. W kolejnych latach
planujemy dalsze udostępnianie tego terenu- oczywiście
w minimalnym stopniu i ze szczególnym poszanowaniem funkcji ochronnych, jakie pełnią lasy w naszym
mieście.
Jakie inne działania ZZM ma w planach podjąć
w najbliższym czasie na terenie Łagiewnik-Borku Fałęckiego?
W przyszłym roku w ramach II etapu kontynuowane
będą prace na terenie Parku Rzecznego Wilga. Zgłoszonych zostało również kilka projektów w ramach BO
dotyczących dalszego rozwoju Parku przy ul. Fredry.
W ramach realizacji pojawią się przede wszystkim nowe
alejki, oświetlenie, dodatkowe przyrządy do ćwiczeń
siłowych i elementy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, a także oczywiście zieleń. Również w Parku Solvay
szykuje się sporo zmian. Jeśli zatwierdzony zostanie
przyszłoroczny budżet, możliwe będzie wykonanie tam
remontu alejek. Oprócz tego dzięki zwycięskim projektom tegorocznego BO pojawić się tam mają trampoliny oraz siłownia pod chmurką. Mieszkańcy w swoich
projektach nie zapomnieli także o zwierzętach. Z myślą
o nich w lesie Borkowskim zawisną budki dla ptaków i
nietoperzy, a w parku Solvay pojawią się domki dla jeży.
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Program budowy chodników

Etap I Parku Rzecznego Wilga zrealizowany,
a etap II został rozpoczęty!

Podziękowania
z Hoffmanowej
Rada Dzielnicy otrzymała podziękowania od mieszkańców ulicy Hoffmanowej za interwencje w sprawie
usunięcia separatora oraz oznaczenia kontrapasu na
tej ulicy. Mieszkańcy podkreślają, że to szczególnie
ważne, gdyż dzięki temu zyskali dodatkowe miejsca
do parkowania, co w tej okolicy jest bezcenne.
JG

chodników w cały mieście, a w realizacji są chodniki o łącznej długości 10 736 mb. W mieście w tym
roku na program budowy chodników przeznaczono
ok. 10 mln zł. Dla wytypowanych lokalizacji ogłaszane są na bieżąco przetargi. Aby możliwa była
budowa lub przebudowa chodnika konieczny jest
w pierwszej kolejności projekt, potem możliwa jest
realizacja. Miasto dba o komfort pieszych oraz osób
z ograniczoną mobilnością, nowe chodniki powstają
w ramach zadań inwestycyjnych, a na bieżąco remontowane są te, które są w złym stanie technicznym.
To, czy wszystkie wskazane lokalizacje zostaną
wykonane w ramach programu uzależnione jest od
przyznanego budżetu finansowego ustalanego przez
Radę Miasta Krakowa.
JG

Odnowiony wjazd
przy przychodni
Doświetlona Świebodzicka
Przy ulicy Świebodzickiej dokonano instalacji dwóch
dodatkowych latarni ulicznych w miejscach wcześniej nieoświetlonych. Dzięki temu zarówno poruszający się tam kierowcy jak i piesi są bezpieczniejsi,
a ulica stała się bardziej przyjazna. Rada Dzielnicy
zleciła wykonanie dodatkowych latarni na prośbę
okolicznych mieszkańców.
Marek Kocajda

Jaśniej na Światowida
Ulica Światowida to kolejna, która zyskała dodatkowe oświetlenie. Zostało wykonane na bocznym odcinku tej ulicy, wcześniej zupełnie nieoświetlonym.
Nowa latarnia jest wykonana w technologii LED. Tutaj również zadanie to zostało wykonane na prośbę
mieszkańców.
Jerzy Bętkowski
6
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W odpowiedzi na pismo Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy dokonała wyboru ulic, które
wskazała jako priorytetowe w ramach „Programu
budowy chodników”. Za najważniejsze do realizacji
w 2021 roku Rada wskazała następujące ulice:
• Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika od nr 64 (mostku
Młynny Kobierzyński) do ul. Falowej
• Ul. Zbrojarzy – budowa chodnika po obu stronach
ulicy od ul. Tokarskiej do ul. Montwiłła-Mireckiego
• Ul. Turonia – budowa chodnika od ul. Zbrojarzy do
ul. Huculskiej
• Ul. Łukasińskiego – budowa chodnika od ul. Huculskiej do mostku Młynny Kobierzyński
• Ul. Huculska – budowa chodnika po jednej stronie
ulicy.
Jest to program, w ramach którego łącznie od 2017
roku w ramach programu wybudowano 3 610 mb
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Rada Dzielnicy sfinansowała odnowienie drugiego
z wjazdów na teren przychodni zdrowia
przy ul. Niemcewicza. Dzięki temu kierowcy zyskali naprawioną drogę dojazdową. To szczególnie ważne dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dla
karetek dojeżdżających do przychodni.
Leszek Siwiec

Roboty drogowe na Kurasia
Na dawno nieodnawianej ulica Kurasia trwają właśnie kompleksowe roboty drogowe. Robotnicy dokonują wymiany zniszczonych krawężników, a także układają nowe obrzeże jezdni z kostki brukowej.
Następnie zostanie usunięta nawierzchnia ścieralna
asfaltu, po czym nastąpi ułożenie nowej warstwy
w metodzie „nakładkowej”. Jest to ostatnia tegoroczna inwestycja Rady Dzielnicy, szczególnie nadzorowana przez radną Renatę Świędrych. Mieszkańcy
zyskają bezpieczną i komfortową nawierzchnie.
JG
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Ciżemkowe czytanki - słuchaj on-line z Biblioteką Kraków
Biblioteka Kraków przygotowała dla swoich czytelników, tych młodszych i tych starszych, nie lada
gratkę. Na kanale YouTube i Facebooku można obejrzeć serię filmów, w których znani aktorzy czytają
fragmenty książek nagrodzonych i nominowanych
w konkursie literackim Żółtej Ciżemki. Nagroda jest
przyznawana co roku przez Bibliotekę Kraków autorom najpiękniejszej i najbardziej wartościowej książki dla dzieci i młodzieży.
Cykl filmowy powstawał w kilku filiach Biblioteki
Kraków. W nagraniach uczestniczyli aktorzy: Anna
Polony, Dorota Segda, Radosław Krzyżowski, Ka-

tarzyna Zawiślak-Dolny i Paweł Kumięga. Filmy są
dostosowane do potrzeb osób niesłyszących, dzięki
tłumaczeniu na Polski Język Migowy.
Adresatami projektu są dzieci, młodzież, rodzice,
bibliotekarze, nauczyciele, animatorzy, pracownicy
naukowi, studenci. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego, popularyzowanie wartościowej współczesnej
literatury i wydawnictw o wysokich walorach artystycznych, rozwijanie wrażliwości i empatii poprzez
głośne czytanie literatury.
JG

Patroni ulic naszej dzielnicy - Tadeusz Motarski
Urodził się 10 maja 1886 roku
w Krakowie. W latach 19101914 był instruktorem „Sokoła” w Podgórzu. W okresie od
1918 do 1934 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 24 w Krakowie – Podgórzu,
a następnie pełnił obowiązki kierownika Szkoły Zawodowej w Podgórzu. Harcmistrz, pierwszy Komendant Hufca ZHP Podgórze.

W 1934 przeszedł do pracy w Szkole nr 25 przy
ul. Zamojskiego. Nieco wcześniej, w 1929 roku,
w rodzimych Łagiewnikach zakłada Koło Sportowe
„Łagiewianka”. W 1939 roku zostaje zmobilizowany
jako porucznik WP. Bierze udział w kampanii wrześniowej. Więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu w 1940 roku.
W 2018 roku posadzono dąb pamięci Tadeusza Motarskiego w Parku Solvay, ulica jego imienia znajduje się nieopodal Sanktuarium w Łagiewnikach.
JG

„Jaki widok z Krakowa chciałbym zobaczyć przez własne okno”
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa organizuje konkurs plastyczny dla najmłodszych pod nazwą „Jaki widok z Krakowa chciałbym
zobaczyć przez własne okno”. W konkursie mogą
brać udział dzieci ze szkół podstawowych.
Jak mówią organizatorzy: „Zaraza szerzej znana jako
COVID-19 zatrzasnęła nas w domach. Wyglądamy
przez okna, marzymy o wyjściu, stykamy się w mediach społecznościowych albo komunikatorach do
zdalnej edukacji. Widoki z okna mamy niejednakowe ale jedno jest pewne – skoro mieszkamy w Kra8

kowie, to i przez okno jakiś kawałek Krakowa widzimy. Ponieważ jednak nie brakuje nam wyobraźni,
więc zawsze możemy sobie wyobrazić, jaki fragment
Krakowa chcielibyśmy przez nasze okno zobaczyć.
Zatem „do dzieła młodzieży świata!”. Spróbujmy
wyobrazić sobie, co krakowskiego chcielibyśmy zobaczyć przez nasze okno. Wybór wyobrażeń należy
do Państwa – ważne, by był to fragment Krakowa lub
krakowskiego krajobrazu.”
Prace można nadsyłać do 31 marca 2021.
JG
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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
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Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek
SPOTKANIE
Kamrat spotkał raz kapcana.Cześć ciapciaku! Co u pana?
- Cześć ciapciaku! Co u pana?
Bo mi wróżba wyszła z fusów:
Przyszłośćczekamnieświetlana!

Limeryk
o spotkaniu:
Napisał: Jerzy Faliszek
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Krzyżówka 1
Poziomo:
1. Tam serwują i sprzedają wino
2. Uwodziciel, bałamutnik
3. Hydrolokator
4. Odtrutka
Pionowo:
1. Mięso cieląt
2. Zwykle rękopis utworu
3. Znawca ptaków
4. Mikroskopijny nadruk

7

Litery w polach koloru żółtego
czytane kolejno od 1 do 9
utworzą hasło – rozwiązanie
krzyżówki 1

8
9

Krzyżówka 2
Poziomo:
1. Muzeum pod Rynkiem w Krakowie
2. Zwyciężczyni konkursu
3. Antonim załadunku
4. Album muzyczny
z różnymi wykonawcami
Pionowo:
1. Romantyczna … we dwoje
2. Oszust, kuglarz
3. Skażony spirytus
4. Stryjek zamienił ją na kijek
Litery w polach koloru zielonego
czytane kolejno od 1 do 8
utworzą hasło – rozwiązanie
krzyżówki 2
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Hasło krzyżówki 1 z poprzedniego numeru to: KANAREK
Hasło krzyżówki 2 z poprzedniego numeru to: PIRANIA

