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Pozytywnie zaopiniowano koncepcję zagospodarowania terenów
parku rzecznego obejmującego siedliska przyrodnicze rzeki Wilgi w
rejonie ul. Borsuczej wraz z oświetleniem. Zagospodarowanie Parku
Rzeki Wilga jest zgodne z oczekiwaniami społeczności lokalnej i ma
na celu ochronę terenów zielonych,
Parku Rzeki Wilgi przed zabudową (zgodnie z zapisami Studium
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krakowa) oraz zapewnienie
możliwości wypoczynku i rekreacji
mieszkańcom osiedla Cegielniane.
Pamiętać należy też o tym, iż dolina
rzeki Wilgi stanowi korytarz przewietrzania Krakowa.
Równocześnie w uchwale opiniującej tę koncepcję zawnioskowano o:
1. Zlikwidowanie parkingów
wzdłuż ul. Borsuczej – miejsca postojowe winny zostać zapewnione
w granicach każdej z prywatnych
posesji, a nie kosztem parku.
2. Zmianę lokalizacji kładki pieszej przerzuconej nad rzeką, która
ze względów funkcjonalnych winna się znaleźć na przedłużeniu linii
wschód-zachód przechodzącej pomiędzy blokiem Borsucza nr 7 i domami jednorodzinnymi. Zmiana ta
jest niezbędna ze względu na dzieci
i młodzież dochodzące do dwóch
szkół integracyjnych, przedszkola i
przychodni zdrowia. Zaznacza się, że
szkoła posiada przygotowane przejście i furtkę dla tzw. skrótu, gdyż
wiele lat temu w tym rejonie była
planowana kładka dla pieszych.
3. Wprowadzenie oświetlenia na
bazie baterii słonecznych.
Również pozytywną opinię
otrzymał projekt zagospodarowania terenów zielonych (w tym także
powstanie ogródka jordanowskiego) przy ulicy Żywieckiej.

www.dzielnica9.krakow.pl

Rada zaopiniowała się pozytywnie dzierżawę działek położonych
przy ul. Podmokłej (działki nr:
18/9, 18/2, 18/15, 18/10 obręb 66
Podgórze) w celu realizacji obiektu
sportowo-rekreacyjnego do wykorzystania sportów motorowych dla
Stowarzyszenia Sportów Motorowych „Junak” po uzyskaniu rejestracji przez Stowarzyszenie. Spod
dzierżawy Radni wyłączają część
działki nr 18/16, obejmującą teren
wzdłuż ulicy Podmokłej (od ulicy
Podmokłej do korony osadnika). Na
terenie tym planowana jest lokalizacja Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów. Dzierżawę pozostałej
działki zaopiniowano pozytywnie.
Zasadniczo Rada Dzielnicy IX popiera ideę utworzenia na w/w terenie obiektu sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego do wykonywania
sportów motorowych. Zwrócono
tylko uwagę, iż należy wykonać bezpieczny wjazd i wyjazd na teren planowanej inwestycji tak, aby wzmożony ruch nie powodował zakłóceń
ruchu i nie stanowił zagrożenia dla
poruszających się osób i pojazdów
ul. Podmokłą. Rada zastrzegła również, iż oczekuje przedstawienia docelowej analizy wpływu projektowanych obiektów na środowisko na
etapie pozyskiwania dokumentów
formalno-prawnych (WZiZT) dla
realizacji w/w przedsięwzięcia.
Radni zawnioskowali o zamianę
działki nr 4/8, 4/9 obr.32 Podgórze,
która jest własnością prywatną, na
inną działkę lub nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kraków.
Teren uzyskany przez Gminę Kraków w drodze wymiany przeznaczony będzie na Park Rzeki Wilgi,
chroniący siedliska zwierząt, unikatową roślinność oraz miejsce rekreacji dla wielotysięcznego osiedla.
Rada Dzielnicy IX poparła stanowisko Rady Dzielnicy V w sprawie
wniosku do Uchwały Rady Miasta
Krakowa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „T.S. Wisła”.
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Pamiątka z Krakowa
Zakończyła się V edycja konkursu plastycznego „Pamiątka z Krakowa” dla przedszkolaków, organizowanego
przez Samorządowe Przedszkole Nr 95 oraz Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay.
Konkurs ma na celu rozbudzenie zainteresowania i
poczucia więzi dzieci z ich małą ojczyzną oraz rozwijanie zamiłowania do kultury własnego regionu. A przecież Kraków jest miastem o wyjątkowym dziedzictwie
kulturowym – otoczony wspaniałą architekturą, historią, legendami, wydarzeniami i związanymi z nimi wybitnymi osobistościami kultury i sztuki.
W konkursie udział wzięło 119 dzieci z 7 przedszkoli
krakowskich. W dniu 24 listopada odbyło się uroczyste
wręczenie nagród, połączone z audycją umuzykalniającą w wykonaniu Emilii Biernackiej oraz Katarzyny
Słoty-Marciniec. Te audycje, w sposób ciekawy i aktywizujący dzieci, przybliżają przedszkolakom świat
sztuki komponowania dźwięków. Przedszkolaki z ulicy
Żywieckiej biorą w nich udział regularnie, a przy okazji
rozdania nagród także dzieci z innych przedszkoli, które brały udział w konkursie, miały okazję poprzez inny
rodzaj sztuki, równie im bliski, poznać, a właściwie, jak
się okazało – przypomnieć sobie rytmy, tańce, legendy i
tradycje krakowskie.
Wśród laureatów są także wychowankowie Przedszkola nr 95: III nagrodę w kategorii 5-latów otrzymała
Julianna Chmiel, wyróżnione zostały także prace Madzi
Surówki oraz Ani Kapustki.

Praca zbiorowa dzieci 4-letnich z Przedszkola Prywatnego Nr 9

Wystawa prac w holu w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

Propozycje Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
na styczniowe popołudnia
08.01 oraz 15.01, godz. 16.30
warsztaty bajki animacyjnej – animacji rysunkowej,
prowadzenie: Irina Afanasjewna (Teatr Cocktail)
Warsztaty mają na celu zapoznać dzieci z powstawaniem
bajki animacyjnej przy wykorzystaniu formy rysunkowo-lalkowej oraz teatru pantomimy. W trakcie ich trwania przygotowywane zostają materiały, które następnie są fotografowane i
przygotowywane do montażu bajki animowanej.

wywodzące się z Hawajów, z Tahiti, z Wysp Cooke’a oraz z
Nowej Zelandii. Taniec hawajski hula inspirowany jest poprzez świat fauny i ﬂory, ten taniec to zazwyczaj opowieść o
otaczającej nas przyrodzie. Tańce tahitańskie są bardziej żywiołowe, główną rolę odgrywają tutaj bębny, co przekłada się
na efektowne układy taneczne.

21.01 oraz 28.01, godz. 16.30
warsztaty robienia biżuterii, prowadzenie: Anna Baran
22.01 godz. 16.30
pokaz i warsztaty tańców hawajskich i tahitańskich w wykonaniu zespołu Pearly Shells
Zespół Pearly Shells wykonuje tańce hawajskie i tahitańskie
w tradycyjnych strojach polinezyjskich. Barwne pióropusze,
kolorowe parea, kwieciste naszyjniki, morskie muszelki czy
połyskująca raphia, to wszystko sprawia, że można na chwilę
przenieść się w gorące hawajskie klimaty i poczuć brzmienie
muzyki, która wprost porywa do tańca...otea, haka, manihiki, e piko czy hawaiian. Zespół prezentuje tańce polinezyjskie
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Zespół
Pearly Shells

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
tel. 012 266 98 12, www.solvay.krakow.pl
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Co udało się zrealizować w mijającym 2008 roku?
Po raz kolejny z końcem roku nastał czas krótkich podsumowań. Zaplanowane zadania inwestycyjne związane z
infrastrukturą drogową, w minionym roku zostały zrealizowane w całości. Niektóre zadania poprzedzone wieloletnimi staraniami doczekały się rozpoczęcia realizacji.
Do ważnych inwestycji należą m.in.:
- Rozpoczęte remonty chodników w rejonie ulic
Ogrodniki, Na Grządkach. W przyszłym roku nastąpi
kontynuacja tego zadania.
- Kontynuacja remontu chodnika w ulicy Kołodziejskiej.
- Modernizacja ulicy Modrej. Zadanie realizowane
jest kompleksowo tzn. w pierwszej kolejności wykonano kanalizację i wodociąg, a także wymieniono oświetlenie.
- Wyremontowanie ulicy Sielskiej następny fragmentu chodników. Wykonano również próg spowalniający.
Mamy nadzieję, że skutecznie ograniczy to szybkość pojazdów.
- W rejonie przystanku tramwajowego przy ul. Orzechowej wyremontowano chodnik.
- Wykonano remont chodnika w ulicy Niemcewicza.
- Wyremontowano częściowo parkingi w ulicy Szpilkowej, na osiedlu przy Żywieckiej.
- W osiedlu Cegielniana wykonano remont chodników w ulicy Szaniawskiego, Koszalińskiej, a także wyremontowano następny odcinek parkingu w ulicy Odrzańskiej.
- Kontynuowano wymianę opraw oświetleniowych
przy ulicy Żywieckiej, m.in. koło Stalagu Jeńców Wojennych, na nowoczesne, energooszczędne lampy, a
równocześnie dające więcej światła.
- Wymieniono lub dołożono oświetlenie w miejscach
wskazanych przez radnych z różnych okręgów naszej
dzielnicy.
- Na terenie naszej Dzielnicy wykonano wzmocnienia
nawierzchni ulic poprzez ich skropienie emulsją asfaltową lub poprzez ułożenie nowej nakładki.
- Dzięki interwencjom radnych Dzielnicy IX uporządkowano tereny nad Wilgą, przycięto gałęzie drzew
zasłaniających światło z lamp ulicznych m.in. na ulicy
Kościuszkowców, Turonia, Zakopiańskiej w ciągu pieszym od ul. Fredy do Kołodziejskiej.
- Doposażono ogródek jordanowski w Parku Solvay
przy ulicy Żywieckiej – Bocznej.
W placówkach oświatowych kontynuowano rozpoczęte zadania m.in. wymiana parkietów w salach
w Przedszkolu 95 przy Żywieckiej, wymiana okien w
Szkole przy Niecałej, a także w Zepole Szkół Przemysłu
Skórzanego na ul. Hm. Millana i Szkole przy ul. Fredry.
W Szkole przy ul. Fredry wykonano ponadto remont
ogrodzenia, przeznaczono dodatkowe środki na wymianę okien, a także zamontowano kamery do monitoringu. Z dodatkowych środków wymieniono stolarkę
wejściową głównego wejścia do szkoły.
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Zakończono remont dachu w szkole przy ul. Montwiłła- Mireckiego, wyremontowano sanitariaty – na dwóch
kondygnacjach – ostatni etap w przyszłym roku.

Doposażono biblioteki w sprzęt i nowe książki. Ze
środków Rady Dzielnicy realizowane były przeglądy
teatrzyków przedszkolnych, teatrów amatorskich ze
szkół, zorganizowano wiele wystaw prac malarskich i
plastycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
oraz w Galerii Klubu Iskierka przy ulicy Żywieckiej 44.
Doposażono Domy Kultury w nowy sprzęt.
Ze środków Rady Dzielnicy organizowane są również
spotkania z emerytami i rencistami na których często
występuje Zespół Pogodna Jesień, wspierany również ze
środków dzielnicy. Orkiestra dęta Solvay dzięki pomocy
i wsparciu Dzielnicy również uczestniczy w obchodach
ważnych rocznic 3 Maj, 11 listopada. Koncerty odbywają
się w różnych miejscach na terenie Dzielnicy IX.
Niestety są także sprawy, których nie udało się załatwić: w dalszym ciągu brak pozwolenia na modernizację ulicy Zbrojarzy. Pomimo, że po wielu staraniach Prezydent w tym roku przeznaczył środki już na wykupy
terenów pod planowaną modernizację drogi, niektórzy
właściciele nie wyrazili zgody na wykupy. Obecnie w
związku ze zmianą ustawy o drogach rozpoczęto nowe
postępowanie w trybie ULD. W dalszym ciągu brak
pozwolenia na budowę ciągu pieszo – rowerowego po
kanale „Z” - i niestety pojawiły się protesty nowych
współwłaścicieli działek - dotąd nieprotestujących.
Uchwalone w zeszłym przez Radę Miasta Krakowa
planu miejscowego Ruczaj – Zaborze i Kobierzyn – Zalesie prawdopodobnie stracą ważność, gdyż Wojewoda
wniósł pewne zastrzeżenia formalno – prawne. Oba te
plany mają wpływ na zabudowę naszej dzielnicy, a co
najważniejsze jest tam zaplanowana ulica VIII Pułku
Ułanów ( Nowoobozowa), która to ulica po wybudowaniu powinna w znacznym stopniu odciążyć wszystkie
mniejsze ulice Borku Fałęckiego: ul. Żywiecką, Zdu-

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

nów, Podhalańską, Zbrojarzy, Turonia, Kościuszkow- stopniu widzą potrzeby inwestycji, jak również widzą,
ców, Miłkowskiego, Lipińskiego.
ile jest jeszcze do zrobienia.
Rada Dzielnicy podjęła bardzo wiele uchwał do
WziZT - opiniujących zamierzenia inwestycyjne buAdam Migdał
downictwa wielorodzinnego. Najczęściej były to opiPrzewodniczący Rady Dzielnicy IX
nie negatywne. Radni zgodnie stoją
na stanowisku, że dzielnica nasza
ma charakter zabudowy jednorodzinnej.
A infrastruktura drogowa budowana i planowana dla takiego
charakteru zabudowy 80 lat temu,
nie jest w stanie przenieść dodatkowego ruchu samochodowego bez
odpowiedniej modernizacji i rozbudowy.
Mijający rok pracy Rady V kadencji, pokazał, iż rada pracuje intensywnie nad poprawą lokalnej infrastruktury dróg i chodników jest też
zgodna w sprawach potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej Dzielnicy i działa na rzecz całej społeczności
lokalnej. Wszyscy radni w równym Jedna z ważnych inwestycji rozpoczętych w tym roku – budowa kanalizacji w ulicy Zdunów oraz Dekarzy

Najpiękniejsza kartka
bożonarodzeniowa
Dzieci z Pracowni Plastycznej działającej przy Klubie Kultury Iskierka, prowadzonej przez artystę plastyka Adama Pochopienia zostały wyróżnione w ogólnopolskim
konkursie na projekt kartki bożonarodzeniowej. Sześcioletnią Paulinkę Marchlik uhonorowano I nagrodą,
Zosia Koszałka (6,5 lat) otrzymała wyróżnienie.

Projekt Zosi Koszałki (6,5 lat) - wyróżnienie

GRUDZIEŃ 2008

Konkurs „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
zorganizowany został przez Dom Kultury „Podgórze”
pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa Małgorzaty Radwan-Ballady. Napłynęło na niego
mnóstwo prac – ponad 2600.
17. grudnia tuż przed spotkaniem opłatkowym radnych Krakowa odbyło się uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu. Nagrody wręczała Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Radwan-Ballada, towarzyszyli jej m. in. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
oraz ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Nagrodzone projekty tworzą wystawę przed salą obrad w Urzędzie Miasta Krakowa.

Paulina Marchlik odbiera nagrodę i gratulacje
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15-lecie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

Odsłonięcie Pomnika. Wiązankę składa ówczesny
wojewoda krakowski Jacek Majchrowski

Łagiewnik spotykają się na rocznicowych obchodach świąt 3 Maja i 11 Listopada, a rodziny poległych zapalają
znicze i składają kwiaty także w rocznice śmierci swoich bliskich i w święto
Wszystkich Świętych.Inną tradycją są
spotkania z młodzieżą pod Krzyżem
Katyńskim na cmentarzu łagiewnickim przy ul. Wspólnej, organizowane od 2005 roku w kwietniu z okazji
Światowego Dnia Pamięci Oﬁar Katynia. Biorą w nich udział radni dzielnic
IX i XI, Rodzina Katyńska oraz młodzież szkolna. Szkoła Podstawowa
Nr 55 za wieloletnią opiekę nad tym
miejscem otrzymała w 2007 r.
zbiorową Odznakę Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
Wydarzenia
Co roku uroczyście obchodzi się w Łagiewnikach święto Konstytucji 3 Maja i Dzień
Niepodległości. Uroczystości
rozpoczyna Msza św. „Pro Patria” w kościele paraﬁalnym
w Łagiewnikach, na której
obecne są poczty sztandarowe ze sztandarami z okolicznych szkół, w tym również z
najstarszym sztandarem z łagiewnickiej szkoły z roku 1930, przekazanym w ubiegłym roku młodzieży
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 17. Jest także proporzec harcerski
– Seniorów Harcerstwa z Łagiewnik.
fot. Dorota Satoła

Kultura
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne organizowało sesje popularno-naukowe tematycznie związane
z historią ziemi łagiewnickiej – „Łagiewniki na przestrzeni wieków”,
„Pluton 69 Armii Krajowej i okupacja w Łagiewnikach”, „Łagiewnickie Rody”, „Towarzystwo Szkoły
Ludowej w Łagiewnikach”, „70-lecie Harcerstwa w Łagiewnikach”,
„95-lecie Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach” – oraz wystawy, m. in.:
„37-miu z Łagiewnik”, „Łagiewnickie Rody”, „Józef Piłsudski”, „Dwa
klasztory” (wystawa w Domu Historii Podgórza).
Od 2003 r. miejscowi oraz inni zaproszeni artyści spotykają się na organizowanych przez ŁTK plenerach
malarskich (ﬁnansowanych z pomocą
Rady Dzielnicy IX) uwieczniających
obraz dzisiejszych Łagiewnik – stare
Łagiewniki, zespół pałacowo-dworski,
zabudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jeden z plenerów nosił tytuł
„Łagiewnickie pejzaże”. Część z około
200 prac, które dotychczas powstały,
tworzy galerię w Sali nr 22 w ZSO Nr
17 przy ul. Fredry.

obywateli Łagiewnik poległych w
latach 1914-1946 za wolną i niepodległą Polskę. Pomnik odsłonił ówczesny Wojewoda Krakowski Jacek
Majchrowski w dniu 10. 11 1996. Jest
to miejsce, gdzie do dziś mieszkańcy

fot. ze zbiorów ŁTK

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne działa w Łagiewnikach i dla Łagiewnik już 15 lat. Zarejestrowane
zostało w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Krakowie jako organizacja pożytku publicznego w dniu 23
sierpnia 1993 roku. Obejmuje swoją
działalnością miejsca, wydarzenia
i ludzi związanych z korzeniami swojej tożsamości – z historią i tradycją
Łagiewnik.

Wernisaż wystawy poplenerowej, maj 2008

Miejsca
ŁTK było inicjatorem wzniesienia
Pomnika – Miejsca Pamięci mieszczącego się przy ZSOiPS przy ul. Hm
Millana, na którym upamiętniono 37
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Po Mszy św. odbywa się spotkanie
pod Pomnikiem – Miejscem Pamięci.
Ludzie
W dniu 9.10.1999 w 80. rocznicę
powstania KZPN na boisku piłkarskim KS Armatura (dawniej „Łagiewianka”) odsłonięto pomnik i tablicę
upamiętniającą legendarnego piłkarza tego klubu – Tadeusza Parpana
(1919-1990), wieloletniego zawodnika KS Cracovia, kapitana i reprezentanta Polski (1947-1950). Na wniosek ŁTK zarząd KS Armatura nadał
boisku piłkarskiemu imię Tadeusza
Parpana. Do dziś około 28 października z okazji imienin Tadeusza członkowie ŁTK, rodzina, grono sympatyków i przyjaciół wielkiego piłkarza
spotykają się pod pomnikiem, by
uczcić jego pamięć.
Z inicjatywy ŁTK ulicom w Łagiewnikach nadano imiona zasłużonych łagiwniczan: Tadeusza Motarskiego (nauczyciela, porucznika Wojska Polskiego, Komendanta Hufca
ZHP w Podgórzu , zamordowanego
w Katyniu w 1940 r.), por. Stanisława
Wąchały (łagiewnickiego harcerza,
żołnierza 1 PSP AK, który zginął w
1944 r.) oraz Harcmistrza Stanisława
Millana -– założyciela i wieloletniego
prezesa ŁTK.
Szacunek do historii oraz przekonanie o wartości tradycji przekazywane jest młodemu pokoleniu
– młodzieży zrzeszonej w Kole Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, które liczy obecnie 36 członków
– uczniów Gimnazjum Nr 81. W
czerwcu tego roku młodzież z Koła
wędrowała po Beskidzie Wyspowym
szlakiem na Mogielicą pod krzyż
– miejsce, gdzie od lat Seniorzy harcerstwa w Łagiewnikach spotykają
się na Mszy św. w intencji poległych
w Gorcach łagiewnickich harcerzy-żołnierzy 1 PSP AK.
ŁTK od lat współpracuje z Radą
Dzielnicy IX, skąd uzyskuje największą pomoc. Współpracuje również
z miejscowymi szkołami – najściślej
z ZSO Nr 17, gdzie obecnie mieści
się siedziba Towarzystwa. Najbliżej
współpracuje z kręgiem Seniorów
Harcerstwa w Łagiewnikach. Korzysta także z pomocy paraﬁi pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wszystkim współpracownikom
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne dziękuje za pomoc i wsparcie.
Stanisław Spólnik
Prezes ŁTK

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

Świąteczne klimaty
w Iskierce
W grudniu w Klubie Iskierka nastrojowo i świątecznie. W dolnej części galerii w Iskierce do połowy stycznia
czynna jest wystawa „Świąteczne Nastroje”, prezentująca prace plastyczne dzieci i młodzieży – uczestników
pracowni plastycznej działającej przy Klubie ISKIERKA oraz prace Ewy Niemiec, Doroty Niemiec, Grażyny Stępniewskiej-Szynalik i artysty plastyka Adama
Pochopienia. Anioły wykonane z masy solnej i drewna,
przestrzenne szopki krakowskie malowane i rzeźbione, zimowe widoki malowane na płótnie, ikony pisane
na deskach oraz projekty kartek świątecznych tworzą
niepowtarzalny nastrój. Pobudzają nas do rozmyślania
i ubogacania polskiej tradycji i zwyczajów związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia.

W górnej części galerii mieści się wystawa prac już
Elżbiety Piechockiej. Autorka zmarła rok temu w wieku
55 lat. W życiu zawodowym była pracownikiem biurowym, natomiast talent malarski zaczęła rozwijać już
jako dojrzała kobieta na dwa lata przed śmiercią. Wernisaż zgromadził grono przyjaciół rodziny – wnuk pani
Elżbiety Piechockiej Adrian Smolak-Piechocki uczy się
sztuki w Pracowni Plastycznej w Iskierce.
Otwarciu wystaw w dniu 12. grudnia towarzyszył
koncert kameralny w wykonaniu Ewy Diczuk-Kozioł
(sopran), Marii Guzik (fortepin) oraz Filipa Słowiaka
(ﬂet).

W STYCZNIU 2009 ROKU W ISKIERCE:
16 stycznia 2009 (godz. 17.00) – otwarcie
WYSTAWY RODZINNEJ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ Jadwigi GRUCA z Rodziną
16 stycznia 2009 (godz. 17.30) – otwarcie wystawy
malarstwa „KOLĘDNICY” Adama Pochopienia
24 stycznia 2009 o godz. 17.30
GRUPA 40LATEK działająca przy Klubie Kultury
ISKIERKA ponownie zaprasza na spektakl słownomuzyczny zatytułowany BOŻE NARODZENIE

GRUDZIEŃ 2008

Tuż po świętach 27 grudnia 2008 roku o godz. 17.30
Grupa 40-latek, czyli: Irena Bzukała, Krystyna Kania,
Małgorzata Malec, Urszula Malec, Stanisława Wiertel,
Bogusława Kasperczyk, Ewa Zagórska (aranżacja
muzyczna) oraz Marek Bzukała, Wojciech Pilch,
Andrzej Rumian i Kazimierz Malec – zapraszają na
koncert związany z bożonarodzeniowymi tradycjami.
Będzie to reﬂeksja słowno-muzyczna, a przede
wszystkim kolędowanie, na które w imieniu 40-latków
serdecznie zapraszamy.

www.dzielnica9.krakow.pl

7

Szanowni Państwo,
w ten szczególny, długo wyczekiwany czas, pragnę życzyć wszystkim Krakowianom i Gościom naszego miasta radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech przyniosą wszystko, co nadaje sens życiu i stanowi o jego wartości – miłość, pokój, ciepło rodzinnych spotkań i ludzką życzliwość.
Życzę Państwu Świąt przeżytych w gronie najbliższych, w zgodzie
ze światem i samym sobą, Świąt dających odpoczynek, ukojenie
oraz nadzieję na Nowy Rok – by był jeszcze lepszy niż ten, który
właśnie mija.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Spotkanie opłatkowe w UMK

17 grudnia Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Adam Migdał wziął udział w tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem
Majchrowskim. W spotkaniu udział wzięli także ks.
kardynał Stanisław Dziwisz oraz Przewodnicząca Rady
Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada.
Na początku spotkania opłatkowego harcerze Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego
przekazali Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa Betlejemskie Światełko Pokoju.
„Tradycyjnym świątecznym spotkaniem kończymy
kolejny drugi już rok naszej współpracy. I choć niejednokrotnie mieliśmy odmienne zdanie i zapewne nadal
będziemy się różnić w wielu sprawach, w sporach tych
wygrywał i – mam nadzieję – nadal wygrywać będzie
Kraków” – powiedział podczas świątecznego spotkania Prezydent Krakowa.

„Bezpieczne Mieszkania”. Chroń siebie i innych
Komisariat Policji V w Krakowie INFORMUJE I OSTRZEGA
Jeśli nie chcesz , aby Twój dom, sklep, samochód lub inne
mienie było łatwą zdobyczą dla przestępcy, pamiętaj:
• Gdy lokal znajduje się na parterze, upewnij się czy zamknąłeś okna.
• Nie zapomnij o właściwym zabezpieczeniu okien piwnic, warsztatu, drzwi do garażu, sklepu, zwłaszcza gdy
można się z niego dostać do pozostałej części lokalu czy
mieszkania.
• W przypadku wyjazdu poproś sąsiadów o opiekę nad
domem i zostaw im swój adres – stosujcie zasadę wzajemnej asekuracji, gdyż życzliwy sąsiad jest najlepszym zabezpieczeniem naszego mieszkania.
• Nie zapraszaj do mieszkania osób przypadkowo poznanych.
• Przed wpuszczeniem do domu obcej osoby podającej
się za pracownika instytucji (inkasenta, pracownika administracji, itp.) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poproś o okazanie legitymacji i nie wpuszczaj takiej osoby do

mieszkania, poinformuj o tym fakcie Policję.
• Sporządź rejestr cennych przedmiotów spisując ich cechy charakterystyczne oraz numery, a w przypadku, gdy
nie posiadają one cech indywidualnych, nanieś swoje ukryte oznaczenia lub sfotografuj przedmiot.
• Gdy stwierdzisz, że dokonano włamania, natychmiast
powiadom Policję i nic nie ruszaj do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, gdyż zacierając ślady utrudniasz lub uniemożliwiasz ustalenie sprawcy przestępstwa.
• Gdy ktoś bez celu przebywa w rejonie Twojego miejsca zamieszkania i przypuszczasz, że może wydarzyć się
coś złego – poinformuj (anonimowo) Policję.
• Nie ufaj osobom podającym się w rozmowie telefonicznej za Twoich bliskich lub krewnych, którzy chcą pożyczyć lub dostać od Ciebie pieniądze.
• Nie wpuszczaj na klatkę schodową i nie otwieraj drzwi
osobom Ci nieznanym (domokrążcom, roznosicielom ulotek itp.).
• Zawsze zamykaj na klucz drzwi wejściowe do mieszkania.

KOMISARIAT Policji V, Kraków, ul. Zamoyskiego nr 20/22 * Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń! Telefon alarmowy 997 lub 112
Kontakt z Dyżurnym KP V w Krakowie: 012-61-52-045, 012-61-52-916
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