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XIV Dni Dzielnicy IX
pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
Dzień Sportu 30 maja zainaugurował XIV
Dni Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.
Na obiektach sportowych KS Borek drużyny
młodzieży szkolnej z SP nr 56 oraz gimnazjów
z terenu Dzielnicy IX rywalizowały w zawodach sportowych: piłce nożnej, piłce plażowej, koszykówce oraz biegach przełajowych.
Najlepiej spisały się zespoły z Gimnazjum
nr 24 z ul. Montwiłła-Mireckiego, zajmując I
miejsca w aż 6 konkurencjach. W ZSOI nr 3
na ul. Strąkowej odbywały się rozgrywki tenisa stołowego.
Sobota upłynęła pod znakiem piłki nożnej
– na stadionie KS Borek drużyny naszego klubu rozgrywały mecze z Orłem Piaski Wielkie,
Hutnikiem II i Pogonią Skotniki.
cd. i fotoreportaż na str. 4-5

W NUMERZE:

Prezydent Jacek Majchrowski ogląda wystawę artystów z Dzielnicy IX

Rozgrywki międzyszkolne w Dniu Sportu

8 czerwca w niedzielę obchody
XIV DNI DZIELNICY IX na osiedlu Cegielniana
połączone z paraﬁadą paraﬁi pw. Matki Bożej Saletyńskiej
(plac przy kościele paraﬁalnym)

W PROGRAMIE:

3
Integracyjny Festyn Sportowy

6

Ze sceny teatralnej CSW
Solvay

15.00 – spektakl „Królewna Śnieżka” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Da Capo”
16.00 – występ Zespołu „Pogodna Jesień”
16.30 – koncert Orkiestry Dętej „Solvay”
17.00 – gry, zabawy i konkursy dla wszystkich oraz pokazy sprzętu technicznego straży pożarnej i umiejętności Policji Drogowej
19.45 – losowanie nagrody głównej
20.00-22.00 – ZABAWA TANECZNA
oprawa muzyczna całego dnia – zespół „Secret Band”

7

Patriotyczny wieczór
w Iskierce

Dodatkowe atrakcje: jazda konna od 13.00, specjały z grila przez cały dzień

Sprawozdanie z majowej sesji
Rady Dzielnicy IX
W minionym miesiącu sesja Rady
Dzielnicy IX odbyła się w dniu 20 maja.
Radni podjęli 3 uchwały opiniujące,
w tym dwie zaprojektowane przez Komisję Infrastruktury i Budownictwa,
dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych.
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00
Dyżury członków Zarządu Rady
Dzielnicy IX w siedzibie Rady
przy ul. Żywieckiej 13:
Przewodniczący
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30
Członek Zarządu
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30

Zapraszamy na stronę internetową
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Rada negatywnie zaopiniowała zamierzenie budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
garażami podziemnymi przy ul.
Zakopiańskiej z rozbudową wjazdu
i zjazdu z ul. Zakopiańskiej o pas
włączenia. Opinia jest negatywna ze
względu na zbyt dużą intensywność
planowanej zabudowy i za wysokie
w stosunku do zabudowań Zaułka
Jugowickiego planowane budynki.
W planie brakuje także rozwiązań
komunikacyjnych dostosowujących
wjazd i wyjazd w ul. Zakopiańską,
która obecnie charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu.
Również negatywną opinię otrzymała budowa zespołu mieszkalno-usługowego (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa
usługowa) z garażami wbudowanymi i podziemnymi, stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą techniczną i wjazdami przy ul.
Fredry. W uzasadnieniu podano, iż
planowana inwestycja nie obejmuje
właściwych rozwiązań komunikacyjnych ani dla obsługi ruchu budowy,
ani dla przyszłego dojazdu do bloków zlokalizowanych na rozległym
terenie. Inwestor winien dostosować

istniejący układ komunikacyjny do
wzmożonego ruchu i wybudować
równoległą do ul. Turowicza drogę
lokalną (zbiorczą) po stronie powstającego osiedla i włączyć ją poprzez
przejazd pod istniejącym wiaduktem
po wschodniej stronie ul. Turowicza
w kierunku centrum miasta, w kierunku od miasta wjazdem na teren
przyszłego osiedla lub do ul. Kamińskiego. Ponadto należy przewidzieć
odpowiednią ilość miejsc parkingowych (wskaźnik 1,0) dla planowanej
inwestycji, a wysokość budynków
dostosować do istniejącej zabudowy.
Rada Dzielnicy IX wcześniej opiniowała negatywnie tak dużą inwestycję na tym terenie bez rozwiązań komunikacyjnych. Ruch samochodowy
winien zostać odprowadzony z ul.
Fredry do np. ul. Kamińskiego, gdyż
ul. Fredry nie jest przygotowana do
zwiększonego natężenia ruchu, m.in.
przez przejazd kolejowy.
Podjęto także uchwałę przygotowaną przez Zarząd w sprawie zamiaru zbycia części nieruchomości,
położonej w rejonie ul. Żywieckiej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie prowadzone jest postępowanie projektowe i
o pozwolenie na budowę, w trakcie
którego ustalony zostanie obszar zajętości pasa drogowego planowanej
ulicy 8 Pułku Ułanów. Po zakończeniu w/w postępowania i ustaleniu
dokładnego przebiegu ulicy 8 Pułku
Ułanów można ponownie zwrócić
się do Rady o opinię w tej sprawie.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
3 maja w Łagiewnikach uroczyście obchodzono 217 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po
mszy św. Pro Patria w tamtejszym
kościele paraﬁalnym odbyło się
tradycyjne spotkanie pod Pomnikiem „37-miu”, organizowane
przez Łagiewnickie Towarzystwo
Kulturalne. Uroczystość uświetniła
fot. Dorota M. Satoła
obecność pocztów sztandarowych
miejscowych szkół oraz Orkiestra Dęta Solvay. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób – radni Dzielnicy IX: Władysław Batko, Maria Słobodzian, Anna
Świerta i Jerzy Wardas, ks. proboszcz Tadeusz Dziedzic i ks. Kanonik Bronisław
Bułka, członkowie ŁTK, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy Łagiewnik.
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Integracyjny Festyn Sportowy
na terenie obiektu KS Borek
pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX
Na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku 15 maja odbył się w ramach
Krakowskiego Festiwalu Nauki Integracyjny Festyn Sportowy zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła
II i Katedrę Pedagogiki Specjalnej AP w Krakowie, której studenci realizują
w Ośrodku sporo praktyk.
Tegoroczny Festiwal Nauki przebiegał pod hasłem „Technika-Środowisko-Zdrowie”, toteż celem festynu było propagowanie sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

IX Adam Migdał, Doradca Metodyczny UM Krakowa Roman Ficek, Prezes
KS Borek Wojciech Florczyk oraz Radni Miasta Krakowa Paweł Bystrowski
i Krzysztof Sułowski.
Dyrektor SOS-W nr 6 p. Renata
Dubiel wyraziła podziękowania dla
administratorów obiektu sportowego KS Borek nie tylko za pomoc
w organizacji festynu, ale także za
stałą życzliwą współpracę. Ośrodek
nie dysponuje salą gimnastyczną
i wychowankowie w ramach zajęć
wychowania ﬁzycznego korzystają,
także zimą, z obiektów KS Borek.

intelektualnie, niedosłyszących lub zupełnie niesłyszących. W organizacji
imprezy aktywnie uczestniczyli studenci I roku pedagogiki specjalnej z AP
– ich zadaniem było przygotowanie i prowadzenie konkurencji sportowych
oraz towarzyszenie zawodnikom w czasie festynu.
W zawodach wzięło udział kilkanaście drużyn reprezentujących szkoły i
ośrodki specjalne z Tarnowa, Skawiny, Wieliczki, Chrzanowa, Zakopanego,
Szymbarku, Bochni, Myślenic, Oświęcimia oraz Krakowa. Zaplanowane konkurencje sportowe, m. in. przeciąganie liny, rowerowy tor przeszkód, rzut do
celu, uwzględniały różny zakres możliwości psychoﬁzycznych uczestników
i przede wszystkim były źródłem dobrej zabawy, na drugim planie stawiając
rywalizację – wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.
Wśród gości zaproszonych na festyn obecni byli: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych UM Krakowa Bogdan Dąsal, Przewodniczący Rady Dzielnicy
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F O T O R E P O R TA Ż
Na niedzielę organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji artystycznych, sportowych i rozrywkowych.
Wieczorem na corocznym Koncercie Gwiazd wystąpiła
Halina Kunicka, a wcześniej odbywały się występy i pokazy taneczne oraz prezentacje tresury psów i sprzętu
strażackiego i policyjnego, które cieszyły się zainteresowaniem publiczności. W niedzielne popołudnie zagościł
na Dniach Dzielnicy IX p. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa.
Poza stadionem odbywały się imprezy towarzyszące
Dniom Dzielnicy. Wczesnym popołudniem w niedzielę
w Klubie Iskierka rozegrano turniej szachowy o Puchar
Przewodniczącego Dzielnicy IX – I miejsca zdobyli: Jakub Seweryn wśród dzieci, Jakub Bednarczyk w kategorii młodzieży oraz pan Piotr Otynburgier.
W hali sportowej Armatury odbywał się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.

z

XIV

Dni

Rozgrywki międzyszkolne w piłce koszykowej

Rodzinna Kapela Bugajskich
Występ zespołu „Precedance”

Publiczność zainteresowana pokazem tresury psów

Pokaz tresury psów „Psia eskadra”

Wóz strażacki do dyspozycji ciekwskich

Prezydent Jacek Majchrowski
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Dzielnicy IX

Halina Kunicka wśród publiczności

W oczekiwaniu na koncert

fot. z archiwum Klubu Iskierka

Koncert Orkiestry Dętej Solvay

Turniej szachowy w Klubie Iskierka

Przegląd teatrzyków
przedszkolnych

Prezentacja sprzętu wodnego Policji

fot. z archiwum Klubu Iskierka

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

MAJ 2008

14 maja po raz piąty odbył się Przegląd Przedszkolnych Zespołów Teatralnych organizowany
przez Przedszkole Samorządowe Nr 95 we współpracy z Klubem Kultury Iskierka. W tegorocznym
konkursie udział wzięło 7 przedszkoli. Dzieci dostały poczęstunek i słodkie upominki, a oprócz
tego każda grupa otrzymała nagrody w postaci zabawek dla swojego przedszkola.
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„Łagiewnickie pejzaże”

fot. Dorota M. Satoła

W dniach 5-16 maja w Łagiewnikach odbywał się
kolejny IV plener malarski, tym razem zatytułowany
„Łagiewnickie pejzaże”. Wzięło w nim udział kilkunastu twórców, a efektem działań były 53 obrazy, które
zostały pokazane na wystawie poplenerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 przy ul. A. Fredry.
Wystawa trwała do końca maja i można było na niej
zobaczyć również prace z poprzednich trzech plenerów
organizowanych z pomocą łagiewnickiej szkoły oraz
Rady Dzielnicy IX w latach 2003-2008.

Dzielnica IX w obiektywie
W siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ulicy Żywieckiej 13 można obejrzeć wystawę „Dzielnica IX w obiektywie”. Prace wzięły udział w konkursie fotograﬁcznym w ramach miejskiego projektu grantowego pt. „Mała Ojczyzna w Wielkim
Krakowie – poznajemy historię Dzielnicy IX Miasta Krakowa oraz zwyczaje i obrzędy krakowskie” zorganizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe Pro Edukatione działające przy ZSOI nr 3. Wystawa pokazuje miejsca znane
i mniej znane, a nawet takie, o których wiele osób nie ma pojęcia, m. in. wyjątkową piękną dolinę rzeki Wilgi i Park Solvay – zaciszne zakątki naszej dzielnicy,
idealne na chwilę odpoczyku od zgiełku miasta.
Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe Pro Edukatione to organizacja pozarządowa
istniejąca od 2004 r., zrzeszająca część nauczycieli z ZSOI nr 3. Podejmuje zadania w zakresie organizacji czasu wolnego uczniów, sportu, turystyki i rekreacji, promocji zdrowego
stylu życia, zapobiegania patologiom społecznym oraz ekologii. Dotychczas Pro Edukatione zorganizowało m. in. wypoczynek
letni i zimowy w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, cykl wycieczek i spotkań z zakresu edukacji ekologicznej,
imprezy sportowo-rekreacyjne (sportowe pikniki, spartakiady, Dni Sportu) oraz Kampanię Parkingową na rzecz osób niepełnosprawnych. Zajmuje się także – w ramach działalności Klubu Rowerowego, Koła Turystycznego oraz organizacji zajęć sportowych, turniejów i zawodów – promocją zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

Ze sceny teatralnej
w CSW Solvay
3 kwietnia i 18 maja w Centrum Sztuki Współczesnej Sol-vay w ramach Przeglądu Teatrów Amatorskich Dzielnicy
IX występowały grupy teatralne ze szkół i przedszkoli z
naszej dzielnicy.
Zaprezentowanych zostało 9 spektakli, znakomicie przygotowanych aktorsko, z pięknymi scenograﬁami i kostiumami. Wśród grup przedszkolnych I nagrodę otrzymało Samorządowe Przedszkole nr 10 za przedstawienie „Jak trzymanie
dam na dworze grozi stratą na honorze”. I miejsce spośród
zespołów szkolnych przyznano dwóm grupom: za spektakl
pt. „Więzi” w reżyserii Ewy Pawlik i choreograﬁi Adam
Ćwik i Anna Nizio w wykonaniu uczniów ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 oraz za spektakl pt.
„Bogowie Olimpu” w reżyserii Agnieszki Rzepki-Basty w
wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 158.
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Patriotyczny wieczór
kulturalny w Iskierce
16 maja w galerii Klubu Osiedlowego Iskierka odbył
się cykl imprez artystycznych na okoliczność rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Otwarta została wystawa „Józef Piłsudski i jego Legiony” prezentująca materiały ze zbiorów Izabeli i Stanisława Śliwów – kolekcjonerów i regionalistów związanych z rodzinnym Wodzisławiem Świętokrzyskim.
Wystawa prezentowała archiwalne pocztówki i reprodukcje fotograﬁi związanych z Marszałkiem J. Piłsudskim i I Kompanią Kadrową, która stała się zalążkiem

fot. z archiwum Klubu Iskierka

Legionów Polskich. Państwo Śliwowie swą bogatą kolekcję różnorakich historycznych pocztówek prezentowali na ponad czterdziestu wystawach w różnych miastach Polski. W 1998 r. uhonorowani zostali srebrnymi
odznakami „Za zasługi dla Muzeum Narodowego” za
przekazanie w darze dla muzeum zestawu 204 pocztówek z wystawy „Pocztówki sienkiewiczowskie”.
Po wernisażu, który upłynął w przyjaznej i podniosłej atmosferze, odbył się koncert pieśni polskich zatytułowany „A to Polska właśnie” w wykonaniu Katarzyny
Słoty-Marciniec (śpiew) oraz Emilii Bernackiej-Głowala
(fortepian). Wieczór zakończył spektakl „Zamyślenia

nad ojczyzną” przygotowany przez Grupę Teatralną „Adalex”. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt
osób, m. in. sympatyków i przyjaciół z Towarzystwa
Przyjaciół Wodzisławia, gdzie mieszkają i działają, od
kilku lat zaprzyjaźnieni także z Klubem Iskierka, państwo Śliwowie.

Tego dnia odbył się także wernisaż wystawy cyklu
rysunków zatytułowanych „Kwiaty poezją rysowane”.
Autorem prac jest Władysław Selwa – członek obecnej
Rady Dzielnicy I.

KLUB
ISKIERKA

MAJ 2008

ul. Żywiecka 44
tel. 012 266 13 45
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6-8 czerwca – Święto Miasta Krakowa
W dniach 6-8 czerwca w ramach Święta Krakowa Miasto
przygotowało różnorakie atrakcje, m.in. koncerty i wystawy. Nie zabraknie także lubianego przez krakowian
Dnia Otwartego Magistratu.
„Święto Miasta Krakowa” ustanowione zostało przez
Radę Miasta Krakowa w 1997 roku jako upamiętnienie
uchwały wiecowej podjętej w Koperni koło Szydłowca, za
sprawą Bolesława Wstydliwego, w dniu 5 czerwca 1257
roku. 5 czerwca 2007 roku Kraków świętował 750. rocznicę
tego wydarzenia, nazywanego przez historyków „lokacją
na prawie magdeburskim”.
W ramach obchodów w sobotę wieczorem zagra Leszek
Możdżer, a po koncercie w zakolu Wisły pod Wawelem
rozpocznie się Wielkie Smocze Widowisko Plenerowe na
Wiśle. „Parada Smoków z roku na rok staje się coraz większa i liczniejsza. To cieszy, że swoisty peleton uczestników
i widzów, zróżnicowany wiekowo, kolorowy, wpisał się
już na stałe w kalendarz imprez Krakowa” – powiedział
na konferencji Adolf Weltschek, Dyrektor Teatru Groteska
i twórca Parady.
W niedzielę (od 12.00 do 17.00) na Małym Rynku zaprezentuje się Tour de Pologne, którego etap końcowy odbędzie

się we wrześniu tego roku w Krakowie. Miłośnicy kolarstwa
będą mogli spotkać się z mistrzem Czesławem Langiem
i zawodnikami reprezentacji Polski. Działał będzie bezpłatny serwis rowerowy. „Przy okazji Święta Miasta chcemy zaprezentować krakowianom, jak zostanie rozegrany
we wrześniu krakowski etap Tour de Pologne i tym samym zaprosić do kibicowania” – zapowiadał obecny na
konferencji Czesław Lang, organizator Tour de Pologne.
Również w niedzielę od godz. 10.00 trwać będzie Święto ulicy Gołębiej i Brackiej oraz DZIEŃ OTWARTY MAGISTRATU, w ramach którego prezentują się także dzielnice Krakowa. „Dzień Otwarty Magistratu tym razem na
sportowo. Będzie można m.in. skorzystać z konsoli Play
Station, zagrać w piłkarzyki oraz obejrzeć prezentację krakowskich inwestycji sportowych. Tradycyjnie już, otwarte
zostaną dla zwiedzających gabinety Prezydenta Miasta i
Przewodniczącego Rady Miasta” – poinformowała Izabela
Helbin, Dyrektor Biura Promocji i Marketingu UMK.

Zapraszamy do odwiedzenia Magistratu
i wzięcia udziału w imprezach towarzyszących
Świętu Miasta Krakowa

„Wystawka chodnikowa” 2008
Akcja „Wystawka chodnikowa” trwa! Jest to szansa
dla mieszkańców Krakowa na bezpłatne pozbycie się dużych odpadów – zbędnych mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. Zbiórka odbywa się w każdy II czwartek miesiąca w godzinach 20.00-22.00 z ulic wyznaczonych w harmonogramie.

W czwartek 12 czerwca zbierane będą odpady z ulic:
Montwiła-Mireckiego, Żywieckiej, Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowej, Podhalańskiej, Łuczyńskiego, Goryczkowej, Orzechowej (róg Sielskiej), Jagodowej.

W maju ukończono remont ul. Ogrodniki.

MODERNIZACJE W OSTATNIM CZASIE

Harmonogram akcji „Wystawka chodnikowa”
II czwartek LIPCA, PAŹDZIERNIKA: Sucha, Fredry,
Herberta do ul. Okopowej, Siostry Faustyny, Ratajska,
Kołodziejska, Kurasia, Włodarska, Ogrodniki,
Na Grządkach, Przy Torze.
II czwartek SIERPNIA, LISTOPADA: Do Wilgi, Borsucza,
Cegielniana, Odrzańska, Kołobrzeska, Kędzierzyńska,
Ciesielska, Zbrojarzy, Łukasińskiego, Ruczaj od Turonia
do kładki na rzece Wildze, Turonia do Zbrojarzy, Irysowa,
Goplana, Strąkowa.
II czwartek WRZEŚNIA, GRUDNIA: Montwiła-Mireckiego,
Żywiecka, Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza,
Zaborze, Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego,
Goryczkowa, Orzechowa róg Sielskiej, Jagodowa.
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Trwa remont chodnika przy ul. Kołodziejskiej.

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

