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Nagroda im. Marii WeryhoRadziwiłłowicz dla Teresy Sternal
– dyrektor Przedszkola Nr 10

Teresa Sternal – dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 10 im. Jana Pawła II w Krakowie została
laureatem Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, przyznawanej przez miesięcznik „Bliżej
Przedszkola” za działania na rzecz wszechstronnego rozwoju małego dziecka. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 2 kwietnia w auli Auditorium Maximum UJ, w ramach IV Ogólnopolskiego
Forum Wychowania Przedszkolnego.
Nagroda Marii Weryho-Radziwiłłowicz to wyjątkowe wyróżnienie. Jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu nauczycieli wychowania przedszkolnego OSOBOWOŚĆ ROKU i przyznawana
jest pracownikom naukowym, nauczycielom wychowania przedszkolnego, specjalistom, twórcom
programów edukacyjnych, autorom utworów literackich, organizacjom pozarządowym oraz organizatorom inicjatyw społecznych.
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Sekretariat Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00
Dyżury członków Zarządu
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

Rada podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia warunków zabudowy dla
budowy zespołu mieszkalno-usługowego (cztery segmenty) w zabudowie
wielorodzinnej wraz z infrastrukturą
techniczną, przy ulicach Fredry i
Uroczej. Projekt zaopiniowano negatywnie ze względu na zbyt dużą
intensywność planowanej zabudowy
wśród budownictwa jednorodzinnego.
Rada zwróciła uwagę na to, iż wobec
braku planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łagiewnik, w
wyniku wydawania WZiZT nastąpiło
zabudowanie tego terenu w sposób
pogarszający warunki życia dotychczasowych mieszkańców. Powstało
wiele budynków wielorodzinnych
bez odpowiedniej ilości miejsc parkingowych i bez docelowych rozwiązań
komunikacyjnych. Plan inwestycji zakłada wybudowanie drogi wjazdowej
do osiedla od ul. Fredry, natomiast
wyjazdowej na ul. Uroczą. Jako droga
wyjazdowa posłużyć ma przesmyk
pomiędzy zamieszkałymi domami
jednorodzinnymi, którego szerokość
w świetle pionowych ścian budynków
ma w ich bezpośredniej bliskości zaledwie 2,85 m.
W opinii Rady Dzielnicy IX, planowana inwestycja wymaga zmiany
zarówno wysokości planowanej zabudowy, jak i jej intensywności oraz
zapewnienia odpowiedniej ilości
miejsc parkingowych.
Z negatywną opinią spotkał się
także zamiar połączenia drogowego
ul. Orzechowej z ul. Jagodową, które
miałoby być łącznikiem komunikacyjnym dla budowanego Hotelu GROMADA i Centrum Kongresowym

przy ul. Orzechowej 11. W uzasadnieniu stanowiska Rada Dzielnicy IX
zwróciła uwagę, że w obowiązującym
studium zagospodarowania przestrzennego nie ma przedłużenia ul. Goryczkowej. Przedłużenie ul. Goryczkowej to powiększenie ruchu na ulicach
Żywieckiej, Kościuszkowców, Niemcewicza, Montwiłła-Mireckiego i Zbrojarzy, przez które prowadzi wyjazd z
ul. Goryczkowej. Na dzień dzisiejszy
natężenie ruchu na ulicach Żywieckiej,
Kościuszkowców, Niemcewicza, Montwiła-Mireckiego i Zbrojarzy wynoszące w szczycie ok. 800 samochodów
na godzinę (pomiary własne) powoduje hałas o średniej wartości w porze
dziennej dochodzący do 70 db. Norma
dla terenów zabudowy jednorodzinnej wynosi 55 db. Tak duże natężenie
ruchu prowadzi do wielu wypadków
na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i
Zdunów. Ponadto wyjazd do centrum
w kierunku wschodnim, przez ul. Zakopiańską, jest w godzinach szczytu
utrudniony przez korki.
W istniejącym stanie rzeczy należy
dążyć do zmniejszenia ruchu na w/w
ulicach, a nie do jego drastycznego
zwiększania. Takim rozwiązaniem
oczekiwanym przez mieszkańców
jest budowa ul. 8 Pułku Ułanów.
Budowane Centrum Kongresowe
ma bezpośredni dostęp do drogi
publicznej, jaką jest ul. Orzechowa.
Wyjazd z Centrum Kongresowego
winien odbywać się przez ul. Orzechową do ul. Zakopiańskiej, która
jest drogą zbiorczą. Długość dojazdu do ul. Zakopiańskiej przez ul.
Orzechową to około 100 metrów, a
długość dojazdu do ul. Zakopiańskiej
przez ulice Goryczkową, Żywiecką, Kościuszkowców, Niemcewicza,
Montwiła-Mireckiego i Zbrojarzy to
ponad 1500 m.

Koncepcja przebudowy ul. Łukasińskiego

Członek Zarządu
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl
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Na zlecenie Rady Dzielnicy IX została opracowana koncepcja przebudowy ul. Łukasińskiego. Projekt zagospodarowania terenu dla ul. Łukasińskiego można oglądnąć w
siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13.

www.dzielnica9.krakow.pl
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Uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Całodniowe uroczystości związane niedzielą Miłosierdzia Bożego przebiegły w Sanktuarium łagiewnickim spokojnie. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów
czuwali policjanci, strażnicy miejscy, służba ochrony
kolei, żandarmeria wojskowa, aspiranci szkoły pożarnictwa, harcerze, pracownicy Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu oraz służby porządkowe kościelne – w sumie kilkaset osób. Opiekę medyczną sprawowały służby maltańskie oraz pogotowie ratunkowe.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za
wysiłek i poświęcenie. Szczególnie dziękujemy Panu Komendantowi Robertowi Hahnowi jako dowodzącemu całą służbą porządkową.
Po głównej mszy świętej Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odwiedził sztab dowodzenia
służbami porządkowymi – podziękował wszystkim osobom biorącym udział w zabezpieczeniu porządku oraz wysłuchał relacji o stanie bezpieczeństwa przebiegu uroczystości Bożego Miłosierdzia.
W ciągu dwóch dni, sanktuarium odwiedziło ok. 120
tys. pielgrzymów.

CENTRUM AKTYWIZACJI RODZICÓW
Jesteś rodzicem mającym problemy ze znalezieniem zatrudnienia?
Planujesz powrót do pracy, ale nie wiesz czym chcesz się zajmować?
Szukasz sposobów na lepsze łączenie ról rodzinnych i zawodowych?
Chcesz, aby Twoja praca była dla Ciebie satysfakcjonująca?
Znajdź odpowiedzi na te i inne pytania na zajęciach w CENTRUM AKTYWIZACJI RODZICÓW!
Centrum oferuje bezpłatne doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), warsztaty asertywnej komunikacji,
szkolenia komputerowe oraz seminaria i spotkania tematyczne.

W MAJU I CZERWCU w CAR:
WARSZTATY ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI – zajęcia, dzięki którym nauczysz się praktycznej, skutecznej
i asertywnej komunikacji w rodzinie i w miejscu pracy;
poznasz techniki autoprezentacji przydatne podczas poszukiwania nowej pracy oraz dowiesz się jak formułować
cele i wytyczać plany.
Termin: 5, 6 i 8 czerwca (piątek, sobota i poniedziałek)
Godziny: 10.00 – 16.00
DORADZTWO ZAWODOWE – dzięki zajęciom określisz swoje umiejętności i cele zawodowe oraz przygotujesz
się do poszukiwania i podjęcia pracy. W trakcie 8 spotkań
prowadzonych metodą edukacyjną pomożemy Ci wydobyć potencjał ukrytych talentów, wzmocnić motywację do
działania i stworzyć własny, indywidualny plan rozwoju
zawodowego.
Termin: 7, 8, 14, 15, 16, 28, 29 maja i 16 czerwca
Godziny: 9.00 – 14.00

KWIECIEŃ 2009

SPOTKANIA TEMATYCZNE – zajęcia o charakterze
dyskusyjno-warsztatowym:
SAMOORGANIZACJA – JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ CZAS I SIŁY
Uczestnicy będą badać własny poziom samoorganizacji,
diagnozować swoje słabe i mocne punkty, formułować zalecenia poprawy swojej organizacji, zarówno w rodzinie,
jak i na polu pracy zawodowej lub jej poszukiwania.
Termin: 13 maja (środa)
Godziny: 10.00 – 16.00
SAMOAKCEPTACJA – JAK POLUBIĆ SIEBIE I POCZUĆ SIĘ WARTOŚCIOWYM
Uczestnicy wykonają ćwiczenia, które zdiagnozują ich
poczucie wartości, nauczą ich reﬂeksji oraz wskażą ścieżki
wzmocnienia swojej wartości.
Termin: 21 maja (czwartek)
Godziny: 10.00 – 16.00
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY!

www.dzielnica9.krakow.pl
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Inwestycje
Kontynuowane są inwestycje rozpoczęte w 2008 r. Ze
środków ﬁnansowych, jakimi dysponuje Rada Dzielnicy IX, w ul. Dekarzy odtwarzana jest nawierzchnia drogi oraz budowana kanalizacja opadowa.
W ul. Zdunów, w części z wykonaną kanalizacją, budowany jest chodnik z odwodnieniem.

I Konkurs Ortograﬁczny
„O Pióro Przewodniczącego
Rady Dzielnicy IX”
23 marca 2009 r. w Gimnazjum Nr 24 im. J.U. Niemcewicza odbył się I Konkurs Ortograﬁczny „O Pióro Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX”.
W konkursie, przygotowanym przez L. Surówkę
i M. Nowak, brało udział 16 najlepszych, wyłonionych
w szkolnych eliminacyjnych dyktandach, uczniów ze
szkół z Dzielnicy IX – Szkoły Podstawowej Nr 54 oraz
gimnazjów: Nr 63, Nr 80, Nr 81, Nr 24 i Nr 25.

Nagroda im. Marii WeryhoRadziwiłłowicz dla Teresy Sternal
– dyrektor Przedszkola Nr 10
dokończenie ze str. 1
Przyznanie nagrody promuje nie tylko osiągnięcia, które służą rozwojowi edukacji przedszkolnej, ale
przede wszystkim działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka, zarówno w jego wymiarze intelektualnym, jak i duchowym, kulturowym, i społecznym.
W tym roku Kapituła wyróżniła 22 osoby, instytucje i projekty z całej Polski. Dyrektor Samorządowego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Krakowie Teresa Sternal
jest jednym z dwojga reprezentantów województwa małopolskiego. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród
Małopolski Kurator Oświaty Artur Dzigański przekazał
laureatom listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy gimnazjaliści wykazali się wiedzą na wysokim poziomie. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 25 marca w Gimnazjum Nr 24.
I miejsce i tytuł Mistrza Ortograﬁi zdobyli Magdalena
Więsek z Gimnazjum Nr 81 (ZSO Nr 17, ul. Fredry 63)
oraz Damian Gryz z Gimnazjum Nr 63 (SOSW Nr 6, ul.
Niecała 8). Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody
– markowe pióra. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane
przez Radę Dzielnicy IX, proboszcza paraﬁi Matki Bożej Zwycięskiej ks. Grzegorza Szewczyka, Firmę Generali ubezpieczającą Gimnazjum Nr 24, Rada Rodziców
Gimnazjum Nr 24 oraz sponsorzy indywidualni..

225 wierszy poetów podgórskich
na Jubileusz Podgórza
Na spotkaniach podgórskich radnych zaakceptowany został pomysł opublikowania tomu wierszy poetów całego
Podgórza. Tomik wpisano na listę imprez jubileuszowych
– opublikowanych zostanie 225 wierszy poetów zamieszkujących dzielnice Podgórza – VIII, IX, X, XI, XII i XIII.
Zachęcamy mieszkańców, którzy piszą i chcieliby swoją
twórczość poetycką przekazać innym, do udziału w tym
przedsięwzięciu. Prace należy przesłać lub dostarczyć
osobiście do siedziby Rady Dzielnicy IX: ul. Żywiecka 13,
30-418 Kraków. Spośród nadesłanych wierszy wybrane zostaną te, które opublikujemy w tomiku jubileuszowym.
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Klasy 3D i 3B przedstawiły inscenizację „Ortograﬁa
na wesoło” oraz zadbały o słodki poczęstunek, podczas
którego uczniowie z różnych szkół, którzy rzadko mają
okazję się spotkać, mogli porozmawiać.
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XV DNI DZIELNICY IX
31 MAJA
7 CZERWCA
rys. A. Pochopień

Stadion Klubu Sportowego „Borek”, ul. Żywiecka 13
31 maja (niedziela)
11.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.30
15.00 – 17.00
15.30 – 17.00
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.30 – 17.30
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 17.00
17.00 – 17.15
17.15 – 17.30

Msza św. w intencji mieszkańców Dzielnicy IX (kaplica przy ul. Goryczkowej)
Koncert Orkiestry Dętej Solvay
Bajka dla dzieci pt. „Calineczka” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Da capo”
Smakołyki kuchni francuskiej (degustacja, przepisy)
Sztukatorstwo, wyroby z bibuły
Konkursy dla dzieci (animatorzy z Cinema City)
Występ zespołu Pogoda Jesień
Pokazy sprzętu technicznego Straży Pożarnej oraz umiejętności Policji Drogowej
Konkursy dla dzieci (animatorzy z Cinema City)
Występ zespołu tańców orientalnych Arabells
Występ zespołu tańców hawajskich Pearly Schells, cz. I
Występ zespołu tańca nowoczesnego Precedance
Występ zespołu tańców hawajskich Pearly Schells, cz. II

18.00  19.00
19.30 – 22.00

KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK
Zabawa taneczna z zespołem Melodico Duo
W przerwach konkursy z nagrodami !!!!
Dodatkowe atrakcje:

– Wystawy: „Parki Borku Fałęckiego” – wystawa poplenerowa malarstwa oraz obrazy i rysunki autorów: Adama
Pochopienia, Ewy Niemiec, Grażyny Stępniewskiej- Szynalik
– Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy IX, godz. 10.00
– jazda konna od 12.00
– grochówka wojskowa od 16.00
– Turniej Tańca w Klubie Osiedlowym „Iskierka” (sobota)

Dni sportu w ramach obchodów XV Dni Dzielnicy IX
28 maja 2009 r. (czwartek) godz. 9.00-13.00, ZSOI Nr 3 (ul. Strąkowa 3a) – rozgrywki międzyszkolne: tenis
stołowy
29 maja 2009 r. (piątek) godz. 9.00-13.00, Stadion KS „Borek” (ul. Żywiecka 13) – rozgrywki międzyszkolne:
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka siatkowa plażowa, biegi (szkoły podstawowe)
30, 31 maja 2009 r. (sobota, niedziela), hala sportowa KS Armatura – Międzynarodowy Turniej Siatkówki

7 czerwca zapraszamy na XV DNI DZIELNICY IX (godz. 14.00-21.00)
połączone z Paraﬁadą Paraﬁi p.w. Matki Bożej Saletyńskiej
(plac przykościelny na terenie Osiedla Cegielniana)
KWIECIEŃ 2009
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Kardynał Stanisław Dziwisz
Honorowym Obywatelem
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w dniu
22 kwietnia Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
oraz Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata
Radwan–Ballada wręczyli Metropolicie Krakowskiemu
Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa.

i kulturową Krakowa, duszpasterską troskę o krakowian i
przybywających tu pielgrzymów, za pieczę sprawowaną nad
bezcennym dorobkiem Jana Pawła II, a wreszcie za wsparcie i otuchę w trudnych chwilach… w tym również za opracowane pod redakcją Księdza Kardynała papieskie modlitwy i rozważania, które wbrew zaostrzonej cenzurze docierały do nas w czasie stanu wojennego” – dodał Prezydent.
„Tytuł Honorowego Obywatela traktuję jako wezwanie
do jeszcze większej służby dla dobra społeczeństwa miasta” – powiedział Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz po
odebraniu tytułu. Podkreślił zachwyt Krakowem, który
zrodził się podczas wycieczki do Krakowa w Szkole Podstawowej. „Kraków Jana Pawła II jest moim Krakowem,
drogim dla rzeszy chrześcijan z całego świata” – dodał
Ksiądz Kardynał.

Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan – Ballada podkreśliła, że Ksiądz Kardynał „był i jest
emisariuszem dobrej woli, pokoju i pojednania ludzi. Patronem inicjatyw o charakterze dobroczynnym i kulturalnym”. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił
zasługi Metropolity w umacnianiu roli Krakowa jako ponadregionalnego ośrodka życia społecznego, kulturalnego
i religijnego – także jako światowej stolicy kultu miłosierdzia Bożego. Do najważniejszych przedsięwzięć inicjowanych przez krakowskiego metropolitę i otaczanych jego
troskliwą opieką należą: powołanie Centrum Jana Pawła
II „Nie lękajcie się”, spartakiady sportowe, stypendia dla
młodzieży dawnego bloku komunistycznego, placówki
opiekuńcze, słynne „okno Życia”, prace badawcze związane z propagowaniem twórczości Cypriana Kamila Norwida.
„Prosząc o przyjęcie Honorowego Obywatelstwa, dziękujemy Księdzu Kardynałowi za to wszystko. Za całokształt
owocnej działalności współtworzącej tożsamość społeczną

W sprawie przejazdu
kolejowego w ul. Fredry
Ponownie wróciła sprawa zlikwidowania przejazdu kolejowego w ul. Fredry. Został on wybudowany
w trakcie realizacji wiaduktów i estakady na skrzyżowaniu ulic Tischnera i Turowicza. Ponieważ przejazd
funkcjonuje cały czas jako tymczasowy, PKP ponownie wystąpiło z wnioskiem o jego zlikwidowanie. W tej
sprawie odbyło się spotkanie w siedzibie zarządcy drogi – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
w którym uczestniczyli także radni Dzielnicy IX: Anna
Świerta, Władysław Batko, Jerzy Wardas oraz Przewodniczący Rady Adam Migdał. Stanowisko ZIKiT jest

zbieżne ze stanowiskiem Rady Dzielnicy IX – utrzymanie przejazdu jest istotne ze względu na ważną rolę ulicy Fredry dla obsługi komunikacyjnej rejonu Łagiewnik,
zwłaszcza, że powstają tu nowe osiedla.
22 maja odbędzie się ponowne spotkanie przedstawicieli Rady Dzielnicy IX, ZIKiT oraz PKP w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz rozważenia
projektu dla utrzymania przejazdu.

Sam zapytaj strażnika miejskiego
W roku 2009 kontynuowane są dyżury funkcjonariuszy Straży Miejskiej w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13).
Najbliższy dyżur odbędzie się w środę 20 maja 2009 r. w godz. 16.00-17.00.
Masz problem, przyjdź. Twój Strażnik Rejonowy czeka na Ciebie!
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Wspólnie ratujemy
cmentarz
Rada Dzielnicy IX podjęła starania o wykonanie prac renowacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej, mieszczącym się przy ul. Siostry Faustyny w Łagiewnikach.
Rada poparła inicjatywę Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Koła Młodych Miłośników Łagiewnick. Obie te organizacje obejmują pieczą ten właśnie
cmentarz, dbając o porządek i symbole pamięci – w święta 1 i 11 listopada zapalają znicze i układają kwiaty.
Od października ubiegłego roku Dzielnica IX prowadzi rozmowy z Oddziałem Organizacji Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wnioskując o odnowę krzyża
i obelisku znajdującego się na cmentarzu. Rada w tej
sprawie zwracała się również z prośbą do Wojewody
Małopolskiego.
Młodzież z Koła Młodych Miłośników Łagiewnik zorganizowała zbiórkę pieniędzy wśród uczniów
łagiewnickiej szkoły przy ul. Fredry, które mają być
przeznaczone na odnowę krzyża. Do akcji dołączyli się
także uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

Ocalić od zapomnienia

chowawczego Nr 3. Młodzież z Koła młodych Miłośników Łagiewnik czeka na spotkanie z Wojewodą Małopolskim, aby osobiście wręczyć mu puszkę z zebranymi
pieniędzmi i wystąpić z prośbą o działania na rzecz
cmentarza. Spotkanie ma się odbyć w połowie maja.
Rada żywi nadzieję, że w tym roku chociaż krzyż zostanie odnowiony.

palma i pisanka. Pod uwagę brano przede wszystkim rodzaj techniki inspirowanej sztuką ludową z poszczególnych regionów naszego kraju oraz samodzielność wykonania prac. Wśród prac wyróżnionych znalazły się także

Zakończył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Ocalić
od zapomnienia” organizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 10, w tym roku zatytułowany „Regionalne
ozdoby wielkanocne”.
Podobnie jak w ubiegłych latach, w konkursie wzięły
udział dzieci nie tylko z przedszkoli krakowskich, ale
też z innych placówek małopolskich, m. in. z Limanowej, Krzeszowic, Mszany Dolnej, a także z dalszych regionów Polski – z Poznania, Łodzi, Chełmu, Hajnówki,
Piotrkowa Kujawskiego. Ogółem wpłynęło 97 prac.
Cele, jakie stawiają sobie inicjatorzy konkursu, to
przede wszystkim zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym i rozwijanie zamiłowania do kultury i folkloru naszej Ojczyzny. Tegoroczna edycja objęła
tematykę świąteczną, zachęcając przedszkolaków do
poznania tradycyjnych ozdób związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.
Jury w składzie: Adam Migdał – Przewodniczący
Rady Dzielnicy IX, Olga Lany – specjalista ds. promocji i
organizacji imprez Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska,
Małgorzata Okoń-Sulich – dyrektor ds. marketingu Wydawnictwa Epideixis oraz Katarzyna Sporniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wyłoniło laureatów
przyznając nagrody i wyróżnienia w kategoriach: stroik,

KWIECIEŃ 2009

te, które urzekały pomysłowością i estetyką wykonania.
Uroczyste wyróżnienie laureatów i wręczenie nagród
odbyło się w dniu 24 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 10.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski Kurator
Oświaty Artur Dzigański, Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał, Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska
oraz Fundacja Cepelia – Polska Sztuka i Rękodzieło.
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4 Bieg Kraków-Skotniki z okazji
89. rocznicy urodzin Jana Pawła
Pawła II
Rada Dzielnicy IX zaprasza do wzięcia udziału w 4. Międzynarodowym
Biegu Kraków-Skotniki z okazji 89.
rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła
II. Bieg odbędzie się 24 maja 2009.
Impreza ma na celu uczczenie
pamięci Papieża Jana Pawła II, popularyzację i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu
i rekreacji ruchowej, propagowanie
aktywnego i zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców Krakowa i całej
Małopolski oraz integrację mieszkańców. Trasa głównego biegu (13,5
km) wiedzie ulicami Krakowa od
boiska Pogoni Skotniki przy ul. Baczyńskiego do klasztoru benedyk-

tynów w Tyńcu i z powrotem. Odbędzie się także marszobieg ulicami
Skotnik na dystansie 2,5 km oraz
biegi dla dzieci i młodzieży i wiele
imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym.
Rada Dzielnicy IX przewiduje
nagrody specjalne dla najlepszych
zawodników z Dzielnicy IX.
Informacje i zgłoszenia pod adresem: Skotnickie Stowarzyszenie
Sportowe, Stanisław Wcisło, ul.
Skotnicka 123, 30-394 Kraków, tel.
508 57 58, www.bieg.skotniki.com
Serdecznie zapraszamy!
UWAGA: Przy zgłoszeniu koniecznie zaznacz numer dzielnicy!

Medal czekający na wszystkich uczestników – zarówno biegu na 13,5 km, jak i marszobiegu

19-20 maja – „Wystawka kontenerowa”. Nie przegap!
Aby odpady wielkogabarytowe, mimo swoich rozmiarów, nie sprawiały mieszkańcom problemów, na
terenie Krakowa organizowane są akcje „Wystawka”,
podczas których w wyznaczonych miejscach można
wystawić np. szafę, wannę, lodówkę itp. Do takich akcji należy m. in. wystawka kontenerowa organizowana w obszarach zabudowy rozproszonej przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w porozumieniu z Radami Dzielnic, które określają miejsca i terminy
ustawienia kontenerów.
W maju na terenie Dzielnicy IX przeprowadzona zostanie wystawka kontenerowa.
Kontenery wystawione będą we wtorek 19 maja
od godz. 9.00, natomiast wycofane zostaną w środę 20
maja 2009 r. o godz. 17.00.

Lokalizacje kontenerów:
1. U zbiegu ulic Kurasia, Uroczej i Malutkiej,
2. Na ul. Na Grządkach, przy początkowych numerach,
3. Przy placyku u zbiegu ulic Siostry Faustyny, Fredry i Hm.
Millana,
4. Na Rynku w Borku Fałęckim przy pawilonie meblowym,
5. U zbiegu ulic Orzechowej i Sielskiej,
6. Na ul. Kępna Tarninowa,
7. Na ul. Jagodowej,
8. U zbiegu ulic Zbrojarzy i Młynowej,
9. Na Placu Łagiewnickim,
10. Na rogu ulic Ruczaj i Irysowej.

Nowe zasady „Wystawki chodnikowej”
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
zmieniło zasady organizacji akcji „Wystawka chodnikowa”. W 2009 r. każdy klient MPO, który chce się pozbyć odpadu wielkogabarytowego, osobiście umawia
się na odbiór z pracownikiem MPO.
Zgłoszenia o konieczności odbioru odpadów wielkogabarytowych należy dokonywać telefonicznie (nr tel.
dla mieszkańców Dzielnicy IX: 012/64-62-306, 012/64-62-241), pocztą elektroniczną (wywoz@mpo.krakow.
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pl) lub pisemnie.
Zgłoszenie powinno być dokonane do końca każdego tygodnia poprzedzającego wywóz odpadów wielkogabarytowych dla danej dzielnicy.
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od godz.
18.00 w ustalonym terminie.
Mieszkańcy Dzielnicy IX mogą skorzystać z tej
usługi MPO w 1 tygodniu czerwca oraz 1 tygodniu
października.
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