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Tańczę i śpiewam w Krakowie Niedziela Bożego Miłosierdzia
W dniach 26-27 kwietnia 2010 r. odbył się III Przegląd Zew łagiewnickim sanktuarium
społów Przedszkolnych „Tańczę i śpiewam w Krakowie”,
w tym roku pod hasłem „Przyśpiewki i tańce obrzędów
ludowych regionu małopolskiego”.

Niedziela Bożego Miłosierdzia, dzień po katastroﬁe
samolotu w Smoleńsku, była szczególnie wymowna.
„Ostatnie
słowo nie należy do zła i śmierci, lecz do miłoProjekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Naści
i
życia,
które nie ma kresu” – mówił kard. Stanisław
uczycielek Przedszkoli w Krakowie „Pawie Pióro”.
Dziwisz
w
homilii wygłoszonej podczas Mszy św. przy
„Nasze działanie ma na celu propagowanie wśród dzieci kultury narodowej i regionalnych tradycji” – mówi ołtarzu polowym w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
dyrektor Przedszkola Nr 95 Krystyna Dudek, członkini
stowarzyszenia.
Przegląd cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Do tegorocznej edycji zgłosiły się 44 grupy przedszkolne z Krakowa, z pobliskich miejscowości, m. in.
Kryspinowi, Woli Radziszowskiej, ale także z Tymbarku, Gorlic, Nowego sącza, Chabówki – łącznie ponad
770 dzieci.
cd. na stronie 6.

Obrzęd wesela krakowskiego przygotowany przez dzieci z Przedszkola Nr 95
– inscenizacja wyróżniona na III Przeglądzie „Tańczę i śpiewam w Krakowie”
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Konkurs ortograﬁczny
„O pióro Przewodniczącego”

„Jesteśmy wszyscy szczególnie blisko rodzin, które
wczoraj straciły swoich bliskich. Niech nas zjednoczy
wiara w obecnego pośród nas miłosiernego Pana” – powiedział kard. Dziwisz. Metropolita przypomniał także
obchodzoną w tych dniach 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II. „Dziś wiemy, że Miłosierdzie Boże użyczało papieżowi sił do samego końca. Paradoksalnie okres jego choroby, słabości, cierpienia i umierania okazał się niezmiernie owocny dla całego Kościoła” – zaznaczył.
Według szacunków policji, mimo ulewnego deszczu
i zimna, w łagiewnickim sanktuarium zgromadziło się
50 tys. pielgrzymów, nie tylko z Polski. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali policjanci, strażnicy miejscy,
służba ochrony kolei, żandarmeria wojskowa, aspiranci
szkoły pożarnictwa, harcerze oraz służby porządkowe
kościelne – razem kilkaset osób. Opiekę medyczną sprawowały służby maltańskie.

Sprawozdanie z kwietniowej sesji
Rady Dzielnicy IX
Posiedzenie Rady Dzielnicy IX odbyło się w dniu 20 kwietnia.
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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
Członek Zarządu
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30

Zapraszamy na stronę internetową
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Rada zaakceptowała plany pracy Komisji Komunalnej i Ochrony
Środowiska, Komisji Infrastruktury
i Budownictwa oraz Komisji Informacji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 2010.
Uchwalono także opinie w sprawie planowanych inwestycji.
Negatywną opinię otrzymało
ustalenie warunków zabudowy dla
budowy zespołu zabudowy usługowej biurowo-handlowej (do 7 budynków) z funkcją uzupełniającą rekreacyjną, z garażami podziemnymi
wraz z małą architekturą, stacjami
transformatorowymi, infrastrukturą
techniczną oraz układem drogowym
i naziemnymi miejscami parkingowymi przy ul. Orzechowej. Planowana zabudowa budynkami wielokondygnacyjnymi nie nawiązuje do
istniejącej zabudowy. Ze względu na
zabudowę na sąsiednich działkach,
m. in. bezpośrednie sąsiedztwo galerii handlowej Solvay Park, jest zbyt
wysoka – wysokość planowanych
budynków dwukrotnie przewyższa
budynki galerii handlowej Solvay
Park. W planach brak rozwiązania
docelowego układu komunikacyjnego. Brakuje także drogi dojazdowej
– ul. Żywiecka Boczna stanowi drogę
wewnętrzną parkową Parku Solvay.
Planowana bardzo wysoka zabudowa zlokalizowana jest w streﬁe Parku Solvay i powstawnie budynków
o tak znacznej wysokości stanowić
będzie naruszenie ładu przestrzennego zagospodarowania przestrzeni publicznej o charakterze rekreacji
i zieleni. Obecnie planowana jest budowa zespołu handlowego „Macro”.
Równocześnie kończy się budowa
hotelu Gromada wraz z zespołem
konferencyjnym. Brak rozwiązań
komunikacyjnych dla obsługi nowej
planowanej inwestycji doprowadzi
do niewydolności komunikacyjnej
obszaru w rejonie ul. Orzechowej.
Negatywnie zaopiniowano także ustalenie warunków zabudowy
dla budowy zespołu trzech budyn-
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ków mieszkalnych wielorodzinnych
z parkingami podziemnymi przy
ul. Księdza Wojciecha Karabuły
na Polanie Żywieckiej. Planowana
zabudowa budynkami wielokondygnacyjnymi nie nawiązuje do
istniejącej przeważającej zabudowy
jedno-, dwu- i trzykondygnacyjnej.
Typ budynków na osiedlu na Polanie Żywieckiej stwarza charakter
zabudowy niewysokiej o małej intensywności zabudowy. Plany nie
przewidują wystarczającej w stosunku do intensywności zabudowy ilości miejsc parkingowych zewnętrznych w streﬁe zamieszkania.
Są również braki w infrastrukturze
kanalizacyjnej oraz komunikacyjnej. W nieobowiązującym planie
Kobierzyn-Zalesie obszar planowanej zabudowy jest oznaczony jako
3ZMWN – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej niskiej intensywności w zieleni z podstawowym
przeznaczeniem na zabudowę wielorodzinną (3-9 lokali mieszkalnych)
o wysokim udziale powierzchni
biologicznie czynnej. Łączy się to
z zakazem lokalizacji budynków
przekraczających wysokość 3 kondygnacji oraz nakazem powierzchni biologicznie czynnej stanowiącej
min. 50% o wysokości do 13 m. Budynki na Polanie Żywieckiej posiadają dachy dwuspadowe.
Negatywnie zaopiniowano ustalenie warunków zabudowy dla
budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 7 budynków) z usługami, z garażami
podziemnymi wraz z małą architekturą, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną oraz układem
drogowym i naziemnymi miejscami
parkingowymi przy ulicach Jagodowej i Goryczkowej.
Kolejne ustalenie warunków zabudowy na tym terenie nie nawiązuje do istniejącej przeważającej zabudowy dwu- i trzykondygnacyjnej
(wieżowce przy ul. Jagodowej nie
stanowią o charakterze istniejącej
zabudowy). Planowana zabudowa
zlokalizowana jest w streﬁe Parku Solvay i powstanie budynków
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o znacznej wysokości stanowić bę- struktura kanalizacyjna, która nie inwestycji, co w sposób katastrofaldzie naruszenie ładu przestrzenne- była planowana dla tak znacznego ny doprowadzi do niewydolności
go zagospodarowania przestrzeni zagęszczenia budynków. Włącze- obsługiwanego obszaru i pogorpublicznej o charakterze rekreacji nie do kanalizacji w obecnym stanie szenia warunków mieszkalnych na
i zieleni. W stosunku do planowa- może w znacznym stopniu pogor- istniejącym osiedlu – obecny układ
nej intensywności zabudowy brak szyć warunki odbioru kanalizacji drogowy wykonano 60 lat temu.
wystarczającej ilości miejsc par- dla istniejących obiektów. Ponadto
kingowych w streﬁe zamieszkania. plan nie zawiera rozwiązań komuNiewystarczająca jest także infra- nikacyjnych dla obsługi planowanej

18 kwietnia.
Pożegnanie Pary Prezydenckiej
W uroczystościach pogrzebowych
Pary Prezydenckiej w dniu 18 kwietnia uczestniczyło ponad 150 tys.
osób. W organizacji tych uroczystości wzięło udział kilka tysięcy osób,
w tym m.in. kilkanaście miejskich instytucji, straży miejskiej, policji, straży pożarnej, personelu medycznego.
Media bardzo przychylnie oceniły
przebieg uroczystości: „miasto pokazało się światu z najlepszej strony”,
„organizacyjnie bez zarzutu”, „perfekcyjnie”, „Kraków przygotował piękną
uroczystość”.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski podziękował wszystkim służbom miejskim, które wzięły
udział w przygotowaniu Krakowa do
pogrzebu, a także Wojewodzie Małopolskiemu oraz Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera i przedstawicielom Biura Ochrony Rządu.
„Szczególnie dziękuję mieszkańcom
Krakowa za zrozumienie wagi tego
wydarzenia i zastosowanie się do
próśb, które do nich kierowaliśmy
oraz mediom, które przez cały czas
informowały mieszkańców o tym, co
będzie się działo podczas uroczystości” – powiedział Prezydent Majchrowski.
Uroczystości
pogrzebowe transmitowano na
11 ekranach ustawionych
na Rynku Głównym, Błoniach oraz przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Było to
możliwe dzięki zaangażowaniu
pracowników
Krakowskiego Biura Festiwalowego i współpracujących z biurem ﬁrm.
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Ranga gości, którzy zapowiedzieli
swój przyjazd do Krakowa sprawiła,
że obowiązywał najwyższy stopień
bezpieczeństwa. „To była operacja logistyczna bez precedensu jeśli
chodzi skalę przedsięwzięcia i wagę
wydarzenia. Nie byłaby możliwa
nie tylko bez współpracy wszystkich służb, ale także bez ogromnego
wsparcia wolontariuszy, m.in. harcerzy. Dzięki nim w zaledwie cztery
dni udało się przygotować miasto do

uroczystości” – komentował Adam
Młot, pełnomocnik Prezydenta odpowiedzialny za koordynację pracy
służb miejskich.
W uroczystościach pogrzebowych
w Krakowie wzięło udział ok. 150
tys. osób. Przyjechało ponad 200 autokarów. Przy drogach wlotowych
do Krakowa zorganizowano punkty
informacji, dzięki której ponad 3 tys.
kierowców dowiedziało się, jak poruszać się po mieście.
Cały czas prowadzono akcję mającą na celu poinformowanie jak największej liczby mieszkańców oraz
osób wybierających się do Krakowa
na uroczystości, o zmianach i utrudnieniach w ruchu, jakich mogą się
spodziewać. Przygotowano 40 tys.
ulotek, na bieżąco aktualizowano
także miejskie strony internetowe
(stronę www.zikit.krakow.pl odwiedziło w dniach 12-18 kwietnia
210 tys. osób, a stronę www.krakow.
pl ponad 970 tys. osób).
Bezpieczeństwa w mieście podczas weekendu pilnowało 5 tys. policjantów z całej Polski. „Nie zanotowaliśmy żadnego incydentu, który
miałby wpływ na bezpieczeństwo
publiczne podczas uroczystości”
– poinformował Komendant Miejskiej Policji w Krakowie insp. Wacław Orlicki.
W zabezpieczeniu medycznym
uroczystości udział brały: Maltańska Służba Medyczna, PCK, ZHP,
ZHR, PSP, Parmedica oraz członkowie Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i Fundacja R2. Uruchomionych zostało 14 namiotów i stałych
punktów medycznych, uroczystości
zabezpieczało w sumie 56 karetek
i 2 śmigłowce LPR. W szpitalach
dyżurowało 366 lekarzy (w sumie
zabezpieczony personel medyczny
stanowiło ponad 2000 osób).
W zabezpieczaniu uroczystości brała także udział Państwowa
Straż Pożarna – w sumie 549 osób
oraz Ochotnicza Straż Pożarna – 697
osób.
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Krakowianie w hołdzie ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem
Dwutygodnik „Kraków.pl” spośród tych, którzy
zginęli pod Smoleńskiem, przypomniał sylwetki
osób związanych z Krakowem: Ewa Bąkowska
– kierownik Oddziału Informacji Naukowej w
Bibliotece Jagiellońskiej, Ryszard Kaczorowski
– ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, honorowy
obywatel miasta Krakowa, Andrzej Kremer
– Wiceminister Spraw Zagranicznych, pracownik
Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej, były dyrektor oddziału IPN
w Krakowie, gen. broni Bronisław Kwiatkowski
– Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP, były
dowódca 6. Brygady Desantowo-Szturmowej
i 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie,
gen. dywizji Włodzimierz Potasiński – dowódca
stacjonujących w Krakowie Wojsk Specjalnych RP,
Andrzej Przewoźnik – sekretarz generalny Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, krakowianin,
Jacek Surówka – oﬁcer Biura Ochrony Rządu,
krakowianin, Andrzej Sariusz-Skąpski – prezez
Fundacji Rodzin Katyńskich, krakowianin,
Zbigniew Wassermann – poseł na Sejm RP ziemi
krakowskiej, Wiesław Woda – poseł na Sejm RP
ziemi krakowskiej, były wiceprezydent Krakowa,
były wicewojewoda krakowski.

70. rocznica zbrodni
katyńskiej
Wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina wymordowanych
zostało przez NKWD ponad 21 000 oﬁcerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej wziętych
do niewoli we wrześniu 1939 roku. Mija70. rocznica tamtych wydarzeń.
W hołdzie oﬁarom zbrodni katyńskiej odbył się w Krakowie szereg okolicznościowych wydarzeń rocznicowych.
13 kwietnia Msza św. w Bazylice Mariackiej zainicjowała Marsz Pamięci w hołdzie Oﬁarom Zbrodni. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy Studzience im. Walentego Badylaka na Rynku Głównym oraz wzięli udział
w wernisażu Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej
„Zbrodnia Katyńska”. Następnie przeszli z Rynku Głównego, ul. Grodzką pod Krzyż Katyński przy kościele św.
Idziego, gdzie minutą ciszy uczczono pamięć Oﬁar Katynia. Po modlitwie i apelu poległych złożono urnę z ziemią przywiezioną z miejsca katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem i kwiaty.
W galerii Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
przy ulicy Kanoniczej 18 otwarto wystawę pod tytułem „Zbrodnia Katyńska. Pamięć i przebaczenie”. Można
na niej zobaczyć pamiątki osobiste
po pomordowanych oﬁcerach w Katyniu. Ważnym elementem wystawy
jest relacja z pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Ukrainę, podczas
której modlił się na cmentarzu zwanym „Małym Katyniem” w Bykowni
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10 kwietnia w intencji oﬁar
katastrofy samolotu prezydenckiego metropolita krakowski ks.
kard. Stanisław Dziwisz odprawił Mszę św. żałobną w Katedrze Wawelskiej. W nabożeństwie udział wzięli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski, Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Józef
Pilch oraz kilkanaście tysięcy
krakowian. Miało to charakter
wielkiego pospolitego ruszenia.
14 kwietnia przewodniczący
rad dzielnic, radni dzielnicowi
oraz przedstawiciele młodzieży z okolicznych szkół, m. in.
I Liceum Ogólnokształcącego,
wspólnie modlili się w kościele
św. Katarzyny podczas Mszy
św. za oﬁary wypadku lotniczego.

24 czerwca 2001 roku, gdzie spoczywa 3435 żołnierzy.
Wystawie towarzyszą: projekcja ﬁlmu dokumentalnego
pokazującego ekshumację zwłok pomordowanych, zrealizowanego przez Niemców w 1943 roku oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca kontekst historyczny
wzbogacony o fotograﬁe z 1943 roku z Katynia. Jest to
wspólne przedsięwzięcie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Wystawa będzie
czynna do 30 września codziennie w godz. 10.00-16.00.
16 kwietnia pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Adama
Studzińskiego odbyły się uroczystości związane z 10. rocznicą otwarcia Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu,
Charkowie i Miednoje zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Oﬁar Katynia Polski Południowej. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent Miasta
Krakowa Jacek Majchrowski. Otwarto wystawą plenerową
„Katyń 1940” – na pamiątkowych planszach archiwalne materiały: anonsy prasowe, portrety osób, zdjęcia ekshumacji
zwłok, dokumentujące winę władz sowieckich odpowiedzialnych za tę zbrodnię.
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Pod Krzyżem Katyńskim
w Łagiewnikach
Także pod Krzyżem Katyńskim na łagiewnickim cmentarzu przy ul. Wspólnej obchodzono 70. rocznicę zbrodni
katyńskiej.
12 kwietnia uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 55 oraz członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Apelu Poległych, aby
zapalić znicze i pomodlić się, także za oﬁary tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. Prezes ŁTK
Stanisław Spólnik przygotował krótki historyczny wykład przypominający o zabójstwie oﬁcerów polskich w
katyńskich lasach, odkryciu tej masowej zbrodni przez
Niemców w 1943 r., sowieckiej propagandzie w kolejnych latach i losach „sprawy katyńskiej” po dziś dzień.

W sposób szczególny wspomniano o bohaterach z Łagiewnik: por. Tadeuszu Dylewskim, por. Tadeuszu Motarskim, por. Grzegorzu Staszkiewiczu i kpt. Janie Żaku.
13 kwietnia w Dniu Pamięci Oﬁar Katynia przy
Krzyżu Katyńskim w Łagiewnikach spotkali się wychowankowie ZSO Nr 17, gimnazjaliści z ul. Malborskiej, członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz rodziny Oﬁar Katynia i inni mieszkańcy,
którym „sprawa katyńska” jest bliska. Po Hymnie Państwowym państwo Kucałowie zaprezentowali piękny
program artystyczny, radny Jerzy Wardas podzielił się
wspomnieniami z osobistych spotkań z Prezydentem
Ryszardem Kaczorowskim. Młodzież złożyła kwiaty
pod Krzyżem, zapalono znicze, pomodlono się. Na zakończenie uczestnicy odśpiewali Rotę.
Wieczorem łagiewniczanie wzięli udział we Mszy św.
w paraﬁalnym kościele w intencji Oﬁar Katyńskich i 96
osób, które zginęły w katastroﬁe pod Smoleńskiem.

Wygraj w konkursie na
reklamę naszej dzielnicy!
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay zaprasza do
udziału w konkursie graﬁczno-fotograﬁcznym „Borek
Fałęcki-Łagiewniki. Tu mieszkam!”.
Prace zgłoszone do konkursu mają mieć charakter
reklamy pokazującej walory tej części Krakowa i
zachęcającej do jej odwiedzin. Prace mogą mieć
przykładowo formę: ﬁlmu reklamowego, plakatu,
ulotki, albumu fotograﬁczny, folderu.

KWIECIEŃ 2010

Można przedstawić prace indywidualne lub zbiorowe.
Opisane prace przyjmowane są do 10 maja 2010 r. w
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska
62, Kraków.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 maja o godz.
11.00 w sali widowiskowej CSW Solvay.

www.dzielnica9.krakow.pl
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Tańczę i śpiewam
w Krakowie

cd. ze strony 1.

Przedszkolaki zaprezentowały przyśpiewki, tańce i
tradycyjne obrzędy bogatego kulturowo regionu małopolskiego. Oglądaliśmy wesele krakowskie i góralskie,
zabawy z Lajkonikiem, wicie wianków, pieczenie chleba, tańce lachów sądeckich, krakowiaki i tańce góralskie
oraz słuchaliśmy piosenek i przyśpiewek, wiele z nich
w regionalnym dialekcie: „Kukułeczka”, „W murowanej
piwnicy”, „Tańcujze jako umiesz”. Występy olśniewały
także przepięknymi, kolorowymi strojami krakowskimi i
góralskimi.
Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały poczęstunek – soki oraz słodycze od sponsorów: ﬁrmy

Bahlsen, Piekarni Junex-Ryzbig i ﬁrmy Waﬂex oraz wydrukowanę na tę okoliczność kolorowankę. Nagrody zakupiono z funduszy uzyskanych z UMK Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatywę wspierły także
Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola oraz Wydawnictwa Znak. Wyróżniono 12 grup, które nagrodzone zostały elementami stroju krakowskiego oraz książkami dla
nauczycielek.

Laureaci przeglądu „Tańczę i śpiewam w Krakowie”,
wystąpili na scenie na Małym Rynku w VIII Dniu Organizacji Pozarządowych, który w tym roku Kraków świętował 1 maja.
Stowarzyszenie „Pawie Pióro” nieustannie stara się
o sponsorów takich przedsięwzięć jak Przegląd „Tańczę i
Śpiewam w Krakowie”. W tym roku inicjatywę wsparła
również Rada Dzielnicy IX.

Po Cracovia Maraton
25 kwietnia na starcie IX Cracovia Maraton stanęła największa dotąd liczba uczestników. Blisko 3100 zawodników to rekord w historii tej najważniejszej imprezy biegowej w Krakowie.
Zwycięzcą okazał się Etiopczyk Abebe Dagane, który
trasę pokonał w czasie 2:16,13. Zwycięzców okolicznościowymi medalami udekorował Prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski. „Cracovia Maraton to jedna z naszych szlagierowych imprez sportowych. Zawody doskonale promują Kraków w świecie” – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski.

Maraton ukończył również Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał

21-22 maja AKCJA WYSTAWKA KONTENEROWA
Kolejna szansa dla mieszkańczów Dzielnicy IX na pozbycie się
odpoadów wielkogabarytowych w sposób odpowiedzialny,
ułatwiający ekonomiczą gospodarkę odpadami w naszym
mieście.
Na terenie Dzielnicy IX kontenery wystawione będą w
piątek 21 maja od godz. 9.00, natomiast wycofane zostaną
w sobotę 22 maja o godz. 17.00.
Do kontenerów można wrzucać: SPRZĘT AGD, MEBLE.
Zabronione jest wrzucanie: OPON, GRUZU, WSZELKICH
ODPADÓW BUDOWLANYCH.
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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 skrzyżowaniu ulic Ruczaj i Irysowej.

DZIELNICA IX * ŁAGIEWNIKI – BOREK FAŁĘCKI

Konkurs „O pióro
Przewodniczącego”
W dniu 16 kwietnia w Gimnazjum Nr 24 odbył się ﬁnał
II edycji „Konkursu ortograﬁcznego o pióro Przewodniczącego Dzielnicy IX”. Wzięli w nim udział uczniowie ze
szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się
na terenie Dzielnicy IX, wytypowani w drodze eliminacji
szkolnych.

nia. Krystyna Bochenek była pomysłodawcą szerzenia
idei pięknej polszczyzny, inicjatorką ogólnopolskich
konkursów ortograﬁcznych.
Konkursowi patronowała dyrektor Gimnazjum Nr 24
Jolanta Staniec, zorganizowały go nauczycielki Liliane
Surówka i Monika Nowak. Nagrody ufundowała Rada
Dzielnicy IX.

Najlepszą wiedzą ortograﬁczną wykazały się: Weronika Leszczyk z Gimnazjum Nr 25, Weronika Bochenek
z Gimnazjum Nr 24 oraz Kamila Dróżkawiecka z Gimnazjum Nr 25. Laureatkami zostały także Sylwia Oleś
z Gimnazjum Nr 63 oraz Magdalena Michalczewska ze
Szkoły Podstawowej Nr 134.
Tegoroczny konkurs dedykowany został pamięci
Krystyny Bochenek, która zginęła w katastroﬁe samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwiet-

Polska biega! Samorząd biega!
8 maja 2010 r. XX Bieg Samorządowy
W dniu 8 maja zapraszamy na krakowskie Błonia na jubileuszowy ﬁrm. Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji oprócz wspólneXX Bieg Samorządowy, organizowany dla upamiętnienia pierw- go biegania planowane są inne atrakcje: najmłodsi będą mogli
szych niezależnych wyborów samorządowych przeprowadzo- uczestniczyć w zabawach i grach ruchowych w „Miasteczku dla
nych 27 maja 1990 r.
dzieci”, udział w licznych konkursach pozwoli na zdobycie okoDo wspólnego biegania zachęcamy zarówno doświadczonych licznościowych upominków.
biegaczy, jak i tych początkujących – wszystkich, którzy kochają Zapraszamy na bieg otwarty na dystansie 2 kilometrów – dla
biegać i robią to z czystej przyjemności. Szczególnie zaprasza- wszystkich chętnych, którzy zechcą powalczyć o puchar Premy dzieci i młodzież. W programie przewidziane są biegi dla zydenta Miasta Krakowa!
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, a Dodatkowe informacje: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kuldla zwycięzców atrakcyjne nagrody oraz puchary Rady Miasta tury Fizycznej, Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 (w godz. 12:00-16:00),
Krakowa. Tradycyjnie odbędą się także biegi sztafetowe, w któ- telefon: (0-12) 643-51-55 wew. 4, strona internetowa MZLA: lekrych udział wezmą m.in. przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, koatletyka.net.pl
reprezentanci rad Dzielnic oraz przedstawiciele krakowskich

23 maja 2010 r. V Międzynarodowy Bieg Kraków-Skotniki
W dniu 23 maja zapraszamy na objęty honorowym patronatem
Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz ks. Kard. Stanisława Dziwisza V MIĘDZYNARODOWY BIEG KRAKÓW-SKOTNIKI
Z OKAZJI 90. URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II. W tym roku

KWIECIEŃ 2010

ciekawa trasa biegu głównego prowadząca do Skotnik spod
okna przy ul. Franciszkańskiej 3. W programie także biegi dla
dzieci i młodzieży. Szczegóły na www.bieg.skotniki.com.

www.dzielnica9.krakow.pl
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XVI DNI DZIELNICY IX
RODZINNA MAJÓWKA
29 maja (sobota)
stadion KS Borek * ul. Żywiecka 13

rys. Adam Pochopień

na scenie:
dodatkowo:
13.00-14.00 bajka dla dzieci pt. „Czerwone
buciki” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Da capo”

14.30-15.30 występy przedszkolaków
z Samorządowego Przedszkola Nr 95

16.00-16.30 warsztaty perkusyjne
17.00-18.30 pokazy taneczne

zespoły taneczne VINX, WINKI oraz WINCZI z ZSOI nr 3
tańce hawajskie w wykonaniu Pearly Schells
Precedance w tańcu nowoczesnym

19.15-19.45 bliżej Afryki

nauka tańca afrykańskiego, degustacja egzotycznych potraw

20.00-21.30 ZABAWA TANECZNA

wystawa plenerowa 14.00-19.00

* pokaz zdalnie sterowanych zabawek
atrakcje: od 15.00 * zamek dmuchany,
samochodziki od 13.00 * jazda
konna od 13.00 * pokaz sprzętu technicznego Straży
Pożarnej oraz pokaz umiejętności Policji Drogowej
16.30-17.30

malarstwa i rysunku artystów: Adama Pochopienia,
Ewy Niemiec, Grażyny Stępniewskiej-Szynalik

warsztaty

biżuteria, wyroby z bibuły 15.30-17.00
ﬁlcowanie 16.00-17.30

konkursy dla dzieci 15.30-16.30

XVI DNI DZIELNICY IX z PARAFIADA
?

paraﬁi p.w. Matki Bożej Saletyńskiej
30 maja (niedziela)
plac przykościelny na osiedlu Cegielniana
rys. Adam Pochopień

15.00 spektakl pt. „Czerwone buciki” w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej „Da Capo”
17.00 pokazy sprzętu technicznego Straży Pożarnej oraz umiejętności Policji
14.30-17.00 gry, zabawy, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
warsztaty: perkusyjne, robienia biżuterii, ﬁlcowania, kuchni afrykańskiej

17.30 KONCERT ZESPOŁU ANDRZEJA MROZA oraz ZESPOŁU „PROMYKI”
20.00 losowanie nagrody głównej
atrakcje:
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* jazda konna od 14.00 * strzelnica * małpi gaj dla najmłodszych * grill, ciasta i
inne niespodzianki

www.dzielnica9.krakow.pl
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