
To miejsce i to dzieło winno być sprawą bosko-ludz-
ką – powiedział Metropolita Krakowski ks. kard. 
Stanisław Dziwisz podczas uroczystości wmuro-
wania kamienia węgielnego pod Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach. 

23 października 2010 roku pod kościół w Cen-
trum Pamięci Jana Pawła II na terenie białych 
mórz, wmurowany został kamień węgielny. 
W uroczystościach udział wzięli m.in. przed-
stawiciele władz miejskich, wojewódzkich i sa-
morządowych, także Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski, uczniowie ze szkół noszących 
imię Jana Pawła II, członkowie ruchów, sto-
warzyszeń i organizacji katolickich Archidie-
cezji Krakowskiej oraz architekci, budowniczy 
i sponsorzy Centrum Jana Pawła II. Dzielnicę 
IX reprezentował radny Władysław Batko oraz 
Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Łagiewniki 

- Borek Fałęcki Adam Migdał.
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Kamień węgielny pod 
Centrum Jana Pawła II 
Nie lękajcie się

cd. na stronie 6.

Złoty Medal Opiekuna 
Miesjsc Pamięci Narodowej

W październiku dwie z placówek oświatowych z naszej dziel-
nicy – Gimnazjum Nr 24 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Nr 17 – uhonorowano Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej. Jest to medal nadawany osobom lub jednost-
kom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu 
idei pamięci narodowej oraz za wyróżniającą się działalność 
związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu 
Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. cd. na stronie 7.

W ostatnim czasie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, 
realizując program budowy boisk sportowych dla mieszkańców 
Krakowa, oddał do użytkowania boiska sportowe dla miesz-
kańców osiedli Kurdwanów, Kliny Borkowskie oraz Ruczaj. 

W niedalekiej przyszłości wybudowane zostanie boisko 
dla mieszkańców osiedla Cegielniana. W tym celu Rada 
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki przeznaczyła środki 
finansowe na opracowanie dokumentacji na budowę boiska 
sportowego. Obiekt powstanie obok Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Integracyjnych Nr 3 przy ulicy Strąkowej. 

Na terenie Dzielnicy IX trwa obecnie modernizacja boisk 
szkolnych przy ulicy Fredry.

Boiska dla Krakowian
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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, w dniu sesji 
w godz. 14.00-17.00

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

www.dzielnica9.krakow.pl

W październiku sesja Rady Dzielnicy 
IX odbyła się w dniu 19.10.2010 r.

Uchwalono wniosek się o umiesz-
czenie w Budżecie Miasta Krakowa 
na 2011 rok modernizacji ulicy Sio-
stry Faustyny na odcinku od ulicy 
Ratajskiej do ulicy Fredry. Wiado-
mo, że ulica Siostry Faustyny sta-
nowi bardzo ważny w skali miasta 
ciąg komunikacyjny do Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia. Co roku 
miejsce to odwiedzane jest przez 
liczną rzeszę pielgrzymów oraz tu-
rystów pielgrzymujących, którzy 
udają się z pielgrzymką do Sanktu-
arium w Łagiewnikach, a następnie 
zwiedzają Kraków z jego licznymi 
zabytkami. Stan jezdni, a szczególnie 
chodników na tym odcinku jest bar-
dzo zły, zagrażający bezpieczeństwu 
zarówno pieszych, jak kierowców. 
Rada Dzielnicy IX w ramach swoich 
kompetencji i przyznanych środków 
na remonty i budowy dróg gmin-
nych, wyremontowała już wiele ulic 
okalających Sanktuarium. Niemniej 
jednak ze względu na wbudowywa-
nie krawężników granitowych, co 
wiąże się z większym kosztem, środ-
ki Dzielnicy są zbyt małe na takie 
zadanie. Rada zaznaczyła, że jest to 
ostatni fragment tej ulicy do wyre-
montowania i modernizacji.

Kolejny raz rada zawnioskowała 
o umieszczenie w Budżecie Miasta 

Krakowa na 2011 rok budowy ulicy 
8 Pułku Ułanów (Nowoobozowej), 
zwracając jednocześnie uwagę na 
konieczność rychłego doprowadze-
nia tej inwestycji do skutku. Ta ulica 
planowana była już w 1988 r. jako 
zbierająca ruch z mających powstać 
w przyszłości osiedli. W ostatnich 
latach wielotysięczne osiedla miesz-
kaniowe między ulicami Żywiec-
ką i Kobierzyńską powstały często 
z założeniem wyjazdu nieistniejącą 
wciąż ul. 8 Pułku Ułanów. W konse-
kwencji cały ruch skierowany jest na 
drogi w obszarze Borku Fałęckiego 
budowane 80 lat temu i nieprzysto-
sowane do przeniesienia tak dużego 
obciążenia ruchem, jaki jest genero-
wany z tych osiedli.

Rada uchwaliła także korektę listy 
rankingowej zadań powierzonych 
na 2010 rok w zakresie „Ogródki 
jordanowskie oraz zieleńce i skwe-
ry”. Dopisano na ostatnim miejscu 
listy rankingowej remont placu ma-
newrowego przed Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących Nr 17 przy ul. 
Fredry 65.

Pozostałe po przetargach reali-
zowanych na rzecz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 17 oraz 
Gimnazjum Nr 24 środki finansowe 
przeznaczono na kontynuację prac 
remontowych w w/w placówkach.

Niestety pod-
czas zaledwie 
jednej nocy 
w Parku Solvay 
zniszczone 
zostały lampy.  
Koszt naprawy 
tych urządzeń 
sięga ok. tysią-
ca złotych.

Wandale nie śpią...
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CZARNOMSKA, Jolanta RYBAR-
CZYK,Józef STACHNIK, Stanisław 
ŚLIWA,

w dziedzinie haftu i koronki – I 
nagroda: Janina KORPAK, Krysty-
na POTEREK, Irena SZTABA; II na-
groda: Halina DULEMBA, Barbara 
GORZKOWSKA, Jadwiga LACHO-
WICZ, Danuta RUSEK; III nagroda: 
Barbara BINIAS, Julia ROMANIEC, 
Anna STRYSZEWSKA,

w dziedzinie literackiej: Lucyna 
GRUSZCZYŃSKA–JELEŃSKA (I 
nagroda), Stanisława Bożena DZIE-
DZIC (II nagroda), Julia PAWLIC-
KA-DEKERT (III nagroda).

Wyróżnienia w dziedzinie go-
belinu i fotografii otrzymały: Ire-
na STEC, Ewa POLSKA, Ewa PA-
LUCH.

Wystawa pokonkursowa czynna 
jest od poniedziałku do piątku w 
godz. 17.00-19.00.

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW 
KLUBU ISKIERKA DOMU KUL-
TURY PODGÓRZE W KRAKO-
WIE ŻYCZY PAŃSTWU DALSZEJ 
WENY TWÓRCZEJ I ZDROWIA, 
TAK ABYŚMY SIĘ SPOTKALI PO 
RAZ JEDENASTY.

Ponad 60 osób z Małopolski wzięło 
udział w wernisażu wystawy pokon-
kursowej „Ukryte talenty artystyczne 
ludzi trzeciego wieku”. 

Już po raz dziesiąty twórcy nie-
profesjonalni spotykali się w Klubie 
ISKIERKA, aby zaprezentować swoją 
twórczość artystyczną mieszkańcom 
Krakowa. Do tej pory w konkursie 
wzięło udział ponad 700 osób. 

W tegorocznej jubileuszowej edycji 
58 twórców z Krakowa, Warszawy, 
Gniezna, Wodzisławia, Oświęcimia, 
Łodzi, Pszczyny, Mirowa oraz Iwa-
nowic udostępniło swoje prace do 
oceny jury. Osoby uczestniczące w 
konfrontacjach artystycznych traktują 
kontakt ze sztuką jako znakomitą za-
bawę, przyjemność czy relaks, które 
przypominają im satysfakcję z odkry-
wania rzeczywistości w sposób twór-
czy. Nie jest to ich zawodowa praca, 
a mimo to osiągają godny uwagi 
poziom artystyczny. Prace ujawniają 
szeroki wachlarz dziedzin i technik 
artystycznych, są wśród nich: obrazy 
malowane farbami olejnymi, akwa-
relami, pastelami, rysunki ołówkiem, 
hafty krzyżykowe, płaskie, płaskie 
krakowskie, Richelieu, koronki kloc-
kowe, frywolitki, gobeliny, szydeł-
kowe, aplikacja, fotografia, wiersze, 
wspomnienia, fraszki i opowiadania. 

Uroczyste wręczenie nagród mia-
ło miejsce 22 października w Klu-
bie Iskierka. Jury konkursowe – An-
drzej GOLONKA (kierownik Klubu 
ISKIERKA), Adam POCHOPIEŃ (ar-
tysta plastyk – członek Związku Pol-
skich Artystów Plastyków), Grażyna 
STĘPNIEWSKA-SZYNALIK (plastyk), 
Maciej NAGLICKI (poeta – członek 
Związku Literatów Polskich) – przy-
znało nagrody i wyróżnienia w czte-
rech dziedzinach. Nagrody otrzyma-
li: 

w dziedzinie malarstwa – I nagro-
da: Irena BAHRYNOWSKA-KOWAL-
SKA, Bogumiła BALICZEK, Adam 
MIELNIK; II nagroda: Zdzisława LA-
SKA, Ewa NIEMIEC, Krystyna RYŚ; 
III nagroda: Ewa BOROWIEJSKA, Ewa 

Jubileuszowa edycja konkursu 
Ukryte talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku

Ewa Niemiec, Kraków

Danuta Beresińska, Kraków

Halina Dulemba, Kraków

Ewa Czarnomska, Kraków
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Spotkanie w sprawie 
kanalizacji przy ul. Na 

Grządkach i ul. Ogrodniki

Najważniejszą konsekwencją spotkania jest realna 
szansa na załatwienie problemu.

Punkt InfoKraków w Sanktuarium w Łagiewnikach

Udzielanie kompleksowej informacji turystycznej i 
kulturalnej, umożliwienie dostępu do materiałów pro-
mocyjnych dotyczących Krakowa i zachęcenie pielgrzy-
mów i turystów do odwiedzenia centrum Miasta - to 
główne zadania, jakie stoją przed pracownikami nowo 
otwartego, pod koniec sierpnia, punktu InfoKraków na 
terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach.

Sieć Punktów InfoKraków jest jednym z działów Kra-
kowskiego Biura Festiwalowego. Składa się ona z ośmiu 
Punktów Informacji Miejskiej InfoKraków, rozmiesz-
czonych w różnych lokalizacjach Krakowa. Punkty pro-
wadzą różnego rodzaju usługi, zarówno dla turystów, 
jak i dla mieszkańców miasta. Oprócz kompleksowej 
informacji turystycznej i kulturalnej, Punkty oferują 
także materiały promocyjne dotyczące miasta i regionu, 
bezpłatne mapy, prowadzą sprzedaż biletów na koncer-
ty i inne imprezy kulturalne, pośredniczą w sprzedaży 
usług przewodnickich i transportowych po mieście i 
regionie, sprzedają przewodniki i inne wydawnictwa 
tematyczne, prowadzą badania statystyczne ruchu tu-
rystycznego.

Sieć powstała 1 czerwca 2004 roku. Początkowo w 
jej skład wchodziły cztery Punkty Informacji Miejskiej 
przy ul. Szpitalnej 25, ul. św. Jana 2, ul. Józefa 7 i na os. 
Słonecznym 16. W 2005 roku zostały uruchomione dwie 

nowe lokalizacje: w Wieży Ratuszowej na Rynku Głów-
nym i na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Balice. W 2007 roku powstał kolejny, znajdujący się w 
Pawilonie Wyspiańskiego, otworzonym podczas uro-
czystych obchodów 750-lecia lokacji miasta Krakowa. 

Punkt Informacji Miejskiej InfoKraków
w Sanktuarium w Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3
czynny: pn.-nd. 9.00-17.00
tel. 12 263 60 64 
simlagiewniki@infokrakow.pl

Na wniosek mieszkańców ulic Na Grządkach i Ogrod-
niki Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał 
zorganizował spotkanie w sprawie kanalizacji w tym 
rejonie. Mieszkańcy zasygnalizowali nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu kanałów ulicznych, wskutek czego 
następuje przepełnienie systemu. W efekcie występują 
podtopienia najniższych kondygnacji budynków. 

Przedstawiciel MPWiK przedstawił wyjaśnienia w tej 
sprawie: wykonano pomiary hydrauliczne przepływów 
sieci kanalizacyjnej potwierdzające okresową pracę 
kanałów pod ciśnieniem w okresie intensywnych opa-
dów. MPWiK podjęło prace projektowe celem odciąże-
nia zlewni i likwidacji niepożądanych efektów w pracy 
kanalizacji. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dzielni-
cy IX – Władysław Batko, Jerzy Wardas, Przewodniczą-
cy Adam Migdał – oraz przedstawiciel MPWiK, a także 
bardzo liczna grupa mieszkańców. 



5PAŹDZIERNIK 2010 www.dzielnica9.krakow.pl

Wykonano następny etap remontów chodników uli-
cy Koszalińskiej. Teraz  jest znacznie bezpieczniej.

Kończy się remont mostka na potoku Urwisko w cią-
gu pieszym do Parku Solvay. Pozostało tylko pomalo-
wać i znowu będzie wygodna, ale i bezpieczna droga do 
Parku Solvay, do szkoły, przedszkola czy na spacer.

Z ostatnich zadań inwestycyjnych pilotowanych przez 
Radę Dzielnicy IX

Nowe chodniki przy Koszalińskiej Remont kładki na potoku Urwisko

Nareszcie, po wielu staraniach, udało się rozpocząć 
modernizację boisk na terenie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 17 przy ulicy Fredry. W dobrym tempie 
Zarząd Infrastruktury Sportowej przystąpił do realizacji 
tego zadania. Niedługo spodziewamy się zakończenia 
modernizacji. Młodzież już nie może doczekać się odda-
nia do użytkowania boisk. Wszystko zgodnie z planem 
i pod kontrolą. 

Szczególne podziękowania należą się Prezydentowi 
Miasta Jackowi Majchrowskiemu. 

Kolejna inwestycja w młodzież

Dzięki finansowemu wsparciu Prezydenta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego rozpoczęto kompleksową mo-
dernizację ulicy Ruczaj. Część inwestycji realizowana 
jest z Budżetu Miasta Krakowa, a część ze środków 
Rady Dzielnicy IX. Ulica zyska nowy wymiar. Wyko-
nane będzie odwodnienie, obustronne chodniki oraz 
oświetlenie. 

Modernizacja ulicy Ruczaj
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dokończenie ze strony 1.

We mszy św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia udział 
wzięło blisko 3 tys. osób. Potem uczestnicy uroczysto-
ści udali się w procesji na plac budowy Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!”. Liturgii wmurowania ka-
mienia węgielnego pod nową świątynię przewodniczył 
ks. kard. Stanisław Dziwisz. Ważnym elementem uro-
czystości było odsłonięcie kamienia węgielnego i sym-
boliczne wmurowanie. Nad kamieniem umieszczona 
została mozaika przedstawiająca wizerunek Ojca Świę-
tego Jana Pawła II.

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” powoływa-
ne jest dla upamiętnienia dziedzictwa osoby i pontyfi-
katu sługi Bożego papieża Jana Pawła II oraz po to, żeby 
jego słowa zostały przekazane następnym pokoleniom. 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” będzie ośrod-
kiem pamięci osoby i dzieła papieża Polaka. Głównym 
zadaniem Centrum będzie upowszechnianie i twór-
cze rozwijanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II 

– promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej 
z jego osobą, a także działalność naukowa i edukacyjna 
oraz pomoc potrzebującym. 

W słowie skierowanym do zgromadzonych podczas 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego Metro-
polita Krakowski podkreślił, że w tym dziele, nie chodzi 

Kamień węgielny pod 
Centrum Jana Pawła II Nie 
lękajcie się

tylko o ludzi bliskich Kościołowi katolickiemu. Chcemy 
stworzyć także miejsce dla ludzi, którzy są daleko od Piotra 
i od Chrystusa. Daleko od Kościoła i od Boga – mówił kard. 
Dziwisz. – Pragniemy poprzez to dzieło odpowiedzieć na 
religijne i humanistyczne potrzeby współczesnego człowieka, 
zwłaszcza młodzieży.

Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski przypo-
mniał o szczególnej roli Krakowa, który jako jedyny był 
świadkiem niemal całej życiowej drogi Karola Wojtyły 

– od studiów, aktorstwa, poprzez narodziny powołania 
kapłańskiego i posługę biskupią, aż po jego pielgrzym-
ki papieskie. Ta inwestycja to wielki pomnik naszej pamięci 
i podziękowanie za wszystko, co dla nas zrobił. To także sym-
bol więzi Ojca Świętego z Krakowem. Papież kochał Kraków, 
dziś możemy powiedzieć, że Kraków również kocha Jana Paw-
ła II – powiedział także Jacek Majchrowski.

Na placu budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lę-
kajcie się!” trwają  intensywne prace budowlane. Cen-
tralnym miejscem obiektu będzie kościół. Pozostałe ele-
menty założenia podporządkowane są cnotom: wierze 

– muzeum papieża, prawdzie – instytut badań nad na-
uczaniem Jana Pawła II, miłości – centrum szkolenia wo-
lontariatu, mądrości – centrum konferencyjne. Budynki 
skierowane będą na Bazylikę Bożego Miłosierdzia dla 
zobrazowania najważniejszego przesłania Jana Pawła II. 
Z kościoła w stronę bazyliki będzie prowadziła aleja 
upamiętniająca pielgrzymki papieskie do Polski. Plac 

przed Centrum przypominać ma świątynię pod gołym 
niebem, a jej filarami będą obeliski upamiętniające 14 
encyklik Jana Pawła II. Zielone tereny wokół Centrum 
będą skrywać Dróżki Miłosierdzia Bożego, plenerową 
Drogę Krzyżową oraz centrum rekolekcyjne.

Przemówienie Prezydenta Jacka Majchrowskiego podczas uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod kościół w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

Projekt Centrum „Nie lękajcie się” autorstwa Andrzeja Mikulskiego

Widok na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” od strony zachodniej, 
wrzesień 2010 r.
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W uroczystości udekorowania sztandaru Gimnazjum 
Nr 24 Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej, w dniu 14 października udział wzięli: Wojewoda 
Małopolski Stanisław Kracik, Konsul Generalny Francji 
Alain Schneider, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK Jan 
Żądło, Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie – Wojciech 
Baliński oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam 
Migdał. Inicjatorem udekorowania sztandaru gimna-
zjum był Kapitan AK – Włodzimierz Wolny, kombatant 
i wielki przyjaciel młodzieży. W uroczystości wzięły 
udział poczty sztandarowe szkół Podgórza i szczepów 
harcerskich. 

Gimnazjaliści ze szkoły w Borku Fałęckim opiekują 
się obeliskiem Stalag 369. Biorą udział w obchodach 
rocznicowych odzyskania niepodległości oraz dbają 
o porządek w tym miejscu, szczególnie w czasie przed 
ważnymi rocznicami państwowymi.

Podobnie uczniowie ZSO Nr 17 mają pod swoją opie-
ką Krzyż-pomnik przy ul. Turowicza, w miejscu nieist-
niejącego już XIX-wiecznego cmentarza cholerycznego. 
Młodzież angażuje się również w obchody uroczysto-
ści z okazji 3 Maja oraz 11 Listopada przy Pomniku 
37-miu z Łagiewnik na ul. Hm. Millana. Odznaczenia 
sztandaru szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej, w dniu 15 paździenika, dokonał 
Wojewoda Krakowski Stanisław Kracik. Złotym Krzy-
żem została również uhonorowana dyrektor szkoły 
Alicja Kapcia. W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele środowisk kombatanckich z weteranem kapita-
nem Armii Krajowej – Włodzimierzem Wolnym oraz 
Prezesem Małopolskiego Związku Kombarantów RP i 
byłych więźniów politycznych  płk mgr inż. Julianem 
Ziębą,  Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 

Złoty Medal Opiekuna 
Miesjsc Pamięci Narodowej

dokończenie ze strony 1.

Pamięci Walk i Męczeństwa – Wojciech Baliński oraz 
członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalne-
go. Radę Dzielnicy IX reprezentował Przewodniczący 
Rady Adam Migdał.

W trakcie obu uroczystości uczniowie klas pierw-
szych złożyli ślubowanie.

Prace porządkowe klasy Ib przy obelisku w Borku Fałęckim u zbiegu ulic Żywiec-
kiej i Zawiłej

Uhonorowana Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 pani Alicja Kapcia

Uroczystość dekoracji sztandaru Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Złotym 
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych podczas uroczystości odznaczenia sztandaru w Gim-
nazjum Nr 24
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Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że ustawiony 
w ulicy Turonia na odcinku od ulicy Miłkowskiego do ulicy Ruczaj znak D-18 „parking” 
z tabliczką o treści „wyłącznie dla mieszkańców ul. Ruczaj 17” 
został ustawiony NIELEGALNIE, BEZ ZGODY ZARZĄDCY DROGI.
W stosunku do kierowców parkujących na odcinku ulicy objętym zakazem zatrzymywania 
się - ustawiony znak B-36 z tabliczką T-24 (odholowanie pojazdu na koszt właściciela) 
- zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodne z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005 poz. 908 z póz. Zmianami) wraz z art. 130a 
pkt. 5  znowelizowanych przepisów w/w 
Ustawy.
Powyższe działania podejmowane 
będą w celu bezwzględnej poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
(głównie dzieci).

Koszt odholowania to ok. 400 zł, do tego 
doliczany jest mandat w wysokości ok. 
100 zł.
Każdy dzień postojowy na parkingu 
strzeżonym kosztuje ok. 25 zł.

NASZYM ZDANIEM: 
NIE OPŁACA SIĘ !!!

W tym roku świętowano 20-lecie działania 18 dzielnic 
Miasta Krakowa. Dzielnice powołano po to, aby społecz-
ność lokalna miała większy wpływ na dotyczące jej bez-
pośrednio życie publiczne. 

Biorąc pod uwagę minione 20 lat, refleksja jest jednoznacz-
na – to ogniwo samorządu lokalnego sprawdziło się.

W styczniu wybierać będziemy nowych radnych 
dzielnicowych.

Każdy zameldowany na stałe mieszkaniec dzielnicy ma 
wpływ na to, kto będzie dbał o interesy jego najbliższego 

otoczenia. Ważne jest zatem, aby spośród kandydatów 
wybrać tego, który najtrafniej będzie potrafił oceniać 
potrzeby w Dzielnicy IX oraz będzie angażował się w sta-
rania o poprawę warunków życia mieszkańców, zarów-
no w zakresie budowy i remontów dróg, jak i w sferze 
edukacji naszych dzieci czy poprzez wspieranie inicja-
tyw kulturalnych i poszerzanie możliwości aktywnego 
spędzania czasu. 

Wybierz kandydata do Rady Dzielnicy IX i weź udział 
w głosowaniu!

9 STYCZNIA 2011 R.
WYBORY DO RAD DZIELNIC 

MIASTA KRAKOWA
Wybieraj ludzi sprawdzonych, których znasz. 

Samorząd bez polityki i bez partii.


