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Samorządowe Przedszkole Nr 10 – pierwsze
w Krakowie przedszkole im. Jana Pawła II
W dniu 18 października 2007 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 10 przy ul. Strąkowej miała miejsce wyjątkowa
uroczystość, jaką było nadanie placówce imienia Jana Pawła
II. Jako gość honorowy swoją obecnością uświetnił uroczystość
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski
i zarazem wieloletni sekretaerz Ojca Świętego Jana Pawła II.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Elżbieta Lęcznarowicz – vce Prezydent Miasta Krakowa, Marta Patena – Przewodnicząca
Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, Barbara Szeląg – wizytator ds. przedszkoli Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz
przedstawiciele Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki,
Adam Migdał – Przewodniczący Rady, Maria Słobodzian – z-ca
Przewodniczącego, Radny Jerzy Bętkowski.
W czasie uroczystości odczytano Uchwałę Rady Miasta
Krakowa nadającą imię Jana Pawła II Samorządowemu
Przedszkolu Nr 10 w Krakowie.
dokończenie na str.5

Koncert „Pogodnej Jesieni”
w Dniu Solidarności
18 października zespół „Pogodna Jesień” wystąpił z
okazji Dnia Solidarności. Koncert był okazją do spotkania
się w miłej atmosferze przy herbacie i ciastku seniorów
naszej społeczności. Wspólne śpiewanie znanych i lubianych piosenek krakowskich, biesiadnych i żołnierskich,
dużo humoru i pogody ducha, werwa i radość, jakimi
emanują artyści „Pogodnej Jesieni”, udzielił się wszystkim. Przez lata, także i dziś, to, co przekazuje „Pogodna
Jesień” niezmiennie budzi podziw i uśmiech na twarzach
słuchaczy.
Nie pierwszej jesteśmy młodości, ale niesiemy ludziom
radość. Niesiemy piosenkę, taniec, poezję. Młodość zależy od
nas samych – mówi p. Janina Pater, kierownik zespołu
„Pogodna Jesień”. Pani Janina dziękowała gospodarzom CSW Solvay za możliwość organizowania prób
oraz Radzie Dzielnicy IX, która od lat wspiera zespół
finansowo.

dokończenie na str.4
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Sprawozdanie z minionej sesji
Rady Dzielnicy IX
W dniu 9 października odbyła się XV w tym roku sesja Rady Dzielnicy IX. Rada przede wszystkim opiniowała
wnioski o wydanie decyzji WZ oraz uchwaliła korekty w sprawie przeznaczenia środków finansowych za
zadania na rok 2007 i 2008.

Zaopiniowano negatywnie wniosek o wydanie
decyzji warunków zabudowy dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym
garażem podziemnym przy ul. Zdunów (działki
nr 153/3 i 152/5 obr. 43 Podgórze). Rada postuluje
o zmniejszenie intensywności zabudowy poprzez
obniżenie ilości kondygnacji od strony ul. Zdunów
do wysokości dwóch kondygnacji, aby dostosować
zabudowę do sąsiedniej istniejącej od strony północnej
i wschodniej. Wnioskuje się również o zmianę układu
komunikacyjnego tak, aby wjazd na teren planowanej
inwestycji jako dodatkowy pas jezdni był pasem zjazdu
w prawo z ul. Zdunów oraz pasem wyjazdu z terenu
inwestycji w prawo.
Rada uchyliła Uchwałę Nr XIV/128/2007 z dnia
18.09.2007 r. dotyczącą opinii na temat wniosku o
wydanie decyzji warunków zabudowy pn. „Budowa
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z
podziemnymi parkingami na działce nr 209 obr. 43
Podgórze wraz z wjazdem i infrastrukturą techniczną
na działkach nr 207 i 209 obr. j.w. przy ul. Obozowej”.
Rada uzasadnia, iż opiniując inwestycję w dniu 18.09.07
oparła się na materiałach, które okazały się niezgodne
ze stanem rzeczywistym. Wobec powyższego na sesji w
dniu 9.10.2007 r. uchwalono negatywną opinię w sprawie wniosku o wydanie decyzji warunków zabudowy
w/w inwestycji. Wniesiono jednocześnie o:
dostosowanie zabudowy w/w działek do wytycznych zawartych w procedowanym planie szczegółowym Kobierzyn-Zalesie, tj. budynki od 3-6 mieszkań,
MWN 3-6 o niskiej intensywności zabudowy oraz
budowę ogródka jordanowskiego jako dopełnienie
powierzchni działki;
dostosowanie drogi dojazdowej do w/w nieruchomości, tak aby droga spełniała odpowiednie warunki
techniczne.
Podjęto również uchwałę wnioskującą o budowę
progów zwalniających w ulicy Zdunów. Ulica ta stanowi ciąg komunikacji samochodowej i pieszej. Jest
jedyną drogą dojścia do szkoły. Montaż progów jest
kwestią zapewnienia bezpieczeństwa poruszających
się tu osób. Do uchwały załączono pismo mieszkańców
z podpisami.
Rada uchwaliła korektę uchwały 2006 r. w sprawie
przeznaczenia środków na zadania priorytetowe na


rok 2007. Przeniesiono kwotę 40 000 zł z zadania pn.
„Modernizacja ul. Światowida wg projektu po wykonaniu kanalizacji” na następujące zadania:
1. Zakup i wymiana opraw oświetleniowych na osiedlu
przy ul. Żywieckiej – 12 000 zł;
2. Wymiana okien w Gimnazjum Nr 24 (ul. MontwiłłaMireckiego) – 4 100 zł;
3. Dofinansowanie zakupu słupów oświetleniowych
przy ul. Modrej – 3 000 zł;
4. Zakup komputera z wyposażeniem dla biblioteki
przy ul. Żywieckiej – 3 000 zł;
5. Zakup komputera z wyposażeniem dla biblioteki
przy ul. Borsuczej – 2 000 zł;
6. Zakup wyposażenia dla Klubu ISKIERKA (odtwarzacz DVD z nagrywarką, mikrofony, antyramy)
– 5 400 zł;
7. Zakup i montaż centrali telefonicznej w ZSS przy ul.
Niecałej 8 – 2 000 zł;
8. Zakup kamer i wyposażenia do monitoringu w
Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)
– 2 500 zł;
9. Dofinansowanie zakupu i montażu oświetlenia
galerii w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY
– 3 000 zł;
10. Zakup blatów do stolików szkolnych w ZSOI Nr 3
(ul. Strąkowa) – 3 000 zł.
Pozostałe po przetargach środki na zadania powierzone na rok 2007 zakresu remonty placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX przeznaczono na wymianę
stolarki okiennej w sanitariatach w Gimnazjum Nr 24
przy ul. Montwiłła-Mireckiego.
Rada skorygowała także uchwałę z czerwca 2007 r.
w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone
w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok
2008, przeznaczając kwotę 480 zł na zakup nagród
dla zespołu „Pogodna Jesień” występującego podczas
koncertu dla mieszkańców Dzielnicy IX z okazji Dnia
Solidarności.
Uchwalono również korektę listy rankingowej zadań
powierzonych na 2008 rok, spowodowaną przyznaniem dodatkowych środków.
Dodatkowe środki w kwocie 300 zł w ramach zadań
powierzonych Dzielnicy IX w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą
„Bezpieczny Kraków” w 2008 roku przeznaczono na
dodatkowy druk ulotek w zakresie poprawy bezpieczeństwa opracowany i wydany przez Straż Miejską.
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Zanim wydamy opinię
Od kilku lat trwa intensywna realizacja różnorakich
inwestycji na terenie naszego miasta. Także i w Dzielnicy
IX wciąż powstają nowe obiekty i w dużym tempie rozrasta się budownictwo mieszkaniowe. Rada Dzielnicy IX
opiniuje pozytywnie bądź negatywnie wnioski o wydanie decyzji o WZiZT lub ULICP inwestycji planowanych
na terenie Dzielnicy IX. Uchwały opiniujące zamierzenia
inwestycyjne przygotowuje Komisja Infrastruktury,
uprzednio analizując dokumentację i projekty dotyczące
danej inwestycji. Do pełnego oglądu sytuacji konieczna
jest również wizja w terenie, na którym planowana
jest zabudowa. Czasem Rada organizuje spotkania z
projektantami oraz innymi organami mającymi wpływ
na kształt zamierzanych inwestycji, co dotyczy zwykle
najistotniejszych przedsięwzięć, jak np. otwartej w 2002
r. ul. J. Turowicza, czy projektowanej obecnie tzw. Trasy
Łagiewnickiej.

Radni: Marian Rodakowski, Jerzy Bętkowski i Jerzy Wardas
podczas wizji w terenie

Rodzice dzieci po urazach kręgosłupa!
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji prowadzi zajęcia
dla dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową, z rozszczepem kręgosłupa oraz po urazach rdzenia kręgowego.
FAR oferuje:
praktyczną pomoc,
niezbędną wiedzę,
potrzebne informacje.
FAR organizuje:
obozy dla dorosłych i dla dzieci,
zajęcia w regionie,

kursy komputerowe,
szkolenia dla personelu medycznego.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza wszystkich zainteresowanych, a szczególnie rodziców z
dziećmi od lat 4.
tel. 0 501 489 008
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, 02-711 Warszawa, ul.
Inspektowa 1, tel./fax 22 651 88 02, Koordynator Regionu
Małopolskiego: tel. 0 501 489 008, e-mail: malopolska@far.
org.pl; www.far.malopolska.zax.pl

Nasze Koło
W dniu 3.10.2007 r. odbyły się wybory na kolejne 5
lat do Zarządu Koła 21 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, które działa na terenie Dzielnicy IX od 30 lat.
Do Zarządu weszli doświadczeni działacze poprzednich kadencji, znający potrzeby materialne i duchowe
ludzi w podeszłym wieku.
W poprzednich kadencjach co roku organizowane
były spotkania okolicznościowe: noworoczne spotkanie
przy opłatku, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz Dnia
Seniora. Były również odwiedziny w domach ludzi chorych – leżących, aby nieść im słowa otuchy, pocieszenia
i nadziei oraz pogody ducha na każdy dzień życia. W
miarę możliwości finansowych i dzięki pomocy Rady
Dzielnicy IX oraz Banku Żywności UE przekazywane im
były paczki żywnościowe. Wszyscy członkowie Koła 21
przynajmniej raz w roku otrzymali paczki żywnościowe,
za co bardzo dziękujemy Radzie Dzielnicy IX.

Członkom zarządu Koła 21 wyrażamy słowa uznania
i podziękowania za bezinteresowną, płynącą z potrzeby
serca, pracę dla dobra członków koła.
Wielkie słowa podziękowania oraz dyplom z dedykacją
za 30 lat pracy w zarządzie koła kierujemy do p. Anieli
Pryk, która pomimo 87 lat życia wciąż jest pełna uśmiechu
i humoru.
Przewodniczący Zarządu Koła 21 Z. Sporysz
Sekretarz Koła 21 Z. Goebel
Emerycie! Rencisto!
Przyjdź do nas. Tu znajdziesz prawdziwych przyjaciół, którzy mają wspólny cel – godnie przeżyć
jesień życia.
Czekamy na Ciebie w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16-17 w Gimnazjum Nr 24 przy ul.
Montwiłła-Mireckiego 29.
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Wystawa w Łagiewnikach
W październiku w ZSO Nr 17 przy ul. A. Fredry
65 czynna była interesująca wystawa malarstwa
zatytułowana „Stare Łagiewniki”. Zorganizowało ją

Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Prezentowane
były prace 22 twórców, które powstały w latach 2003-2007
podczas trzech plenerów malarskich w Łagiewnikach.
W wernisażu wystawy, który odbył się w dniu 5.
10.2007 r., wzięło udział ponad 40 osób. Wśród gości
byli m. in.: ks. Tadeusz Dziedzic – nowy proboszcz
łagiewnickiej parafii pw. NSPJ, członkowie ŁTK oraz
Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej wraz ze
swymi opiekunami, seniorzy harcerstwa z p. Lesławem
Połomskim i p. Włodzimierzem Kucem, p. Adam
Pochopień reprezentujący twórców oraz nauczyciele i
młodzież miejscowych szkół.
Projekt ten wspomogła finansowo Rada Dzielnicy IX,
którą na wernisażu reprezentował p. Władysław Batko.
Stanisław Spólnik
Prezes ŁTK

Pod Krzyżem
na Dąbrówce
Tuż przed Świętem Zmarłych 30 października młodzież należąca do Koła Młodych Miłośników Ziemi
Łagiewnickiej ŁTK złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod
Krzyżem na Dąbrówce w Łagiewnikach przy ul. J. Turowicza. Miejsce to upamiętnia nieistniejący już cmentarz
choleryczny z 1845 roku. Krzyż odsłonięto w 2005 r.
podczas oddania do użytku tzw. Trasy Nowotarskiej
i przekazany został pod opiekę Szkole Podstawowej
Nr 56 im. Tadeusza Rejtana.

Koncert „Pogodnej Jesieni” w Dniu Solidarności
dokończenie ze str.1
Zespół „Pogodna Jesień” ma już 36 lat. Powstał
przy Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Pracy
jako pierwszy w Polsce zespół emerytów i rencistów.
Pomysłodawcą i duszą artystyczną zespołu był Władysław
Sierpowski, założyciel „Krakowiaków”. Na początku lat
90. „Pogodna Jesień” przechodziła poważne trudności
– zmarł Władysław Sierpowski oraz rozwiązano
spółdzielczość, co wiązało się z utratą sponsorów i lokum,
gdzie odbywały się próby. Zespół przetrwał trudne lata i
działa do dziś. Od 1996 r. próby odbywają się w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay.
„Pogodna Jesień” ma na swoim koncie blisko 4000
występów w domach spokojnej starości, klubach emerytów i rencistów oraz na okolicznościowych imprezach,
w tym także ponad 40 koncertów za granicą. Obecnie
działa pod kierownictwem Janiny Pater.
Zespół od lat jest wspomagany finansowo przez Radę
Dzielnicy IX.


Pani Janina Pater jako znakomity konferansjer podczas
koncertu "Pogodnej Jesieni".
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Samorządowe Przedszkole Nr 10 – pierwsze
w Krakowie przedszkole im. Jana Pawła II
dokończenie ze str.1
Doniosłym momentem części oficjalnej było przemówienie metropolity krakowskiego kardynała Stanisława
Dziwisza, a następnie poświęcenie i odsłonięcie tablicy
pamiątkowej. Kardynał wyraził wielką radość z faktu,
iż pamięć o naszym Wielkim Rodaku będzie wiecznie
żywa w sercach młodego pokolenia. Przedstawiciele Rady
Rodziców, wręczając kwiaty ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, złożyli mu serdeczne podziękowania
– „Cieszymy się, że ten szczególny moment możemy przeżywać
w obecności świadka ziemskiej pielgrzymki naszego umiłowanego Ojca Świętego”.

Szczególnym momentem było także wystąpienie Elżbiety Lęcznarowicz, która siadając specjalnie pośród
dzieci, odczytała im napisany na tę okoliczność list od
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Prezydent wyraził przekonanie, iż „przedstawienie tej
wybitnej osobowości, pokazanie, jakim Jan Paweł II był
człowiekiem, może sprawić, iż stanie się On inspiracją i
wzorem do naśladowania nawet dla przedszkolaków”.
Nie zabrakło także momentu, w którym odśpiewano
napisany przez Stanisławę i Zbigniewa Pączkowskich
specjalnie na tę okoliczność hymn przedszkola:
dokończenie ze str.6

Przedszkolaki za pan brat
z przepisami drogowymi
28 września w przedszkolu przy ul. Żywieckiej zawitali
policjanci z krakowskiej Sekcji Ruchu Drogowego. Zaprezentowali oni dzieciakom m.in. film pt. „Bolek i Lolek na
drodze”. Rozłożyli też Miasteczko Ruchu Drogowego,
w którym przedszkolaki przebrane za samochody i
policjantów uczyły się zasad poruszania po jezdni pojazdów i pieszych. Dzieci obejrzały również wyposażenie
policyjnych samochodów i motocykli. Podczas przymierzania policyjnych czapek, z lizakami „drogówki” w
rękach, mogły poczuć się jak prawdziwi funkcjonariusze
pilnujący porządku.
Przedszkole Samorządowe Nr 95 realizuje ze swymi
wychowankami Program Unikania Zagrożeń, w ramach którego dzieci m. in. biorą udział w teatrzykach
edukacyjnych. Ostatnio w październiku obejrzały przedstawienie pt. „Żabi król” – bajkę zawierającą edukacyjne
elementy za temat znaczenia znaków drogowych i zasad
poruszania się po jezdni. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zwieńczeniem realizacji Programu był quiz, w
którym wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Okazało
się, że mają znakomitą wiedzę na temat niebezpieczeństw

oraz prawidłowych zachowań w razie zagrożenia, zarówno w domu, np. związanych z użytkowaniem urządzeń
elektrycznych, jak i podczas poruszania się po ulicy lub
gdy zaczepia nieznajoma osoba. Jurorami w quizie byli
przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.
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Doładuj kartę bez kolejki
Nie maleje zainteresowanie Krakowską Kartą Miejską. Przybywa też automatów, gdzie można ją doładować bez kolejek.
Od czasu uruchomienia systemu, Krakowską Kartę
Miejską zakupiło prawie 62 tysiące osób. Coraz więcej
jest również studentów, którzy aktywowali bilet na
swojej legitymacji elektronicznej. Zrobiło to już 5 tysięcy
700 osób. W sumie z tego systemu korzysta prawie 60
tysięcy pasażerów. Posiadacze Krakowskiej Karty Miejskiej i elektronicznych legitymacji mogą doładować je w
automatach. Bez kolejek, o dowolnej porze i w sposób
całkowicie bezpieczny. Nie ma żadnego zagrożenia, że
ktoś, kto wykupuje bilet w automacie straci swoje pieniądze. Potwierdza to zresztą liczba operacji wykonanych w
automatach. Tylko w pierwszym tygodniu października
swoją KKM doładowało w nich prawie cztery tysiące
osób. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili od jutra będą to
mogli zrobić w 32 automatach, zamontowanych w różnych punktach miasta. Lista wszystkich automatów jest
dostępna na stronie www.kkm.krakow.pl.
Łatwiej można także aktywować bilety okresowe na
legitymacjach studenckich. Do tej pory można było tego

dokonać tylko w punkcie sprzedaży biletów okresowych
MPK przy ul. Podwale. Obecnie przystosowane do tego
zostały pozostałe punkty MPK.
Krakowska Karta Miejska umożliwia przede wszystkim łatwe przedłużanie biletu okresowego, jaki jest na
niej zapisany. Wystarczy tylko raz przyjść do jednego z
ośmiu punktów MPK i aktywować kartę. Potem pasażerowie już samodzielnie mogą przedłużać ważność biletu
okresowego w automatach, których docelowo stanie na
krakowskich ulicach 60. Można w nich wykupić bilet na
dowolną liczbę miesięcy i dowolny numer linii.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas zakupu biletu w automacie, istnieje zawsze możliwość powiadomienia o tym pracowników MPK. Na
podany na wszystkich automatach numer telefonu można
zadzwonić nawet w środku nocy.
W automatach krakowianie i turyści mogą dostać
bilety jednorazowe oraz karty postojowe dla strefy płatnego parkowania. Dostępne są w nich także informacje
turystyczne, m.in. o krakowskich zabytkach, miejskiej
komunikacji i strefie płatnego parkowania.

Samorządowe Przedszkole Nr 10 – pierwsze
w Krakowie przedszkole im. Jana Pawła II
dokończenie ze str.5
„ Naszym patronem jest Jan Paweł II ,
On całe swe życie poświęcił dla ludzi,
Wołał o rozsądek i pokój na świecie
I chciał, aby w szczęściu mogły rosnąć dzieci.
(...)
Często z nadzieją zwracał się do młodych,
Wierząc, że będą przyszłością narodu.
W sercach wielu ludzi zasiał ziarno prawdy,
Teraz patrzy z góry i nam błogosławi (...)”
Wiele pozytywnych emocji i wzruszeń wzbudził występ artystyczny przedszkolaków. W wierszach i piosenkach dzieci przedstawiły najważniejsze momenty z życia
Jana Pawła II oraz zilustrowały inscenizację pięknymi
tańcami regionalnymi.
Goście zaproszenie zostali do obejrzenia wystawy zdjęć
z prywatnego zbioru pana Sarkowicza oraz pokonkursowej ekspozycji prac dzieci i rodziców pt. „Jak Karolek
został papieżem”.
Podniosły charakter całej uroczystości dopełnił odpowiedni wystrój przedszkola i sal, który obfitował w
barwy papieskie. Każdy z gości otrzymał przy wejściu
żółto-białą wstążeczkę, a na pożegnanie drewniane
serduszko przedstawiające logo przedszkola autorstwa
Pawła Kołodziejskiego, z wizerunkiem Ojca Świętego
obejmującego dziecko.
Wybór patrona nie był przypadkowy. Historia życia
Karola Wojtyły ma bowiem wiele powiązań z rejonem
Krakowa – Łagiewnik, w którym położone jest przedszkole. Doskonałym widocznym tego znakiem jest poświęcone przez Niego, już u schyłku pontyfikatu, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, którego wieżę


możemy oglądać z okien naszego przedszkola. Także
historia tych okolic przeplata się z historią Jego życia
znacznie wcześniej. Młody Karol Wojtyła zaczął myśleć
o swoim kapłańskim powołaniu w czasie, kiedy pracował
jako robotnik w zakładach chemicznych Solvay. Obok
naszego przedszkola przebiegała jeszcze do niedawna
trasa kolejki wąskotorowej, którą pokonywał kilka razy
w ciągu dnia pracy.
Ponadto powszechnie uznana ogromna miłość, jaką
żywił Jan Paweł II do dzieci, zainspirowała i ośmieliła
nas do podjęcia starań mających na celu nadanie naszej
placówce imienia Jana Pawła II. Mając na uwadze słowa
naszego Patrona: „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością,
która bez przerwy się otwiera”, pragniemy, aby wartości
wskazane przez Jana Pawła II: prawda, miłość, pokój, dobroć, uczciwość, piękno, szacunek dla drugiego człowieka
stały się „słońcem”, które pozwoli kwitnąć i rozwijać się
naszym dzieciom.
Mamy nadzieję, iż ten Wielki Polak, jakim był Jan
Paweł II, stanie się dla naszych dzieci inspiracją do
kształtowania osobistego systemu wartości, wzorem w
pracy nad sobą, natchnieniem w nauce, w wypełnianych
obowiązkach, obowiązkach codziennym postępowaniu,
w podejściu do świata i drugiego człowieka.
Nasza decyzja łączy się z przyjęciem zobowiązania
do jeszcze bardziej odpowiedzialnej pracy i wysokich
wymagań stawianych także sobie zarówno na poziomie
intelektualnym jak i wychowawczym.
Edyta Kopeć i Anna Wolak
nauczycielki z Samorządowego Przedszkola nr 10
im. Jana Pawła II w Krakowie

PAŹDZIERNIK 2007

Miejski Rzecznik Konsumentów
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 26 LISTOPADA PEŁNI DYŻUR W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY
IX (UL. ŻYWIECKA 13).
Każdy Konsument ma prawo do uzyskania pomocy
lub porady prawnej u Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Pomoc prawna Biura Rzecznika polega na:
udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu
o przedstawiony materiał dowodowy, prowadzeniu
postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania procesu reklamacyjnego, kierowaniu do
przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody
przedstawione przez Konsumenta i obowiązujące
przepisy, kierowaniu spraw konsumenckich na drogę
postępowania sądowego i reprezentowaniu Konsumentów przed sądami.
Miejski Rzecznik Konsumentów Michał Marszałek
(dabrowsa@um.krakow.pl; marszami@um.krakow.

pl) oraz pracownicy Biura Rzecznika: Jerzy Gramatyka (gramatje@um.krakow.pl) i Agnieszka Bednarek
(bednarag@um.krakow.pl) przyjmują Konsumentów w
następujących terminach w poniedziałki w godzinach
9.30-16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.0015.00 w siedzibie przy Al. Powstania Warszawskiego
10, VI piętro, pokój 615 i 617.
UWAGA!!!
Na spotkanie w Biurze Rzecznika należy się wcześniej umówić telefonicznie (012 61 69 348) lub za pośrednictwem e-maila!

Zapraszamy na wystawę
W Klubie Kultury Iskierka obejrzeć
można wystawę prac zgłoszonych do siódmej już edycji konkursu „Ukryte talenty
artystyczne ludzi trzeciego wieku”. Ze
względu na różnorodność prac jest to jedna
z najbardziej interesujących ekspozycji,
jakie pojawiają się w Galerii Iskierka. W
dziale malarstwa i rysunku obok malarstwa olejnego, akwareli, pasteli czy akrylu
na konkurs napłynęły prace wykonane
bardziej nietypowymi technikami jak:
collage, linoryt, cynkografia, monotypia
klejona czy specyficzna technika barwienia
papieru zwana karagenem. Także w dziedzinie haftu rozróżnić można haft płaski,
matematyczny, krzyżykowy. Tradycyjnie
oceniano również fotografie i utwory literackie, a osobliwą pracą był zbiór biżuterii.
W konkursie udział wzięło 37 twórców
nie tylko Krakowa i okolic, ale także ze
Śląska, m. in. z Katowic i Pszczyny. Warto zauważyć,
że z każdą edycją konkursu wciąż pojawiają się nowe
osoby, które chcą podzielić się zdolnościami poprzez
wystawienie swoich dzieł.
Podczas otwarcia pokonkursowej wystawy „Ukryte
talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku” w dniu 26
października jedna z uczestniczek konkursu – pani
Halina Dulemba – w imieniu wszystkich twórców podziękowała organizatorom za tę bardzo ważną i dającą
im samym wiele satysfakcji inicjatywę.

Jury konkursowe przyznało pierwsze nagrody: w
dziedzinie malarstwa i rysunku oraz literackiej Adamowi Wróblewskiemu, w dziedzinie haftu Barbarze
Gorzkowskiej i Elżbiecie Żórawskiej-Dobrowolskiej.
Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe okolicznościowe foldery oraz nagrody książkowe,
zakupione ze środków przyznanych przez Radę Dzielnicy IX.



Akcja „WYSTAWKA CHODNIKOWA” 2007
W grudniu zbierane będą odpady wielkogabarytowe z chodników przy ulicach: Montwiła-Mireckiego, Żywiecka,
Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego, Goryczkowa,
Jagodowa, Orzechowa (róg Sielskiej). Zbiórka odbędzie się w czwartek 13 grudnia w godzinach 20.00-22.00.
MPO przypomina, że do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, sprzęt AGD, telewizory, itp. Inne odpady:
komunalne, poprodukcyjne, gruz, itp. nie będą odbierane i pozostaną na chodnikach.

Inwestycje w dzielnicy

W zakresie zadań powierzonych Rada Dzielnicy IX
zamontowała szereg urządzeń zabawowych dla dzieci.
W 2007 roku wykonano, zaprojektowany w 2006 roku,
ogródek jordanowski w Parku Solvay, a ostatnio zamontowano m.in. pociąg z dwoma wagonikami i stoliki na
terenie Przedszkola Nr 95. Mamy nadzieję, że dzieci
odbędą wiele podróży, a stan pociągu skontrolowała
Radna Joanna Blachnicka Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu. W ramach zadań powierzonych z zakresu remontów dróg i chodników trwają

ostatnie prace na terenie naszej dzielnicy. Wykonano
m.in. remont chodnika przy ul. Hm Stanisława Millana
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu
Skórzanego. Obecnie wykonano remont chodnika w ul.
Szaniawskiego na terenie osiedla Cegielniane.
W zakresie zadań projektowych uruchomiona została procedura wykonania projektów modernizacji
ul. Ruczaj oraz ul. Zbrojarzy, a także realizowany jest
projekt ciągu pieszo-rowerowego po kanale "Z" od ul.
Zbrojarzy do ul. Ruczaj.

Biuro Rady Dzielnicy IX Miasta Krakowa, ul. Żywiecka 13, czynne od poniedziałku do piątku
Dyżury Zarządu Rady Dzielnicy IX w siedzibie Rady przy ulicy Żywieckiej 13:
Przewodniczący Rady Adam Migdał – czwartki od godziny 12.00 do 14.00
Zastępca przewodniczącego Maria Słobodzian – wtorki od godziny 17.00 do 18.30
Członek Zarządu Anna Świerta – środy od godziny 16.00 do 17.30
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