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Sztandar
dla Przedszkola Nr 10
im. Jana Pawła II
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Obchody 30. rocznic y
pont yfik atu Jana Pawła II
30. rocznicę powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w sposób szczególny świętowały dwie placówki oświatowe
– Przedszkole Samorządowe Nr 10 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, które Ojca Świętego Jana Pawła II wybrały
na swojego patrona. Tradycyjnie już w dniu obchodów rocznicy
rozpoczęcia pontyﬁkatu w hołdzie papieżowi zagrała Orkiestra
Dęta Solvay.

Przedszkole Samorządowe Nr 10 ma swój
sztandar. Jego uroczyste poświęcenie
i przekazanie wychowankom placówki
odbyło się podczas Mszy świętej w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach w dniu 14. października.
W uroczystości wzięły udział przedszkolaki, ich rodzice, nauczyciele oraz goście:
Anna Borowska i Marcin Miłkowski z Kuratorium Oświaty, Iwona Żurkowska z Wydziału Edukacji UMK oraz Przewodniczący
Rady Dzielnicy IX Adam Migdał.

Koncert na Placu Franciszkańskim w dniu 16 października

dokończenie na str. 5
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W sprawie dzików

Obchody 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża w Przedszkolu Nr 10 ujęte zostały w „Tydzień Papieski”,
w czasie którego odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie
dzieciom sztandaru przedszkola. Dzień poprzedzający uroczystość poświęcenia sztandaru był „Dniem gorących serc”, we środę
15. października odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Bądźmy
radośni”, podczas którego przyznano honorowy tytuł „Przyjaciel
przedszkola” kilkunastu osobom wspierającym działalność edukacyjną placówki. W dniu 16. października starsze przedszkolaki
pod Oknem Papieskim uczestniczyły w krakowskich obchodach
30. rocznicy pontyﬁkatu Jana Pawła II. Tydzień zakończył integracyjny koncert piosenki.
dokończenie na str. 7

Sprawozdanie z październikowych
sesji Rady Dzielnicy IX
W październiku 2008 roku odbyły się
dwa posiedzenia Rady Dzielnicy IX.
Radni obradowali 21. i 28. października. Najwięcej uchwał, które podjęto,
dotyczyło korekt projektów ﬁnansowych w ramach zadań powierzonych
i priorytetowych na przyszły rok.
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Na skutek przesunięć środków
ﬁnansowych w ramach zadań priorytetowych Rada uchwaliła doﬁnansowanie następujących zadań:
– Wymiana stolarki metalowej
przy drzwiach wejściowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr
17 (ul. Fredry 65) – kwota 15 000 zł.
– Nasadzenie drzew na terenie
Przedszkola Nr 95 (ul. Żywiecka 24)
– kwota 3 000 zł.
– Doﬁnansowanie zajęć z wychowania ﬁzycznego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Przemysłu
Skórzanego (ul. Hm. Stanisława
Millana 16) – kwota 700 zł.
– Wymiana stolarki okiennej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6 (ul. Niecała 8)
– kwota 1 100 zł.
– Zakup sprzętu sportowego dla
Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego) – kwota 4 000 zł.
– Zakup pomocy dydaktycznych
dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ul.
Hm. Stanisława Millana 16) – kwota
6 800 zł.
– Wymiana podłóg w części sal
lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 (ul.
Strąkowa 3) – kwota 18 000 zł.
– Zakup książek dla Podgórskiej
Biblioteki Publicznej Filia Nr 10 (ul.
Żywiecka) – kwota 1 400 zł.
– Zakup książek dla Podgórskiej
Biblioteki Publicznej Filia Nr 20 (ul.
Borsucza 12) – kwota 1 500 zł.
Rada otrzymała dodatkowe środki ﬁnansowe na zadania powierzone
na rok 2009 w zakresie oświetlenia,
budowy i modernizacji ulic oraz
ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów. Uchwalono więc
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korektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2009 rok. Do zadań w
ramach budowy i modernizacji ulic
dołączono opracowanie koncepcji
budowy połączenia drogowego ulicy Na Grządkach z ulicą Tischnera
w nawiązaniu do opracowywanej
koncepcji dla inwestycji miejskiej
pn. Budynek Centrum biurowo-magazynowego Archiwum Państwowego wraz z rozbudową sieci
wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Tischnera (kontynuacja zadania). Do
listy planowanych zadań w zakresie
remontu dróg i chodników dopisano remont ulicy Zdunów.
Po przeprowadzeniu monitoringu, Rada Dzielnicy IX uchwaliła
listę rankingową potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2009 rok:
1. Gimnazjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego) – remont sanitariatów (60 000 zł).
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ul. Strąkowa 3a) – wymiana podłóg w salach
lekcyjnych oraz kontynuacja remontu dachu (25 200 zł).
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ul. Fredry 65) – remont
dachu nad salą gimnastyczną, częściowa wymiana obróbek blacharskich oraz częściowa wymiana płytek
w salach na II piętrze (145 000 zł).
4. Przedszkole Nr 95 (ul. Żywiecka) – przełożenie, cyklinowanie i lakierownie parkietów (40 000 zł).
5. Przedszkole Nr 10 (ul. Strąkowa) – malowanie sal (30 000 zł).
Podjęto również dwie uchwały
opiniujące zamierzenia inwestycyjne na terenie Dzielnicy IX.
Zaopiniowano pozytywnie projekt zagospodarowania ogródka
jordanowskiego zlokalizowanego
przy ulicy Fredry. Negatywną opinię otrzymało ustalenie warunków
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
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(do 6 budynków) z usługami w parterze, z parkingami naziemnymi
i podziemnymi, oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Obozowej.
W uzasadnieniu stanowiska podano zbyt dużą intensywność zabudowy, brak rozwiązań w zakresie
infrastruktury drogowej, w tym także brak włączenia do planowanej ul.
8 Pułku Ułanów. Ponownie zwrócono uwagę na niedostosowanie planowanego przed 80 laty układu komunikacyjnego do przejęcia wzmożonego poprzez nowo budowane
osiedla ruchu samochodowego.
Rada podjęła także uchwałę
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
(więcej na ten temat w artykule na
stronie 3).

Małopolskie
pejzaże
22 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na
ul. Niecałej odbył się ﬁnał
organizowanego przez tę
placówkę konkursu plastycznego pt. „Małopolskie pejzaże”. W spotkaniu udział wzięli ﬁnaliści
konkursu oraz ich opiekunowie, a dyplomy wręczał
gość honorowy – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Adam Migdał, który
otworzył wystawę wyróżnionych prac. Konkurs sﬁnansowany został ze środków Rady Dzielnicy IX.

W hołdzie
Tadeuszowi Parpanowi
W dniu imienin Tadeusza 28 października tradycyjnie już odbyło się spotkanie pod pomnikiem Tadeusza
Parpana na stadionie KS Armatura przy ul. Chmielnej. Łagiewniczanie, w tym inicjatorzy tego spotkania
– członkowie Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, młodzież z Koła Młodych Miłośników Ziemi Łagiewnickiej, rodzina sławnego sportowca oraz wszyscy,
którym bliskie są historia, wydarzenia i ludzie związani z Łagiewnikami, spotkali się, aby poprzez złożenie
kwiatów i zapalenie znicza wyrazić pamięć i dumę ze
swego rodaka. „Tadeusz Parpan (1919-1990), wybitny
sportowiec – piłkarz, wychowanek KS Łagiewianka,
wieloletni zawodnik KS Cracovia, kapitan narodowej
reprezentacji w latach 1945-1950. Wielki patriota, żołnierz Armii Krajowej. Wielce zasłużony dla polskiego
sportu” – taki napis widnieje na pamiątkowym obelisku, który stoi przy stadionie KS Armatura, dawniej
Klubu Łagiewianka.
Spotkanie prowadził prezes ŁTK Stanisław Spólnik. Na zakończenie przedstawiciele ŁTK, młodzież
z KMMZŁ oraz rodzina Tadeusza Parpana złożyli pod
pomnikiem kwiaty.
W sympatycznym geście imiennicy piłkarza Parpana –
Tadeusz Pawłowski – prezes KS Armatura oraz Tadeusz
Parpan – syn sportowca otrzymali od prezesa ŁTK Stanisława Spólnika wraz z życzeniami symboliczną różę.
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Opinia Rady do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Na sesji Rady Dzielnicy IX w dniu 28. października Rada
opiniowała projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Zmiany dotyczą zasadniczo uzupełnień związanych
z planowaną budową Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i mają ułatwić oraz przyspieszyć procedury
związane z tym projektem, który w przyszłości posłuży
turystyce pielgrzymkowej oraz kultowi religijnemu.
Rada Dzielnicy IX stara się wpłynąć na zminimalizowanie w tym rejonie terenów, które przeznaczone
będą na budownictwo mieszkaniowe i usługi publiczne oraz komercyjne na rzecz zagospodarowania
terenów zielonych. Przede wszystkim radni starają się
o zabezpieczenie odpowiednio szerokiego pasa terenu
zielonego wzdłuż rzeki Wilgi na park rzeczny oraz o
minimalnie intensywną zabudowę. Uwagi Rady Dzielnicy IX do zmian fragmentu Studium dotyczącego
rejonu „białych mórz” dotyczą głównie wskaźników
zagospodarowania oraz użytkowania terenu dotyczących obszaru „białych mórz” w poszczególnych kategoriach terenów.
Rada zaopiniowała zatem negatywnie zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Negatywna opinia wynika przede wszystkim z zawężenia pasa nadrzecznego rzeki Wilgi, gdzie planowany jest park
rzeczny oraz zajęcie go pod tereny o przeważającej
funkcji usług publicznych (UP – obiekty służące realizacji celów publicznych, w szczególności w dziedzinie
administracji, oświaty, opieki społecznej, kultu religijnego) oraz pod tereny o przeważającej funkcji usług
komercyjnych (UC – zabudowa usługowa wraz z możliwym programem mieszkaniowym wielorodzinnym).
W zmianach w Studium brakuje ponadto wydzielonego pasa przeznaczonego pod park Wilgi po obu stronach koryta rzeki na odcinku graniczącym z terenami
przeznaczonymi do zabudowy i zainwestowania UP i
UC oraz na terenach zieleni publicznej (ZP) z funkcją
UP/UC. Rada zawnioskowała o wydzielenie minimum
30-metrowej szerokości stref zieleni po obu stronach koryta rzeki Wilgi.
Negatywnie zaopiniowano także wskaźnik zagospodarowania dla terenu o przeważającej funkcji mieszkaniowo-usługowej (MU). Wniesiono o przyjęcie maksymalnej wysokości zabudowy 10 m dla obszaru „białych
mórz”.
Także negatywnie zaopiniowano wskaźniki i przeznaczenie dla terenu wykazanego w studium jako teren
zieleni publicznej (ZP) z funkcjami UP i UC. W uchwale
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opiniującej zmiany w Studium zawnioskowano o przyjęcie dla obszaru „białych mórz” następujących wskaźników zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
– minimalny wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie – 70% (zamiast 50%),
– maksymalny wskaźnik zabudowy – 20% (zamiast
40%),
– maksymalna wysokość zabudowy – 15 m (zamiast
18 m).
Zawnioskowano o ograniczenie tego terenu do terenu zieleni publicznej.
W uzasadnieniu podjętej uchwały podano, iż inwestycja „Nie lękajcie się”, łącznie z obiektami towarzyszącymi, powinna zachować pas ochronny dla rzeki
Wilgi pod Park Rzeki Wilgi po obu stronach koryta – nie
powinny tu być zlokalizowane żadne obiekty mogące w
przyszłości utrudnić realizację parku rzecznego, którego
powstanie zapisane zostało w „Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krakowa” z 2003 r. Obszar nadrzeczny Wilgi oraz obszar przyległy na terenie „białych mórz” jest wykazany
w projekcie opiniowanych zmian na planszy „Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego” jako korytarz
przewietrzania miasta o znaczeniu nie tylko lokalnym,
ale też regionalnym.
Rada Dzielnicy IX podkreśliła raz jeszcze, iż w pełni popiera zamiar budowy Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się” na terenach związanych z osobą Jana
Pawła II. Po uwzględnieniu wniosków wniesionych w
uchwale, może ponownie zaopiniować zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach”.
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Sztandar dla Przedszkola Nr 10 im. Jana Pawła II
dokończenie ze str. 1
Przedstawiciele Rady Rodziców – głównych fundatorów sztandaru – uroczyście przekazali sztandar na ręce
Dyrektor przedszkola. Następnie sztandar przekazany
został dzieciom. „Nieście sztandar wysoko. Rozsławiajcie
imię przedszkola imienia Jana Pawła II zgodnie ze słowami Ojca Świętego: Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy
się otwiera” – powiedziała Teresa Sternal, Dyrektor Przedszkola Nr 10 do dzieci, zobowiązując swoich wychowanków do kultywowania tradycji oraz rozsławiania imienia
Jana Pawła II. W geście zobowiązania dzieci odśpiewały
hymn przedszkola.
Podczas uroczystej Mszy świętej przedszkolaki aktywnie brały również udział w śpiewach, modlitwie wiernych
oraz w procesji z darami.
W przygotowanie uroczystości włączyli się nie tylko
wychowawcy przedszkola oraz dzieci, ale także i rodzice.
W sposób szczególny zaangażowali się rodzice dzieci skupieni wokół Domowego Kościoła przy paraﬁi Matki Bożej
Saletyńskiej. Posłużyli oprawą muzyczną, która stworzyła niepowtarzalny podniosły, a zarazem rodzinny klimat.
W ramach obchodów święta patrona, przedszkole wyszło z inicjatywą zorganizowania konkursu plastycznego

„Jan Paweł II w oczach dziecka”. Do udziału w konkursie
zaproszone zostały wszystkie krakowskie przedszkola,
a z nadesłanych prac stworzony będzie album „Przedszkolaki w hołdzie Janowi Pawłowi II”, który zostanie
złożony na ręce księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

Hymn Przedszkola Nr 10
Naszym Patronem jest Jan Paweł II.
On całe życie poświęcił dla ludzi.
Wołał o rozsądek i pokój na świecie
I chciał, aby w szczęściu mogły rosnąć dzieci.
Jan Paweł II, największy z Polaków,
On rozsławił w świecie Polskę oraz Kraków.
Gdy odwiedzał różne zakamarki świata,
Każdego człowieka traktował jak brata.
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.
Słowa i muzyka: Stanisława i Zbigniew Pączkowscy

Nowe centrum sportowe
w Krakowie
23. października Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oddał do użytku Centrum Rozwoju „ComComZone”
przy ul. Ptaszyckiego 4 na Nowej Hucie.
Nowe Młodzieżowe Centrum Edukacji i Sportu obejmuje
pływalnię, hale sportowe, siłownię oraz innowacyjne pracownie zainteresowań. Budynek może docelowo pomieścić 640
osób. Sama widownia basenu przewidywana jest na 150 osób.
Centrum Rozwoju „ComComZone” to kolejny obiekt rekreacyjno-sportowy realizowany przez Gminę Kraków. W
czerwcu ubiegłego roku otwarto basen wraz z zapleczem
oraz odnową biologiczną przy torze kajakarstwa górskiego
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Nagrody
dla ukrytych talentów
Z początkiem jesieni, tradycyjnie już, w Galerii Iskierka
otwarto pokonkursową wystawę zatytułowaną „Ukryte
talenty artystyczne ludzi trzeciego wieku”. Była to już
ósma edycja tego cieszącego się sporym zainteresowaniem konkursu.

Maria WÓJTOWICZ, Danuta RZESZÓTKO oraz Małgorzata PALUCH; w dziedzinie rysunku II nagrodę
otrzymał Ryszard BOCHENEK-DOBROWOLSKI (I nagrody nie przyznano); w dziedzinie tkactwa I nagrodę
przyznano Irenie POLSKIEJ, w dziedzinie rzeźby II
nagrodę otrzymał Jerzy DÖRRE (I nagrody nie przyznano); w dziedzinie haftu I nagrodę otrzymały Irena
NAPIERAJ oraz Anna STRYSZEWSKA.

Upominki oraz pamiątkowe foldery współﬁnansowane były przez Radę Dzielnicy IX.

W tym roku w konkursie „Ukryte talenty artystyczne
ludzi trzeciego wieku” wzięło udział 58 twórców z Iwanowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Katowic, Oświęcimia,
Bochni, Świebodzina, Krakowa,
Mirowa, Pszczyny, Sosnowca i
Wodzisławia,
a
także z Nowej
Zelandii. Na konkurs
napłynęły
prace plastyczne
wykonane w technikach takich jak:
malarstwo olejne,
pastele, akwarele,
akryl, haft płaski,
haft matematyczny, haft krzyżykowy i rzeźba. Ponadto dwunastu
twórców przedstawiło do oceny 41 utworów literackich. Spośród tych
prac jurorzy: Wiesław Nowak (artysta plastyk, członek
Związku Polskich Artystów Plastyków), Adam Pochopień (artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków) oraz Maciej Naglicki (poeta, członek
Związku Literatów Polskich) przyznało nagrody i wyróżnienia: w dziedzinie malarstwa I nagrodę otrzymały
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Zbiór prac prezentowanych na wystawie, jak zawsze
przy okazji tego konkursu, jest wyjątkowo interesujący.
Wpływa na to przede wszystkim różnorodność technik artystycznych oraz dowolność tematyczna prac. W
wernisażu udział wzięło ponad 60 osób z różnych stron
małopolski – była to nie tylko okazja do konfrontacji
artystycznej, ale także okazja do spotkania się, porozmawiania i spędzenia miłego wieczoru w towarzystwie
ludzi, którzy, choć nie pierwszej młodości, mają właśnie teraz wiele do powiedzenia, także poprzez sztukę,
którą tworzą.
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W sprawie dzików
W związku z licznymi doniesieniami mieszkańców
w sprawie dzików, które penetrują rejony Parku Solvay,
osiedla przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej oraz na Polanie Żywieckiej i w lasku przyległym do cmentarza w
Borku Fałęckim, Rada Dzielnicy IX zwróciła się do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o pilną interwencję w tej sprawie. W odpowiedzi
Wydział Kształtowania Środowiska UMK poinformował, że sprawa przekazana została do ﬁrmy „KABAN”
– pogotowia interwencyjnego do spraw zwierzyny oraz
do Koła Łowieckiego „Podwawelskie”, prowadzącego
na tym terenie gospodarkę łowiecką.
Ponadto podajemy zasady postępowania w przypadku spotkania z dzikimi zwierzętami.

Obchody 30. rocznicy
pontyfikatu Jana Pawła II
dokończenie ze str. 1
Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 świętowali rozpoczęcie pontyﬁkatu
przez swojego patrona pielgrzymując do Częstochowy,
angażując się w zbiórkę funduszy dla zdolnej młodzieży i modląc się podczas Mszy Św. Przygotowując się do
obchodów VIII Dnia Papieskiego przebiegającego pod
hasłem: „Jan Paweł II - Wychowawca młodych” gimnazjaliści SOSW zaangażowali się w zbiórkę funduszy
na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 12. i
19. września, solidaryzując się z ubogimi, zbierali na
terenie Ośrodka pieniądze na pomoc stypendialną dla
zdolnej młodzieży. 2. października na Jasnej Górze brali udział w VIII Zjeździe Rodziny Szkół noszących imię
Jana Pawła II. Uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej,
odprawionej pod przewodnictwem duszpasterza Ro-

fot. z archiwum SOSW Nr 6

PAŹDZIERNIK 2008

1. Nie drażnić, nie płoszyć, spokojnie się oddalić.
2. Nie dokarmiać.
3. Odpadki organiczne (skoszoną trawę, spady owoców,
popsutą żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do
miejsc do tego przeznaczonych.
4. Zabezpieczać pojemniki na śmieci, a w razie konieczności opróżniać je częściej.
5. Psy wyprowadzać wyłącznie na smyczy.
6. Zachować ostrożność podczas kierowania pojazdem na
trasach graniczących z terenami zielonymi sprzyjającymi
występowaniu dzików (lasy, zadrzewienia, pola, łąki).
7. W przypadku konieczności podjęcia interwencji wsprawie bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez dziki
należy zawiadomić Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel.
986), Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 012 616
59 99) lub Wydział Kształtowania Środowiska UMK (tel.
012 616 88 89).

dziny, ks. Bp. Zygmunta Zimowskiego. Na Jasnej Górze
tego dnia zgromadziło się ok. 30 tys. uczniów, nauczycieli, rodziców z ponad 500 szkół z Polski i Litwy. W niedzielę 12 października reprezentanci szkoły brali udział
we Mszy świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, której przewodniczył ks. Kard. Stanisław Dziwisz, a w przeddzień rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na papieża wszyscy uczniowie i nauczyciele
podczas Mszy św. odprawionej przez katechetę ks. Stanisława Czernika, modlili się o szybką beatyﬁkację i kanonizację Patrona.

Koncert Orkiestry Dętej Solvay

16. października pod tablicą pamiątkową na budynku Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, upamiętniającą robotniczą pracę Karola Wojtyły w zakładach sodowych w latach 1941-1944, odbył się koncert Orkiestry
Dętej Solvay. Wśród słuchaczy był także pan Franciszek
Sojka, wieloletni pracownik Zakładów Sodowych, który pamięta Karola Wojtyłę z czasów pracy w Solvayu.
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Święto Szkoły i nadanie
„Wystawka chodnikowa” 2008
sztandaru ZSOI nr 3
Przed nami dwie ostatnie zbiórki śmieci w ramach akcji „Wystawka chodnikowa”. Jest to szansa
dla mieszkańców Krakowa na bezpłatne pozbycie
się dużych odpadów – zbędnych mebli i urządzeń
gospodarstwa domowego. Zbiórka odbywa się
w każdy II czwartek miesiąca w godzinach 20.00-22.00 z ulic wyznaczonych w harmonogramie.

Harmonogram akcji „Wystawka chodnikowa”
13 LISTOPADA: Do Wilgi, Borsucza, Cegielniana,
Odrzańska, Kołobrzeska, Kędzierzyńska, Ciesielska,
Zbrojarzy, Łukasińskiego, Ruczaj od Turonia do kładki
na rzece Wildze, Turonia do Zbrojarzy, Irysowa, Goplana,
Strąkowa.
11 GRUDNIA: Montwiła-Mireckiego, Żywiecka,
Kościuszkowców, Zdunów, Niemcewicza, Zaborze,
Światowida, Gajowa, Podhalańska, Łuczyńskiego,
Goryczkowa, Orzechowa róg Sielskiej, Jagodowa.

27 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 3 im. Juliana Aleksandrowicza obchodzono Święto Szkoły połączone z nadaniem sztandaru
oraz hymnu placówce.
Sztandar został poświęcony 24 października w Kolegiacie św. Anny w czasie Mszy świętej w intencji profesora Juliana Aleksandrowicza.
W uroczystości, połączonej także ze ślubowaniem
pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wzięło udział wielu zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz delegaci ze wszystkich klas tej niemałej szkoły.
Obchodom Święta Szkoły towarzyszyła wystawa w
holu zatytułowana „Człowiek jest tyle wart, ile może
dać drugiemu”, poświęcona patronowi prof. Julianowi
Aleksandrowiczowi.
„Od zawsze stawialiśmy na właściwą atmosferę, pełną integrację, w myśl hasła Słońce świeci dla wszystkich.
Staraliśmy się postępować zgodnie z dewizą ks. Jana
Twardowskiego Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu
nie byłby potrzebny. Już wtedy w naszych planach pojawiała się wizja nauczyciela – mistrza. Poszukiwania odpowiedniego patrona trwały długo. Dziś nadszedł czas
na zakończenie tego procesu kreacji. Nadany zostanie
za chwilę sztandar z podobizną naszego wielkiego patrona. Niechaj ponadczasowe idee Pana Profesora Juliana Aleksandrowicza zawsze nam towarzyszą w życiu”
– powiedział Jerzy Kubieniec, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3.

! Pomoc prawna blisko ciebie !
DYŻUR MIEJSKIEGO RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY IX
(UL. ŻYWIECKA 13)
W DNIU 21 LISTOPADA W GODZ. 14.00-15.00.
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