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Sprawozdanie z minionych sesji 
Rady Dzielnicy IX 

W pierwszym kwartale 2010 roku 
Rada Dzielnicy IX obradowała 
na trzech sesjach w dniach: 19 
stycznia, 16 lutego oraz 23 marca. 
Większość uchwalonych decyzji 
rady dotyczyło opiniowania.

Rada zaopiniowała pozytywnie 
wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych kategorii 
BC tj. o zawartości alkoholu powy-
żej 4,5% do 18% oprócz piwa i po-
wyżej 18% w sklepie ogólnospo-
żywczym zlokalizowanym przy ul. 
Orzechowej 5A.

Pozytywnie zaopiniowano rów-
nież wnioskowane przez zaintere-
sowane szkoły (Gimnazjum Nr 23 
oraz Gimnazjum Nr 24) zmiany 
w ich obwodach, polegające na 
wykreśleniu ulicy Radłowej z ob-
wodu Gimnazjum Nr 24 – ulica 
znajduje się w obwodzie Gim-
nazjum Nr 23, funkcjonującym 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Integracyjnych Nr 2 przy ul. 
Lipińskiego 2.

Uchwalono pozytywną opinię 
w sprawie odroczenia terminu 
wydania nieruchomości – działki 
nr 287/11 obr 32 Podgórze, poło-
żonej przy ul. Do Wilgi – do wrze-
śnia 2010 r., z zaznaczeniem, że 
termin 30 września 2010 r. należy 
traktować jako ostateczny.

Rada uchwaliła pozytywną opi-
nię w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji pn. „Bu-
dowa budynku wielofunkcyjne-
go (usługowo-handlowego) oraz 
dobudowa budynku zamieszka-
nia zbiorowego do istniejącego 
na działce nr 353/23 obr. 46 jedn. 
ewid. Podgórze przy ul. Siostry 
Faustyny w Krakowie”. 

Ponadto rada podjęła dwie 
uchwały w sprawach dotyczą-
cych jej funkcjonowania. Przyjęto 
sprawozdanie z działalności me-
rytorycznej i finansowej Zarządu 
Rady Dzielnicy IX za 2009 rok 
oraz uchwalono plan finansowy 
Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-

-Borek Fałęcki na rok 2010. 
Rada uchwaliła również prze-

sunięcie środków finansowych 
w kwocie 4 500 zł z zadania prio-
rytetowego na 2010 r. pn: „Gran-
ty” na dofinansowanie organizacji 
imprez sportowych, wystaw, kon-
kursów i koncertów, które odbędą 
się na terenie Dzielnicy IX.

Na sesji 23 marca radni uchwa-
lili korektę listy rankingowej za-
dań powierzonych na 2010 rok 
w zakresie budowy i moderniza-
cji ulic wraz z oświetleniem – na 
miejscu pierwszym dopisano za-
danie „Modernizacja ulicy Siostry 
Faustyny”.

Ponadto radni podjęli dwie 
uchwały opiniujące ustalenie  wa-
runków zabudowy. Pozytywnie 
zaopiniowano ustalenie warun-
ków zabudowy dla budowy bu-
dynku wielofunkcyjnego (usługo-
wo-handlowego i zamieszkania 
zbiorowego) oraz dobudowy bu-
dynku zamieszkania zbiorowego 
do istniejącego na działce nr 353/
23 obr. 46 jedn. ewid. Podgórze 
przy ul. Siostry Faustyny. Rów-
nież pozytywną opinię przegło-
sowano sprawie ustalenia warun-
ków zabudowy dla inwestycji pn. 
Budowa terenowych urządzeń 
sportu i rekreacji z zielenią towa-
rzyszącą (bez uzbrojenia terenu)  
na działkach nr 18/2, 18/3, 18/9, 
18/15, 18/16 obr. 66 oraz dział-
kach nr 550/3, 550/7, 550/9 obr. 
90 jedn. ewid. Podgórze wraz z 
przebudową zjazdu z ul. Podmo-
kłej oraz budową pasa wyłączenia 
w pasie drogowym  ul. Podmokłej 
(działki nr 60/10, 60/20 obr. 66 
Podgórze) w rejonie ulic Herberta 
i Podmokłej.

Rada zaakceptowała plany pra-
cy Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. 
Polityki Społecznej i Mieszkalnic-
twa oraz Komisji Edukacji, Kultu-
ry i Sportu Rady Dzielnicy IX na 
rok 2010.
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Jugowice zostało skanali-
zowane, po wybudowa-
niu kanalizacji wykonano 
także nowe drogi.

Stowarzyszenie Ruch 
Inicjatyw Osiedlowych 
powstało na bazie powo-
łanej przed prawie 20 laty 
Fundacji Rozwoju Osiedli 
Peryferyjnych Krakowa. 
Stała się podmiotem inte-
grującym mieszkańców, a 
jednocześnie instrumen-
tem inicjującym i opraco-
wującym zasady rozwoju 
infrastruktury komunal-
nej.

10-lecie Ruchu Inicjatyw 
Osiedlowych

Minęło 10 lat od powołania Ruchu Inicjatyw Osiedlo-
wych. 18 marca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa od-
była się uroczysta konferencja podsumowująca dzia-
łalność stowarzyszenia. 

„To jedna z tych społecznych inicjatyw, bez których 
trudno wyobrazić sobie cywilizacyjny rozwój peryferyj-
nych rejonów Krakowa” – powiedział Prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski podczas uroczystego spotkania poświę-
conego 10. rocznicy powstania stowarzyszenia Ruch Inicja-
tyw Osiedlowych. „Świętując okrągłą rocznicę naszego sto-
warzyszenia nie można zapomnieć o tym, że idea lokalnych 
inicjatyw narodziła się niedługo po 1989 roku. Pozbawiona 
wody, kanalizacji i telefonu społeczność osiedli peryferyj-
nych Krakowa uwierzyła, że przemiany społeczno-gospo-
darcze w Polsce oznaczają szansę na poprawę warunków 
bytowych i wzięła sprawy w swoje ręce” – wskazywał je-
den z założycieli stowarzyszenia, obecnie pełnomocnik Pre-
zydenta ds. inwestycji Krzysztof Adamczyk.

Prezydent Jacek Majchrowski pogratulował osobom, 
które przyczyniły się do powołania tej cennej inicjatywy. 
Najbardziej zasłużeni działacze społeczni zostali udekoro-
wani odznaką Honoris Gratia. Wśród osób, które otrzymały 
wyróżnienie byli między innymi Krzysztof Adamczyk, rad-
na Miasta Krakowa Barbara Mirek-Mikuła oraz wieloletnia 
działaczka społeczna, były członek Rady Dzielnicy X – Ire-
na Mrowiec. Dzięki staraniom pani Mrowiec całe osiedle 

Gala Mistrzów Sportu

PPani Irena Mrowiec, wyróżniona ani Irena Mrowiec, wyróżniona 
odznaodznaką Honoris Gratiaką Honoris Gratia

102 trenerów oraz 299 zawodników reprezentujących 
barwy krakowskich klubów uhonorował 26 marca 
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas Gali 
Mistrzów Sportu.  

„Sukcesy sportowców, którzy sięgnęli po najwyższe 
trofea, medale rangi Mistrzostw Świata, Europy i tytu-
ły Mistrza Polski to znakomita wizytówka działających 
w Krakowie klubów (...) To także ogromna radość dla 
miasta, które ze swej strony dokłada i nadal dokładać 
będzie wszelkich starań, by modernizować i rozbudowy-
wać infrastrukturę  niezbędną dla rozwoju i popularyzacji  
sportu, by w możliwie jak największym stopniu wspierać 
krakowskie kluby w ich cennej działalności, promować 
i propagować sport wśród dzieci i młodzieży” – powie-

dział podczas uroczystej Gali Prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski.

Plebiscyt prowadzony był przez Urząd Miasta Krako-
wa, mistrza olimpijskiego w chodzie Roberta Korzeniow-
skiego oraz „Dziennik Polski”. Nagrodzenie wszystkich 
mistrzów specjalnie przygotowanymi medalami „Citius 
Altius Fortius” Cracovia A.D. 2009 nastąpiło podczas Gali, 
która odbyła się w hali sportowej przy torze kajakarstwa 
górskiego „Kolna”.

Z Prezydentem Krakowa spotkali się najlepsi krakowscy 
sportowcy i trenerzy, którzy w ubiegłym roku zostali meda-
listami Mistrzostw Świata, Europy, zdobyli tytuły Mistrzów 
Polski, i reprezentowali Kraków na międzynarodowych are-
nach sportowych. Nagrodzone zostały m.in. panczenistki 

– medalistki olimpijskie z Vancouver, Agnieszka i Urszula 
Radwańskie, piłkarze Wisły Kraków, hokeiści MKS Cracovia 
SSA, judocy reprezentujący TS „Wisła” Kraków.
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I Informacja o pracy Rady Dzielnicy IX Miasta Krakowa
Rada Dzielnicy IX w ramach statutowej działalności 

uchwałodawczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
obradowała na 14 sesjach i podjęła 84 uchwał (od nr XXXVI/
268/2009 do XLIX/351/2009).

Podejmowane uchwały dotyczyły następujących grup 
zagadnień:

1. sprawy organizacyjne – 1 uchwała,
2. sprawy budżetu – 4 uchwały,
3. wydawanie opinii i wnioski w sprawach inwestycyj-

nych, nazw ulic, majątkowych i zbycia działek – 26 uchwał,
4. sprawy związane z realizacją zadań priorytetowych 

i powierzonych oraz modernizacji oświetlenia, remon-
ty placówek oświatowych, dróg i chodników, zakładanie 
i utrzymanie ogródków jordanowskich, zieleńców i skwe-
rów – 45 uchwał,

5. wnioski w sprawach lokalnych – 8 uchwał.

II Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy IX
Od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Zarząd pracował w 3-

-osobowym składzie: przewodniczący Adam Migdał, za-
stępca przewodniczącego: Maria Słobodzian, członek za-
rządu: Anna Świerta.

Zarząd działał wg następującego podziału zadań dla po-
szczególnych członków zarządu:

– przewodniczący Adam Migdał odpowiadał za cało-
kształt pracy rady i zarządu, reprezentował Dzielnicę IX na 
zewnątrz, nadzorował sprawy komunalne i inwestycyjne 
na terenie dzielnicy, odpowiadał za realizację planu finan-
sowego wydatków dzielnicy. Odpowiadał za organizację 
biura rady, przygotowanie uchwał na sesję, organizację se-
sji, współpracę z komisjami rady oraz sprawował nadzór 
nad projektami uchwał.

– z-ca przewodniczącego Maria Słobodzian odpowiadała 
za politykę społeczną (w tym stałe kontakty z Kołem Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów), edukację, kulturę, kontakty 
ze szkołami i przedszkolami, Policją, Strażą Miejską i para-
fiami oraz za sprawy mieszkalnictwa. Pełniła nadzór nad 
realizacją zadań powierzonych w zakresie wydarzeń kultu-
ralnych i bezpieczeństwa oraz priorytetowych w zakresie 
polityki społecznej i edukacji.

– członek zarządu Anna Świerta odpowiadała za bieżącą 
kontrolę realizacji zadań powierzonych w zakresie zieleń-
ców i skwerów, ogródków jordanowskich, modernizacji 
ulic i chodników wraz z oświetleniem, remontów dróg oraz 
realizacji zadań priorytetowych w zakresie gospodarki ko-

munalnej i pozostałe sprawy z zakresu gospodarki komu-
nalnej.

Zarząd w okresie sprawozdawczym pracował na 50 po-
siedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego rady. 
Podjął ogółem 14 uchwał z czego 14 dotyczących delego-
wania radnych. Zarząd przygotował 54 projekty uchwał na 
sesję Rady Dzielnicy IX – dotyczyły one spraw finansowych, 
wniosków do realizacji zadań priorytetowych oraz opinii. 

Ustalone stałe dyżury członków Zarządu Rady pełnione 
były zgodnie z przyjętym harmonogramem:

PRZEWODNICZĄCY Adam Migdał – czwartek w godz. 
12.00-14.00 oraz w terminach uzgodnionych,

WICEPRZEWODNICZĄCA Maria Słobodzian – wtorek 
godz. 17.00-18.30,

CZŁONEK ZARZĄDU Anna Świerta – środa w godz. 
16.00-17.30.

Zarząd zorganizował stałe dyżury przedstawicieli Stra-
ży Miejskiej – strażnika rejonowego w siedzibie Rady Dziel-
nicy IX przy ulicy Żywieckiej 13. 

Na wniosek mieszkańców zarząd uczestniczył w spotka-
niach mieszkańców z radną miejską Barbarą Mirek-Mikułą.

Zarząd przyjmował interesantów w czasie ustalonych 
dyżurów członków zarządu, podczas posiedzeń zarządu, 
podczas codziennej pracy oraz w terminach uzgodnionych z 
zainteresowanymi stronami. Mieszkańcy najczęściej zwracali 
się w czasie spotkań w sprawach porządkowych z prośbami 
o interwencję w Straży Miejskiej lub na Policji, z prośbami o 
doraźną naprawę ulic, mostków, o wykonanie oświetlenia, 
zmianę godzin kursowania lub przebiegu trasy kursowania 
autobusów, dobudowanie wiat przystankowych. Mieszkańcy 
składali również wnioski o wykonanie remontów i moderni-
zacji dróg i chodników w ich miejscach zamieszkania. Wnio-
ski te były przyjmowane, rozpatrywane pozytywnie i usku-
teczniane w formie list rankingowych zadań Dzielnicy IX. 

Na wnioski mieszkańców oraz jednostek realizujących 
zadania dzielnicy zarząd organizował i uczestniczył w róż-
nych spotkaniach dotyczących rozwiązywania problemów 
inwestycyjnych lub społecznych, jak komunikacja miejska, 
remonty dróg, przekładki wodociągów i kanalizacji, budo-
wa Trasy Łagiewnickiej, budowa Parku Rzeki Wilgi. 

Na wniosek przedstawicieli mieszkańców Borku Fa-
łęckiego Zarząd zorganizował spotkanie na temat zmiany 
Studium Zagospodarowania Miasta Krakowa. Na wniosek 
przedstawicieli mieszkańców osiedla Cegielniana organi-
zował liczne spotkania w sprawie terenów nad rzeką Wilgą 
dotyczące Parku Rzeki Wilgi zarówno z władzami Mia-

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy IX Łagiew

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym Nr 6 na ul. Niecałej odbyło się 
uroczyste spotkanie przedświąteczne 
dzieci, młodzieży, pedagogów z zaproszo-
nymi gośćmi, m.in. ks. Jerzym Bryłą, który 
od dziesięcioleci jest duszpasterzem osób 
głuchoniemych i środowisk twórczych w 
Krakowie.

Świątecznie na Niecałej
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sta, jak też i przedstawicielami zainteresowanych stron. Na 
wniosek mieszkańców zarząd zorganizował spotkania doty-
czące budowy kanalizacji w rejonie ulicy Kościuszkowców. 

Przewodniczący organizował i nadzorował pracę biura 
rady, które zapewnia obsługę i zabezpieczenie funkcjono-
wania Rady Dzielnicy IX. 

Biuro Rady Dzielnicy IX funkcjonuje od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.30-15.30. Pracownik biura przyjmował in-
teresantów oraz załatwiał sprawy rady dotyczące kontaktów 
służbowych i współpracy z biurem Rady i Zarządu Dzielnic 
Urzędu Miasta Krakowa.

W okresie sprawozdawczym w biurze rady przyjęto 577 
różnych pism, przygotowano i wysłano 255 pism zredago-
wanych przez zarząd i radnych, zwykle jako rezultat ustaleń 
podjętych na sesjach, komisjach i posiedzeniach zarządu. 

Przewodniczący zarządu uczestniczył w 23 sesjach Rady 
Miasta Krakowa. Zarząd reprezentował Radę Dzielnicy IX 
na licznych spotkaniach i naradach organizowanych w róż-
nych jednostkach UMK. Zarząd uczestniczył również w od-
biorach realizowanych zadań.

Ponadto sprawował stałą kontrolę nad redakcją i wyda-
waniem gazetki dzielnicowej oraz jej kolportażem na terenie 
dzielnicy.

III Realizacja uchwał Rady Dzielnicy IX
Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy IX na 

sesjach przesyłane były przez zarząd w regulaminowym 
terminie do Kancelarii Rady i Dzielnic, która we współpracy 
z Biurem Prawnym UMK dokonuje oceny zgodności uchwał 
rady dzielnicy z postanowieniami statutu i wydaje w tej spra-
wie pisemną opinię. Jeżeli uchwała jest zgodna ze statutem 
zostaje skierowana do realizacji. Wszystkie uchwały podjęte 
przez Radę Dzielnicy IX były zgodne ze statutem. 

IV Realizacja budżetu własnego Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-
-Borek Fałęcki w 2009 r.

Budżet własny Dzielnicy IX w roku 2009 wynosił 50 000 
zł. Uchwałą Rady Dzielnicy IX kwota w wysokości 20 500 
zł została przeniesiona na zadania priorytetowe, które zosta-
ły zrealizowane w całości. Ze środków tych dofinansowano 
m.in. wyposażenie dla bibliotek i szkół.

W roku 2009 zostały zrealizowane wszystkie zakupy za-
planowane przez Radę Dzielnicy IX i zabezpieczone wszel-
kie potrzeby dla jej właściwego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Dzielnicy IX ADAM MIGDAŁ

wniki-Borek Fałęcki za rok 2009
20 marca 2010 r. w Przedszkolu Nr 95 przy ul. Żywiec-
kiej odbyła się Wiosenna Prezentacja Przedszkola. Pod-
czas spotkania wystąpiły dzieci z grup I i III śpiewając 
przyśpiewki krakowskie i tańcząc krakowiaka.                                                                                      

W poszczególnych salach rodzice i dzieci odwiedza-
jący przedszkole mogli wziąć udział w grach i zabawach 
dydaktycznych oraz zasięgnąć informacji o przedszko-
lu. Równocześnie w przedszkolu odbywał się kiermasz 
wielkanocny, na którym można było zakupić ciekawe 
ozdoby wielkanocne przygotowane przez dzieci i pra-
cowników przedszkola. Dochód z imprezy przezna-
czony był na Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Ks. 
Józefa Tischnera.

Powagi spotkaniu dodały również występy gościa 
specjalnego – Kapeli Mogilanie, która w zeszłym roku 
obchodziła jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Kape-
la gra na autentycznych instrumentach stanowiących 
tradycyjny skład kapeli krakowskiej. Możemy usłyszeć 
ponad 100-letnią heligonkę, trzystrunowe basy, klar-
net, trąbkę, skrzypce. Zespół występował we Francji, w 
Niemczech, Holandii, Belgii, we Włoszech, gdzie m.in. 
przed Bazyliką Św. Piotra dał mini-koncert dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II, w Chorwacji, Serbii, w Austrii, 
Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie. Kapela wielokrot-
nie zdobywała najwyższe laury podczas przeglądów 
i festiwali ogólnopolskich.

Wiosna w Przedszkolu Nr 95 
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Między ziemią a niebem 
kwitną

14 marca ruszyła akcja Pola Nadziei – organizowana 
od 13 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki 
dla osób terminalnie chorych, głównie na raka, którą 
świadczy Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. św. Łazarza” w Krakowie. Honorowy Patronat nad 
nią sprawuje Kardynał Franciszek Macharski. 

Celem prowadzonej akcji jest nie tylko pozyskanie 
środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostat-
nim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospi-
cyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrze-
by osób chorych. Od samego początku głównym spon-
sorem akcji jest firma BP Polska. Członkowie Towarzy-
stwa dokładają starań, aby z roku na rok w program Pól 
Nadziei włączały się coraz szersze kręgi społeczeństwa 
i coraz większa liczba firm i instytucji. 

Opieka w Hospicjum, która jest opieką medyczną, 
pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną, fizjoterapeu-
tyczną i socjalną,  jest bezpłatna dla chorego i jego ro-
dziny. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia 
pokrywają 45% kosztów ponoszonych przez Hospi-
cjum. Pozostałe fundusze Hospicjum pozyskuje dzięki 
ofiarności ludzi dobrej woli. 

Tegoroczna akcja potrwa do 24 maja.

JAK MOŻNA POMÓC?
• złóż datek do hospicyjnej skarbonki, znajdziesz je 

w całym mieście,
• dokonaj wpłaty na konto bankowe: 36 1060 0076 

0000 3200 0133 4486,
• zorganizuj żonkilową kwestę w firmie, szkole lub 

instytucji,
• przekaż na rzecz Hospicjum 1% swojego podatku, 

zachęć do tego przyjaciół,
• włącz się jako wolontariusz w nasze akcje,
• pomóż informować o idei opieki hospicyjnej.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, 
przypominją nam o ludziach cierpiących, oczekujących 
naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodze-
nia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną – zbieramy 
fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając 
ofiarodawcom żonkilową broszkę.

Pierwsze „pola nadziei” zakwitły w parkach krakow-
skich wiosną 1998 roku. 350 tys. żonkilowych cebulek 
oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wie-
dzę przekazała macierzysta Organizacja Charytatywna 
Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii, która stwo-
rzyła ten program i postanowiła przeszczepić go na 
grunt polski. Beneficjentem programu zostało krakow-
skie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Kampania Pól Nadziei ma wymiar społeczny. Rok-
rocznie w akcję angażuje się ponad 600 wolontariuszy. 

Krakowskie Hospi-
cjum jest kolebką pol-
skich „Pól Nadziei” i ko-
ordynatorem ogólnopol-
skiej akcji. Od 2003 roku 
program Pól Nadziei 
jest również realizowa-
ny przez hospicja w in-
nych miastach Polski. W 
tym roku włączyło się 47 
hospicjów Polski. Każde 
z Hospicjów realizuje 
program na swoim te-
renie, pozyskując środki 
na własną działalność, z zachowaniem ustalonych w 
Krakowie zasad. 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum im. św. Łazarza”

ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
tel. 641 46 66, 640 22 90

fax 641 46 59
www.polanadziei.pl

www.hospicjum.krakow.pl

konto:
Bank BPH SA nr 36 1060 0076 0000 3200 0133 4486

Organizacja Pożytku Publicznego KRS Nr: 0000048149

1% podatku przekazany Hospicjum św. Łazarza,
będzie Twoim udziałem

w opiece nad chorym u kresu życia
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oraz XIII – Podgórze. Sie-
dziba mieści się przy ul. 
Na Kozłówce 25.

TELEFONY:
dyżurny: 
012 650 07 60, 
012 688 22 40
fax: 012 688 22 48
e-mail: smpodgorze@strazmiejska.krakow.pl

BEZPŁATNY TELEFON ALARMOWY:  986

Na terenie naszej dzielnicy działa dwóch strażników 
rejonowych: 

młodszy strażnik Paweł SZANDROWSKI
telefon: 513-199-252
ulice: Borsucza, Bogdanowicza, Cegielniana, Ciesielska, 

Deotymy, Do Wilgi, Hoffmanowej, Kędzierzyńska, 
Kołobrzeska, Koszalińska, Lasek, Nowotarska, 
Odrzańska, Oraczy, Pienińska, Plac Łagiewnicki, Słupska, 
Szaniawskiego, Wałbrzyska, Zielonogórska, Fredry, 
Harcerska, Jugowicka, Kołodziejska, Kurasia, Kwietna, 
Lechicka, Malutka, Marcika, Motarskiego, Myślenicka, 
Nawsie, Pasieczna, Pocztowa, Podmokła, Przy Torze, 
Ratajska, Siostry Faustyny, Sowia, Sucha, Turowicza.

młodszy strażnik Arkadiusz MIĘTKA
telefon: 513-199-253
ulice: A. Krępy, B. Cesarza, Borkowskie Błonia, Chłodna, 

Dekarzy, Dr. Z. Łuczyńskiego, Druhny Hanki, E. Solvaya, 
Falowa, Gajowa, Golana, Goplana, Goryczkowa, 
Gwieździsta, Kułakowskiego, Huculska, Irysowa, Jagodowa, 
Kępna, Kościuszkowców, Kowalska, Krochmalniki, Ks. W. 
Karabuły, Ks. Zagrodzkiego, Ludwisarzy, Micińskiego, Miła, 
Młynowa, Modra, Na Zrębie, Niemcewicza, Obozowa, 
Orzechowa, Piaseckiego, Sielska, Szczerbińskiego, 
Światowa, Tęczowa, Tokarska, Turonia, Tynkarzy, Zaborze, 
Zakopiańska, Zawiłą, Zbrojarzy, Zdunów, Ziobrowskiego, 
Żywiecka.

Twój strażnik rejonowy

Przypominamy o bardzo ważnej z punktu widzenia 
mieszkańców współpracy Straży Miejskiej Miasta Kra-
kowa z radami poszczególnych dzielnic. Ta inicjatywa 
Komendanta SMMK Janusza Wiaterka od kilku lat spo-
tyka się z przychylnością i aprobatą radnych naszego 
miasta. 

Na spotkaniach w siedzibach rad dzielnic mieszkańcy 
poszczególnych rejonów Krakowa przedstawiają najbar-
dziej nurtujące ich problemy. Dotyczą one przede wszyst-
kim czystości na terenie dzielnic, spożywania alkoholu 
w miejscach zabronionych oraz zakłócania spokoju i po-
rządku publicznego. W trakcie spotkań dyskutowane są 
sposoby walki z najczęściej występującymi na danym te-
renie zagrożeniami i patologiami społecznymi.

W siedzibie Rady Dzielnicy IX strażnicy rejonowi 
dyżurują w każdą trzecią środę miesiąca.

Najbliższy DYŻUR 21 KWIETNIA (ul. Żywiecka 13).

W Straży Miejskiej nastąpiły zmiany terytorialne – 
oddziały i rejony ujednolicono z rewirami policyjnymi. 

Obecnie teren Dzielnicy IX podlega pod Oddział Pod-
górze Straży Miejskiej Miasta Krakowa, który obejmuje 
dzielnice: VIII – Dębniki, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki 

W trosce o bezpieczeństwo i stan portfeli krakowian 
przypominamy o prawach, jakie przysługują klien-
tom przy korzystaniu z usług przewozowych w na-
szym mieście.

W związku z przypadkami wykorzystywania niewie-
dzy klientów, ostrzegamy turystów oraz mieszkańców 
miasta przed nierzetelnymi przewoźnikami.

Informujemy, że w Krakowie istnieją dwie formy 
świadczenia usług przewozowych: TAXI i PRZEWÓZ 
OSÓB.

Taksówkarze świadczący usługę przewozową TAXI 
mają obowiązek umieszczania swoich cenników na szy-

Uwaga na naciągaczy!
bach drzwi pojazdu oraz wewnątrz pojazdu. Cenniki 
muszą zawierać poszczególne opłaty taryfowe, które 
nie mogą być wyższe od cen maksymalnych uchwalo-
nych przez Radę Miasta Krakowa. Taksówkarz musi 
mieć w pojeździe zainstalowany taksometr, a całkowita 
opłata za kurs powinna być ustalona wyłącznie na pod-
stawie wskazań taksometru.

Przewoźnik świadczący usługę w formie PRZEWÓZ 
OSÓB oprócz umieszczania w widocznym miejscu swo-
jego cennika powinien poinformować swoich klientów 
jeszcze przed rozpoczęciem kursu o wysokości kwoty 
za przejazd w podany punkt. W przypadku tego rodza-
ju przewozów stawki za przejazd mogą być określane 
przez przewoźników dowolnie, gdyż ich nie obowiązu-
ją przepisy o cenach maksymalnych dotyczących tak-
sówkarzy.
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KIEROWNIK REWIRU II DZIELNICOWYCH
asp. szt. Zygmunt Pruszak
(tel. 012 61 52 440, pokój nr 50) 

DZIELNICOWI:  

mł. asp. Sławomir Przybek  
(tel. 012 61 52 033, pokój nr 36)
rejon Borek Fałęcki II, ulice: Pętla MPK Borek 

Fałęcki, 8 pułku  Ułanów, Borkowskie Błonia, Cesarza, 
Druhny Hanki, Herberta od Podmokłej do Żaka, 
Goryczkowa, Jagodowa, Jeleniogórska, Jugowicka, 
Karabuły, Krępy, Kułakowskiego, Kępna,  Łuczyńskiego, 
Modra, Marcika, Orzechowa, Obozowa od 36 do 76 
parzyste, Podmokła, Sielska, Solvaya, Solvay, Starca, 
Szczerbińskiego, Zagrodzkiego  Zakopiańska od nr 
105-145, Pętla MKP Borek, Zakopiańska od 62 do ul. 
Jugowickiej /Decathlon/ Zaułek Jugowicki, Zawiła nr 
od 1-49, cmentarz przy ul. Zawiłej, las do ul. Żywieckiej, 
Ziobrowskiego,  Żywiecka nr od 12 i od 15, las do ul. 
Zawiłej

mł. asp. Dariusz Bratek
(tel. 012 61 52 812, pokój nr 36)
rejon Borek Fałęcki I, ulice: Chłodna, Dekarzy, 

Do Wilgi, Falowa, Gajowa, Goplana, Huculska, 
Irysowa, Kowalska, Kościuszkowców,  Krochmaln
iki, Ludwisarzy, Łuczyńskiego,  Micińskiego, Miła, 
Młynowa, Montwiłła Mireckiego,  Na Zrębie, Niecała, 
Niemcewicza, Nowogródzka,  Okrzei, Piaseckiego, 
Rynek Fałęcki, Ruczaj od 1-15 i 2-20, Strąkowa, 
Światowida, Świebodzicka, Tęczowa, Tokarska, Turonia, 
Tynkarzy, Zaborze, Zaborze, Zakopiańska 67-103, 
Zbrojarzy, Zdunów,  Żywiecka 1-11 i 2-10

asp.szt. Paweł Saniternik
(tel. 012 61 52 812, pokój nr 36)
rejon Cegielniana, ulice: 8 pułku Ułanów od ruczaju 

do Obozowej, Borsucza, Brożka 4-26, Odrzańska, 
Bogdanowicza, Cegielniana, Ciesielska, Deotymy, 
Hoffmanowej, Kędzierzyńska, Kołobrzeska, Koszalińska
, Kusocińskiego,  Lasek, Plac Łagiewnicki,  Nowotarska,  
Oraczy, Pienińska, Słupska, Szaniawskiego, Wałbrzyska, 
Zakopiańska 5-63, Zielonogórska.

mł.asp. Grzegorz Kucharczyk
(tel. 012 61 52 033, pokój nr 36)
rejon Łagiewniki, ulice:  Bonarka, Borowinowa nr 77, 

Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Chochołowska, 
Dworzec PKP Łagiewniki, Fredry,  Głogowska, Goslara, 
Grzybki, Harcerska, Herberta od Żaka do Turowicza, 
Hodura,  Kołodziejska, Kryształowa, Kwietna, Lechicka, 
Łowienicka, Łagiewnicka,  Malutka, Matecznego,  
Millana,  Na Grządkach,  Pasieczna,  Ogrodniki, 
Pocztowa,  Przykopy nr od 1-7, Przy Torze, Połomskiego, 
Roi 4AB,6, Ratajska, Siostry Faustyny, Sobótka, Sowia, 
Strumienna nieparzyste i nr 2-14, Sucha,  Tischnera, 
Turowicza, Urocza, Wadowicka nieparzyste,  Wąchały 
Porucznika, Włodarska, Zakopiańska nr od 2-62 bez 
Decathlonu, Żmichowskiej Narcyzy.

GIMNAZJUM NR 24
IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA 
Ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29 
30-426 Kraków 
ogłasza nabór do klas pierwszych 
gimnazjum 
na rok szkolny 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 proponujemy  
szóstoklasistom naukę w następujących 
klasach:
Klasa 1A – informatyczna z tworzeniem stron  

internetowych
Klasa 1B – matematyczna
Klasa 1C – humanistyczna z elementami 

wiedzy o kulturze europejskiej
Klasa 1D – sportowa z sekcją siatkówki
Klasa 1E – językowa z innowacją 

pedagogiczną

Zapewniamy szeroką ofertę zajęć 
pozalekcyjnych:
– przedmiotowe koła zainteresowań
– zajęcia sportowe (koszykówka, siatkówka,  

piłka nożna, tenis stołowy, aerobik)
– zajęcia artystyczne (taniec, chór szkolny, 

teatr, kabaret, warsztaty plastyczne)
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
– klub brydżowy

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji można znaleźć na naszej stronie 
internetowej:
www.gimnazjum24.internetdsl.pl lub 
uzyskać  w sekretariacie szkoły tel. 12 268 
04 10, 
fax. 12 268 04 11,  
e-mail:gimnazjum24krakow@wp.pl

Czujesz się zagrożony?
Zawiadom twojego 
dzielnicowego!


