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Jak co roku Zarząd Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 
Fałęcki jako gospodarz terenu, na którym znajduje się 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aktywnie uczest-
niczył w przygotowaniu zabezpieczenia porządku i 
bezpieczeństwa pielgrzymów przybyłych w tym dniu 
do Łagiewnik.

Honorowy Patronat nad organizacją objął Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który również 
uczestniczył w obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Niedziela Miłosierdzia Bożego  
w Łagiewnikach 17 kwietnia 2007 r.

W zabezpieczeniu porządku udział brały 22 instytucje.
W tym roku w ciągu dwóch dni Sanktuarium nawie-

dziło ok. 200 tys. pielgrzymów. Nie doszło do żadnych 
zdarzeń mogących zakłócić porządek i bezpieczeństwo 
uczestników.

Wszystkim osobom biorącym udział w zabezpiecza-
niu porządku i czuwaniu nad bezpieczeństwem bardzo 
serdecznie dziękujemy. 

Adam Migdał
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX
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Sprawozdanie z minionych sesji  
Rady Dzielnicy IX

Na minionych sesjach Rada wydała kilka opinii  
w sprawach WZiZT dla zamierzeń inwestycyjnych. 

Pozytywną opinię otrzymało ustalenie warunków 
zabudowy dla budowy zespołu sześciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemny-
mi, wewnętrzną drogą dojazdową oraz infrastrukturą  
techniczną w rejonie ul. Sobótka i Do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia. Rada nie widzi przeszkód dla 
budowy planowanej w terenie niezabudowanym w 
rejonie zabudowy jedno- i dwurodzinnej. Ponadto 
inwestycja ta nie koliduje z zamierzeniem budowy 
trzeciej obwodnicy.

Negatywne stanowiska dyktowane były przede 
wszystkim niedostosowaniem planowanych obiektów 
do istniejącej zabudowy – przeważnie niskiej jednoro-
dzinnej, a w konsekwencji znacznym pogorszeniem wa-
runków zamieszkania obecnych mieszkańców. Negaty-
wnie zaopiniowano ustalenia warunków zabudowy dla 
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
rejonie ulic Montwiłła-Mireckiego i Niemcewicza, bu-
dowy trzech budynków  mieszkalnych wielorodzinnych 
z garażami wbudowanymi, drogą wewnętrzną i miejs-
cami parkingowymi przy ul. Zbrojarzy oraz budowy 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicach 
Zbrojarzy, Turonia i Krokusowej. W powyższych przy-
padkach wnioskowano o zmniejszenie intensywności 
zabudowy i dostosowanie jej do okolicznych budynków 
o charakterze jednorodzinnym, najwyżej dwukondyg-
nacyjnych, zapewnienie  odpowiedniej ilości miejsc 
parkingowych dla przyszłych mieszkańców oraz dos-
tosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do 
wzmożonego ruchu samochodowego, szczególnie w  
ul. Niemcewicza, gdzie znajduje się Przychodnia 
Zdrowia. Zaznaczono także, iż teren planowanej in-
westycji przy ul. Zbrojarzy posiada układ komunika-
cyjny powstały ponad 80 lat temu i całkowicie niedosto-
sowany do tak znacznego zwiększenia natężenia ruchu, 
a ponadto znajduje się w zasięgu projektowanego 
przebiegu Trasy Łagiewnickiej.

Podobnie uzasadnioną negatywną opinię otrzymało 
zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego (z garażem) 
i drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych z 
infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Nowogródzkiej 
i Kościuszkowców w Krakowie.

Rada ponownie opiniowała ustalenie warunków 
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy uli-
cach Żywieckiej, Goryczkowej, Jagodowej. Tym razem 
plany obejmują budowę zespołu do trzech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziem-
nymi, małą architekturą, stacją transformatorową, 
infrastrukturą techniczną, układem drogowym i na-
ziemnymi miejscami parkingowymi. Rada uchwaliła 
negatywną opinię. Uzasadnienie jest następujące:

1. Brak infrastruktury i dróg dojazdowych.
2. Proponowana inwestycja powinna mieć dwa 

dojazdy od strony ul. Zakopiańskiej.

3. Ulica Goryczkowa i Żywiecka Boczna nie są 
dostosowane do przejęcia skutków zwiększonego 
ruchu samochodów, a w szczególności ciężkich po-
jazdów i sprzętu budowlanego. Są to ulice wąskie 
przygotowane do ruchu lokalnego 50 lat temu. Przy 
ulicach tych znajduje się kaplica kultu religijnego, 
ośrodek samotnej matki i dziecka oraz ośrodek dla 
dzieci niepełnosprawnych.

4. Teren ten jest pełen zwierzyny typu: sarny, dziki 
oraz inne dzikie ptactwo. Powinien być przeznaczony 
na jako teren zielony i powinien być chroniony przed 
zabudową.

Z terenem, o którym mowa wyżej związana była jeszc-
ze jedna uchwała. Rada wnioskowała o przejęcie przez 
Gminę Kraków działki nr 261/9 obr. 44 Podgórze, której 
właścicielem jest prawdopodobnie „LIBAN” S.A. w lik-
widacji. Na działce tej znajduje się część ul. Goryczkowej 
i ul. Jagodowej. Ul. Goryczkowa stanowi jedyny dojazd 
do basenu i ul. Jagodowej (połączenie ul. Jagodowej  
z ul. Żywiecką jest jednokierunkowe). Ul. Goryczkowa 
została zaliczona do dróg gminnych uchwałą Rady 
Miasta Krakowa dopiero w 2000 r., choć faktycznie była 
drogą publiczną, we władaniu Gminy, od czasu bu-
dowy basenu w 1965 r. Przejęcie tej działki prze Gminę 
Kraków jest uzasadnione ze względu na konieczność 
zapewnienia dojazdu mieszkańcom ul. Jagodowej (330 
mieszkań), a także wyjaśnienie możliwości zabudowy 
w rejonie ul. Goryczkowej. Działka 261/9 występuje 
wielokrotnie we wnioskach o WZiZT jako działka 
do zabudowy.

Uchwalono także wniosek o zarezerwowanie działki 
nr 33/2 obr. 44 Podgórze przy ul. Nowogródzkiej pod 
ewentualną przyszłą budowę parkingu dla Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 przy 
ul. Niecałej 8. Rada poparła Dyrekcję Ośrodka w sta-
raniach o parking dla przyjeżdżających do placówki 
samochodów zarówno rodziców dzieci, pracowników, 
jak i transportu dowożącego uczniów codziennie do 
szkoły. Przeznaczenie tej działki na parking dla szkoły 
w znacznym stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo 
dzieci i rozwiązałoby problem parkowania samo-
chodów.

Rada uc hwa l i ła  w n iosek o  prze jęc ie  przez 
Gminę Kraków ciągu pieszego łączącego ul. Fredry  
z ul. Kołodziejską. Ciąg pieszy wykorzystywany jest 
przez okolicznych mieszkańców i dzieci uczęszczające 
do tej szkoły od ponad stu lat. Pierwotnie była to nieu-
twardzona ścieżka, którą mieszkańcy podążali do lic-
znych zakładów pracy w Krakowie. W trakcie budowy 
Szkoły Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry w latach 
50. ubiegłego wieku przejście to zostało utwardzone 
płytkami chodnikowymi i remontowane ze środków 
Rady Dzielnicy IX w latach 90. Przejście to jest inten-
sywnie uczęszczane przez okolicznych mieszkańców, 
przez mieszkańców Woli Duchackiej, przez młodzież 
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i dzieci ze szkoły przy ul. Fredry, jak również przez 
pielgrzymów zdążających do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Przejście to przede wszystkim poprawia 
bezpieczeństwo dojścia dzieci i młodzieży do szkół. 
Można więc stwierdzić, że jest to przejście bardzo 
potrzebne, historycznie uzasadnione i niezbędne dla 
mieszkańców Łagiewnik. Rada zaopiniowała negaty-
wnie zbycie lub wydzierżawienie działki nr 275 obr. 
46, położonej  w rejonie ul. Fredry.

Uchwalono listę rankingową zadań powierzonych 
na 2007 rok w zakresie „Remonty dróg i chodników 
wraz z oświetleniem na terenie Dzielnicy IX”, real-
izowanych przez Krakowski Zarząd Dróg. Przed-
stawia się ona następująco:

1. Remont oświetlenia ul icznego wg wskazań  
Dzielnicy 22 000 zł.

1/ ul. Borsucza – doświetlenie parkingu (wymiana  
2 szt. opraw na podwójne),

2/ ul. Lasek – dobudowa 1 oprawy + 50 m prze-
wodu,

3/ ul. Deotymy – dowieszenie 1 lampy na istniejącym 
słupie 

4/ ul. Dekarzy – dowieszenie 2 opraw na istniejących 
słupach

5/ ul. Żywiecka – wymiana 5 szt. opraw parkow-
ych,

6/ dowieszenie 1 lampy na istniejącym słupie, na 
wysokości potoku Młynny Kobierzyński w ciągu 
ulicy Goplany. 

Rada zgłosiła do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2007 
roku zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy 
Światowida po budowie kanalizacji”. Łączna kwota 
inwestycji wynosi ponad 470 000 zł. Otrzymanie na- 
grody Konkursie dla Rad Dzielnic umożliwiłoby 
modernizację ul. Światowida, a przez to poprawę ko-
munikacji w tym rejonie. Mieszkańcy od 20 lat oczekują 
rozwiązania tego problemu. Aby wspomóc całe przed-
sięwzięcie modernizacji ulicy sami z własnych środków, 
w ramach LII, opracowali dokumentację na uzbrojenie 
ulicy w sieć kanalizacji miejskiej i wodociąg. Doku-
mentacja na przebudowę ul. Światowida opracowana 
została ze środków Rady dzielnicy. Rada Dzielnicy 
IX zadeklarowała także udział w finansowaniu tego 
zadania, uważa bowiem za sprawę ważną, aby budowa 
kanalizacji w ramach LII połączyć z przebudową ulicy 
z jedno zadanie. Koszt zadania jest wtedy znacznie 
mniejszy, gdyż nie jest wykonywane przywracanie 
stanu pierwotnego, lecz od razu przebudowywana 
jest droga. 

Rada, sugerując się, wedle rozeznania, potrzebami 
remontowymi placówek oświatowych w naszej dziel-
nicy, rozdzieliła dodatkowe środki na zadania powi-
erzone potrzeb remontowych placówek oświatowych 
na 2007 rok. Dodatkową kwotę 59 000 zł przeznaczono 
na remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 24 przy ul. 
Montwiłła-Mireckiego (30 000 zł) oraz malowanie 
sal i wykonanie zaleceń Sanepidu dotyczących bloku 
żywieniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 17 przy ul. Fredry 65 (29 000 zł).

Radni wnioskowali również o przyznanie nagrody 
„Bezpieczny Kraków” Panu Pawłowi Bugajowi, kier-
ownikowi I Rewiru Dzielnicowych przy Komisariacie 
V Policji. Asp. szt. Paweł Bugaj od początku działania 
Komisariatu V Policji po reformie aktywnie uczestniczy 
w zabezpieczaniu porządku w ramach organizacji 
Święta Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz zabezpieczaniu 
masowych imprez organizowanych przez Radę Dziel-
nicy IX.

Uchwalono wniosek o zmianę nazwy ul. Sios-
try Faustyny na ul. Świętej Siostry Faustyny. Rada 
dołączyła się do prośby Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Radni uznali, że sprawa jest na tyle 
poważna, że zmiana nazwy ulicy jest uzasadniona. Sio-
stra Faustyna została kanonizowana w Rzymie przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II siedem lat temu. 

Po przeanalizowaniu prośby mieszkańców oraz 
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego poparła 
wniosek dotyczący zmiany kursu autobusu nr 133, tak 
ażeby trasa wiodąca przez Łagiewniki pokrywała się  
z trasą autobusu linii 155. Wniesiono także o zwiększenie 
ilości kursów.

W sprawie ekranów  
dźwiękochłonnych w ulicach 

Brożka i Zakopiańskiej
Rada Dzielnicy IX podjęła 4 kolejne uchwały dotyczące 
konieczności wybudowania ekranów dźwiękochłon-
nych w ulicy Brożka od wjazdu z ulicy Cegielnianej do 
bloku przy ulicy Borsuczej 1 oraz w ulicy Zakopiańskiej 
wzdłuż budynków osiedla Cegielniana 18 i 22.

W wyniku naszych starań ekrany w ulicach Brożka i 
Zakopiańskiej zostały umieszczone na wysokich, bo 
7. i 8., miejscach na liście rankingowej. Niestety Rada 
Miasta Krakowa nie przyznała żadnych środków fi-
nansowych na budowę ekranów dźwiękochłonnych 
ani w roku 2006, ani na rok 2007. W tej kwestii inter-
weniowaliśmy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska, w Zarządzie Dróg i Komunikacji 
oraz pisaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Krakowa. 
Będziemy drążyć tę sprawę nadal. Podejmiemy usilne 
starania i wystąpimy z wnioskami do Radnych Miej-
skich, ażeby popierali budowę ekranów jako sprawę 
bardzo istotną dla naszej społeczności lokalnej.

Maria Słobodzian
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W dniach 26 i 28 marca 2007 r. w Centrum Sztuki 
Współczesnej Solvay odbywał się Przegląd Teatrów 
Amatorskich z terenu Dzielnicy IX. Jak co roku, jest to 
dobra okazja do wzajemnej konfrontacji młodych arty-
stów – przedszkolaki spotykają się ze swoimi starszymi 
kolegami ze szkół podstawowych i gimnazjów.

I miejsce przyznano wychowankom Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 za spektakl „ 

Przegląd teatrów

Serce” na podstawie książki „Mały książę” A. de Saint 
Exupery, II miejsce zajęły zespoły: z Gimnazjum nr 25 za 
„Benefis próżności”, z Gimnazjum nr 24 za „My w przy-
szłości” oraz Przedszkole Samorządowe nr 95 za przed-
stawienie „Dwanaście miesięcy”. III nagrodę otrzymały: 
Szkoła Podstawowa nr 158 za „Sławę utopioną w Wiśle” i 
Gimnazjum nr 25 za „What a wonderful world”. 

10 maja 2007 r. w Teatrze Lalki, Maski i Aktora Groteska 
odbyła się Gala Wręczenia Nagród I Edycji Konkursu 
Plastycznego pt. „Ocalić od zapomnienia – Polskie stroje 
regionalne”, organizowanego przez Samorządowe Przed-
szkole nr 10 w Krakowie.

Konkurs miał na celu przybliżyć dzieciom dziedzi-
ctwo kulturowe oraz służyć rozwijaniu zamiłowania 
do kultury i folkloru naszego kraju. „Dziecko musi  
w pierwszej kolejności poznać swoje korzenie narodo-
we, nauczyć się właściwej postawy odbioru hymnu, 
okazywania szacunku do symboli narodowych, poznać 
polskie tradycje, aby w przyszłości mogło świadomie ko-
rzystać z naszej obecności w Unii Europejskiej” – mówią 
organizatorki konkursu – nauczycielki z Przedszkola 
nr 10 – Edyta Kopeć i Anna Wolak. Konkurs spotkał się  
z dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział dzieci 
z kilkudziesięciu przedszkoli z całej Polski. Patronat ho-
norowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski Kurator 
Oświaty Józef Rostworowski, Teatr Lalki, Maski i Aktora 
Groteska oraz Anna Szałapak reprezentująca Muzeum 
Historyczne w Krakowie.

Podczas Gali Wręczenia Nagród wychowankowie 
Przedszkola nr 10 zaprezentowali program artystyczny, 
w którym można było podziwiać piękne stroje regionalne 

„Ocalić od zapomnienia – Polskie  
stroje regionalne”

oraz wspaniałe polskie tańce. Uroczystość swoją obecnoś-
cią uświetnili m.in.: Małgorzata Grześkiewicz – Wizyta-
tor Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Adam Migdał 
– Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, Elżbieta Wasil  
z redakcji miesięcznika „Bliżej przedszkola. Wychowanie 
i edukacja”. Dzięki hojności sponsorów wszyscy laureaci  
i wyróżnieni w konkursie otrzymali wspaniałe nagrody.

Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału w kolej-
nej edycji konkursu w przyszłym roku.
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DZIESIĄTE „POLA 
NADZIEI” W KRAKOWIE

„Pola Nadziei” to organi-
zowana od 10 lat kampania 
zbierania funduszy na rzecz 
domu opieki dla osób termi-
nalnie chorych „Hospicjum 
św. Łazarza” w Krakow-
ie. Jest to największa akcja 
charytatywna Małopolski. 
Honorowy Patronat nad nią 

sprawuje Kardynał Franciszek Macharski. Hospicjum 
dzięki akcji realizuje trzy główne cele: szerzenie idei 
hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy na prowadzoną 
opiekę dla terminalnie chorych, uwrażliwienie dzieci 
i młodzieży na potrzeby osób chorych. Od samego 
początku głównym sponsorem akcji jest firma BP Pol-
ska. Z roku na rok czynione są starania, aby w program 
ten zaangażować coraz szersze kręgi społeczeństwa i 
liczne instytucje. Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla 
chorego i jego rodziny. Kontrakty z Narodowym Fundus-
zem Zdrowia pokrywają 45% kosztów ponoszonych przez 
Hospicjum. Pozostałe fundusze Hospicjum zdobywa 
dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Jednym ze sposobów 
ich pozyskiwania jest akcja „Pola Nadziei”. W ubiegłym 
roku w czasie jej trwania udało się zebrać 400 tys. zł. 

W tym roku w okresie od 17 marca do 20 maja od-
bywa się dziesiąta edycja akcji „Pola Nadziei 2007”.

Stałym elementem kampanii są rokrocznie:
• kwesty pod krakowskimi kościołami, na uczel-

niach, w przedszkolach i szkołach, w hipermarketach 
Carrefour, Castorama, Tesco, Media Markt, Centrum 
Handlowe Zakopianka, OBI, Alma, CH Witek, Leroy 
Merlin, Intermarche, Real, w punktach usługowych 
na terenie Krakowa i okolic;

• koncert chóru rozpoczynający akcje, oraz inne 
koncerty charytatywne;

• żonkilowy tramwaj;
• imprezy, pikniki rodzinne, kiermasze i konkursy 

dla dzieci i młodzieży;
• uroczyste zakończenie akcji.

Wolontariusze „Pól Nadziei”
Akc ja nasza ma w y m ia r społeczny.  Dzięk i 

zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób młodych 
– dzieci szkolnych oraz studentów i organizacji 
młodzieżowych, rośnie w społeczeństwie małopolskim 
świadomość potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy 
osobom chorymi cierpiącym. W trakcie „Pól Nadziei” 
odbywają się imprezy i konkursy: jesienią wspólnie 
sadzimy żonkile, wiosną młodzież włącza się w prow-
adzenie i organizowanie kwest. W akcję rokrocznie 
zaangażowanych jest ponad 500 wolontariuszy.

Efektem naszej wspólnej pracy w ramach akcji „Pola 
Nadziei 2006” była kwota ponad 400 tys. zł, która w 
znaczący sposób wsparła działalność „Hospicjum im. 
św. Łazarza”.

W tym roku do akcji „Pola Nadziei” przyłączyło się 35 
hospicjów z 34 miast Polski (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, 
Chojnice, Chrzanów, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielko-
polski, Jaworzno, Kraków, Limanowa, Lublin, Miechów, 
Mława, Nidzica, Nysa, Olsztyn, Otwock, Płock, Pszczyna, 
Puławy, Radom, Raszyn, Ruda Śląska, Sadowie, Szczecin, 
Tarnów, Tarnowskie Góry, Tychy, Warszawa, Wałbrzych, 
Włodawa, Zabrze, Zakopane, Żory). Wszystkie te hos-
picja jesienią 2006 r. organizowały w swoich miastach 
uroczyste sadzenie żonkilowych „Pól Nadziei”. Teraz 
czekamy na wyniki wiosennej akcji, które poznamy po 
20 maja 2007 r.

KONTAKT:
Renata Połomska
Menager akcji „Pola Nadziei”
TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
tel. (012) 641 46 66, 0 506 173 857
e-mail: polanadziei@hospicjum.org
www.polanadziei.pl
nasze konto bankowe:
Bank BPH PBK S.A. II o/Kraków nr 73 1060 0076 0000 

3200 0000 2980

POLA NADZIEIPOLA NADZIEI 
ZNÓW KWITNĄ ŻONKILE
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Łagiewniki – Borek Fałęcki 

25,26,27 maja 2007

      Rys. Adam Pochopień

25 maja (piątek)  

10.00 – międzyszkolne rozgrywki tenisa 
stołowego w ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a 

26 maja (sobota)  

STADION K.S. „BOREK”, UL. śYWIECKA 13 

10.00 – uroczyste otwarcie obchodów XIII Dni 
Dzielnicy IX 
10.00-14.30 – Dzień Sportu przygotowany we 
współpracy ze szkołami z terenu Dzielnicy IX  
– rozgrywki sportowe na stadionie K.S. „Borek”: 
– mecze piłki noŜnej dziewcząt i chłopców 
(początek o godz. 10.30)   
– bieg terenowy w Parku „Solvay” (początek o godz. 
11.00) 

14.00 – ogłoszenie wyników rozgrywek sportowych 
i wręczenie nagród 

W PRZERWACH KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEśY 

PRZERWA

19.00-22.00 – koncert muzyki biesiadnej oraz  
zabawa taneczna z zespołem „Ex-press” 

27 maja (niedziela) 
11.00 – msza św. w intencji mieszkańców 
Dzielnicy IX w Kaplicy pw. św. Teresy (ul. 
Goryczkowa) 
STADION K.S. „BOREK”, UL. śYWIECKA 13 
14.00-14.30 – koncert Orkiestry Dętej „Solvay” 
14.30-15.00 – występ Zespołu „Pogodna Jesień”  
15.00-16.00 – pokaz tresury psów „Psia eskadra” 
15.30 – pokaz PCK przygotowany przez Grupę
Społecznych Instruktorów MłodzieŜowych PCK 
pracujących przy Miejskim Zarządzie Rejonowym 
PCK w Krakowie 
16.00 – spektakl „Smok Wawelski”  
w wykonaniu uczniów  Szkoły Muzycznej „Da 
Capo”(estrada) 
– turniej piłki noŜnej: mieszkańcy Borku, 
Oldboy’e, Samorządowcy (płyta boiska) 
17.15 – występ zespołu tańca nowoczesnego 
„Precedance”, działającego przy CSW „Solvay”
17.30 – występ zespołu tanecznego z ZSOI nr 3 
w Krakowie 
19.00 – KONCERT GWIAZD 
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
W przerwach konkursy z nagrodami!!!! 

dodatkowe atrakcje: 
– grochówka wojskowa 
– jazda konna  
– niedziela, 11 czerwca, godz.14.00 – Turniej 
Szachowy o Puchar Przewodniczącego 
Dzielnicy IX  w Klubie Osiedlowym 
„Iskierka”  
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V Komisariat Policji zanotował w 2006 roku 6204 
przestępstwa, co oznacza ponad 16% spadek w stosunku 
do roku 2005. O ¼ spadła liczba rozbojów w ciągu ostat-
nich czterech lat i zaobserwowano 60% spadek liczby 
włamań – tej najbardziej uciążliwej dla mieszkańców 
przestępczości. 

Dzielnica IX jest jedną z najmniejszych pod względem 
liczby mieszkańców, którą, biorąc pod uwagę pracow-
ników i studentów, szacuje się na ok. 20 000. Jednak 
z punktu widzenia Policji jest kilka uwarunkowań, 
które służby muszą brać pod uwagę. Dzielnica IX jest 
terenem zróżnicowanym pod względem zabudowy 

RAPORT POLICJIRAPORT POLICJI
Z raportu rocznego V Komisariatu Policji wynika, że stan bezpieczeństwa w naszym mieście sukcesywnie ulega 
poprawie. 

– wielkomiejskie osiedla przeplatają się z zabudową 
jednorodzinną; przebiega tu trasa tranzytowa; wiele 
problemów generuje CH „Zakopianka”. Trzeba też pa-
miętać, że Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjmuje 
rocznie ok. 800 000 pielgrzymów. Mimo to Komendant 
Hahn podkreśla, że Dzielnica IX jest jedną z najbez-
pieczniejszych w Krakowie. 

V Komisariat Policji w roku 2006 był najlepszy spo-
śród wszystkich komisariatów krakowskich w zakresie 
zwalczania przestępczości i profilaktyki. Policjantem 
roku 2006 została odznaczona przez Prezydenta Miasta 
Krakowa pani Lidia Wrona z V Komisariatu.

STRAŻNIK REJONOWYSTRAŻNIK REJONOWY

Strąkowa, Goplany, Ludwisarzy, Niemcewicza, Chłodna.
 

Strażnicy rejonowi zostali powołani głównie w celu:
• dokładnego rozpoznania rejonu pod względem wy-

stępujących zagrożeń,
• utrzymywania kontaktów oraz realizowanie działań 

prewencyjnych z mieszkańcami społeczności lokal-
nych,

• reagowania na zgłoszone problemy dotyczące porząd-
ku.

Ponadto strażnicy rejonowi mają za zadanie m.in. 
reagować na przypadki:
• zakłócania spokoju i porządku publicznego,
• spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
• dewastacji mienia,
• braku nadzoru nad wyprowadzanymi psami itp.

 
Ze strażnikami rejonowymi można kontaktować się 

telefonicznie w godzinach pracy:
Strażnik Małgorzata Bułat – tel. (0) 513 199 252
Strażnik Maurycy Janecki – tel. (0) 513 199 253

Przypadki pilnych interwencji można zgłaszać cało-
dobowo, bezpośrednio do dyżurnego Oddziału pod nr 
tel. 012 650 42 80. 

Od 2004 roku systematycznie powiększa się liczba 
strażników pełniących służbę na terenia Krakowa. 
Znaczny wzrost etatowy Straży pozwolił na powołanie od  
II kwartału 2006 roku strażnika rejonowego.

Powierzenie konkretnego rejonu poszczególnym 
strażnikom pozwala z jednej strony na dokładne rozpo-
znanie rejonu pod względem występujących zagrożeń, 
a z drugiej strony mieszkańcy mogą zgłaszać „swojemu” 
strażnikowi lokalne problemy i współpracować z nim dla 
poprawy bezpieczeństwa. 

Obszar dzielnicy IX został podzielony na 4 rejony 
działania strażników rejonowych. W chwili obecnej 
programem objęte są jednak tylko dwa rejony.

Strażnik Małgorzata Bułat pełni służbę w granicach 
rejonu wyznaczonego ulicami: Zakopiańska, Do Wilgi, 
Borsucza i Brożka, Cegielniana, Odrzańska, Nowotarska, 
Zielonogórska, Kędzjerzyńska, Bogdanowicza.

Strażnik Maurycy Janecki pełni służbę w granicach 
rejonu wyznaczonego ulicami: Zakopiańska, Kościusz-
kowców, Zdunów, Dekarzy, Falowa, Zbrojarzy, Turonia,

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów przyjmie 
mieszkańców w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. 
Żywieckiej 13 w środę 23 maja w godzinach 14.00-
15.00.

W trakcie dyżurów Rzecznik Praw Konsumentów 
przyjmuje interwencje i skargi konsumenckie związane 
m.in. z zakupami towarów i dóbr konsumenckich, 
postępowaniami reklamacyjnymi i gwarancyjnymi, 

Z konsumentami w dzielnicachZ konsumentami w dzielnicach
usługami turystycznymi, kredytami konsumenckimi, 
zakupami internetowymi. 

Miejski Rzecznik Praw Konsumentów i jego pracown-
icy przyjmują także konsumentów w siedzibie przy  
al. Powstania Warszawskiego 10 (VI piętro, pokój 615  
i 617) w następujących terminach: 

– w poniedziałki w godzinach od 9.30 do 16.30, 
– od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

KWIECIEŃ 2007
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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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Ruszyły inwestycje remontowe przewidziane na 
2007 rok.

Zakończono remont chodnika w ulicy Niemcewicza. 
Ze względu na ważność inwestycji Rada przeznaczyła 
środki na ten cel w 2007 roku. Inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich potencjalnych pacjentów 
przychodni zdrowia przy ulicy Niemcewicza.

Inwestycje na terenie Dzielnicy IX
Równocześnie dokończono remont chodnika w ulicy 

Żywieckiej stanowiący dojście do osiedla na Polanie 
Żywieckiej. Remont ten rozpoczęto w ubiegłym roku, 
ale z powodu niewystarczających środków inwestycję 
dokończono w tym roku.

Obecnie przystąpiono do remontu chodnika w ulicy 
Hoffmanowej.

W dniu 3 czerwca 2007 roku zapraszamy na dni otwarte Magistratu w godz od 10.00 do 17.00.  
Na II piętrze swoje prezentacje będą miały Dzielnice Miasta Krakowa. W tym dniu można zwiedzić 
między innymi gabinet Prezydenta Miasta krakowa jak również salę obrad Rady Miasta Krakowa.

ZAPROSZENIE  
NA DNI OTWARTE MAGISTRATU

ZAPROSZENIE 
NA DNI OTWARTE MAGISTRATU


