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„Tym, którzy idą przed nami”. 
Pola Nadziei 2008

„Bądźcie z nami”. 
Aukcja prac dzieci i młodzieży

By móc pomagać innym.
Maltańska służba medyczna

Pod koniec marca przez kilka dni nie było oświetlenia w Parku 
Solvay. A wszystko to za przyczyną huliganów, którzy przed świę-
tami zniszczyli szafę sterowniczą oświetlenia parku. Wandalizm 
spowodował straty na kilka tysięcy złotych. Dzięki pracownikom 
firmy ZUE szkody naprawiono. 

APELUJEMY! Jeśli widzisz, że ktoś niszczy nasze wspólne 
dobro, zareaguj i powiadom natychmiast Policję (997) lub Straż 
Miejską (986).

Tylko szybka reakcja może zapobiec wandalizmowi.

A p e l u j e m y !

egzemplarz bezpłatny          ISSN 1642-3208

Rzesze pielgrzymów nawiedziły Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w 
niedzielę Miłosierdzia Bożego, która przypadła 
w tym roku 30 marca. Całodniowe uroczysto-
ści przebiegły spokojnie. Nad bezpieczeństwem 
pielgrzymów czuwali policjanci, strażnicy miej-
scy, służba ochrony kolei, żandarmeria wojsko-
wa, aspiranci szkoły pożarnictwa, harcerze oraz 
służby porządkowe kościelne – razem kilkaset 
osób. Opiekę medyczną sprawowały służby 
maltańskie.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
w Sanktuarium w Łagiewnikach
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Trasa ŁagiewnickaTrasa Łagiewnicka w tunelu w tunelu
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W I kwartale 2008 r. odbyły się 3 sesje 
Rady Dzielnicy IX w dniach: 22 stycznia, 
26 lutego oraz 11 marca.
Trwa intensywna zabudowa naszej 
dzielnicy. W związku z tym, podobnie jak 
w ubiegłym roku, prace Rady dominują 
debaty nad opiniami przygotowywany-
mi głównie przez Komisję Infrastruktury, 
a dotyczącymi stanowiska Rady wobec 
zamierzeń inwestycyjnych na terenie 
dzielnicy. 

Rada zaopiniowała kilka wniosków 
o wydanie decyzji warunków zabudo-
wy, które napłynęły do Wydziału Ar-
chitektury i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Krakowa.

Pozytywne opinie otrzymały nastę-
pujące zamierzenia:

– Rozbudowa salonu samochodowe-
go z serwisem wraz z budową placu ma-
newrowego i parkingu w rejonie ul. Za-
wiłej i Zakopiańskiej (dz. 194/5, 194/7, 
194/9, 268 obr. 44 Podgórze). 

– Budowa miejsc postojowych przy ul. 
Strąkowej. 

Negatywnie zaopiniowano wnioski 
o  wydanie decyzji WZ dla następują-
cych inwestycji:

– Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami podziem-
nymi (dz. nr 740) z wjazdem z działki nr 
709 na działkę nr 740 oraz budowa in-
frastruktury technicznej (dz. nr: 740, 707, 
708, 709 obr. 33 Podgórze) przy ul. Gajo-
wej. Rada uważa, iż planowana zabudo-
wa nie jest dostosowana do okolicznej 
istniejącej (jest za wysoka) oraz brakuje 
miejsc postojowych. 

– Budowa zespołu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych z garażami 
w kondygnacji podziemnej i naziemnej, 
z lokalami usługowymi i zagospodaro-
waniem terenu przy ulicach Podhalań-
skiej, Obozowej i Zdunów. Istniejąca 
zabudowa wokół planowanej zabu-
dowy jest zabudową jednorodzinną 
i budowa budynków wielorodzinnych 
o wysokości 6-8 pięter, stanowczo za 
wysokich, jest nieuzasadniona w tym 
terenie. Intensywność zabudowy jest 
zbyt duża. Zamiar budowy osiedla o tak 
dużej intensywności nie może nie obej-
mować docelowych rozwiązań infra-
struktury drogowej – komunikacyjnej. 
Brak bowiem rozwiązań włączenia do 
planowanej ulicy 8 Pułku Ułanów. Pro-
ponowane dodatkowe wprowadzenie 
ruchu w ulice: Zdunów, Podhalańską, 
Pszczelną, Zbrojarzy, Turonia, Ruczaj, 
Miłkowskiego stanowi zagrożenie ży-
cia i zdrowia dla mieszkańców obec-
nych, jak też tych, którzy mieliby w tych 

mieszkaniach zamieszkać. Rada pod-
kreśla po raz kolejny, że istniejący układ 
komunikacyjny planowany przed 80 
laty dla zabudowy zagrodowej jedno-
rodzinnej nie jest w stanie pomieścić tak 
znacznego, planowanego wzmożonego 
ruchu samochodów. Najpierw powinna 
być wybudowana ulica 8 Pułku Ułanów 
(w planach: ul. Nowoobozowa), która 
stworzy warunki do przejęcia ruchu 
z tego obszaru.

– Budowa stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej P4 Sp. z o.o. „KRAO174” na 
dachu budynku przy ulicy Zakopiańskiej 
91 a (dz. nr 631/2 obr.33). Budowa tej sta-
cji na dachu budynku mieszkalnego bu-
dzi głęboki sprzeciw mieszkańców.

Rada zaopiniowała pozytywnie za-
mianę części działki nr 194/14 obr. 43 
Podgórze stanowiącej współwłasność 
osób fizycznych, na część działki są-
siedniej nr 194/15 obr.43 Podgórze 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Kraków. Zamiana w/w nieruchomo-
ści pozwoli na realizację budowy ulicy 
8 Pułku Ułanów. 

Przegłosowano również uchwałę 
przygotowaną przez Komisję Komu-
nalną wnioskującą o ujęcie w Budżecie 
Miasta Krakowa na rok 2009 remontu 
chodników przy ul. Zakopiańskiej, na 
odcinku od pętli w Łagiewnikach do ul. 
Zawiłej – obustronnie. Ul. Zakopiańska 
należy do głównych ulic Krakowa. Cha-
rakteryzuje ją wysokie natężenie ruchu, 
a chodniki z obu stron ulicy są inten-
sywnie wykorzystywane. Tylko nielicz-
ne odcinki mają względnie dobry stan 
techniczny, a generalnie obecny stan 
chodników jest bardzo zły, co stwarza 
utrudnienia w poruszaniu się i stanowi 
zagrożenie dla zdrowia pieszych. Chod-
niki te na wielu odcinkach zostały znisz-
czone w trakcie licznych przekładek 
i remontów instalacji wzdłuż lub wręcz 
w chodnikach. 

Ponadto na sesji w dn. 22 stycznia 
radni uchwalili plan finansowy Rady 
Dzielnicy IX na rok 2008 oraz rozdzielili 
dodatkowe środki finansowe w wysoko-
ści 12 000 zł w ramach zadań prioryteto-
wych na rok 2008 z przeznaczeniem na:

1. Komunikację z mieszkańcami 
Dzielnicy – skład i druk gazetki lokalnej 
Dzielnicy IX – kwota: 5 300 zł.

2. Zakup nagród dla uczniów Gimna-
zjum Nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego) 

– kwota: 1 200 zł.
3. Malowanie klatki schodowej 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
-wawczym Nr 6 (ul. Niecała 8) – kwota: 
5 500 zł.

Sprawozdanie z minionych 
tegorocznych sesji Rady Dzielnicy IX
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Biuro Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki
ul. Żywiecka 13
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00

Dyżury członków Zarządu Rady 
Dzielnicy IX w siedzibie Rady 
przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący 
ADAM MIGDAŁ
– czwartek w godz. 12.00-14.00

Z-ca Przewodniczącego 
MARIA SŁOBODZIAN
– wtorek w godz. 17.00-18.30

Członek Zarządu 
ANNA ŚWIERTA
– środa w godz. 16.00-17.30 

Zapraszamy na stronę internetową

www.dzielnica9.krakow.pl
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Trasa Łagiewnicka w tuneluPod wpływem opinii społecznej 
powstała nowa zmodyfikowana 
koncepcja dotycząca rozwiązań 
projektowanej Trasy Łagiewnickiej, 
obejmującej odcinek III obwodnicy 
Krakowa od ul. Grota Roweckiego 
do skrzyżowania z ul. Witosa.

Nowy wariant projektu 
uwzględnia uwagi wnoszone przez 
społeczeństwo lokalne, m. in. na 
spotkaniu z władzami Miasta oraz 
projektantami Trasy Łagiewnickiej 
w czerwcu 2007 r. Mieszkańcy do-
magali się poprowadzenia Trasy 
po zachodniej stronie ul. Zakopiań-
skiej tunelem, co zminimalizowa-

łoby uciążliwości, z jakimi wiąże 
się wybudowanie dwujezdniowej 
– z trzema pasami na każdej jezdni 
– arterii. Nowy projekt uwzględnia 
tę zasadniczą kwestię, bo w porów-
naniu do wcześniejszego wariantu, 
obecny przewiduje przekrycie tune-
lem odcinka Trasy na obszarze Bor-
ku Fałęckiego. Trasa Łagiewnicka 
biegła będzie tunelem od ul. Zako-
piańskiej do ul. Turonia. Następnie 
wejdzie w tunel przy ul. Pszczel-
nej, za węzłem z mającą powstać 

ul. 8 Pułku Ułanów (roboczo zwa-
ną ul. Nowoobozową) i przekryta 
będzie aż do ul. Grota Roweckiego. 
Przy ul. Pszczelnej powstanie kład-
ka pieszo-rowerowa. Nad tunelem 
między ulicami Turonia a Zako-
piańską powstanie teren o funkcji 
rekreacyjnej. Na tym szerokim na 
około 30 metrów pasie zaprojekto-
wany będzie park, boiska sportowe 
oraz ścieżka rowerowa.

Rozwiązanie sytuacyjne Trasy Łagiewnickiej opracowane przez Pracownię 
Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS (fragment)
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8 marca zainaugurowano kampanię 
„Pola Nadziei 2008” – organizowaną 
od 11 lat akcję zbierania funduszy 
na rzecz opieki dla osób terminalnie 
chorych (przeważnie na nowotwór), 
którą od 25 lat prowadzi Towarzy-
stwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. św. Łazarza” w Krakowie. 

Honorowy Patronat nad nią spra-
wuje Kardynał Franciszek Macharski. 
Celem prowadzonej akcji jest również 
szerzenie idei hospicyjnej oraz uwraż-
liwienie dzieci i młodzieży na potrzeby 
osób chorych. Opieka w Hospicjum 
– medyczna, pielęgnacyjna, duchowa, 
psychologiczna, fizjoterapeutyczna i so-
cjalna – jest bezpłatna dla chorego i jego 
rodziny, a kontrakty z NFZ pokrywają 
45% ponoszonych kosztów. Pozostałe 
fundusze Hospicjum pozyskiwane są 
dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. 

KAMPANIA POLA NADZIEI 2008 
odbywa się w okresie od 8 marca do 18 
maja. Przez ten czas odbywać się będą w 
Krakowie kwesty pod kościołami oraz 
w ponad 400 punktach usługowo-han-
dlowych, konkursy w szkołach, kwesty 
w szkołach, przedszkolach, uczelniach 
i na terenie hipermarketów oraz kon-

„Tym, którzy idą przed nami”
11 kampania „Pola Nadziei” w Krakowie

certy i różnorakie imprezy plenerowe 
(zabawy, pikniki, mecze, kiermasze, 
aukcje).

EDYCJA OGÓLNOPOLSKA

Krakowskie Hospicjum jest kolebką 
polskich „Pól Nadziei” i koordyna-
torem ogólnopolskiej akcji. Od 2003 
roku program Pól Nadziei jest również 
realizowany przez hospicja w innych 
miastach Polski. W tym roku włączyło 
się 37 hospicjów z 36 miast Polski. Każ-
de z nich realizuje program na swoim 
terenie, pozyskując środki na własną 
działalność, z zachowaniem ustalo-
nych w Krakowie zasad.

WOLONTARIUSZE PÓL NADZIEI

Kampania Pól Nadziei ma wymiar 
społeczny. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy – głównie osób mło-
dych – dzieci z przedszkoli, uczniów 
ze szkół oraz studentów i organizacji 
młodzieżowych, rośnie w społeczeń-
stwie małopolskim świadomość po-
trzeby niesienia bezinteresownej po-
mocy osobom chorym i cierpiącym. 
Liczba wolontariuszy rożnie z roku 
na rok. W 2008 będzie ich ok. 550. Za-
interesowanych włączeniem się w ak-
cje krakowskie Hospicjum zaprasza: 

www.polanadziei.pl, 
e-mail: polanadziei@hospicjum.org  

HISTORIA PÓL NADZIEI W POLSCE

Żonkil jest międzynarodowym sym-
bolem nadziei, przypominają nam o lu-
dziach cierpiących, oczekujących nasze-
go towarzyszenia w trudnym okresie 
odchodzenia z tego świata. Wiosną, 
kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla 
Hospicjum, w zamian za datek wręcza-
jąc ofiarodawcom żonkilową broszkę.

Pola Nadziei są programem, który 
został stworzony przez Organizację 
Charytatywną Marie Curie Cancer Care 
w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest 
pozyskiwanie funduszy na utrzymanie 
hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także 
edukacja i uwrażliwienie społeczeń-
stwa na los terminalnie chorego czło-
wieka. W 1998 roku Organizacja MCCC 
w Edynburgu obchodziła swoje 50-le-
cie. Przygotowując się do obchodów tej 
uroczystości, mając za patronkę Marię 
Skłodowską Curie, postanowiła zapo-
znać ze swoją pracą jedno z polskich 
hospicjów. Kraków jest miastem bliźnia-
czym z Edynburgiem, zatem Kraków 
został wybrany, jako miejsce polskiej 
edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem pro-
gramu zostało Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”. Wiosną 1998 
roku w parkach krakowskich zakwitły 
pierwsze polskie „pola nadziei”. 350 tys. 
żonkilowych cebulek oraz niezbędną do 
przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę 
przekazała Organizacja MCCC.

kontakt: Renata Połomska – manager akcji; 
tel. (012) 641 46 66, kom. 0506 173 857; 
renata@polanadziei.pl
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. św. Łazarza”, ul. Fatimska 17, 31-831 Kra-
ków; tel. 641 46 66, 640 22 90, fax 641 46 59; 
www.polanadziei.pl
Bank BPH SA II o/Kraków nr 73-1060-0076-0000-3200-0000-2980
Organizacja Pożytku Publicznego KRS Nr: 0000048149

W ubiegłym roku do akcji „Pola Nadziei” włączyło się także Przed-
szkole Nr 95. 14 marca 2008 r., podczas dnia otwartego przedszkola, 
odbywał się tu coroczny kiermasz świąteczny. Tym razem dochód ze 
sprzedaży ozdób wielkanocnych Przedszkole nr 95 przekazało na rzecz 
Hospicjum dla dzieci im. Ks. Tischnera w Krakowie. 

Przedszkole nr 95 TYM, KTÓRZY IDĄ PRZED NAMI
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15 lutego zerówkowicze z Przedszkola Samorządo-
wego Nr 10 przygotowali dla swych młodszych kole-
gów muzyczną opowieść o regionach naszej ojczyzny. 
Sześciolatki ubrane w przepiękne stroje ludowe wysta-
wiły sztukę pt. „Podróż po Polsce”, prezentowaną już 
w ubiegłym roku w Teatrze Groteska oraz zatańczyły 
kujawiaka i krakowiaka. 

Honorowy patronat nad tą uroczystością objęła Pani 
Bogusława Taraszkiewicz-Klimek z Pracowni Rękodzie-
ła Artystycznego Folk – Art, która specjalnie na tę okazję 
wypożyczyła przedszkolu lalki w oryginalnych strojach 
regionalnych. 

Edukacja regionalna jest ważnym aspektem wycho-
wania w Przedszkolu Nr 10. Idea przyświecająca realiza-
cji działań wychowawczo-dydaktycznych z zakresu edukacji 
regionalnej wyraźnie koreluje z nauczaniem naszego patrona 
– Jana Pawła II, który niejednokrotnie podkreślał, iż dla mło-
dego człowieka ogromnie ważne jest odnalezienie się w historii 
poprzednich pokoleń i poznanie dziedzictwa historycznego, re-
ligijnego oraz społeczno-kulturowego narodu – mówi p. Edy-
ta Kopeć, nauczycielka z Przedszkola Nr 10 i animatorka 
Jarmarku.

placówki z ul. Niecałej, uczęszczający na kółka plastyczne, 
wykonali prace, które również były eksponowane. Dwie 
z nich zostały zlicytowane, kilka wręczono sponsorom, 
a z pozostałych wystawionych prawie wszystkie sprzedano.

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 6 z ulicy Niecałej 8 wzięli udział w XI Wysta-
wie i Aukcji Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej „Bądźcie z nami”, która odbyła się 18 lutego 
2008 r. Jest to impreza organizowana przez Stowarzysze-
nie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”, obję-
ta patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. 
Podczas wernisażu wystąpił gościnnie Janusz Radek. 
Na aukcji można było zakupić wiele wyrobów – ręko-
dzieł, wykonanych przez wychowanków kilku krakow-
skich szkół. 

Zainteresowanie aukcją było spore – 10 wystawionych 
prac zostało sprzedanych za ok. 7 tys. złotych. Uczniowie 

„Bądźcie z nami”.
Aukcja prac plastycznych dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej

Jarmark Regionów 
w Przedszkolu Nr 10
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Posługiwanie się komputerem, korzystanie z zasobów 
Internetu staje się dziś codziennością w wielu dziedzinach 
życia naszego społeczeństwa. Dlatego warto zadbać o swo-
ją edukację z zakresu zastosowań informatyki oraz o udo-
kumentowanie zdobytych umiejętności.

Takim sposobem potwierdzenia kwalifikacji kompute-
rowych jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejęt-
ności Komputerowych - ECDL (ang. European Computer 
Driving Licence) – certyfikatu potwierdzającego umiejęt-
ności w następujących obszarach: podstawy technik infor-
matycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi 
w sieciach informatycznych. 

Egzaminy obejmują podstawowe oraz średnio zaawan-
sowane praktyczne umiejętności i wiedzę z tych zakresów. 
Mogą je zdawać zarówno osoby pracujące, jak i uczące się 
(uczniowie, studenci). 

W wielu krajach Unii Europejskiej ECDL jest wymaga-
nym standardem m.in. w administracji publicznej, służbie 
zdrowia, edukacji. Sam certyfikat honorowany jest obecnie 
przez pracodawców w 146 krajach Świata.

Obecnie w Polsce można uzyskać również certyfikaty 
ECDL Advanced potwierdzające zaawansowane umiejęt-
ności w zakresie 4 obszarów: przetwarzania tekstu, arku-
szy kalkulacyjnych, baz danych oraz grafiki menedżerskiej 
i prezentacyjnej. Dla inżynierów i architektów dostępny jest 
też certyfikat ECDL CAD – potwierdzający kwalifikacje w 
zakresie komputerowego rysunku technicznego 2D. Dla 
osób, które korzystają jedynie z Internetu oraz przygotowu-
ją dokumenty tekstowe przeznaczony jest certyfikat ECDL 
e-Citizen (e-Obywatel).

Sprzyjającą okazją do rozwoju zawodowego oraz zdoby-
cia certyfikatów ECDL będą uruchomione w najbliższych 
miesiącach szkolenia dofinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej, a więc na niezwykle korzystnych finansowo wa-
runkach.

Wszelkie egzaminy można zdawać w KCE Krakowskim 
Centrum Egzaminacyjnym ECDL przy ul. Smoleńsk 25 oraz 
w laboratoriach ECDL na terenie całego Krakowa.

Szczegółowe informacje na stronie Krakowskiego Centrum Egza-
minacyjnego ECDL www.ecdl.malopolska.pl, tel. 012 292 78 90.

Beata Chodacka 
Dyrektor Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego 
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I.  Informacja o pracy Rady Dzielnicy IX  Miasta 
Krakowa.

Rada Dzielnicy IX w ramach statutowej działal-
ności uchwałodawczej w okresie od 01.01.2007 r. do 
31.12.2007 r. obradowała na 16 sesjach i podjęła 149 
uchwał.

Podejmowane uchwały dotyczyły następujących 
grup zagadnień:

1. sprawy organizacyjne – 24 uchwały,
2. sprawy budżetu – 4 uchwały,
3. wydawanie opinii i wniosków w sprawach inwe-

stycyjnych, majątkowych i zbycia działek – 84 uchwały,
4. sprawy związane z realizacją zadań prioryteto-

wych i powierzonych oraz modernizacji oświetlenia, 
remontów placówek oświatowych, dróg i chodników, 
zakładanie i utrzymanie ogródków jordanowskich, zie-
leńców i skwerów – 29 uchwał, 

5. wnioski w sprawach lokalnych – 8 uchwał.

II.  Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy IX.
Od   01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. Zarząd pracował w 

3-osobowym składzie, tj. przewodniczący Adam Mig-
dał, z-ca przewodniczącego Maria Słobodzian, członek 
Zarządu Anna Świerta.

Zarząd działał wg następującego podziału zadań 
dla poszczególnych członków Zarządu:

Przewodniczący Adam Migdał – odpowiadał za ca-
łokształt pracy Rady i Zarządu, reprezentował Dziel-
nicę na zewnątrz, nadzorował sprawy komunalne 
i inwestycyjne na terenie Dzielnicy oraz odpowiadał 
za realizację planu finansowego wydatków Dzielnicy, 
za organizację biura Rady, przygotowanie uchwał na 
sesję, organizację sesji, współpracę z komisjami Rady 
i nadzór nad projektami uchwał.

Z-ca przewodniczącego Maria Słobodzian – odpo-
wiadała za politykę społeczną (w tym stałe kontakty 
z Kołami Emerytów, Rencistów i Inwalidów, edukację, 
kulturę), kontakty ze szkołami, przedszkolami, Policją, 
Strażą Miejską i parafiami oraz za sprawy mieszkalnic-

twa. Pełniła nadzór nad realizacją zadań powierzonych 
w zakresie wydarzeń kulturalnych i bezpieczeństwa 
oraz priorytetowych w zakresie polityki społecznej 
i edukacji.

Członek Zarządu Anna Świerta – odpowiadała za 
bieżącą kontrolę realizacji zadań powierzonych w za-
kresie zieleńców i skwerów, ogródków jordanowskich, 
modernizacji ulic i chodników, remontów dróg, za kon-
trolę realizacji zadań priorytetowych w zakresie gospo-
darki komunalnej oraz pozostałe sprawy z zakresu go-
spodarki komunalnej.

Zarząd w okresie sprawozdawczym pracował na 
52 posiedzeniach, w trakcie których podjął ogółem 
15 uchwał dotyczących delegowania radnych. Ponadto 
Zarząd przygotował 73 projekty uchwał na sesję Rady 
Dzielnicy IX.

Zarząd organizował i nadzorował pracę Biura Rady 
Dzielnicy IX, które zapewnia obsługę  i zabezpieczenie 
funkcjonowania Rady. 

Zarząd  przyjmował interesantów w czasie ustalo-
nych dyżurów członków Zarządu, podczas  posiedzeń 
Zarządu, podczas codziennej pracy oraz w terminach 
uzgodnionych  z zainteresowanymi stronami. Najczę-
ściej mieszkańcy zwracali się w sprawach porządko-
wych tj. prośby o interwencję w straży miejskiej lub 
policji, prośby o naprawę ulicy, mostków, o wykonanie 
oświetlenia, ustanowienia przystanków autobusowych, 
dobudowanie wiat przystankowych, zmiany przebie-
gu trasy kursowania autobusów. Mieszkańcy składali 
również wnioski o wykonanie remontów i moderni-
zacji dróg i chodników w ich miejscach zamieszkania. 
Wnioski te były przyjmowane i załatwiane w formie list 
rankingowych zadań Dzielnicy. Na wniosek mieszkań-
ców i jednostek realizujących zadania Dzielnicy, Zarząd 
organizował i uczestniczył w różnych spotkaniach do-
tyczących rozwiązywania problemów inwestycyjnych 
lub społecznych, jak: komunikacja miejska, remonty 
dróg, przekładki wodociągów i kanalizacji, budowa 
Trasy Łagiewnickiej.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2007 r. do 
31.12.2007 r. Biuro Rady przyjęło 861 różnych pism, 
przygotowało i wysłało 321 różnych pism zredagowa-
nych przez Zarząd i radnych, zwykle jako rezultat usta-
leń podjętych na sesjach, Komisjach i posiedzeniach Za-
rządu. 

Sprawozdanie Zarządu Rady Dzielnicy IX za 2007 r.

16 stycznia 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej w składzie: Przewodniczący – Kazimierz Borowiec-
ki oraz członkowie: Władysław Batko, Joanna Blachnicka, 
Karolina Konior-Świerta, Ewa Nowak. Komisja przepro-
wadziła kontrolę działalności Rady oraz Zarządu Rady 
Dzielnicy IX za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 roku. 
Po dokonaniu analizy realizacji uchwał podjętych przez 
Radę i Zarząd Dzielnicy IX oraz działalności finansowej 

Dzielnicy IX, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wniosła do 
Rady o przyjęcie „Sprawozdania z działalności Zarzą-
du Dzielnicy IX Miasta Krakowa – V kadencji za okres: 
1.01.2007 - 31.12.2007 r.”
Podczas sesji w dn. 22 stycznia 2008 r. Rada Dzielnicy IX 
przyjęła sprawozdanie z działalności merytorycznej i fi-
nansowej Zarządu za 2007 rok.

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki V kadencji 
za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. 
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Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach, pielgrzymki Ojca Święte-
go, Centralne uroczystości Bożego Cia-
ła, bieg Cracovia Maraton, Małopolski 
Piknik Lotniczy, Pieszą Pielgrzymkę 
Krakowską na Jasną Górę, Wianki. 

W wyniku prowadzonej przez Mal-
tańczyków działalności wychowaw-
czej i szkoleniowej wśród starszych 
dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat, 
stworzyli oni grupę kadetów, chcą-
cych poznawać i doskonalić swoje 
umiejętności w zakresie pierwszej 
pomocy. Z chwilą kiedy kadet osiąga 
wiek 17 lat, może już w pełni uczestni-
czyć w działaniach MSM.

Wolontariat, czyli ofiarować siebie 
innym

MSM jako organizacja pożytku 
publicznego nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej. W związku z tym 
wszelkie środki pieniężne uzyskiwane 
z ofiarności ludzi dobrej woli lub za-

Przewodniczący Zarządu uczestniczył w 21 sesjach 
Rady Miasta Krakowa. Zarząd reprezentował Radę 
Dzielnicy na licznych spotkaniach i naradach organizo-
wanych w różnych jednostkach UMK. Zarząd uczest-
niczył również w odbiorach realizowanych zadań. Po-
nadto sprawował także stałą kontrolę nad redakcją i 
wydawaniem gazetki dzielnicowej oraz jej kolportażem 
na terenie Dzielnicy.

Staraniem Zarządu Dzielnicy przebudowa ulic Świa-
towida oraz Siostry Faustyny została przyjęta do reali-
zacji przez Budżet Miasta Krakowa, co pozwoliło wy-
konać inne zadania na terenie Dzielnicy.

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

na sesjach zgodne były ze Statutem i przesyłane przez 
Zarząd w regulaminowym terminie do Kancelarii Rady 
i Dzielnic. Kancelaria we współpracy z Biurem Praw-
nym UMK dokonuje oceny zgodności uchwał rady 

dzielnicy z postanowieniami Statutu i wydaje w tej 
sprawie pisemną opinię. Jeżeli uchwała jest zgodna ze 
statutem, zostaje skierowana do realizacji. 

IV. Realizacja budżetu własnego Rady Dzielnicy 
IX w 2007 r.

Budżet własny Dzielnicy IX w roku 2007 wynosił 
50 000 zł. Zrealizowany został w 68,27 %. Podkreślenia 
wymaga fakt, że zostały zrealizowane wszystkie zakupy 
zaplanowane przez Radę Dzielnicy IX i zabezpieczone 
wszelkie potrzeby dla jej właściwego funkcjonowania.

Pozostałe kwoty (stanowiące 31,73 % budżetu) są 
środkami, jakie pozostały m.in. po korzystnym zakupie 
oprogramowania, odwołanym z powodu absencji rad-
nych wyjeździe na szkolenie. 

W wydatkach na utrzymanie siedziby biura nastąpi-
ła znacząca obniżka. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Bore Fałęcki 
Adam Migdał

Na początku bieżącego roku członko-
wie oddziału Kraków Maltańskiej Służ-
by Medycznej (MSM) oraz zaproszeni 
goście oddziałów z Polski południowej 
i członkowie Zarządu Głównego wzięli 
udział w Spotkaniu Opłatkowym. Kar-
dynał Franciszek Macharski dokonał 
w tym dniu uroczystego poświęcenia 
lokalu przy ul. Aleksandry 1 przy Parafii 
Najświętszej Rodziny, gdzie odział Kra-
ków MSM będzie miał swoją siedzibę.

Jak działają
MSM jest stowarzyszeniem funk-

cjonującym w Polsce już od 1990 roku, 
a oddział Kraków jest jego pierwszym 
i najstarszym oddziałem. Głównymi 
formami działalności MSM są: prowa-
dzenie szkoleń z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy wg. międzynaro-
dowych standardów oraz zabezpie-
czanie medyczne – także z użyciem 
karetki – imprez masowych w Kra-
kowie (jest ich ok. 100 każdego roku). 
Do najważniejszych można zaliczyć: 

bezpieczeń są przekazywane na bieżą-
cą działalność stowarzyszenia. Żaden 
ze 110 wolontariuszy (także zespół ka-
retki) wchodzących w skład oddziału 
Kraków Maltańskiej Służby Medycz-
nej, nie otrzymuje wynagrodzenia za 
swoją pracę, oferując ją nieodpłatnie 
na rzecz oddziału. Jest to niezwykły 
gest jaki młodzi ludzie ofiarują tym, 
którym niosą swoją pomoc.

Na co dzień oni pomagają Tobie, 
teraz Ty możesz pomóc im

Akcja przekazania 1% swojego do-
chodu „Pomagajcie nam ratować ży-
cie!” jest szansą na wsparcie działalno-
ści Maltańczyków. W tym roku oddział 
Kraków MSM zebrane środki chce 
przeznaczyć na zakup respiratora. Prze-
kazując 1%  Maltańczykom, pomaga się 
tym, którym oni udzielają pomocy.

Marcin Piątkowski (Z-ca Komendanta 
Oddziału Kraków MSM)

Dodatkowe informacje na temat oddziału Kra-
ków MSM, uczestniczenia w kursach oraz wspie-
rania jego działalności pod adresami: 
Stowarzyszenie Maltańska Służba Medycz-
na – Pomoc Maltańska, Oddział Kraków, ul. 
Aleksandry 1, 30-837 Kraków
www.krakow.msm.org.pl,
e-mail: krakow@msm.org.pl
tel.: 791-009-113 (Karol Wiecheć – Komendant 
oddziału Kraków)
dyżur: każda 2. środa miesiąca 18.00-19.30

By móc pomagać innym
Krakowski Oddział Maltańskiej Służby Medycznej
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Stowarzyszenie Maltańska Służba Medycz-
na – Pomoc Maltańska, KRS: 0000155463
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„Wystawka chodnikowa” została wprowadzona jako projekt pilotażowy w 2004 r. W następnych latach, z uwagi 
na duże zainteresowanie mieszkańców, ten system odbioru odpadów wielkogabarytowych stał się nieodłącznym 
elementem polityki śmieciowej Krakowa. W okresie od kwietnia do grudnia mieszkańcy poszczególnych dzielnic  
mogą bezpłatnie pozbywać się dużych odpadów – zbędnych mebli i urządzeń gospodarstwa domowego. Wystaw-
ka chodnikowa organizowana jest przez krakowskie MPO. 

W II czwartek miesiąca w dniu 10 kwietnia odbędzie się zbiórka na ulicach wyznaczonych w harmonogramie.

LOKALIZACJA KONTENERÓW:

1. u zbiegu ulic Karasia, Uroczej i Malutkiej,
2. na ul. Na Grządkach, przy początkowych numerach,
3. przy placyku u zbiegu ulic Siostry Faustyny, Fredry i Millana,
4. na Rynku w Borku Fałęckim przy pawilonie meblowym,
5. na rogu ulic Orzechowej i Sielskiej,
6. na ul. Kępna – Tarninowa,
7. na ul. Jagodowej,
8. na rogu ulic Zbrojarzy i Młynowej,
9. na Placu Łagiewnickim,
10. na rogu ulic Ruczaj i Irysowej.

AKCJA WYSTAWKA
w kwietniu zbiórka odpadów wielkogabarytowych

do kontenerów

„Wystawka chodnikowa” 2008

Od kwietnia rozpoczyna się tzw. 
„Akcja Wystawka” – zbiór odpadów 
wielkogabarytowych do kontenerów 
wystawionych w określonym dla po-
szczególnych dzielnic miejscu i czasie. 
Akcja przeprowadzana jest przez Kra-
kowski Zarząd Komunalny.

Na terenie Dzielnicy IX 
kontenery wystawione będą w piątek 

11 kwietnia o godz. 9.00, 
natomiast wycofane w sobotę 

12 kwietnia o godz. 16.00.

UWAGA!
Do kontenerów można wrzucać stare meble, sprzęt AGD, RTV, itp., natomiast nie wolno wrzucać od-

padów komunalnych, resztek budowlanych i opon samochodowych.

Harmonogram akcji „Wystawka chodnikowa”

II czwartek KWIETNIA, LIPCA, PAŹDZIERNIKA:

Sucha, Fredry, Herberta do ul. Okopowej, 
Siostry Faustyny, Ratajska, Kołodziejska, Kurasia, 
Włodarska, Ogrodniki, Na Grządkach, Przy Torze.

II czwartek MAJA, SIERPNIA, LISTOPADA:

Do Wilgi, Borsucza, Cegielniana, Odrzańska, Kołobrzeska, 
Kędzierzyńska, Ciesielska, Zbrojarzy, Łukasińskiego, 
Ruczaj od Turonia do kładka na rzece Wildze, Turonia do 
Zbrojarzy, Irysowa, Goplana, Strąkowa.

II czwartek CZERWCA, WRZEŚNIA, GRUDNIA:

Montwiła - Mireckiego, Żywiecka, Kościuszkowców, 
Zdunów, Niemcewicza, Zaborze, Światowida, Gajowa, 
Podhalańska, Łuczyńskiego, Goryczkowa, Orzechowa 
róg Sielskiej, Jagodowa.


