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Szanowni Państwo!

Oddajemy w Państwa 
ręce nowy numer naszego 
pisma, a w nim interesujący 
wywiad z Panią Marią 
Dziobą, Kierownikiem CSW 
Solvay. Zachęcam Państwa 
do zapoznania się z ofertą 
centrum i pozostałych 
instytucji kultury 
działających na terenie  
naszej dzielnicy. 
W numerze także kilka 
słów wyjaśnienia wobec 
pojawiających się wątpliwości 
dla nowopowstającego parku 
rzeki Wilgi. Kontynuujemy 
także cykl biograficzny 
patronów naszych ulic –  
w tym numerze przybliżamy 
historię Józefa Mireckiego. 
Zachęcamy także Państwa 
do proekologicznych 
działań – polecam artykuł 
o wykorzystaniu wód 
opadowych i dotacjach na 
ten cel. Przedstawiamy także 
kilka punktów w naszej 
dzielnicy, które przyjmują 
odpady nietypowe.
Niestety, ze względu na 
sytuację epidemii, w tym roku 
musieliśmy zrezygnować  
z organizacji Dni Dzielnicy. 
Mam nadzieję, że wszyscy 
wspólnie spotkamy się  
na święcie naszej dzielnicy  
w przyszłym roku.

Na nadchodzące wakacje 
życzę Państwu słonecznej 
pogody i bezpiecznego 

odpoczynku.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 27 maja odbyła się 

już XX sesja Rady Dzielnicy IX, 

podczas której podjęto następujące 

uchwały. W miejsce zmarłego rad-

nego Jerzego Grabowskiego został 

powołany nowy członek Rady Dziel-

nicy, który uzyskał drugie miejsce 

podczas wyborów samorządowych 

w 2018 roku. Nowym radnym został 

Pan Maciej Bała. Witamy serdecznie 

nowego Radnego i życzymy dużo 

sukcesów w pracy na rzecz miesz-

kańców. 

 Rada Dzielnicy podjęła także 

uchwałę, która wstępnie rozdyspo-

nowuje środki wydzielone do dys-

pozycji dzielnicy z budżetu miasta  

na przyszły rok. W przyszłorocznym, 

wstępnym budżecie znalazły się mię-

dzy innymi takie zadania, jak prace 

remontowe w Szkole Podstawowej 

nr 29 oraz 56, nakładka asfaltowa 

ulicy Kurasia, remont na pętli auto-

busowej w Borku Fałęckim, dofi-

nansowanie działających na terenie 

dzielnicy instytucji kultury, współfi-

nansowanie samochodu dla Komisa-

riatu V, wsparcie SOSW nr 6 w za-

kresie organizacji specjalistycznych 

zajęć dla dzieci oraz wiele innych. 

Szczegółowy plan wstępnego budże-

tu na 2021 rok znajduje się na stronie 

internetowej dzielnicy.

 Rada zaopiniowała negatyw-

nie dzierżawę działki znajdującej się 

przy ulicy Krochmalniki, argumentu-

jąc to tym, że wydzierżawienie spo-

woduje zmniejszenie powierzchni 

zieleni ogólnodostępnej, zaburzy ład 

przestrzenny oraz stworzy precedens 

do podobnych działań sąsiednich 

właścicieli działek. O dalszym roz-

woju tej sprawy będziemy Państwa 

na bieżąco informować.

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG

 W czerwcu ruszyło przyjmowanie wniosków  
od mieszkańców, którzy chcieliby dostać miejską do-
tację na wykonanie systemu do gromadzenia i wyko-
rzystania wód opadowych i roztopowych. Jak podaje 
Wydział Kształtowania Środowiska, zainteresowanie 
programem jest duże, a wsparcie, na jakie mogą li-
czyć krakowianie – w zależności od wybranego roz-
wiązania – może wynieść nawet 12 tys. złotych.
 Bezśnieżna zima i znikome opady deszczu 
w czasie trwającej wiosny sprawiły, że coraz więcej 
osób zaczyna myśleć, w jaki sposób zaoszczędzić 
kurczące się zasoby wody. Rozsądne gospodarowa-
nie nimi może okazać się kluczowe, gdy susza bę-
dzie nam towarzyszyć dłużej. W ramach adaptacji do 
zmian klimatu bardzo ważnym jest zatem ogranicze-
nie odprowadzania wód opadowych z posesji bezpo-
średnio do odbiorników przez ich zagospodarowanie 
w miejscu powstawania. Zgromadzone wody opado-
we mogą być wykorzystywane m.in. do podlewania 
trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-by-
towych np.: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania.
Kraków od 2014 roku udziela dotacji celowej na 
wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia  
i wykorzystywania wód deszczowych w ramach Kra-
kowskiego programu małej retencji wód opadowych. 
 W latach 2014–2019 na realizację tego pro-
gramu przeznaczono 3 090 000 zł. W jego ramach wy-
konane zostały 495 instalacje. Mieszkańcy mogli li-
czyć na pokrycie maksymalnie połowy poniesionych 
przy inwestycji kosztów, a dotacja sięgała maksymal-
nie 5 tys. złotych. Z uwagi na duże zainteresowanie 
uzyskaniem dotacji celowej zaistniała konieczność 
zmiany uchwały. Radni w marcu uchwalili nowe za-
sady udzielania i rozliczania dotacji. Co ważne, w tej 
chwili krakowianie mogą liczyć na większe niż do 
tej pory wsparcie finansowe, którego wysokość uza-
leżniona jest od zastosowanego rozwiązania: I tak,  
na dotację w wysokości 80 proc. poniesionych kosz-
tów mogą liczyć ci, którzy wykonają  podziemny 
zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej 
niż 6 000 zł – na zbiornik o pojemności do 5 m3,  
8 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej  
5 m3 do 10 m3 i 10 000 zł – na zbiornik o pojemności  

powyżej 10 m3).
 Wsparcie będzie też można dostać na wy-
konanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego 
zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz  
z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności 
od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł). Z kolei 
maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, któ-
rzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioreten-
cji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe  
(z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub na-
wadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych  
i ogrodów. Uprawnionymi do składania wniosków 
o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone  
do sektora finansów publicznych, w szczególności 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne, przedsiębiorcy.
 Retencjonowanie wody w miejscu jej po-
wstawania niesie ze sobą szereg korzyści. Rozwią-
zuje problem z jej odprowadzeniem w przypadku 
np. braku kanalizacji lub jej przeciążenia. Pozwala 
także na zmniejszenie zużycia wody pitnej przez 
wykorzystanie wody opadowej jako wody szarej lub  
np. do podlewania ogrodu. Takie działanie chroni też 
zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody 
z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest 
także ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków (kanalizacja ogólnospławna)  
i do odbiorników (rowów, cieków), co w czasie 
długotrwałych opadów deszczu przyczynia się do 
zmniejszenia zagrożenia powodziowego.

JG 
(źródło: krakow.pl)

Zdobądź dotację i wykorzystaj deszczówkę

Maciej Bała

Radny wybrany z okręgu: 
JAGODOWA 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

KĘPNA 11, 13, 15, 17, 19
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Jest Pani Kierownikiem Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay od marca 2019 roku. Co uważa Pani  
za swój największy sukces w dotychczasowych dzia-
łaniach Centrum?
Kiedy objęłam stery w CSW Solvay duży nacisk 
położyłam na informację, komunikację z lokalną 
społecznością oraz promocję naszej działalności. 
Zależało mi na tym, żeby mieszkańcy dostrzegli, jak 
wiele ciekawych propozycji mamy do zaoferowa-
nia. Za największy dotychczasowy sukces uważam 
wyraźny wzrost liczby odwiedzających nas klientów  
i gości. Ubiegły rok udało się zakończyć frekwen-
cją na poziomie ponad 60 tys. uczestników wyda-
rzeń. Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe  
m.in. dzięki zaangażowaniu całego zespołu  
CSW Solvay, za które bardzo dziękuję wszystkim 
współpracownikom.

W ciągu tego czasu pracy w Centrum było zapewne 
dużo satysfakcji, ale i wiele wyzwań. Z jakimi trudno-
ściami zmagała się Pani dotychczas?
Wyzwaniem jest z pewnością prowadzenie działal-
ności kulturalnej w budynku pofabrycznym. Suk-
cesywnie modernizujemy i adaptujemy do swoich 
potrzeb kolejne pomieszczenia – najlepszym przy-
kładem tych działań jest sala widowiskowa z profe-
sjonalną sceną oraz miejscami dla widowni. Oczywi-
ście, w tym zakresie jeszcze sporo pracy przed nami, 
ale działamy intensywnie, żeby pozyskiwać kolejne 
środki i wykorzystywać je jak najefektywniej.

Ilu macie Państwo uczestników zajęć? W jakim wie-
ku są to osoby?
Nasza oferta zajęć jest bogata i różnorodna. Orga-
nizujemy zarówno indywidualne, m.in. naukę gry  
na instrumentach, jak i grupowe – np. pilates,  
dla 15-20 osób. Zajęcia specjalistyczne, jak warsz-
taty architektury, czy fotografii prowadzone są  

w mniejszych, kilkuosobowych zespołach. Każdego 
dnia odwiedza nas kilkadziesiąt osób – od dwulet-
nich maluszków z opiekunami, przez starsze dzieci  
i młodzież, po dorosłych i seniorów. Nasza oferta za-
jęciowa uwzględnia propozycje dla wszystkich grup 
wiekowych. 

A jak Państwo radzą sobie podczas epidemii?
Zawsze jest trochę zaległości do nadrobienia, głów-
nie tych papierkowych, więc okres zawieszenia sta-
cjonarnej działalności, nasz niewielki zespół wyko-
rzystał na ich nadrobienie. Staraliśmy się ponadto,  
o ile było to możliwe, organizować zajęcia w try-
bie online. Ważną częścią naszej pracy – bo praco-
waliśmy bez przerwy, pomimo zamknięcia nasze-
go budynku – było też planowanie nowych działań  
i wydarzeń. Czy nam się to udało możecie Państwo 
sprawdzić już w nadchodzące wakacje.

Jakie są plany działań w wakacje?
Jeszcze w czerwcu wrócimy do organizacji części za-
jęć, które realizowaliśmy zgodnie z wcześniejszym 
planem. Od lipca ruszamy z propozycją letnich ak-
tywności dla dzieci. Będziemy realizować zajęcia 
edukacyjne (plastyczne, ruchowe, teatralne), spekta-
kle teatralne, seanse filmowe i wyjścia na tematyczne 
spacery po terenie Dzielnicy IX, połączone z grami 
terenowymi.
W drugiej połowie lipca oraz w sierpniu zapraszamy 
na „Letnią Akademię Solvay”. Propozycja zajęć pla-
stycznych, animacji poklatkowej, fotografii, teatral-
nych, muzycznych oraz gier i zabaw skierowana jest 
głownie do dzieci i młodzieży, ale mając doświad-
czenia w pracy z całymi rodzinami, zapraszamy jak 
zwykle wszystkich – i dużych i małych.
W sierpniu proponujemy także kurs „Piosenka ak-
torska w Solvayu”, który przygotuje uczestników do 
występu wokalno-aktorskiego na koncercie, na na-

szej scenie w sali widowiskowej. Liczba miejsc jest 
ograniczona, więc nie warto zwlekać z zapisami!

A co od września? Czy pojawi się coś nowego  
w Państwa ofercie?
Od września ruszamy z naszą tradycyjną ofertą. 
Wszyscy uczestnicy dotychczasowych zajęć znajdą 
ich kontynuację: zajęcia plastyczne dla dzieci (kre-
atywne maluchy) i dorosłych (pracownia plastycz-
na), warsztaty architektoniczne, fotografia, nauka 
gry na instrumentach (gitara, fortepian, perkusja), 
zajęcia z hip-hopu, baletu i pilatesu, zajęcia teatral-
ne i śpiewu dla dzieci. Jeśli będzie taka potrzeba 
lub konieczność, niektóre zajęcia będą prowadzone  
w trybie online. Nadal będą też działać: Artystyczny 
Zespół Estradowy Pieśni i Tańca Emerytów i Ren-
cistów „Pogodna Jesień”, Orkiestra Dęta Solvay, 
koła wędkarzy i pszczelarzy. Serdecznie zachęcamy,  
by do nich dołączać. 
Poszerzamy oczywiście naszą ofertę zajęć, starając 
się także wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszej spo-
łeczności. Zajęcia plastyczne wzbogacimy o senso-
plastykę oraz cykle „Kreatywne warsztaty”, Twórcza 
pracownia” i „Młodzi Artyści”. Do pakietu zajęć 
muzycznych dodamy indywidualne lekcje śpiewu 
oraz musical – uczestnicy kursu przygotują spektakl 
muzyczny (śpiew, taniec, aktorstwo), który przed-
stawią finalnie na naszej scenie w Sali widowisko-
wej. Oferta taneczna zostanie poszerzona o zajęcia 
zumby, zumby-kids, break-dance, tańca współcze-
snego oraz orientalnego i towarzyskiego. Chętnych 
do innej formy ruchu zaprosimy na yogę, Tai-Chi 
oraz warsztaty cyrkowe. Nowością będą warsztaty 
szycia oraz projektowania ubioru. Stworzymy tak-
że możliwości nauki języka chińskiego oraz migo-
wego. W planie są również warsztaty dziennikarskie  
oraz zajęcia z historii sztuki. 
Wszystkich zafascynowanych aktorstwem zapra-

szamy też do udziału w projekcie „Teatralna Scena 
Solvay”. Uczestnicy zajęć stworzą scenariusz, przy-
gotują aktorskie role, zbudują scenografię, okraszą to 
wszystko kostiumem i rekwizytem, po to, by zreali-
zować spektakl na scenie CSW Solvay. Warsztat te-
atralno-aktorski będzie też można doskonalić uczest-
nicząc w warsztatach pantomimy oraz lalki i maski,  
a także w zajęciach literackich.
Zapraszam także na „Dzień Otwarty CSW Solvay” – 
6 września br., w niedzielę – podczas którego zapre-
zentujemy nową ofertę zajęciową oraz przedstawimy 
instruktorów i prowadzących. 
Warto też wspomnieć o naszej działalności wysta-
wienniczej. W nadchodzącym sezonie 2020/2021 
planujemy wystawy indywidualne a także zbiorowe. 
Wszystkie rozpoczniemy wernisażami, na które ser-
decznie zapraszam już teraz. 

Warto także wspomnieć, że to Państwo wraz z Radą 
Dzielnicy organizujecie co roku Dni Dzielnicy IX. 
Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym uznaniem 
mieszkańców. Jakie są Pani wrażenia z organizacji 
tego typu przedsięwzięć i co planowane jest na ko-
lejną edycję?
„Dni Dzielnicy IX” to święto lokalnej społeczności, 
dlatego cieszę się, że CSW Solvay może je współ-
tworzyć. Wysoka frekwencja i pozytywne opinie 
uczestników ubiegłorocznej edycji zmotywowały 
nas do poszukiwania jeszcze ciekawszych pomysłów 
i atrakcji na kolejną edycję wydarzenia, planowaną 
na 2021 rok. Mając na uwadze duże zróżnicowa-
nie wiekowe mieszkańców Dzielnicy IX i okolic 
zadbam, aby w przyszłorocznym programie impre-
zy każde pokolenie znalazło coś interesującego dla 
siebie – od koncertu gwiazd dla dorosłych i dzieci, 
po animacje, warsztaty, pokazy lokalnych grup ar-
tystycznych. Wspólnie z Radą Dzielnicy dołożymy 
wszelkich starań, by i tym razem zabawa była udana.

Z Marią Dziobą, Kierownikiem Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay o stojących w obliczu epidemii wyzwaniach dla instytucji 
kultury oraz planach rozwoju rozmawia Jakub Gawron.

OD WRZEŚNIA RUSZAMY  
Z NASZĄ TRADYCYJNĄ OFERTĄ
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Patroni ulic naszej dzielnicy - Józef Mirecki
 Pamięć o Józefie 
Mireckim, ps. Montwiłł  
(1879 -1908) była bardzo 
żywa w II Rzeczypospolitej. 
Przed II wojną światową wie-
le ulic i placów nosiło imię 
tego działacza niepodległo-
ściowego.
 Mirecki uczęszczał do 

gimnazjum w Radomiu, gdzie po raz pierwszy ze-
tknął się z ideą socjalistyczną. Jeszcze w czasie nauki 
szkolnej, z powodu otwartego demonstrowania posta-
wy patriotycznej, popadł w zatargi z dyrekcją szkoły. 
Po wydaleniu ze szkoły, Mirecki wyjechał do Zagłę-
bia Dąbrowskiego.
 Służył w pułku saperów, jednak został bardzo 
szybko rozpoznany jako polski konspirator i osadzony  
w więzieniu. Spędził w nim dwa lata, a później zo-
stał zesłany na Syberię. Udało mu się uciec z zesłania  
i przybyć na tereny zaboru austriackiego. Jego powrót 
przypadł na okres narastania rewolucyjnego wrzenia 
1905 roku. To właśnie wtedy Mirecki przyjął pseudo-
nim „Montwiłł”. Informacje na temat przyjęcia przez 
niego tego pseudonimu nie są do końca jasne. Praw-
dopodobnie musiał zetknąć się z kimś, kto nosił takie 
nazwisko.

 Montwiłł coraz bardziej angażował się w dzia-
łalność PPS-u. W sierpniu 1905 roku, kiedy ochrana 
– tajna carska policja – otoczyła kamienicę, w której 
odbywało się zebranie działaczy, dokonał spektaku-
larnej ucieczki po dachach domów, nieustannie się 
ostrzeliwując. Jednak podczas ucieczki poślizgnął się 
i niechcący się postrzelił. Spadł z dachu i został aresz-
towany przez oficerów policji. Ranny trafił do szpita-
la, skąd uciekł przez okno po drabince podstawionej 
przez partyjnych kolegów.
 W 1907 roku Montwiłł dowodził nieudanym 
napadem na pociąg pod Łapami, w wyniku którego  
w ręce policji wpadło kilku bojowców. Mirecki, z nie-
wiadomych przyczyn, pomimo grożącego mu niebez-
pieczeństwa, krótko po tej akcji zjawił się w Warsza-
wie. Wkrótce został aresztowany i zostały wytoczone 
trzy procesy za działalność niepodległościową.
 W ostatnim z procesów zapadł wyrok skazu-
jący go na śmierć. Egzekucja odbyła się na stokach 
warszawskiej Cytadeli. Montwiłł zginął w tym sa-
mym miejscu, co dyktator powstania styczniowego 
Romuald Traugutt. Miejsce pochówku do dziś pozo-
staje nieznane.

JG

 W ostatnich dniach w sieci pojawiły się in-
formacje jakoby powstający Park Rzeki Wilgi był 
zagrożeniem dla znajdującej się tam przyrody. Gru-
pa osób działających pod nazwą „Akcja Ratunkowa 
dla Krakowa” zarzuca zaprojektowanemu przedsię-
wzięciu zbyt dużą ingerencję w przyrodę i niszczenie 
charakteru tego terenu. Autorzy tak formułowanych 
tez próbują stworzyć medialny zamęt, a także prze-
ciągnąć na protestującą stronę zdezorientowanych 
mieszkańców. Czy celem „akcji ratunkowej” jest re-
alna troska o ten teren, czy też chęć budowania mu-
rów i stawiania przeszkód w stworzeniu rzecznego 
parku?
 Wobec formułowanych zarzutów należy od-
nieść się do nich w merytoryczny sposób. Jak moż-
na przeczytać w wyjaśnieniach dyrektora Zarządu 
Zieleni Miejskiej, Piotra Kempfa:  Zespół ZZM  
to specjaliści, nie tylko z zakresu projektowania par-
ków czy dbałości o ogrody, to również przyrodnicy 
z tytułami naukowymi czy osoby z doświadczeniem 
m.in. z pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Staramy się sprostać jednocześnie ocze-
kiwaniom różnych grup aktywistów - rowerzystów 
czy ekologów. Zdecydowanie większy nacisk jest na 
przyrodę i otaczającą nas zieleń. Nie ma idealnego 
rozwiązania, które spełniłoby oczekiwania wszyst-
kich. Tworzenie jednak podziałów i podważanie do-
tychczasowych ustaleń czy kompetencji osób przy-
gotowujących ten projekt, jest działaniem przede 
wszystkim na szkodę mieszkańców, którzy oczekują 
realizacji parku - również w kolejnym II etapie.
 Ostateczny projekt parku został zatwierdzo-
ny w sierpniu 2019 roku i przeszedł miesięczne kon-
sultacje, podczas których nie wniesiono do niego 
żadnych uwag. Dziwi tym bardziej, że istniejąca już 
wtedy „Akcja Ratunkowa” nie przedstawiła swoich 
zastrzeżeń. Odnosząc się jednak wobec stawianych 
przez tę grupę zarzutów należy wyjaśnić: 
• Droga rowerowa, która powstanie w ramach tej 
inwestycji nie będzie prowadziła przy samym ko-
rycie rzeki, zwłaszcza na etapie znajdującym się  
w Dzielnicy IX. Szlak rowerowy musi być oświetlo-
ny ze względów bezpieczeństwa, jednak zostaną tam 
zastosowane lampy, których strumień światła będzie 

minimalizował zanieczyszczenie światłem. 
• Ścieżki zostaną utworzone w miejscach wytwo-
rzonych przedeptów, a ich utwardzenie zostanie 
wykonane w technice nawierzchni mineralnych,  
a nie betonowych - liczba ścieżek będzie niewielka,  
a oświetlony zostanie jedynie główny ciąg komuni-
kacyjny, tak aby było to miejsce bezpieczne i dostęp-
ne dla wszystkich.
• Zostanie wykonany montaż elementów małej archi-
tektury, takich jak ławki, lecz również w ograniczo-
nym zakresie, właśnie ze względu na dobro otacza-
jącej przyrody.
 Oburzenia nie kryje także Zofia Kalinowska, 
prezes Stowarzyszenia „Wilga”: Nasze starania o ten 
teren rozpoczęły się ponad 18 lat temu. Przyległe 
tereny były we władaniu dewelopera, który chciał 
je zabudować osiedlem na ponad 2500 osób. Wów-
czas zebraliśmy ponad 3000 podpisów przeciwko 
takim działaniom. W walce o Wilgę przewinęliśmy 
się przez wszystkie rodzaje sądów, a także urzędów 
państwowych, włącznie z władzami centralnymi. 
Po wielu latach batalii o zielone płuca Krakowa nad 
Wilgą, udało się - teren został przekazany gminie. 
Deweloper zgodził się na zamianę działek z miastem.
 Park rzeki Wilgi zostanie utworzony na jej 
prawym brzegu. Jest tu dużo gatunków roślin, któ-
rych nie ma w innych częściach Krakowa. Została 
opracowana mapa rzeczywistej roślinności w Kra-
kowie, która wykazała, że to właśnie prawobrzeżna 
część rzeki Wilgi posiada najbardziej unikalny bio-
top w mieście. Ponadto ornitolodzy wraz z Towarzy-
stwem Ochrony Zwierząt dokonali inwentaryzacji 
ptaków zamieszkujących i przelatujących przez te te-
reny. To wszystko pozwala stwierdzić, że inwestycja 
jest prowadzona z rozwagą, w oparciu o merytorycz-
ne decyzje i badania.

Mariola Hurko
Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Troska o park czy nadgorliwość?

Wykonane remonty drogowe w ostatnim czasie

Na ulicy Pienińskiej został wykonany remont na-
wierzchni drogowej efektywną metodą nakładko-
wą. Dzięki temu sukcesywnie przywracamy blask  
uliczkom w naszej dzielnicy.

Przy pętli autobusowej w Borku Fałęckim zakoń-
czył się remont chodnika. Oprócz komfortu pieszych  
i wysiadających pasażerów, został przesunięty płot 
otaczający pomnik przyrody - dąb „Henryk”.
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 Często zastanawiamy się co zrobić z nie-
typowymi odpadami, które nie pasują do żadnego  
z koszty przeznaczonych do segregacji. Na pewno 
„odpadów niesegregowlanych” nie należy wyrzucać 
do odpadów zmieszanych! Oto kilka propozycji jak 
być eko i jednocześnie łatwo pozbyć się zalegają-
cych odpadów:
• w sklepie spożywczym przy ulicy Niemcewicza 
znajdują się pojemniki na zużyte baterie, żarówki 
oraz mały sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• baterie można także wyrzucać w placówce Poczty 
Polskiej;
• przeterminowane leki należy zanosić do aptek, któ-
re mają obowiązek przyjąć takie produkty;
• przy sklepie spożywczym przy ulicy Niemcewicza 
znajduje się pojemnik na odzież używaną;
• przy sklepie spożywczym na Rynku Fałęckim 
znajduje się zgniatasz do puszek, pozwoli on znacz-
nie ograniczyć ilość zajmowanych przez ten rodzaj 
śmieci miejsca. Wystarczy jeden prosty ruch rączką, 

by mocno zgnieść nieporęczną puszkę;
• odpady budowlane i rozbiórkowe oraz inne pro-
blemowe odpady, których nie można umieszczać 
w pojemnikach, mieszkańcy Gminy Miejskiej Kra-
ków mogą nieodpłatnie oddawać do Punktów Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(LAMUSOWNIA, ul. Nowohucka 1, i PGOW,  
ul. Krzemieniecka 40).            JG 

Uciążliwe odpady? Bądź eko, wyrzucaj we właściwe miejsca!

Doradcy pomagają załatwić urzędowe sprawy
 Miejskie Centrum Informacji Społecznej  
to miejsce, w którym mieszkańcy Krakowa mogą 
uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz pomoc 
w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa 
oraz działań, jakie miasto podejmuje na rzecz miesz-
kańców.
 Centrum mieści się w Krakowie przy  
ul. Daszyńskiego 22, jest czynne pięć dni w tygo-
dniu, osiem godzin dziennie, a także w jedną sobotę 
w miesiącu. Żeby zwiększyć dostępność projektu dla 
mieszkańców, centrum będzie obecne również w du-
żych galeriach handlowych, gdzie znajdują się punk-
ty obsługi mieszkańców prowadzone przez Urząd 
Miasta Krakowa. Działania Centrum są w kierowane 
do wszystkich krakowian, a zwłaszcza do osób z nie-
pełnosprawnościami, seniorów, rodzin wielodziet-
nych czy młodych rodziców.
 Specjaliści udzielają szczegółowych porad na 
temat wszystkich realizowanych programów, upraw-
nień, procedur, świadczeń finansowych i pozafinan-
sowych. Pracownicy mogą też służyć wsparciem przy 
wypełnieniu formularzy, sprawdzeniu dokumentów  

i doprowadzeniu danej sprawy do szczęśliwego fina-
łu.
 Centrum ma w planach także organizację 
warsztatów i spotkań, których celem będzie upo-
wszechnienie wiedzy na temat możliwości, jakie 
Kraków gwarantuje swoim mieszkańcom oraz bu-
dowanie dobrych relacji na linii mieszkaniec–urząd. 
MCIS ma za zadanie również pomagać stowarzysze-
niom, fundacjom oraz lokalnym działaczom i oso-
bom, które chcą się zaangażować, mają pomysł na 
inicjatywę lokalną lub chcą powalczyć o swoje pro-
jekty w budżecie obywatelskim.
 Na czas epidemii COVID-19 Miejskie Cen-
trum Informacji Społecznej uruchomiło specjalną 
infolinię dla osób z niepełnosprawnościami oraz se-
niorów, którzy potrzebują teraz dodatkowego wspar-
cia. Infolinia dostępna jest pod nr tel.: 731 349 699  
i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:  
9.00-17.00. Z pracownikami MCIS można tak-
że kontaktować się mailowo, pisząc na adres:  
mcis@fundacjamanufakturaemocji.pl.

JG (źródło: krakow.pl)
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Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest  
od poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 15.15-16.15
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95  
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
   ul. Zakopiańska)
• Filia nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia nr 33 Biblioteki Kraków (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)

• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Szkoła Podstawowa (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 1

B 2

C 1 3

D 4

E 4

F 2

G 3

H 5

I 6

J

K 5

L 7

Poziomo:
A6 – zagadka w formie wiersza, B1 – drewniaki, chodaki, C6 – poręczyciel, D1 – japoński producent 
samochodów, E6 – asysta lub konwój, F1 – bieg na krótkim dystansie, G7 – np. „Romeo i Julia”,  
H1 – segregacja rasowa w RPA do połowy lat 90, I7 – solona ikra ryb jesiotrowatych, J1 – ktoś, kto przekazuje 
swoje środki finansowe na coś, K7 – imię Hemingway'a lub Brylla, L1 – obrońca oskarżonej osoby w sądzie.
Pionowo:
A2 – rodzicielka, A4 – sport na ringu, A6 – męski pierścień z herbem, A8 – igława chilijska, A10 – wyraz  
powstały z liter innego wyrazu, A12 – przerwa w teatrze między aktami, D1 – odległość do pokonania,  
D3 – trąba powietrzna, F5 – kieszonkowy zeszycik, G6 – akt prawny z mocą ustawy, G9 – okres w kościele 
przed Bożym Narodzeniem, G11 – hiszpański kierowca Formuły 1, J2 – uschnięty to badyl.
                                                                          

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno od 1 do 7 utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Dodatkowe hasło do odczytania: litery w polach koloru zielonego czytane kolejno od 1 do 5.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: SASANKI

Hasło dodatkowe z poprzedniego numeru to: KWARANTANNA

Limeryk o wyborach:

WYBORY 
PRZED NARODZINAMI

Wielka fanka tureckich seriali
Wybrała imię dla synka: Ali.

Mąż protestował: - Dobre dla Turka!
Gdy narodziła się jednak córka

Imię < Alicja > zgodnie wybrali !
Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


