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Szanowni Państwo!
Po wakacyjnej przerwie
zachęcam gorąco do
zapoznania się z wywiadem
z nowym Komendantem
Policji Komisariatu V, który
sprawuje bezpieczeństwo
w naszej dzielnicy. Okazuje
się, że nasza dzielnica jest
najbezpieczniejszą w okolicy!
Na końcu pisma znajdziecie
Państwo także zestawienie
naszych policjantów
dzielnicowych.
W numerze także
przedstawiamy listę 21
projektów dzielnicowych,
na które można oddawać
swoje głosy w tegorocznym
budżecie obywatelskim.
Przypominam Państwu,
że głosowanie trwa od 26
września do 5 października,
a głos można w sposób
bezpieczny oddać poprzez
Internet. Gorąco do tego
zachęcam!
W gazecie także aktualna

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W dniu 26 sierpnia odbyła

się XXIII sesja Rady Dzielnicy IX,
podczas której podjęto osiem uchwał.
Dokonano korekty rozdysponowania
środków przeznaczonych na ten rok.
Komisariat Policji otrzymał pieniądze na zakup urządzenia do detekcji
narkotyków. CSW Solvay otrzymała
środki dofinansowujące zajęcia oraz
na zakup wyposażenia.
Rada zaopiniowała pozytywnie budowę Parku w Łagiewnikach.
Pozytywną opinię uzyskał także
projekt zmiany statutu dzielnicy,
który wprowadza możliwość zdalnej organizacji sesji Rady Dzielnicy.
Negatywną opinię uzyskał wniosek
o ustalenie warunków zabudowy dla
budowy budynku Biurowo-handlowo-usługowego przy ul. Zakopiańskiej /Armatury w Krakowie. Uzasadniono to zbyt wysoką zabudową
w stosunku do budynków sąsiednich.
Zbyt mała powierzchnia biologicznie
czynna i wjazd z ul. Zakopiańskiej.
Podjęto
także
uchwałę
w sprawie umieszczenia w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
zadań Dzielnicy IX, tj. 1) ul. Zbro-

jarzy-budowa chodnika od nr 64
mostku (Młynny Kobierzyński) do
ul. Falowej (mostku); 2)chodnik
w ul. Łukasińskiego – kontynuacja do ul. Huculskiej; 3) chodnik
w ul. Huculskiej – po jednej stronie;
4) chodnik w ul. Turonia – od ul. Huculskiej do ul. Zbrojarzy po jednej
stronie; 5) chodnik w ul. Falowej –
po jednej stronie. Wymienione chodniki są w obszarze budowy Trasy
Łagiewnickiej i nawiązują do infrastruktury tej budowy. Wykonanie ich
połączy ciągi piesze w tym obszarze.
Zawnioskowano
także
o umieszczenie w przyszłorocznym
budżecie środków na przeprowadzenie nakładkowych remontów nawierzchni ulic: Podmokłej, Suchej
oraz Koszalińskiej. Stan techniczny
ulic wymaga wymiany nakładki asfaltowej a koszty przewyższają możliwości budżetowe dzielnicy.
Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

Odnowiony parking
przy przychodni
W czasie wakacji został dokończony remont
miejsc parkingowych znajdujących się na terenie przychodni przy ulicy Niemcewicza. To kontynuacja robót wykonywanych w porozumieniu
z ZBK. Od teraz cały parking posiada zwiększoną liczbę nowych, komfortowych miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.
W przyszyłym roku planowna jest kontynuacja
prac poprzez wymianę ogrodzenia wokół posesji, a w przyszłości również remont drugiego
wjazdu.			
Leszek Siwiec

Nakładka na Jagodowej

Na ulicy Jagodowej wyremontowano fragment nawierzchni drogi do skrzyżowania
z ulicą Goryczkową. Dokonano także regulacji
studzienki kanalizacyjnej. Dzięki temu poruszanie się po odnowionej ulicy stało się wygodne,
a przede wszystkim bezpieczne.
Maciej Bała

Bezpieczniej przy Biedronce
Na wysokości ulicy Łukasińskiego został wykonany remont nierówności w drodze. Kierowcy
uskarżali się na zapadnięty asfalt, stwarzający
zagrożenie dla podwozi pojazdów, a także pieszych, szczególnie podczas ulewnej pogody.
Niedogodności te zostały usunięte.
JG

Zdjęcie na okładce: Projekt nr 1 Dzielnicy IX BO 2020

oferta CSW „Solvay” oraz
Klubu „Iskierka”. Mnogość
zajęć powinna zachęcić
każdego do rozpoczęcia lub
kontynuacji zajęć, w którymś
z naszych kulturalnych
ośrodków.
Zachęcam do lektury!
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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Pielęgnacja zieleni
Na terenie Szkoły Podstawowej
nr 49 przy ulicy Montwiłła-Mireckiego dokonano pielęgnacji zieleni,
poprzez podcięcie rosnących tam
drzew. Dzięki temu zarówno parkujące w okolicy samochody, jak i piesi
będą mogli bezpiecznie poruszać się
w tym miejscu.
JG
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Zmiany na Montwiłła
Przy ulicy Montwiłła-Mireckiego została wykonana kompleksowa rewitalizacja drogi. Wykonano nakładkę asfaltową na długim odcinku
drogi, również w pobliżu Szkoły Podstawowej.
Kierowcy zyskali równy i bezpieczny asflat.
Marek Kocajda
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 5/2020 • www.dzielnica9.krakow.pl
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POLICJA JEST CORAZ
BARDZIEJ SKUTECZNA

Niedawno objął Pan stery w Komisariacie Policji
nr V w Krakowie. Jakie cele i zadania stoją przed
Panem, zwłaszcza w obliczu pandemii?
Wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania do
Policji, a także spadek przestępczości, to zadania,
które są dla mnie niezmiernie istotne. Policja stoi na
straży przestrzegania prawa, co niewątpliwie wpływa na sposób odbioru tej formacji, ponieważ często
znajduje się w sytuacji kiedy musi zareagować na łamanie przepisów przez obywatela. Natomiast jestem
przekonany, że nawet kiedy dochodzi do karania za
popełnione wykroczenia czy przestępstwo, Policja
jest w stanie budować swój pozytywny wizerunek
jako organizacji poprzez fachowość podejmowanych
decyzji.
Spadek przestępczości, szczególnie w obszarze przestępczości pospolitej to kolejny priorytet mojego
działania. Postępująca urbanizacja na terenach podległych KP V powoduje, że mieszkańcy mają do czynienia z nowymi problemami, które do tej pory były
dla nich niedostrzegalne, poczynając od tak prozaicznych sytuacji jak problemy z parkowaniem.
Warto w tym miejscu wspomnieć o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem
przyjaznym dla obywatela a dla Policji pomocnym
w diagnozowaniu obszarów, wymagających naszego szczególnego zaangażowania i które są szczególnie uciążliwe dla społeczności lokalnej. Ponadto,
w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie podjęto decyzję o reorganizacji obszarów działania komisariatów Policji w Krakowie tak, aby pokrywały się
one całościowo z obecnymi dzielnicami miejskimi,
co również mam nadzieję wpłynie na jeszcze lepszą
współpracę pomiędzy Policją a społecznością lokalną. Budowana jest także nowa siedziba Komisariatu
Policji V w Krakowie, która jeszcze bardziej usprawni nasze działania i zapewni lepsze warunki zarówno
dla samych funkcjonariuszy, jak i obywateli.
Pomimo nowych obowiązków jakie przyniosła
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ze sobą pandemia COVID-19, w dalszym ciągu
wykonujemy nasze podstawowe zadania. Wskaźniki związane z badaniem przestępczości wskazują,
że poziom wykrywalności przestępstw i wykroczeń
jest wyższy niż w roku ubiegłym. Tak więc pomimo
nałożenia nowych zadań, Policja jest coraz bardziej
skuteczna w swoich działaniach.
Czy Dzielnica IX na tle innych dzielnic jawi się jako
bezpieczne miejsce dla mieszkańców?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie posłużę się
danymi dotyczącymi przestępstw z podstawowych
kategorii zgromadzonymi od początku 2020 roku.
W tym okresie w rejonie Dzielnicy IX odnotowaliśmy 39 przestępstw, z czego: kradzieży: 11, kradzieży
pojazdu: 1, kradzieży roweru: 5, kradzieży z włamaniem (w tym do mieszkania/domu: 2): 8, zniszczenia
mienia: 8, bójki/pobicia/uszkodzenia ciała: 0, przestępstw rozbójniczych: 2.
W tym samym okresie w innych dzielnicach obsługiwanych przez KP V odnotowano co najmniej dwukrotnie więcej przestępstw w każdej z wymienionej
kategorii. Biorąc pod uwagę powyższe dane należy
stwierdzić, że na terenie Dzielnicy IX przestępstwa
mają miejsce znacznie rzadziej niż na terenie Dzielnic VIII i XIII.
Jakie działania podejmuje Policja w celu poprawy
bezpieczeństwa na obszarze Dzielnicy IX?
Oprócz codziennej służby dzielnicowych, w rejon
Dzielnicy IX dyslokujemy służby kryminalne, patrolowe, w tym dodatkowe siły z Oddziału Prewencji Policji oraz Wydziału Sztab Policji Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie. Ponadto dzielnicowi
realizują tzw. plany priorytetowe, które są ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
np. przeciwdziałanie i ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym.
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Fot. KP V w Krakowie

Z Wojciechem Kastelikiem, nowym Komendantem
Komisariatu Policji nr V w Krakowie o wyzwaniach
jakie stoją przed Policją oraz bezpieczeństwie
w Dzielnicy IX rozmawia Jakub Gawron.

Czy na wskazanym terenie zdarzają się wyłudzenia od osób starszych, m.in. przy pomocy metody
„na wnuczka”? Jak temu przeciwdziałać?
Od początku 2020 roku na terenie działania Dzielnicy IX odnotowaliśmy 1 przestępstwo oszustwa metodą na „wnuczka” czy „policjanta”. W tym samym
okresie na pozostałym podległym terenie było ich 7.
Z uwagi na charakter takich przestępstw najskuteczniejszą metodą walki z ich sprawcami jest kampania
informacyjna skierowana do potencjalnych pokrzywdzonych, czyli do osób starszych czy samotnych.
W tym celu, za pośrednictwem ogólnodostępnych
mediów czy parafii staramy się dotrzeć do mieszkańców z informacjami opisującymi sposób działania
oszustów.. Dlatego chciałbym uświadomić wszystkich czytelników, że w trakcie rozmowy telefonicznej policjant nie zażąda przekazania danych dotyczących kont bankowych, pieniędzy czy wartościowych
rzeczy przechowywanych w miejscu zamieszkania.
Jakie zagrożenia czyhają na najmłodszych? Jakie
działania edukacyjne prowadzone są przez KP V
na terenie Dzielnicy IX?
Większością problemów na jakie natrafiamy to jest
przemoc w szkole, która jest widoczna już w klasach
najmłodszych. Na szczęście zdarza się to dość rzadko. Policjanci Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji V utrzymują stały kontakt z dyrekcją i pedagogami. W momencie uzyskania od szkoły informacji, funkcjonariusze podchodzą do każdej sprawy indywidualnie.
Wskazują szkole jakie działania mogą, a jakie muszą
zostać podjęte i wspólnie starają się wybrać najlepsze
rozwiązanie, kierując się dobrem dzieci. Korzystają wtedy z opinii nauczycieli o każdym uczniu, aby
rozpoznać kompleksowo jego problemy, które mogą
wynikać np. z problemów lub zaniedbań rodzinnych.
Wtedy do współpracy włącza się policjant dzielnico-

wy, który może rozpoznać sytuację rodzinną dziecka
poprzez przeprowadzenie wywiadu. Zawsze służymy szkołom swoją pomocą i radą.
Policjanci prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci
w szkołach już od najmłodszych klas. Uświadamiają
jak należy się zachowywać w szkole wobec innych
dzieci, czego nie wolno robić, jak unikać zagrożeń
i jak zachować się w sytuacji zagrożenia w szkole
i poza nią. Od jakiegoś czasu nowym pojęciem jest
tzw. „przemoc w sieci”. Jednym z projektów skierowanych do uczniów klas IV jest akcja „Cyberprzemoc-zagrożenia w sieci”. Bardzo ważne jest także
uświadamianie rodzicom uczniów, zagrożeń na jakie
narażone są dzieci w cyberprzestrzeni. Często dorośli
nie zdają sobie z tego sprawy, uważają, że problem
nie dotyczy ich dziecka. Ponadto policjanci co roku
realizują spotkania tematyczne dla dzieci i młodzieży np. bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczna droga do szkoły.
Rada Dzielnicy IX ściśle współpracuje z KP V
w Krakowie, np. poprzez współfinansowanie pojazdów. Proszę powiedzieć jakie są oczekiwania Policji
i plany dla dalszej współpracy.
Rzeczywiście do tej pory zarówno ja, jak i moi poprzednicy bardzo ściśle współpracowaliśmy z Radą
Dzielnicy IX. Chciałbym serdecznie podziękować
za życzliwość z jaką spotykamy się w codziennych
kontaktach z przedstawicielami Rady oraz wszelkie wsparcie finansowe i rzeczowe, które trafiło
do KP V w Krakowie. Zarówno ja, jak i moi poprzednicy, jesteśmy pod dużym wrażeniem inicjatyw
Rady Dzielnicy, które są podejmowane w celu skuteczniejszego eliminowania negatywnych zjawisk
i służą poprawie jakości życia społeczności lokalnej.
Liczymy na dalsze zacieśnianie współpracy w celu
jak najlepszego zapewnienia bezpieczeństwa nam
wszystkim.
Na str. 11 znajdziecie Państwo wykaz dzielnicowych.
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Projekty dzielnicowe - wybierz i zagłosuj!
Ruszyła tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. W tym roku mieszkańcy mogą
wybierać spośród 21 zatwierdzonych projektów
dzielnicowych oraz 245 projektów ogólnomiejskich.
Poniżej zwięźle przedstawiamy wszystkie projekty
z Dzielnicy IX. Zachęcamy do oddawania głosów!
Nr 1: Trampoliny w Parku Solvay (zdj. na okładce)
kwota potrzebna do realizacji: 165 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Budowa trampolin polegać będzie na wykonaniu grupy trampolin ułożonych możliwie najbliżej siebie, by dzieci mogły przemieszczać się z jednej na drugą. Ilość trampolin, jak i ich dokładna lokalizacja zostanie dopasowana pod kątem możliwości
realizacji na etapie projektowym.
UZASADNIENIE
Budowa trampolin znacząco przyczyni się do propagowania
sportu i rozwoju kultury fizycznej wśród nie tylko lokalnej
społeczności, ale ze względu na dogodny dojazd, dużo miejsc
parkingowych, a także na atrakcyjna formę zabawy z trampolin
będą korzystały również dzieci z innych dzielnic.

Nr 5: Park w Łagiewnikach - etap III
kwota potrzebna do realizacji: 405 040,00 PLN

Nr 7: Siłownia pod chmurką w Parku Solvay
kwota potrzebna do realizacji: 80 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Zaprojektowano 5 podwójnych urządzeń siłowych zamontowanych jako elementy gotowe, spełniające obowiązujące normy
i posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.
UZASADNIENIE
W parku jest ogródek jordanowski, zagospodarowany teren rekreacyjny i zaplanowana "siłownia pod chmurką" będzie atrakcyjnym dopełnieniem szczególnie dla osób preferujących aktywny wypoczynek.

Nr 9: Wypoczynek na ukwieconej łące
kwota potrzebna do realizacji: 70 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Na przedstawionym terenie na środku rośnie okazałe drzewo,
a w poprzek biegnie wydeptana przez mieszkańców ścieżka.
By uczynić z tego miejsca kwitnący skwerek, wystarczy wysiać
kwitnącą kwiatami trawę, usadowić kilka ławek.
UZASADNIENIE
Istniejący obecnie łagiewnicki zielony zaułek jest już licznie
odwiedzany przez mieszkańców Łagiewnik, zarówno młodych rodzin z dziećmi jak i osoby starsze. Zaznaczyć należy,
że w najbliższym sąsiedztwie zostało oddane duże osiedle
mieszkaniowe.

OPIS PROJEKTU
Choć pierwsze prace budowlane będą widocznie dopiero końcem tego roku i w 2021, konieczne będzie dofinansowanie
kolejnego etapu prac – III, tj. budowy oświetlenia oraz dalsza budowa ścieżek, szczególnie łącznika między południową
a północną częścią parku (tzw. Magnoliowym zagajnikiem),
a także nasadzenia zieleni. Park w Łagiewnikach – etap III
ma stanowić kontynuację prac nad powstaniem całego parku,
by mógł on cieszyć Mieszkańców i stać się miejscem spotkań
i rekreacji będąc jednocześnie wizytówką dzielnicy.
UZASADNIENIE
Zadanie to już zostało rozpoczęte. Mieszkańcy zagłosowali na
realizację w tym miejscu Paku w Łagiewnikach w ubiegłych
edycjach Budżetu Obywatelskiego( 2018 i 2019) i zadanie
to jest obecnie realizowane - I ETAP przez ZZM w Krakowie.

Nr 10: Budki lęgowe dla ptaków - Las Borkowski
kwota potrzebna do realizacji: 12 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU

Nr 6: Kwietne dywany w Parku Solvay w Borku
Fałęckim
kwota potrzebna do realizacji: 70 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Zakup i rozmieszczenie budek lęgowych dla jeży
w Parku Solvay-strefa dla dzikich zwierząt. Montaż tablicy informacyjnej.
UZASADNIENIE
W czasach gdy cały park jest oczyszczany z opadłych liści staje
się koniecznością stworzenie warunków do zimowania jeży żyjących w Naszym Parku Solvay.

OPIS PROJEKTU
„Dywany kwietne” to wyodrębniony na wskazanym obszarze
parku teren obsadzony wieloletnimi roślinami cebulowymi,
łąka kwietna obsiana mieszanką roślin wyłapujących pyły z powietrza, z nasadzeniami kwitnących krzewów, przede wszystkim uformowanych jako żywopłot w rejonie ul. Żywieckiej
Bocznej.
UZASADNIENIE
Najniższe piętro zieleni w Parku Solvay może zyskać dzięki
nasadzeniom roślin cebulowych i założeniu wieloletniej łąki
dodatkowy walor estetyczny, może także stać się schronieniem
dla drobnych zwierząt, zwłaszcza owadów. Kwietna łączka
znakomicie filtruje powietrze z pyłów zawieszonych (smogu),
znacznie wydajniej niż trawy.

6

Opracowanie analizy przyrodniczo-ornitologicznej, na podstawie której zostaną wytypowane budki dla ptaków, które będą
przeznaczone do wymiany na nowe. Zostaną zawieszone dodatkowe budki dla ptaków oraz schrony dla nietoperzy w Lesie
Borkowskim.
UZASADNIENIE
W czasach gdy ptaki i nietoperze są pozbawione naturalnych
miejsc lęgowych przez człowieka, oczywiste staje się zapewnienie sztucznych miejsc lęgowych.

Nr 11: Budki lęgowe dla jeży
kwota potrzebna do realizacji: 3 000,00 PLN

Nr 13: Poidełka w zieleni - źródełka wody pitnej
w Parku Solvay
kwota potrzebna do realizacji: 100 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Poidełka to bezpłatny dostęp do wody pitnej. Ogólnodostępne
ujęcia wody mają służyć mieszkańcom i wszystkim korzystającym z uroków Parku Solvay. Zdrój działać będzie od wiosny
do jesieni.
UZASADNIENIE
Montaż poidełek na terenie Parku Solvay zachęci korzystają-
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cych z wypoczynku w parku mieszkańców. Woda z poidełek
lepiej ugasi pragnienie w czasie upalnego lata i jest na pewno
zdrowsza niż, napoje zawierające duże ilości cukru lub alkoholu.

Nr 15: Więcej cienia i więcej zabawy
kwota potrzebna do realizacji: 215 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada, dosadzenie kilku dużych drzew od strony południowej i zachodniej placu zabaw, dodanie urządzeń do zabawy dla dzieci (typu linarium, bocianie gniazdo, karuzela) oraz
ławek dla rodziców.
UZASADNIENIE
Posadzenie kilku dużych drzew sprawi, że dzieci będą mogły korzystać w pełni z placu zabaw bez względu na palące
słońce. W godzinach popołudniowych plac zabaw jest bardzo
oblegany, dlatego projekt również zakłada jego doposażenie,
aby był jeszcze bardziej atrakcyjny.

Nr 16: Plac zabaw dla dużego
i małego dziecka
kwota potrzebna do realizacji:
250 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu przewiduje się oczyszczenie tego terenu
z samosiewów, na których decyzja
wycinkowa nie jest wymagana oraz
usunięcie ewentualnych suchych, zagrażających drzew. Powstałe w ten
sposób enklawy zieleni zostaną zagospodarowane na leśny plac zabaw.
Pojawią się kłody, po których dzieci
będą mogły skakać oraz urządzenia
niewymagające nawierzchni bezpiecznej jak np. tor przeszkód, pieńki do skakania, szlak zręcznościowy,
które poprawią sprawność ruchową
dzieci i pobudzą wyobraźnię.
UZASADNIENIE
W najbliższej odległości od planowanego miejsca placu zabaw nie ma innego miejsca gdzie dzieci (w różnym
wieku) oraz rodzice pobliskich domostw mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać czas.

Nr 19: Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu
Żywieckim
kwota potrzebna do realizacji: 200 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Zadanie polega na wykonaniu max. do 10 miejsc parkingowych
na terenie Osiedla.
UZASADNIENIE
Obecnie Osiedle boryka się z olbrzymim problemem braku
miejsc parkingowych. Wnioskowane 10 miejsc z pewnością
poprawi komfort życia mieszkańców.

Nr 20: Remont ciągów pieszych, schodów i murów
oporowych na os. Żywieckim
kwota potrzebna do realizacji: 150 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Projekt ma na celu wykonanie remontów/przebudowy murów
oporowych, schodów i ciągów pieszych, a także odmalowanie
istniejącej małej architektury i zakup nowych ławek.
		
UZASADNIENIE
Wykonanie wnioskowanych remontów zdecydowanie poprawi komfort
i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, a także zabezpieczy istniejącą infrastrukturę osiedlową
przed jej dalszą degradacją. Projekt
jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców.
26 WRZEŚNIA – 5 PAŹDZIERNIKA 2020

BUDŻET OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

Nr 21: Ogródek Pani Halinki
na Osiedlu Żywieckim
kwota potrzebna do realizacji:
250 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Wskazane do zagospodarowania
JAK GŁOSOWAĆ?
miejsce jest częścią terenów zielonych na Osiedlu Żywieckim pamiętającym lata 60-te XX wieku.
60 -letnie ogrody wokół budynków
poprzez kartę do głosowania lub elektronicznie
wymagają renowacji.
UZASADNIENIE
Zagospodarowana kameralna przestrzeń, jako ogródek przydomowy
wybierając po 3 projekty i przyznając odpowiednio punkty
jest adresowana do mieszkańców
www.budzet.krakow.pl
osiedla. To stworzenie strefy ciszy
i wypoczynku dla osób, które nie
mogą skorzystać z własnego balkonu a nie mogą wypoczywać
w terenie z dala od domu.

Nr 18: Borkowskie ogrody – jako zielony filtr antysmogowy
kwota potrzebna do realizacji: 94 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Projekt
zakłada
rewitalizację
zieleni
osiedlowej
i przestrzeni publicznej poprzez: rekultywację gleby, założenie
nowych trawników, wycięcie i wykarczowanie starych oraz nasadzenie nowych żywopłotów, wycięcie zdziczałych krzewów,
posadzenie krzewów ozdobnych, których owoce stanowią pokarm dla ptaków i innych, wykonanie rabat.
UZASADNIENIE
Zmiana zagospodarowania terenu poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność osiedlowych terenów zielonych. Nowe nasadzenia będą stanowiły pokarm dla pożytecznych owadów i ptaków,
dostarczą tlenu, a poprzez wychwytywanie pyłów zawieszonych
w powietrzu - pomogą w walce ze smogiem.

Nr 22: 800 darmowych biletów dla seniorów do
Kina "Paradox"
kwota potrzebna do realizacji: 10 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, którzy ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. W ramach
inicjatywy każdy senior będzie mógł pójść, zupełnie za darmo,
na dowolnie wybrany film z oferty repertuarowej Kina Paradox.
UZASADNIENIE
Zakup biletów do kina z przeznaczeniem na nieodpłatne przekazanie ich seniorom pozwoli na aktywizację kulturalną tej grupy
społecznej, poprzez umożliwienie ludziom w podeszłym wieku
zapoznania się z osiągnięciami światowej kinematografii.
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Nr 23: Do Wilgi - promenada spacerowa etap II
kwota potrzebna do realizacji: 196 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Dotychczasowe oświetlenie jest na starych słupach betonowych, dające bardzo mało światła. Wraz z wymianą oświetlenia
konieczne jest dołożenie nowych ławeczek oraz koszy na śmieci wzdłuż promenady. Dodatkowo projekt zakłada montaż kilku
tablic edukacyjnych oraz manipulacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym wzdłuż promenady.
UZASADNIENIE
Ten fragment ul. Do Wilgi jest całkowicie zaniedbany i zapomniany. Wieczorem jest tam zupełnie ciemno - ponieważ
oświetlenie jest stare i zarośnięte przez drzewa i krzaki oraz źle
rozmieszczone. Fragment najbliżej mostku znajduje się bardzo
blisko stromej skarpy co dodatkowo jest bardzo niebezpieczne.
Tą trasę pokonuję bardzo duża ilość osób.

Nr 25: Edukacja dla najmłodszy w Parku w Łagiewnikach
kwota potrzebna do realizacji: 250 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
W zależności od stopnia zaawansowania prac etap obecny prac
w 2021 roku, objąłby w szczególności realizację, zakresów prac
wg przyjętego projektu niezrealizowanych do chwili obecnej,
z braku środków, szczególnie dotyczące urządzeń dla dzieci
i młodzieży, stworzenie na terenie parku układu ścieżek i stanowisk dydaktycznych - przyrodniczych. Wykorzystanie dotychczas zbudowanego i uzupełnienie o dodatkowe wymagane
elementy.
UZASADNIENIE
W zadaniu proponuje się doposażenie budowanego parku
o urządzenia zabawowo-rekreacyjne dzieci oraz stworzenie
układu ścieżek i stanowisk dydaktycznych – przyrodniczych.

Nr 27: Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach
etap 3
kwota potrzebna do realizacji: 90 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
W zależności od stopnia zaawansowania prac w 2020 roku
etap III objąłby kontynuacje tych prac i realizację, zakresów
prac uzupełniających dotychczasowy zakres doposażenia tego
obszaru o m.in. o przyrządy do ćwiczeń siłowych i elementy
ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, dosadzenia i tablice.
UZASADNIENIE
Realizacja projektu pozwoli na doposażenie (m.in. o przyrządy

do ćwiczeń siłowych i elementy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej) zagospodarowywanego obecnie zgodne z oczekiwaniami mieszkańców terenu położonego praktycznie wśród budynków wielorodzinnych przy ul.Fredry.

Zajęcia w Iskierce 2020/2021

Nr 28: Zacieniona pergola w Ogródku Jordanowskim
kwota potrzebna do realizacji: 150 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada montaż zacienionej pergoli oraz żagli wraz ze
stolikami, leżakami oraz ławeczkami na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Do Wilgi.
UZASADNIENIE
Ogródek Jordanowski, który powstał przy ul. Do Wilgi znajduje
się w pełnym słońcu, przez co przebywanie na nim jest dość
uciążliwe zarówno dla dzieci, rodziców oraz seniorów. Stąd
właśnie zrodził się pomysł, aby na terenie ogródka w jego zielonym narożniku wybudować zacienioną pergolę.

Nr 29: Alejki w Parku Solvay
kwota potrzebna do realizacji: 405 040,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Kolejny etap mający na celu odnowę zniszczonej nawierzchni
pozostałych alejek spacerowych w Parku Solvay.
UZASADNIENIE
Z parku codziennie korzysta bardzo duża ilość mieszkańców,
w tym osoby starsze. Szczególnie dla nich wybrzuszenia i nierówności alejek są uciążliwe.

Nr 30: Bezpieczny domek - mały strażak
kwota potrzebna do realizacji: 55 000,00 PLN

OPIS PROJEKTU
Zadanie polega na zakupie Mobilnego Symulatora Zagrożeń
Pożarowych. Jest to inteligentny model domku jednorodzinnego, w którym komputery i urządzenia elektroniczne kontrolują każdy jego element. Najważniejszą funkcją symulatora jest
dynamiczna prezentacja zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym.
UZASADNIENIE
Każdego roku w zajęciach edukacyjnych w Bezpiecznym
Domku bierze udział ponad dwa tysiące dzieci z krakowskich
przedszkoli i szkół podstawowych. Strażacy, którzy na co dzień
wyjeżdżają do interwencji dzielą się swoim doświadczeniem
i w sposób obrazowy uczą najmłodszych jak radzić sobie w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych.

JG

Znajdziesz pracę, damy Ci pieniądze na kursy
Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe
umiejętności? Jeśli tak – mamy dla Ciebie propozycję. Województwo
Małopolskie uruchomiło projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera
Zawodowa”. Dzięki nim możesz wziąć udział w interesującym Cię
szkoleniu, a my za nie zapłacimy nawet 85% jego kosztów. Ty dopłacisz
tylko niewielką część ceny.
Dofinansowanie można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe,
kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe
umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych,
potwierdzone egzaminami.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej
dzielnicy
lub
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, pod numerem telefonu 12
619 84 55 lub pisząc na adres kariera@wup-krakow.pl.
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Wykaz Dzielnicowych Dzielnicy IX
sierż. sztab. Mateusz Braś
Rejon działania:
8 Pułku Ułanów, Borkowskie Błonia, Cesarza Benedykta, Druhny Hanki, Goryczkowa, Herberta Zbigniewa,
Jagodowa, Jeleniogórska, Jugowicka, Karabuły, Kępna,
Korbońskiego, Krępy, Kułakowskiego, Łuczyńskiego,
Modra, Myślenicka, Obozowa, Orzechowa, Podhalańska,
Podmokła, Sielska, Solvaya, Starca, Szczerbińskiego,
Tarninowa, Zagrodzkiego, Zakopiańska, Zaułek Jugowicki, Zawiła, Ziobrowskiego, Żywiecka.
Telefon stacjonarny: 47 835 28 12
Telefon komórkowy: 602 142 813
st. sierż. Andrzej Wojtyczka
Rejon działania:
8 Pułku Ułanów, Bogdanowicza, Borsucza, Brożka, Bułgarska, Cegielniana, Chłodna, Ciesielska, Dekarzy, Deotymy, Dereniowa, do Wilgi, Falowa, Gajowa, Goplana,
Hoffmanowej, Huculska, Irysowa, Kędzierzyńska, Kobierzyńska, Kołobrzeska, Koszalińska, Kościuszkowców,
Kowalska, Krochmalniki, Krokusowa, Kusocińskiego,
Lasek, Ludwisarzy, Łagiewnicki, Łukasińskiego, Micińskiego, Miła, Młynowa, Montwiłła, Na Zrębie, Niecała,
Niemcewicza, Nowogródzka, Nowotarska, Obozowa,

Odrzańska, Okrzei, Oraczy, Pastelowa, Piaseckiego, Pienińska, Podhalańska, Pszczelna, Ruczaj, Rynek Fałęcki,
Słupska, Solvay, Strąkowa, Szaniawskiego, Światowida,
Świebodzicka, Tęczowa, Tokarska, Turonia, Tynkarzy,
Wałbrzyska, Zaborze, Zakopiańska, Zbrojarzy, Zdunów,
Zielonogórska, Żywiecka.
Telefon stacjonarny: 47 835 28 12
Telefon komórkowy: 602 142 909
st. sierż. Łukasz Janczura
Rejon działania:
Bonarka, Bożego Miłosierdzia, Chochołowska, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Fredry, Głogowska, Goslara, Grzybki, Harcerska, Herberta, Hodura, Hyły, Kamieńskiego, Kołodziejska, Kryształowa, Kurasia, Kwietna,
Lechicka, Łagiewnicka, Malutka, Matecznego, Millana,
Motarskiego, Na Grządkach, Ogrodniki, Pasieczna, Pierzchówka, Pocztowa, Połomskiego, Przy Torze, Ratajska,
Roi, Siostry Faustyny, Sobótka, Sowia, Strumienna, Sucha, Świętego Brata Alberta, Tischnera, Totus Tuus, Turowicza, Urocza, Wadowicka, Wąchały, Włodarska, Zakopiańska, Żmichowskiej.
Telefon stacjonarny: 47 835 28 12
Telefon komórkowy: 602 528 478

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
• 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)

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
(za pośrednictwem biura Rady Dzielnicy IX lub tel. 694 284 011)

Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 16.00-17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • www.dzielnica9.krakow.pl
Wydawca: Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Adres Redakcji: 30-418 Kraków, ul. Żywiecka 13, tel./fax 12 268 16 14, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl
Redaktor naczelny: Bogusław Gołas • Redaktor: Jakub Gawron • Projekt graficzny i skład: Jakub Gawron
Znak graficzny Dzielnicy IX: Adam Pochopień
Druk: Drukarnia ROMAPOL, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, tel. 511 999 660, e-mail: romapol@romapol.pl, www. romapol.pl
Kraków, wrzesień 2020 • ISSN 2544-0632 • nr 5/2020 • egzemplarz bezpłatny • Nakład: 2000 egzemplarzy

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
TYGODNIK

Limeryk
o tygodniku:

1

Pewien tygodnik z Łodzi
Humorem łamy słodzi.
Ten „cukier” zaś tak działa,
Że całość doskonała,
- Redakcja w glorii chodzi!

2

3

4

5

6

7

Napisał: Jerzy Faliszek
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2
3

2
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E
F

3

G

5

H

4

I
J

6
5

K

7
8

L
Poziomo:
A4 – bankowa szafa, B1 – Lima jego stolicą, B7 – potocznie o atlecie, C4 – biurowe urządzenie do
przesyłania dokumentów, D1 – antonim czerni, D6 – garaż dla samolotu, E10 – duży garnek lub dolna część
pieca hutniczego, F1 – produkuje deski, F8 – kierownica statku, G5 – Alfa Romeo z Turynu, G10 – w parze
z igłą, H7 – zabójstwo, I1 – odgłos brzydkiego jedzenia, I7 – pospolita kuzynka karpia w naszych rzekach,
J1 – nazwisko Izabeli, głównej instruktorki krakowskiej szkoły Tai Chi Snake Style, K7 – hultaj, ladaco,
L1 - … 1 - startuje w niej Robert Kubica.
Pionowo:
A2 – bogini i uosobienie sprawiedliwości, A4 – pochodzący z Francji gorący zapiekany deser, A7 – głęboki
rów z wodą, A9 – 42195 m czyli maraton, A11 – włoskie auto sportowe, C6 – barwa mundurów wojskowych,
D8 – mądry, doświadczony stary człowiek, D10 – filia urzędu lub instytucji, F1 – obecny prezydent USA,
F3 – bałtyckie kąpielisko, F5 – popełniono w nim wiele zbrodni, G7 – mównica w kościele, G12 – leci do
światła, H9 – jakiś przedmiot, I2 – następuje po wiośnie, I4 – nasz parlament, I11 – gaz świecący w reklamach.
Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno od 1 do 8 utworzą hasło – rozwiązanie krzyżówki
Dodatkowe hasło do odczytania: litery w polach koloru czerwonego czytane kolejno od 1 do 5.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: RYZYKANT

Hasło dodatkowe z poprzedniego numeru to: WYBORY

