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Szanowni Państwo!

Po kilku 
miesiącach przerwy 
powracamy z 
nowym numerem 

pisma info.9. Znajdziecie 
w nim Państwo trochę 
podsumowań roku 2020, 
ale też bieżące aktualności 
z życia naszej dzielnicy. 
W tym wydaniu ciekawy 
artykuł o dokonaniach 
naszego dzielnicowego 
funkcjonariusza Policji. 
Policja otrzymała też 
współfinasowany przez 
Dzielnicę IX nowy radiowóz.
Ruszyła nowa edycja Budżetu 
Obywatelskiego. Do 14 maja 
można składać projekty 
– wszelkie informacje 
wewnątrz numeru. 
Kontynuujemy także serię 
patronów naszych ulic – tym 
razem przywołujemy postać 
Druhny Hanki. 
W dzielnicy powstały 
nowe dwie instytucje z 
działalnością senioralną – 
CAS Pasja przy CSW Solvay 
oraz Placówka Dzienna dla 
osób z demencją – zachęcam 
do zapoznania się z 
informacjami na ten temat.
Cały czas pandemia nie 
odpuszcza, a dzielnica działa 
w rygorze sanitarnym. Życzę 
Państwu dużo zdrowia i 
optymizmu!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W  dniu 27 stycznia odbyła 

się pierwsza w tym roku Sesja Rady 

Dzielnicy. Rada podjęła dwie uchwa-

ły. Jedna z nich dotyczyła zmiany 

organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

ul. Zakopiańskiej z ul. Tischnera. 

Rada zawnioskowała o przywróce-

nie poprzedniej organizacji ruchu 

na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej 

z ul. Tischnera , polegającej na wy-

znaczeniu dwóch pasów ruchu jazdy 

na wprost i po jednym pasie do jazdy 

w prawo i w lewo.  Takie działanie 

uzasadnione jest tym, iż obecnie ruch 

z ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera 

znacznie się zwiększył, a pas w pra-

wo ze strzałką zieloną jest również 

do jazdy na wprost. W tej sytuacji 

samochody jadące na wprost bloku-

ją samochody skręcające w prawo. 

Natomiast dwa pasy ruchu do skrętu  

w lewo są prawie puste, ponieważ ten 

kierunek jazdy od dłuższego czasu 

nie jest wybierany przez kierowców, 

co potwierdziły przeprowadzone wi-

zje lokalne w różnych porach dnia.

 Druga z uchwał dotyczyła 

miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru „Ogrod-

niki – Przy Torze”. Rada zawnio-

skowała o pozostawienie w planie 

zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Ogrodniki – Przy Torze” 

obecnej formy zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, w nie-

zmienionej wysokości. Pozwoli to 

na zapobieżenie budowy bloków  

i utrzymanie spokojnego charakteru 

tego obszaru.

 Kolejna sesja miała miejsce 

17 lutego. Rada uchwaliła wówczas 

cztery uchwały. Podjęto decyzję 

o rozdysponowaniu dodatkowych 

środków przyznanych na ten rok na 

obszar związany z remontem i budo-

wą chodników. Szczegółowy podział 

środków będzie prowadzony w miarę 

realizacji planowanych działań. Do-

konano także korekty środków wy-

dzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

IX Łagiewniki-Borek Fałęcki na rok 

2021, gdzie przeznaczono środki 

m.in. na wymianę lamp parkowych 

na terenie zielonym od strony par-

ku rzecznego Wilga przed budyn-

kami ul. Borsucza 1 do 5 - w ilości  

15 sztuk. 

 Następna, XXX Sesja Rady 

Dzielnicy odbyła się 24 marca. Pod-

czas sesji podjęto sześć uchwał. 

Rada postanowiła o przystąpieniu  

do Budżetu Obywatelskiego w latach 

2021-22. 

 Radni zgłosili także kandyda-

turę sierż. Mateusza Brasia do nagro-

dy „Bezpieczny Kraków”. To jeden 

z dzielnicowych pełniących swoje 

obowiązki na terenie Dzielnicy IX. 

W uzasadnieniu napisano między innymi:

„Funkcjonariusza cechuje duże zaangażowanie  

w służbie oraz doskonałe rozpoznanie terenowo oso-

bowe pod kątem miejsc i osób, gdzie dochodzi do 

kradzieży, zniszczeń mienia i rozprowadzania oraz 

zażywania środków odurzających.” Szczegółowe 

informacje o dokonaniach sierżanta Brasia można 

przeczytać w artykule na stronie 10.

 Rada zawnioskowała także o ustawienie zna-

ku zakazu postoju na ul. Niemcewicza przy sklepie 

„Biedronka”. Na odcinku od marketu do skrzyżo-

wania z ul. Mireckiego nie powinny parkować sa-

mochody, ponieważ mocno ograniczają widoczność 

samochodów wyjeżdżających z parkingu sklepu, 

zawężają pas jezdni i chodnika na ul. Niemcewicza, 

stwarzając sytuacje niebezpieczną.

 Rada zaopiniowała negatywnie warun-

ki zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej przy  

ul. Do Wilgi/Zakopiańskiej, ze względu na wysokość 

zabudowy. Zaproponowano zmianę koncepcji i obni-

żenie wysokości projektowanych budynków. Ma to 

szczególne znaczenie dla układu komunikacyjnego 

osiedla Cegielniana, który już w tej chwili jest prze-

ciążony.

 Rada zaopiniowała również projekt wyko-

nawczy zieleni projektowanej w ciągu budowanej 

Trasy Łagiewnickiej, która, zgodnie z umową, zosta-

nie w całości oddana do użytku do końca bieżącego 

roku.

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG
  

 W zeszłym roku Biuro Rady przyjęło 827 

różnych pism, przygotowało 53 różne pisma zreda-

gowane przez Zarząd i Komisje. Zarząd organizował  

i uczestniczył w spotkaniach dotyczących rozwią-

zania problemów inwestycyjnych i społecznych  

m.in.: w sprawie przejęcia budynków na ul. Milla-

na z Zastępcą Prezydenta, w sprawie finansowania  

i realizacji Parku w Łagiewnikach oraz Parku Rzecz-

nego Wilgi  z Dyrektorem ZZM, W sprawach zwią-

zanych z budową Trasy Łagiewnickiej z Zastępca-

mi Prezydenta oraz Dyrektorem ZDMK, w sprawie 

połączenia ul. Żywieckiej z ul. 8 Pułku Ułanów  

oraz w wielu innych dotyczących remontów dróg, 

sieci wodociągowej i kanalizacji, sieci ciepłowniczej 

i innych spraw bieżących w Dzielnicy. 

 Ponadto Przewodniczący Zarządu regularnie 

uczestniczył w posiedzeniach Konwentu Przewodni-

czących oraz Sesjach Rady Miasta. Zarząd przyjmo-

wał interesantów w czasie dyżurów, w miarę moż-

liwości epidemiologicznych. Od 15 października 

dyżury były przeprowadzane w sposób telefoniczny.

 Zarząd nadzorował realizację zadań przy-

jętych na rok 2020. Zadania te zostały wykonane  

w 99,56%, ponadto zrealizowano kilka mniejszych 

remontów ze środków ZDMK. Zarząd pracował na 

32 posiedzeniach i podjął 21 uchwał. 

Treść całego sprawozdania 

znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej dzielnicy.

JG

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy
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Zbieraj i wykorzystuj wody opadowe do podlewania 
trawnika, ogrodu, celów bytowych i gospodarczych. 
Miasto Kraków od 2014 roku udziela dotacji celowej 
na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzy-
stania wód opadowych w ramach krakowskiej mikro-
retencji wód opadowych i roztopowych. Zadania ob-
jęte dofinansowaniem: podziemny zbiornik na wody 
opadowe i roztopowe; naziemny, zamknięty, wolno-
stojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z da-
chu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją 
do podłączenia do rynny; system bioretencji; system 
drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe  
(z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów); sys-
tem nawadniania terenów zielonych, terenów zadrze-
wionych, ogrodów. Dofinansowanie może wynieść 

do 12 tysięcy złotych. Zasady udzielania i rozliczania 
dotacji celowej znajdują się na stronie bip.krakow.pl 
w zakładce ochrona środowiska.

JG

Rada Dzielnicy IX podczas grudniowej sesji podję-
ła uchwałę opiniującą negatywnie warunki zabudo-
wy dla inwestycji budynku wielorodzinnego przy  
ul. Do Wilgi. W uzasadnieniu wskazano, iż wyso-

kość zabudowy przewyższałaby budynki w obszarze  
tzw. dobrego sąsiedztwa a szczególnie w najbliższym 
sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej od strony pół-
nocnej przy ul. Do Wilgi. Zaproponowano zmia-
nę wysokości zabudowy. Ma to znaczenie również  
w kontekście układu komunikacyjnego osiedla Ce-
gielniana, które ma tylko połączenie z ul. Brożka, uli-
cami Borsuczą i Cegielnianą. Układ ten już obecnie 
jest mocno obciążony. Każda dodatkowa inwestycja, 
a szczególnie zabudowa wielorodzinna powoduje 
dodatkowe obciążenie układu komunikacyjnego, co 
stwarza utrudnienia dla mieszkańców. 

JG

Kłopotliwa inwestycja 
z „wuzetką”

Wodociągi Miasta Krakowa w ramach programu 
inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa 
Infrastruktury Sanitarnej” mają zaplanowaną bu-
dowę sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Zbrojarzy 
w ramach inwestycji w latach 2022-2025. Obecnie 
inwestycja posiada decyzję pozwolenia na budowę 
i jest przygotowana do przetargu. Plan inwestycyjny 
uwzględnia także budowę sieci kanalizacyjnej przy 
ul. Żaka (trwają prace projektowe) oraz na ulicach 

Korbońskiego i Nowogródzkiej (wstępna faza pro-
jektowa). Ich budowa będzie zależeć od uwzględnie-
nia finansowania przez Radę Miasta Krakowa. 

JG

Wodociąg na Zbrojarzy

Dofinansowanie do deszczówki

Organizacji ruchu na Hoffmanowej i Deotymy ciąg dalszy
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu podtrzymał 
zastosowaną organizację ruchu na ulicach Hoffma-
nowej i Deotymy uzasadniając to zgodnością z za-
łożeniami przyjętej polityki transportowej miasta, 
zwracając uwagę, że szerokość jezdni spełnia wy-
magania umożliwiające kontraruch. Jednocześnie 
przychylono się do likwidacji „słupków przeszkodo-
wych” ze znakami U-5 na ul. Deotymy. Dzięki temu 
mieszkańcy zyskali nieco więcej przestrzeni do par-
kowania.

JG

Zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu Infrastruktury 
Sportowej w zeszłym roku ze środków Dzielnicy IX 
na terenie KS Borek wykonano prace na łączną kwo-
tę 60 tysięcy złotych. Za kwotę 50 tysięcy wykonano 
konserwację boiska głównego i treningowego – dar-
niowanie, odchwaszczanie, nawożenie oraz remont 
trybuny – regenerację powierzchni płyt betonowych. 
Za pozostałą kwotę wykonano pielęgnację terenów 
zielonych wokół stadionu – grabienie i zbieranie li-
ści, koszenie traw i pielęgnację krzewów.

JG

Sprawozdanie z działań na 
terenie Klubu Sportowego Borek

Fot. ZZM

Usprawniony dowóz  
do przedszkola

Na wniosek mieszkańców Rada Dzielnicy IX wy-
stąpiła do Zarządu Dróg Miasta Krakowa w sprawie 
zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi wewnętrz-
nej ul. Żywieckiej Bocznej poprzez wprowadzenie 
znaku „zakazu postoju” umożliwiającego postój po-
nad 30 minut w godzinach 6:00-9:00. Taka zmiana 
spowoduje płynną rotację parkowanych samocho-
dów i możliwość bezpiecznego dowożenia dzieci  
do pobliskiego przedszkola. ZDMK przychyliła się 
do wniosku i dokonała zmiany w oznakowaniu na 
odcinku około 15 metrów. Dziękujemy mieszkań-

com za sygnalizacje problemu oraz Radnemu Pawło-
wi Heydukowi za pilotowanie tego projektu.

JG
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Rada Dzielnicy na styczniowej sesji podjęła uchwa-
łę w sprawie przywrócenia poprzedniej organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej, Tischne-
ra, Wadowickiej i Brożka polegającej na wydziele-
niu osobnego pasa do prawoskrętu z Zakopiańskiej  
w Tischnera przy jednoczesnej likwidacji jednego 
pasa do skrętu w lewo. Pozwoliłoby to na udrożnie-
nie ruchu w tym miejscu, gdzie ze względu na po-
łączony ruch na wprost i w prawo z jednego pasa 
poruszanie się pojazdów w tym miejscu w opinii 
Rady jest nieefektywne i generuje korki uliczne. Wy-
dział Miejskiego Inżyniera Ruchu w odpowiedzi na 
uchwałę poinformował, że ze względu na budowę 
Trasy Łagiewnickiej, która istotnie wpływa na ruch 
i zachowania komunikacyjne wokół terenu budowy,  
do czasu zakończenia inwestycji nie będą podej-
mowane żadne działania korekcyjne w tym rejonie 
z uwagi na utrudnioną analizę zasadności wpro-
wadzania zmian w układzie na tym skrzyżowaniu. 
Ewentualne korekty w układzie pasów na wlocie  
ul. Zakopiańskiej będą podejmowane po oddaniu  
do eksploatacji Trasy Łagiewnickiej.

JG

Udrożnienie skrętu 
w Tischnera?

Wyremontowane wjazdy 
na parkingi przy Borsuczej

19 stycznia radni Dzielnicy IX Mariola Hurko i Le-
szek Siwiec wizytowali wnioskowaną przez nich 
inwestycję przy ul. Borsuczej 3 i 7, gdzie przepro-
wadzono gruntowny remont wjazdów na parkingi. 
Zadanie realizował Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

JG

Z początkiem roku miało miejsce przekazanie Po-
licji nowych samochodów służbowych. W ich do-
finansowanie była zaangażowana nasza dzielnica.  
To już kolejna akcja wspierająca krakowską policję 
w wymianie sprzętu służbowego. Ma to na celu stałe 
podnoszenie jakości i efektywności funkcjonariuszy,  
a przede wszystkim przyczynienie się do zwiększe-
nia poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Radę Dzielnicy IX reprezentowali Członek Zarządu 
Marek Brożek i Przewodnicząca Komisji Bezpie-
czeństwa i Ochrony Środowiska Mariola Hurko.

JG

Nowe radiowozy dla Policji

Powrót źródełka na Turonia
Podczas budowy Trasy Łagiewnickiej został zli-
kwidowany zdrój uliczny, który znajdował się w jej 
pobliżu. Okazało się, że w wyniku jego usunięcia, 
mieszkanka ulicy Zbrojarzy została pozbawiona 
źródła wody. 91-letnia kobieta, mieszkająca od lat  
w drewnianym domu przy ulicy Zbrojarzy została 
postawiona w trudnej sytuacji. Pomagali jej okolicz-
ni mieszkańcy. Jednak po podjęciu interwencji m.in.  
przez Radę Dzielnicy IX z Wodociągami Miejskimi, 
tymczasowo zapewniono dowóz wody beczkowo-
zem, a następnie przywrócono zlikwidowane wcze-
śniej źródło.

JG

W ostatnim czasie odbył się odbiór prac związanych 
z doposażeniem w urządzenie zabawowe i sportowe 
placu zabaw przy ul. Do Wilgi. To kolejne działania 
modernizacyjne podjęte z inicjatywy Rady Dzielni-
cy IX. Przypomnijmy, iż dwa lata temu realizowane 
było duże zadanie w zakresie doposażenia tego tere-
nu. Rozwój terenów rekreacyjnych dla najmłodszych 
to jedno z priorytetowych działań Rady Dzielnicy 
IX. W odbiorze uczestniczyły Radne Dzielnicy IX 
Ewa Nowak i Mariola Hurko.

JG

Doposażenie placu zabaw 
przy ul. Do Wilgi
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 W naszej dzielni-
cy jednym z policjantów 
dzielnicowych jest sierżant 
sztabowy Mateusz Braś. 
W ciągu ostatnich dwóch 
lat pracy na terenie Borku 
i Łagiewnik odznaczył się 
wieloma spektakularnymi 
sukcesami.
 W roku 2020 wdrożył 
plan działań prioryteto-

wych, którego efektem był spadek zdarzeń noszących 
znamiona wykroczeń porządkowych w rejonie placu 
targowego przy ul. Orzechowej w Krakowie. Dzia-
łanie to przyniosło wymierny efekt – okolice placu 
stały się bezpieczniejsze i czystsze. Oprócz tego,  
w zeszłym roku dokonał zatrzymania aż 15 spraw-
ców przestępstw na gorącym uczynku i uczestniczył 
łącznie w 30 zatrzymaniach wspólnie z innymi funk-
cjonariuszami. 
 W dniu 21 lipca w wyniku ustaleń własnych 
i typowania sprawcy, dokonał zatrzymania mężczy-
zny, który dokonywał naruszeń nietykalności kobiet 
spacerujących w rejonie Lasu Borkowskiego. O za-
trzymaniu w tej bulwersującej sprawie informowa-
ły lokalne media. W dniu 9 sierpnia podczas służby 
pełnionej w rejonie zalewu Bagry, udzielił pierwszej 
pomocy mężczyźnie, ugodzonemu nożem w klatkę 
piersiową a następnie zatrzymał 3 osoby podejrza-

ne o popełnienie tego czynu. W dniu 1 października 
zatrzymał sprawcę wypadku, który dzień wcześniej 
oddalił się z miejsca potrącenia rowerzysty. Sprawca 
w trakcie zdarzenia był pod wpływem środków odu-
rzających. 
 Sierżant Mateusz Braś w wyniku współpracy 
z osobowym źródłem informacji pozyskał informa-
cje dot. zabójstwa w miejscowości Stryszów, do któ-
rego doszło w dniu 5 grudnia. Dzięki jego ustaleniom 
sprawcy zabójstwa zostali zatrzymani na terenie Ho-
landii. 
 Na uwagę zasługuje również zaangażowanie 
dzielnicowego w służbę z roku 2019 a w szczegól-
ności zatrzymanie sprawczyni wyłudzeń kredytów 
na kwotę kilku milionów złotych. Sprawczyni była 
przez wiele lat poszukiwana przez policjantów z Wy-
działu Kryminalnego komendy w Dębicy. 
 Powyższe działania budzą podziw i szacunek 
dla pracy tego funkcjonariusza. Cieszy fakt, że sier-
żant Braś pracuje właśnie na terenie naszej dzielnicy, 
dzięki temu dzielnica jest bezpieczniejsza. Z uwagi 
na wyróżniającą postawę tego funkcjonariusza Rada 
Dzielnicy IX zawnioskowała do Prezydenta Miasta 
Krakowa o przyznanie mu nagrody „Bezpieczny 
Kraków”. Nagroda jest przyznawana corocznie funk-
cjonariuszom Policji, Straży Pożarnej oraz Straży 
Miejskiej za wzorowe osiągnięcia dla poprawy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie. 

JG

Sierżant na medal!
Fo

t. 
K

P 
V

Weź udział w konkursie i zdobądź tytuł „Czytelni-
ka Roku 2021”. Wypożyczaj książki i audiobooki  
w Filiach Biblioteki Kraków oraz zbieraj pieczątki  
w Paszporcie Czytelnika. Do wygrania m.in. czytniki 
e-booków, książki i gry planszowe, karty podarunkowe 
do sklepów znajdujących się w Galerii Bronowice oraz 
zaproszenia do teatru.
Konkurs trwa od 15 lutego do 31 grudnia 2021 roku. 
Czytelnikiem Roku w danej kategorii zostanie osoba, 
która zgromadzi największą liczbę pieczątek (punk-
tów). Więcej informacji na stronie Biblioteki Kraków.

Książka, Paszport, pieczątka – czyli 
jak zostać Czytelnikiem Roku 2021

Nowe Centrum Aktywności 
Seniora w Dzielnicy IX!

CAS „Pasja” mieści się w budynku Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Solvay” ul. Zakopiańska 62. Na razie, ze względu 
na epidemię centrum działa tylko i wyłącznie online.

Obecne propozycje zajęć online:
język angielski, trening pamięci, gimnastyka, gry kar-

ciane i logiczne, taniec w kręgu, historia sztuki.
Chętnych seniorów zapraszamy do kontaktu telefoniczne-
go z koordynatorem (tel. 535 538 450) i na stronę interne-
tową www.kslajkonik.pl

Serdecznie zapraszamy!

Na prośbę mieszkańców Rada Dzielnicy IX podję-
ła szereg starań w celu zapewnienia ogólnodostęp-
nej toalety na terenie Klubu Sportowego Borek dla 
wszystkich mieszkańcy korzystających z terenów 
rekreacyjnych klubu. Dzięki determinacji Rady 
Dzielnicy, mimo oporu władz KS Borek, projekt doj-
dzie do skutku. Zarząd Infrastruktury Sportowej, po 
spotkaniu z przedstawicielami Rady, przychylił się  
do wniosku Dzielnicy IX i rozpoczął prace zmierza-
jące do wybrania projektanta, który opracuje doku-
mentacje i pozyska decyzję pozwolenia na budowę 
kontenerowej toalety. Zadanie powinno zostać zre-
alizowane w bieżącym roku.

JG

Toaleta na terenie KS Borek

 Stowarzyszenie MANKO to kreatywna or-
ganizacja pozarządowa, która skutecznie i z zaanga-
żowaniem prowadzi kampanie społeczne, wielokrot-
nie nagradzane międzynarodowym wyróżnieniem.  
Obecnie skupia się na działalności pro-seniorskiej. 
Jest także organizatorem dwóch obszernych Progra-
mów -Ogólnopolska Karta Seniora oraz Gmina Przy-
jazna Seniorom. Organizuje szkolenia i warsztaty dla 
osób 60+ z różnych części kraju i Europy. Wydaje 
Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora oraz Europej-
ski Głos Seniora. Do pro-seniorskich inicjatyw nale-
żą m.in. Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie oraz 
Dni Zdrowia Seniora, które stowarzyszenie organi-
zuje w wielu miastach partnerskich w Polsce. Eduku-
je Seniorów poprzez kampanie społeczne, np. „Stop 
manipulacji! nie daj się oszukać”.
 Już wkrótce Stowarzyszenie MANKO – Głos 
Seniora wspólnie z Radą Dzielnicy IX i Centrum 

Sztuki Współczesnej Solvay rozpocznie współpracę 
na rzecz seniorów.  W czerwcu planowana jest or-
ganizacja lokalnego Dnia Seniora. W jego ramach 
zostaną przeprowadzone wykłady m.in. o edukacji  
i aktywizacji seniorów, bezpieczeństwie po 60-tce,  
a także badania i porady medyczne. Każdy z uczest-
ników otrzyma edukacyjno-aktywizacyjny Pakiet 
Wsparcia „Głosu Seniora”.  Będą też liczne konkursy 
edukacyjno-aktywizacyjne, do których już zaprasza-
my, a także udział w Międzynarodowych Seniora-
liach w Krakowie.

JG

Nowe działania dla seniorów w naszej dzielnicy
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 Czas na kolejną edycję budżetu obywatel-
skiego! Od 12 kwietnia każdy krakowianin może 
przedstawić swoje propozycje zmian w mieście, bo 
właśnie tego dnia rozpoczęło się składanie projektów 
– będzie na to czas do 14 maja. Poniżej prezentujemy 
zasady działania BO.
Co nowego pojawiło się w tegorocznej edycji BO? 
Nastąpiła zmiana wysokości środków przeznaczo-
nych na realizację zadań. W tym roku do rozdys-
ponowania jest rekordowa suma 35 mln zł, z czego 
kwota 7 mln zł zostanie przeznaczona na projek-
ty ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe. Ponadto  
w  tegorocznej edycji zgłaszane propozycje za-
dań mogą być realizowane w cyklu jednorocznym  
lub dwuletnim.
W jaki sposób mogę złożyć projekt?
Wyłącznie przez internet, za pomocą specjalnej plat-
formy na stronie: budzet.krakow.pl.
Jakie są kwoty minimalne i maksymalne na zada-
nia? 
Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego 
nie może być niższy niż 25 tys. zł ani wyższy niż 
1,4 mln zł. W przypadku projektów dzielnicowych 
minimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. 
zł, kwoty maksymalne są różne w każdej z dzielnic.
Czy mogę złożyć projekt dzielnicowy poza dzielnicą, 
w której mieszkam? 
Tak, każdy mieszkaniec Krakowa może  złożyć pro-
jekt w  wybranej przez siebie dzielnicy, ale na liście 
poparcia muszą się znaleźć podpisy mieszkańców 
danej dzielnicy. Dopiero na etapie głosowania będzie 
można wybierać tylko spośród propozycji dotyczą-
cych dzielnicy zamieszkania.
Jakie elementy musi zawierać wniosek, aby był 
kompletny? 
Do zgłoszenia wnioskodawca dołącza listę poparcia 
dla projektu podpisaną przez co najmniej 15 miesz-
kańców dzielnicy (w przypadku projektów dzielnico-
wych) lub 15 mieszkańców miasta (przy projektach 
ogólnomiejskich). Po  złożeniu propozycji zadania 
internetowa platforma budżetu obywatelskiego auto-
matycznie generuje listę poparcia dla danego projek-
tu. Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę 
podpisów.
Jak wygląda kwestia dostarczenia list poparcia dla 
danego projektu? 
W terminie 10 dni od dnia złożenia projektu wnio-
skodawca dostarcza podpisaną przez co najmniej 
15 mieszkańców listę poparcia dla projektu. Może 
ją wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta 
Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i  Zdrowia, 
30-703 Kraków, ul.  Jana Dekerta 24, lub dostar-
czyć bezpośrednio do skrzynek na korespondencję, 
znajdujących się w wybranych lokalizacjach Urzędu 
Miasta Krakowa. W  przypadku niedostarczenia listy 
poparcia zgłoszony projekt nie przejdzie weryfikacji 

formalnej. Jednak zanim do tego dojdzie, wniosko-
dawca będzie wzywany do uzupełnienia zgłoszo-
nego projektu o brakującą listę poparcia – w ciągu  
14 dni od daty wezwania.
Dlaczego rejestracja na platformie budzet.krakow.
pl w celu złożenia projektu wymaga podania adresu 
e-mail i numeru telefonu komórkowego? 
Służy to weryfikacji zakładanego na platformie kon-
ta. Jest to szczególnie ważne przy weryfikacji for-
malnej oraz merytoryczno-prawnej, kiedy kontakt  
z wnioskodawcą może okazać się konieczny,  
aby rzetelnie ocenić projekt.
Bank Pomysłów – dlaczego warto z niego skorzy-
stać? 
To wygodne narzędzie dla każdego, kto ma pomysł 
na zmiany w mieście lub dzielnicy, ale nie ma czasu, 
by opracować projekt lub nie ma pewności, czy po-
radzi sobie z tym tematem. Wystarczy krótko opisać 
zadanie, wskazać jego kategorię i miejsce realizacji. 
Każdy pomysł może stać się inspiracją lub podpo-
wiedzią dla innych. Przesłane propozycje są widocz-
ne w formie mapy i może z nich skorzystać każdy 
mieszkaniec. W zeszłym roku zgłoszono blisko  
200 pomysłów!
W czym może mi pomóc Mapa BO 2021? 
Mapa pozwala sprawdzić, czy działka wybrana pod 
realizację projektu należy do Miasta, bo tylko w ta-
kich miejscach można wykonywać zadania. Obecnie 
na kompozycji mapowej kolorem niebieskim ozna-
czono ok. 30 tys. działek, na których potencjalnie ist-
nieje możliwość realizacji zadań. Będzie to jeszcze 
każdorazowo weryfikowane podczas oceny meryto-
ryczno-prawnej zgłoszonych projektów.
Chcę wybudować np. plac zabaw – jak oszacować 
koszt projektu? 
W  tym celu warto skorzystać z  cennika dostępnego 
na stronie budzet.krakow.pl, który zawiera szacun-
kowe koszty np. budowy 1  km ścieżki rowerowej, 
remontu placu zabaw czy założenia teatru plenero-
wego w parku. W razie pytań można skonsultować 
się z jednostkami merytorycznymi, np. Zarządem 
Dróg Miasta Krakowa, Zarządem Zieleni Miejskiej, 
Krakowskim Biurem Festiwalowym. Kosztorys nie 
jest konieczny przy składaniu projektu, a  ostatecznej 
wyceny zadania dokonują jednostki odpowiedzialne 
za weryfikację merytoryczno-prawną zgłoszonych 
projektów. Warto jednak wstępnie oszacować koszty 
realizacji swego pomysłu, aby wiedzieć, czy miesz-
czą się one w limitach finansowych przeznaczonych 
na budżet obywatelski.
Czy projekt może złożyć osoba niepełnoletnia? 
Oczywiście. Osoby poniżej 18. roku życia mogą za-
równo składać projekty, jak i brać udział w głosowa-
niu na najlepsze propozycje.
Czy wniosek do BO może złożyć osoba niezameldo-
wana w Krakowie? 
Tak, wystarczy być mieszkańcem miasta.

źródło: krakow.pl

BO 2021 – pytania i odpowiedzi 



Informujemy, iż od stycznia przy ul. Żywieckiej 16, 
działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 
starszych ze schorzeniami otępiennymi w tym cho-
robą Alzheimera. Placówka prowadzi dzienne za-
jęcia w formie spotkań i treningów dostosowanych  
do potrzeb uczestników.
Oferujemy następujące formy zajęć:
- terapia zajęciowa,
- muzykoterapia,
- trening umiejętności niezbędnych w codziennym 
życiu,
- treningi pamięci,
- gimnastyka,
- opieka psychologa,
- opieka pielęgniarki,
- poradnictwo dla podopiecznych i ich rodzin oraz 
opiekunów (grupa wsparcia),

Dom czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-15.00. Za-
pewniamy ciepły posiłek dla uczest-
ników.
Osoby zainteresowane mogą  
kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 
579 996 898 lub mailowo: sds.zywiecka@caritas.pl.
Dom prowadzi Caritas Archidiecezji Krakowskiej na 
zlecenie Miasta Krakowa i finansowany jest ze środ-
ków budżetu państwa.
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Nowa placówka dzienna dla seniorów z demencją

Patroni ulic naszej dzielnicy - Druhna Hanka
 Druhna Hanka, czyli 
Anna Marszałkówna-Stru-
siowa, łączniczka działają-
ca w „Szarych Szeregach” 
pod pseudonimem „Sza-
rotka”, której zadaniem 
było m.in. przedostawanie 
się z Krakowa do Myśle-
nic i przywożenie stamtąd 

wiadomości pochodzących z nasłuchu radiowego  
z Londynu. Informacje te były drukowane i powie-
lane w jej domu jako konspiracyjna gazetka „Prze-
gląd Polski”. Druhna Hanka roznosiła gazetę po 

Borku – do Gazowni Miejskiej, Fabryki Armatur, 
siedziby Zarządu Miejskiego i Szmaciarni, a tak-
że na stację PKP w Swoszowicach. Za działalność 
w „Szarych szeregach” została aresztowana i osa-
dzona w przemianowanym na więzienie Zakładzie 
Helclów, a później na Montelupich, skąd do Borku 
przyszła wiadomość o jej śmierci z wycieńczenia 
podczas jednego z przesłuchań. Prawda była inna: 
„Szarotkę przewieziono do Ravensbruck, gdzie 
otrzymała numer 47663. Później trafiła do obozu  
w Magdeburgu, w którym dotrwała do wyzwolenia.

Żródło:
Borek Fałęcki-Łagiewniki. Od Młynnego po Maderę. K. Kalinowska

Teatr „Lekko z górki” 
poszukuje...

Seniorze, Seniorko! Poszukujemy chętnych do gry 
w naszym amatorskim teatrze „Lekko z górki”, dzia-
łającym w Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. 
Szczególnie potrzebna jest osoba, która gra na instru-
mencie. Zapewniamy miłą atmosferę i niesamowite 
wrażenia. Nie siedź w domu – pokaż na co Cię stać! 
Zgłoś się! Czekamy właśnie na Ciebie.
Kontakt: tel. 605 606 612
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Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) jest nieczynne 
dla bezpośredniej obsługi stron z powodu pandemii od dnia 14.10 do odwołania.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13): zawieszone do 
odwołania. W sprawach pilnych kontakt telefoniczny:
Przewodniczący Bogusław Gołas: 694 284 011
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: 603 604 915
Członek Zarządu Marek Brożek: 535 895 779

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (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
• 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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Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału 
w letnich zajęciach edukacyjnych!
od 5 lipca do 16 lipca 2020 roku, 

w godz. 10:00-14:00
Opłata za tygodniowy blok (zajęcia+ inne aktywności): 155 zł

Liczba miejsc ograniczona.
(Decyduje rezerwacja z dokonaną płatnością)

Obowiązują zapisy: tel. 12 268 20 38, 798 723 862, 
e-mail: solvay@ckpodgorza.pl

Pełen program dostępny na stronie: solvay.ckpodgorza.pl

HOKUS-POKUS

Jeśli  niedawno wróciłeś z zagranicy 
i nie masz pomysłu co dalej –  

zgłoś się do nas!
Oferujemy bezpłatne usługi: 
Doradcy zawodowego, który pomoże Ci poznać 
swoje mocne strony i zaplanować najlepszą ścieżkę 
rozwoju oraz wskaże kierunki, w których warto się 
rozwijać.
Konsultanta, który pomoże znaleźć środki finansowe 
na interesujące cię szkolenia, kursy,  a także dotacje 
lub niskooprocentowane pożyczki na otwarcie wła-
snej działalności gospodarczej.
Dodatkowo osoby do 29 r.ż. mogą skorzystać z do-
radztwa prawnego, podatkowego i psychologiczne-
go, tłumaczeń przysięgłych dokumentów obcoję-
zycznych oraz sesji mastermind. 
Natomiast osoby po 30 r.ż.  mogą otrzymać bony 
szkoleniowe w ramach innych projektów realizowa-

nych przez WUP w Krakowie  pn. Kierunek Karie-
ra i Kierunek Kariera Zawodowa (wymagany wkład 
własny 15 %). 

Zadzwoń 12 619 84 40,  504 121 480  lub napisz po-
wroty@wup-krakow.pl pociagdokariery.pl/powroty
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Krzyżówka 1
Poziomo:
    1. Dokument finansowy realizacji inwestycji
    2. Klacz marszałka Piłsudskiego
    3. Zna się na gambitach
    4. Przed trzynastką
Pionowo:
    1. Poradnictwo, usługi konsultingowe
    2. Surowiec na szczotki i pędzle
    3. Może urzędowo poświadczyć podpis
    4. Zabawa taneczna z didżejem

    Litery w polach koloru żółtego
    czytane kolejno od 1 do 8
    utworzą hasło – rozwiązanie     
    krzyżówki 1         

Limeryk  
o dylemacie:

Napisał: Jerzy Faliszek

DYLEMAT NA  
ŻYCIOWY TEMAT

Brać życie za rogi,
Czy stanąć wpół drogi?
Problem się wyłania:

Bo jeśli to łania
- Czy nadążą nogi?

 

Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek
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Krzyżówka 2
Poziomo:
    1. Rozbryzgiwanie, ochlapywanie
    2. Może być do czosnku, do ziemniaków
    3. Przełącznik, a także może być w nos
    4. Zaopatruje detalistów

Pionowo:
    1. Element szkieletu człowieka
    2. Krótki bat w dłoni jeźdźca
    3. Fuszerka, lichota
    4. Dział chemii badający przemiany
        chemiczne w organizmach

    Litery w polach koloru zielonego
    czytane kolejno od 1 do 7
    utworzą hasło – rozwiązanie     
    krzyżówki 2         

Hasło krzyżówki 1 z poprzedniego numeru to: PAMIĘTNIK
Przepraszamy za błąd w zaznaczeniu litery „A”.

Hasło krzyżówki 2 z poprzedniego numeru to: SERWATKA 


