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Szanowni Państwo!

Przedstawiamy 
Państwu majowy 
numer pisma 
info.9. W środku 

bieżące informacje dotyczące 
pracy Rady Dzielnicy oraz 
prowadzonych w ostatnim 
czasie inwestycji. Sporo 
informacji dla seniorów – 
gorąco zachęcam Państwa 
do uczestnictwa w Akademii 
Seniora, która odbędzie się 
już 12 czerwca. 
W numerze też kilka 
informacji dotyczących Trasy 
Łagiewnickiej i  budowy 
wiaduktu w ciągu ulicy 
Fredry. 
Znajdziecie Państwo też 
kontynuację serii dotyczącą 
nazw ulic w naszej dzielnicy. 
Tym razem przywołujemy 
historię ulicy Obozowej.
Sekretariat Rady Dzielnicy 
wznowił już działalność 
stacjonarną i obsługę 
mieszkańców we wszystkie 
dni tygodnia, a dyżury 
Członków Zarządu Dzielnicy 
w swej stacjonarnej formule 
powrócą od czerwca. To znak, 
że pandemia jest w odwrocie. 
Miejmy nadzieję, że już 
ostatecznie. 

Życzę Państwu dużo radości 
w te najdłuższe dni w ciągu 
roku!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W  dniu 21 kwietnia odbyła 

się XXXI Sesja Rady Dzielnicy. Rada 

podjęła trzy uchwały. Zaopiniowano 

pozytywnie planowaną zabudowę 

przy ulicy Obozowej, wnioskując 

jednocześnie o ustalenie linii zabu-

dowy tak, aby nie kolidowała ona  

z budową planowanej drogi. Doko-

nano także korekty środków rozdys-

ponowanych na bieżący rok zwięk-

szając zakres rzeczowy zadania przy 

ul. Zbrojarzy - montaż krawężnika 

od ul. Montwiłła-Mireckiego do  

ul. Tokarskiej po obu stronach jezdni.

 Rada przyjęła także sprawoz-

danie z działalności Zarządu Dziel-

nicy za ubiegły rok. Szczegóły reali-

zacji zadań za rok 2020 dostępne są 

w załączniku do uchwały na stronie 

internetowej. 

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG
  

Drodzy Seniorzy z Dzielnicy IX! 
Zapraszamy na spotkanie w ramach 
Akademii Seniora! To kooperacja CSW 
Solvay wraz z Głosem Seniora i stowarzy-
szeniem Manko. Gorąco zapraszamy już 
12 czerwca, szczegóły na plakacie obok.

Wiosenny sezon w pełni - zachęcamy do inspiracji przykładem  
mieszkanki z ulicy Odrzańskiej, której ogródek prezentujemy 

na okładce pisma. Prawda, że robi wrażenie? 
W numerze kilka informacji o projekcie "zielona ławeczka", 
w którym można zdobyć środki na upiększanie przestrzeni  

w najbliższym sąsiedztwie. Zachęcamy do działania! 

Może inni mieszkańcy chcieliby pokazać swoje ogródki?  

Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: rada@dzielnica9.krakow.pl 

Najładniejsze zdjęcia opublikujemy w wakacyjnym numerze info.9!
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 W dniu 15 marca, w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, zo-
stało zorganizowane spotkanie dotyczące budowy 
bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Fredry z linią ko-
lejową nr 94. W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki: 
przewodniczący Bogusław Gołas oraz radni Renata 
Świędrych i Krzysztof Mitras. 
 Przedstawiciel firmy opracowującej projekt 
koncepcyjny zaprezentował trzy warianty sytuacyj-
ne:
• Wariant I – wiadukt nad linią kolejową nr 94;
• Wariant II – tunel pod linią kolejową nr 94;
• Wariant III – umożliwiający etapowanie prac: 
tunel drogowy i kładka pieszo-rowerowa.
 Następnie omówiono poszczególne rozwią-
zania sytuacyjne, wymieniono się spostrzeżeniami 
na ich temat.. Podczas rozmowy wskazane zostały 
także argumenty, które przemawiają za odstąpie-
niem od wariantu z rondem owalnym na poziomie 
+1, opracowanym przez pracowników Wydziału  
w 2019 r. (wariant został zaprezentowany na spotka-
niu z mieszkańcami w czerwcu 2019 r.).

 W trakcie dyskusji poruszano również kwe-
stie: uciążliwości inwestycji na etapie prowadzenia 
robót budowlanych, możliwości pozostawienia ist-
niejącej stacji benzynowej, konieczności wykupu 
nieruchomości, w zależności od przyjętego wariantu.
Przedstawiciele Rady Dzielnicy wyrazili aproba-
tę dla Wariantu I (rozszerzonego o klatki schodowe  
z windami w rejonie skrzyżowania ulic: Fredry i 
Tischnera) oraz Wariantu III, odrzucając Wariant II 
z uwagi na wydłużoną drogę dojścia w rejon pętli 
tramwajowej „Łagiewniki”. Dodatkowo Radni uzna-
li za korzystne połączenie projektowanego tunelu  
z ul. Łagiewnicką.
 Przedstawiciele wydziału poinformowali rad-
nych, że wykonawca w ramach umowy zobligowa-
ny jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
które ze względu na sytuację epidemiczną najpraw-
dopodobniej odbędą się w sposób zdalny. Obecnie 
planuje się, że konsultacje społeczne zostaną prze-
prowadzone przed wakacjami. 

JG

W naszej dzielnicy powstała kolejna siłownia pod 
chmurką, tym razem przy ulicy Fredry. Znajdują 
się tam urządzenia do rozmaitych form aktywności. 
Siłownie pod chmurką dają wręcz nieograniczone 
możliwości treningu na świeżym powietrzu. Bez 
względu na wiek czy poziom wytrenowania może  
z nich skorzystać praktycznie każdy. Radni Wojciech 
Migdał oraz Renata Świędrych dokonali odbioru 
tego zadania.

JG

Nowa siłownia pod chmurką  
w Łagiewnikach

Na wniosek mieszkańców zostało wykonane oświe-
tlenie ciągu pieszego znajdującego się pomiędzy 
ulicami Ruczaj i Zbrojarzy. Dzięki temu piesi zy-
skali bezpieczną ścieżkę spacerową. Zadanie zostało 
wykonane na zlecenie Rady Dzielnicy IX, a sprawę 
monitorował radny Jerzy Bętkowski.

JG

Ciąg pieszy oświetlony!

Spotkanie w sprawie budowy wiaduktu nad ul. Fredry

Fot. ZZM

Odnowiony plac zabaw 
przy Fredry

W ostatnim czasie została wykonana konserwacja 
urządzeń na placu zabaw przy ul. Fredry. Ogródek 
jordanowski odzyskał po okresie zimowym dawny 
blask i został zabezpieczony przed warunkami at-
mosferycznymi. 

JG

Do Smoczego Skweru prowadzi ścieżka nieutwar-
dzona od strony ulicy Zbrojarzy, na której po desz-
czu tworzy się błoto oraz kałuże. Na wniosek miesz-
kańców przewodniczący Bogusław Gołas oraz 
radni Leszek Siwiec i Jerzy Bętkowski spotkali się 
z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej w tej 
sprawie. Radni postulowali utwardzenie tej ścieżki 
kruszywem. Obecnie oczekują na realizację tego za-
dania.

JG

Odnowiona ścieżka przy Smoczym Skwerze
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Ulice naszej dzielnicy - Obozowa

 Ulica Obozowa upamiętnia znajdujący się 
na tych terenach obóz działający w okresie II woj-
ny światowej „Stalag 369 Kobierzyn”. Był to nie-
miecki obóz karny dla szeregowców i podoficerów 
armii francuskiej, belgijskiej i holenderskiej, którzy 
w myśl Konwencji Genewskiej odmówili pracy na 
rzecz III Rzeszy.
 Znajdował się na granicy obecnych dzielnic 
VIII oraz IX, pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Zawi-
łą, Skośną i Żywiecką.
 Obóz rozpoczął działalność 5 czerwca 1942. 
Przeznaczony był dla 5–6 tysięcy jeńców. W okresie 
jego istnienia przeszło przez niego około 17 tysięcy 
żołnierzy alianckich. W obozie zmarło ich czterna-
stu a pochowani zostali na znajdującym się kilkaset 
metrów na wschód, borkowskim cmentarzu parafial-
nym. Po wojnie ich prochy zostały ekshumowane  
i ponownie pochowane w krajach pochodzenia. Sta-
lag funkcjonował do 6 sierpnia 1944.
 Okoliczni mieszkańcy spontanicznie organi-

zowali pomoc żywnościową dla jeńców, starali się 
na różne sposoby pomagać uwięzionym. Pomagali w 
ucieczkach, chociaż za ukrywanie zbiegów Niemcy 
karali śmiercią całe rodziny.
 Jednym z organizujących pomoc był  
prof. Jan Harasymowicz - wykładowca Politechni-
ki Krakowskiej. To również dzięki jego inicjatywie 
powstał pomnik upamiętniający ofiary niemieckich 
zbrodniarzy. Pomnik ten stanął przy ulicy Żywiec-
kiej na skwerze generała Charlesa de Gaulle’a. Pro-
jektantem był prof. Wiktor Zin.

JG

 Projekt Zielona Ławeczka zachęca do roz-
poczęcia współpracy sąsiedzkiej lub podjęcia ko-
lejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie 
edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainte-
resowaniem społecznym i medialnym. Do tej pory 
przeznaczyliśmy łącznie ponad 140 tys. złotych na 
rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodaro-
wanych zakątków na polskich osiedlach. Głównie 
dzięki inicjatywie mieszkańców powstało ponad 120 
osiedlowych miniogrodów.
 Sąsiedzi łączą siły i rejestrują się poprzez 
stronę internetową. Następnie przygotowują projekt 
zazielenienia wybranego terenu i mają szansę otrzy-
mać od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant 
pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 
1950 złotych. Na grant składa się dofinansowanie na 

zakup roślin i elementów aranżacji, nagroda rzeczo-
wa w postaci ławki parkowej. Dodatkowo w ramach 
tegorocznej edycji chętne zespoły mogą otrzymać 
środki finansowe na zakup elementów niezbędnych 
do stworzenia obiektów mikroretencji.

JG

Zapraszamy do udziału w nowej edycji 
konkursu grantowego dla mieszkańców osiedli!

 Prace związane z budową Trasy Łagiewnic-
kiej prowadzone są obecnie na całym placu budowy. 
Niestety od stycznia do kwietna inspektorzy nad-
zorujący budowę zauważyli mniejsze niż zakłada-
no tempo prac. Spowolnienie jest na tyle poważne,  
że odbija się na harmonogramie inwestycji – a Wy-
konawca musiał opracować program naprawczy.
 Powodem spowolnienia jest przede wszyst-
kim wzrost zachorowań na koronawirusa w trakcie 
trzeciej fali pandemii wśród pracowników budowy 
i związane z tym kierowanie załóg na kwarantan-
nę. Opóźnienie względem harmonogramu wynika 
również z warunków pogodowych jakie panowały 
w ostatnich miesiącach. Spowolnienie tempa prac 
wywołane pandemią i warunkami pogodowymi nie 
przesądza jeszcze o tym, że planowane na koniec 
2021 roku oddanie inwestycji do użytku się opóź-
ni. Został opracowany program naprawczy. To,  
czy podjęte działania się sprawdzą, będzie wiadomo 

w połowie roku. Niestety elastyczność harmonogra-
mu prac jest ograniczona, a wiele elementów inwe-
stycji jest od siebie ściśle zależnych i muszą następo-
wać po sobie.
 Wykonawca skupia się przede wszystkim na 
jak najszybszym zakończeniu prac, które dziś po-
wodują najwięcej utrudnień drogowych. W waka-
cje chcemy zakończyć prace w rejonie ulic Kobie-
rzyńskiej i Grota-Roweckiego oraz na wysokości  
ul. Pszczelnej. We wrześniu utrudnienia powinny 
zniknąć z ul. Zakopiańskiej, a potem także z lokal-
nych dróg. Zgodnie z planem zostanie ukończona 
nowa linia tramwajowa, której fragment biec będzie 
w tunelu. Jednakże tramwaje między Kurdwanowem 
a Ruczajem będą mogły ruszyć dopiero, gdy zakoń-
czy się budowa całej Trasy Łagiewnickiej.

JG

Wpływ epidemii na harmonogram budowy Trasy Łagiewnickiej

 Do 14 maja można było składać projekty  
w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.  
W sumie zostały złożone 1043 projekty – 216 ogól-
nomiejskich oraz 827 dzielnicowych. Z naszej dziel-
nicy wpłynęło 36 projektów. Wszystkie teraz zostaną 
poddane weryfikacji formalno-prawnej. 
 W tym roku do dyspozycji autorów projek-
tów jest rekordowa suma – aż 35 mln zł, z czego 
kwota 7 mln zł zostanieprzeznaczona na projekty 
ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe. Ponadto,  
w tegorocznej edycji zgłaszane propozycje zadań 
mogą być realizowane w cyklu jednorocznym lub 
dwuletnim.
 Koszt realizacji jednego projektu ogólno-
miejskiego nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz 
wyższy niż 1,4 mln złotych. Wprzypadku projektów 
dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego pro-
jektu to 2,5 tys. zł, natomiast kwoty maksymalne są 
różne w każdej z dzielnic.
 6 sierpnia dowiemy się, które projekty prze-
szły pozytywnie prawną weryfikację. 15 września 
ogłoszona zostanie lista projektów, które w terminie 
1-10 października będą poddane głosowaniu. Zwy-

cięzców poznamy 29 października.
 Do zgłoszenia wnioskodawca dołącza listę 
poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 
15 mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektów 
dzielnicowych lub 15 mieszkańców miasta – w przy-
padku projektów ogólnomiejskich. Internetowa plat-
forma budżetu obywatelskiego po złożeniu propo-
zycji zadania automatycznie generuje listę poparcia 
dla danego projektu. Trzeba ją wydrukować i zebrać 
wymaganą liczbę podpisów.

JG

BO 2021 – podsumowanie złożonych projektów



 W marcu rozpoczęło działalność Miejskie 
Centrum Informacji dla Seniorów, prowadzone  
w ramach gminnego Programu Aktywności i Integra-
cji Osób Starszych 2021-2025 PASiOS. Program ma 
ograniczyć wykluczenie osób starszych ze wszelkich 
przejawów życia społecznego i w ten sposób zadbać 
o jakość ich życia.  
 Centrum mieści się przy al. Daszyńskiego 19 
w siedzibie Rady Krakowskich Seniorów i od po-
niedziałku do piątku w  godzinach od 8-15 udziela 
wszelkich informacji dotyczących miejskich działań 
dotyczących osób starszych. Można tutaj uzyskać 
wskazówki odnoszące się do możliwości skorzysta-
nia z oferty kulturalnej, z sieci Centrów Aktywności 
Seniorów, z miejskiej pomocy prawnej, psycholo-
gicznej, jak i nieodpłatnych usług tj. „Złota Rączka”, 
Asystenta Osoby Starszej, usługi podologicznej czy 
przewozu meleksami na miejskich cmentarzach do 
grobów swoich bliskich. 

 Korzystając z Centrum można też się dowie-
dzieć się jak skorzystać z pomocy żywnościowej 
prowadzonej prze Bank Żywności oraz rozlicznych 
działań na rzecz osób starszych prowadzonych przez 
krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy 
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Prze-
wlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. 
Osoby, które będą chciały włączyć się w senioralny 
wolontariat także mogą skorzystać z Centrum.        
 Aby uzyskać informację należy zatelefono-
wać pod numer 12 445 96 67 lub skierować maila na 
adres: informacjasenior@um.krakow.pl. W okresie 
obostrzeń epidemicznych bezpośrednia forma kon-
taktu jest ze zrozumiałych powodów nieco ograni-
czona.
 W Centrum można otrzymać Informator Kra-
kowskiego Seniora, który jest przewodnikiem dla 
osób starszych w sprawach opieki, pomocy, możli-
wości aktywnego spędzania czasu, porad prawnych 
oraz sposobów zaangażowania się w dialog obywa-
telski. Można też otrzymać dwutygodnik KRAKÓW.
PL, gazetę „Senior”, ulotki informacyjne etc. Telefo-
nując do Centrum lub pisząc maila  można nie tylko 
zdobyć informacje, ale także zgłosić swój pomysł 
związany z miejską polityką senioralną, lub prze-
kazać ważną potrzebę dotyczącą osoby starszej czy 
grupy seniorów.    

źródło: krakow.pl
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Miejskie Centrum Informacji dla Seniorów już działa

CAS Pasja wznawia 
działalność stacjonarną!

Centrum Aktywności Seniorów „Pasja”, z siedzibą 
w Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” ul. Zako-
piańska 62 wznawia działalność stacjonarną. 
Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy chcą spę-
dzić aktywnie czas, poznać nowych ludzi, wziąć 
udział w interesujących zajęciach edukacyjnych, 
rozwojowych, a także wycieczkach krajoznawczych 
po Małopolsce i wielu innych ciekawych formach 
aktywności.
Obecnie w  ofercie mamy: 
- zajęcia z historii sztuki – spacery po Krakowie  
z przewodnikiem 

- zajęcia nordic walking, 
- bule, 
- zajęcia z proekologii w terenie, 
- kawiarenkę obywatelską, 
- zajęcia z obsługi urządzeń związanych z nowymi 
technologiami
i wiele innych… dostosowanych do potrzeb i oczeki-
wań  uczestników.
Aktualny harmonogram znajdziecie na stronie www.
kslajkonik.pl/harmonogramy 
Kontakt z koordynatorem:  tel. 535 538 450
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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: czwartki 14.00 - 16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałki 16.00 - 17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorki 11.00 - 12.00

• 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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Zgłoś się do nas jeżeli:
• Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,
• Mieszkasz na terenie miasta Krakowa lub powiatu kra-
kowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, 
olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
• Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej 
jeden z poniższych warunków:
 • zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)
 • jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy
 • jesteś osobą z niepełnosprawnościami
• Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej 
do  
jednej z grup:
 • jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
 • jesteś osobą pracującą
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Krzyżówka 1
Poziomo:
    1. Jasne piwo z browaru Sierpc
    2. Stragan z warzywami i owocami
    3. Zajęcie proszących o jałmużnę
    4. Okręt liniowy, pancernik
Pionowo:
    1. Zakład przerobu ropy naftowej
    2. Cieplarnia, inspekt
    3. Dział gospodarki związany z lasami
    4. Krzew bliski lubiącym czekoladę

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

PANI FRANIA

Maj miesiącem jest Amora.                            
To porywów serca pora!

Rozwiedziona pani Frania
Ma skarpetki do wyprania

I do łóżka … lokatora!

Napisał: Jerzy Faliszek 

Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek
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Krzyżówka 2
Poziomo:
    1. Pragnienie, żądza, jurność
    2. Bosman na statku
    3. Niejednorodna mieszanina materiałów
    4. Podobno to pierwszy stopień do piekła

Pionowo:
    1. Montowanie, przyczepianie
    2. Teren dla śmigłowców
    3. Nieuwaga, roztargnienie
    4. Anemiczność, wątłość, cherlactwo

    Litery w polach koloru żółtego
    czytane kolejno od 1 do 6
    utworzą hasło – rozwiązanie     
    krzyżówki 2         Hasło krzyżówki 1 z poprzedniego numeru to: SOCZEWKA

Hasło krzyżówki 2 z poprzedniego numeru to: BRACTWO 


