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Park Rzeczny Wilga otwarty!
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Szanowni Państwo!

W październikowym 

numerze możecie 

Państwo zobaczyć 

fotorelację z Parku Rzecznego 

Wilga, który po wielu 

bataliach został w końcu 

zrealizowany i udostępniony 

mieszkańcom. Prawda, że 

robi wrażenie? Zachęcam 

wszystkich do pójścia na 

spacer po tym nowym parku 

w naszej dzielnicy, zwłaszcza, 

że jesień jest w pełni, a dzikie 

drzewa nad Wilgą mienią się 

kolorami. 

W numerze także kilka 

informacji z bieżących 

wydarzeń w naszej dzielnicy, 

m.in. o planowanym 

remoncie torowiska, a także 

o śmiałej wizji Urzędu 

Miasta wobec zaniedbanego 

kompleksu „Krakowianki”. 

Seniorów zapraszam na 

kolejne spotkanie z cyklu 

„Akademii Seniora”, tym 

razem o patriotycznym 

wydźwięku. Szczegóły  

na plakacie.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 22 września odby-

ła się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy 

IX. Radni podjęli pięć uchwał. Za-

opiniowano negatywnie warunki za-

budowy dla inwestycji przy ul. Zako-

piańskiej, uzasadniając taką decyzję 

przede wszystkim ze względu na wy-

sokość zabudowy, która przewyższa-

łaby prawie dwukrotnie wysokość 

zabudowy w sąsiedztwie. Wskazano,  

że brakuje sprecyzowanej powierzch-

ni biologicznie czynnej, która może 

oscylować około 35% powierzchni 

działki oraz brak danych o miejscach 

parkingowych, co do obsługi lokali 

handlowo - usługowych. 

 Rada zawnioskowała także o 

zabezpieczenie środków na dokoń-

czenie remontu Parku Solvay w Bu-

dżecie Miasta Krakowa na rok 2022. 

W roku 2020 były przeznaczone 

środki na ten remont, ale w związku 

z trudną sytuacją finansową Urzę-

du Miasta Krakowa zostały zdję-

te. Obecny stan techniczny alejek  

i schodów w Parku Solvay zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników par-

ku.

 Podjęto także uchwałę do-

tyczącą upamiętnienia harcerzy  

w Parku Solvay poprzez mon-

taż dwóch tablic informacyjnych  

w celu oznakowania alejki pod na-

zwą "Alejka Zastępu Skautów „Pu-

chacze” . Historia tego zastępu 

opisana jest na kolejnej stronie ni-

niejszego numeru. Dokonano także 

korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji dzielni-

cy na ten rok, zabezpieczając środki 

na realizację powyższych tablic.

 Zawnioskowano także o do-

finansowanie rozpoczętej budowy 

Parku w Łagiewnikach w ramach 

Budżetu Miasta Krakowa na rok 

2022. Budowa Parku w Łagiewni-

kach została rozpoczęta jako zadanie 

Budżetu Obywatelskiego, ale środki 

przeznaczone na rok 2021 są bardzo 

małe, a finansowanie roczne takimi 

kwotami wydłuży budowę tego par-

ku na kilka lat. Park w Łagiewnikach 

jest bardzo potrzebny, ponieważ  

w tym obszarze jest deficyt terenów 

zielonych, a obecnie powstaje tam 

intensywna zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna , co potęguje zapo-

trzebowanie mieszkańców na prze-

strzeń parkową.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 
http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG
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 Drogą elektroniczną lub osobiście można 
było głosować na projekty zgłoszone do budżetu 
obywatelskiego. W tym roku pod głosowanie miesz-
kańców zostało poddanych 596 projektów, w tym 99 
ogólnomiejskich i 497 dzielnicowych. 
 W głosowaniu elektronicznym oddano  
36 683 głosów. Jest to o 6 333 głosy więcej niż  
w roku ubiegłym. Papierowe karty do głosowania  
z poszczególnych punktów są sukcesywnie dostar-
czane do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
oraz wprowadzane do systemu. Dokładną liczbę od-
danych głosów na projekty zgłoszone w ramach bu-
dżetu obywatelskiego poznamy wkrótce.
 W tegorocznej edycji BO wśród projektów, 
które zostały poddane pod głosowanie, dominowały 
zadania z zakresu zieleni i ochrony środowiska – 169 
wniosków, infrastruktury – 102 projekty oraz kultury 

– 91 propozycji. Krakowianie rokrocznie stawiają na 
projekty zielone, infrastrukturalne i kulturalne, jest to 
już stały trend w budżecie obywatelskim.
 Projekty, które będą realizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego poznamy pod koniec paź-
dziernika.

opr. JG

Budżet obywatelski – głosowanie zakończone

Z historii naszej dzielnicy - Zastęp „Puchacze”

 Zastęp skautów „Puchacze” – w roku 1931 
ks. prałat Adolf Zagrodzki postanowił zainteresować 
chłopców mieszkających w blokach solvayowskich 
ruchem skautowym. Do współpracy zaprosił ówcze-
snego komendanta hufca druha hm Tadeusza Mite-
rę, który organizował cotygodniowe zbiórki. Zastęp 
przyjął nazwę „Puchacze” i został zarejestrowany 
jako próbny. Tak dawniej zakładało się drużyny. Po 
roku Krakowska Komenda Chorągwi ZHP na ba-
zie zastępu utworzyła Pierwszą Borkowską Dru-
żynę Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. „Puchacze”  

do 1939 roku byli zastępem szkolącym funkcyjnych 
dla drużyn działających na terenie całej dzielnicy.
 W okresie okupacji wychowankowie zastępu 
działali w ruchu oporu, sześciu z nich zostało zamor-
dowanych w niemieckich więzieniach i obozach. Po 
II Wojnie Światowej funkcje drużynowych pełnili 
Lesław Połomski i Stanisław Millan w Łagiewni-
kach, Ryszard Stefański w Borku Fałęckim. Dru-
howie Wojciech Beliczyński, Jan Damas, Ryszard 
Stefański, Stanisław Millan, Stanisław Struś reak-
tywowali Hufiec Kraków-Podgórze po zakończeniu 
wojny w 1945 roku oraz po okresie stalinowskim  
w 1956 roku. 
 W bieżącym roku obchodzimy 90-tą rocznicę 
harcerstwa w IX Dzielnicy oraz setną rocznicę za-
łożenia Hufca ZHP Kraków-Podgórze (przez miesz-
kańca Łagiewnik druha hm Tadeusza Motarskiego). 
Nadanie nazwy jednej z parkowych alejek upamięt-
niłoby kilkunastu bohaterskich mieszkańców naszej 
dzielnicy. 

opr. JG
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Sukces mieszkanki Borku Fałęckiego! Monika 
Chmiołek podczas zawodów Pucharu Polski Light 
Contact w Kickboxingu w Krzeszowicach odbywa-
jących się w weekend 8-9 października wywalczyła 
złoty medal w kategorii do 70 kilogramów. Warto 
dodać, że to debiutancki występ na takiej imprezie 
młodej i utalentowanej borkowianki. Gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów!

JG

Złoto dla borkowianki

 Mieszkańcy ucieszeni sprawną reakcją Rady 
Dzielnicy na apele związane z odmuleniem potoku 
przy ul. Łukasińskiego skierowali pismo do biu-
ra Rady w sprawie tego samego cieku wodnego,  
lecz na innym odcinku. Mieszkańcy ulicy Światowida,  
którzy sąsiadują z owym potokiem doświadcza-
ją przy ulewnej pogodzie podtopień na terenie bu-
dynków wielorodzinnych. Stan potoku także w tym 
miejscu pozostawia wiele do życzenia.
 Równocześnie podobny problem zasygnali-
zował mieszkaniec osiedla przy ul. Zdunów. Doty-
czy on zalewanego przejazdu (skądinąd wąskiego), 
na którym prawdopodobnie zawodzi kanalizacja 
burzowa. Rada Dzielnicy IX przyjrzy się obydwu 

sprawom i podejmie stosowne działania zmierzające  
do poprawy sytuacji. Mieszkańcom dziękujemy za 
sygnalizację problemu.

JG

Zaniedbany potok

Remont torowiska  
w Borku Fałęckim

 Na odcinku od przystanku Łagiewniki, aż do 
pętli w Borku Fałęckim zostanie wyłączona komu-
nikacja tramwajowa. Ma to związek z remontem to-
rowiska, który zacznie się w listopadzie, po Wszyst-
kich Świętych i potrwa aż do marca przyszłego roku. 
 Zostanie przeprowadzony kompleksowy re-
mont, podczas którego zostaną wymienione szyny  
i podkłady tramwajowe na odcinku od pętli w Ła-
giewnikach do Trasy Łagiewnickiej i dalej do cen-
trum Solvay. To w sumie około 2,5 kilometrowy 
odcinek. Wyremontowana zostanie też sama pętla  
w Borku Fałęckim – tam mają zostać przeprowadzo-
ne prace związane z frezowaniem i napawaniem ist-
niejącej infrastruktury. Kosz prac wyniesie kilkana-
ście milionów złotych, a część prac jest finansowana 

w ramach prowadzonej inwestycji Trasy Łagiewnic-
kiej.
 Na czas wymiany torów zamiast tramwa-
jów ul. Zakopiańską będzie kursowała autobusowa 
komunikacja zastępcza. Informacje o niej poda Za-
rząd Transportu Publicznego w Krakowie. Praw-
dopodobnie zamknięty zostanie również przejazd  
przy ul. Zbrojarzy.            

 JG

Nowa kładka w stronę przystanku Borek Fałęcki I
Rada Dzielnicy otrzymała do konsultacji projekt 
koncepcyjny dotyczący budowy nowej kładki nad 
potokiem Rzewny i wykonania ciągu pieszego  
od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajo-
wego Borek Fałęcki I. Zadanie jest w fazie uzgod-
nień przedstawionej koncepcji i realizowane będzie 
w przyszłym roku  ze środków Rady Dzielnicy IX.  
O sprawie będziemy informować. 

JG

Basen na Krakowiance – czy to tylko marzenia?
 Wszyscy starsi mieszkańcy naszej dzielni-
cy doskonale pamiętają kompleks rekreacyjny jaki 

znajdował się przy ul. Żywieckiej Bocznej. Odkryty 
basen „Krakowianki”, szturmowany przez amatorów 
kąpieli działał niemal pół wieku – od 1966 aż do jego 
upadku i zamknięcia w 2005 roku. 
 Miasto od pewnego czasu ma zamiar przy-
wrócić dawną funkcję podupadłego terenu. Prowadzi 
rozmowy z prywatnym właścicielem obiektu doty-
czące możliwej zamiany działek. Kilka lat temu zo-
stał przyjęty plan miejscowy dla tego obszaru, który 
nie zezwala w tym miejscu na zabudowę deweloper-
ską. Firma nie chciała zgodzić się na takie zapisy.  
Po jego uchwaleniu złagodziła swoje stanowisko i te-
mat wykupu terenu lub wymiany z miastem za inne 
działki powrócił. Równolegle toczy się postępowa-
nie dotyczące przejęcia przez miasto sąsiednich dzia-
łek, należących obecnie do Skarbu Państwa.
 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 

ma już gotową koncepcję budowy Dzielnicowego 
Centrum Sportu i Rekreacji „Krakowianka”. Pro-
jekt, którego realizacja ma kosztować miasto około  
140 mln zł, ma składać się z basenów, siłowni, 
kawiarni, pola biwakowego, kortów tenisowych  
oraz hali sportowej. Pozostaje tylko liczyć, że mia-
stu wystarczy determinacji w zrealizowaniu tego 
śmiałego projektu, który z pewnością byłby ogromną 
atrakcją nie tylko dla mieszkańców naszej dzielnicy,  
ale i całego Krakowa.

JG
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Fot. ZZM

 Zakończyły się prace w ramach drugiego eta-
pu parku rzecznego Wilga. Prace były realizowane 
z pełnym poszanowaniem przyrody, zastosowano 
naturalne materiały – drewniane krawężniki i alejki 
mineralne. 
 Jest to kontynuacja prac realizowanych w ze-
szłym roku, obejmujących obszar Lasku Kopty. Ele-
mentami wspólnymi obu etapów są ścieżki piesze, 
ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała archi-
tektura. W ramach drugiego etapu wykonana została 
dodatkowo ścieżka edukacyjna i pochylnia umożli-
wiająca komfortowy dostęp do parku osobom poru-
szającym się na wózkach inwalidzkich. Utworzone 
zostały place do piknikowania, a na ścieżce zdrowia 
zamontowano elementy do ćwiczeń.

 Obszar został podzielony na dwie strefy.  
W bezpośrednim otoczeniu infrastruktury częstotli-
wość zabiegów podyktowana będzie względami bez-
pieczeństwa. Pozostałe tereny, wchodzące w skład 
strefy przyrodniczej, zostaną pozostawione bez in-
gerencji i zabiegi pielęgnacyjne będą ograniczone  
do minimum. Na całym terenie parku zachowane zo-
stały różne formy martwego drewna – kłody drzew, 
pnie czy gałęzie.
 Ważnym celem projektu było umożliwienie 
korzystania z parku osobom z niepełnosprawnościa-
mi. Z myślą o nich, przy stromym wejściu do parku 

od ul. Do Wilgi powstała pochylnia. Z kolei szersze 
zatoczki obok ławek zapewnią wygodne miejsce od-
poczynku dla osób poruszających się na wózkach. 
 Wszystko to, zrealizowano głównie dzięki 
dużej determinacji Stowarzyszenia Parku Rzecznego 
Wilga i mieszkańców osiedla Cegielnianego. Tele-
wizja krakow.pl wyemitowała krótki materiał przy-
pominający historię parku opowiadaną przez zielo-
ne bohaterki – Zofię Kalinowską, Urszulę Wędzony  
i Mariolę Hurko – zachęcamy do obejrzenia.
 Swój wkład w stworzenie parku miała rów-
nież Rada Dzielnicy IX, która na przestrzeni kilku 
kolejnych kadencji wspierała działania stowarzy-
szenia. W obecnej kadencji Rady Dzielnicy IX  
z inicjatywy Radnej Marioli Hurko doszło do spotkań  

z Prezydentem Jerzym Muzykiem, które doprowadzi-
ły do uzyskania pozwolenia na budowę i pozyskania 
środków finansowych na realizację Parku Rzecznego 
Wilga w dwóch etapach. Cały proces inwestycyjny 
monitorowała Radna Mariola Hurko będąc w stałym 
kontakcie z Zarządem Zieleni Miejskiej za co należą 
się jej podziękowania.

JG

Park Rzeczny Wilga otwarty!
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Zapisz siebie i swoje dziecko na ciekawe 
zajęcia organizowane przez Klub Iskierka!
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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: spotkania z mieszkańcami  
za pośrednictwem sekretariatu Rady Dzielnicy IX lub tel. 694 284 011
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)
• Klub Iskierka (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)
• Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
  (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)
• 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. Fredry)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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WRÓŻKA I PIETRUSZKA

Pewien dziennikarz w klubie „Pod Gruszką”
Chciał zrobić wywiad z cygańską wróżką.
O swoją przyszłość miał pytań mnóstwo.

Ona mu rzekła: wróżę ubóstwo,
Bo w kartach widzę … pana z pietruszką!

Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 1 1 2

B

C 3 4 2

D 5

E 10 6

F

G 7 3

H

I 4 7 5

J 8

K 8 6

L 9

Krzyżówka
Poziomo:
A1 – nazwisko Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX obecnej kadencji, A2 – szeroki u atlety, B5 – metal na biżuterię, 
C1- furkot, trzepot, C9 – konny wóz rolniczy, D3 – dojna w oborze, E1 – autor  powieści „Kolumbowie. Rocznik 20”, 
E8 – kłusownicze pułapki, F6 – kapie z czoła, G1 – skaczący symbol Australii, G8 – damski szal futrzany, H6 – psia 
opaska, I1 – rachunkowość, I9 – część psiej głowy, J6 – część grzyba, K9 – wypływa z wulkanu, L1 – groźna choroba 
oczu, zaćma.
Pionowo:
A1 – symbol miłości i pokoju, A3 – zdrobniale noga kota, A5 – żeton w kasynie, A7 – nasza pieśń patriotyczna, A9 – 
słodka mordoklejka, A12 – wierszowana łamigłówka, C4 – sprawdzana na dyktandzie, D6 – pozycja na baczność, E2 
– wie na czym stoi, E8 – inaczej rudel, E10 – ścieżka, dróż- ka, G8 – wysokie,wysmukłe drzewo, G11 – zbierasz tam 
grzyby, H7 –  rodzaj zabawy dziecięcej, I12 – jadalny morski skorupiak o dziesięciu odnóżach.

Litery na polach zielonych czytane od 1 do 10 oraz na polach żółtych od 1 do 8 utworzą dwa hasła krzyżówki.


