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Szanowni Państwo!

To pierwszy 

tegoroczny numer 

naszego pisma. 

Relacjonujemy 

dla Państwa najważniejsze 

wydarzenia ostatnich kilku 

miesięcy –  

w numerze m.in. szczegółowa 

relacja z posiedzeń Rady 

Dzielnicy, realizowane 

remonty, a także informacje 

dotyczące pomocy dla 

Ukrainy. Zachęcam do 

pomocy uchodźcom w swoim 

najbliższym otoczeniu. 

Róbmy to tylko mądrze  

i właściwie - warto zgłosić się 

do instytucji samorządowych, 

tak aby pomoc była 

skoordynowana. 

Zachęcam także do składania 

własnych projektów  

w tegorocznym Budżecie 

Obywatelskim, na który 

przeznaczono prawie 1,5 mln 

złotych na zadania w naszej 

dzielnicy. 

W tym świątecznym czasie 

życzę Państwu dużo zdrowia, 

spokoju i wytchnienia 

od codziennych trosk, 

wszystkiego dobrego!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W  dniu 26 stycznia 2022 
roku odbyła się XL Sesja Rady 
Dzielnicy IX. Podczas pierw-
szej, tegorocznej sesji, uchwalono  
6 uchwał. Pozytywnie zaopiniowano 
projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
„Ogrodniki – Przy Torze”. Przypo-
mnijmy, że w dniach od 13 września 
do 11 października 2021 r. odbywały 
się konsultacje społeczne, podczas 
których mieszkańcy mogli wyrazić 
opinie i uwagi dotyczące koncepcji 
MPZP. Teraz, po uzyskaniu wszyst-
kich niezbędnych opinii, również ze 
strony Rady Dzielnicy IX, projekt 
trafi pod obrady Rady Miasta Krako-
wa. Radni zaopiniowali pozytywnie 
także wykup działek zlokalizowa-
nych przy ulicach Malutkiej i Fredry, 
co związane jest z przyszłą inwesty-
cją wiaduktu w ciągu ulicy Fredry.
 Rada w odpowiedzi na pi-
smo Łagiewnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego, nadała nazwę imienia 
druha Włodzimierza Kuca jednej  
z alejek w powstającym parku w Ła-
giewnikach. Druh Włodzimierz Kuc  
to zasłużony dla lokalnej społecz-
ności mieszkaniec Łagiewnik, orga-
nizator plutonu AK w latach 1941-
1942 o pseudonimie „Śmigły”. Po  
II wojnie światowej stworzył wzoro-
wą drużynę harcerzy, gotową służyć 
społeczeństwu. Przy pomocy Koła 
Przyjaciół Harcerzy stworzył Harcer-
ski Zespół Mandolinowy pod batutą 
p. Ławrowskiego oraz Zespół Te-
atralny, które służyły swoimi pokaza-
mi artystycznymi. Druh Włodzimierz 
Kuc w późniejszych latach był duszą  

i symbolem jakości Kręgu Seniorów 
Harcerstwa w Łagiewnikach. Jedno-
cześnie pracował jako nauczyciel za-
wodu w Technikum Mechanicznym 
przy Alei Mickiewicza w Krakowie. 
Zawsze obowiązkowy , był wzorem 
do naśladowania. Za swoją pracę za-
wodową i harcerską oraz działalność 
w Łagiewnickim Towarzystwie Kul-
turalnym został wpisany do Złotej 
Księgi Zasłużonych dla Łagiewnik. 
Otrzymał odznakę „Honoris Gratia” 
przyznany przez Prezydenta Miasta 
Krakowa. Nazwanie Jego imieniem 
alejki w łagiewnickim parku, będzie 
upamiętnieniem Jego zasług dla lo-
kalnej społeczności. 
 Rada pozytywnie zaopinio-
wała także projekt łącznika odcinka 
drogi łączącej ul. Fredry z ul. Przy-
jaźni Polsko – Węgierskiej. W grud-
niowym wydaniu naszego pisma in-
formowaliśmy o planach związanych 
z tą inwestycją. Pozwoli to wszyst-
kim tym, którzy teraz jadą ulicą Fre-
dry przez przejazdy kolejowe wybrać 
inną drogę.  Rada dokonała także ko-
rekty środków wydzielonych do dys-
pozycji Dzielnicy.
 Radni zawnioskowali tak-
że w sprawie budowy dodatkowego 
pasa do wyjazdu z ul. Połomskiego  
w ul. Turowicza. Wyjazd z ul. Po-
łomskiego w ul. Turowicza odbywa 
się jednym pasem w trzech kierun-
kach. Jest ona najbardziej obciążo-
na ruchem wyjeżdżających samo-
chodów z tego rejonu. Tworzy się 
tu szczególnie w godzinach szczytu 
długa kolejka samochodów oczeku-
jących na wyjazd , sięgająca na ulicę 
Fredry i utrudniająca na niej ruch sa-

mochodów. Ukończenie Trasy Łagiewnickiej nie po-
prawi tej sytuacji. Wybudowanie dodatkowego pasa 
ruchu do wyjazdu z ul. Połomskiego jest konieczno-
ścią, biorąc pod uwagę intensywną zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną w tym rejonie (docelowo  
22 bloki). Należy przewidywać, że ruch samochodo-
wy bardzo się zwiększy.
 W dniu 16 lutego odbyła się kolejna,  
XLI Sesja Rady Dzielnicy IX. Radni dokonali korek-
ty środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy. 
W planach został uwzględniony remont chodnika na 
ul. Harcerskiej po stronie numerów parzystych. Zo-
stały także pozytywnie zaopiniowane warunki zabu-
dowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Adol-
fa Hyły.
 W dniu 23 marca odbyła się XLII Sesja Rady 
Dzielnicy. Rada postanowiła o przystąpieniu do tego-
rocznego Budżetu Obywatelskiego. Ponownie zaopi-
niowano pozytywnie inwestycję drogową łącznika 
ul. Fredry z ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Rad-

ni zawnioskowali także do Prezydenta Miasta Kra-
kowa o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków” 
funkcjonariuszowi Straży Miejskiej Miasta Krakowa 
Marcinowi Dudzikowi. Jego sylwetkę przedstawia-
my wewnątrz tego numeru.
 Rada dokonała pozytywnej oceny projektu 
koncepcyjnego pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej 
od skrzyżowania ul. Halszki z ul. Stojałowskiego 
przez ul. Podmokłą, ul. Józefa Marcika, Totus Tuus  
i wzdłuż linii kolejowej przy ul. Marcika”. Inwe-
stycja ta pozwoli na połączenie ścieżki rowerowej  
po stronie Kurdwanowa z ul. Zakopiańską.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG
  

 W dniu 30 marca kolorowy i rozśpiewany ko-
rowód przebranych dzieci wyruszył spod przedszko-
la do parku i pod Klub Iskierka, aby obsiać kwietną 
łąkę i osadzić na niej kolorowego ptaka zrobionego 
na warsztatach plastycznych. Przy akompaniamen-
cie gitary dzieci zaśpiewały piosenki w radosnym 
klimacie przywołując słońce i wiosnę. Podczas prze-
marszu dzieci rozdawały napotkanym mieszkańcom 
wykonane przez siebie obrazki z hasłami „Pięknego 
dnia”, „Dużo słońca” itp.

 W ramach I Edycji „Pochodu Radości”  od-
były się warsztaty: „Kolorowe piórka - czyli jakie 
upierzenie mają ptaki polskie”, „Dom na drzewie 
czy na wodzie - czyli gdzie zakładają gniazda ptaki 
polskie”, „Wiosenny świergot - czyli jak rozpoznać 
ptaka po jego odgłosie”, „Zamaskowane jajo - czyli 
jakie ubarwienie i wielkość maja ptasie jaja”.
Organizatorami akcji byli: Centrum Sztuki Współ-
czesnej Solvay, Klub Iskierka oraz Samorządowe 
Przedszkole nr 95.

JG

Dziecięcy pochód radości
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 Po 4 miesiącach prac zakończył się remont 
torowiska tramwajowego wzdłuż  ul. Zakopiań-
skiej. Oprócz samego powrotu ruchu tramwajowego  
na odcinku  Łagiewniki- Borek Fałęcki, wprowadzo-
ne zostały też inne zmiany. Kierowcy nareszcie od-
czują wyraźną ulgę, gdyż po wielu miesiącach został 
udostępniony drugi pas ruchu dla ruchu ogólnego. 
Przypomnijmy, że przez długi czas jeden pas był wy-
łączony z użytku z uwagi na budowę Trasy Łagiew-
nickiej, a przez ostatnie tygodnie na jednym z pasów 
był utworzony buspas.
 Wprowadzone zostały też zmiany w funkcjo-
nowaniu przystanków tramwajowych w ciągu ul. Za-
kopiańskiej:
- przystanek Łagiewniki ZUS funkcjonuje tylko 
w kierunku Borku Fałęckiego, został tymczasowo 
utrzymany dla niego status „stały”, do czasu urucho-
mienia w tym kierunku przystanku Łagiewniki SKA. 
W kierunku centrum Krakowa przystanek funkcjo-
nujący tymczasowo na czas budowy Trasy Łagiew-
nickiej został zlikwidowany;
- został uruchomiony przystanek tramwajowy Ła-
giewniki SKA w kierunku centrum Krakowa, zlo-

kalizowany na ul. Zakopiańskiej za skrzyżowaniem 
z Trasą Łagiewnicką. Pozostałe przystanki tramwa-
jowe i autobusowe o nazwie Łagiewniki SKA są na 
razie nieczynne.
 Uruchomiono także przejście dla pieszych  
z sygnalizacją świetlną na wysokości ul. św. Fausty-
ny, które przez najbliższe tygodnie będzie w fazie 
testów, tak aby dostosować go do pracy w Systemie 
Sterowania Ruchem.
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W ramach utrzymania dróg, po okresie zimowym 
została wykonana nakładkowa naprawa nawierzchni 
drogowej na odcinku ul. Okrzei. Remonty nakładkowe 
będą w bieżącym roku zintensyfikowane z uwagi na 
uzyskane gwarancje finansowe z budżetu rządowego 
dotyczące Igrzysk Europejskich, z czego duża część 
pieniędzy przeznaczona jest właśnie na moderniza-
cję infrastruktury drogowej. Szereg remontów będzie 
wykonywany również na terenie naszej dzielnicy.  
O efektach będziemy informować na bieżąco.

Marek Kocajda

Remont na ul. Okrzei

Tramwaje powróciły na Zakopiańską

Nowa droga wyjazdowa z Łagiewnik coraz bliżej
 Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wy-
musza również zmiany w układzie drogowym.  
W miejscu, gdzie wcześniej ul. Przyjaźni Polsko-
-Węgierskiej skręcała pod kątem prostym, powstało 
w minionym roku nowe rondo.

 Będzie użytkowane nie tylko przez mieszkań-
ców nowego osiedla, lecz także jako element nowej 
drogi wyjazdowej z Łagiewnik. Układ drogowy nie 
został tam jeszcze ukończony, ale docelowo nowa 
droga pod estakadą stworzy alternatywny wyjazd  
z okolic ulicy Fredry. To pozwoli m.in. ominąć prze-
jazd kolejowy i skróci trasę dla kierowców jadących 
w rejon Bonarki.
 Większość z prac prowadzonych w tym rejo-
nie jest finansowana przez deweloperów budujących 
w pobliżu swoje inwestycje. Zarząd dróg przygoto-
wuje natomiast projekt dla budowy połączenia ul. 
Fredry z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Projekt 
jest obecnie na etapie uzgodnień, urzędnicy chcą  
w tym roku złożyć wniosek o ZRID i uzyskać prawo-
mocną decyzję.

JG

Fot. ZZM

Najnowsze wieści z Trasy Łagiewnickiej
 Przedstawiciele Trasy Łagiewnickiej podali 
nowy termin zakończenia prac i udostępnienia inwe-
stycji kierowcom, pasażerom komunikacji miejskiej, 
rowerzystom oraz pieszym. Prace związane z budo-
wą Trasy Łagiewnickiej są zaawansowane na około 
95 procent. Plany wcześniejszego zakończenia prac 
pokrzyżowała najpierw pandemia, a później ulewne 
deszcze, które doprowadziły do zalania placu budo-
wy. W zależności od dnia 
na placu budowy pracuje 
160-180 osób.
 Układ drogowy, 
który będzie tworzył Tra-
sę Łagiewnicką jest już na 
ukończeniu. Wykonawca 
musi położyć nawierzch-
nię i wykonać prace wy-
kończeniowe. Do wykona-
nia pozostały też ostatnie elementy w tunelach oraz 
– w porozumieniu z Zarządem Dróg Miasta Krakowa 
– układy dróg lokalnych. Równolegle wykonawca 
inwestycji przygotowuje tereny, które będą służyły 
okolicznym mieszkańcom do rekreacji i uprawiania 
sportu.
 Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, 
powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego  
do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.
 Na budowie linii tramwajowej zakończo-
no układanie torowiska, gotowe są systemy zabez-

pieczenia ruchu i trwają ostatnie prace związane  
z montażem smarownic oraz sieci trakcyjnej. Korzy-
stanie z nowej linii będzie możliwe, gdy zakończą 
się wszystkie prace związane z układem drogowym 
Trasy Łagiewnickiej.
 Przedstawiono także wstępne plany związane 
z nowo udostępnionym połączeniem tramwajowym 
między Kurdwanowem, a ul. Zakopiańską. Przejazd 

Trasą Łagiewnicką za-
planowano wstępnie dla 
trzech tramwajów. Pierw-
szym z nich ma być linia 
nr 50. Swoją trasę nadal 
będzie rozpoczynać na pę-
tli Krowodrza Górka. Po-
łowa kursów kończyć się 
będzie na pętli w Kurdwa-
nowie, a druga część doje-

dzie przez Trasę Łagiewnicką do Borku Fałęckiego. 
Drugim tramwajem, który ma pojawić się na Trasie 
Łagiewnickiej, będzie linia nr 10. Ta ma zostać wy-
dłużona - od Łagiewnik do Kurdwanowa. Na Trasie 
Łagiewnickiej ma pojawić się jeszcze jedna linia. Jej 
zadaniem miałoby być spięcie południowych dziel-
nic. Należy zastrzec, że są to wstępne plany, a szcze-
góły związane z układem linii tramwajowych mają 
zostać zaprezentowane do końca maja.

JG



6 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2022  •  www.dzielnica9.krakow.pl 7Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2022  •  www.dzielnica9.krakow.pl

 Rada Dzielnicy IX postanowiła w tegorocznej 
edycji nagrody „Bezpieczny Kraków” zgłosić kan-
dydaturę funkcjonariusza Marcina Dudzika. Jest on 
zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa od 
lipca 2017 roku, a obecnie pracuje jako strażnik rejo-
nowy w Referacie Rejonowym w Oddziale IV Pod-
górze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Od chwili 
objęcia rejonu służbowego na terenie Dzielnicy IX 
systematycznie prowadzi działania ukierunkowane 
na poprawę życia mieszkańców. Ściśle współpracu-
je z radnymi Dzielnicy IX oraz innymi instytucjami 
znajdującymi się w jego rejonie. 
 Wypełniając swoje obowiązki bardzo an-
gażuje się w życie społeczności lokalnej, co dzięki 
otwartemu i pozytywnemu podejściu do obywate-
la, komunikatywności i wysokiej kulturze osobi-
stej, przekłada się na osiągane przez niego rezulta-
ty. Strażnik Marcin Dudzik wyróżnia się w zakresie 
poprawy porządku publicznego, doprowadzając  
do usunięcia pojazdów nieużytkowanych, czy też 
usuwania graffiti. Na wyróżnienie zasługują też dzia-

łania strażnika na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 
gdzie wielokrotnie podejmował interwencje wobec 
osób zakłócających spokój publiczny czy też spoży-
wających alkohol w miejscach publicznych, co ma 
wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców.
 Nagroda jest przyznawana corocznie funk-
cjonariuszom Policji, Straży Pożarnej oraz Straży 
Miejskiej za wzorowe osiągnięcia dla poprawy bez-
pieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie. 
Nagrodę „Bezpieczny Kraków” przyznaje Prezydent 
Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody.
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Nagroda „Bezpieczny Kraków” 2022
 W listopadzie 2021 roku Rada Dzielnicy IX 
podjęła uchwałę mającą na celu wprowadzenie za-
mkniętych wybiegów dla psów na terenie dzielnicy. 
W odpowiedzi na powyższy dokument Zarząd Zie-
leni Miejskiej przygotował informacje dotyczącą 
analizy możliwości wykonania wybiegu dla psów 
na wybranych działkach gminy Kraków. Wskazana 
lokalizacja w okolicach ul. Przyjaźni Polsko – Wę-
gierskiej jest niemożliwa dla przeprowadzenia za-
mierzenia inwestycyjnego, z uwagi na fakt kolizji 
z innymi inwestycjami w okolicy – budowa ukła-
du drogowego, zadanie z Budżetu Obywatelskie-
go pn.: "Centrum Sportów Miejskich". Inna z pro-
ponowanych lokalizacji znajduje się bezpośrednio  
przy torach, w odległości mniejszej niż 50 m  
od skrajni torów i ostatecznie uniemożliwia realiza-
cję przedmiotowego zamierzenia. Brano także pod 
uwagę tereny zlokalizowane w pobliżu Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia. Jednak wszystkie elementy 
ewentualnego psiego wybiegu muszą znajdować się 
poza istniejącym pasem drogowym i układem komu-
nikacyjnym uwzględniając bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego oraz pielgrzy-
mów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
 Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krako-
wie zaznacza, że wybieg dla psów powinien mieć 
powierzchnię minimalną 25 arów oraz regularny 
kształt. Pozwala to na wyposażenie terenu wybiegu  
o małą architekturę, m.in. ławki, kosze na psie odcho-
dy, piaskownice dla zwierząt, urządzenia toru Agility 
umożliwiające właścicielom zwierząt tresurę, pracę 

ze swoimi psami, a jednocześnie pozwala zwierzę-
tom na swobodne „wybieganie” oraz prawidłową so-
cjalizację z innymi psami. Planowany psi wybieg nie 
powinien sąsiadować bezpośrednio ze zwartą zabu-
dową mieszkaniową - w przeciwnym razie zapachy, 
odgłosy dochodzące z takiego wybiegu mogą być 
uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, budząc ich 
sprzeciw co do działania samego wybiegu. 
 Prowadzone będą dalsze konsultacje dotyczą-
ce możliwości urządzenia psiego wybiegu na terenie 
Dzielnicy IX. Zwracamy się przy tym do mieszkań-
ców w sprawie ewentualnych wskazań innych poten-
cjalnych lokalizacji.
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Brak miejsca na wybiegu dla psów?

Jaśniej i bezpieczniej na osiedlu Cegielnianym
Na deptaku zlokalizowanym między Parkiem 
Rzecznym "Wilga", a blokami przy ulicy Bor-
suczej dokonano wymiany 15 lamp parkowych  
na LEDowe, które poprawiają widoczność, będąc 
przy tym energooszczędne. Inicjatorką tej inwesty-
cji sfinansowanej przez Radę Dzielnicy IX jest Rad-
na Mariola Hurko. Odbioru inwestycji z ramienia  
RD IX dokonał radny Maciej Bała.

JG

 W dniu 7 marca odbyła się wizja lokalna  
w sprawie potoku Młynny Kobierzyński.  W spo-
tkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta 
Krakowa, na czele z Zastępcą Prezydenta Andrze-
jem Kuligiem, przedstawiciele Rady Dzielnicy IX, 
zarządca okolicznej wspólnoty mieszkaniowej oraz 
liczni mieszkańcy. 
W następstwie przeprowadzonych rozmów i oglę-
dzin terenu dokonano następujących ustaleń:
1. Zaproponowano budowę zbiornika retencyjnego 
w rejonie ulicy Obozowej. Przedstawiciele spół-
ki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna skontaktuje 
się w sprawie tej inwestycji z Zarządem Inwestycji 
Miejskich. Zbiornik mógłby powstać w ramach bu-
dowy ulicy 8 Pułku Ułanów.
2. Zobowiązano także spółkę Wody Polskie do za-
jęcia stanowiska w sprawie klasyfikacji przedmioto-
wego potoku – w tej chwili jest to ciek wodny.
3. Mieszkańcy zawnioskowali o udrożnienie rowu 

przy ul. Łukasińskiego 19.  Ma być to przedmiotem 
działa miejskich służb. 
Sprawa będzie monitorowana przez Radę Dzielnicy 
IX, a o dalszych ustaleniach będziemy na bieżąco in-
formować.

JG

Spotkanie w sprawie Młynnego Kobierzyńskiego
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Punkt rejestracji uchodźców  
w TAURON Arenie

Do tej pory w punkcie obsłużono 7500 osób. Obecnie 
funkcjonują 22 stanowiska, docelowo ma być ich 30 
(obsługiwane z pomocą pracowników administracji 
rządowej). W Arenie przyjmowane są również wnio-
ski o wypłatę świadczenia pomocowego w wysoko-
ści 300 zł. Takich wniosków złożono już 5600.

Blisko 750 ton darów
W dzień po wybuchu wojny samorząd uruchomił 
zbiórkę darów od krakowian, dzięki której pomoc 
otrzymało już wiele potrzebujących miast w Ukra-
inie. Kraków wysłał tam 50 tirów, 53 ciężarówki, 
1 karetkę pogotowia oraz 5 autobusów miejskich  
z darami. To łącznie blisko 750 ton darów, a prze-
kazane autobusy będą służyły komunikacji miejskiej 
we Lwowie. Miasto uruchomiło również specjalne 
konto do wpłat na pomoc Ukrainie, darowizny wy-
noszą 53 tys. zł i 400 euro. 
Kraków zwrócił się także o pomoc do miast partner-
skich. Takie wsparcie zostało już udzielone i miało 
charakter celowy, przekazane zostały m.in. agregaty 
prądotwórcze, zorganizowana pomoc finansowa na 
zakup lekarstw. 

Schronienie dla kilku tysięcy osób
Od początku wojny miasto zapewniło schronienie  
w hotelach, pensjonatach, hostelach i halach wielko-
powierzchniowych, m.in. na terenie dawnego basenu 
Krakowianka w Borku Fałęckim, w budynku przy ul. 
Śniadeckich, w budynku „czerwonej chirurgii” przy 
ul. Kopernika 21. Uruchomiona została Plaza, goto-
we są również miejsca w dawnym Tesco na Kapelan-
ce. Obecnie w tych punktach przebywa 1681 osób. 
Dla matek z dziećmi miasto uruchomiło też specjal-
ne miejsce w Galerii Krakowskiej, gdzie w ciszy  

i spokoju można przebrać dziecko, nakarmić je oraz 
odpocząć.
Na dworcu Kraków Główny całą dobę pracownicy 
urzędu oraz osoby zatrudnione, posługujące się języ-
kiem ukraińskim, obsługują punkt recepcyjny. Prace 
punktu wspierają wolontariusze. Dużym ułatwie-
niem dla przybyłych gości są dostępne na dworcu 
ulotki informacyjne w j. ukraińskim. 

Wielomilionowe wsparcie dla uchodźców
Aby wsparcie było skuteczne, niezbędne było uru-
chomienie środków finansowych miasta. W takiej 
sytuacji samorząd może korzystać wyłącznie z re-
zerwy kryzysowej. W budżecie miasta na 2022 rok 
całościowa kwota przeznaczona na ten cel to 19 mln 
zł. Z tej kwoty, w pierwszych dwóch tygodniach 
na pomoc dla uchodźców zaangażowano już ponad  
15 mln zł.
Do tej pory miasto zaangażowało na pomoc dla 
uchodźców ponad 20,5 mln zł. Środki te zostały 
przeznaczone na organizację noclegów dla obywate-
li Ukrainy, punktu opieki nad dziećmi w TAURON 
Arenie, koszty transportowe świadczone przez MPK, 
utrzymanie czystości i rozwożenie darów przez 
MPO, obsługę punktu recepcyjnego na dworcu, wy-
żywienie i wypłatę świadczeń pieniężnych. W ra-
mach obowiązującej specustawy dotyczącej pomocy 
uchodźcom przebywającym w Polsce, otrzymujemy 
już refundację poniesionych kosztów na rzecz oby-
wateli Ukrainy.

Szkoły i przedszkola przyjmują  
dzieci i uczniów z Ukrainy

Od wybuchu wojny już 5700 dzieci i młodzieży zo-
stało zapisanych do krakowskich szkół i przedszkoli.
W szkołach podstawowych jest ok. 8 tys. wolnych 
miejsc, w szkołach w ponadpodstawowych 2 tys. 

Miasto dysponuje też ponad 400 miejscami w przed-
szkolach. Ta oferta będzie większa, ponieważ mini-
ster edukacji podpisał rozporządzenie zwiększające 
limity miejsc zarówno w przedszkolach, jak i w kla-
sach I–III szkoły podstawowej. To pozwoli miastu 
zaoferować 2 tys. dodatkowych miejsc w szkołach 
podstawowych (klasy I–III) oraz prawie 1 tys. dodat-
kowych miejsc w przedszkolach.
Miasto dało szkołom zielone światło na zatrudnia-
nie dodatkowych asystentów wielokulturowych oraz 
osób do pomocy nauczycielom przy pracy z dzieć-
mi, które nie mówią w języku polskim. W 82 kra-
kowskich szkołach pracują nauczyciele władający 
językiem ukraińskim, jest ich w sumie 140. Bardzo 
pomocni są nauczyciele mający kwalifikacje do na-
uczania języka polskiego jako obcego – to grupa pra-
wie 300 osób. Ten potencjał jest nie do przecenienia 
także w razie konieczności językowego przeszkole-
nia nauczycieli ukraińskich. Do urzędu miasta wpły-
nęło już 120 zgłoszeń od ukraińskich nauczycielek, 
zainteresowanych pracą w krakowskich szkołach  
i przedszkolach.

Prezydent Andrzej Duda w ośrodku Caritas
Prezydent Andrzej Duda odwiedził ośrodek Caritas 
Archidiecezji Kra-
kowskiej w Krako-
wie przy ul. Żywiec-
kiej, gdzie spotkał 
się z uchodźcami 
oraz wolontariusza-
mi i pracownikami 
Caritas. W ośrodku 
od początku wojny 
niesiona jest pomoc 
Ukraińcom. Naj-
pierw zorganizowa-
ny tam został punt 
przyjmowania da-
rów, potem przygo-
towano miejsca dla 
60 osób – głównie 
matek z dziećmi.

Gdzie i jak zgłosić wolne miejsce zakwaterowa-
nia dla uchodźców z Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
przyjmuje zgłoszenia od osób i podmiotów, któ-
re wyrażają gotowość zakwaterowania uchodźców  
z Ukrainy.
Zakwaterowane dotyczy obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związ-
ku z działaniami wojennymi prowadzonymi na te-
rytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy po-
siadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą 
rodziną, z powodu tych działań wojennych przybyli 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail:  
zakwaterowanieua@mops.krakow.pl
W ciągu ostatnich pięciu tygodni do Krakowa przy-
było ok. 150 tys. osób, które potrzebują schronie-
nia przed wojną. Dla miasta przyjęcie uchodźców  
to ogromny wysiłek i wyzwanie. Prowadzone są 
liczne działania, które mają ułatwić naszym gościom 
pobyt w Krakowie, nie destabilizując sytuacji miesz-
kańców.

Źródło: krakow.pl



10 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2022  •  www.dzielnica9.krakow.pl 5Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2021  •  www.dzielnica9.krakow.pl

 Od 21 marca do 25 kwietnia mieszkańcy Kra-
kowa już po raz dziewiąty mogą złożyć swoje pro-
jekty w ramach budżetu obywatelskiego.
 Każdego roku krakowianie wykazują się ini-
cjatywą, aby zmieniać otoczenie na bardziej zielone  
i przyjazne, budować relacje sąsiedzkie poprzez 
kulturalne projekty czy tworzenie ogrodów osiedlo-
wych, a także wzmacniać międzypokoleniowe wię-
zy, tworząc przestrzeń do rodzinnego spędzania wol-
nego czasu na przykład na placach zabaw.
 W tym roku do dyspozycji mieszkań-
ców przeznaczono łącznie 38 milionów złotych,  
to o 3 miliony więcej niż w roku ubiegłym.
 Idea budżetu obywatelskiego to projekty, 
które realizowane są jak najbliżej mieszkańców,  
w odpowiedzi na ich potrzeby, z tego też powodu  
80 procent całej kwoty przeznaczona została na pro-
jekty dzielnicowe. Pozostałe środki będą na wnioski 
ogólnomiejskie.
 W tym roku kwota przeznaczona na reali-
zację projektów o charakterze ogólnomiejskim wy-
nosi 7,6 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu 
nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż  
1,52 mln zł.
 W przypadku projektów w Dzielnicy IX mi-
nimalna wartość zgłoszonego projektu to 2,5 tys. zł, 
a maksymalna 579 265,16 zł. Do naszej dzielnicy 
trawiła w tym roku pula prawie 1,5 miliona złotych. 
Autorzy wniosków z ubiegłych edycji łączą nie tylko 
pomysłowość, ale także praktyczny wymiar danego 
projektu.
 Krakowianie w ostatnich latach rokrocznie 
stawiają na projekty zielone, infrastrukturalne i kul-
turalne, jest to już stały trend w budżecie obywatel-
skim.
 To jakie dziedziny i projekty będą w tym 
roku dominować dowiemy się po zakończeniu eta-
pu zbierania wniosków, czyli po 25 kwietnia. Lista 
projektów poddanych pod głosowanie będzie znana  
15 września.
 A jakie projekty ostatecznie zwyciężą zdecy-
dują mieszkańcy podczas głosowania , które potrwa 
od 30 września do 14 października. Zwycięskie pro-

jekty poznamy 7 listopada podczas ogłoszenia wyni-
ków.
 W ubiegłym roku pod głosowanie zostało 
poddanych łącznie 596 zadań, z tej puli zostało wy-
branych 180 projektów, w tym 167 dzielnicowych 
oraz 13 ogólnomiejskich.
 Warto wiedzieć, że projekty do budżetu 
obywatelskiego mogą składać  wszyscy mieszkań-
cy Krakowa  - również obcokrajowcy mieszkający  
w Krakowie mogą złożyć wniosek do budżetu oby-
watelskiego, jak również brać udział w głosowaniu 
na poszczególne projekty.

Spotkania on-line z budżetem obywatelskim 2022

 W ramach 9. edycji budżetu obywatelskie-
go przedstawiamy cykl 7 paneli z wykładami on-
-line prowadzonych przez praktyków i ekspertów  
z zakresu zieleni, infrastruktury, organizacji eventów 
czy działań kierowanych do dzieci. Webinaria będą 
otwarte dla każdego zainteresowanego mieszkańca, 
który kliknie w opublikowany link na stronie www.
budzet.krakow.pl. To doskonała okazja by zainspiro-
wać się w swoich pracach na projektami. Zaprasza-
my!
 W ramach webinariów będzie można za-
dać pytania dotyczące prezentowanej tematyki  
lub zainspirować się w swoich pracach nad projek-
tem. Będzie to również doskonała okazja, aby zwe-
ryfikować swoją wiedzę i dostrzec nowe aspekty 
budżetu obywatelskiego oraz spotkać się z przed-
stawicielami m.in. Wydziału Geodezji, Zarządu Zie-
leni Miejskiej, Biblioteki Kraków, Krakowskiego 
Biura Festiwalowego, Miejskiego Centrum Obsługi 
Oświaty, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Muzeum 
Krakowa, Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, 
Dworku Białoprądnickiego, Centrum Kultury Pod-
górza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Wydziału Komunikacji Społecznej. Szczegóły i ter-
minarz spotkań można znaleźć na stronie: budzet.
krakow.pl

źródło: krakow.pl

IX edycja Budżetu Obywatelskiego – startujemy!



 Jedna z alej wiodących do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego od 2013 r. nosi imię Adol-
fa Hyły — mieszkańca Łagiew-
nik, którego nazwisko znają 
tylko nieliczni, a pracę jego rąk 
oglądają każdego dnia na całym 

świecie miliony ludzi. Jezuicki kleryk, gimnazjal-
ny nauczyciel rysunku, gorliwy katolik, miłośnik 
motocykli i artysta malarz wprawdzie urodził się  
w Bielsko-Białej - w 1897 r. była to jeszcze Biała — 
jednak tuż po jego narodzinach rodzina Hyłów prze-
prowadziła się do Krakowa, gdzie przyszło na świat 
jeszcze ośmioro dzieci. Początkowo Adolf myślał  
o powołaniu kapłańskim, później jednak rozeznał 
swe powołanie do życia świeckiego, przerwał studia 
i opuścił zakon. Kto wie, czy ten właśnie epizod je-
zuicki w życiu Hyły nie zaważył na jego późniejszej 
dobrej znajomości z o. Józefem Andraszem, krakow-
skim spowiednikiem s. Faustyny Kowalskiej. Gdy  
w 1929 r. Adolf Hyła ożenił się z Marią Zalipską, 
którą bardzo kochał, od prawie dziesięciu już lat za-
rabiał na życie jako szkolny nauczyciel rysunku i pra-
cownik Biura Rysunkowego Kilimkarni Krajowego 
Związku Przemysłowego w Krakowie — lecz także 
miał już za sobą praktykę malarską w krakowskiej 

pracowni Jacka Malczewskiego, która znacząco roz-
winęła jego umiejętności warsztatowe. A ponieważ 
młodzi małżonkowie byli oboje fanami motocykli, 
w podróż poślubną do Włoch wyruszyli na... mo-
torze z przyczepką. W Łagiewnikach Hyłowie za-
mieszkali dziesięć lat później, po wybuchu drugiej 
wojny światowej. Dom, w którym autor najbardziej 
rozpowszechnionego na świecie wizerunku Jezusa 
Chrystusa mieszkał aż do śmierci w 1965 r., mieścił 
się przy ul. Uroczej 36. Były to czasy, gdy tramwaje 
dojeżdżały do Ronda Matecznego, tylko trasa jed-
nej jedynej linii nr 3 kończyła się na skrzyżowaniu 
dzisiejszych ulic Wadowickiej i Brożka — a dalej 
szło się przez łąki i pola. I właśnie te łąki i pola Hyła 
uwiecznił na pierwszym 
obrazie Jezusa Miłosier-
nego — idącego przez 
ziemię „niebieskiego 
lekarza”, jak rozumiał 
przekazane przez s. Fau-
stynę orędzie jezuita  
o. Józef Andrasz. 

Źródło:
Borek Fałęcki-Łagiewniki. 

Od Młynnego po Maderę. K. 

Kalinowska

 Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Krakowie to szkoła ponadpodstawowa, obejmu-
jąca Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia oraz 
Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczo-
ści. Idei założenia Szkoły przyświecała wizja przy-
wrócenia świetności rzemiosła, dlatego w  ofercie 
Szkoły Branżowej I stopnia jest ponad 30 zawo-
dów rzemieślniczych. Absolwenci tego typu szkoły 
kończą edukację egzaminem czeladniczym. Klasy 
wielozawodowe umożliwiają zmianę zawodu bez 
zmiany szkoły i klasy. Natomiast Technikum oferuje 
kształcenie w kierunkach: technik ekonomista, spec. 
doradca biznesowy,  technik handlowiec,  spec. do-
radca handlowy, technik logistyk, technik organiza-
cji turystyki. Szkoła stawia na rozwój dostosowując  
ofertę do rynku pracy i zainteresowań młodych. 

 Wszystkich zainteresowanych aktualną ofer-
tą edukacyjną Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Krakowie zaprasza na Dni Otwarte oraz 
w każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00. Więcej 
informacji na www.szkola.izba.krakow.pl i www.fa-
cebook.pl/szkolamirip. 
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Ósmoklasisto, zastanawiasz się nad wyborem szkoły?

Patroni ulic naszej dzielnicy - Adolf Hyła
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Krzyżówka
Pionowo:
1 – porcja leku, 2 – w tubce do zębów, 3 – krewny wpływowej osoby, 4 – droga w mieście, 5 – pisze wiersze, 
6 – główna tętnica, 7 – żadna nie hańbi, 8 – rączy koń, 9 – gruda węgla, 10 – wzmacnia zęby, 11 – składnik 
czekolady, 12 – hebel, 13 – pokaz filmu, 14 – atrybut Zeusa, 15 – gruba gałąź, 16 – tył stopy.

Litery na polach żółtych czytane kolejno utworzą hasło krzyżówki.
Autor: Jerzy Faliszek



ALICJA I DELICJA
Spojrzał młodzian na Alicję

I zobaczył w niej delicję.
To ta słodycz, co z nóg zwala,

A więc leżą: On i Ala,
Tworząc zgrabną koalicję!

            
         Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

Krzyżówka
Poziomo:
B1 – posiada sumiasty zarost, B2 – ziemia uprawna, C6 – wśród lekarzy, D1 – pan z Pucka,  D8 – służy do 
przesiewania, F1 – kiść drobnych owoców, F7 – nóżka kotka, G6 – głos bernikli,  H1 – przeszłe i przyszłe, 
H7 – obniża dźwięk o pół tonu, I2 – nabity na głowie, I6 – cząstka czasu,  J1 – nieżyt nosa, J7 – jedwabisty 
materiał.
Pionowo:
A2 – miejsce sianokosów, A4 – muzyka Nahornego, A6 – wyróżnia punka, A8 – tuzin tuzinów,  A10 – sejmik 
ptaków, B9 – mityczna siedziba bogów, B11 – starogrecki rynek, D3 – zabawa na … dwa, D5 – najbliżej biodra, 
E7 – morska lub ostrości, F2 – cienka gałązka, F4 – wnęka bez okna,  F8 – wysłannik obcego wywiadu, F10 
– pewna suma pieniędzy, H3 – margines boiska, H9 – grząski na dnie stawu lub zwierzę, H11 – zadrzewiony 
teren.

Litery na polach żółtych czytane od 1 do 14 utworzą hasło krzyżówki.
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