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Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 10 lipca 2019 roku 
odbyła się X. Sesja Rady Dzielni-
cy, podczas której zostały podjęte  
4 uchwały. Radni zawnioskowali  
w sprawie umieszczenia w przyszło-
rocznym Budżecie Miasta budowy 
chodnika wzdłuż ulicy Chocho-
łowskiej. Mieszkańcy tej ulicy przy 
złych warunkach atmosferycznych 
mają bardzo utrudnione wejście i po-
ruszanie się, niejednokrotnie ucieka-
jąc przed samochodami w grząskie 
pobocze. Mieszkańcy zwracali się 
do Rady Dzielnicy IX już w 2017 
roku w tej sprawie, prosząc o pomoc. 
Została również podjęta uchwała 
dotycząca zmiany organizacji ruchu 
wokół Placu Łagiewnickiego. Reor-
ganizacja ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa i funkcjonowania okolic 
placu.
 Po dłuższej przerwie związa-
nej z okresem wakacyjnym , 28 sierp-
nia Radni zebrali się na XI. Sesji,  

w trakcie której podjęto m.in. uchwa-
łę w sprawie korekty rozdysponowa-
nia środków wydzielonych do dys-
pozycji Dzielnicy IX na rok 2019. 
Wprowadzono także zadanie na rok 
2020 pn. remont chodnika od przy-
stanku tramwajowego Borek Fałęc-
ki  1 do ul. Kościuszkowców. Rada 
przyjęła także uchwałę nadającą na-
zwę alejce na terenie Borku „Alej-
ka Harcerek Szarych Szeregów”.  
To upamiętnienie harcerzy działa-
jących od okresu przedwojennego 
do chwili obecnej na terenie Dziel-
nicy IX, zapisującego patriotyczną 
kartę w historii Dzielnicy, Krakowa  
i Ojczyzny. Uroczyste odsłonięcie 
tabliczek powinno nastąpić jeszcze  
w tym miesiącu.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy można

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

JG

Szanowni Państwo!

Wraz z końcem wakacji 

przedstawiamy Państwu 

najnowsze wydanie info.9. 

W numerze znajduje się lista 

dzielnicowych projektów 

Budżetu Obywatelskiego. 

Zachęcam do zapoznania się 

z treścią projektów, a przede 

wszystkim do głosowania, 

które będzie w dniach  

28 września – 7 października. 

Wiele remontów było 

realizowanych w okresie 

letnim – przedstawiamy 

część z nich. W numerze 

także relacja z placu 

budowy Trasy Łagiewnickiej 

oraz najnowszych ustaleń 

związanych z budową 

wiaduktu przy ul. Fredry. 

Znajdziecie Państwo również 

informację o nowoplanowanej 

ulicy 8 Pułku Ułanów. Wiele 

z Państwa posiada domy 

jednorodzinne i właśnie z 

myślą o tych mieszkańcach 

opisujemy program „Mój 

prąd”. 

Zachęcam również do 

zapoznania się z ofertą jaką 

szykują nasze placówki 

kulturalne (nie tylko dla 

najmłodszych). 

Życzę miłej lektury.

Bogusław Gołas

Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Park Rzeczny Wilgi  
z pozwoleniem na budowę!

 Jak udało nam się dowie-
dzieć, Park Rzeczny Wilga, o który 
od lat zabiegają mieszkańcy oraz 
Stowarzyszenie Parku Rzecznego 
Wilga, wreszcie będzie miało swój 
szczęśliwy finał. Decyzja o pozwo-
leniu na budowę uprawomocni się 
w połowie września, dzięki czemu 
Zarząd Zieleni Miejskiej, który jest 
realizatorem tego przedsięwzięcia, 
będzie mógł przystąpić do przygo-
towywania i planowania inwestycji. 
Należy jednak poczekać na zapew-

nienie ze strony miasta o zabezpie-
czeniu odpowiednich środków na 
jego realizację. Będziemy na bieżąco 
informować o kolejnych postępach.

Ewa Nowak

 Wszystko wskazuje na to, że budowa Tra-
sy Łagiewnickiej nie zakończy się zgodnie z pla-
nem do końca 2020, a opóźnienie potrwa od kilku 
miesięcy do nawet roku. Wykonawca zwrócił się  
o wydłużenie terminu zakończenia prac. Wydłu-
żenie terminu zakończenia inwestycji nie oznacza,  
że np. o rok dłużej potrwają uciążliwości związane  
z pracami. Prace budowlane będą kończone etapami 
i duża część zakończy się w przyszłym roku.
 W pierwszej kolejności ma być goto-
wy tunel z węzłem, gdzie nowa droga łączy się  
z ul. Turowicza i Herberta. W 2020 powinien też 
powstać tunel między sanktuariami Bożego Mi-
łosierdzia i św. Jana Pawła II. Pod koniec 2020 na 
ukończeniu ma być także nowe dwupoziomowe 

skrzyżowanie Trasy Łagiewnickiej z ul. Zakopiań-
ską. W 2021 roku miałyby natomiast być prowadzo-
ne głównie roboty wykończeniowe na odcinku mię-
dzy ul. Zakopiańską a Rostworowskiego.

JG

Opóźnienie w budowie Trasy Łagiewnickiej

 Na zaproszenie Harcmistrza przedstawicie-
le naszej dzielnicy spotkali się w sprawie nadania 
imienia jednej z alejek w Lasku Borkowskim „Alej-
ki Harcerek Szarych Szeregów”. Dzięki przeprowa-
dzonej rozmowie udało się wypracować wspólną 
koncepcję upamiętnienia bohaterek, czego dowo-
dem była podjęta uchawała podczas ostatniej Sesji. 
W spotkaniu brali udział Przewodniczący Bogusław 
Gołas, Zastępca Przewodniczącego Wojciech Mi-
gdał oraz Radny Marek Kocajda.

JG

Spotkanie z Harcmistrzem w sprawie upamiętnienia Harcerek

 Pierwsi wnioskodawcy, którzy złożyli wnio-
ski w ramach programu „Mój Prąd” już otrzymali 
świadczenia, pomimo że wystartował on zaledwie 
30 sierpnia. Chętnych na dofinansowanie jest coraz 
więcej. Głównym celem programu jest zwiększenie 
produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych,  

a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obej-
muje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej 
niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje 
o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowa-
ny jest do gospodarstw domowych.
 Dofinansowanie jest w formie dotacji,  
z zastrzeżeniem, że inwestycja nie może być za-
kończona przed ogłoszeniem konkursu. Nabór 
wniosków ma trwać do wyczerpania środków 
programu. Obecny ma potrwać do 20 grudnia,  
a następny ma być ogłoszony zaraz na początku 
2020. Radny Marek Kocajda pozostaje do dyspozycji 
mieszkańców w razie pytań dotyczących inwestycji.

Marek Kocajda

Program „Mój prąd” - dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych
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Przegląd placu zabaw przy ul. Fredry Budowa przejścia i oświetlenia  
przy „Biedronce”

Remont dojazdu do Zakopiańskiej 99

Realizując zadania remontowe Rady Dzielnicy IX 

za rok 2019 został wykonany remont dojazdu do 

budynku przy ul. Zakopiańskiej 99. W dniu 31 lip-

ca odbył się odbiór wykonywanych prac, w którym 

wzięli udział Przewodniczący Bogusław Gołas oraz 

Radni Krzysztof Mitras i Marek Kocajda.
JG

Nowy asfalt przy ul. Żywieckiej
Długi odcinek ul. Żywieckiej  zyskał nową na-

wierzchnię położoną w szybkiej i efektywnej 

formule technologii nakładkowej. Polega ona  

na zmianie warstwy ścieralnej jezdni, co pozwala   za-

oszczędzić czas i pieniądze przy prowadzonych re-

montach.

Paweł Heyduk

Remont placu przed Przychodnią  
przy ul. Niemcewicza Budowa chodnika przy ul. Łukasińskiego

 Nowy kryty basen to kolejna inwestycja spor-
towa, po oddanym do użytku krytym basenie przy  
ul. Kurczaba. W mieście są realizowane jeszcze inne 
inwestycje pływalni, aby zapewnić jak największą 
dostępność dla mieszkańców, w szczególności dzie-
ci. Oddanie pływalni nastąpiło wcześniej niż pla-
nowano pierwotnie (styczeń 2020 r.), dzięki temu 
w okresie wakacji basen będzie już służył nie tylko 
uczniom szkoły, ale i mieszkańcom Dębnik i dzielnic 
sąsiadujących.
 W ramach inwestycji (o powierzchni cał-
kowitej 2 350 m2) powstała kryta pływalnia z sze-
ściotorową niecką basenu (25x16 m) z ruchowym 
dnem na połowie torów, umożliwiającym prowa-
dzenie nauki pływalnia nawet dla malutkich dzieci 
czy przedszkolaków. Basen został także wyposażony  
w urządzenia ułatwiające korzystanie z pływalni 
przez osoby z niepełnosprawnościami.
 Na parterze budynku pływalni znajdują 
się m.in. hala basenu, główny hol wejściowy wraz  
ze strefą wejścia, blok szatniowo-sanitarny, pomiesz-

czenia ratowników i obsługi, kawiarnia oraz sklepik. 
W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczania  
z urządzeniami technicznymi, na piętrze natomiast – 
wentylatornię i kotłownię gazową. Pływalnia dyspo-
nuje również grotą solną i jacuzzi.

JG

Otwarcie basenu przy Szkole Podstawowej nr 158

Podczas wakacji zrealizowano za-

danie obniżenia krawężników na 

skrzyżowaniu ul. Montwiłła-Mi-

reckiego z ul. Łukasińskiego wraz 

z doświetleniem ulicy poprzez wydłużenie wysięgnika  

i wymianę lampy. Dzięki tej inwestycji poprawił się 

komfort i bezpieczeństwo pieszych. 
Mariola Hurko

W  dniu 30 lipca odbyła się wizja lokalna dotyczą-

ca remontu placu manewrowego przy przychod-

ni przy ul. Niemcewicza 7, w której wzięli udział 

przedstawiciele Rady - Przewodniczący Bogusław 

Gołas oraz Radni Marek Kocajda, Paweł Heyduk  

i Leszek Siwiec. Ustalono zakres i kolejność reali-

zacji zadania.
Leszek Siwiec

Przy ulicy Łukasińskiego odbywa się remont 

chodnika. Inwestycja znacząco poprawi komfort 

mieszkańców i bezpieczeństwo pieszych. Przy tej 

inwestycji zostanie również wymieniona warstwa 

ścieralna asfaltu.
Marek Kocajda

Obejmował on sprawdzenie bezpieczeństwa urzą-

dzeń zabawowych, zabetonowania osadowień ła-

wek, jak i dosadzenia drzew zapewniających cień 

bawiących się dzieciom. W spotkaniu uczestniczyli 

Radni Marek Kocajda i Krzysztof Mitras.
JG
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Budżet Obywatelski 2019 - zatwierdzone projekty

 Nowa ulica połączy ul. Zawiłą ze skrzyżo-
waniem ul. Grota Roweckiego, Brożka i Kapelanka. 
Poprawi to obsługę komunikacyjną w podróżowaniu 
mieszkańców na granicy Dzielnicy IX oraz VIII, od-
ciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską oraz 
Zakopiańską. Przy inwestycji powstanie również 
ścieżka rowerowa, a także chodnik dla pieszych. 
 W celu sprawnej realizacji zadania, ulica  
8 Pułku Ułanów została podzielona na cztery odcin-
ki. Zgodnie z umową, wnioski o ZRID dla wszyst-
kich czterech odcinków powinny zostać złożone 
w tym roku. Planuje się, że w kolejnym roku – po 

uzyskaniu decyzji ZRID – ZIM w Krakowie ogłosi 
przetarg na roboty budowlane.

Jerzy Będkowski

Ulica 8 Pułku Ułanów

 Miasto opracowało wstępną koncepcję wia-
duktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94. 
Głównym założeniem dokumentu było zapropono-
wanie bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową 
przy równoczesnym utrzymaniu połączenia drogo-
wego pomiędzy ul. Fredry a ul. Tischnera.
 Przyjęte rozwiązanie posiada założenia do-
stosowane dla ruchu pojazdów komunikacji miej-
skiej. Komunikacja piesza pomiędzy poziomem  
0 a poziomem 1 może odbywać się poprzez ciągi 
pieszo-rowerowe wzdłuż łącznic, windą oraz scho-
dami. Rowerzyści będą poruszać się na ul. Fredry  
w ruchu ogólnym, natomiast wzdłuż ul. Tischnera 
zaprojektowane zostały ciągi pieszo-rowerowe.
 Wstępny harmonogram zakłada, że w latach 
2020-2023 prowadzone będą prace koncepcyjne 

 i projektowe zakończone uzyskaniem niezbędnych 
decyzji administracyjnych. W oparciu o wstępne 
założenia budowa nowego elementu układu drogo-
wego zostałaby zrealizowana w latach 2024-2025. 
Szacunkowy koszt inwestycji to około 122 mln zł.

Renata Świędrych

Opracowano wstępną koncepcję wiaduktu na ul. Fredry

Przedstawiamy Państwu zatwierdzone projekty  
w  tegorocznym Budżecie Obywatelskim (szczegó-
łowy opis każdego z projektów znajduje się w tabeli 
na stronie obok). Jednocześnie zachęcamy do odda-
wania głosów na projekty numer 3, 4 oraz 7.
Projekt nr 3 dotyczy doposażenia placu zabaw  
w Parku Solvay, projekt nr 4 budowy budek lęgo-
wych dla ptaków w Parku Solvay, a projekt nr 7 dal-
szego rozwoju Parku w Łagiewnikach.
Głosowanie będzie odbywać się w formie elektro-
nicznej oraz tradycyjnej w dniach 28 września do  
7 października.

Wybierzmy razem najlepsze projekty!

Projekt nr 3 Projekt nr 4
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 Dzięki funduszom europejskim powstało 
w Krakowie kolejne znakomite miejsce wspierania 
rozwoju osób starszych. To już dziesiąty w Krakowie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 Do każdego z krakowskich UTW ubiegają 
się setki chętnych. Niestety nie wszyscy ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc mogą rozpocząć studia. 
Cierpliwie czekają na listach rezerwowych. Trudno 
uwierzyć, ale lista rezerwowa słuchaczy UTW przy 
Uniwersytecie Jagiellońskim liczy aż 200 osób. Uni-
wersytety Trzeciego Wieku nie są finansowane przez 
miasto. Utrzymywane są przez uczelnie wyższe, przy 
których działają, ubiegają się o granty oraz pozy-
skują środki z niewielkich z opłat słuchaczy liczba 
oczekujących na każde zwalniane miejsce pokazu-
je jak pomimo intensywnych starań krakowskiego 
samorządu i stosunkowo dużego nakładu miejskich 
środków miasto ciągle potrzebuje miejsc, w których 
intensywnie przebiega proces uczenia się przez całe 
życie, w których można zrealizować pasje i marzenia 
oraz dzięki którym wzrasta jakość życia osób star-
szych.
 W projekcie „Krakowska Akademia Senio-
ra”, do którego zapraszamy w imieniu organizatorów 
można bezpłatnie skorzystać z wykładów, warsz-
tatów, lektoratów językowych, zajęć w pracowni 

komputerowej i wycieczek. Będą też organizowane 
wspólne wyjścia do filharmonii, teatru i kina Wykła-
dy będą dotyczyć problemów współczesnego świata, 
tajników psychologii oraz zdrowia. Wśród warszta-
tów na szczególną uwagę zasługują warsztaty umie-
jętności interpersonalnych, warsztaty dziennikarskie, 
artystyczne i teatralne.
 Informacje o projekcie i zasadach uczestnic-
twa można uzyskać na stronie www.ka.edu.pl/kas/. 
Zapisy telefoniczne pod numerem tel. 12 252 45 11, 
poniedziałek- środa w godz. 7.30-19.30, w czwartek 
w godz. 7.30-11.00.

Źródło: krakow.pl

Jeszcze jedno miejsce, które czeka na krakowskich seniorów

Harmonogram zajęć w CAS „Borsuczek” we wrześniu

Kontakt telefoniczny: 
535 538 450

Centrum Aktywności Seniorów zaprasza  
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
14.00 na ciekawe zajęcia, wspólną kawę  

i wspaniałe wyjazdy!
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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: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 15.15-16.15
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95  
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
   ul. Zakopiańska)
• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia PBP nr 12 (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 PBP nr 20 (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (il. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:

Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Dzielnicy IX

W dniu 26 września w godz. 14.00 - 15.00 w siedzibie Rady Dzielnicy IX 
odbędzie się dyżur porad w sprawach konsumenckich Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
!
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 Miasto Kraków, realizując obowiązek wynika-
jący z Prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz  
i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przed-
szkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawo-
wej lub innej formy wychowania niepełnosprawnym 
dzieciom pięcio- i sześcioletnim objętym wychowa-
niem przedszkolnym. Rodzice, którzy sami dowo-
żą dziecko do placówki, mogą otrzymać od Miasta 
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna (zawie-
rają z Miastem stosowną umowę). 

 Kraków rozszerzył uprawnienie do darmo-
wego transportu do przeszkolą oraz opieki podczas 
przewozu na trzy- i czterolatki posiadające orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Uchwała podję-
ta przez miasto pozwala rodzicom już od 1 września 
2019 roku na organizację bezpłatnego transportu lub, 
tak jak u rodziców starszych dzieci, zwrot kosztów 
za przejazdy dziecka i opiekuna.

Źródło: krakow.pl

Darmowy transport dla niepełnosprawnych przedszkolaków
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Poziomo:
A1 – instytucja lub osoba finansująca jakieś przedsięwzięcie, B7 – barwa zielona, C1 – zwojnica – część ob-
wodu elektrycznego, D5 – wydawanie na świat potomstwa, E1 – określenie osoby pozyskującej wiedzę,  
F5 – ten, kto wyemigrował, G1- tętnice albo ważne szlaki komunikacyjne, H6 – wyodrębniona graficznie część 
wiersza, I1 - … biedę, czyli żyje w nędzy, J6 – jej stolicą jest Bukareszt, K1 – np. pomarańczowa sma-żona jest 
idealna do wypieków, L6 – kłamca, oszust, bałamutnik.
Pionowo:
A1 – mineralna woda lecznicza, A3 – otwór wiertniczy przygotowany do eksploatacji, A5 – karta SIM do tele-
fonu, A7 – znana była już w starożytności, bywa łagodna i słodkawa lub ostra, A9 – świecący ślad na niebie
zostawiony przez spalający się w atmosferze meteoroid, A11 – część kraju np.Podlasie lub jednostka podzia-
łu administracyjnego we Francji i Włoszech, F6 – chuchro, mizerota, F10 – mała, lekka budowla w ogrodzie,
F12 – bagażowy na dworcach, G2 – błogie leniuchowanie, odpoczynek, G4 -  odmiana klasycyzmu w sztuce
rozwinięta za Napoleona, H8 – część ręki od barku do łokcia.                                                                          

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: RZODKIEWKA

Limeryk o wojnie:

PETYCJA

Wszechmogący! Popatrz czule

Na Twe dzieło – ziemską kulę,

Wysusz źródła nienawiści

- Świat bez wojen niech się ziści

A broń wszelką zamień w ule! Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


