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Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 To pierwsze wydanie na-

szego pisma w tym roku kalendarzo-

wym. W związku z tym, poniżej rela-

cjonujemy wszystkie dotychczasowe 

sesje Rady Dzielnicy w roku 2020.

 Pierwsza tegoroczna se-

sja, XVI Tej kadencji, odbyła się 

22 stycznia. Podczas niej, podjęto 

aż 10 uchwał. Uchwalono uchwałę 

korygującą rozdysponowanie środ-

ków na ten rok przenosząc pieniądze  

na następujące zadania: Doposaże-

nie ogródka jordanowskiego przy  

ul. Do Wilgi, uwzględniono poniższe 

remonty dróg: 

a) remont chodnika w ul. Zbrojarzy 

(od ul.Tokarskiej w kierunku In-

stytutu Odlewnictwa), b) wymiana 

krawężnika i remont chodnika przy 

pętli autobusowej w Borku Fałęc-

kim – kontynuacja, c) ul.Cegielnia-

na - remont chodnika n/p „Lidla”, d) 

nakładka asfaltowa na ul. Kołobrze-

skiej (między ul. Nowotarską a ul. 

Odrzańską), e) ul. Turonia – chodnik 

(do ul .Miłkowskiego), f) ul. Pieniń-

ska – remont nakładki, g) remont 

nakładki asfaltowej w ul. M.Mirec-

kiego na odc. od ul. Niemcewicza do 

ul. Kościuszkowców, h)ul. Urocza 

– remont nakładki asfaltowej, i) ul. 

Żywiecka 44 - oświetlenie pochylni 

obok bloku nr 44, j) ul. Świebodzic-

ka 5-7 – wykonanie 2-ch dowieszek 

na ulicy;

uchwała uwzględnia również zabez-

pieczenie środków na wydarzenia 

kulturalne w naszej dzielnicy: Cen-

trum Sztuki Współczesnej Solvay  

ul. Zakopiańska – 62 – zakup wyposa-

żenia, Cykl koncertów dla seniorów 

podgórskich w wykonaniu lokalnych 

amatorskich ruchów seniorów, Or-

ganizacja wydarzenia kulturalnego 

poprzez prezentację Orkiestry Dętej  

z Podgórza podczas: obchodów 

Święta Konstytucji 3 Maja i Świę-

ta Niepodległości 11 listopada,  

1 koncert na terenie dzielnicy IX  

w wybranej lokalizacji. Radni wnio-

skowali także do Prezydenta Miasta 

o uwzględnienie w wieloletniej pro-

gnozie finansowej realizacji prze-

strzeni rekreacyjnej wzdłuż potoku 

Młynny Kobierzyński. Złożono tak-

że uchwałę wskazującą na wykorzy-

stanie na rzecz Szkoły Podstawowej 

Nr 56 przy ul. Fredry 65 budynków 

po szkole branżowej znajdujących 

się przy ul. Millana. Z pewnością 

ułatwiłoby to sytuację lokalową 

szkoły, mając przy tym na względzie 

powstające w okolicy nowe bloki 

mieszkalne. Rada zawnioskowała 

także o przyznanie Odznaki Honoris 

Gratia dla Pani Renaty Dubiel, zasłu-

żonego pedagoga i dyrektora SOSW 

przy ul. Niecałej. Park Solvay zyska 

też nową alejkę – im. Druha Hen-

ryka Sroki, zasłużonego harcerza 

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 garść 
informacji o mieszkaniach 
komunalnych i pomocy 
prawnej. Za oknami 
wiosna, więc uczestnicy 
warsztatów w Klubie Iskierka 
przygotowali domy dla 
„nowych mieszkańców”.  
W dobie szalejącej pandemii 
i wprowadzanych ograniczeń 
zamieszczamy także wykaz 
najważniejszych telefonów 
związanych zarówno  
z epidemią jak i sprawami 
życia codziennego, które 
teraz musimy załatwiać 
telefonicznie. 
Niestety w ostatnim czasie 
doszło do smutnego dla nas 
wydarzenia – odszedł jeden z 
Radnych, śp. Jerzy Grabowski. 
Wspominamy go na łamach 
naszej gazety. 

W tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie życzę 
Państwu dużo zdrowia  
i zachęcam do ograniczenia 
wyjść z domu do minimum. 
Zachowajmy rozsądek  
i należyte środki ostrożności. 
Rozejrzyjmy się wokół nas, 
może ktoś z sąsiadów, osób 
starszych, potrzebuje pomocy 
w zakupach czy innych 
bieżących sprawach.

Zbliżają się także Święta 
Wielkanocne, w tym roku 
zapewne obchodzone przez 
wszystkich w nieco innych 
warunkach, lecz każdemu 
z Państwa życzę ciepła 
rodzinnego i wytchnienia  
w tym trudnym czasie.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

okresu wojennego. Rada wystosowała także uchwałę  

o montaż „zielonej strzałki” przy wyjeździe z ul. Ko-

ściuszkowców w stronę Zakopiańskiej. Kierowcy  

w godzinach szczytu stoją w długich korkach, a takie 

rozwiązanie pozwoli zmniejszyć powstające zatory 

drogowe. Rada podjęła także kilka uchwał opiniują-

cych.

 Kolejna XVII sesja odbyła się 5 lutego. 

Podjęto 7 uchwał. Przyznano między innymi do-

datkowe środki dla Klubu Iskierka, a także zwięk-

szono limity na niektóre zadania dotyczące dróg. 

Zawnioskowano także o ustanowienie ruchu jed-

nokierunkowego na ul. Deotymy od ulicy Ce-

gielnianej w kierunku ul. Hoffmanowej, a także 

o zamontowanie lustra na zakręcie ul. Borsuczej  

nr 14 przy wjeździe do pawilonu handlowego, za-

montowanie strzałki sygnalizacyjnej do warunkowe-

go skrętu w prawo jadąc z ul. Fredry w ul. Tischnera, 

a także o zamontowanie lustra przy wyjeździe z bu-

dynków przy ul. Fredry nr 15 , 15 a-f. Rada podjęła 

także kilka uchwał opiniujących.

 Ostatnia sesja, która odbyła się 11 mar-

ca przyniosła 4 nowe uchwały. Radni przenieśli 

środki na kilka inwestycji, m.in. przebudowę przy  

ul. Światowida 16, organizację obozu sportowego dla 

dzieci 2020, a także remont w Szkole Podstawowej  

nr 56 przy ul. Fredry. Rada przyjęła także sprawoz-

danie z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2019.

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy można

znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG

 W zeszłym roku Biuro Rady przyjęło 982 róż-

ne pisma, przygotowało 57 różnych pism zredago-

wanych przez Zarząd i Komisje. Zarząd organizował  

i uczestniczył w spotkaniach dotyczących rozwią-

zania problemów inwestycyjnych i społecznych  

m.in.: w sprawie parkingów osiedlowych z przedsta-

wicielami Miejskiej Infrastruktury, w sprawie Parku 

Rzecznego Wilga z Zastępcą Prezydenta, w sprawie 

organizacji ruchu z Dyrektorem Wydziału Miejskie-

go Inżyniera Ruchu, w sprawie komunikacji miej-

skiej z Dyrektorem ZTP, w sprawach związanych  

z siecą drogową z Dyrektorem ZDMK, w sprawie uli-

cy 8 Pułku Ułanów z Zastępcą Prezydenta oraz Dy-

rektorem ZIM oraz w wielu innych dotyczących re-

montów 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 przyjmował 

interesantów w czasie dyżurów. Mieszkańcy zwraca-

li się najczęściej w sprawach porządkowych lub do-

tyczących wykonania remontów, modernizacji dróg  

i chodników, wykonania oświetlenia, przycięcia zie-

leni itd. Zarząd pracował na 37 posiedzeniach i pod-

jął 27 uchwał. 

Treść całego sprawozdania 

znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej dzielnicy.

JG

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy
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 Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Miasta Kra-
kowa działa 31 punktów, w których udzielana jest 
nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście 
przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta ad-
wokackiego lub radcowskiego. Spośród 31 punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, w 2 punktach w okre-
ślonych dniach będzie można skorzystać z nieodpłat-
nej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca 
prawny będący jednocześnie mediatorem.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
• z pomocy prawnej może skorzystać osoba, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na po-
twierdzenie powyższego faktu;
• dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową 
z terenu Krakowa, które nie mogą przyjść do punktu 
osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłat-
nej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu za-
mieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu 
wizyty. 

Nieodpłatna pomoc prawna
Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej 
dziedzinie prawa. Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje spraw związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności.

Dla kogo darmowa mediacja?
Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać 
każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, insty-
tucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca 
do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warun-
kiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłat-
nej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na 
komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne 
oświadczenie.

Jak się przygotować?
Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy 
przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć 
prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, 
w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzę-
dowe.

Jak uzyskać poradę?
• ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefo-
nu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach  
9.30-17.00), 
• zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wy-
znaczonego podczas rejestracji
• wypełnij oświadczenie
• uzyskaj poradę

UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z epidemią dla osób chcących skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie wdrożony 
system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za 
pośrednictwem środków porozumiewania się na od-
ległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ 
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEOD-
PŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba pro-
szona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem:  
796 420 474

JG

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

W ostatnim czasie 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.

Marek Brożek

Nowe radiowozy dla Policji
 

Jerzy Grabowski
1956-2020

Dnia 11 marca 2020 roku nieoczekiwanie pożegnaliśmy śp. Jerzego Grabowskiego,  
kolegę, radnego Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki.  

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy 
wszystkie sprawy i działania, w które zaangażowany był Jerzy. W nich stale przewijały się dobre 
cechy charakteryzujące naszego kolegę - otwartość na ludzi, świat i jego sprawy, a jednocześnie 
wielka skromność. Jego aktywność w staraniach służących dobru dzielnicy, owocowała 
skutecznym działaniem i dążeniem do poprawy życia całej społeczności. Jako radny posiadał 
zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwarty  
na argumenty innych i zdolny do kompromisu, nie szukający w żadnej sprawie swojego 
interesu i korzyści. 

Drogiej Małżonce, Dzieciom, oraz całej Rodzinie Zmarłego w imieniu Rady Dzielnicy IX 
składam szczere wyrazy współczucia.

Drogi Jurku, 
Spoczywaj w pokoju!

Przewodniczący Rady Dzielnicy IX
Bogusław Gołas
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 Dnia 29 stycznia odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Rady Dzielnicy z Zastępcą Prezydenta 
Miasta ds. Edukacji Anną Korfel-Jasińską dotyczące 
przejęcia budynków po nieistniejących już szkołach 
zlokalizowanych przy ulicy Millana dla Szkoły Pod-
stawowej nr 56 przy ul. Fredry. Rozmowy toczyły się 
w oparciu o uchwaloną podczas sesji Rady Dzielnicy 
uchwały z wnioskiem w tej sprawie. 
 Przewodniczący Bogusław Gołas argumento-
wał swoje stanowisko wskazując, że na dzień dzisiej-
szy potrzeby lokalowe Szkoły Podstawowej nr 56 są 
niewystarczające i zajęcia prowadzone są w świetlicy 
szkolnej a nawet na jadalni. Niektóre zajęcia wycho-
wania fizycznego w klasach I – III odbywają się na 
korytarzu lub dzieci wychodzą poza szkołę. Od kilku 
lat w szkole przybywa uczniów w związku z rozbu-
dową osiedli mieszkaniowych w najbliższej okolicy. 
W budowie są aktualnie 22 bloki mieszkalne, co spo-

woduje gwałtowny wzrost liczby dzieci. W związ-
ku z tym potrzeby lokalowe są olbrzymie. Mając na 
uwadze szybkie przejęcie budynków przy ul. Milla-
na, niewymagających dużych nakładów finansowych 
w celu adaptacji dla potrzeb szkoły, rozwiązanie to 
wydaje się być rozsądne i w pełni uzasadnione. Za-
stępca Prezydenta przyjęła te argumenty i zobowią-
zała się do podjęcia działań przez Urząd Miasta.

JG

Rozmowy w sprawie przejęcia budynków dla SP 56

 W dniu 31 stycznia odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej z Rady Dzielnicy. 
Dyskutowano na temat zadań do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Wo-
bec zwycięskich projektów wniesiono uwagi. Rad-
ni wnioskowali o zainstalowanie urządzeń siłowych  
w ramach projektu „Park w Łagiewnikach/Magno-
liowy Zagajnik”.  Wobec projektu „Leśny plac zabaw  
w Parku Solvay”, w realizację którego Rada Dziel-
nicy chce się zaangażować poprzez obserwację  
i wnoszenie ewentualnych uwag, również wniesiono 
pewne propozycje. Należy przypomnieć, iż w tym 

miejscu znajdują się już zupełnie sprawne urządze-
nia zabawowe. ZZM poinformował, że nie może in-
gerować w zwycięski projekt, zobowiązując się jed-
nocześnie do pozostawienia jak największej liczby 
istniejących urządzeń, jeśli tylko będą spełniać nor-
my bezpieczeństwa. Rada ma być poinformowana  
o ostatecznym kształcie tego projektu.

JG

Spotkanie z Zarządem Zieleni Miejskiej

 Rada Dzielnicy prosi spacerujących miesz-
kańców wzdłuż rzeki Wilgi o czujność na wysoko-
ści bloków „Budimex”. Dostawaliśmy już sygnały,  
że w tym miejscu następuje wypływ nieczystości  
z kanału kanalizacyjnego, który powinien jedynie 
odprowadzać wodę deszczową do rzeki. Gdyby Pań-
stwo zauważyli ponownie tego typu incydent prosimy 
o zareagowanie. Nie pozwólmy na zanieczyszczanie 
naszego wspólnego środowiska!                           JG

Telefon interwencyjny do MPWiK:
12 4242 300 lub 800 130 060.

Zrzut ścieków do rzeki Wilgi - informuj!

 Przynosimy najnowsze wieści w sprawie re-
alizacji Parku rzecznego Wilga. Rada Dzielnicy od-
była dwa spotkania w tej sprawie w ostatnim czasie. 
Pierwsze z nich miało miejsce 31 stycznia z przedsta-
wicielami Zarządu Zieleni Miejskiej. Ze względu na 
przyznaną kwotę na wykonanie tego zadania w wy-
sokości 1,5 miliona złotych realizacja odcinka parku 
na terenie „dziewiątki” jest niemożliwa w tym roku. 
To zaledwie połowa potrzebnej kwoty dla fragmentu 
od ul. Ruczaj do ul. Brożka. Rada zobowiązała się  
do poczynienia starań o uzyskanie dodatkowych 
środków jeszcze w tym roku i wpisanie ich do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta. 
 Efektem tych zobowiązań było spotkanie  
5 marca z inicjatywy Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy IX z Zastępcą Prezydenta ds. Zrównoważonego 
Rozwoju Jerzym Muzykiem. Udział wziął również 
dyrektor ZZM Piotr Kempf, a także Prezes Stowa-

rzyszenia „Wilga” Zofia Kalinowska i Radna Mario-
la Hurko. Podczas spotkania ustalono, przy zgodzie 
wszystkich zainteresowanych stron, iż ze względu  
na ograniczony budżet przyznany w tym roku budo-
wa parku rozpocznie się od etapu znajdującego się 
po stronie dzielnicy XIII. Jednocześnie zapewniono, 
iż w razie przesunięć środków w budżecie miejskim 
zostanie uruchomiona realizacja również drugiego 
odcinka.

JG

Park rzeczny Wilga - kiedy realizacja?

 W dniu 5 marca odbyło się spotkanie Rad-
nych Dzielnicy z przedstawicielami Zarządu  
Inwestycji Miejskich.  Dotyczyło ono negatywnej  
opinii i uwag Rady wobec projektu budowy  
ul. 8 Pułku Ułanów wyrażonych w uchwa-
le we wrześniu ubiegłego roku. Repre-
zentanci ZIM podczas rozmów odnieśli  
się do zarzutów stawianych przez Radę wobec  
niektórych z planowanych rozwiązań. Kluczowym 
elementem tej inwestycji, o który walczy nasza 
dzielnica to dodatkowe połączenie drogowe z osiedla  
Polana Żywiecka. Jak pisaliśmy w poprzednich  
numerach naszego pisma, sporna jest liczba wyjaz-
dów z osiedla do nowoprojektowanej drogi. 

 Włączenie w tę inwestycję ul. Szczerbińskie-
go okazało się niemożliwe, ze względu na protesty 
mieszkańców. Jednocześnie, dzięki staraniom i upo-
rowi Rady Dzielnicy, ZIM poinformował o przygo-
towaniu do opracowania projektu budowlanego dla 
połączenia drogowego ul. Żywieckiej, tj. na odcinku 
pomiędzy ul. Karabuły i skrzyżowaniem z ul. 8 Puł-
ku Ułanów na wysokości ul. Torfowej. Przedmioto-
wa droga ma stanowić alternatywę do zlikwidowa-
nego połączenia z ul. Szczerbińskiego oraz będzie 
uzupełniającym układem komunikacyjnym w tym 
rejonie. Prawdopodobnie realizacja robót nastąpi  
w 2021 roku i zostanie połączona z budową  
ul. 8 Pułku Ułanów.                    JG

Nowe ustalenia w sprawie ul. 8 Pułku Ułanów

prawdopodobny 
przebieg nowej drogi
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Odpowiadając na zgłoszenia ze strony mieszkańców 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa dokonał załatania 
ubytków w jezdni po sezonie zimowym przy 
ulicy Jagodowej.  Rada Dzielnicy informuje,  
że wszystkie zauważone przez Mieszkańców dziury 
na drogach, chodnikach, czy uszkodzone znaki 
drogowe można zgłaszać na numer interwencyjny 
całą dobę do ZDMK – 12 6167555.

     PRZED

             
            PO

NIELEGALNY PRZEJAZD 
ZABLOKOWANY

Montując słupki przy sklepie „Market Point” udało 
się ukrócić niebezpieczne zachowania kierowców, 
którzy chcąc skrócić sobie wyjazd z parkingu 
pokonywali go na wprost przejeżdżając nielegalnie 
po chodniku. Dzięki interwencji skorzystali nie 
tylko piesi, ale i kierowcy poruszający się po 
Rynku Fałęckim.                                     opr. Marek Kocajda

Zniszczony wskutek kolizji samochodowej słupek 
przy sklepie „Biedronka” został wymieniony 
na nowy. Dzięki temu wyjazd ze sklepowego 
parkingu jest bezpieczniejszy, gdyż w okolicach 
skrzyżowania uniemożliwione zostało parkowanie 
pojazdów.

     PRZED

             
            PO

POPRAWA INFRASTRUKTURY W NASZEJ DZIELNICY

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE 
Na skutek interwencji Rady Dzielnicy w nowo 
powstałej jednostce miejskiej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna udało się udrożnić potok Młynny 
Kobierzyński, który zarośnięty i zanieczyszczony 
suchymi gałęziami groził zalaniem budynków przy 
ulicy Światowita 16 A – G. Po przeprowadzonych 
pracach uzyskano pełną drożność potoku, a także 
efekt estetyczny.

PR
Z

E
D

PO

 W niedzielę, 5 stycznia 2020 roku, przedsta-
wiciele naszej Dzielnicy uczestniczyli w spotkaniu 
opłatkowym zorganizowanym przez Łagiewnickie 
Towarzystwo Kulturalne. Uroczystość odbyła się  
w siedzibie Towarzystwa przy ul. Fredry 65. Spo-
tkaniu towarzyszyły życzenia oraz wspólne reflek-
sje, którymi dzielili się wszyscy goście. Uczestnicy 
spotkania zaśpiewali także wspólnie kolędy i zjedli 
pyszne ciasta. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie 
i do zobaczenia za rok!

JG

Spotkanie opłatkowe w Łagiewnikach

Fo
t. 

ŁT
K

Na początku marca miała miejsce skandaliczna de-
wastacja zabytkowej kapliczki znajdującej się na 
pomniku przyrody – dębie „Henryk”. Trudno zro-
zumieć zniszczenie tego cennego zabytku, który jest 
częścią historii naszej dzielnicy. O fakcie poinfor-
mowała nas jedna z mieszkanek, która zabezpieczy-
ła zabytek przed zupełną destrukcją. Dzielnica po-
dejmie starania, aby przywrócić należyty szacunek  
i blask zniszczonej kapliczce. Prawdopodobnie uszko-
dzony obraz zostanie odrestaurowany i przekazany  
do kościoła, a w jego pierwotnym miejscu pojawi się 

replika. Dziękujemy Pani Bożenie Podobińskiej za 
obywatelską postawę!                                     JG

Dewastacja kapliczki na dębie „Henryk”
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Infolinia NFZ dot. koronawirusa: 800 190 590
Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna:
• alarmowy: 667 881 188
• informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00
• dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34
Szpitale:
• Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaź-
nych: 12 400 20 00
• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Od-
dział Obserwacyjno-Zakaźny: 12 622 93 53
Osoby w formalnej kwarantannie:
• dostarczanie żywności i leków 8.00–19:00 (pn–
pt), 10.00–14.00 (sb-nd): 887 202 946, 887 202 947
• wsparcie psychologiczne (całodobowe): 
12 421 92 82,
• wsparcie psychologiczne: 502 273 430, 500 741 
575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 423 02 28
Seniorzy:
• usługa MOPS „Zakupy dla seniora”: 8.00–14.30: 
887 202 948
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw, wy-
prowadzenie psa itp.: 10.00–14.00: 603 359 864
oraz CAS Borsuczek: 535 538 450 
Osoby z niepełnosprawnościami:
• Miejskie Centrum Informacji Społecznej: 9.00–
17.00: 731 349 699
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych spraw: 
10.00–14.00: 616 52 93, 12 616 52 83
• MOPS – „Zakupy dla seniora”, także dla osób z 
niepełnosprawnościami: 8.00–14.30: 887 202 948
Wszyscy mieszkańcy:
• wsparcie psychologiczne (całodobowe): 
12 421 92 82

• wsparcie psychologiczne – 8.00–20.00: 502 273 
430; 10.00–18.00: 783 222 700, 603 890 858,
Przedsiębiorcy:
• Wydział Podatków i Opłat UMK: 12 616 9211, 
12 616 94 13, 12 616 92 17, 12 616 93 77
• Wydział Spraw Administracyjnych (CEIDG): 
12 616 56 00, 12 616 56 19
Urząd Stanu Cywilnego:
• rejestracja urodzeń i zgonów: 12 61 65 512
• odpisy aktów (urodzeń, małżeństw, zgonów),  
zaświadczeń: 12 616 55 13
Wydział ewidencji pojazdów i kierowców: 
12 616 91 09, 12 616 93 62
Wydział spraw administracyjnych:
– dowody osobiste:
• dzielnice VIII–XIII: 12 616 57 01, 12 616 57 02, 
12 616 57 03, 12 616 57 17
– ewidencja ludności:
• dzielnice VIII–XIII: 12 616 56 85, 12 616 56 84, 
12 616 57 20
MOPS: 12 616 53 03, 12 616 53 05
• Dział Pomocy Dzieciom MOPS: 12 616 54 75
• Zespół ds. Pieczy Zastępczej: 12 422 29 94
• Dział Pomocy Bezdomnym: 12 430 45 44
• filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2 (dla Dzielnicy IX): 
12 257 00 07
Straż Miejska: 986
• Oddział Podgórze: 12 688 22 54
Punkt informacyjny dla obcokrajowców:  
12 312 06 46
MPK:
• infolinia: 12 19150
• infolinia w sprawie biletów: 12 254 14 00



12 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2020  •  www.dzielnica9.krakow.pl 13Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 1/2020  •  www.dzielnica9.krakow.pl

Mieszkania komunalne   
to warto wiedzieć!

W związku z aktualną sytuacją, związaną ze stanem 
epidemii, przygotowaliśmy krótkie przypomnienie 
dotyczące form pomocy mieszkaniowej, które mogą 
uzyskać mieszkańcy korzystający z zasobów Gminy 
Miejskiej Kraków.

• Dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany do-
datek energetyczny
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem mającym 
na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. 
Nie jest on kwotą stałą i jest wyliczany indywidu-
alnie. Dodatek przyznawany jest na okres sześciu 
miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne pół-
roczne okresy.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą po-
mocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek 
mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompen-
satę opłat za energię elektryczną. Z dodatku miesz-
kaniowego oraz energetycznego mogą korzystać nie 
tylko najemcy, ale również osoby zajmujące lokale 
mieszkalne bezumownie, o ile w wyroku eksmisyj-
nym sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego lub 
zamiennego
Szczegółowych informacji udziela Krakow-
skie Centrum Świadczeń na ul. Stachowicza 18:  
tel. 12 616 50 21. 

• Świadczenia z pomocy społecznej
Świadczenia są zróżnicowane i mają charakter pie-
niężny lub rzeczowy. Mogą z nich korzystać zarów-
no najemcy lokali mieszkalnych, jak i osoby zajmu-
jące lokale mieszkalne bezumownie.
Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krakowie na ul. Józefińskiej 
14: tel. 12 616 54 27. 

• Obniżka czynszu
Obniżka czynszu jest formą pomocy skierowaną do 
najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, 
którzy nie są w stanie uiszczać czynszu nieobniżo-
nego przy wykorzystaniu własnych zasobów finan-
sowych. Obniżka czynszu udzielana jest na wniosek 

najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością prze-
dłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd Budyn-
ków Komunalnych w Krakowie na ul. Czerwieńskie-
go 16: tel. 12 616 61 85. 

• Program „Oddłużenie”
Program „Oddłużenie” stanowi formę pomocy oso-
bom zadłużonym z tytułu korzystania z komunalnego 
lokalu mieszkalnego. Jego celem jest przeciwdzia-
łanie problemowi narastania tego rodzaju zadłuże-
nia, jak również aktywizacja zawodowa dłużników,  
co w dalszej perspektywie może umożliwić uzyska-
nie zatrudnienia na rynku pracy.
Szczegółowych informacji udzielają:
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na  
ul. Czerwieńskiego 16: tel. 12 616 61 49. 

• Ulga w spłacie należności
Jest to forma pomocy skierowana do osób posiadają-
cych zadłużenie z tytułu korzystania z komunalnego 
lokalu mieszkalnego. Pomoc w spłacie powstałego 
zadłużenia może nastąpić poprzez rozłożenie kwoty 
należności na raty lub jej umorzenie.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd Budyn-
ków Komunalnych w Krakowie na ul. Czerwieńskie-
go 16: tel. 12 616 61 99. 

• Zamiana mieszkań
Istnieją dwa rodzaje zamian: dobrowolna i z urzę-
du. W ramach zamiany dobrowolnej możliwa jest  
m.in. zamiana mieszkań za spłatę zadłużenia.  
Z tej zamiany mogą skorzystać osoby zajmujące 
lokal komunalny, które utraciły tytuł prawny wsku-
tek zadłużenia lub posiadają prawomocny wyrok 
eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. W ra-
mach zamian z urzędu możliwe są zamiany na lokal  
o większej lub mniejszej powierzchni, na inny lokal 
ze względu na wieku lub stan zdrowia, na lokal rów-
norzędny, położony na niższej kondygnacji.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Miesz-
kalnictwa Urzędu Miasta Krakowa na Rynku Pod-
górskim 1: tel. 12 616 82 41.                           krakow.pl

 W październiku 2019 r. prezydent Krakowa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformował 
Radę Miasta Krakowa o wprowadzeniu podwyżek 
czynszów w lokalach mieszkalnych  stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Pań-
stwa. Podwyżki te zostały wprowadzone po ponad 10 
latach od poprzednich. Mają one umożliwić utrzyma-
nie zasobu mieszkaniowego w dobrym stanie tech-
nicznych poprzez m.in. zwiększenie skali remontów.
 Zmiana sytuacji życiowej wielu osób wywo-
łana epidemią wirusa nie może pozostawać niezau-
ważona przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Kolejne miasta angażują się w pomoc dla najbardziej 
potrzebujących. Jednym z kluczowych kosztów dla 
każdej rodziny są wydatki przeznaczane  na wynaj-
mowanie mieszkania. Ponieważ nastąpiło niespo-
dziewane obciążenie budżetów domowych, związane 
zarówno z brakiem dochodów na skutek przestojów 

w pracy jak i podwyżkami wielu cen, prezydent  zde-
cydował o przesunięciu daty rozpoczynającej obo-
wiązywanie nowych stawek czynszowych o dwa 
miesiące, czyli od 1 lipca 2020 r. 
 Utrzymanie wysokości czynszów na dotych-
czasowym poziomie przez kolejne miesiące umoż-
liwi będzie stanowić znaczącą ulgę dla budżetów 
wielu krakowian w newralgicznym okresie walki  
z epidemią i  jej skutkami. Prezydent Krakowa podjął 
wcześniej decyzję o ulgach dla najemców gminnych 
lokali użytkowych. Daje to nadzieję na utrzymanie 
działalności gospodarczej i powstrzymanie zwolnień 
pracowników. Odroczenie terminu wprowadzenia 
podwyżek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowi 
dopełnienie systemu ochrony osób poszkodowanych 
na skutek epidemii.

JG

Informacja w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie podwyżek 
czynszów w zasobie Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

 Uczestnicy warsztatów stolarskich w Klubie 
„Iskierka” podczas jednych z przedwiosennych za-
jęć postanowili wykonać budki lęgowe dla ptaków 
żyjących na okolicznych drzewach. Przyroda budzi 
się do życia, a różne gatunki ptaków niedługo będą 
wychowywać swoje młode. Z tego względu dzie-
ci, z inicjatywy radnego Marka Kocajdy, stworzyły 
piękne, drewniane budki, które powstały pod okiem 
fachowca podczas warsztatów. Wykonane „ptasie 
domki” zostały zawieszone na pobliskich drzewach, 
a młodzi stolarze już wypatrują ich nowych miesz-
kańców. Warsztaty są prowadzone w ramach akcji 
- Stolarnia w dechę! Uczestnicy zajęć odkrywają taj-

niki pracy stolarza. Uczą się bezpiecznego posługi-
wania narzędziami stolarskimi takimi jak świderek, 
obcęgi, tarnik, ścisk stolarski, strug, wkrętarka i mło-
tek. Poznają wiele ciekawostek o drewnie, m.in. jak 
rozpoznawać wiek i gatunek drewna, które drzewo 
rośnie najszybciej, a które najwolniej, które jest naj-
większe, a które najmniejsze. Uczestnicy warsztatów 
wykonują wiele przedmiotów (wśród nich domki, 
skrzynki, pojemniki i zabawki) oraz oryginalnie je 
ozdobią. Zajęcia rozwijają u dzieci zdolności manu-
alne, w szczególności koordynację wzrokowo-ru-
chową i wyobraźnię przestrzenną.

JG

Iskierkowa stolarnia - budki lęgowe dla ptaków
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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

BOREK FAŁĘCKI
• 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 nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• 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)
• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
ŁAGIEWNIKI
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• ZSO nr 17 (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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W dniu 27. czerwca w Szkole Podstawowe nr 56 odbyło się 
spotkanie przedstawicieli miasta z mieszkańcami Łagiewnik 
w sprawie rozwiązania komunikacyjnego wyjazdu z  ul. 
Fredry na ul. Tischnera. Zaproponowano koncepcję owalnego 
ronda nad przejazdem kolejowym i ulicą Tischnera. Szczegóły 
rozwiązania na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Bogusław Gołas

Skrzyżowanie Tischnera/Fredry

Zostań rodziną zastępczą w Krakowie
 Szukasz życiowego celu, chcesz zrobić coś 
dobrego? Zostań rodzicem zastępczym! Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza 
osoby mieszkające w Krakowie, zainteresowane peł-
nieniem funkcji rodziny zastępczej do kontaktu z pra-
cownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
MOPS przy ul. Piłsudskiego 29 (po wcześniejszym 
umówieniu terminu spotkania pod numerami telefo-
nów: 12 422 29 94; 12 431 07 15; lub pod adresem 
e-mail dz@mops.krakow.pl).
 Kandydaci na rodziców zastępczych powinni 
umieć rozwiązywać problemy, nie bać się wyzwań, 
odpowiedzialności i po prostu – lubić dzieci. Rodzi-
ny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej, specjalistów (w tym psy-
chologiczne i prawne), mają możliwość podnoszenia 
swoich kompetencji poprzez udział w szkoleniach, 
uczestnictwo w grupach wsparcia, spotkaniach inte-
gracyjnych. 
 

 W Krakowie aktualnie funkcjonuje 40 za-
wodowych rodzin zastępczych, w tym 30 pogotowi 
rodzinnych, 10 specjalistycznych rodzin zastępczych 
oraz 2 rodzinne domy dziecka. Zapewniają one  
74 miejsca, a aktualnie przebywa w nich 70 dzieci. 
Do tego działa 101 niezawodowych rodzin zastęp-
czych (w których przebywa 125 dzieci) oraz 286 spo-
krewnionych rodzin zastępczych (w których przeby-
wa 352 dzieci).                                                         krakow.pl

300 numerów miejskiego newslettera!

Chcecie jako pierwsi otrzymywać co tydzień informacje  
o najważniejszych wydarzeniach w Krakowie i weekendowych 
atrakcjach, a przy okazji mieć szansę na wygranie książek 
i biletów do teatru, kina czy na festiwale? Zapiszcie się  
do miejskiego newslettera, który ma już ponad 300 numerów! 
Szczegóły na stronie: www.krakow.pl

 Od 2018 r. krakowscy seniorzy mogą korzy-
stać z pomocy w drobnych, domowych naprawach. 
Wszystko to dzięki trwającemu miejskiemu progra-
mowi pod nazwą „Złota Rączka”. Od początku cie-
szy się ogromną popularnością. W 2019 roku przyjęto 
732 zgłoszenia, w styczniu tego roku zarejestrowano 
już 53 prośby o naprawy.
 Według regulaminu projektu, przewiduje 
się zapewnienie bezpłatnych usług i napraw, mię-
dzy innymi takich, jak wymiana żarówek, gniazdek 
elektrycznych, uszczelek przeciekających w kranach 
lub baterii, uszczelnianie przecieków,, odpowie-
trzenie kaloryferów, wymianę lub montaż zamków  
w drzwiach oraz klamek, jak również naprawę mebli 
i montaż elementów wyposażenia wnętrz.      krakow.pl



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

A 1

B 1

C 2

D 3 2 4

E 5

F 6

G

H 3

I 7 4 8

J

K 5 6 7

L 8

Poziomo:
A1 – zawór sercowy, B7 – np. kokon jedwabnika, C1 – narzędzie do szpachlowania, D7 – harowanie, orka,
E1 – adwokaci, adwokackie zgromadzenie, F6 – narzędzie do otwierania zamków przez ślusarza,  
G1 – chłodniczy albo prądotwórczy, I1 – niezręczność towarzyska, I6 – np. agenda, placówka jakiejś instytucji,
J4 – cyrkowa, prasowa lub teatralna, K6 – zarodek ludzki lub zwierzęcy, L1 – mięsna w zupie, ortopedyczna
w bucie.
Pionowo:
A1 – puder leczniczy,  A3 – dwa równoległe szeregi, A5 – przyłączenie się do czegoś, A7 – barwy obrazu, 
nastrój dzieła sztuki, A8 – fotograficzny, A10 – pieśni żeglarzy, A12 – warunkuje nasze istnienie, E6 – serek 
śmietankowy, F9 – imię piosenkarza Rynkowskiego, F11 – przyprawa kuchenna z kory cynamonowca,  
G2 – dawna nazwa górnika albo ptak naśladujący mowę ludzką, G4 – pokrywa garnki metalowe, I7 – bije ją 
król na stoliku.                                                                           

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno od 1 do 8 utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Dodatkowe hasło do odczytania: litery w polach koloru różowego czytane kolejno od 1 do 8.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: KRASNALEK

Limeryk o tańcu:

ZABAWY I OBAWY

Miłośnik tańca disco
Wysprzątał swe klepisko,

Urządzał tam zabawy,
A teraz ma obawy:

Wszedł Fiskus, a tam ślisko! 
Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


