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Szanowni Państwo!

Zapraszam do lektury 

nowego wydania 

dzielnicowego pisma info.9. 

W numerze wieści  

z przeglądu gwarancyjnego 

wykonanych w dzielnicy 

inwestycji. Znajdziecie 

Państwo także informacje 

o działalności naszych 

seniorów, którzy nie tylko 

spotykają się w ramach 

różnych kół i stowarzyszeń, 

ale także grają na scenie! 

W numerze także ciekawy 

artykuł dotyczący patrona 

jednej z borkowskich ulic 

– Jadwigę Łuszczewską. 

Zachęcam także do 

zapoznania się  

z ofertą kulturalną naszych 

dzielnicowych placówek. 

Przypominam także,  

że w związku ze znalezieniem 

się Krakowa w czerwonej 

strefie, biuro Rady Dzielnicy 

funkcjonuje w nieco 

zmienionej formule. Proszę 

wszystkich Państwa, by na 

czas drugiej fali epidemii 

załatwiać wszystkie sprawy,  

o ile tylko to możliwe,  

w sposób niewymagający 

bezpośredniego kontaktu.

Dbajmy o siebie i innych! 

Życzę wszystkim Państwu 

zdrowia.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 23 września odbyła 

się XXIV sesja Rady Dzielnicy IX, 

podczas której podjęto trzy uchwa-

ły. Wszystkie miały w swym zakre-

sie korekty budżetowe. Dokonano 

korekty rozdysponowania środków 

przeznaczonych na ten rok. Dopre-

cyzowano zakres rzeczowy kontynu-

acji remontu terenu przy przychodni 

z ul. Niemcewicza 7 - dofinansowa-

nie remontu wjazdu na teren przy-

chodni – kontynuacja oraz napra-

wa nawierzchni drogi dojazdowej  

od strony północnej budynku przy-

chodni. Zostały przyznane środ-

ki dla Szkoły Podstawowej Nr 49  

z ul. Montwiłła Mireckiego 29 na 

wymianę płyt chodnikowych i mon-

taż słupków drogowych w chodniku 

przed budynkiem szkoły. Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

Nr 6 uzyskał środki na wyłożenie 

okładziną ścienną części ciągów ko-

munikacyjnych oraz zabudowę prze-

strzeni pod schodami w klatce scho-

dowej wejściowej, a także naprawę 

zaplecza pomocy interaktywnych. 

 Dokonano także korekty roz-

dysponowania środków na przyszły 

rok. Na rzecz Przedszkola Nr 95 

przeznaczono środki na wyznaczenie 

i przygotowanie miejsca do prowa-

dzenia zajęć ruchowych z dziećmi  

w ogrodzie przedszkola. Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna  

Nr 3 z ul. Konfederackiej 18 otrzy-

mała środki na zakup wyposażenia. 

Komisariat Policji nr V otrzymał 

współfinansowanie razem z Dziel-

nicą VIII na zakup samochodu oso-

bowego segmentu „SUV” w wersji 

oznakowanej. 

Ostatnia z uchwał wprowadziła po-

prawki podziału środków finanso-

wych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 

roku.

 Dnia 21 października odbyła 

się kolejna, XXV sesja Rady, pod-

czas której uchwalono kolejne korek-

ty budżetowe. Klub Iskierka otrzy-

mał pieniądze na wymianę podłogi 

w sali teatralnej. Do zadań remontów  

została dodana wymiana nakładki  

asflatowej na ul. Pocztowej. Są to 

zadania realizowane z tegorocznego 

budżetu.

 Wprowadzono także ko-

rekty w przyszłorocznym budżecie 

zwiększające środki na remonty dróg  

i chodników na terenie Dzielnicy. 

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG

Kraków w czerwonej strefie  
na mapie zakażeń koronawirusem

 Od soboty, 17 października, Kraków obję-
ty został czerwoną strefą zakażeń koronawirusem. 
Zaostrzone zostały też dotychczasowe zasady bez-
pieczeństwa w strefach. Najostrzejszymi restrykcja-
mi objętych zostało 11 miast wojewódzkich i 152 
powiaty. Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do 
wszystkich zasad sanitarnych.

W związku z obecną sytuacją dot. rozprzestrzeniania 
się koronawirusa  informujemy, iż w dniu 14.10.2020 
weszło w życie  Zarządzenie Prezydenta Miasta Kra-
kowa nr 2579/2020 w sprawie zamknięcia Urzędu 
Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta 
(obowiązuje do odwołania). 
Prosi się mieszkańców o przekazywanie wsze-
lkich dokumentów drogą elektroniczną  
rada@dzielnica9.krakow.pl lub poprzez wrzucanie 
do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy IX.
Dyżury członków Zarządu Dziel-
nicy IX zostały zawieszone do odwołania,  
prosimy o kontakt telefoniczny:

Przewodniczący Rady i Zarządu
Bogusław Gołas - tel. 694 284 011

Zastępca Przewodniczącego 
Wojciech Migdał - tel. 603 604 915 

Członek Zarządu
Marek Brożek - tel. 535 895 779

Realizacja BO - budki lęgowe dla ptaków
W zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
jednym ze zwycięskich projektów był projekt stwo-
rzenia budek lęgowych w Parku Solvay. Niedawno, 
Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował to zadanie, 
umiejscawiając w parku znaczną ilość nowych pta-
sich domów oraz tablice edukacyjno-informacyjne 
związane z życiem tych podniebnych stworzeń. Za-
wieszenie budek w Parku Solvay, w dłuższym okre-
sie czasu, powinno przyczynić się do zahamowania 
spadku liczebności ptaków, dając nadzieję na stwo-
rzenie warunków do zachowania ptasiej populacji  
w naszej dzielnicy.               Marek Kocajda
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Przeglądy gwarancyjne 
inwestycji z 2017 roku

W październiku dokonano przeglądu gwarancyjnego 
inwestycji zrealizowanych z inicjatywy Rady Dzielnicy 
IX przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Przegląd był 
nadzorowany przez delegowanych radnych Leszka 

wraz z utwardzeniem terenu, ul. Orzechowa – remont 
ciągów pieszych do pętli tramwajowej w Borku 
Fałęckim, Plac Łagiewnicki – obniżenie krawężników, 
ul. Szaniawskiego i ul. Bogdanowicza – remont 

Przeglądy gwarancyjne wykonywane są w przypadku 
każdej z inwestycji miejskich, w celu wniesienia 
ewentualnych uwag po kilku latach od wykonanej 
inwestycji, tak aby w ramach gwarancji zapewnianej 
przez wykonawcę można było bezkosztowo dokonać 
poprawek. Dzięki temu wykonawcy wiedzą,  
że każdorazowa inwestycja musi zostać wykonana  
z należytą starannością.           Maciej Bała

fragmentu nawierzchni jezdni oraz ul. Pocztowa 
– remont fragmentu nawierzchni jezdni. Radni w 
wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzili 
uchybień w wykonaniu powyższych inwestycji.

Siwca oraz Macieja Bałę. Prowadzony przegląd 
obejmował inwestycje z 2017 roku. Na zdjęciach są to 
kolejno: ul. Nowogródzka – remont chodnika i jezdni, 
ul. Zakopiańska 101-103 – remont chodnika i jezdni 

Fotorelacja z budowy Trasy Łagiewnickiej

Rada Dzielnicy otrzymała zgłoszenie od jedne-
go z mieszkańców w sprawie organizacji ruchu  
na ul. Hoffmanowej oraz Deotymy. Część zmian tam 
wprowadzonych nie została skonsultowana z Radą 
Dzielnicy i spowodowała sprzeciw mieszkańców. 
Przypomnijmy, iż Rada podjęła uchwałę o wprowa-
dzeniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Deotymy 
i Hoffmanowej (od ul. Deotymy do ul. Do Wilgi). 
Zaskoczeniem było jednak wprowadzenie na tych 
ulicach kontra ruchu dla rowerzystów oraz skróce-
nie odcinka jednokierunkowego na ul. Hoffmano-
wej tuż przed skrzyżowaniem z ul. Do Wilgi. Rada 
zawnioskowała do Miejskiego Inżyniera Ruchu 
w sprawie zmiany powyższych pomysłów, które 
są niekorzystne dla mieszkańców. Należy zauwa-
żyć, że w bliskim sąsiedztwie znajduje się rów-
noległa ścieżka rowerowa przy ul. Zakopiańskiej,  
a w ul. Cegielnianej jest ruch dwukierunkowy, któ-

ry przejmie ewentualny ruch rowerowy. Inicjatywa 
Dzielnicy miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
i ilości miejsc postojowych na tych ulicach. O ile 
pierwszy cel został spełniony, to drugi już nie. 
Rada Dzielnicy czeka na odpowiedź Miejskiego In-
żyniera Ruchu. O zmianach będziemy informować  
w kolejnych wydaniach pisma.           JG

Interwencja na Deotymy

Chodnik przy Zakopiańskiej gotowy
W tym miesiącu został zakończony remont chodni-
ka wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. To kontynuacja re-
witalizacji tego ciągu pieszego, prowadzącego do 
uczęszczanych przystanków tramwajowych przy pętli  
w Borku Fałęckim. Przeprowadzone prace pozwalają 
na komfortowe poruszanie się w tym rejonie, umożli-
wiając bezpieczną podróż wózkom inwalidzkim, czy 
też wózkom dziecięcym. Odbioru zadania dokonali 
radni Maciej Bała, Jerzy Bętkowski oraz Paweł Hey-
duk. 

Paweł Heyduk
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 Przy Centrum Aktywności Seniora „Borsu-
czek” działa amatorski teatr seniorów „Lekko z gór-
ki” pod kierownictwem Natalii Wojtali. Wiosną ze-
szłego roku spotkały się i ustaliły, że chcą spróbować 
swych sił w aktorstwie, tak aby mieć z tego własną 
satysfakcję, a przede wszystkim dawać radość innym 
seniorom, którzy będą przychodzić na ich występy. 
Jak postanowiły, tak zrobiły. Już w czerwcu zeszłego 
roku dały pierwszy popis swych umiejętności wystę-
pując w MOPSie na os. Szkolnym w przedstawieniu 
pt. Satyra i refleksja w twórczości Gałczyńskiego, 
Brzechwy i Tuwima. Publika była zachwycona. 

 Po przełamaniu pierwszych lodów, Panie po-
czuły się pewniej na scenie, zarażając aktorstwem 
nowych kolegów, którzy dołączali do zespołu. Grupa 
rozrosła się do kilkunastu osób. Swymi występami 
uświetniła Pożegnanie lata w Sidzinie, a także wystą-
piła na przeglądzie grup teatralnych w Szczyrku.
 Dnia 16 września tego roku, po kilkumie-
sięcznej przerwie w działalności amatorskiego te-
atru, miała miejsce premiera nowego spektaklu  
pt. Kancelaria adwokacka w sali teatralnej CSW 
Solvay. Premiera była poświęcona zmarłemu kole-
dze - Jerzemu Nowakowskiemu. Publiczność z en-

tuzjazmem przyjęła artystów-seniorów nagradzając 
ich gromkimi brawami. Spektakl reżyserowała Nata-
lia Wojtala, scenariusz – Lucyna Adamus-Surówka, 
oprawa muzyczna – Maciej Pałczyński. W spektaklu 
występują: Stanisław Kuć, Maria Repeć, Mariola 
Hurko, Danuta Nowakowska, Lucyna Adamus-Su-
rówka, Anna Kozioł, Hania Florczyk i Wiesława Wi-
cher.

 Kolejny występ planowany jest w Klubie 
Iskierka, jak tylko będzie to bezpieczne i możliwe 
ze względu na obowiązujące obostrzenia. Zachęca-
my wszystkich seniorów z naszej dzielnicy, którzy 
chcieliby spróbować swych sił w amatorskim aktor-
stwie do zgłoszeń do teatralnej grupy przy CAS„Bor-
suczek”. Zespół teatralny pod kierownictwem Natalii 
Wojtali składa serdeczne podziękowania wszystkim 
pracownikom CSW Solvay za udostępnienie sali 
prób i pomoc w przygotowaniu uroczystej premiery.

Mariola Hurko

Teatralne „Lekko z górki”
 
W sierpniu Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę  
w sprawie umieszczenia w Budżecie Miasta Kra-
kowa na rok 2021 nakładek asfaltowych na terenie 
Dzielnicy IX. Zawnioskowano o umieszczenie w Bu-
dżecie Miasta Krakowa na przyszły rok wykonanie 
nakładek asfaltowych na ulicach Podmokłej, Suchej 
oraz Koszalińskiej. Rada argumentowała powyższy 
wniosek złym stanem technicznym ulic oraz koszta-
mi przewyższającymi możliwości budżetowe Dziel-
nicy. W odpowiedzi, Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
poinformował o umieszczeniu na liście rankingowej 
zadań na rok 2021 zadania pod nazwą „Program 
modernizacji dróg”. W przedmiotowym zadaniu nie 
zostały wskazane konkretne ulice. Po ewentualnym 
zabezpieczeniu w przyszłorocznym budżecie miasta 
środków finansowych na to zadanie, ZDMK wskaże 
ulice, które zostaną wyremontowane w ramach puli 
środków. Jednocześnie ZDMK wskazało, iż kształt 

budżetu miasta znajduje się w gestii Rady Miasta 
Krakowa. Rada Dzielnicy IX ma nadzieję na po-
myślne decyzje Rady Miasta i realizacje nakładek na 
wskazanych ulicach.

JG

Przyszłoroczne nakładki 

Patroni ulic naszej dzielnicy - Jadwiga Łuszczewska ps. Deotyma
 J a d w i g a 
Łuszczewska, ps. lite-
racki Deotyma (1834-
1908) to polska poet-
ka i powieściopisarka 
romantyzmu, impro-
wizatorka.
 Jadwiga wy-
chowywana była  
w patriotycznej at-
mosferze, gdzie wie-
le uwagi poświęcano 

historii i literaturze. Owocem takiego wychowania 
były jej liczne podróże wraz z rodzicami po ziemiach 
polskich. Zwiedziła także Austrię, Belgię, Francję i 
Włochy. Pseudonim „Deotyma” wybrała jej matka, 
gdy Jadwiga miała kilkanaście lat. Szybko zdobyła 
rozgłos i podziw jako improwizatorka poezji.
 Łuszczewska była autorką wielu zbiorów 
wierszy, poematów, dramatów i powieści. Działal-
ność twórczą rozpoczęła w 1852 od publicznych im-

prowizacji. W 1854 wydała w Warszawie pierwszy 
tom Improwizacje i poezje. Jadwiga zaangażowała 
się także w działalność patriotyczną. Brała udział  
w manifestacjach patriotycznych, które odbywały 
się w Warszawie od 1860 roku. Po wybuchu powsta-
nia styczniowego ojciec poetki został aresztowany  
i w 1863 zesłany w głąb Rosji. Deotyma zdecydowała 
się towarzyszyć swemu ojcu. 
 W roku 1865 Wacław wraz z córką powró-
cili do Warszawy. Był to początek znanych w War-
szawie „czwartków literackich” u Deotymy. Popular-
ność zdobyły jej powieści historyczne dla młodzieży, 
zwłaszcza „Panienka z okienka” (1893), „Branki  
w jasyrze” oraz „Pamiętnik”. Była również autorką 
powieści fantastyczno-naukowej „Zwierciadlana za-
gadka”.
 Upamiętnia ją nazwa jednej z ulic na war-
szawskim Kole, w krakowskich Łagiewnikach,  
w Gdańsku-Wrzeszczu, w Kutnie oraz w Słupsku.

opr. JG
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Zajęcia w Iskierce 
ostatnie wolne miejsca!

 Dnia 28 września odbył się „Dzień Seniora” 
zorganizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowe-
go Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów. W programie uroczystości było spotkanie  
z podkomisarz Beatą Wcisło, dotyczącym zasad 
bezpieczeństwa, jakimi powinni się kierować wszy-
scy seniorzy, którzy są grupą narażoną na oszustwa  
ze strony podstępnych złodziei. Po prelekcji oraz 

smakowitym poczęstunku, odbył się występ ar-
tystyczny Doroty Helbin i Elżbiety Garncarczyk. 
Wszyscy goście byli zachwyceni. Na zaproszenie 
Związku, w spotkaniu wziął udział Przewodniczący 
Dzielnicy IX Bogusław Gołas. Spotkanie odbywało 
się pod rygorem obowiązujących wymogów sanitar-
nych.          

     JG

Obchody Dnia Seniora

 We wtorek 6 października odbył się wyjąt-
kowy Koncert Piosenki Francuskiej dla Seniorów 
z Dzielnicy IX. Spotkanie otworzył Przewodniczą-
cy Dzielnicy IX Bogusław Gołas, kierując najlep-
sze życzenia dla wszystkich borkowskich seniorów. 
Koncert uświetnili niesamowici artyści - Dorota Hel-
bin, Mateusz Dudek, Piotr Kaczorowski oraz Vasyl 
Kobil. Dorota Helbin to krakowska śpiewaczka. Jej 
liryczny sopran – odpowiednio zmodulowany – do-
skonale brzmi m.in. w klimatach repertuaru Edith 
Piaf, który w wykonaniu Helbin zdobył szczególne 
uznanie publiczności. W drugiej części spotkania 
odbył się koncert "Biesiada Polska - najpopularniej-
sze piosenki". Po koncercie seniorzy wzięli udział  

w quizie muzycznym przygotowanym przez Elżbie-
tę Garncarczyk i Andrzeja Machetę. Koncert został 
ufundowany ze środków Rady Dzielnicy IX.

JG

Jesienne spotkanie z seniorami w CSW Solvay

Planszówki w Bibliotece

Od maja 2019 r. w Bibliotece Kraków działa dar-
mowa wypożyczalnia gier planszowych. Prawie 600 
planszówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych war-

tych blisko 50 tys. zł. zostało zakupionych ze środ-
ków Budżetu Obywatelskiego.
Wybór jest duży: od gier strategicznych, przez edu-
kacyjne, literackie, historyczne po przygodowe, ro-
dzinne i imprezowe.
Gry planszowe wzbogacą ofertę 7 filii Biblioteki 
Kraków i będą udostępniane w wypożyczalniach  
i na miejscu na podobnych zasadach jak książki – na 
31 dni z możliwością wcześniejszej rezerwacji przez 
internetowy katalog biblioteczny.
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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 
(za pośrednictwem biura Rady Dzielnicy IX lub tel. 694 284 011)
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 16.00-17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95  
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
   ul. Zakopiańska)
• Filia nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Filia nr 33 Biblioteki Kraków (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)

• Szkoła Podstawowa (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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Od tego roku w Krakowie funkcjonuje Centrum 
Sportu Zapaśniczego, znajdujące się na terenie Bie-
żanowa. Polecamy uwadze to miejsce wszystkim 
mieszkańcom naszej dzielnicy. Można tam w pełni 
profesjonalnie, ale także i amatorsko, uprawiać spor-
ty zapaśnicze. Szczegóły znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: www.biezanowianka.pl.

Centrum Sportów ZapaśniczychDO 30.10.2020
DO 31.10.2020

Od początku września wybrane szkoły z  Krakowa 
umożliwiają rezerwację przyszkolnych boisk i sal 
gimnastycznych za pośrednictwem aplikacji Bal-
lSquad. Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, aby 
wynająć odpowiednie miejsce na rozgrywki sporto-
we, a także skompletować drużynę wśród przyjaciół  
i  innych miłośników sportu. Do pilotażowego pro-
gramu rezerwacji on-line przystąpiło jedenaście 
szkół samorządowych z całego Krakowa.
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Krzyżówka 1
Poziomo:
    1. Wyposażenie, sprzęt
    2. Usuwanie chwastów z grządki
    3. Usuwa plamy
    4. Zajmuje się analizą danych
Pionowo:
    1. Inaczej ezoteryk
    2. Kobieta w pacierzu
    3. Imię aktora Bodo
    4. Rasa małego psa
        do towarzystwa

    Litery w polach koloru żółtego
    czytane kolejno od 1 do 6
    utworzą hasło – rozwiązanie     
    krzyżówki 1         

Limeryk  
o wirusie:

 
WIRUS COVID-19 

Blady turysta z Drezna 
Busem wrócił do Gniezna. 
Będąc na kwarantannie           

Bardzo drży nieustannie, 
Bo co go czeka – nie zna!    

Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek
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Krzyżówka 2
Poziomo:
    1. Hojny dobroczyńca
    2. Dział medycyny dla seniorów
    3. Odlewa dzwony i posagi
    4. Dział telekomunikacji
Pionowo:
    1. Podobizna, ilustracja
    2. Pracuje przy mikrofonie
    3. Używa go lekarz do osłuchiwania
        pacjenta
    4. Człowiek zaufany, przyjaciel od serca

    Litery w polach koloru zielonego
    czytane kolejno od 1 do 7
    utworzą hasło – rozwiązanie     
    krzyżówki 2         

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: UŁAN I KOŃ

Hasło dodatkowe z poprzedniego numeru to: BITWA


