
nr 4 / 2021
egzemplarz bezpłatny

ISSN 2544-0632 i n f o . 9
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki



2 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 4/2021  •  www.dzielnica9.krakow.pl 3Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 4/2021  •  www.dzielnica9.krakow.pl

Szanowni Państwo!

Przed Państwem 
wakacyjny 
numer wydania 
dzielnicowego 

pisma info.9. Ten numer  
w dużej mierze poświęcamy 
naszym seniorom. 
Znajdziecie Państwo 
relację z kolejnej odsłony 
Akademii Seniora. Kolejne 
spotkanie już we wrześniu, 
na co serdecznie wszystkich 
Państwa zapraszam. 
Poza tym w numerze opis 
znakomitego spektaklu  
w wykonaniu seniorskiej 
grupy teatralnej.  Mamy 
także bardzo miłą wiadomość 
– nasz dzielnicowy policjant 
– sierż. M.Braś otrzymał 
nagrodę „Bezpieczny 
Kraków”. Gratulujemy!
Przypominam Państwu  
o obowiązku udziału w spisie 
powszechnym do końca 
września. Nie odkładajmy 
tego na ostatnią chwilę,  
nie bójmy się także kontaktu 
z rachmistrzem spisowym. 
Zachęcam także do zwrócenia 
uwagi na wakacyjną 
odsłonę akcji szczepień 
organizowaną przez Kraków, 
dla tych, którzy jeszcze nie 
zdecydowali się zaszczepić. 
Miejmy nadzieję, że epidemia 
dzięki temu pozostanie  
w odwrocie na dobre.
Życzę Państwu wypoczynku  
i słonecznych wakacji.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W   dniu 23 czerwca odbyła 
się XXXIII Sesja Rady Dzielnicy IX, 
podczas której podjęto dwie uchwały. 
Pozytywnie zaopiniowano ustalenie 
warunków zabudowy dla budynku 
mającego powstać przy ul. Jugo-
wickiej. Natomiast negatywnie za-
opiniowano koncepcję miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Obozowa – Skośna”. 
W uzasadnieniu wskazano, iż w pro-
jekcie planu zagospodarowania prze-
strzennego występuje niezgodność 
z obowiązującymi planami miejsco-
wymi „Polana Żywiecka” i „8 Puł-
ku Ułanów” w zakresie skomuniko-
wania terenów os. Polana Żywiecka  
z projektowaną ulicą 8 Pułku Uła-
nów.
 Kolejna, XXXIV Sesja odby-
ła się w dniu 7 lipca. Podjęto cztery 
uchwały. Rada poparła protest miesz-
kańców Borku Fałęckiego przeciw-
nych braku połączenia ul. Szczer-
bińskiego z ul. 8 Pułku Ułanów.  
W uzasadnieniu wskazano, iż sko-
munikowanie drogowo ul. Szczer-
bińskiego z ul. 8 Pułku Ułanów 
rozwiąże w części tworzenie się 
korków na ulicach: Żywiecka, Zdu-
nów, Kościuszkowców, Mireckie-
go, Niemcewicza, Zbrojarzy. Ulica 
Szczerbińskiego jest przygotowana  
do włączenia w projektowaną  
ul. 8 Pułku Ułanów i jest to zadanie 
praktycznie bezkosztowe. Decyzję  
o rezygnacji połączenia ul. Szczer-

bińskiego z ul. 8 Pułku Ułanów 
podjęto na spotkaniu w Urzędzie 
Miasta Krakowa bez udziału Rady  
Dzielnicy IX. 
 Rada zawnioskowała także  
o wykup działki przy ul. Huculskiej. 
Działka ta znajduje się bezpośred-
nio przy jezdni ulicy Huculskiej i jej 
wykup umożliwi budowę chodnika, 
tak aby piesi nie musieli przemiesz-
czać się jezdnią. Dotyczy to kilkuset 
mieszkańców okolicznych bloków.
 Dokonano także korekty 
środków wydzielonych do dyspo-
zycji Dzielnicy IX na bieżący rok. 
Zmiany były związane między  
innymi rezygnacją z organizacji tego-
rocznych Dni Dzielnicy ze względów 
epidemiologicznych. Radni wyrazili 
nadzieję możliwości zorganizowania 
imprezy w przyszłym roku.
 Rada uchwaliła także po-
dział przyszłorocznych środków  
na poszczególne zadania. Wśród nich 
można wymienić kontynuacje re-
montów w placówkach oświatowych 
i kulturalnych na terenie Dzielnicy 
IX, a także na projekty edukacyjne, 
budowę kładki na potoku Rzewny, 
remonty dróg i chodników oraz wie-
le innych.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG

 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wrę-
czył nagrody „Bezpieczny Kraków” dwóm policjan-
tom, strażniczce miejskiej i strażakowi. Specjalne 
wyróżnienia za wzorową pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 
zostały przyznane już po raz szesnasty.
 Ceremonia wręczenia nagrody „Bezpiecz-
ny Kraków” jak zawsze zgromadziła w magistra-
cie najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy służb 
mundurowych: policji, straży pożarnej i straży miej-
skiej. Prezydent podziękował za to, że możemy żyć  
w spokojnym mieście, które nie od dziś wyróżnia się 
pod względem bezpieczeństwa na tle innych miast. 
I za to, że w chwilach wyjątkowych, wymagających 
szczególnej mobilizacji, możemy być dumni z nasze-
go Krakowa – tak jak to miało miejsce wielokrotnie 
w ostatnich latach podczas wielkich masowych im-
prez: wydarzeń sportowych, kulturalnych, religij-
nych i społecznych. 

 Laureatem nagrody „Bezpieczny Kraków”  
za rok 2020 został nasz dzielnicowy - sierżant szta-
bowy Mateusz Braś – dzielnicowy w Komisariacie V 
Policji w Krakowie zgłoszony przez Radę Dzielnicy 
IX Łagiewniki – Borek Fałęcki. Należy on do grona 
wyróżniających się funkcjonariuszy, podejmujących 
działania wykraczające poza podstawowy zakres 
obowiązków.
 Radę Dzielnicy IX reprezentowali: Członek 
Zarządu Marek Brożek oraz Przewodnicząca Komi-
sji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Mariola 
Hurko. Sierżantowi gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów zawodowych!

opr. JG

Nagrodzeni za pracę na rzecz bezpieczeństwa
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 Wykonawca budowy Trasy Łagiewnickiej 
złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia 
inwestycji o trzy miesiące - do końca marca 2022 
roku. Wśród przyczyn opóźnień wskazywana jest 
pandemia koronawirusa, która umożliwiała pracę 
części brygad, a także deszczowy okres wiosenny.
 Obecnie nastąpiła zmiana ruchu w ciągu uli-
cy Zakopiańskiej, gdzie kierowcy poruszają się już 
po nowym fragmencie drogi, na którym powstało 
torowisko tramwajowe. Teraz drogowcy wykonują 
nową nawierzchnię oraz torowisko na jezdni w stro-
nę granic miasta.
 Ze względu na systemy bezpieczeństwa w 
tunelach trasa może zostać oddana w całości. Nastą-
piłoby to więc pod koniec marca. Ważna informacja 
dla mieszkańców jest jednak taka, że nie wydłużą 
się utrudnienia na drogach w sąsiedztwie inwestycji. 

Pod koniec sierpnia uciążliwości powinny się zakoń-
czyć w rejonie Ruczaju, a od listopada w rejonie ulic 
Zakopiańskiej, Ludwisarzy i Zbrojarzy. 

JG

Trwające prace remontowe przy ulicy Uroczej do-
biegły końca. Został wyremontowany chodnik wraz 
z podjazdami na części ulicy, a także poprawiona 
została nawierzchnia drogi. Zadanie zostało sfinano-
swane ze środków Dzielnicy IX

JG

Remont na Uroczej zakończony

 Dnia 28 czerwca odbyło się spotkanie kon-
sultacyjne dotyczące koncepcji rozwiązania bezkoli-
zyjnego skrzyżowania ulicy Fredry z linią kolejową 
przebiegającą w jej ciągu. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele miasta oraz Rady Dzielnicy, a także 
zainteresowani mieszkańcy. Zainteresowanie sprawą 
jest dość duże, o czym może świadczyć frekwencja 
ponad 70 mieszkańców podczas tego spotkania. 
 Przypomnijmy, iż firma projektująca warian-
ty koncepcji budowy przejazdu zaproponowała trzy 
możliwości bezkolizyjnego połączenia: Wariant I – 
wiadukt nad linią kolejową nr 94; Wariant II – tunel 
pod linią kolejową nr 94; Wariant III – umożliwiają-
cy etapowanie prac: tunel drogowy i kładka pieszo-
-rowerowa. Większość z uczestników spotkania skła-
niała się ku koncepcji budowy wiaduktu wskazując 

ją jako prawdopodobnie mniej kosztowną i łatwiej-
szą w realizacji, co uznano za istotne i zwiększające 
prawdopodobieństwo finansowania i realizacji inwe-
stycji w najbliższych latach. 

JG

Spotkanie konsultacyjne w sprawie  
budowy wiaduktu nad ul. Fredry

Opóźnienie na budowie Trasy Łagiewnickiej

#Krakówszczepi - mobilne punkty szczepień
 Trwa wakacyjna akcja szczepień przeciw 
COVID-19. W mobilnych punktach wszyscy chętni 
będą mogli zaszczepić się jednodawkowym prepara-
tem firmy Johnson & Johnson.
 Przypomnijmy, że w akcji szczepień mogą 
uczestniczyć osoby dorosłe, posiadające e-skierowa-
nie. Na szczepienie nie trzeba się rejestrować – wy-
starczy zgłosić się i wypełnić kwestionariusz wstęp-
nego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem 
lub zgłosić się z uzupełnionym kwestionariuszem 
za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. 
Szczepienia wykonują wyłącznie osoby wyspecjali-
zowane i uprawnione, a przed dokonaniem szczepie-

nia pacjent przechodzi standardową kwalifikację.
 Dodajmy, że mobilne jednostki szczepień 
są organizowane dla przyspieszenia procesu szcze-
pień krakowian i prowadzone są na zlecenie Gminy 
Miejskiej Kraków przez Miejskie Centrum Opieki 
dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie.
 Akcja #KRAKOWSZCZEPI potrwa do koń-
ca wakacji w wyznaczonych terminach i punktach na 
mapie Krakowa, w tym w specjalnie ustawionych na-
miotach oraz w dostosowanych do realizacji szcze-
pień elektrycznych autobusach MPK SA.

JG

Fot. ZZM

Odnowiona pętla autobusowa  
w Borku Fałęckim

Na pętli autobusowej Borek Fałęcki przeprowadzono 
kompleksowy remont wszystkich peronów przystan-
kowych . Dokonano wymiany nawierzchni, krawęż-
ników, zamontowano także nowe ławki oraz kosze 
na śmieci. Dzięki przeprowadzonym pracom znaczą-
co poprawi się komfort podróżujących pasażerów - 
nowa nawierzchnia ułatwia poruszanie się osobom 
starszym. Nie tworzą się także kałuże, co wcześniej 
było problemem dla podróżujących mieszkańców. 

JG
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 Dnia 10 lipca w Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay odbyła się kolejna edycja Akademii 
Seniora współorganizowanej przez „Głos Seniora” 
i CSW Solvay, objętej patronatem przez Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy IX – Bogusława Gołasa.
Tematami spotkania były apiterapia oraz bezpieczeń-
stwo seniorów.
 Pierwszy wykład „Apiterapia - czym jest  
i co daje?” poprowadził Ryszard Teska pszczelarz, 
właściciel Nadwiślańskiej Pasieki a także ambasa-
dor „Głosu Seniora”. Zaprezentował możliwości te-
rapeutyczne pszczelich produktów – miodów, pyłku 
kwiatowego, propolisu i mleczka pszczelego. Tema-
tyka okazała się nad wyraz ciekawa a dodatkowym 
pytaniom nie było końca.
 Drugi wykład „Stop manipulacji – nie daj się 
oszukać. Oszustwo na spis powszechny” zaprezen-
tował Łukasz Salwarowski prezes Stowarzyszenia 
Manko, redaktor naczelny „Głosu Seniora”. Tema-
tyka oscylowała wokół aktualnie przeprowadzanego 
w naszym kraju Narodowego Spisu powszechnego 
Ludności i Mieszkań i ewentualnych zagrożeń z nim 

związanych – próbami wyłudzania wrażliwych da-
nych osobowych. Z prezentacji uczestnicy Akademii 
dowiedzieli się jak takich niebezpieczeństw uni-
kać. Po części merytorycznej spotkania – jak bywa  
w zwyczaju nastąpiła część srtystyczna.
 Koncert „Morenica”, prezentujący folklor 
słonecznej Iberii zaprezentował zespół w składzie:
Blanka Dembosz-Tondera (śpiew, kompozycje elek-
troakustyczne), Paweł Matyja (gitara), Jakub Korna-
kiewicz (obój współczesny, flet prosty, instrumenty 
perkusyjne) i Adrianna Kafel (wiolonczele, fidele ko-
lanowe). Nastrój wykonywanych utworów, inspiru-
jące aranżacje i ciekawe instrumentarium zachwyci-
ły słuchaczy. Muzyka sefardyjska, chrześcijańskiego 
średniowiecza, muzułmańska ornamentyka rozgrzały 
muzyków i słuchaczy. Ostatnie utwory sala śpiewała 
już razem z muzykami – po hiszpańsku (!).

 Wszyscy syci wrażeń opuszczali CSW Solvay 
w dobrym nastroju, dopytując o następne edycje.  
W imieniu Marii Dzioby kierowniczki Centrum 
Sztuki Współczesnej Solvay zapraszamy na następne 
spotkanie – 4 września 2021 r. Do zobaczenia!

JG

Kolejne spotkanie z cyklu Akademii Seniora
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Małopolanie Przyjaźni Pszczołom

W ramach projektu Małopolska Przyjazna Pszczołom 
– II edycja zapraszamy do udziału w konkursie Ma-
łopolanie Przyjaźni Pszczołom. Celem konkursu jest 
promowanie postaw ekologicznych oraz idei zrów-
noważonego rozwoju poprzez zachęcanie mieszkań-
ców Małopolski do sadzenia roślin miododajnych na 
działce, w ogrodzie czy balkonie. Konkurs będzie 
polegał na promowaniu działek i ogródków z rośli-
nami miododajnymi. Jeżeli chcesz wziąć udział w 
konkursie wyślij zdjęcie swojej działki, ogrodu, bal-
kony, w których rosną rośliny miododajne na email 
konkurs@manko.pl. Na laureatów czekają nagrody!

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Patriotyczny Głos Seniora Śladami Niepodległej

Celem ogólnopolskiego projektu jest aktywizacja  
i edukacja osób starszych poprzez promowanie 
wiedzy historycznej i patriotycznej. Tematem prze-
wodnim projektu jest historia i działania niepodle-
głościowe oraz rola seniorów w utrwalaniu pamięci 
historycznej i patriotyzmu. Seniorzy są mentorami 
i żywymi świadkami historii. Czekamy na Wasze  
wspomnienia, historie, zdjęcia, wiersze, opisy zapo-
mnianych bohaterów i wydarzeń pod mailem kon-
kurs@manko.pl. Na laureatów czekają nagrody!

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzy-
manych w ramach programu wieloletniego na rzecz 
Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edy-
cja 2021

Konkursy dla Seniorów!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkową, między-
pokoleniową imprezę z DJ Wiką oraz Głosem Se-
niora, która odbędzie się 4.09.2021 r. (sobota),  
o godz. 15.00 w Centrum Sztuki Współczesnej 
„Solvay” – Kraków, ul. Zakopiańska 62!

Międzypokoleniówka to okazja do aktywności, tań-
ca oraz zabawy, której tak bardzo brakowało nam w 
ostatnim roku! Imprezę rozkręci niezastąpiona Wir-
ginia Szmyt – DJ Wika, najstarsza polska didżejka,  
a także Ambasadorka Głosu Seniora! Będzie również 
okazja do wzięcia udziału w konkursach z nagroda-
mi.

Międzypokoleniówka z DJ Wiką
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 Dnia 26 czerwca odbyła się premiera wido-
wiska poetycko-muzycznego „I cóż tam robisz Ka-
rolu na niebie” w sali widowiskowej Centrum Sztuki 
Współczesnej Solvay. W trakcie przedstawienia mia-
ło miejsce spotkanie z Heleną Waśniowską i jej wier-
szami. Przedstawienie, jak i tomik wierszy „Moje 
rzeźbienie w słowie. Wiersze i rymowanki” H. Wa-
śniowskiej, dedykowane są św. Janowi Pawłowi II. 
Premiera sztuki i promocja tomiku miały uświetnić 
obchody Roku Św. Jana Pawła II. 
 Tak się jednak nie stało. Pandemia, pandemia 
ona wszystko zmienia… Jednak nie poddawaliśmy 
się zwątpieniu. Scenariusz został opracowany na 
nowo, na bazie wybranych wierszy Karola Wojtyły, 
późniejszego Papieża Jana Pawła II, Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego, laureatek XXVII edycji Festiwa-
lu Papieskiego w Białym Dunajcu i fragmentów sztu-
ki „Dokąd” autorstwa Antoniego Wiatra. Dotykają 
one problemów egzystencjalnych, z którymi zmaga 
się współczesny człowiek. Skłaniają do szukania 
odpowiedzi na istotne pytania: kim jestem, jaki sens 
ma moje życie i dokąd zmierzam w „Taki to mrocz-
ny czas”, jak pisze K.K. Baczyński. Rozważaniom 

Biała róża 
dla Papieża

tym towarzyszą piękne, ulubione „pieśni papieskie”  
i inne wyjątkowe, mało znane utwory. Możliwość 
wystąpienia w CSW Solvay, gdzie nieopodal w fa-
bryce sody przed laty pracował jako robotnik Karol 
Wojtyła, dodała nam skrzydeł.
 Scenicznie spektakl zrealizowały dwa zespo-
ły teatralne: Teatr po Latach – integracyjna pokole-
niowo grupa teatralna z Centrum Kultury w Świąt-
nikach Górnych i Teatr Lekko z Górki przy Centrum 
Aktywności Seniorów „Borsuczek” w Krakowie. 
To amatorskie grupy twórcze, skupiające wielbicieli 
sztuki teatralnej. Łącznie 26 osób.
 Wspaniała publiczność dopisała. Na widow-
ni zasiedli również zacni goście. Wśród nich Anna 
Grabowska – Dyrektor Centrum Kultury Podgórza, 
Małgorzata Duży – Burmistrz Miasta i Gminy Świąt-
niki Górne, Bogusław Gołas – Przewodniczący Rady  
i Zarządu Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, 
Maria Klima – Sekretarz Gminnej Rady Seniorów 
w Wieliczce. Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady 
Krakowskich Seniorów i Prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym  
im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie. Całość 
prowadzili Natalia Wojtala i Hubert Schäffer. Nad 
wszystkim czuwała Maria Dzioba – kierownik CSW 
Solvay, która w swej działalności, wraz z pracowni-
kami, poprzez kulturę integruje różne grupy i środo-
wiska społeczne. Dba także o rozwój amatorskiego 
ruchu artystycznego, stwarzając ku temu dogodne 
warunki, co potwierdza realizacja tego spektaklu. 

JG
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 Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w 2021 
roku zorganizowało Konkurs Recytatorski „Czesław 
Miłosz w 110. rocznicę urodzin”. W miesiącach 
wiosennych przyjmowane były zgłoszenia w formie 
nagrań video a 27 kwietnia br. jury zakwalifikowało 
najlepszych uczestników do II etapu.
 Dnia 30 czerwca – dokładnie w 110. rocznicę 
urodzin Czesława Miłosza - na Sali Widowiskowej 
CSW Solvay odbył się Wielki Finał Konkursu. Re-
cytatorzy – wyłonieni w I etapie – recytowali tek-
sty Poety przed licznie zgromadzoną publicznością. 
Emocji było co niemiara a poziom wystąpień bardzo 
wysoki. Jury miało trudne zadanie ale po głębokiej 
dyskusji zdecydowało przyznać nagrody:
I miejsce – Jadwidze Przybyło – ZŁOTY LIŚĆ 
WAWRZYNU
II miejsce – Mikołajowi Wiśniewskiemu – SREBR-
NY LIŚĆ WAWRZYNU
III miejsce – Krystynie Zawadzkiej – BRĄZOWY 
LIŚĆ WAWRZYNU
oraz dwa wyróżnienia:
Wiesławie Wicher i Edycie Zalewskiej.

 Wszystkim uczestnikom Konkursu należą się 
podziękowania za udział a zdobywcom nagród gra-
tulacje. Zapraszamy na przyszły rok i kolejną edycję 
Konkursu Recytatorskiego poświęconą twórczości 
Mirona Białoszewskiego w 100. rocznicę urodzin.
Także 30 czerwca Teatralna Scena Solvay zapre-
zentowała premierę widowiska poetyckiego „Inny,  
a przecież ten sam …” złożonego z tekstów Czesła-
wa Miłosza. 
 Na scenie wystąpili: Stanisław Kuć, Hubert 
Schaeffer, Mariola Hurko, Patrycja Sura, Danuta No-
wakowska, Hanna Florczyk, Maria Repeć, Mikołaj 
Wiśniewski, Anna Kozioł, Lucyna Adamus-Surówka 
i Wiesława Wicher. Spektakl reżyserował Bogusław 
Tondera.

 Widzowie zainteresowani twórczością Poety 
otrzymali dużą porcję poezji i tekstów teoretycznych, 
poświęconych procesowi twórczemu. Widownia sta-
rania artystów nagrodziła długimi brawami a gratula-
cjom nie było końca.
 Na kolejne wystawienia spektaklu zaprasza-
my w nowym sezonie artystycznym 2021/22 roku.

JG

Czesław Miłosz w 110. rocznicę urodzin
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Ruszyła wakacyjna akcja spisowa!
 W związku z prowadzonym Narodowym 
Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. 
zapraszamy mieszkańców Krakowa do skorzystania  
z pomocy urzędników na stanowiskach do samospisu 
i wykonania obowiązku spisowego.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Krakowa, organizujemy wakacyjną akcję 
spisową, która umożliwi spisanie się w urzędzie, 
korzystając z pomocy urzędników, bez konieczno-
ści wcześniejszego umówienia wizyty. Do dyspozy-
cji będzie czekać stanowisko spisowe, przy których 
urzędnicy będą świadczyć pomoc w uzupełnieniu 
formularza spisowego.
 Z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne, 
klient przebywający w budynku Urzędu Miasta Kra-
kowa obowiązany jest zasłaniać usta i nos, a przed 
wejściem poddać się automatycznemu pomiarowi 
temperatury. Obowiązuje także limit osób przeby-
wających na sali obsługi klientów, tj. jedna osoba 
na jedno stanowisko obsługi. Prosimy o wyrozumia-

łość. W przypadku dużego zainteresowania i braku 
możliwości skorzystania ze stanowiska spisowego  
w wyznaczonych godzinach, będzie możliwość po-
zostawienia danych kontaktowych i umówienia się 
na termin wizyty w dni robocze lub spisania przez 
telefon przez rachmistrza spisowego.
 Przypominamy! Każdego dnia robocze-
go stanowiska do samospisu uruchomione zostały  
w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, tj. 
przy al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 
28a oraz na os. Zgody 2. Do skorzystania ze stanowi-
ska konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty 
telefonicznie pod nr 12 616 93 20.
 Zachęcamy także do skorzystania z bezpiecz-
nej i szybkiej formy realizacji obowiązku spisowego 
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej 
spis.gov.pl (nie jest wymagany profil zaufany) lub 
 telefonicznie na infolinii spisowej pod nr telefonu  
22 279 99 99.

krakow.pl

 Chciałbym zabrać głos w sprawie otwarcia 
przejścia do Lasu Borkowskiego po działce miejskiej 
z ulicy Krochmalniki. Jak Państwo wiecie, zostało 
ono zagrodzone kilkanaście lat temu bramą i niejako 
przyłączone do posesji o numerze 12a. W tej chwi-
li najbliższe wejście do lasu jest oddalone ok. 700 
metrów (ulica Żywiecka za stadionem KS Borek) czy  
od osiedla Zdunów 18  - też podobna odległość,  
gdyż trzeba iść osiedlem dookoła bloków, więc niko-
mu nie chce się pokonywać takiej odległości. Obecna 
właścicielka domu przy Krochmalniki zignorowała 
nakazy otwarcia bramy wysłane przez miasto Kra-
ków i stara się w sądzie o zasiedzenie gruntu, na któ-
rym jest przejście. 
 Jestem natomiast głęboko zbulwersowany 
postawą sąsiadów tej Pani, którzy również są prze-
ciwni powstaniu ścieżki do lasu! Jak można blo-
kować tak ważną inicjatywę tylko po to, aby mniej 
osób chodziło po ślepej uliczce koło ich domów?   
W przypadku otwarcia przejścia, Rada Dzielnicy 
IX zobowiązała się do utworzenia utwardzonych 

alejek od ulicy Krochmalniki do furtki na stadionie  
KS Borek i dalej w kierunku bloków przy Zdunów 
18 i Obozowej. Myślę, że bardzo wielu mieszkańców 
osiedla by skorzystało z krótszej drogi do tramwa-
ju, pobliskich marketów czy przychodni. Rodzice  
z dziećmi, seniorzy czy właściciele psów dostali-
by dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych, któ-
re można by zagospodarować w przyszłych latach  
z funduszy dzielnicy czy budżetu obywatelskiego. 
 Najgorsze jest to, że posesja przy Krochmal-
niki 12a jest od ponad pół roku wystawiona na sprze-
daż a właścicielami kieruje wyłącznie chęć uzyskania 
jak największej wartości, więc starają się zasiedzieć 
wszelkie możliwe tereny w sąsiedztwie. Dlatego pro-
szę sąsiadów, którzy oskarżają mnie o "nękanie star-
szej pani" o przemyślenie swojego postępowania, 
gdyż działam w interesie społecznym dla obecnych  
i przyszłych mieszkańców naszej dzielnicy. Liczę na 
przychylny wyrok w sądzie i że wkrótce będziemy cie-
szyć się nowymi terenami do rekreacji.

Artur Surówka - mieszkaniec

Głos w sprawie sporu na ulicy Krochmalniki
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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)
• 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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Limeryk  
o słabej głowie:

Napisał: Jerzy Faliszek

SŁABA GŁOWA

Pewien piwosz, Pan Staszek
Wypił piwo z trzech flaszek.
Chciał dorównać mu Jerzy,
Lecz pod stołem już leży
- Blat mu służy za daszek!

 

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

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

A 1 1

B 2

C 2

D 3

E 4 3

F 4

G 5

H 5

I

J

K 6 6

L 7 7

Krzyżówka
Poziomo:
A1 – część naboju, B5 – siedziba konsula, C1– głos Marii Callas, D5 – gmina w powiecie działdowskim,  
E1 – np. Etna, E8 – kupon, talon, F7 – linijka kreślarska, G1 – jego „Miłość w Zakopanem”, H10 – waluta Włoch przed euro,  
I1 – krzywa podobna do elipsy, I6 – strój do spania, J4 – jabłka pod jabłonią, K6 – wznosząca się trasa dla narciarza, L1 – język  
w Rzymie w czasach Cezara.
Pionowo:
A1 – łąka do wypasuy bydła, A3 – koniuszek półwyspu,  A5 – 1: 1000 na mapie, A6 – miasto nad Wartą blisko Lichenia, A9 – whisky 
amerykańska, A11 – filmowe ujęcie, fotos, D8 – oprych, drab, D10 – imię Dulskiej, żony Felicjana, D12 – następczyni pierzyny, 
E4 – Wacław, grał Pawlaka, F7 – popęd płciowy wg Freuda, H11 – gwałtowny ruch, rozmach, I2 – pastewna roślina, kuzynka bobu,  
I6 – do krycia dachów, I9 – krewniak bizona albo jedno z polskich piw.

Litery na polach żółtych czytane od 1 do 7 oraz na polach pomarańczowych od 1 do 7 utworzą dwa hasła krzyżówki.


