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Szanowni Państwo!

Powracamy 
po wakacjach 
z naszym 
dzielnicowym 

pismem info.9. Na okładce 
możecie Państwo podziwiać 
piękny ogródek Pani Zofii 
Kalinowskiej, mieszkanki 
osiedla Cegielnianego. 
Przed nami głosowanie 
w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, które 
odbędzie się w dniach 
1-10 października. Już 
teraz zachęcam Państwa 
do oddawania głosów na 
projekty dzielnicowe  
i ogólnomiejskie. W numerze 
prezentujemy wszystkie 
projekty zgłoszone w naszej 
dzielnicy.
W środku także najnowsze 
informacje z prowadzonych 
remontów i inwestycji. 
Jest też kilka zaproszeń na 
kulturalne wydarzenia  
w najbliższych tygodniach. 
Przybliżamy również 
sylwetkę Klemensa Junoszy-
Szaniawskiego w ramach 
cyklu patronów ulic naszej 
dzielnicy.
Przypominam Państwu, 
że do końca września trwa 
Narodowy Spis Powszechny, 
który jest obowiązkowy dla 
każdego z nas. Zachęcam, 
aby zrobić to jak najszybciej, 
spis trwa zaledwie kilka 
minut.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 25 sierpnia odby-
ła się XXXV Sesja Rady Dzielnicy 
IX, podczas której podjęto cztery 
uchwały. Dokonano korekty rozdys-
ponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji dzielnicy na przyszły 
rok. Rada zmieniła zakres rzeczowy 
zadania wspomagającego Komisa-
riat Policji nr V w Krakowie, a także  
w zakresie remontów dróg.  Rada za-
opiniowała pozytywnie zbycie dział-
ki przy ulicy Falowej. Rada dokonała 
także podziału środków finansowych 
na obsługę dzielnicy na rok 2022. 
 

 Rada zawnioskowała także 
w sprawie umieszczenia w Budżecie 
Miasta Krakowa na rok 2022 wymia-
ny lamp parkowych na os. Cegielnia-
na, celem kontynuacji rozpoczętego 
zadania. Wymiana lamp wydatnie 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkań-
ców poprzez lepsze doświetlenie, 
przy znacznie zmniejszonym zuży-
ciu energii elektrycznej.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG

Targ staroci na borkowskim placu!
Od kilku miesięcy, co niedzielę, 
można odwiedzić nowe, nietypowe 
miejsce na mapie handlowej naszej 
dzielnicy. Przy placu w Borku Fa-
łęckim działa targ staroci znany spod 
Hali Targowej. Wystawcy prezentują 
rozmaite antyki, biżuterię, zegarki, 
czy książki. Mimo, iż to dopiero po-
czątek tej inicjatywy, to już przycią-

gnął wielu sprzedawców, a jeszcze 
więcej kupujących. Warto wybrać 
się tam chociażby, żeby popodziwiać 
rozmaite przedmioty - może któryś  
z nich opowie nam swoją historię?
Targ Staroci Borek czynny w godzi-
nach 6:00 - 14:00, ul. Orzechowa 7.
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 Ruszyła tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego 
w Krakowie. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 
23 zatwierdzonych projektów dzielnicowych oraz 87 projektów 
ogólnomiejskich. Poniżej zwięźle przedstawiamy wszystkie 
projekty z Dzielnicy IX. Zachęcamy do oddawania głosów!

Nr 4: Park w Łagiewnikach - etap IV
kwota potrzebna do realizacji: 570 472,00 PLN 
OPIS PROJEKTU
Park w Łagiewnikach  – etap IV ma stanowić kontynuację prac 
{etap I,II,III  BO} nad powstaniem całego parku, by mógł on 
cieszyć Mieszkańców i stać się miejscem spotkań i rekreacji 
będąc jednocześnie wizytówką dzielnicy.
Proponuje się w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ul. G.Ro-
i,Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem jordanowskim 
i boiskami sportowymi założyć park dla mieszkańców oraz 
uczniów Szkoły podstawowej Nr 56 obszar Łagiewnik, wyko-
rzystując istniejące nasadzenia oraz zagospodarować istniejący 
już teren. Powstanie parku spowoduje, że ciągle powiększająca 
się liczba mieszkańców Łagiewnik zyska miejsce odpoczynku.
UZASADNIENIE
W rejonie Łagiewnik brak jest miejsca dla odpoczynku wśród 
drzew i zieleni oraz toru do jazdy na rowerach i rolkach. Ogólna 
dostępność da szansę edukacyjną uczniów a także na wzmoc-
nienie relacji sąsiedzkich.

Nr 5: Dodatkowe patrole policji
kwota potrzebna do realizacji: 112 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Dodatkowe płatne patrole Policji na terenie Dzielnicy IX Ła-
giewniki Borek Fałęcki mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz osób przemieszczających się w tym 
rejonie. Patrole dyslokowane będą  w miejsca najbardziej nie-
bezpieczne  z uwzględnieniem głównych ciągów spacerowych 
i komunikacyjnych, placów zabaw, pętli autobusowych i tram-
wajowych, terenów placów handlowych i centrów handlowych. 
Patrole zostaną zaplanowane w weekendy (sobota, niedziela)  
w godzinach: 7.00 do 15.00 oraz 12.00 do 20.00, przy czym je-
śli zaistnieje taka potrzeba zastrzega się zmianę godzin patrolu.
UZASADNIENIE
Dodatkowe płatne patrole dzielnicowych mają na celu podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa jak również satysfakcji miesz-
kańców Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki oraz osób 
przemieszczjących się w tym rejonie, poprzez wzmożone kon-
trole miejsc szczególnie narażonych na popełnianie przestępstw 
oraz wykroczeń.

Nr 6: Łączymy pokolenia: Senior, Rodzic, Wnuczek(-a)
kwota potrzebna do realizacji: 87 500,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada stworzenie wszechstronnej oferty dla rodzin. 
Dzięki współpracy z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana 
możliwe będzie zapewnienie nieodpłatnie: Wyjazdu do ośrod-
ka Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych. 
Seniorzy wraz z wnukami będą mieli opłacone noclegi, wy-
cieczki, zajęcia z instruktorami i transport w ramach ośrodka 
należącego CM im. Henryka Jordana.
UZASADNIENIE
Podróżowanie, uczenie się nowych rzeczy, pogłębianie re-
lacji i ciągły rozwój oraz aktywność dopasowana do potrzeb  
i możliwości człowieka służą każdemu, bez względu na wiek. 

Zadbajmy o potrzeby mieszkańców w szerokim zakresie poko-
leniowym. 

Nr 8: Domki dla JEŻY z Łagiewnik
kwota potrzebna do realizacji: 11 500,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt "Domki dla JEŻY z Łagiewnik" zakłada stworzenie je-
żom przyjaznych i bezpiecznych warunków do życia w miej-
scach ich siedlisk.
UZASADNIENIE
Jeże są objęte częściową ochroną. Niestety, z roku na rok, ich 
liczba w Polsce spada. Jest to spowodowane wieloma czynnika-
mi takimi jak m.in.: wypalanie i koszenie traw, samochody, pod 
których kołami giną chcąc przejść przez drogę.

Nr 9: Na ratunek wróblom! Sadzimy krzewy owocowe
kwota potrzebna do realizacji: 60 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt "Na ratunek wróblom! Sadzimy krzewy owocowe" za-
kłada nasadzenia krzewów, w tym także krzewów owocowych, 
które będą stanowiły pokarm i schronienie dla wróbli i innych 
małych ptaków. Krzewy można posadzić na terenie całej dziel-
nicy: w pasach zieleni, jako uzupełnienie w przerwach w istnie-
jących żywopłotach, na miejskich trawnikach, przy zieleńcach. 
Projekt zakłada również instalację budek dla ptaków na drze-
wach w pobliżu nasadzonych krzewów. 
UZASADNIENIE
Proponowany projekt ma na celu zagęszczenie i urozmaicenie 
niskiej roślinności, która będzie stanowiła schronienie dla wró-
bli i innych małych ptaków. Zaproponowane gatunki krzewów 
będą obfitować w najbardziej wartościowy dla nich pokarm, 
mogą stanowić również schronienie dla innych małych zwie-
rząt.

Nr 12: Owocowy sad na osiedlu Cegielniana
kwota potrzebna do realizacji: 100 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt "Owocowy sad na osiedlu Cegielniana" zakłada stwo-
rzenie niewielkiego, miejskiego sadu, z którego będą mogli ko-
rzystać okoliczni mieszkańcy. 
UZASADNIENIE
Mieszkańcy osiedla Cegielniana to bardzo zróżnicowana pod 
względem wieku społeczność. Mieszka tu zarówno wiele osób 
starszych, jak i młodych małżeństw z dziećmi. Stworzenie owo-
cowego sadu mogłoby stać się wspaniałym miejscem spotkań 
mieszkańców osiedla, które służyłoby zarówno odpoczynkowi 
jak i integracji.

Nr 13: Sortujmy na polu!
kwota potrzebna do realizacji: 53 400,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Segregacja w terenie - W naszych domach i miejscach pracy 
egzekwowane jest segregowanie odpadów - i słusznie. Jednak 
w przestrzeni publicznej dostępne są zazwyczaj jedynie kosze 
na odpady zmieszane. Najwyższy czas to zmienić - w szczegól-
ności w okolicy parków i placów zabaw.
UZASADNIENIE
W przestrzeni publicznej poszczególnych dzielnic bardzo bra-
kuje możliwości pozbywania się śmieci na spacerze w sposób 
ekologicznie odpowiedzialny, bez konieczności długiego no-
szenia ich ze sobą.

Projekty dzielnicowe - wybierz i zagłosuj!



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

Fot. ZZM

Nr 14: Ogródek Pani Halinki na Osiedlu Żywieckim w Borku 
Fałęckim
kwota potrzebna do realizacji: 260 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Wskazane  do  zagospodarowania miejsce  jest częścią terenów 
zielonych na Osiedlu Żywieckim, pamiętającym lata 60- te XX 
wieku.  60 - letnie ogrody wokół budynków wymagają reno-
wacji.
UZASADNIENIE
Zagospodarowana, kameralna przestrzeń, jako ogródek przy-
domowy jest adresowana do mieszkańców Osiedla.  To stwo-
rzenie strefy ciszy i wypoczynku dla osób, które nie dysponują 
własnym balkonem  a nie mogą wypoczywać w terenie, z dala 
od domu. Często są to osoby starsze, z dysfunkcjami narządu 
ruchu - mieszkańcy tego starego osiedla. Ogródek może stać się 
miejscem sąsiedzkich i rodzinnych spotkań.

Nr 15: Poidełka w zieleni- źródełka wody pitnej w Parku Solvay
kwota potrzebna do realizacji: 310 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Poidełka to bezpłatny dostęp do wody 
pitnej. Ogólnodostępne ujęcia wody 
mają służyć mieszkańcom i wszyst-
kim korzystającym z uroków Parku 
Solvay.
UZASADNIENIE
Montaż poidełek na terenie Par-
ku Solvay zachęci korzystających  
z wypoczynku w parku mieszkań-
ców, osoby udające się do przychod-
ni zdrowia, urzędów pocztowych, 
szkół i przedszkola, zlokalizowanych  
w pobliżu parku, do noszenia wła-
snych butelek na wodę i ograniczenia 
zakupów napojów w butelkach PET, 
a tym samym zmniejszą się, wydatki 
każdego z nich, oraz ilość plastiko-
wych odpadów w koszach.

Nr 16: ATRAKCYJNA  
REKREACJA w Parku Solvay
kwota potrzebna do realizacji:  
110 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Niniejszy wniosek doty-
czy doposażenia terenu przy ul. Żywieckiej Bocz-
nej (obok Przedszkola Samorządowego nr 95)  
w następujące urządzenia wykonane z drewna i naturalnych 
lin, nawiązujące charakterem do istniejących już urządzeń re-
kreacyjnych: ławka-huśtawka, hamaki (w części I lub II), szaf-
ka biblioteczka dla wędrujących książek (w części I). Ponadto  
w projekcie należy uwzględnić (w razie konieczności) utwar-
dzenie terenu.
UZASADNIENIE
Składający się z trzech stref obszar rekreacyjny przy ul. Ży-
wieckiej Bocznej, cieszy się dużym zainteresowaniem osób od-
wiedzających Park Solvay. Po dwóch latach funkcjonowania tej 
realizacji BO 2017, wskazane jest doposażenie obiektu w nowe, 
atrakcyjne urządzenia rekreacyjne i architekturę parkową. 

Nr 17: Rekreacja ruchowa w Lesie Borkowskim
kwota potrzebna do realizacji: 200 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
W składzie zestawu do ćwiczeń ruchowych, ustawionych na 

płaskim terenie, przy ścieżkach leśnych, z zachowaniem mi-
nimalnych stref, powinny znaleźć się urządzenia, które będą 
służyły do ćwiczeń ruchowych łączących zabawę z treningiem. 
Powinny to być: równoważnia, poręcze, płotki do przeskoków, 
podest do robienia pompek, drabinki i przeplotnie.
UZASADNIENIE
Ścieżki zdrowia stanowią doskonałe źródło ćwiczeń na świe-
żym powietrzu. Dzięki urządzeniom do ćwiczeń, zaprojektowa-
nych dla osób w każdym wieku, ułatwiają użytkownikom po-
prawę lub podtrzymanie kondycji fizycznej, a także aktywizację 
ruchową.

Nr 18: Energooszczędne oświetlenie parkowe na oś. Cegielnia-
na
kwota potrzebna do realizacji: 203 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Zadanie będzie realizacją wniosków  
i postulatów mieszkańców oś. Cegielniana dotyczące po-
prawy efektywności oświetlenia alejek przy ciągach pie-

szych na terenie oś. Cegielniana  
w Krakowie.
UZASADNIENIE
Obecnie klosze lamp parkowych  
z lat 70, 80- tych po latach eksploata-
cji mają ograniczoną jasność oświe-
tlenia, a konstrukcja kuli sprawia, że 
niepotrzebnie światło jest skierowane 
we wszystkich kierunkach, kiedy wy-
starcza oświetlenie skierowane tylko 
w kierunku przejścia.

Nr 19: Jaśniej i bezpieczniej  
na oś. Cegielniana
kwota potrzebna do realizacji:  
171 500,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Zadanie będzie realizacją wniosków  
i postulatów mieszkańców oś. Ce-
gielniana dotyczące poprawy efek-
tywności oświetlenia ulicznego zlo-
kalizowanego na osiedlu. 
UZASADNIENIE
Obecne oświetlenie wymaga wy-
miany na oszczędniejsze i bardziej 
efektywne. Modernizacja oświetlenia 

ulicznego spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i 
poprawi niezawodność działania instalacji.

Nr 21: Edukacja dla najmłodszych w Parku w Łagiewnikach
kwota potrzebna do realizacji: 250 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Realizacja zakresów prac wg przyjętego projektu nie zrealizo-
wanych do chwili obecnej, z braku środków, szczególnie do-
tyczące urządzeń dla dzieci i młodzieży, a także stworzenie na 
terenie parku układu ścieżek i stanowisk dydaktyczno-przyrod-
niczych w oparciu o istniejącą dokumentację projektową.
UZASADNIENIE
Realizacja projektu pozwala na zagospodarowanie tego terenu 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, aby poprawić komfort 
życia mieszkańców i udostępnić możliwość korzystania z tere-
nu zielonego, z ofertą funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych, 
sportowych.

Nr 22: 800 biletów dla Seniorów w Kinie Paradox!
kwota potrzebna do realizacji: 11 600,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców Dzielnicy, którzy 
ukończyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 800 darmowych bi-
letów do kina. W ramach inicjatywy każdy senior będzie mógł 
pójść, zupełnie za darmo, na dowolnie wybrany film z oferty 
repertuarowej Kina Paradox.
UZASADNIENIE
Zakup biletów do kina z przeznaczeniem na nieodpłatne przeka-
zanie ich seniorom pozwoli na aktywizację kulturalną tej grupy 
społecznej, poprzez umożliwienie ludziom w podeszłym wieku 
zapoznania się z osiągnięciami światowej kinematografii.

Nr 24: KARUZELA W PARKU SOLVAY
kwota potrzebna do realizacji: 120 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Montaż dużej KARUZELI dla większych dzieci wraz z budową 
nawierzchni bezpiecznej przy placu zabaw ul. Żywiecka Bocz-
na.
UZASADNIENIE
Realizacja projektu uatrakcyjni istniejący plac zabaw, spowo-
duje większe zainteresowaniem spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu przez większe dzieci i będzie stanowił kon-
kurencję dla telefonów i laptopów.

Nr 25: PRÓG ZWALNIAJĄCY na ul. ŻYWIECKA przy Klu-
bie KS BOREK
kwota potrzebna do realizacji: 8 300,00 PLN
OPIS PROJEKTU
PRÓG ZWALNIAJĄCY-KOPERTOWY na ul. ŻYWIECKA 
przy Klubie KS BOREK - Stadion piłkarski, przed przejściem 
dla pieszych.
UZASADNIENIE
Odcinek drogi na którym ma być zainstalowany próg zwalnia-
jący jest lekko z góry i jadące samochody rozpędzają się nad-
miernie i nie zwalniają przed przejściem, które prowadzi na 
stadion piłkarski, a w drugą stronę do parku Solvay. Zainsta-
lowanie progu zwiększy bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza 
przechodzące dzieci.

Nr 26: Wyniesione skrzyżowanie ulic: Żywiecka/Nowogródz-
ka/Zdunów/M.Mireckiego
kwota potrzebna do realizacji: 550 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Budowa WYNIESIONEGO skrzyżowania ulic: Żywiecka, 
Zdunów, Nowogrodzka, M. Mireckiego.
UZASADNIENIE
Istniejące przejście nie zapewnia bezpiecznego dojścia dzieci  
i młodzieży  do pobliskiej szkoły nr 49. Budowa przejścia WY-
NIESIONEGO spowolni istniejący bardzo duży ruch samo-
chodowy, który rozpędzony z wniesienia nie zawsze zwalnia  
do obowiązującej prędkości.

Nr 29: Więcej cienia i więcej zabawy
kwota potrzebna do realizacji: 320 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt BO zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw przy 
ul. Fredry na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej 
dla przedmiotowego placu zabaw, będącej w zasobach ZZM.
UZASADNIENIE
W letnie, słoneczne dni trudno korzystać z placu zabaw z uwagi 
na brak cienia. Posadzenie kilku dużych drzew sprawi, że dzieci 

będą mogły korzystać w pełni z placu zabaw bez względu na 
palące słońce.

Nr 30: Woda energii doda - poidełko przy Ogródku Jordanow-
skim
kwota potrzebna do realizacji: 155 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, tzw. zdroju/pitni-
ka z wodą pitną przy ogródku Jordanowskim (niedaleko ul. Do 
Wilgi).
UZASADNIENIE
Woda z Krakowskich Wodociągów ma bardzo wysoką jakość  
i nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Jest drugą najlepszą 
"kranówką" pod względem czystości na świecie. Umieszczenie 
miejskiego poidełka w przestrzeni publicznej zachęci miesz-
kańców do jej spróbowania i przekonania się do picia również 
w domu.

Nr 33: BORKOWSKIE OGRODY - JAKO ZIELONY FILTR 
ANTYSMOGOWY
kwota potrzebna do realizacji: 144 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada rewitalizację zieleni osiedlowej i przestrze-
ni publicznej poprzez:: rekultywację gleby, założenie nowych 
trawników, wykonanie nowych żywopłotów i rabat.
UZASADNIENIE
Zmiana zagospodarowania terenu poprawi estetykę, funkcjo-
nalność i atrakcyjność osiedlowych terenów zielonych. Nowe 
nasadzenia będą stanowiły pokarm dla pożytecznych owadów 
i ptaków, dostarczą tlenu, a poprzez wychwytywanie pyłów 
zawieszonych w powietrzu - pomogą w walce ze smogiem 
 i w poprawie jakości powietrza. 

Nr 34: WIĘCEJ ZIELENI - KRAJOBRAZ ODMIENI!
kwota potrzebna do realizacji: 73 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada wymianę starych, wybrakowanych żywopłotów 
z ligustru na nowe z Irgi błyszczącej Cotoneaster lucidus (rośli-
na miododajna).
UZASADNIENIE
Wymiana zniszczonych żywopłotów poprawi estetykę osiedla, 
krzewy żywopłotowe dostarczą tlenu dla ludzi, pokarmu poży-
tecznym owadom, a poprzez wychwytywanie pyłów zawieszo-
nych w powietrzu - pomogą w walce ze smogiem i w poprawie 
jakości powietrza.

Nr 38: Przywrócenie 2 ławek ul. Karabuły i 6 nowych  
w Lasku Zaborze
kwota potrzebna do realizacji: 12 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Montaż 8 ławek dla mieszkańców rejonu os. Ruczaj Lasek Za-
borze w tym wzdłuż ul. ks. Karabuły 2 ławki (zdemontowane 
w listopadzie 2020 przez ZZM) - działka własność Gminy Kra-
ków. 
UZASADNIENIE
Jedyne miejsce spacerów mieszkańców dzielnicy Ruczaj w tym 
seniorów i młodych ludzi z dziećmi. W tym rejonie ul. Obozo-
wa nie  ma ani chodników ani trawników. Wskazane miejsce 
jest jedyną oazą wytchnienia w tej sukcesywnie betonowanej 
dzielnicy. 

Szczegóły wszystkich projektów 
znajdują się na stronie: budzet.krakow.pl

JG
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 Wykonawca inwestycji złożył kolejny wnio-
sek o możliwość prowadzenia prac, tym razem  
do końca czerwca przyszłego roku. Przypomnijmy, 
że w sierpniu tunel pod ulicą Zakopiańską został cał-
kowicie zalany. W połowie września otwarte zostaną 
ulice Roztworowskiego i Kobierzyńska. Na przeło-
mie października i listopada mają zniknąć natomiast 
zwężenia na ulicy Zakopiańskiej.
 Trasa Łagiewnicka pierwotnie miała być go-
towa do końca 2020 roku, później termin wydłużono 
o rok, następnie do końca marca 2022 roku. Teraz 
spółka ma rozpatrzyć kolejny wniosek wykonawcy. 
Miejmy nadzieję, że będzie to już ostateczny termin 
oddania inwestycji.

JG

Kolejne opóźnienie na budowie Trasy Łagiewnickiej

Na wniosek mieszkańców Rada Dzielnicy IX skie-
rowała pismo do Miejskiego Inżyniera Ruchu  
w sprawie umieszczenia lustra drogowego na-
przeciwko wyjazdu z ul. Strumiennej w ul. Fredry.  
W odpowiedzi, została potwierdzona zasadność 
montażu w celu poprawy wzajemnej widoczności 
i zapewnieniu bezpieczeństwa pieszych poruszają-
cych się chodnikiem wzdłuż ulicy Fredry. Lustro zo-
stanie wykonane w najbliższych tygodniach.

JG

Lustro na Strumiennej

Przy ośrodku zdrowia na ulicy Niemcewicza od kil-
ku lat sukcesywnie prowadzone są remonty porząd-
kujące otoczenie tego terenu.  Po remoncie wjazdów 
i parkingów został przeprowadzony gruntowny re-
mont ogrodzenia wokół przychodni, polegający na 
wymianie przęseł na zupełnie nowe. 

Leszek Siwiec

Remont przy Niemcewicza

Fot. ZZM

Nowy chodnik na Cegielnianej

Przy ulicy Cegielnianej wykonano remont chodnika 
na odcinku pomiędzy ulicami Pienińską, a Junoszy-
-Szaniawskiego. To kontynuacja remontu chodnika 
przeprowadzanego w ubiegłym roku. Dzięki temu 
ulica jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Marek Brożek

Mieszkańcy skierowali pismo do Rady Dzielnicy IX 
w sprawie zamulonego potoku przy ul. Łukasińskie-
go. Obawiają się zagrożenia zalania posesji w czasie 
silnych opadów deszczu, dlatego też zawnioskowali 
o wyczyszczenie i wykoszenie koryta. Zarząd Dziel-
nicy skierował stosowne pismo do spółki Klimat-E-
nergia-Gospodarka Wodna, w kompetencjach której 
znajduje się dbanie o koryta potoków. Sprawa będzie 
monitorowana.

JG

Zamulony potok
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 W 2019 roku w ramach Budżetu Obywatel-
skiego jednym ze zwycięskich projektów był „Leśny 
Plac Zabaw”, który miał zostać wykonany w miejsce 
istniejącego już placu przy ul. Żywieckiej Bocznej. 
Projekt zakładał likwidację wszystkich urządzeń za-
bawowych i stworzenie od podstaw nowego placu 
zabaw opartego o naturalne materiały, jak np. drew-
no.  Warto przy tym zauważyć, że w głosowaniu 
brał udział również konkurencyjny projekt zakłada-
jący jedynie doposażenie istniejącego placu zabaw  
m.in. w duży zamek ze zjeżdżalniami dla małych 
dzieci i innymi atrakcjami. Projekt ten uzyskał w gło-
sowaniu mniejszą ilość głosów.
 Rada Dzielnicy wystąpiła do Zarządu Zie-
leni Miejskiej w sprawie możliwości uczestnicze-
nia w pracach projektowych, chcąc mieć wpływ na 
ostateczny kształt placu zabaw, tak aby zachować 
jak najwięcej istniejącej infrastruktury – szczegól-
nie duży zamek ze zjeżdżalnią i piaskownicę. Ten 
wniosek spotkał się jednak z odmową, gdyż zgod-
nie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego jedynie 
wnioskodawca może dokonywać zmian w złożonym 
projekcie. Jednak dzięki determinacji Rady Dzielnicy 
ZZM udostępnił Radzie projekt placu zabaw. Spotkał 
się on z krytyką Rady Dzielnicy. Mimo to, udało się  
w pewnej mierze wpłynąć na realizację projek-

tu, czego dowodem jest pozostawienie kilku urzą-
dzeń zabawowych – siłowni, huśtawek, karuzeli  
oraz ogrodzenia.
 Niemniej, plac zabaw został istotnie prze-
obrażony, zdaniem części mieszkańców w sposób 
niekorzystny i niebezpieczny dla dzieci. Urządzenia 
wydają się być cięższe, śliskie, trudniejsze w sa-
modzielnym użytku przez dzieci, a piaszczysta na-
wierzchnia wydaje się mało praktyczna. Nowy plac 
zabaw jest uboższy o karuzelę, bujak, zamek ze zjeż-
dżalnią, piaskownicę oraz bezpieczne gumowe pod-
łoże wokół niektórych urządzeń zabawowych. 
 Należy podkreślić, iż Rada Dzielnicy IX nie 
miała wpływu na realizowany projekt w ramach  
BO 2019, a jej starania tyczyły się jedynie jak najko-
rzystniejszego efektu przeprowadzanych zmian.
Opinie o nowym placu zabaw można wyrażać  

na adres mailowy: sekretariat@zzm.krakow.pl

Marek Kocajda 

Kontrowersyjny  
Leśny Plac Zabaw
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JAZZowy SOLVAY
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 Dnia 17 lipca w Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay w Krakowie, miało miejsce fantastyczne 
wydarzenie muzyczne - „JAM SESSION z towarzy-
szeniem sekcji rytmicznej”.
 Jazz nowoorleański utrzymany w klimacie 
swingującego jazzu tradycyjnego, jazz latynoamery-
kański oraz piosenka jazzowa – to wszystko mieli-
śmy okazję słuchać sobotniego wieczoru na Sali Wi-
dowiskowej Solvayu.
Wśród wykonawców znaleźli się:
Krystian Jaworz – pianista i trębacz a także kompo-
zytor i aranżer; Grzegorz Piećko – gitarzysta basowy 
współpracujący z wieloma zespołami krakowskimi; 
Kasia Bobik – perkusistka, świetnie odnajdująca się 
w klasycznej perkusji jak i różnorakich perkusjona-
liach; Jarek Kaganiec – pianista, zachwycający orygi-
nalnością interpretacji utworów jazzowych, kierow-
nik muzyczny projektu JAM SESSION; Władysław 
Grochot – trębacz i wokalista, wykonujący swingują-
cy jazz tradycyjny w najczystszej postaci; Janusz No-
wak – puzonista, współpracujący z wieloma zespoła-
mi jazzowymi; Ryszard Pałka – perkusista, muzyk 

sesyjny ceniony w środowisku jazzowym; Grzegorz 
Piętak – gitarzysta basowy, muzyk sesyjny grający 
także w wielu zespołach jazzowych oraz rewelacyjna 
wokalistka jazzowa - Magdalena Mędrala i kubańska 
piosenkarka i tancerka Mili Morena.
 Na scenie był oczywiście także obecny Anto-
nii Krupa - muzyk, kompozytor i dziennikarz Radia 
Kraków, który prowadził cały wieczór oraz prezen-
tował swoją książkę pt.: „Miasto błękitnych nut czyli 
historia krakowskiego jazzu i nie tylko...”, dodając 
swój osobisty komentarz.
 Całość ponad czterogodzinnego jazzowego 
spotkania wciągnęła uczestników bez reszty a poza 
samą muzyką nie było końca rozmowom, wspomin-
kom i planom na przyszłość.
 Wnioskując z min opuszczających Solvay 
gości pozwalamy sobie hasłem „WRACAJCIE” za-
prosić wszystkich na kolejne imprezy muzyczne…  
i nie tylko.

JG

Patroni ulic naszej dzielnicy - Klemens Junosza-Szaniawski
 Klemens Junosza, wła-
ściwie Klemens Szaniawski  
(1849-1898) – powieściopi-
sarz, nowelista i felietonista 
polski.
Wskutek trudnych warun-
ków materialnych szkoły nie 

ukończył. Po roku 1875 zamieszkał w Warszawie, 
zajmował się pracą literacką i dziennikarstwem,  
a także zarządzał majątkiem rodzinnym.
 Jako pisarz zadebiutował w czasopiśmie 
„Kolce” w 1874 roku Szaniawski celował przede 

wszystkim w małych formach prozatorskich: noweli, 
opowiadaniu, obrazku, szkicu. W swoich utworach 
chętnie portretował środowiska chłopskie, drobno-
szlacheckie, ale także mieszczan i Żydów warszaw-
skich.
 Był świetnym odtwórcą zwłaszcza typów ży-
dowskich oraz stosunków panujących na wsi i w mie-
ście (Czarnebłoto, Pająki, Łaciarz, Panowie bracia, 
Syzyf, Synowie pana Marcina, Buda na karczunku, Na 
bruku, Zagrzebani, Za mgłą).

opr. JG
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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. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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 W tym roku obchodzimy 
30. rocznicę utworzenia 18 sa-
morządowych dzielnic Krakowa.  
Od trzech dekad krakowianie 
decydują o wyborze władz lo-
kalnych, a od 2013 r. mają bez-
pośredni wpływ na decyzję  
o wydatkowaniu części miejskich 
pieniędzy dzięki budżetowi oby-
watelskiemu.
 Zaangażowanie w  sprawy 
lokalne warto promować wśród 
młodzieży już na etapie szkol-
nym. Dlatego Muzeum Krako-
wa we współpracy z  Kancelarią 
Rady Miasta i  Urzędem Miasta 
Krakowa zaprasza cztero- lub pię-
cioosobowe zespoły uczniów klas 
VI–VIII szkół podstawowych oraz 

szkół ponadpodstawowych do 
udziału w konkursie „Kraków w 
naszych rękach”. Zadaniem jego 
uczestników będzie przygotowa-
nie projektu do budżetu obywatel-
skiego Krakowa oraz prezentacja 
pomysłu, którego realizacja ma 
służyć lokalnej społeczności. 
 Regulamin konkursu wraz 
z kartą zgłoszeniową, termina-
rzem i dodatkowymi informacja-
mi znajdują się na stronie: www.
muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/
krakow-w-naszych-rekach. Do-
datkowe informacje można uzy-
skać w oddziale Pałac Krzyszto-
fory Muzeum Krakowa; tel. 12 
61-92-335, e-mail: krzysztofory@
muzeumkrakowa.pl.

We wrześniu rusza w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay  
SENIORALNY KLUB FILMOWY - CSW SOLVAY & CAS PASJA

W Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, w przyjaznej sali dawnego kina Chemik (czy ktoś je jeszcze  
pamięta?!), nawiążemy do najlepszych tradycji dyskusyjnych klubów filmowych. Autorem programu i gospo-
darzem spotkań będzie Maciej Gil, dziennikarz, animator kultury filmowej, na co dzień związany z krakowską 
Fundacją Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison. Na pierwszy ogień kino naszych najbliższych południo-
wych sąsiadów: Czechów i Słowaków. Zaczniemy od absolutnej klasyki, przypominając arcydzieło Miloša 
Formana „Pali się, moja panno" sprzed ponad półwiecza, a potem trzy filmy autorstwa znaczących reżyserów 
współczesnych: Jana Hřebejka (Nauczycielka), Petra Zelenki (Zagubieni) i Bohdana Slámy (Kobieta z lodu).
Seanse filmowe poprzedzone będą prelekcją, a organizatorzy liczą także na gorące dyskusje z udziałem wi-
dzów. CSW Solvay i CAS Pasja zapraszają do Senioralnego Klubu Filmowego, raz w miesiącu w czwartki 
do Sali Widowiskowej, przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krakowie, wszystkich spragnionych godziwej rozrywki. 
Bilety wstępu 5 zł.

W programie:

30 września 2021/czwartek godz. 17.00 Sala Widowiskowa CSW Solvay
Pali się, moja panno / Hoří, má panenko, reż. Miloš Forman, Czechosłowacja/Włochy 1967, 71 min.

Klasyka kina światowego. Gdzieś na czeskiej prowincji organizowany jest doroczny bal strażaka. W planach 
są między innymi wybory królowej piękności. Laureatka dostąpi honoru wręczenia specjalnej nagrody wete-
ranowi lokalnej straży pożarnej. Ale nie wszystko idzie tak, jak powinno.

14 października 2021/czwartek godz. 17.00 Sala Widowiskowa CSW Solvay
Nauczycielka / Učitelka, reż. Jan Hřebejk, Czechy/Słowacja 2016, 102 min.

Bratysława, 1983 rok. Do podmiejskiej szkoły przybywa nowa nauczycielka i wywraca do góry nogami życie 
lokalnej społeczności. Po pewnej tragedii dyrektor placówki próbuje oddelegować kłopotliwą nauczycielkę. 
Kłopot w tym, że ma ona daleko idące koneksje w partii komunistycznej.

18 listopada 2021/czwartek godz. 16.00 Sala Widowiskowa CSW Solvay 
Zagubieni / Ztraceni v Mnichově, reż. Petr Zelenka, Czechy 2015, 105 min.

Praga, 2008 rok. Pavel jest dziennikarzem przechodzącym kryzys wieku średniego. Desperacko szuka tematu, 
którym mógłby się zająć. Trafia na rocznicowe spotkanie poświęcone konferencji monachijskiej, w którym 
uczestniczyć ma ostatni żyjący świadek tamtego wydarzenia. To papuga.

 9 grudnia 2021/czwartek godz. 16.00 Sala Widowiskowa CSW Solvay
Kobieta z lodu / Bába z ledu, reż. Bohdan Sláma, Czechy/Słowacja/Francja 2017, 106 min.

Hana mieszka sama, odkąd owdowiała, a dorośli synowie się wyprowadzili. Rutynę jej codzienności przery-
wa spotkanie z Broňą, mężczyzną uzależnionym od pływania zimą w morzu. Zaprasza on Hanę do swojego 
zespołu morsów, co okazuje się dopiero początkiem zmian w jej życiu.
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Napisał: Jerzy Faliszek

K IBIC

Pewien kibic klubu „Borek”
Na murawę rzucił korek!
Potem zrobił raban wielki
O korkociąg do butelki,

Więc zawieźli go do Tworek!
 

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

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

A 1

B 2

C 3 11

D 9

E 10 4

F 5 14

G 12

H 8

I

J 6 13

K 7

Krzyżówka

Poziomo:
A1 – zajęcie, zabór, niewola, B8 – słodkość na patyku, C1 – dawanie rady, doradzanie, D8 –  krewniak szopa, kunopies, 
G1 – leśne sidła, F7 – arena judoków, G1 – grał na nich Jankiel, H7 – monarcha w cesarstwie, I1 – 78 kart do wróżb, 
J5 – jadalny skorupiak morski, K1 – do niego trzeba dwojga.

Pionowo:
A2 – graty,rupiecie, bambetle,  A4 – produkcja, obróbka, A6 – inaczej jakobinka, A8 – dróżka w parku,  A10 – można 
ją stracić lub wykorzystać,  A12 – następstwa, efekty, E7 – przed lutym, F9 – maszynka do grzanek, F11 – jego stolicą 
Rabat, G1 – dosłowne przytoczenie tekstu, G3 – imię poety Białoszewskiego, G5 – pieszczotliwie o samochodzie.

Litery na polach żółtych czytane od 1 do 7 oraz na polach pomarańczowych od 1 do 14 utworzą dwa hasła krzyżówki.


