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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

W bieżącym
numerze
znajdziecie
Państwo
zdjęcia i relację
z otwarcia Trasy
Łagiewnickiej. Przedłużające
się zakończenie robót,
szczęśliwie dobiegło końca.
Dzięki temu, otworzyły się
zupełnie nowe perspektywy
komunikacyjne dla naszej
dzielnicy i to zarówno dla
transportu samochodowego,
ale i zbiorowego.
Dopełnieniem tego układu
komunikacyjnego będzie
w przyszłości ulica 8
Pułku Ułanów, której etap
administracyjny dobiega
końca.
Zachęcam także Państwa do
wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych
dotyczących terenu Białych
Mórz. To mieszkańcy podczas
warsztatów
i spotkań zdecydują
o kształcie przyszłego parku.
Konsultacje będą trwały
do 16 listopada.
Niedługo rusza głosowanie
w ramach Budżetu
Obywatelskiego, w tym
roku w naszej dzielnicy 9
projektów – szczegóły w
numerze. Zachęcam Państwa
do oddawania głosów!
Dla wszystkich wracających
do szkół - wszystkiego
dobrego w nowym roku
szkolnym!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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Konsultacje w sprawie Białych Mórz

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W dniu 31 sierpnia 2022,

tu Obywatelskiego pn. „Owocowy

nicy IX. Podczas niej Rada podjęła

ni podjęli także uchwałę opiniującą

odbyła się XLII Sesja Rady Dziel5 uchwał. Radni dokonali korekty rozdysponowania środków wy-

dzielonych do dyspozycji Dzielnicy
w bieżącym roku. Ponadto, Rada
pozytywnie zaopiniowała projekt
koncepcyjny pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
kładki do Sanktuarium wraz z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Podmo-

sad na osiedlu Cegielniana”. Radpozytywnie planowaną przebudowę
schodów zlokalizowanych w pobliżu
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
przy ul. Zakopiańskiej.
Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

kłej”, a także zmianę lokalizacji oraz
nazwy zadania VIII edycji Budże-

Lipcowa wichura w Borku i Łagiewnikach
Nawałnica, która 23 lipca
po południu przeszła przez Kraków,
wyrządziła ogrom zniszczeń. Zalane
były ulice, z budynków zrywało
dachy, a połamane konary drzew
blokowały drogi. W Krakowie
strażacy najwięcej zniszczeń odnotowali na południu miasta, w tym
na terenie Dzielnicy IX.
W związku z nawałnicą
strażacy interweniowali w Krakowie
ponad 700 razy. Na terenie Łagiewnik
przewrócona została 60-letnia jodła,
która zniszczyła ogrodzenie przy
jednej z posesji przy ul. Uroczej
oraz uszkodziła linię wysokiego
napięcia. Na osiedlu Cegielnianym
drzewo przewróciło się na samochody znajdujące się na parkingu
przy bloku mieszalnym. Natomiast przy ul. Okrzei drzewo niebezpiecznie przechyliło się i zagrażało
okolicznym mieszkańcom. Wszyscy

mieszkańcy nadsyłający informacje
i zdjęcia zgodnie dziękują jednostkom PSP oraz OSP, które brały
udział w akcjach porządkowych.
My
natomiast
przestrzegamy
wszystkich mieszkańców, aby zabezpieczali swoje mienie oraz
z rozwagą pielęgnowali zieleń, aby
zminimalizować ryzyko niebezpiecznych sytuacji.
JG
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Szanowni Państwo!

Trwają konsultacje społeczne dotyczące
przyszłości Białych Mórz. Od 15 września dostępna
jest również ankieta konsultacyjna, a 28 września
odbędą się kolejne warsztaty dla mieszkańców.
Blisko 35-hektarowy poprzemysłowy obszar, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie wielkim
miejskim zielonym terenem z elementami parku i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
W czasie pierwszego spotkania informacyjnego, 5 września, mieszkańcy poznali historię Białych
Mórz, uwarunkowań środowiskowych i prawnych.
Omówiono potencjał i możliwości zagospodarowania terenu oraz wysłuchano pierwszych oczekiwań,
pomysłów, rekomendacji i wątpliwości.
Eksperci: prof. dr hab. inż. Marek Cała
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Iwona Kluza-Wąsik i dr inż. Przemysław Szwałko
z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz
dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer
z wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej
zaprezentowali historię Białych Mórz, stan aktualny i inspiracje do przeistoczenia tego miejsca
w przyszłości.
Jak informował obecny na spotkaniu Andrzej
Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa to krakowianie
sami zaprojektują i zdecydują o przeznaczeniu tego
miejsca. Miastu zależy, by pierwsze prace zostały
rozpoczęte stosunkowo szybko. Z zastrzeżeniem,
że zmiany na terenie Białych Mórz będą realizowane etapami, tak, aby to miejsce cały czas służyło
mieszkańcom.
Celem konsultacji jest zebranie jak

największej liczby postulatów i perspektyw, aby
park służył jak największej grupie osób. Prace będą
realizowane w oparciu o dane i obowiązujący stan
prawny, z uwzględnieniem uwarunkowania tego terenu. Finalnym efektem ma być ustalenie priorytetów,
tak, by rozwijać ten park w możliwie jak najszybszym czasie.
W ramach konsultacji odbędą się spacery
badawcze i warsztaty z udziałem ekspertów. Będą
również prowadzone dyżury ekspertów. Uwagi
i opinie będzie można zgłaszać także za pomocą ankiet elektronicznych i papierowych.
Szczegółowy harmonogram konsultacji
• środa, 28 września, od godz. 10.00 do 11.00 –
spacer badawczy, zbiórka przy wieży widokowej
obok Centrum Jana Pawła II
• piątek, 30 września, od godz. 10.00 do 12.00 –
warsztaty dla seniorów w CSW Solvay,
ul. Zakopiańska 62
• środa, 12 października, od godz. 16.00 do 17.00
– spacer badawczy, zbiórka przy wieży widokowej
obok Centrum Jana Pawła II
• piątek, 14 października, od godz. 17.00 do 19.00 –
warsztaty dla młodzieży w MDK, ul. Beskidzka 30
• sobota, 15 października, od godz. 10.00 do 11.30 –
warsztaty dla dzieci w MDK, ul. Beskidzka 30
• środa, 16 listopada, od godz. 17.00 do 19.00
– spotkanie podsumowujące w CSW Solvay,
ul. Zakopiańska 62.
Na spacery terenowe zalecane jest wygodne, pełne
obuwie ze względu na charakter i ukształtowanie terenu.
Telefoniczne dyżury eksperta pod numerem
telefonu 887 881 527 przewidziano na:
• środę, 21 września, w godz. 10.00-12.00
• środę, 26 października, w godz. 14.00-16.00
• środę, 9 listopada, w godz. 15.00-17.00
• środę, 16 listopada, w godz. 10.00-12.00
Zapis transmisji pierwszego spotkania konsultacyjnego można obejrzeć na profilu Miejskiego Centrum
Dialogu na Facebooku.
opr. JG
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Projekty dzielnicowe - wybierz i zagłosuj!
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, na które będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie
odbędzie się w dniach od 30 września do 14 października. Łącznie pod głosowanie poddanych jest 558 projektów, w tym 93 projekty ogólnomiejskie oraz 9 projektów
w Dzielnicy IX.
Głosować można na sześć różnych projektów,
w tym oddać trzy głosy na projekty o charakterze dzielnicowym i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim. Najwyżej oceniony przez głosującego projekt
otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. Zagłosować będzie można elektronicznie, albo w punkcie głosowania. Poniżej zwięźle przedstawiamy wszystkie projekty
z Dzielnicy IX. Zachęcamy do oddawania głosów!

Nr 1: Park w Łagiewnikach - etap V
kwota potrzebna do realizacji: 579 265,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Park w Łagiewnikach – etap V ma stanowić kontynuację
prac {etap I,II,III,IV 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.Roi,Turowicza, Fredry oraz istniejącym ogródkiem
jordanowskim i boiskami sportowymi założyć park dla
mieszkańców oraz uczniów Szkoły podstawowej Nr 56
obszar Łagiewnik, wykorzystując istniejące nasadzenia
oraz zagospodarować istniejący już teren. Choć pierwsze
prace budowlane będą widocznie dopiero końcem 2021
r., konieczne będzie dofinansowanie kolejnego etapu prac
– V etapu , np. budowy oświetlenia oraz dalsza budowa
ścieżek, szczególnie łącznika między południową a północną częścią parku (tzw. Magnoliowym zagajnikiem),
a także nasadzenia zieleni.

4

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 wzmocnienie relacji sąsiedzkich.
Nr 3: KARUZELA - duża w PARKU SOLVAY
kwota potrzebna do realizacji: 149 990,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Montaż KARUZELI - dużej dla większych dzieci wraz
z budową nawierzchni bezpiecznej.
UZASADNIENIE
Realizacja projektu uatrakcyjni istniejący plac zabaw,
spowoduje większe zainteresowanie spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu przez większe dzieci i będzie
stanowił konkurencję dla telefonów i laptopów.

Nr 6: Z książką zrozumiesz świat
kwota potrzebna do realizacji: 49 800,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Zakup nowości zarówno w formie papierowej (książkowej) jak i audiobooków (na płytach CD), oraz kodów dostępu do e-booków, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, którzy poprzez kontakt z biblioteką uczestniczą w ofercie kulturalnej miasta. Biblioteki muszą być
nowoczesnymi miejsca, które oferują aktualne treści,
co możliwe jest tylko i wyłącznie przy stałym poszerzaniu oferty wydawniczej. Biblioteki należy sukcesywnie
doposażać, między innymi w gabloty, podpórki, rozdzielacze, ramki wystawiennicze itp. - poprawiające komfort
korzystania z bibliotek.
UZASADNIENIE
W dzisiejszych, trudnych czasach wiele osób nie jest
w stanie kupować książek we własnym zakresie. Także
ciasne mieszkania nie pozwalają na gromadzenie własnych księgozbiorów.
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Nr 7: BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru
Łukasińskiego/Huculska.
kwota potrzebna do realizacji: 139 999,00 PLN
OPIS PROJEKTU
BUDOWA CHODNIKA wzdłuż skweru, na którym jest
plac zabaw.
UZASADNIENIE
Ulice Łukasińskiego i Huculska w tym miejscu łączą się
z nowo budowanym chodnikiem Trasy Łagiewnickiej
i wybudowanie w/w chodnika zapewni bezpieczeństwo
pieszym, a zwłaszcza dzieciom.
Nr 8: Woda energii doda - poidełko przy Placu Muzycznym
kwota potrzebna do realizacji: 180 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada montaż poidełka miejskiego, tzw. zdroju/
pitnika z wodą pitną przy ogródku Jordanowskim (niedaleko ul. Do Wilgi). Model poidełka powinien zostać tak
dobrany, aby było ono łatwo dostępne dla dzieci, osób
z niepełnosprawnością, a także umożliwiało zaczerpnięcie wody do własnej butelki.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 mieszkańców do jej spróbowania
i przekonania się do picia również w domu.
Nr 9: Uczymy się pomagać od najmłodszych lat
kwota potrzebna do realizacji: 23 000,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców
miasta Krakowa poprzez zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Projekt
adresowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa.
UZASADNIENIE
Celem projektu jest wiec zakup specjalistycznego sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej z dodatkowym wyposażeniem. Przedmiotowy zakup poprawi
w sposób pośredni i bezpośredni poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców Krakowa poprzez zwiększenie możliwości
udzielenia sprawnej i profesjonalnej pomocy ludziom,
którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
Nr 11: Park Miejski na Białych Morzach
kwota potrzebna do realizacji: 579 000, 00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt "Park miejski na Białych Morzach" zakłada
przeznaczenie terenów poprzemysłowych po dawnych
Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay" pod ogólnodostępny park miejski. Projekt powinien zostać dostosowany i zrealizowany z poszanowaniem istniejącej tam

przyrody, bez wycinki drzew i krzewów, z zachowaniem
obecnych tam zagajników będących schronieniem dla
wielu zwierząt. Niezwykle ważne jest również zachowanie naturalnego charakteru doliny płynącej tamtędy rzeki
Wilgi.
UZASADNIENIE
Dzielnica IX jest coraz silniej zabudowywana. Mieszkańcy mają coraz mniej dostępnych spokojnych, zielonych
terenów przeznaczonych do odpoczynku na łonie natury
i rekreacji. Duży teren Białych Mórz mógłby być odpowiedzią na te potrzeby mieszkańców.
Nr 13: Do Wilgi - promenada spacerowa etap III
kwota potrzebna do realizacji: 389 500,00 PLN
OPIS PROJEKTU
Projekt przewiduje wymianę nawierzchni oraz oznakowanie drogi rowerowo/pieszej wraz z barierkami zabezpieczającymi stromy brzeg od strony rzeki Wilgi.
UZASADNIENIE
Ten fragment ul. Do Wilgi potocznie przez mieszkańców
jest nazywany Promenadą niestety jest całkowicie zaniedbany i zapomniany. W zeszłym roku dzięki głosom
mieszkańców którzy zagłosowali na projekt BO wymiany
oświetlenia powstały nowe lampy, ławeczki oraz kosze.
W tym roku czas na wymianę nawierzchni!
Nr 14: Smoczy Skwer na nowo - rewitalizacja
OPIS PROJEKTU
Projekt przewiduje rewitalizację Smoczego Skweru oraz
dodanie nowych atrakcji dla dzieci i młodzieży jak np.
linarium oraz montaż poidełka dla dzieci i dorosłych. W
ramach rewitalizacji zostaną odnowione małe "górki" ponieważ trawa, która na nich była całkowicie "zjechała"
i zostały bardzo brzydkie wzniesienia, które zamiast cieszyć oko zielenią, straszą czarną ziemią. W ramach projektu zostaną odnowione i odmalowane atrakcje znajdujące się na Smoczym Skwerze oraz dodane nowe elementy
jak np. tablice manipulacyjne, bujaki, hamaki lub inne ważne aby wizualnie pasowały do istniejących urządzeń.
UZASADNIENIE
Smoczy Skwer jest bardzo oblegany przez dzieci i młodzież które uczęszczają do pobliskiej szkoły i przedszkola na ul. Strąkowej. Ten teren został zagospodarowany
przede wszystkim dla młodszych dzieciaków co powoduje że dzieciaki ciut starsze nie mają swojej przestrzeni
do zabawy - stąd pomysł, aby dodać elementy zabawowe
takie jak wieża z lin do wspinaczki.
Szczegóły wszystkich projektów
znajdują się na stronie: budzet.krakow.pl
JG
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Trasa Łagiewnicka – trasa nowych możliwości
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nic Krakowa. Powstałe w jej ramach torowisko tramwajowe prowadzi od pętli tramwajowej Kurdwanów,
która w ramach zadania została przebudowana, dalej wzdłuż rzeki Wilgi między sanktuariami Bożego
Miłosierdzia i św. Jana Pawła II, aby włączyć się
w także zmodernizowaną trasę łączącą Łagiewniki
z Borkiem Fałęckim. Dzięki nowej trasie tramwajowej znacząco skraca się podróż komunikacją miejską, zwłaszcza dla podróżujących z Kurdwanowa
w rejon Kampusu UJ na Ruczaju. Bardzo ważnym
elementem trasy są tereny rekreacyjne z boiskami,
skateparkami czy siłowniami powstałe nad układem
drogowym w rejonie ul. Zbrojarzy, czy stworzenie parkowego charakteru obszaru między dwoma

sanktuariami. Rowerzyści do dyspozycji otrzymali
5,5 km wygodnej infrastruktury rowerowej.
Trasa Łagiewnicka to inwestycja, która była
szczegółowo omawiana z mieszkańcami. Dialog
ten był prowadzony zarówno na etapie konsultacji
społecznych jak i bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót budowlanych. Dużo elementów trasy to wypracowany kompromis między możliwościami technicznymi, a oczekiwaniami społeczeństwa. Przede
wszystkim trasa została zaprojektowana tak, by nie
podzielić dzielnic, stąd tak duża liczba odcinków
tunelowych. Efektem dialogu z lokalną społecznością było poprowadzenie 600-metrowego odcinka
trasy w tunelu pod ul. Zbrojarzy i wykorzystanie
terenu nad tunelem jako obszaru integracji mieszkańców. Innym przykładem jest wykonanie kładki
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Ruczaj–Pszczelna, aby ułatwić pieszym przekraczanie
trasy. Uwzględniono także mniejsze oczekiwania jak
np. wykonanie przejścia przez ul. Zakopiańską
w sąsiedztwie ul. S. Faustyny, czy wykonanie do-

datkowego przystanku tramwajowego na węźle Łagiewniki SKA.					
opr. JG

Fot. krakow.pl

W sobotę, 27 sierpnia, po czterech latach budowy oddana została do użytku Trasa Łagiewnicka,
z której skorzystają nie tylko kierowcy, ale również
pasażerowie komunikacji zbiorowej – rowerzyści
i piesi. W uroczystym otwarciu trasy wzięli udział
przedstawiciele spółki Trasa Łagiewnicka, licznie
zgromadzeni urzędnicy, m.in. Prezydent Krakowa, Minister Infrastruktury, miejscy Radni, a także
przedstawiciele Dzielnicy IX, a także dziennikarze
i mieszkańcy.
Trasa Łagiewnicka jest elementem ringu krakowskiego, czyli trzeciej obwodnicy Krakowa. Ma
on za zadanie przeprowadzenie ruchu międzydzielnicowego z ominięciem centrum Krakowa i powiązanie go węzłami z ruchem lokalnym tak, aby minimalizować utrudnienia drogowe.
Trasa Łagiewnicka to inwestycja kluczowa
dla komunikacji tramwajowej południowych dziel-

Trasa Łagiewnicka – trasa nowych możliwości
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Piknik PCK i turniej na stadionie KS Borek

W sobotę, 27 sierpnia 2022 odbył się kolejny turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży, w którym
udział wzięły mieszane drużyny skrzatów, żaków i
orlików. W turnieju wzięły udział 4 drużyny – KS
Płaszowianka, Krakus Swoszowice, UKS Wilga
Kraków oraz KS Borek Kraków. Było wiele emocji
i ciekawych zagrań a całość zwieńczyły upominki,
medale i puchary, które zostały wręczone przez
Przewodniczącego i Radnych Dzielnicy IX.

Odnowiona Zakopiańska
i trwające remonty dróg

Kolejnym punktem w planie dnia był piknik
PCK, na którym stawiło się wiele osób. Wielkie
podziękowania dla każdej osoby, która pomogła.
W międzyczasie gry wewnętrzne rozgrywały grupy
młodzików i trampkarzy. Dodatkowo juniorzy
uświetnili otwarcie trasy łagiewnickiej pokazowym
treningiem przy nowopowstałym orliku. Ostatnim
wydarzeniem dnia był mecz seniorów. Nasi zawodnicy nie zawiedli i wpasowali się w klimat dnia
zostawiając pozytywne wrażenie.
JG

Nowy chodnik na Harcerskiej
Dzielnica IX w ramach swoich środków zleciła
wykonanie remontu chodnika po jednej stronie ulicy na całej jej długości. Drogowcy wykonali nowy
chodnik i podjazdy, a także wymienili część asfaltu
przylegającego do chodnika.
JG

W ramach programu modernizacji dróg i chodników,
został przeprowadzony remont nakładkowy na fragmencie ulicy Zakopiańskiej od ul. Orzechowej do
Zawiłej. Komfort podróży na tym ruchliwym odcinku
drogi uległ zdecydowanej poprawie. W ramach programu miasto wykonuje remont również na dalszym
odcinku do ul. Kąpielowej.
Trwa także remont ul. Jugowickiej. Po jego wykonaniu mieszkańcy zyskają nowy asfalt na długim
odcinku drogi od Herberta aż do skrzyżowania
z Żywiecką (Podmokła, Jugowicka, Zawiła). Efekty
prac zobaczymy do końca roku.
JG
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Informacja w sprawie budowy ul. 8 Pułku Ułanów
W 2019 roku została zawarta umowa
z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania ostatecznych decyzji
zezwalających na realizację zadania (ZRID). Zakres
zadania został podzielony na cztery odcinki:
• Odcinek 1 – od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy –
uzyskanie decyzji ZRID planowane jest do końca
2022 r.
• Odcinek 2 – do ronda z ul. Podhalańską i ul. Magnolii – uzyskanie decyzji ZRID planowane jest
w I kwartale 2023 r.
• Odcinek 3 – do połączenia z Trasą Łagiewnicką –
uzyskanie decyzji ZRID planowane jest do końca
2022 r.
• Odcinek 4 – od Trasy Łagiewnickiej do ul. Brożka

– uzyskanie decyzji ZRID planowane jest do końca
2022 r.
Planuje się, że w kolejnym roku – po uzyskaniu decyzji ZRID – ZIM w Krakowie ogłosi przetarg na
roboty budowlane.
JG

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Klub Iskierka (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)
• Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
(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)
• 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)

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
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Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
BRZANY I ROZGRZANY?
Pewien wędkarz z Łodzi
Łowił brzany z łodzi.
Rodzinę zasmucił:
Do domu nie wrócił
- W kostnicy się chłodzi!
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Krzyżówka

A4 – figowiec w doniczce, B1 – zapora wodna, B8 – ziemniak gwarowo, C4 – drewniane wiadro, D1 – miękkie pióra,
D8 – wiejski pokój, E5 – partnerka rogacza, F1 – obok paletki, F7 – np. powieść, G3 – oprzęd jedwabnika, H1 – zwid,
H8 – 12 tuzinów, I4 – cenna w małża muszli, J1 – reprymenda, J8 – filet z ryby, K4 – egzaminy na uczelni.

Pionowo:

A2 – zakaz religijny, A4 – profesja, A6 – jadowity wąż, A8 – szybki bieg, A10 – armatohaubica dla Ukrainy,
D1 – ciepły płaszcz, D3 – plamka na sierści geparda, D9 – reguluje przepływ gazu, D11 – tkanina ścienna na Wawelu,
E5 – potrzask na ptaki, E7 – giełdowa panika, F4 – busola, G6 – ozdobny na stole, H2 – milczek, H8 – on nie ma
refleksu, H10 – komar albo motyl.
Litery na polach zielonych czytane od 1 do 6 oraz na polach żółtych od 1 do 16 utworzą dwa hasła krzyżówki.

