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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

Przekazujemy
Państwu
najnowszy
numer naszego
dzielnicowego pisma info.9.
W numerze informacje
na temat prowadzonych
konsultacji w sprawie
kontynuacji budowy Trzeciej
Obwodnicy. Mimo iż, dalsza
budowa będzie odbywać się
na terenie innych dzielnic,
zachęcam wszystkich
do wzięcia udziału w
konsultacjach, gdyż ich
kształt będzie wpływał na
ruch komunikacyjny całego
miasta.
Ponadto, jesteśmy już
pod koniec konsultacji
dotyczących Białych Mórz.
Już teraz zapraszam
Państwa na spotkanie
podsumowujące, które
odbędzie się 16 listopada.
Przedstawiamy także efekty
ostatnio zrealizowanych
inwestycji, a także
podsumowanie spotkania
dotyczącego organizacji
ruchu na newralgicznych
ulicach naszej dzielnicy.
W numerze także relacje
z obchodów Dnia Seniora.

W dniu 21 września 2022,

odbyła się XLVIII Sesja Rady Dzielnicy IX. Podczas niej Rada podjęła
3 uchwały. Radni podjęli uchwałę
w sprawie wykonania tablic i ich
montażu na alejce w Lasku Borkowskim, łączącej ul. Zawiłą z alejką
Harcerek Szarych Szeregów. Powstaną

dwie tablice informacyjne

z nazwą „DZIECI RODZINY KANTORÓW” na alejce w Lasku Borkowskim, łączącej ul. Zawiłą z alejką
Harcerek Szarych Szeregów (wzdłuż
ogrodzenia

cmentarza).

Uchwałę

podjęto celem upamiętnienia dzieci z Dzielnicy IX, zamordowanych
w czasie II Wojny Światowej, ofiar
niemieckich

eksperymentów

me-

dycznych. W październiku 1942r.
w Szpitalu Św. Łazarza w Krakowie,
hitlerowscy lekarze w ramach zbrodniczych eksperymentów medycznych zamordowali śmiercionośnym
zastrzykiem troje dzieci Franciszki Kantor, sanitariuszki i Ignacego
Kantora, pracownika Fabryki Sody
„Solvay” zamieszkałych w Borku
Fałęckim: Zofię Kantor lat 14 – absolwentkę

Szkoły

Powszechnej

w Borku Fałęckim, uczennicę pierw-

czwartej klasy Szkoły Powszechnej
w Borku Fałęckim, Barbarę Kantor
lat 7 – uczennicę pierwszej klasy
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dem złożonym wszystkim dzieciom
z terenu Dzielnicy IX, które cierpiały
lub straciły życie z rąk okupantów.
Rada dokonała przeniesienia
niewykorzystanych środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy IX na ten rok, na zadanie: zakup
niezbędnych interaktywnych pomocy dydaktycznych do nauki języka

Bogusław Gołas

Szkoły Powszechnej w Borku Fałęc-

Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX

kim. Upamiętnienie ofiar będzie hoł-

W dniu 14 października odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Dzielnic Krowodrzy,
Bronowic, Zwierzyńca, Dębnik, a także Łagiewnik
- Borku Fałęckiego z przedstawicielami spółki Trasy
Łagiewnickiej oraz projektantem koncepcji budowy
Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Podczas spotkania Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Bogusław
Gołas oraz Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji Paweł
Heyduk, dzielili się swoimi doświadczeniami
związanymi z budową Trasy Łagiewnickiej. Radni
zwracali uwagę na problemy związane z codziennym życiem pośród budowy, ale także na korzyści
jakie przyniosła uruchomiona trasa. Projektant
przedstawiał założenia poszczególnych koncepcji,
wyjaśniając wstępne założenia dla tej inwestycji. Kontynuacja trzeciej obwodnicy jest dla mieszkańców
Dzielnicy IX również istotna, gdyż każdy kolejno wybudowany odcinek przyczyni się do wzrostu
funkcjonalności Trasy Łagiewnickiej. Spotkanie
z przedstawicielami dzielnic odbyło się w przededniu
rozpoczętych właśnie konsultacji społecznych, podc-

angielskiego, dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6. Ponadto, Rada zawnioskowała o zmianę organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej
z ul. Tischnera. Radni zwrócili uwagę, że obecnie ruch z ul. Zakopiańskiej w ul. Tischnera znacznie się
zwiększył, a pas w prawo ze strzałką zieloną jest również do jazdy na
wprost. W tej sytuacji samochody
jadące na wprost blokują samochody skręcające w prawo. Natomiast
dwa pasy ruchu do skrętu w lewo
są prawie puste, ponieważ ten kierunek jazdy od dłuższego czasu nie
jest wybierany przez kierowców,
a po otwarciu Trasy Łagiewnickiej
jest jeszcze mniej wykorzystywany,

zas których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi,
co do prezentowanych koncepcji. Ostateczny kształt
projektu zostanie sporządzone z uwzględnieniem
głosu zainteresowanych mieszkańców.
Dnia 19 października odbyło się pierwsze
spotkanie konsultacyjne. Kolejne, w różnych dzielnicach odbędą się w dalszych terminach. Formularz konsultacyjny dostępny na stronie internetowej
3obwodnica.krakow.pl. Konsultacje realizowane
przez spółkę Trasa Łagiewnicka potrwają do 18 listopada.
Trasa Pychowicka
W jej przypadku opracowano dwa warianty
o numerach 5 i 6. Ze względu na brak możliwości
poprowadzenia linii tramwajowej w tunelu w obu
wariantach zaproponowano most, którym nad Wisłą
poprowadzono ruch pieszych, rowerowy i tramwajowy. Dla wariantu 5 przewidziano ruch samochodowy w tunelu pod Wisłą, zaś dla wariantu 6 zaproponowano jego poprowadzenie mostem. W obu
rozwiązaniach przewidziano budowę centrum komunikacyjnego w rejonie ul. Księcia Józefa.

co potwierdzają przeprowadzone wizje lokalne w różnych porach dnia.

szej klasy Szkoły Handlowej w Krakowie, Józefa Kantora lat 10 – ucznia

Weź udział w konsultacjach w sprawie Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy
można znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
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Szanowni Państwo!

Trasa Zwierzyniecka
W ramach tej trasy opracowano cztery
warianty. Dla dwóch z nich (2 i 4) przewidziano
linię tramwajową na całej długości trasy – a więc
od węzła przesiadkowego przy ul. Księcia Józefa
do ul. Balickiej. Natomiast w ramach wariantu
1 i 3 pod wzgórzem św. Bronisławy w osi kopca
Kościuszki zostanie poprowadzony jedynie tunel
drogowy dwukomorowy. 			
opr. JG
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TAK/NIE – Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach!

Miasto Kraków rozważa możliwość wprowadzenia częściowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Zakaz miałby dotyczyć jedynie sprzedaży detalicznej w nocy. W związku z tym
przygotowana została ankieta z pytaniami do mieszkańców.
Częściowe ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach wprowadziły już m.in.: Bydgoszcz,
Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław. Działania mają
zostać przeprowadzone na kilka sposobów. Zaplanowano ankietę, którą każdy mieszkaniec będzie mógł
wypełnić. Opinia mieszkańców na ten temat zostanie
przestawiona radnym miasta Krakowa na początku
przyszłego roku i oni w tej materii podejmą decyzję.
Po zakończeniu tego etapu mają odbyć się formalne
konsultacje potencjalnego projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w sklepach w Krakowie.

Przygotowane propozycje rozwiązań dotyczą
zakazu sprzedaży alkoholu między północą a godz.
5.30 lub między godz. 22.00 a 6.00, a także zakazu sprzedaży alkoholu obejmującego całe miasto
lub tylko dzielnice, które o to zawnioskują.
Zniesienie ograniczeń związanych z pandemią oraz zwiększony ruch turystyczny ponownie wywołały w Krakowie dyskusję nad wprowadzeniem
czasowego zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu.
Postulaty zgłaszają mieszkańcy, którzy informują
o coraz częstszych przypadkach zakłócania ciszy
nocnej, a także właściciele lokali gastronomicznych.
Od 17 października do 15 grudnia br. mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię odnośnie do
ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych w sklepach, za pośrednictwem ankiety dostępnej w Internecie oraz wywiadu telefonicznego 12 616 55 55 funkcjonującego w godzinach
7.40–15.30 od poniedziałku do piątku (oprócz dni
świątecznych, tj. 1 i 11 listopada).
Dodatkowo, od 17 października do 15 grudnia br., w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka
28a, os. Zgody 2), w Punktach Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych oraz w siedzibach rad
dzielnic będzie możliwość oddania swojego głosu,
poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny.

Listopadowa zaduma...
Dzień Wszystkich Świętych, to szczególny
okres w roku. W tych dniach staramy się być najbliżej,
jak jest to tylko możliwe z tymi, którzy już odeszli na
wieczne spoczywanie. Pamiętajmy, że zmarli ,,żyją”
tak długo, jak długo żywa jest pamięć o nich. A więc
wszystko w tym względzie zależy od nas samych.
. Uczcijmy pamięć naszych bliskich, a także tych
anonimowych. Nie pozwólmy, żeby jakikolwiek
grób pozostał bez symbolicznej świeczki.
JG
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Spotkanie podgórskich seniorów z okazji Dnia Serniora
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Z okazji obchodów
Dnia Seniora, 20 października odbyło się spotkanie podgórskich seniorów zorganizowane przez
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Podgórze.
Wydarzenie poprowadziła
Prezes oddziału Mariola
Hurko. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Polityki Senioralnej Anna Okońska-Walkowicz,
a także Przewodnicząca Okręgu Krakowskiego PZERiI Wanda Szelągowska. Radę Dzielnicy IX reprezentował Przewodniczący Bogusław Gołas. Wydarzenie odbyło się w sali Hotelu Sympozjum, gdzie
zgromadziło się aż 130 seniorów. Obchody uświet-

nił występ muzyczny znakomitej artystki Doroty
Helbin. W trakcie spotkania zostało uhonorowanych
4 członków stowarzyszenia za swoją wieloletnią
działalność na rzecz PZERiI. 			
JG

Spotkanie z Miejskim Inżynierem Ruchu

Głosowanie w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego zakończone
Głosowanie w tegorocznej edycji zakończyło
się 14 października. W tym roku do wyboru było
558 projektów, w tym 93 wnioski ogólnomiejskie
oraz 465 dzielnicowe. Zwycięskie projekty poznamy
7 listopada.
Głosować można było elektronicznie
lub osobiście, wypełniając kartę do głosowania
w wybranym punkcie głosowania. Punkty
do głosowania były otwarte w każdej dzielnicy.
opr. JG

organizacji ruchu na całej ulicy Zbrojarzy. Dokumentacja uwzględni wniesione uwagi.
Na spotkaniu dyskutowano również
możliwość wprowadzenia strefy zamieszkania na
dodatkowych ulicach w związku z otwarciem Trasy
Łagiewnickiej. Przedstawiciel MIR zwrócił uwagę

W dniu 15 września odbyło się spotkanie
przedstawiciela Miejskiego Inżyniera Ruchu z
Radnymi Dzielnicy IX w ramach wizji lokalnej przy
ulicach: Podhalańskiej, Zbrojarzy, Micińskiego,
Huculskiej oraz Piaseckiego. W wyniku przeprowadzonego spotkania omówiono i ustalono plan działań
związanych z planowanymi zmianami stałej organizacji ruchu na poszczególnych fragmentach ulic.

W ramach zgłoszonej uchwały przez Radę
Dzielnicy i przeprowadzonej wizji ustalono miejsca demontażu progów zwalniających w ciągu ulicy
Podhalańskiej i montażu w ich miejscu szykan drogowych, które skuteczniej będą regulowały ruch w
tym miejscu.
Przy ulicy Zbrojarzy Radni potwierdzili
konieczność uporządkowania parkowania w jej
ciągu, a szczególnie na odcinku od ul. Krokusowej do
skrzyżowania z ul. Zdunów/Podhalańska. W związku
z licznymi wnioskami kierowanymi również przez
mieszkańców o wyeliminowanie nieprawidłowego
parkowania powodującego znaczne utrudnienie w
poruszaniu się na tym fragmencie drogi, a także z
uwagi na otwarcie Trasy Łagiewnickiej, zlecone
zostało opracowanie kompleksowego projektu stałej
6

Seniorzy świętowali Międzynarodowe Senioralia

na wszelkie aspekty obowiązywania takiej strefy
(parkowanie tylko w wyznaczonych miejscach,
pierwszeństwo pieszych przed ruchem kołowym
etc.). Rada Dzielnicy przekaże swoje szczegółowe
uwagi po skonsultowaniu ich z mieszkańcami.
Radni zwrócili uwagę także na problem
nieprawidłowego parkowania samochodów przy
ulicach Piaseckiego oraz Ludwisarzy. Uzgodniono,
że na wybranych odcinkach, po przeprowadzonych
konsultacjach, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo na tych
ulicach.
Wszystkie wyżej wymienione zmiany będą
jeszcze szczegółowo omawiane, a ostateczne projekty do zatwierdzenia ich realizacji w terenie, zostaną
przedstawione Radzie Dzielnicy do akceptacji.
JG
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Międzynarodowe Senioralia w Krakowie organizowane przez Stowarzyszenie MANKO – Głos
Seniora w partnerstwie z Miastem, to inicjatywa skierowana do członków rad seniorów, uniwersytetów
trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji
publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych
z Gmin Przyjaznych Seniorom. W tym roku seniorzy
świętowali 21 i 22 września.
Tegoroczne Senioralia rozpoczęły się
konferencją skierowaną do koordynatorów polityki senioralnej. Tego dnia kolejnym punktem było
Międzypokoleniowe Kino dla Seniora w kinie Kijów. Główną część Senioraliów zaplanowano na drugi dzień – po uroczystej mszy w kościele Mariackim
seniorzy w kolorowym pochodzie udali się do parku
Jordana, gdzie Andrzej Kulig, zastępca prezydenta
Krakowa, wręczył im klucze do miasta.

Zastępca Prezydenta podkreślił, że seniorzy są bardzo ważną grupą mieszkańców Krakowa.
Zachęcał do korzystania z usług i oferty Miasta,
udziału w inicjatywach przygotowanych z myślą
o krakowiankach i krakowianach 60+, a także
do zaangażowania w życie i kształtowanie przyszłości
miasta.
W programie Senioraliów znalazły się
wykłady na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa
i ekonomii oraz aktywizacji seniorów, a także
bezpłatne badania: kardiologiczne, ciśnienia, słuchu,
wzroku, poziomu cukru, pomiar masy ciała oraz porady lekarskie.
Na stoisku „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji, nie daj się oszukać” uczestnicy wydarzenia
mogli poznać sposoby ochrony przed oszustwami.
Senioralia były też znakomitą okazją do skorzystania z pomocy przy zakładaniu kont w mediach
społecznościowych. Nie zabrakło też strefy gastronomicznej, którą uatrakcyjniły liczne stoiska kół
gospodyń wiejskich.
W programie wydarzenia znalazły się
również koncerty Alexandra Martineza oraz Duo
Performance, a także występy artystyczne zespołów
seniorskich, liczne losowania nagród, pokaz mody
Stylowych Seniorów − laureatów ogólnopolskiego
konkursu Głosu Seniora. Nie zabrakło również imprezy integracyjnej, którą poprowadziła DJ Wika.
krakow.pl
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Nakładka na Jugowickiej

Nowy chodnik na Kurasia
W Łagiewnikach, przy ulicy Kurasia został wykonany
remont chodnika po jednej stronie drogi na odcinku
między ulicami Włodarską a Uroczą. Zadanie zostało
zrealizowane ze środków Dzielnicy IX.
JG

Zakończono prace przy wymianie nawierzchni
na całym ciągu ulicy Jugowickiej. Wprawdzie jest
to ulica przynależna do sąsiadującej Dzielnicy X
Swoszowice, jednak ma ona kluczowe znaczenie dla
ruchu w ciągu ulic Podmokłej, Jugowickiej i Zawiłej,
które stanowią połączenie międzydzielnicowe.
Stan nawierzchni od dawna wymagał remontu,
dlatego miasto w ramach programu modernizacji
dróg przeprowadziło gruntowny remont metodą
nakładkową. Różnica jest odczuwalna, a mieszkańcy
zyskali wyremontowaną drogę na odcinku od Herberta aż po skrzyżowanie z ulicą Żywiecką.
JG

Nowy chodnik dla pieszych
przy Zakopiańskiej

Zakończył się także remont chodnika w ciągu ulicy
Zakopiańskiej po stronie zachodniej, na odcinku
między skrzyżowaniem z ulicą Zbrojarzy do przystanku tramwajowego „Solvay”. Remont ten był
kontynuacją już wcześniej prowadzonych prac na
tym ciągu pieszym. Zadanie, o którego wykonanie
zabiegał Radny Paweł Heyduk, zrealizowano ze
środków Dzielnicy IX.
JG
8

Cegielniana z nowymi latarniami
Trwa wymiana lamp na terenach zielonych
wokół bloków na osiedlu Cegielniana. Dzięki
determinacji Radnych z tego okręgu – Ewie
Nowak, Marioli Hurko oraz Markowi Brożkowi,
Rada Dzielnicy IX skutecznie zawnioskowała
do Rady Miasta o wsparcie w tym zadaniu. Dzięki
temu, ze środków miejskich zostanie wymienionych
42 lampy na nowe, energooszczędne oprawy LED.
Dodatkowo Rada Dzielnicy ze swoich środków
wykona wymianę czterech lamp na ulicy Nowotarskiej oraz montaż jednej na Placu Łagiewnickim.
JG
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Konsultacje w sprawie Białych Mórz – weź udział!
Trwają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości
Białych Mórz. Cały czas dostępna jest ankieta,
którą można wypełniać do 4 listopada. A na spotkanie podsumowujące zapraszamy już 16 listopada
do Centrum Ssztuki Współczesnej Solvay
przy ul. Zakopiańskiej 62.

Środa, 16 listopada, od godz. 17.00 do 19.00
– spotkanie podsumowujące w CSW Solvay,
ul. Zakopiańska 62.

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
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • www.dzielnica9.krakow.pl
Wydawca: Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków, tel. 12 267 36 60, e-mail: biuro@ekodruk.eu
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Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
INFLACJA I DEFLACJA
Pewien ambitny autor projektów,
Przeciw inflacji pragnął efektów.
Wśród nich deflacji najczęściej szukał,
Gdy jej nie znalazł – w głowę się pukał,
Aż na umyśle doznał defektów!
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Napisał: Jerzy Faliszek
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Poziomo:
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Krzyżówka

A6 – piłka nożna, B1 – przysmak, rarytas, C6 – ściskał kibić, D1 – jadalny skorupiak, E5 – z niej garnitury, F1 – unosi
się z komina, F8 – szata liturgiczna, G3 – końcówka palca, H7 – asceta indyjski, I1 – do napędu pojazdów szynowych,
J7 – do przerzucania siana, K1 – pokój królewny.

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 8 oraz na polach żółtych od 1 do 10 utworzą dwa hasła krzyżówki.

