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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

XXV. Dni
Dzielnicy

Więcej zdjęć w środku numeru oraz na stronie internetowej dzielnicy!

Szanowni Państwo!
Za nami dużo
pozytywnych emocji
związanych z Dniami
Dzielnicy. Jest mi niezmiernie
miło, że tak licznie Państwo
przybyli na jubileuszowe
XXV Dni Dzielnicy. Takiej
frekwencji jeszcze chyba
nigdy nie było! Cieszę
się, że zarówno młodsi
jak i starsi chętnie brali
udział w przygotowanych
atrakcjach, a podczas zabaw
tanecznych oraz koncertu
„Waweli” parkiet był pełen
roztańczonych par. Raz
jeszcze dziękuję za obecność
i już teraz zapraszam na
przyszłoroczne święto
naszej dzielnicy. W tym
numerze znajdziecie Państwo
mnóstwo zdjęć. Zachęcam do
obejrzenia i poszukania tam
znajomych twarzy.
Czerwiec obfitował w różne
spotkania i imprezy na
terenie naszej dzielnicy,
z czego znajdziecie
Państwo rozliczne relacje.
W numerze piszemy także
o staraniach związanych
z utworzeniem Parku
Rzecznego „Wilga”. Zachęcam
także najmłodszych oraz
seniorów do skorzystania
z oferty wakacyjnej, jaką
przygotowały placówki
kultury w naszej dzielnicy.
Lato w „dziewiątce” nie musi
być nudne!

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W

dniu 26 czerwca 2019

roku odbyła się IX Sesja Rady Dzielnicy, podczas której zostało podjętych 7 uchwał. Kontynuując legislację z poprzedniej sesji, podczas
której zatwierdzono wstępne rozdysponowanie środków na rok 2020
podjęto uchwałę, która ostatecznie
uszczegóławia podział przyszłorocznego budżetu dzielnicy na poszczególne zadania.
Rada przyjęła także uchwałę w sprawie nadania imienia Feliksa Skalskiego skwerowi pomiędzy
ulicami Huculską a Łukasińskiego.
W jednym z numerów info.9 przybli-

szych lokalnych bohaterach.
Na sesji podjęto również

Park Rzeczny Wilgi

Od wielu lat toczy się batalia o tereny wokół

rzeki Wilgi dla zachowania jej naturalnego charakteru
i przyrodniczego. Rosnące w szybkim tempie inwe-

uchwały opiniujące. Jedna z nich

stycje mieszkaniowe w okolicy tego terenu niepoko-

dotyczy ponownej możliwości naj-

ją miejskich aktywistów i mieszkańców. Skutecznym

mu

Podstawowej

zabezpieczeniem tego terenu przed zabudową może

nr 56 przez Orange Polska. Pozosta-

być jedynie stworzenie specjalnego obszaru parko-

dachu

Szkoły

łe związane są z możliwością przedłużenia najmu lokali socjalnych
w kilku miejscach w dzielnicy.

wego wokół fragmentu Wilgi. W dniu 27 czerwca
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX
odbyło się spotkanie u Zastępcy Prezydenta Miasta

Ornitolodzy naliczyli tam około 30 gatunków pta-

Wszystkie te uchwały miały pozy-

ków gniazdujących i 50 przylatujących sezonowo.

tywną opinię Rady.

Do tego opracowana mapa roślinności wskazuje, że
należy otoczyć dolinę Wilgi szczególną ochroną. Jest
to również naturalny korytarz powietrzny (tak bar-

Szczegółowy wykaz protokołów

dzo potrzebny w przewietrzaniu miasta) stanowiący

z posiedzeń Rady Dzielnicy można

jedne z niewielu zielonych płuc naszego miasta.

znaleźć na stronie:

Park Rzeczny Wilgi jest też ważny jako

http://dzielnica9.krakow.pl/.

żaliśmy Państwu sylwetkę tego niezwykłego borkowianina. To kolejny
krok, aby podtrzymać pamięć o na-

Na koniec pragnę życzyć
Państwu bezpiecznego
odpoczynku podczas
wakacyjnych wyjazdów.

miejsce

wypoczynku

i

edukacji

ekologicz-

JG
Krakowa Jerzego Muzyka przy udziale: Pani Prezes
Stowarzyszenia Parku Rzecznego Wilga Zofii Kalinowskiej, Przewodniczącego Dzielnicy IX Bogusława Gołasa, Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
Piotra Kempfa, przedstawiciela Wydziału Architektury Krzysztofa Płazińskiego oraz Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
RD IX Marioli Hurko.
W efekcie podjętych rozmów uzyskano zapewnienie ze strony miasta dotyczące przyspieszenia
wydania decyzji pozwolenia na stworzenie i budowę
parku rzecznego „Wilga”. Kolejnym krokiem będzie
możliwość pozyskania środków z budżetu miasta,

Bogusław Gołas

aby zapewnić finansowanie tej inwestycji. Jednostką

Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX

realizującą ten projekt jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
Tereny nad rzeką Wilgą są szczególnie war-

nej dla mieszkańców. Według projektu ma się
w nim znaleźć część rekreacyjna, czyli: ścieżki spacerowe z podwieszanymi podestami, ścieżki rowerowe i ławki, oraz część edukacyjno-przyrodnicza.
Park ma być utworzony przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko.
Mariola Hurko

tościowe przyrodniczo i powinny być chronione.
2
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W

Piknik Rodzinny na Niecałej

piątek, 7 czerwca na terenie naszego ogrodu zorganizowaliśmy III Piknik Rodzinny.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, ich rodzice,
wszyscy pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.
Miło nam było spotkać się z Radnymi Rady Miasta Krakowa Adamem Migdałem oraz Stanisławem
Pietrasem, Przewodniczącym Rady Dzielnicy IX
Bogusławem Gołasem oraz Prezesem Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych Adamem
Stromidło. Razem z nami byli również Radni Rady
Dzielnicy IX – Renata Grotowska, Renata Kurleto
i Marek Kocajda.
Piknik rozpoczął się przedstawieniem
pt. „Wszyscy dla wszystkich”, przygotowanym
przez Szkolny Zespół Teatralno-Taneczny „PiK”.
Uczniowie klas młodszych starali się pokazać
w nim, jak ważna jest współpraca między wszystkimi
ludźmi. W czasie pikniku, wzorem lat ubiegłych została zorganizowana sztafeta rodzinna. Jej uczestnicy musieli wykazać się zręcznością, szeroką wiedzą
z różnych dziedzin oraz umiejętnością współdziałania w grupie. Okazało się, że drużyny, które zgromadziły największą liczbę punktów i zdobyły nagrody
ufundowane przez wydawnictwo ALBI to: „Detectives”, „Biedronki” oraz Kacper z Tatą. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka oraz stanowisko

gier planszowych. Wielu uczniów zaciekawiła również wystawa pokazująca piękno przyrody i zachęcająca do zachowań proekologicznych.
Piknik zakończył się wspólnym biesiadowaniem – można było spróbować wypieków przyniesionych przez rodziców oraz bigosu i kiełbasek
z grilla serwowanych przez kuchnię szkolną. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę.
Szczególne podziękowania składamy Radnym Rady
Dzielnicy IX, którzy finansowo wsparli organizację
naszego pikniku. Do zobaczenia za rok!
Katarzyna Warchoł
na podstawie niecala.pl

Dzień Otwarty Magistratu
na podczas tegorocznych obchodów. Przedstawiciele
Rady Dzielnicy prezentowali działalność i dorobek
„dziewiątki”, a każdy mieszkaniec mógł swobodnie
porozmawiać o szczegółach funkcjonowania dzielnicy. Dla każdego czekały też małe upominki. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i zapraszamy za
rok!
JG

W niedzielę, 9 czerwca można było zaj-

rzeć w zakamarki Pałacu Wielopolskich przy placu
Wszystkich Świętych. Był to bowiem dzień otwarty, podczas którego miasto oraz wszystkie dzielnice
prezentowały swoją działalność. Wydarzeniu towarzyszyły atrakcje przygotowane przed magistratem,
a także w Nowej Hucie, która w tym roku świętuje
swoje 70-lecie. Nasza dzielnica również była obec4
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Bieg po Konstytucję

Po raz kolejny młodzież pobiegła w Biegu po Konstytucję dla uczczenia rocznicy uchwalenia drugiej na świecie konstytucji – Konstytucji
3 Maja. W tym roku jednak nietypowo z powodu bardzo deszczowej pogody w maju, dopiero
w czerwcu uczniowie mogli sprawdzić się wykonując zadania sprawnościowe. W grze terenowej
na terenie Borku Fałęckiego uczestniczyły drużyny z różnych szkół podgórskich. Bieg rozpoczął
się przed siedzibą Rady Dzielnicy IX przy ul. Ży-

przy ul. Montwiłła-Mireckiego. Organizatorami tegorocznych biegów byli uczniowie oraz Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay. Uroczystość została
sfinansowana ze środków Rad Dzielnic: IX, XI, XII
i XIII. Organizatorzy bardzo dziękują nauczycielom
i młodzieży, którzy po raz kolejny byli gospodarzami
uroczystości i znakomitymi organizatorami przedsięwzięcia. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie
udziału. Do zobaczenia za rok!

wieckiej, a zakończył w Szkole Podstawowej nr 49

JG

Budowa przystanku autobusowego na
ul.Żywieckiej
Na prośbę mieszkańców Zarząd Dróg Miasta Krakowa
na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
wykonał przystanek autobusowy, który umożliwi wsiadanie
i wysiadanie pasażerom z osiedla Polana Żywiecka w
cywilizowany sposób.
Jerzy Grabowski
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Raj na Ziemi – finał projektu ekologicznego

Dzień Dziecka w CSW Solvay

Przez cały rok szkolny w Przedszkolu nr 95

Z okazji Dnia Dziecka Centrum Sztuki Współczesnej

przy ulicy Kościuszkowców realizowany był projekt
ekologiczny skierowany zarówno do dzieci jak i ich
rodziców, aby zwiększyć świadomość i wrażliwość
dotyczącą przyrody i środowiska, a także tego jak
w prawidłowy sposób dbać o jego ochronę i rozwój.
Niemal przez cały rok dzieci wraz ze swoimi opiekunami realizowały liczne projekty, m.in. odwiedziły Ogród Botaniczny czy składowisko odpadów

w Baryczy, a także uczestniczyły w warsztatach sportowych, plastycznych czy teatralnych związanych
z ekologią i ekosystemem. Dzieci wraz z rodzicami
miały możliwość wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pokazującym piękno przyrody w Dzielnicy IX. Rodzice natomiast uczestniczyli w kilku
spotkaniach tematycznych, m.in. z dietetykiem, podczas których dowiadywali się praktycznych wskazó-

Solvay zorganizowało atrakcje dla najmłodszych.
Było malowanie twarzy, konkursy i mnóstwo słodkości. Frekwencja i pogoda dopisały, a na twarzy dzieci
malował się uśmiech. Tego im życzymy
przez cały kolejny rok, a
CSW Solvay dziękujemy
wek jak kształtować dobre nawyki u swych pociech
od najmłodszych lat.
12. czerwca odbył się finał projektu, podczas
którego najmłodsi zostali uhonorowani nagrodami,
a udział w tej gali dla małych zuchów wzięli - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Bogusław Kośmider,
Przewodniczący Dzielnicy IX Bogusław Gołas,
a także Radni naszej dzielnicy – Renata Grotowska,
Marek Kocajda, Renata Kurleto i Jan Pietras. Dzieci przez cały tydzień przyjeżdżały do przedszkola na
rowerach w ramach akcji, w myśl której ruch i ekologia są najistotniejsze. Całość budzi podziw, a niejeden starszy mieszkaniec naszej dzielnicy może brać
przykład z tych młodych i świadomych obywateli!

Spotkanie w SOSW nr 6 przy Niecałej
W dniu 12. czerwca odbyło się spotkanie robocze
grupy sprawującej opiekę nad realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo”. Uczestnicy spotkali
sięw celu przeprowadzenia wizji lokalnej w związku
z remontem i oddaniem do użytku gabinetów na poddaszu budynku, o którym pisaliśmy już w poprzednich numerach. Z ramienia dzielnicy udział wzięli
Przewodniczący Dzielnicy IX Bogusław Gołas oraz
Radny Marek Kocajda.
Marek Kocajda
62
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za zorganizowanie tej miłej
i słodkiej imprezy.
JG

Patriotyczna akcja w SP49

JG

W ostatnim tygodniu maja w naszej szkole

roiło się od barw biało – czerwonych. Nic dziwnego,
ponieważ Samorząd Uczniowski organizował kilka
akcji patriotycznych, które złożyły się na jedną wielką i spektakularną SUPER-Akcję w kategorii „Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne”.
Od początku miesiąca planowaliśmy nasze
przedsięwzięcia, w których wszyscy mieli pełne ręce
roboty. Tematem przewodnim było „15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”. W planie mieliśmy
zorganizować turniej o Polsce dla przedstawicieli
klas starszych, wzorowany na różnych teleturniejach, dzień kolorów flagi naszego kraju, utworzenie

łańcucha patriotycznego oraz nasz gwóźdź programu, czyli happening dla całej szkoły.
Na naszych spotkaniach, a potem współpracując w podgrupach, przygotowaliśmy gazetkę
z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do UE,
wymyśliliśmy i przygotowaliśmy konkurencje do
naszego turnieju, który nazwaliśmy „PolUnia –
z Polską za Pan Brat”. To wydarzenie miało pokazać naszym kolegom nierozerwalny związek Polski
z Unią.
Dnia 28 maja, wszyscy zwarci i gotowi, przeszliśmy do realizacji naszych planów. Na przerwach
odbywało się karaoke z polskimi piosenkami. Wielu
uczniów i nauczycieli zgodnie z naszą prośbą przyszło ubranych w kolorach bieli i czerwieni, a w świetlicy i w nauczaniu wczesnoszkolnym tematem przewodnim dnia również była Polska i Unia Europejska.
Tego dnia odbył się zaplanowany turniej oraz akcja
tworzenia kartek.
W dniu 31 maja, ok. 300 uczniów i nauczycieli utworzyło napis na boisku szkolnym „15 LAT
W UE”. Napis był w 4 kolorach: „ramka, 15, lat i w”
były biało-czerwone, „UE” było atramentowe, a 12
gwiazd naokoło UE żółte.
JG
na podstawie mlodziez.krakow.pl
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XXV Dni Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

W dniach 8. i 9. czerwca boiska KS Borek

zmieniły się w prawdziwe święto mieszkańców naszej dzielnicy. Na tegorocznych obchodach „dziewiątki” pojawiło się wiele rodzin z dziećmi, seniorów
i wszystkich tych, którzy szukali dobrej zabawy.
Podczas dwóch niezwykłych dni można było wspólnie doświadczyć wielu atrakcji. Rada Dzielnicy wraz
z Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” przygotowali park rozrywki dla dzieci. Każde z nich, zupełnie za darmo, mogło skorzystać z profesjonalnych
trampolin oraz ścianki wspinaczkowej, przejechać
się kucykiem czy też wziąć udział w malowaniu twarzy. Atrakcji było bez liku, a całości dopełniła piękna
i słoneczna pogoda. Oprócz rodzinnych atrakcji
dla najmłodszych, pojawiły się też te dla starszych.
Pierwszego dnia występował energetyczny zespół
„Happy People”, w rytm którego wiele par tańczyło
na deskach naszego specjalnego namiotu, występował
też zespół „Pogodna Jesień” oraz zespół z Centrum
Aktywności Seniora i Orkiestra Dęta Solvay. Były
8

też atrakcje dla fanów sportu – odbył się mecz o Puchar Przewodniczącego Dzielnicy, który padł łupem
Oldboy’ów Borkowskich. Kulminacyjnym momentem tej dwudniowej imprezy okazał się niedzielny
występ zespołu „Wawele” wraz z liderem Janem Wojdakiem, który w niezwykły sposób porwał publikę
do zabawy i tańca.
Rada Dzielnicy IX składa serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla Pani Kierownik Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” Marii Dzioby,
która w perfekcyjny sposób panowała nad stroną
organizacyjną tego przedsięwzięcia. Dziękujemy
również Pani Dyrektor Przedszkola nr 95 Krystyna
Dudek za przygotowanie przedszkolaków biorących
udział w naszym święcie oraz Pani Kierownik Klubu „Iskierka” Magdalenie Handzel-Milc. Mamy nadzieję, że tegoroczna impreza to doskonały początek
na kolejne ćwierćwiecze Dni Dzielnicy IX.
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XXV Dni Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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O gruszy „Ferajna” i zaginionej osadzie

Harmonogram zajęć w CAS „Borsuczek” lipiec/sierpień

Wieczorem, dniu 26 czerwca 2019 roku pod

kultową gruszą w Krakowie-Borku Fałęckim przy ulicy
Zakopiańskiej 72 spotkali się ostatni żyjący mieszkańcy zaginionej osady, dożywający wieku senioralnego
w innych rejonach Krakowa, Polski i za granicą. Osada, w której zamieszkiwali funkcjonowała w Borku
Fałęckim na zboczu Góry Borkowskiej prawie sto lat
(1921-2018). Podstawę materialną osady stanowiły
budynki mieszkalne i fabryczne oraz gospodarcze
zbudowane i sfinansowane przez właścicieli Fabryki
Produktów Chemicznych Liban S.A.. Po II wojnie
światowej obiekty zostały przejęte przez Krakowską
Fabrykę Armatur i z czasem przekazane pod administracje Gminy Miasta Krakowa. W chwili obecnej
należy się liczyć z komercjalizacją opustoszałego terenu.
Zebrani nadali kultowej gruszy imię „Ferajna”. Imię „Ferajna” nadano w sposób protokolarny
odwołując się do nazwy grupy przyjaciół identyfikujących się jako „Ferajna spod numeru 72” dorastających w zakładowych budynkach mieszkalnych przy
ulicy Zakopiańskiej 72 w Krakowie-Borku Fałęckim
w latach budowy i funkcjonowania przedsiębiorstwa
państwowego Krakowskiej Fabryki Armatur. Gru-

sza była wspólna, rosła po środku podwórka, miała
swoją cykliczną wegetację i doroczne obdarowywanie. Nieświadomie łączyła i uczyła pozytywnych zachowań. Była świadkiem wydarzeń ich dzieciństwa,
młodości i historii „Ferajny spod numeru 72”.
Na kultowej gruszy zawieszono uświęconą w kościele w Borku Fałęckim w dniu 23
czerwca 2019 roku przez Proboszcza księdza
kanonika Mariana Chyrca, nadrzewną kapliczkę z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Fundatorzy mają nadzieję, że uświęcona kapliczka
uchroni gruszę przed zapędem komercji i będzie
przypominać potomnym o historii zaginionej osady.
Piotr Gzyl

Dzień Sąsiada w Jugowicach
Mieszkańcy osiedla Zaułek Jugowicki od
dwóch lat obchodzą Dzień Sąsiada, a po sukcesie tegorocznego spotkania już wiedzą, że Dzień Sąsiada
będzie u nich obchodzony corocznie, w każdy ostatni
wtorek maja, w godzinach od 19.00 do 21.30. Termin
ten pokrywa się z Europejskim Dniem Sąsiada, stąd
datę łatwo zapamiętać.
Organizacja Dnia Sąsiada nie jest trudna. Wystarczy napisać ogólne zaproszenie, ustalić czas spotkania, przygotować stół piknikowy na który każdy, kto
ma ochotę przynosi „małe co nieco”, i serdecznie witać przybywających sąsiadów. Na spotkanie przychodzi kilkanaście osób, i to są dokładnie te osoby, które
w danym roku chcą poznać sąsiadów, mają odwagę
dać się poznać sąsiadom, chcą porozmawiać i mile
spędzić wieczór.
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Gościem w Zaułku Jugowickim był dwa razy
radny, pan Bogusław Gołas, aktualnie Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IX. Dzień Sąsiada
jest tak sympatycznym dniem, że jak
widać dobra tradycja utrwala się bardzo szybko, aczkolwiek rozpoczęła się
po 15 latach istnienia osiedla.
Ewa
Zalewska-Paciorek
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Poniedziałek
10.00-13.00 - Zajęcia Teatralne
13.00-15.00 Nordic Walking
Wtorek
10.00-13.00 Brydż
13.00-14.00 Gimnastyka
Środa
10.00-12.00 - przygotowanie do turystyki bezpieczeństwo, organizacja
12.00-13.00 Zajęcia ruchowe
Czwartek
10.00-12.00 Seniorska Akademia
Obywatelska
12.00-14.00 Twórczy krąg
Piątek
10.00-12.00 Zdrowe gotowanie i żywienie
12.00-14.00 Kawiarenka obywatelska

Centrum Aktywności Seniorów zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz. 10.0014.00 na ciekawe zajęcia, wspólną kawę i
wspaniałe wyjazdy!

Kontakt telefoniczny:
535 538 450

Miejskie Centrum Opieki
Już 16 mln zł kosztowała Miasto Kraków

rozbudowa Miejskiego centrum Opieki dla Osób
Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, która współfinansowana jest z funduszy norweskich. To inwestycja bardzo potrzebna
w Krakowie, bo w kolejce do MCO stale czeka ponad 100 osób.
Działalność Miejskiego Centrum Opieki dla
Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych to niezwykle istotna część
polityki senioralnej miasta. Społeczeństwo się starzeje, systematycznie więc przybywa osób potrzebujących stałej opieki – zauważa Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Polityki Senioralnej i nowo mianowana przewodnicząca Rady Społecznej przy MCO.
Choć zakończenie prac przy rozbudowie
planowane jest na 2020r., już teraz Centrum dysponuje 512 łóżkami w kilku oddziałach. Oddział ogólny jest przeznaczony dla pacjentów wymagających
całodobowej opieki pielęgnacyjnej i medycznej,
psychiatryczny – dla pacjentów z rozpoznaniami

psychiatrycznymi, oddział Stacjonarny Medycyny Paliatywnej zajmuje się pacjentami cierpiącymi
na nieuleczalne i niepoddające się leczeniu schorzenia, a oddział rehabilitacyjny oferuje możliwość
przeprowadzenia koniecznych zabiegów.
Przy Centrum działają też poradnie, dzienne oddziały opieki oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej, który zapewnia pomoc osobom po 65. Roku
życia, które co prawda nie wymagają hospitalizacji,
lecz nie mogą również pozostawać wyłącznie pod
opieką podstawową i ambulatoryjną. MCO oferuje również bardzo potrzebną usługę wypożyczenia
sprzętu medycznego osobom, które swoich bliskich
pielęgnują w domu. Wypożyczyć można zarówno łóżka medyczne, materace przeciwodleżynowe,
jak i balkoniki, chodziki, czy różnego rodzaju laski i kule. Aby wypożyczyć sprzęt, należy skontaktować się z Miejskim Centrum Opieki, tel. 12 44
67 530, 728 435 549 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.00.
Źródło: krakow.pl
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Skrzyżowanie Tischnera/Fredry
W dniu 27. czerwca w Szkole Podstawowe nr 56 odbyło się
spotkanie przedstawicieli miasta z mieszkańcami Łagiewnik
w sprawie rozwiązania komunikacyjnego wyjazdu z

ul.

Fredry na ul. Tischnera. Zaproponowano koncepcję owalnego
ronda nad przejazdem kolejowym i ulicą Tischnera. Szczegóły
rozwiązania na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

!

Bogusław Gołas

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Rada Dzielnicy IX zaprasza Mieszkańców na spotkanie ze Strażnikami Miejskimi
w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 17 w siedzibie Rady Dzielnicy
przy ul. Żywieckiej 13.

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
BOREK FAŁĘCKI
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
ul. Zakopiańska)
• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia PBP nr 12 (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)

• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
ŁAGIEWNIKI
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia PBP nr 20 (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• ZSO nr 17 (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 15.15-16.15
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • www.dzielnica9.krakow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków
Adres Redakcji: 30-418 Kraków, ul. Żywiecka 13, tel./fax 12 268 16 14, e-mail: rada@dzielnica9.krakow.pl
Redaktor naczelny: Bogusław Gołas • Redaktor: Jakub Gawron • Projekt graficzny i skład: Jakub Gawron
Herb Dzielnicy IX: Adam Pochopień
Druk: Drukarnia ROMAPOL, ul. Rydlólnwka 5, 30-363 Kraków, tel. 511 999 660, e-mail: romapol@romapol.pl, www. romapol.
pl Kraków, lipiec 2019 • ISSN 1642-3208 • nr 4/2019 • egzemplarz bezpłatny • Nakład: 2000 egzemplarzy

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.

14

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 4/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 4/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

15

ZGUBA W MPK

Limeryk z ortografią:

Pewien miłośnik krzyżówek
Zgubił w tramwaju ołówek!
Z gumką kupiła mu żona,
Troskliwa, ale znużona
Gdy w kratki wpisał: pułgłuwek”!

Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Poziomo:
A1 – obsługa techniczna, B6 – zapinka z drutu lub nazwa kina studyjnego w Krakowie, C1 – instytucja
kultury gromadząca eksponaty, D6 – nimfa, rusałka, E1 – duszona pieczeń z wołowiny szpikowanej słoniną,
F7 – idą tam dusze grzeszników, G1 – obsługuje np. dzwon Zygmunta, H4 – diabeł, H9 – najmniejsza jednostka
pamięci komputerowej, I – rozmiar, wielkość, gabaryt, I8 – brat matki, J6 – wielkie drzwi np. do stodoły,
K1 – członek ugrupowania, które powstało w Afganistanie, K8 – może być np. taternicza, hamulcowa,
holownicza, L6 – po urodzeniu żywi się mlekiem matki.
Pionowo:
A1- sklep samoobsługowy, A3 – odległość między poszczególnymi elementami, A6 – taniec brazylijski,
A9 – miesięcznik dla pań, A12 – np. morska, radiowa lub skręt włosów, D7 – wypis, wyciąg, kopia, D8 – mały
gaj, D11 – powstaje w jelicie grubym, E1 – może być np. okręgowy lub administracyjny, E5 – dźwięk TV,
F10 – ziomek, swojak, rodak, F12 – ostrzeliwanie, kanonada, G2 – myjka do naczyń, lub miejsce do zmywania,
G4 – pokrycie kanapy czy fotela, ale też pokiereszowanie, G6 – wiązka włókien nerwowych, H9 – modny
sklep z ubraniami i obuwiem, I8 – Justowska - wchodzi skład Dzielnicy Zwierzyniec.
Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie krzyżówki.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: WAKACJE

