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Szanowni Państwo!

W listopadowym numerze 

info.9 przedstawiamy 

relację z obchodów Święta 

Niepodległości, które odbyło 

się w Łagiewnikach.  

W numerze znajdą Państwo 

również niezwykle ciekawą 

biografię patrona jednej  

z naszych ulic – generała Roi. 

Zachęcam do zapoznania 

się ze studium planowanych 

tras rowerowych, które w 

przyszłości będą przebiegały 

przez „Dziewiątkę”. 

Informujemy również  

o przebiegu remontów  

oraz o budowie Trasy 

Łagiewnickiej. Uwadze 

rodziców polecam 

wydarzenia naszych 

ośrodków kultury, w tym te, 

z Klubu Iskierka, na które 

wciąż są wolne miejsca. Życzę 

miłej lektury.

Bogusław Gołas

Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

 W dniu 5 listopada Miasto Kraków, re-
prezentowane przez Prezydenta oraz Skarbnika 
Miasta, podpisało umowę notarialną z właści-
cielami terenu położonego między ulicami Ży-
wiecką i Zawiłą. Kwota nabycia zamknęła się w 
16 mln zł. Płatność podzielono na dwie równe 
raty, płacone w roku 2019 oraz 2020. Obszar 
sześciu działek o powierzchni ok. 15 ha dopełni 
będące w rękach miasta, bądź Skarbu Państwa 
blisko 60 ha, które wspólnie składają się na Las 
Borkowski. Tym samym, ku radości olbrzymiej rze-
szy mieszkańców, zakończy się trwające  kilka lat 
nerwowe oczekiwanie. Na mocy tej umowy miasto 
będzie mogło udostępnić mieszkańcom teren, który 
wedle zapowiedzi Prezydenta funkcjonować będzie 
jako las urządzony (nie zaś jako park).  
 

 Rada Dzielnicy IX swoimi wielokrotnymi 
działaniami wskazywała, iż sprawa ta jest niezwykle 
ważna oraz dokładała wszelkich starań, by obronić 
„Zielone Płuca” Dzielnicy. Tym bardziej miło nam 
poinformować, że temat znalazł swe szczęśliwe za-
kończenie.

Wojciech Migdał

Można odetchnąć z ulgą!

 W najbliższym czasie ma zostać podpisa-
ny aneks do umowy dotyczącej budowy Trasy Ła-
giewnickiej. Termin zakończenia prac ustalono na 
31 grudnia 2021 r., czyli rok później niż początkowo 
zakładano. Jednocześnie wykonawca, firma Budi-
mex, zastrzegł sobie prawo do dochodzenia pokry-
cia dodatkowych kosztów związanych z realizacją 
kontraktu. Wykonaw-
ca domaga się zapłaty  
o 28 mln zł netto  
(ok. 34 mln zł brutto) 
więcej niż zapisano w 
umowie.
 „ Z g o d n i e  
z wcześniejszymi de-
klaracjami Spółki Trasa 
Łagiewnicka S.A. oraz 
Budimex S.A. prowadzą dialog w zakresie aneksu do 
umowy na realizację Trasy Łagiewnickiej. W dniach 
7 i 8 listopada 2019 r. przedstawiciele obu spółek 
przeprowadzali spotkania w celu ustalenia jego za-
kresu. W ich wyniku strony doszły do porozumienia, 
które pozwoli na kontynuowanie prac” - oświadczyła 
gminna spółka Trasa Łagiewnicka, odpowiedzialna 
za budowę nowej drogi.

 Przypomnijmy, że kwota, jaką zapisano  
w kontrakcie to 802 mln zł (ze spłatą kredytu na 
inwestycję miasto zapłaci za trasę ok. 1,2 mld zł). 
Wykonawca (konsorcjum firm Budimex i Ferrovial 
Agroman) wskazał trzy powody wzrostu kosztów: 
przedłużenie o rok prac projektowych w związku  
z wydłużeniem oczekiwania na decyzje administra-

cyjne, koszty związane 
z pracami dodatkowymi 
polegającymi na prze-
łożeniu biegu Wilgi, 
wzrost cen materiałów 
budowlanych średnio  
o 50 proc. w porównaniu 
do cen kontraktowych 
z 2016 r. Wykonawca 
zagroził, że jeżeli nie 

dojdzie do porozumienia ws. dodatkowej zapłaty za 
prace, to budowlańcy mogą zejść z budowy. Obecnie 
nie ma takiego zagrożenia, ale wiadomo już, że in-
westycja się opóźni, a trzeba się też liczyć z większą 
zapłatą za prace.

JG

Budowa Trasy Łagiewnickiej do końca 2021

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 20 listopada od-
była się XIV. Sesja Rady Dzielnicy, 
podczas której zostało podjętych 12 
uchwał. Radni dokonali korekty roz-
dysponowania środków na ten rok, 
przekazując pieniądze na przeprowa-
dzenie robót remontowo- budowla-
nych w budynku SOSW Nr 6. Radni 
zawnioskowali także do Zarządu Zie-
leni Miejskiej o budowę „skate parku” 
w parku Solvay przy ulicy Żywiec-
ka – Boczna, między placem zabaw 
a ogrodzeniem „Camping Krako-
wianka”, argumentując konieczność 
powstania takiego obiektu brakiem 
odpowiednich urządzeń dla dzieci  
i młodzieży. Rada Dzielnicy wyrazi-
ła zamiar uczestniczenia w pracach 
projektowych zwycięskiego projektu  
w tegorocznym budżecie obywatel-
skim „Leśnego Placu Zabaw”.
Podjęto także inicjatywę uchwało-
dawczą do przedstawienia na sesji 
Rady Miasta Krakowa dotyczącą od-
stąpienia od zbycia działek znajdują-
cych się na terenie naszej dzielnicy 
- w rejonie Ogródka Jordanowskiego 
przy ul. Fredry. To bardzo istotny 
ruch dla naszych mieszkańców. W 
uzasadnieniu czytamy: „Rejon Ła-
giewnik jest obecnie zabudowywa-
ny na szeroką skalę – na niewielkim 
obszarze powstaje obecnie ponad 
20 bloków mieszkalnych. Istnie-
jący układ komunikacyjny już na 
chwilę obecną jest niewystarczają-
cy. Nieuzasadnione jest zatem zby-

wanie działek o powierzchni 11.16a 
będących w posiadaniu Miasta,  
a tym bardziej w celu dalszej zabu-
dowy mieszkaniowej. W ciągu naj-
bliższych kilku lat w sposób znaczą-
cy zwiększy się liczba mieszkańców 
tego obszaru. W sposób naturalny 
pojawi się zatem potrzeba żłobka 
oraz przedszkola. Dodatkowo, od 
dłuższego czasu mieszkańcy zabie-
gają o filię Biblioteki zlokalizowa-
ną na terenie osiedla. Wszystkie te 
przesłanki skłaniają do wniosku,  
iż sprzedaż działek nie jest w interesie 
Miasta – należy je zagospodarować  
w celu służby mieszkańcom. W in-
nym wypadku może dojść do sy-
tuacji, w której za kilka lat Miasto 
będzie zmuszone do wykupu bądź 
wynajmu pomieszczeń pod działal-
ność placówek miejskich. Jesteśmy 
w momencie, w którym jednostki 
miejskie mogą wykazać się daleko-
wzrocznością i odpowiednio wcze-
śniej wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców.”. Liczymy zatem na 
rozwagę Radnych Miasta i pozytyw-
ne przyjęcie projektu inicjowanej 
uchwały. 
Rada zaopiniowała także pozytywnie 
umowy najmu pomieszczeń i lokali 
socjalnych.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy można

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

JG
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Nowy chodnik na ŁukasińskiegoRemont dojazdu  
przy Kościuszkowców 3  

Z końcem października został odebrany 

wyremontowany dojazd do budynku przy ulicy 

Kościuszkowców 3. W odbiorze uczestniczyli Radni 

Jerzy Grabowski, Marek Kocajda, Marek Brożek 

oraz Leszek Siwiec. Remont był odpowiedzią na 

prośby mieszkańców. Wykonywane prace mogły 

zostać zrealizowane jedynie na terenie, którego 

właścicielem jest miasto.
JG Przy ulicy Łukasińskiego została wykonana 

dawno wyczekiwana budowa chodnika na odcinku  

od skrzyżowania z ulicą Montwiłła-Mireckiego  

w kierunku skrzyżowania z ulicą Micińskiego. Wykonane 

prace poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców  

w tym dość ruchliwym obszarze sąsiadującym ze sklepami 

i punktami usługowymi. W odbiorze i przekazaniu do 

użytkowania uczestniczyły Radne Renata Grotowska 

oraz Renata Kurleto. 
Marek Kocajda

 
Coraz większy nacisk kładziony jest na ekologiczny 
transport i jego rozwój w naszym mieście. Istniejące 
i planowane trasy rowerowe to niezbędny element 
powodujący rozwój w tej dziedzinie. Miasto opra-
cowało i zaktualizowało plany przebiegu infrastruk-
tury rowerowej również w naszej dzielnicy. Rada 
Dzielnicy opiniowała w ostatnim czasie „Studium 
podstawowych tras miasta Krakowa”, w którym 
ujęto trasy planowane dla Borku Fałęckiego i Ła-
giewnik. Opracowanie ma charakter planistyczny  
i nie oznacza na tym etapie jakichkolwiek inwestycji  
w proponowanych nowych przebiegach.
Na terenie Dzielnicy IX proponuje się następujące 
nowe przebiegi tras rowerowych układu podstawo-
wego:
1. Nowy przebieg głównej trasy rowerowej nr 7 po 
wschodniej stronie torów linii kolejowej nr 94 w for-
mie drogi stokowej i kładki stokowej nad peronem 
przystanku Kraków - Sanktuarium. Proponowany 
przebieg wykorzystuje budowany w ramach Trasy 
Łagiewnickiej tunel pieszo-rowerowy pod linią ko-
lejową nr 94 a po stronie południowej przystanku 
kolejowego Kraków - Sanktuarium jest dowiązana 
do załomu ul. Korbońskiego (bocznej) po stronie 
wschodniej torów. Proponowana kładka stokowa po 
wschodniej stronie peronów przechodzi pod zabyt-
kowymi wiaduktami bez naruszania czy korzystania 
z ich konstrukcji i może być dowiązana do peronu 
przystankowego pochylniami, co ułatwi dostęp do 
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dalszy przebieg 
na południe to jezdnia ul. Korbońskiego gdzie ruch 

rowerów będzie odbywał się na zasadach ogólnych 
w jezdni. Ul. Podmokła będzie przekroczona bezko-
lizyjnie nową kładką wzdłuż istniejącego wiaduktu 
kolejowego po stronie wschodniej. Trasa nr 7 jako 
główna ma charakter tranzytowy, międzydzielnico-
wy. Wykorzystanie korytarza linii kolejowej pozwa-
la na ominięcie przewyższeń Góry Borkowskiej.
2. Nowy przebieg trasy głównej nr 5, wykorzystują-
cy częściowo infrastrukturę rowerową realizowaną 
w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej. Przebieg 
zaczyna się na portalu wschodnim tunelu drogowe-
go Trasy Łagiewnickiej i stamtąd biegnie nad rzeką 
Wilga oraz ul. Totus Tuus nową kładką na południe 
od Trasy Łagiewnickiej. Następnie biegnie w pozio-
mie terenu między ul. Totus Tuus i Herberta i kolej-
ną kładką jest wprowadzana na wschodnią stronę ul. 
Herberta, gdzie dowiązana jest do przebiegu ujętego 
w planach. Taki przebieg minimalizuje przewyższe-
nia, które musieliby pokonywać rowerzyści.
3. Nowa trasa łącznikowa „Podmokła - Stojałow-
skiego” łącząca proponowany nowy przebieg trasy 
głównej nr 7 kładką przez rz. Wilgę w rejonie ist-
niejącego mostu technologicznego i następnie jako 
droga dla rowerów południową stroną ul. Podmokłej
w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ul. Her-
berta. Trasa ma za zadanie zapewnić dostęp do 
układu podstawowego z osiedli mieszkaniowych 
zlokalizowanych na północ od ul. Stojałowskiego  
w Dz. XI.
4. Trasa rekreacyjna „VeloWilga” w parku rzecznym 
Wilga, docelowo z przekroczeniem autostrady A4 
pod istniejącym obiektem mostowym; trasa o cha-
rakterze rekreacyjnym, nie wymagająca nawierzchni 
asfaltowej.

JG

Plany tras rowerowych  
w naszej dzielnicy

Powstało miejsce dla niepełnosprawnych
Przy ośrodku zdrowia zostało wykonane miejsca po-

stojowe dla osób niepełnosprawnych. Wkrótce zostaną 

one wymalowane w sposób jaki jest widoczny na zdję-

ciu. To z pewnością poprawi dostępność do ośrodka 

niepełnosprawnym pacjentom, zwłaszcza, że w pobliżu 

przychodni panuje wzmożony ruch samochodowy.

Dojazd do budynku przy Zakopiańskiej 97
W ostatnich dniach listopada został odebrany wyre-

montowany dojazd do posesji budynku przy ulicy 

Zakopiańskiej 97. Dojazd ten stanowi zakończenie 

remontów dojazdów do budynków mieszkalnych zlo-

kalizowanych przy ulicy Zakopiańskiej 97 i 99 oraz 

Kościuszkowców 3, które zostały wykonane w jedna-

kowym standarcie w tym samym czasie. W odbiorze 

uczestniczyli Przewodniczący Bogusław Gołas i Radny 

Paweł Heyduk. 

Paweł Heyduk
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Patroni ulic naszej dzielnicy - Bolesław Roja
 Bolesław Jerzy Roja 
urodził się 4 kwietnia 
1876 roku w Bryńcach 
Zagórnych w okolicach 

Lwowa. W 1905 roku zdecydował się związać swo-
ją przyszłość z wojskiem i wstąpił do wiedeńskiej 
szkoły kadetów piechoty. Po jej ukończeniu otrzymał 
przydział do 36 pułku Obrony Krajowej w Kołomyi.  
W 1905 roku ze względu na stan zdrowia zwolniono 
go ze służby. Podjął współpracę z wywiadem austro-
-węgierskim. Pracował jako urzędnik w magistracie 
miasta Krakowa. W tym okresie studiował prawo  
i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 Po wybuchu pierwszej wojny światowej zo-
stał bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. 
Służył w Legionach Polskich. W momencie upadku 
Austro-Węgier przejął z rąk austriackich Komendę 
Wojskową w Krakowie. Dekretem z 1 listopada 1918 
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego mianowała go 

komendantem wojsk okręgu krakowskiego w stopniu 
generała brygady. Pod koniec 1918 roku był dowodził 
Grupą Operacyjną „Wschód” podczas walk o Lwów. 
W styczniu następnego roku objął dowodzenie 2 Dy-
wizji Piechoty Legionów. Później kierował grupą 
operacyjną na froncie litewsko-białoruskim.
 W październiku 1922 roku Bolesław Roja  
w stopniu generała dywizji został przeniesiony w stan 
spoczynku. Brał udział w życiu politycznym. Był kry-
tycznie nastawiony do rządów Piłsudskiego i sanacji. 
 Podczas kampanii wrześniowej był chory. 
Później uczestniczył w podziemnej działalności Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. W marcu 1940 roku 
został aresztowany. Po krótkim pobycie na Pawiaku 
umieszczono go w obozie koncentracyjnym w Sach-
senhausen, gdzie został zamordowany pod koniec 
maja. 

JG

 11 listopada, jak co roku, był dla mieszkań-
ców Łagiewnik okazją do wspólnego świętowania. 
Rozpoczęło się od zamówionej przez Łagiewnickie 
Towarzystwo Kulturalne mszy świętej Pro Patria, 
której przewodniczył ksiądz kanonik Bogdan Du-
dek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Następnie lokalna społeczność tłumnie 
zgromadziła się pod pomnikiem mieszkańców Ła-
giewnik poległych w walce za Ojczyznę w latach  
1914-1946. Tam odbył się uroczysty apel z okazji 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowany 
przez Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Rangę 
wydarzenia swoją obecnością podniosły Orkiestra 
Dęta Solvay, Zastęp harcerzy oraz poczty sztanda-
rowe z okolicznych szkół – Podstawowych nr 55  

i 56 oraz Zespołu Szkół nr 3. Wszystkim, którzy 
przyczyniają się rokrocznie do uświetnienia tej uro-
czystości, należą się serdeczne podziękowania.

Wojciech Migdał

Świętowanie Niepodległości w Łagiewnikach

 Na stadion KS Borek ma powstać dodatko-
we wejście ułatwiające dostanie się na teren obiektu.  
Z pozoru wydawać by się mogło, że to błaha i łatwa 
do wykonania sprawa, jednak jest zgoła inaczej. Ze 
względu na doniesienia medialne i chaos informa-
cyjny w tej sprawie poniżej prezentujemy fakty do-
tyczące spornego wejścia.
 Sprawa rozpoczęła się z inicjatywy miesz-
kańców okolicznego osiedla, którzy zawnioskowali 
do Rady Dzielnicy o budowę dodatkowego wejścia 
na teren sportowy przy ul. Żywieckiej. W sprawę za-
angażowana była Spółdzielnia Mieszkaniowa z uli-
cy Zdunów wraz z jej prezesem Jerzym Stalińskim. 
Prezes argumentował swój wniosek tym, że miesz-
kańcy tego osiedla obecnie, aby dostać się na teren 
stadionu muszą iść naokoło, trasą długości ok. 1 km. 
Rada przystając na apel ze strony spółdzielni skiero-
wała sprawę do Zarządu Infrastruktury Sportowej, 
gdyż to ta jednostka odpowiada za miejskie obiekty 
sportowe. W odpowiedzi, dyrektor ZIS poinformo-
wał, że pozytywnie opiniuje tę propozycję, jednak 
nie ma w tegorocznym budżecie pieniędzy na jej 
realizację. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, 
Rada Dzielnicy podjęła stosowną uchwałę, zabez-
pieczając środki z własnego budżetu na wykonanie 
bramki w ogrodzeniu KS Borek. 
 Zainteresowane strony uczestniczyły w kon-
sultacjach, w których udział wzięli przedstawicie-
le Rady Dzielnicy, ZISu, Klubu Sportowego oraz 
mieszkańców. Przeciwko realizacji tego rozwią-
zania od początku protestują działacze KS Borek. 

Argumentują, że dostęp do obiektów sportowych to 
jedynie pretekst do budowy furtki, a tak naprawdę 
mieszkańcom chodzi o krótszą drogę do sklepów  
i komunikacji miejskiej. Obawiają się też o bezpie-
czeństwo osób wchodzących na teren obiektu. Trze-
ba jednak zauważyć, że istnieje przecież ogólnodo-
stępne wejście od strony ulicy Żywieckiej, gdzie nikt 
nie kontroluje osób, które wchodzą na teren obiektu. 
Tym bardziej dziwi argumentacja Klubu. Należy też 
zaznaczyć, iż teren jest utrzymywany za publicz-
ne pieniądze, a infrastruktura taka jak siłownia czy 
plac zabaw zostały wybudowane właśnie z myślą  
o mieszkańcach. 
 KS Borek o pomoc w uwzględnieniu swych 
racji zwrócił się do radnych z komisji sportu Rady 
Miasta Krakowa. Na posiedzeniu 5 listopada radni 
z tej komisji przegłosowali wniosek do ZIS o po-
nowne rozpatrzenie tej sprawy. W tej komisji zasia-
dają dwa byli przewodniczący Rady Dzielnicy IX,  
a obecnie radni miasta – Adam Migdał oraz Jan Sta-
nisław Pietras. Obaj zaznaczają, że stworzenie furtki 
ich zdaniem to nie jest dobry pomysł. Pytanie tylko, 
czy takie działanie jednostek miejskich jest w intere-
sie mieszkańców, czy osób użytkujących obiekt. 
 Sprawa jednak prawdopodobnie znajdzie 
swój szczęśliwy finał, gdyż jak wynika z przekaza-
nych informacji od dyrektora ZIS, budowa dodatko-
wego wejścia zostanie zrealizowana. 

JG

Jedna bramka, wiele trudności
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 Oddolna inicjatywa mieszkańców to bardzo 
ważny katalizator zmian zachodzących w mieście. 
W Krakowie dostępnych jest coraz więcej narzędzi, 
dzięki którym krakowianie mogą realizować własne 
pomysły. Tak jest również w wypadku inicjatywy lo-
kalnej, w ramach której mieszkańcy składają wniosek 
do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. 
Na przełomie września i października Zarząd Ziele-
ni Miejskiej zrealizował cztery takie wnioski. Dzięki 
pomysłom mieszkańców na os. Teatralnym powstał 
ogród deszczowy, a na Ruczaju oraz na dwóch no-
wohuckich osiedlach przybyło 21 drzew oraz ponad 
200 krzewów, które szczególnie wiosną będą cieszyć 
oczy przechodniów. Każdy pomysł wiąże się z ko-
niecznością wykonania szeregu prac, w które zgod-
nie z założeniami mieszkańcy muszą się nieodpłatnie 
zaangażować. Nie oznacza to jednak, że z tej pracy 
nie czerpią żadnych korzyści. Sadzenie roślin i drzew 

jest przecież świetną okazją do zacieśniania sąsiedz-
kich relacji oraz zrzeszania się wokół wspólnej idei.

Źródło: krakow.pl

Inicjatywa lokalna – narzędzie do współdziałania z mieszkańcami

Świadczysz usługi noclegowe dla turystów? 
Przeczytaj!

Świadczysz usługi noclegowe? Popularnie zwane są tury-
stycznym najmem krótkoterminowym. Poniżej przedstawia-
my skrótowo informacje dla właścicieli obiektów innych,  
niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczko-
we, schroniska młodzieżowe i schroniska.
• Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów 
świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), 
niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, mo-
tele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków.
• Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług przedsiębior-
ca zobowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji.
• Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przed-
siębiorcy.
• Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami 
musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpo-
żarowe.
• Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług 
hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu 
obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o doko-
nanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: 
www.bip.krakow.pl – złóż wniosek/turystyka i sport.
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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: 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

• 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)
• 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 PBP nr 20 (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (il. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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Przyjdź i zagraj bezpłatnie na hali!
Zarząd klubu K.S. Borek uprzejmie informuje, że w okresie od listopada 
br. do marca 2020 r. nieodpłatnie udostępni cotygodniowo w sobotę lub 
niedzielę  - w godzinach wcześniej uzgodnionych halę krytą do gry w halową 
piłkę nożną dla mieszkańców Dzielnicy IX – zorganizowanych w grupy.  

Dla zainteresowanych kontakt tel.:604-111-434
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Poziomo:
A1 - … Elemelek, B8 – przedmiot materialny, C3 – okrasa do potraw, D1 – „kopnięty” kwadrat, D8  – rurka
z papieru, E4  –  osłona dętki, F1  – podstawowa biologiczna potrzeba organizmu, F9  –  miasto w Chorwacji
nad  Adriatykiem, G6 – materiał pluszowy miękki i delikatny w dotyku, H1  –  przesiedział niewinnie 18 lat
w więzieniu, I4  –  dźwięk na pięciolinii, I7  –  łańcuch górski w Azji z najwyższym szczytem Elbrusem, J1  –  
imię męskie, imieniny 16 VII oraz 29 III, K5  –  wzbudzenie jakiegoś zjawiska, L1  –  bywa inflacyjny, bywa
przyczyną lawiny.
Pionowo:
A1  –  stary wojak, A4  –  Murzynek z wiersza Tuwima, A6  –  przeznaczenie, dola, A8  –  tradycyjny szkocki 
wzór, A10  –  środkowa część czegoś, A12  –   figura gimnastyczna lub bardzo mocny sznurek, C3  –  jedn.
oporu elektrycznego, E6  –  szlam, muł, fusy, F2  –  samolub, sobek, F9 –  falista lub nierozłączka, F11  – 
alkoholowa uczta, balanga, G7  –  duża papuga „przytulanka”, łatwo ucząca się,  H5  –  tekst na szyldzie.   

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: HARCERKA

Limeryk o  
paragrafach:

PARAGRAFY I RAFY

Pewien właściciel dużego biura

W  zbiorach przepisów wciąż dawał nura,                     

Kiedy przeszukał w nich paragrafy

- Większość omijał jak w morzu rafy!

Teraz go szuka prokuratura! Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


