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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku życzymy Państwu szczęścia, spokoju  

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
i sukcesów w pracy zawodowej
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Szanowni Państwo!

To ostatni tegoroczny numer 

naszego pisma. Znajdziecie 

w nim Państwo informacje 

z kończących się w tym 

sezonie remontów. Zachęcam 

także do zapoznania się 

z postępami w sprawach 

inwestycji w różnych 

częściach dzielnicy.  

W numerze relacja  

z obchodów 11 listopada  

w Przedszkolu nr 95, a także 

afisze kilku najbliższych 

wydarzeń w CSW Solvay.  

Z okazji nadchodzących 

Świąt mamy także dla 

Państwa prezent – kalendarz 

na 2020 rok. Na koniec 

pragnę złożyć życzenia 

spokoju i radości  

w Bożonarodzeniowym czasie 

oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku.

Bogusław Gołas

Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

	 Miasto	 planuje	 budowę	 nowej	 arterii,	 która	
połączy	Borek	Fałęcki	z	Ruczajem.	To	nowoprojek-
towana	ulica	8	Pułku	Ułanów.	Droga	ta	obecnie	znaj-
duje	się	w	fazie	projektowania	i	konsultacji.	
13	listopada	odbyło	się	jedno	ze	spotkań,	na	którym	
dyskutowano	połączenie	projektowanej	drogi	 z	uli-
cą	Szczerbińskiego.	W	projekcie	koncepcyjnym	dla	
osiedla	 Polana	 Żywiecka	 pierwotnie	 przewidziano	
4	włączenia	w	ulicę	8	Pułku	Ułanów.	W	ciągu	prac	
pozostały	tylko	2	z	nich,	jedno	poprzez	ulicę	Szczer-
bińskiego	i	drugie	poprzez	odległe	o	około	700	me-
trów	 rondo	przy	ulicy	Burgundzkiej,	 które	 również	
będzie	 obsługiwało	 ruch	 samochodów	 z	 obecnego	 
i	 nowo	 powstałych	 osiedli	 na	 terenie	 Klinów.	 Do-
tychczas,	aby	wyjechać	z	Borku	Fałęckiego,	miesz-
kańcy	osiedla	Polana	Żywiecka	korzystający	z	auto-
busów	i	swoich	samochodów	muszą	stać	w	korku	na	
ulicy	Kościuszkowców	i	Zbrojarzy,	co	równocześnie	
uniemożliwia	 szybki	 dojazd	 samochodów	 służb	 ra-
tunkowych.	
	 Takie	rozwiązanie	spotkało	się	jednak	z	prote-
stami	mieszkańców	ulicy	Szczerbińskiego,	którzy	są	
przeciwni	wykorzystaniu	tej	drogi	dla	celów	komu-
nikacyjnych	osiedla,	argumentując	to	pogorszeniem	

komfortu	 życia.	 Miesz-
kańcy	 złożyli	 stosowną	
petycję	 do	 Prezydenta	
Miasta	 Krakowa	 w	 celu	
zmiany	pierwotnej	koncep-
cji	 projektu.	 Rada	 Dziel-
nicy	 mając	 na	 względzie	
dobro	 mieszkańców	 całej	
dzielnicy	 przychyla	 się	 do	
pierwotnego	 rozwiązania,	
które	w	znacznym	stopniu	
może	 spowodować	 upłyn-
nienie	 ruchu	 w	 dzielnicy	 
w	godzinach	szczytu.	Z	tego	powodu	Rada	Dzielnicy	
w	dniu	13	grudnia	na	spotkaniu	u	Prezydenta	Rada	
Dzielnicy	podtrzyma	swoje	stanowisko	o	włączeniu	
ul.	Szczerbińskiego	w	ulicę	8	Pułku	Ułanów.	Trzeba	
zauważyć,	że	ten	teren	jest	sukcesywnie	zabudowy-
wany	nowymi	inwestycjami	mieszkaniowymi,	więc	
poprawa	obecnego	stanu	komunikacyjnego	jest	nie-
zbędną	koniecznością.	Zamknięcie	możliwości	wy-
jazdu	ulicą	Szczerbińskiego	w	ulicę	8	Pułku	Ułanów	
na	pewno	tego	nie	poprawi.

Marek Kocajda

Szansa na zmniejszenie korków

	 Trwają	 rozmowy	 dotyczące	 możliwości	
wprowadzenia	 ruchu	 jednokierunkowego	 na	 ulicy	
Hoffmanowej.	Mieszkańcy	zwrócili	się	o	pomoc	do	
Rady	Dzielnicy	składając	wniosek	z	około	80	pod-
pisami	 popierającymi	wprowadzenie	 zmiany	 na	 tej	
drodze.	Rozwiązanie	to	miałoby	poprawić	porusza-
nie	się	oraz	parkowanie	przy	 tej	ulicy.	Rada	Dziel-
nicy	wsłuchując	się	w	prośby	mieszkańców	podjęła	
stosowną	uchwałę	podczas	sesji	25	września,	która	
zobowiązywała	Wydział	 Miejskiego	 Inżyniera	 Ru-
chu	 do	 wprowadzenia	
proponowanej	 zmiany.	
Uzasadnienie	 uchwały	
było	 następujące:	 „Ze	
względu	na	fakt,	że	uli-
ca	 Hoffmanowej	 jest	
stosunkowo	 wąska,	 
a	dodatkowo	po	obu	jej	

stronach	parkowane	są	samochody,	często	dochodzi	
do	sytuacji,	w	których	auta	jadące	z	przeciwnych	kie-
runków	nie	mogą	się	swobodnie	wyminąć,	stwarzając	
tym	samym	niebezpieczną	sytuacje	na	drodze”.	W	dniu	 
12	grudnia	odbyło	się	spotkanie	pomiędzy	dyrekto-
rem	 	 Łukaszem	Grygą	 z	Wydziału	Miejskiego	 In-
żyniera	 Ruchu,	 a	 Przewodniczącym	Dzielnicy	 Bo-
gusławem	 Gołasem	 oraz	 Przewodniczącą	 Komisji	
Bezpieczeństwa	 Mariolą	 Hurko,	 na	 którym	 Rada	
Dzielnicy	 zobowiązała	 się	 do	 przedstawienia	 kom-

pleksowej	 organizacji	
ruchu	 w	 tej	 okolicy	 
z	 uwzględnieniem	 ru-
chu	 jednokierunkowe-
go	na	ul.	Hoffmanowej.

JG

Hoffmanowa jednokierunkowa?

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W	 dniu	 2	 grudnia	 odbyła	
się	 XV	 Sesja	 Rady	 Dzielnicy.	 Była	
to	 sesja	 nadzwyczajna	 zwołana	 na	
wniosek	kilkoro	radnych.	Zakończy-
ła	 się	 ona	 jednak	 nieuchwaleniem	
żadnych	 uchwał	 –	 część	 projektów	
została	 przekazanych	 do	 komisji	
merytorycznych,	 a	 pozostała	 część	
została	odrzucona.	Pracom	w	komi-

sjach	zostaną	poddane	m.in.	projekty	
związane	z	miejscowym	planem	za-
gospodarowania	przestrzennego.	

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy można

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

JG
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Nowa nawierzchnia na ul. Malutkiej
Ulica	Malutka	położona	tuż	przy	torach	kolejowych	

zyskała	 nową	 nawierzchnię	 asfaltową	 wykonaną	

metodą	nakładkową.	Dzięki	 temu	w	komforotowy	

i	 bezpieczny	 sposób	 mieszkańcy	 mogą	 poruszać	

się	 w	 tym	miejscu.	 Dla	 poprawy	 bezpieczeństwa	

zostanie	zamontowane	również	lustro	na	zakręcie,	

gdyż	 widoczność	 w	 tym	 miejscu	 jest	 mocno	

ograniczona.
JG

U	początku	ulicy	Fredry	od	strony	przejazdu	kolejowego	

została	 wykonana	 naprawa	 fragmentu	 chodnika	 oraz	

schodów.	Natomiast	przy	ulicy	Faustyny	został	wykonany	

remont	 nakładkowy	 nawierzchni	 asfaltowej	 na	 długim	

jej	 fragmencie	 od	 Sanktuarium	 aż	 do	 skrzyżowania	 

z	ulicą	Fredry.			 	 	 	 	 JG

Przy	 	 ulicy	 Zakopiańskiej	 w	 pobliżu	 budynków	 

101-103A	zostało	wykonane	nowe	oświetlenie.	Po-

wstały	 3	 energooszczędne	 latarnie	 w	 technologii	

LED,	dzięki	którym	poruszanie	się	po	parkingu	przy	

posesjach	oraz	dojazd	do	nich	 i	 dojście	do	budyn-

ków	będą	bardziej	komfortowe	i	bezpieczne.	Przy-

pomnijmy,	że	nieco	wcześniej	został	wykonany	re-

mont	dojazdu	do	posesji	przy	Zakopiańskiej.	Nowe	

oświetlenie	 stanowi	 kontynuację	 rewitalizacji	 tego	

obszaru.
JG

Nowe oświetlenie  
na Zakopiańskiej

Doposażenie ogródka jordanowskiego
W	ogródku	 jordanowskkim	 przy	 ulicy	 Łukasińskiego	

powstała	nowa	karuzela	dla	dzieci	jako	element	dopo-

sażenia	istniejącej	infrastruktury,	W	odbiorze	wykona-

nych	prac	uczestniczył	Radny	Jerzy	Będkowski.

JG

Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu Iskierki
Przy	ulicy	Żywieckiej	na	wysokości	Klubu	Iskierka	po-

wstały	barierki	zwiększające	bezpieczeństwo	pieszych,	

w	tym	dużej	liczby	dzieci,	które	uczęszczają	na	zajęcia	

dodatkowe	do	klubu.	Poruszanie	się	w	tym	miejscu	jest	

szczególnie	 niebezpieczne	 ze	 względu	 na	 rozwijane		

prędkości	przez	samochody.	Dzięki	temu	rozwiązaniu,	

a	także	częściowej	likwidacji	miejsc	postojowych	ogra-

niczajacych	widoczność	przejścia	dla	pieszych	komfort	

i	bezpieczeństwo	znacząco	się	poprawią.

JG

Nowy chodnik nad WilgąPoprawa chodnika przy Borsuczej

Przy	 ulicy	 Borsuczej	 został	 wykonany	 remont	

chodnika	polegający	na	zniwelowaniu	nierówności	

oraz	 obniżeniu	 krawężnika.	 Naprawa	 poprawi	

komfort	poruszania	się	z	wózkami	dziecięcymi	oraz	

osób	 niepełnosprawnych.	 Został	 także	 wykonany	

remont	 fragmentu	 chodnika	 przy	 skrzyżowaniu	 

z	 ulicą	 Kędzierzyńską.	 Wykonano	 obniżenie	

krawężnika,	 a	wykonane	prace	pozwolą	utworzyć	

w	przyszłości	bezpieczne	przejście	dla	pieszych.
Marek Brożek

W	ramach	realizacji	zadania	z	budżetu	obywatelskiego	

został	wykonany	 chodnik	 nad	 rzeką	Wilgą.	 Inwestycja	

ta	pozwoli	na	zwiększenie	atrakcyjności	terenu,	a	także	

umożliwi	korzystanie	z	uroków	tego	niezwykłego	terenu	

spacerowego.
JG

Tablica informacyjna przeniesiona

Na	 prośbę	 mieszkańców	 Rada	 Dzielnicy	 przeniosła	

tablicę	 informacyjną	 znajdującą	 się	 przy	 szkole	 

na	ul.	Fredry	w	miejsce	bardziej	widoczne.	 	 		JG

Remonty na Fredry i Faustyny
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Pierwsze zajęcia już 7 stycznia! 
Gorąco zapraszamy!

	 Tegoroczny	Budżet	Obywatelski	wygrał	pro-
jekt	 nr	 14	 pod	 nazwą	 „Leśny	 plac	 zabaw	w	 Parku	
Solvay”	w	kwocie	300.000	złotych.	Jak	można	wy-
czytać	z	opisu	projektu	realizacja	będzie	polegać	na	
wymianie	obecnych	urządzeń	zabawowych	na	nowe	
-	drewniane,	a	urządzenia	siłowe	jako	niefunkcjonal-
ne	zostaną	zlikwidowane.	Plac	zabaw	zostanie	całko-
wicie	ogołocony	z	12	urządzeń	wraz	z	podłożem	bez-
piecznym,	5	urządzeń	siłowych	oraz	9	ławek	wraz	z	
podłożem	z	kostki	brukowej.	Zostanie	 też,	 zgodnie	
ze	zdjęciem	nr	1	przedstawionym	wraz	z	projektem,	
usunięte	 metalowe	 ogrodzenie	 placu	 i	 zastąpione	
drewnianym.	 Kompleksowy	 projekt	 zagospodaro-
wania	terenu	placu	zabaw	będzie	kosztował	27	000	
zł,	a	rozbiórka	obecnych	urządzeń	zabawowych	i	si-
łowych	oraz	budowa	nowego	placu	zabaw	 to	koszt	
274	000	zł.	Wiązać	się	to	będzie,	przy	dotrzymaniu	
terminu	 prac,	 z	 sześciomiesięcznym	 zamknięciem	
placu	zabaw	dla	dzieci.
	 Rada	Dzielnicy	 podjęła	 uchwałę	 na	 sesji	 w	
dniu	 20	 listopada	 wnioskując	 do	 Zarządu	 Zieleni	
Miejskiej	o	umożliwienie	udziału	przedstawicielom	
Rady	w	 pracach	 projektowych	 „Leśnego	 placu	 za-
baw”,	tym	bardziej,	że	w	okresach	poprzednich	Rada	
finansowała	wykładziny	bezpieczne	pod	urządzenia-

mi	zabawowymi.	Stan	 i	potrzeba	wymiany	wszyst-
kich	 urządzeń	 zabawowych	 na	 drewniane,	 zwłasz-
cza	 zamiana	 9	 ławek	 na	 takie	 jak	 według	 zdjęcia	
zamieszczonego	przez	autora	projektu	(zdjęcie	nr	2)	
uzasadnia	obawy	niegospodarności.

Marek Kocajda

Kontrowersyjny projekt Budżetu Obywatelskiego

2

1

	 W	 dniu	 18	 listopada	 w	 Przedszkolu	 nr	 95	
spotkały	 się	 przedszkolaki	 wraz	 ze	 swoimi	 rodzi-
nami	 oraz	 zaproszonymi	 gośćmi,	 aby	 wspólnie	
świętować	 Odzyskanie	 Niepodległości	 przez	 naszą	
Ojczyznę.	 Podczas	 tegorocznego	 spektaklu	 dzieci	
przypomniały	 również	 o	 80-tej	 rocznicy	 powsta-
nia	 Szarych	 Szeregów.	Opowiadały	 o	 bohaterstwie	
harcerzy,	 którzy	 podczas	 wojny	 podejmo-
wali	 się	wielu	 zadań:	 roznosili	 pocztę,	 pro-
wadzili	 zwiad,	 przenosili	 meldunki	 między	
powstańczymi	oddziałami,	wspierali	ludność	
cywilną	 stolicy.	 Ze	 sceny	 wybrzmiały	 sło-
wa	 takich	 piosenek	 jak:	 „Pałacyk	Michla”,	
„Szare	 szeregi”,	 „Serce	w	 plecaku”	 czy	 „A	
jeśli	nie	wrócę	przed	świtem”.	Oprócz	rodzi-
ców	 i	dziadków	do	wspólnego	śpiewu	włą-
czyli	 się	 obecni	 na	 uroczystości	 przyjaciele	
przedszkola:	 harcerze	 z	 Kręgu	 Seniorów	

Harcerstwa	Borkowskiego	„Stara	Brać”,	aktor	Teatru	
Ludowego	 ułan	 pan	Włodzimierz	Brodecki,	Radny	
Miasta	Krakowa	oraz	Radni	Dzielnicy	 IX.	Wycho-
dząc	wzruszeni	goście	ocierali	łzę	z	oka	i	zapowia-
dali,	że	długo	jeszcze	będą	wspominać	piękne	tańce	 
i	piosenki	zaprezentowane	przez	dzieci.	

na podstawie materiałów Przedszkola

Najmłodsi uczcili Odzyskanie Niepodległości
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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 (ul. 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

ZAJĘCIA DODATKOWE
18.12.2019,	godz.12.00	-	Spotkanie	wigilijne		 	 	 		30.12.2019,	godz.	7.30	-	Wyjazd	do	term	

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.
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Poziomo:
A1	–	żołnierz	do	zadań	specjalnych,	B8	–	dawniej	posag	i	wyprawa	panny	młodej,	C5	–		miasto	w	wojew.
wielkopolskim	 lub	 narzędzie	 do	 cięcia	 drewna,	D1	 –	 stolica	 Irlandii,	D8	 –	 kolor	w	 kartach,	 E5	 –	 bardzo	
efektywne	ćwiczenie	ciała,	F1	–	pogłębiarka	albo	urządzenie	do	dennych	połowów	morskich,	F7	–	używa	go	
woźnica,	G3	–	np.	zjazdówka	na	śnieg,	G9	–	planeta	siódma	od	Słońca,	H1	–	lico,	oblicze,	I6	–	niepołomicka	
lub	białowieska,	J1	-	„	…	o	Basię”,	K6	–	podnośnik	samochodowy,	L1	–	samiec	to	odyniec,	L6	–	styl	muzyczny	
lub	szybka	kolej	aglomeracyjna.
Pionowo:
A1	–	ktoś	ubiegający	się	o	coś,	A3	–	występuje	np.	w	głośniku,	A6	–	napój	alkoholowy,	A8	–	kojarzy	pary,	
A10	–	boja,	pława,	A12	–	ochraniają	oczy	narciarzy,	C5	–	pisze	prozą	powieści,	D9	-	dawna	siedziba	władz	
miejskich,	D11	–		smaczny	owoc	figowca,	E7	–	czapeczka	dla	lampy,	F4	–	substancja	pochodzenia	roślinnego	
lub	syntetycznego;	jest	nią	np.	tanina,	G12	–	opiekunka	do	małych	dzieci,	H2	–	przeciwieństwo	przywozu,	 
I6	–	tętno,	I8	–	żona	Warsa,	I10	–	skóra	twarzy.

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

TRASA  ŁAGIEWNICKA  
W  BUDOWIE:

 

 Żwawo się buduje
łagiewnicka trasa
- Za to w okolicy
błota cała masa!

Jeździ polewaczka
Lecz błota nie zmywa,

Przechodzień  (nie kaczka !)  
W błotnej mazi pływa!

Auta osobowe
Błotem zachlapane,  
Póki trwa budowa

„Mamy przechlapane”!  
Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


