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Cel opracowania:
Przygotowanie opracowania, które ma ułatwić mieszkańcom miejscowości Raciborowice
podjęcie decyzji ws. wprowadzenia nazewnictwa ulic. Opracowanie zawiera propozycje
nazw ulic wraz z ich uzasadnieniem historyczno-geograficznym.

Autorzy opracowania:
Opracowanie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Instytut Strumiłły, z siedzibą
w Książniczkach 42, gmina Michałowice.
Skład zespołu:
1. dr Mateusz Wyżga – historyk
2. Monika Wołek – historyk
3. Jarosław Sadowski – opracowanie map
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw
ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez
radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania
pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.
Procedura:
1) Drogi publiczne (gminne i powiatowe)
Z w/w przepisów wynika, iż jedynym uprawnionym do nadawania ulicom nazw
organem jest rada gminy. Jeżeli rada gminy nazywa drogę będącą własnością gminy lub
powiatu jest w swojej decyzji autonomiczna. Jednakże dobrą praktyką jest poddawanie
kwestii wprowadzenia nazw ulic pod konsultacje społeczne, które w gminie
Michałowice w tej sprawie odbywają się poprzez Zebrania Wiejskie.
Najpierw Zebranie Wiejskie określa, że chce wprowadzenia nazw ulic, a następnie
zatwierdza w formie uchwały, propozycje nazw ulic.
W przypadku dróg położonych na granicy gmin, do wprowadzenia nazw ulic niezbędne
jest zawarcie porozumienie pomiędzy gminami w celu nazwania ulicy wspólną nazwą.

2) Drogi prywatne
W przypadku nazywania dróg prywatnych, rada gminy musi uzyskać zgodę na
określoną nazwę wszystkich właścicieli danej działki drogowej. Odbywa się to poprzez
zbieranie pisemnych wniosków.
Jeżeli współwłaściciele dróg prywatnych nie osiągną zgody, co do nazwy swojej ulicy,
zaproponowana nazwa jest niestosowna lub niezgodna z dobrymi praktykami nadawania
nazw ulicom lub może powodować konflikty w środowisku lokalnym, rada gminy ma
możliwość nie nadawania nazwy ulicy prywatnej.
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W takiej sytuacji budynki położone przy tej ulicy zostaną przyporządkowane do
najbliższej ulicy publicznej.
W przypadku dróg prywatnych, osoby, które mieszkają przy takich drogach, ale nie
mają prawa własności, a jedynie prawa przejazdu (np. służebność) formalnie nie mają
prawa sprzeciwu wobec nazwy zgłoszonej przez właściciela drogi. W takiej sytuacji
mogą jedynie zwrócić się do rady gminy o nie nadawanie ulicy osobnej nazwy
i przyporządkowanie ich budynków do najbliższej drogi publicznej.
Przy nazywania dróg prywatnych, zwyczajowo nie są podejmowane uchwały Zebrania
Wiejskiego, aczkolwiek opinia Zebrania może być wyrażona również w przypadku tych
dróg.
3) Opracowanie geodezyjne
Po otrzymaniu uchwał Zebrania Wiejskiego, zostaje zlecone opracowanie geodezyjnoprzestrzenne. Zawarte są w nim wszystkie proponowane nazwy, dodatkowo każdy z
istniejących budynków zostaje przyporządkowany do określonej ulicy z nowym
numerem. Na pustych działkach zostawia się numery planowane, dla budynków, które
powstaną w przyszłości.
4) Opracowanie uchwały Rady Gminy
Po przygotowaniu opracowania geodezyjnego, zebraniu wszystkich wniosków i zgód od
właścicieli dróg prywatnych, podpisaniu porozumień międzygminnych, następuje
przygotowanie uchwały rady gminy ws. nadania nazw ulic.
5) Uchwalenie
Po uchwaleniu uchwały, zostaje ona wysłana do publikacji w Dzienniku Wojewódzkim.
Po dwóch tygodniach od publikacji uchwała staje się prawomocna.
6) Zawiadomienia
Dopiero na tym etapie rozsyłane są zawiadomienia do mieszkańców o zmianie
numeracji i domów. Na podstawie tego zaświadczenia można zmieniać dokumenty.
Dowód osobisty pozostaje ważny do 3 miesięcy od czasu otrzymania zawiadomienia.
7) Tabliczki
Jednocześnie powinna nastąpić wymiana tabliczek na domach. Dobrą praktyką jest
zbierania zamówienia i pieniędzy przez sołtysa, który następnie zleca wykonanie
tabliczek według jednolitego wzoru opracowanego w urzędzie gminy. Za wymianę
tabliczek odpowiedzialni są właściciele nieruchomości. Gmina ponosi koszty produkcji
i montażu tabliczek ulicowych.

Koszty i formalności:
1) Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna, ale należy dostarczyć aktualne zdjęcie
2) Wymiana prawo jazdy w Starostwie Powiatowym kosztuje 100,50 zł
3) Wymiana dowodu rejestracyjnego w Starostwie Powiatowym kosztuje 54,50 zł
4) Tabliczka na dom lub ogrodzenie, w zależności od wielkości kosztuje 50 zł lub 37 zł
5) Zestawienie nowych adresów jest wysyłane z urzędu do:
• zakładu energetycznego,
• gazowni,
• firm telekomunikacyjnych,
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• Urzędu Statystycznego,
• Urzędu Skarbowego,
• Starostwa Powiatowego (Ewidencja gruntów i budynków),
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6) Mieszkańcy sami muszą zaktualizować dane w:
• bankach
• CEIDG – działalność gospodarcza
Dobre praktyki
1) Zgodnie z zaleceniami Rady Gminy Michałowice, w gminie Michałowice nie nadaje
się ulicom tych samych nazw, które istnieją już w innych miejscowościach. Ze
względu na fakt, że cała gmina wpisuje się w jeden kod pocztowy (32-091) takie
dublowanie nazw powoduje często pomyłki adresowe, w sytuacji kiedy nadawcy
zapominają wpisać miejscowość adresata.
2) Nazwy powinny odnosić się do konkretnej cechy jaką wyróżnia się ulica. Może to być
tradycyjna nazwa geograficzna (np. nazwa przysiółka, części wsi, pól), patronimiczna
(związana z osobą zasłużoną dla społeczności lokalnej lub narodu), nazwa kierunkowa
(określająca kierunek, miejscowość gdzie prowadzi ulica), historyczna (odnosząca się
do wydarzeń, postaci, miejsc, związanych z danym miejscem).
3) Powinno się unikać nazw obcych danej kulturze i miejscu (np. Bulwar Zachodzącego
Słońca) oraz nazw typowych, które mogą być nadane każdej ulicy, w każdej
miejscowości w Polsce (np. Radosna, Malownicza, Słoneczna itp).
4) Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego określonymi
w kompetentnych słownikach normatywnych i uchwałach Rady Języka Polskiego
5) Nazwy patronimiczne powinny zawierać imię i nazwisko patrona, w szczególnych
okolicznościach jego funkcję (np. Księdza Mariana Pałęgi)
6) Za patronów ulic nie można przyjmować osób żyjących. Nie powinno się także
przyjmować za patronów osoby zmarłe niedawno (wcześniej niż 3 lata) lub osoby
kontrowersyjne.
7) Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe,
niejasne lub stanowiące wyrażenia obce).
8) Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
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Położenie i historia Raciborowic

Raciborowice to miejscowość położona w malowniczym zakątku Małopolski, w powiecie
krakowskim, gminie Michałowice, bezpośrednio granicząca na południu z Krakowem.
Znajduje się na granicy Płaskowyżu Proszowickiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
w dolinie rzeki Dłubni. U jej stóp rozciągają się szerokie łąki.
Raciborowice to stara, średniowieczna osada z gotyckim kościołem, znanym w całej
Małopolsce z racji swoich unikalnych walorów. Wieś wyłoniła się we wczesnym
średniowieczu z ciągu osad nadrzecznych, od cieku wodnego noszących wspólną nazwę
Dłubnia. Osadnicy znaleźli tu korzystne warunki do osiedlenia. Do dziś zachowały się relikty
układu placowo-owalnicowego w centrum wsi.
Jeden z właścicieli, rycerz Racibor przekazał osadę krakowskiej kapitule katedralnej przed
1273 r. Od jego imienia wzięła się dzisiejsza nazwa Raciborowice. Kapituła było to
zgromadzenie kanoników (dostojników duchownych), urzędująca przy katedrze na Wawelu
jako organ pomocniczy biskupa krakowskiego. Zwyczajowo Raciborowice posiadał jeden
z kanoników. Dwóch z nich, Paweł z Zatora i wiekopomnej sławy dziejopis Jan Długosz
ufundowali tu kościół, którego budowa została zakończona w 1476 r. O fundatorach świadczą
herby umieszczone w świątyni – Wieniawa (Długosz) i Trzy Korony (kapituła krakowska).
Parafia była znacznie starsza i może się wiązać z pierwszymi świątyniami, wznoszonymi
w miejscu dawnych kultów pogańskich, w czasach pierwszych Piastów. Wskazywać na to
może fakt, że kościół stoi na stoku Łysej Góry, nazwy występującej w miejscach starych
wierzeń. Nadto szczyt tego wzniesienia wieńczy kopiec, zapewne kurhan prehistoryczny,
pierwotnie prawdopodobnie wielkości znanych nam kopców Wandy czy Kraka. Może od
niego powstała pierwotna nazwa wsi Zastów, używana do XVII stulecia forma „Zaszczytów”,
czyli osada za szczytem (góry).
Od północy wieś była porośnięta lasem, ciągnącym się ku Pielgrzymowicom. Stąd tradycja
pola miedzy obu wsiami dalej nazywa miejscem „Na lesie”. Raciborowice były znacznie
rozciągnięte w tym kierunku. Dla celów gospodarczych dokonano przecinki lasu i założono
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drugie gospodarstwo folwarczne. Może od nazwiska jednego z pierwszych gospodarzy
folwark ten nazwano Prawdą. Miało to miejsce w XVI wieku. Administracyjnie zawsze obie
części były jedną osada. Wieś Raciborowice posiadała w sumie trzy wielkie gospodarstwa,
plebańskie (stąd nazwa miejscowa Plebanki) oraz dwa kapitulne (Prawda i teren dawnego
PGR-u).
Przez kilka wieków Raciborowice były siedzibą rozległej parafii, ciągnącej się od Węgrzc po
Bieńczyce i Wiktorowice. Po rozbiorach znalazły się na samej granicy Cesarstwa
Austriackiego. Podczas zaborów rozwijał się tu przemyt z ludnością osad po rosyjskiej części
zaborów. Jednocześnie w czasie powstań narodowych w Kongresówce w Raciborowicach
istniał punkt przerzutowy ochotników i sprzętu wojskowego. Wymownym znakiem tego
pozostaje żałobne antepedium w kaplicy cmentarnej z datą „1863”. Założony w latach
trzydziestych XIX wieku cmentarz posiada wiele zabytkowych grobowców (m.in. posła na
sejm Franciszka Ptaka z Bieńczyc) oraz kaplicę z 1846 r.
W latach 1933/1934 oddano do użytku przebiegającą na granicy Raciborowic linię kolejową
Kraków-Warszawa. Tędy ze stolicy na Wawel jechały na odkrytym wagonie zwłoki
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej na miejscowej plebanii
przebywał ówczesny kleryk Karol Wojtyła. Jego pomnik jako papieża Jana Pawła II stanął
niedawno przy kościele. Na plebani można zobaczyć liczne pamiątki po Błogosławionym.

Raciborowice i nazwy lokalne na archiwalnej mapie katastru z 1848 roku

Pod Pielgrzymowem
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Plebanki, Łysa Góra

Przedewsie, Zakościele

Okopki, Zagościncze

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl

7

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Raciborowice – luty 2014

Spis postaci związanych ze wsią
Rycerz Racibor- Racibor był właścicielem wsi, przed rokiem 1273 darował wieś
Raciborowice kapitule krakowskiej. Fakt ten poświadcza dyplom wydany 19 maja 1273 roku
przez Bolesława Wstydliwego, w którym to książę nadał również Raciborowicom wolności
z jakich korzystały inne wsie tejże kapituły.
Ksiądz Jan Długosz (herbu Wieniawa)- (1415 – 1480) syn rycerza Jana Długosza
z Niedzielska, który wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, gdzie pojmał komtura
krzyżackiego. Jan Długosz znany kronikarz, historyk zasłynął także jako dyplomata podczas
rokowań polsko-krzyżackich kończących wojnę 13-letnią. Był wychowawcą synów króla
Kazimiera Jagiellończyka. Z Raciborowicami związany od roku 1463, dokończył dzieło
budowy tutejszego kościoła. Prawdopodobnie w Raciborowicach sławny dziejopis pracował
nad „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” - opisem beneficjów Kościoła katolickiego
w Małopolsce. Ksiądz Jan Długosz zmarł 19.maja 1480 roku, został pochowany w kościele
św. Stanisława na Skałce.
Paweł z Zatora – (1395-1463) profesor Uniwersytetu Krakowskiego, rektor szkoły
katedralnej. Od 1423 roku sprawował funkcję proboszcza w Raciborowicach, gdzie rozpoczął
pracę nad budową murowanego kościoła. Przed 1460 r. wzniósł prezbiterium i rozpoczął
budowę zakrystii. Paweł z Zatora był wybitnym kaznodzieją, przez 40 lat głosił w Katedrze
Wawelskiej kazania w języku polskim i łacińskim. Był również powołany do głoszenia kazań
podczas ważnych uroczystości. Do tych pamiętnych należą kazanie wygłoszone w rocznicę
śmierci królowej Jadwigi Andegaweńskiej (zachowało się jedno z nich), oraz odnotowane
w kronikach Jana Długosza kazanie wygłoszone po polsku w czasie uroczystości
pogrzebowych króla Władysława Jagiełły w kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie.
Jan Paweł II- (1920- 2005), Karol Wojtyła jeszcze jako kleryk tajnego seminarium
duchownego w Krakowie trzykrotnie spędzał wakacje w Raciborowicach. Do parafii, pod
opiekę ówczesnego proboszcza ks. Józefa Jamroza, skierował młodego kleryka sam książę
ks. kard. Adam Sapieha. Dzięki duszpasterzom sprawującym posługę w Raciborowicach
młody Karol Wojtyła mógł zapoznać się z życiem religijnym całej parafii. O wsi i cmentarzu,
na którym spoczywa wielu żołnierzy, pisał Jan Paweł II w swojej książce "Dar i Tajemnica":
"Wiele godzin przemedytowałem spacerując po cmentarzu. Przywoziłem do Raciborowic
także swój warsztat studiów - tomy św. Tomasza z komentarzami. Uczyłem się teologii
niejako w samym "centrum" wielkiej teologicznej tradycji. Pisałem już wówczas pracę
o św. Janie od Krzyża" - wspominał swój pobyt w zaciszu raciborowickiej parafii Ojciec
Święty. O Raciborowicach nie zapomniał także jako Następca św. Piotra, przekazując
tamtejszej parafii m.in. papieską sutannę i piuskę.
Lotnicy na cmentarzu w Raciborowicach- żołnierski grobowiec w Raciborowicach został
zaprojektowany przez Zbigniewa Witka - artystę rzeźbiarza, antykwariusza mieszkającego
w Londynie. Jak wspomina siostra Zbigniewa Witka, Danuta Tomecka- „Zamieszkały
w Londynie brat mój Zbigniew Witek postanowił opracować drzewo genealogiczne naszej
rodziny. W związku z tym pojechał do rodzinnej miejscowości naszego dziadka Andrzeja
Witka.
Na plebanii przyjął go ksiądz proboszcz Stanisław Migas. Podczas rozmowy brat
zwierzył się, że pragnie wybudować żołnierski grobowiec, w którym spoczną jego najbliżsi
walczący niegdyś na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej. Myślał o emigrantach
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pochowanych w obcej ziemi, o tych co spoczywają w bezimiennych mogiłach. Ksiądz
proboszcz zaproponował budowanie pomnika w Raciborowicach, ponieważ to z tą ziemią
związany jest od wieków ród Witków, co potwierdzają parafialne księgi metrykalne. Brat
zdecydował, że grobowiec zostanie wybudowany w Raciborowicach.
Urząd Bezpieczeństwa zażądał pokazania projektu grobowca. Nie wyrażono zgody na
umieszczenie słów „semper fideli”, gdyż przypominałoby to obrońców Lwowa. Zgodzono się,
by wykuto napis w języku polskim „zawsze wierni”.
W grobowcu spoczywa m.in. Wiktor Dobrzański - pilot w 300 i 301 Dywizjonie Bojowym,
walczący w bitwie o Anglię. Po zakończeniu II wojny światowej służył w lotnictwie
pakistańskim jako instruktor lotnictwa. W zbiorach Zespołu Szkól w Raciborowicach
znajduje się, przekazana przez p. Danutę Tomecką w roku 2008, dokumentacja archiwalna
dotyczącą żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej, spoczywających
w żołnierskim grobowcu w Raciborowicach. Wśród przekazanych pamiątek znalazły się m.in.
świadectwa maturalne, wojskowe dowody tożsamości, karty demobilizacyjne, certyfikaty
neutralizacji poświadczające nadanie obywatelstwa brytyjskiego, zdjęcia z czasów II wojny
światowej, medale.
ks. Józef Fudali - (1915-1955), urodził się 16 stycznia 1915 roku w Rabce, tam w 1929 roku
ukończył siedmioklasową szkołę powszechną. W latach 1930-1935 uczęszczał do Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. W tym
samym roku wyjechał do Krakowa, by przez kolejne pięć lat pobierać nauki w seminarium
duchownym i prowadzić studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po święceniach
kapłańskich w 1940 roku objął funkcję wikarego i katechety w Raciborowicach. W 1943
roku został przeniesiony do Wieliczki, a w 1946 do Liszek. Kapłan Archidiecezji
Krakowskiej został aresztowany 19 września 1952. W trakcie śledztwa poddano go okrutnym
torturom (m.in. oprawcy wybili mu zęby). Podczas procesu odwołał złożone w śledztwie
zeznania, wskazując, że zostały wymuszone torturami. Ostatecznie sąd wojskowy skazał go
na 13 lat pozbawienia wolności „za szpiegostwo”. Ksiądz Fudali więzienia nie przeżył –
zmarł w szpitalu więziennym w 1955 r., oficjalnie „po operacji woreczka żółciowego”.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl

9

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Raciborowice – luty 2014

Wykaz nazw ulic w miejscowościach gminy Michałowice
Niżej wymienione nazwy nie mogą być ponownie użyte w miejscowości Raciborowice.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Nazwa ulicy
Akacjowa
Awdańców
Bajkowa
Banasiówka
Błoniówka
Bociania
Braterska
Brzozowa
Brzozowa
Centralna
Chmielna
Choinkowa
Cichy Kącik
Cisowa
Czarnoleska
Dąbrowskich
Dębowa
Długa
Do Słońca
Działkowa
Fiołkowa
Galicyjska
Gaszowca Piotra
Górna
Górska
Grabowa
Grabowiec
Graniczna
Graniczna
Graniczna
Hejnalisty
Jana Pawła II
Jasna
Jastrzębia
Jaśminowa
Jaworek
Jesionowa
Jesionowa
Jodłowa
Jurajska
Jutrzenki
Kalinowa
Kameralna
Kasztanowa
Klinówka
Klonowa
Klonowa

Miejscowość
Michałowice
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Pielgrzymowice
Masłomiąca
Górna Wieś
Michałowice
Masłomiąca
Pielgrzymowice
Kozierów
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Masłomiąca
Kozierów
Michałowice
Michałowice
Michałowice
Górna Wieś
Michałowice
Pielgrzymowice
Górna Wieś
Sieborowice
Michałowice
Górna Wieś
Kozierów
Kozierów
Michałowice
Kozierów
Górna Wieś
Masłomiąca
Sieborowice
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Masłomiąca
Michałowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Kozierów
Masłomiąca
Masłomiąca
Michałowice
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Kolorowa
Kołłataja Hugona
Kołłataja Hugona
Komora
Kościuszki Tadeusza
Koźlica
Krakowska
Królewska
Krótka
Krótka
Kwiatowa
Kwiatowa
Laskowiec
Lasowisko
Lawendowa
Legionowa
Leśna
Leśna
Leśne Wzgórze
Lipowa
Lipowiec
Lubicz
Łąkowa
Magnoliowa
Majowa
Makowa
Malowniczna
Malowniczna
Malwowa
Mały Kraków
Marcowa
Marglowa
Michałki
Miodowa
Modrzewiowa
Na Gródek
Na Leśnym Stoku
Na Zakręcie
Nad Dłubnią
Nad Stawem
Nad Strugą
Nowowiejska
Ogrodowa
Orzechowa
Pałacowa
Pałęgi Mariana Ks.
Panoramiczna
Parkowa
Parkowa
Piłsudskiego Józefa Plac
Piwna
Podgórze

Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Michałowice
Górna Wieś
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Górna Wieś
Kozierów
Michałowice
Sieborowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Masłomiąca
Michałowice
Kozierów
Michałowice
Michałowice
Michałowice
Michałowice
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Michałowice
Górna Wieś
Michałowice
Sieborowice
Michałowice
Kozierów
Michałowice
Górna Wieś
Sieborowice
Michałowice
Górna Wieś
Masłomiąca
Michałowice
Michałowice
Sieborowice
Górna Wieś
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Pod Jesionami
Pod Sosną
Podedworze
Pogodna
Polna
Przepiórki
Przymiarki
Przymiarki
Radosna
Rodzinna
Rajska
Rycerska
Rzemieślnicza
Sadowa
Sąsiedzka
Słoneczna
Słoneczna
Słotwiny
Słotwiny
Słowiańska
Smolna
Sosnowa
Sosnowa
Sosnowiec
Sosnowiec
Spacerowa
Spokojna
Sportowa
Stroma
Szlak
Śliwkowa
Tatrzańska
Topolowa
Urocza
Warszawka
Wąska
Wesoła
Wichrowe Wzgórze
Wichrowe Wzgórza
Widerska
Widok
Widokowa
Widokowa
Wierzbowa
Wiosenna
Wiśniowa
Wspólna
Wspólna
Zachodnia
Zacisze
Zakątek
Zakrzeńskiego Władysława

Kozierów
Kozierów
Michałowice
Michałowice
Kozierów
Masłomiąca
Sieborowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Górna Wieś
Górna Wieś
Michałowice
Górna Wieś
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Sieborowice
Pielgrzymowice
Górna Wieś
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Sieborowice
Pielgrzymowice
Masłomiąca
Michałowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Pielgrzymowice
Masłomiąca
Pielgrzymowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Michałowice
Sieborowice
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Górna Wieś
Masłomiąca
Michałowice
Pielgrzymowice
Masłomiąca
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Górna Wieś
Michałowice
Pielgrzymowice
Sieborowice

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl

12

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Raciborowice – luty 2014

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Załucek
Zanidzie
Zarzecze
Zdrowa
Zielona
Zielone Wzgórze
Zwierzyniec
Źródlana

Sieborowice
Michałowice
Pielgrzymowice
Michałowice
Masłomiąca
Michałowice
Sieborowice
Michałowice
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PROPOZYCJE NAZW ULIC
Sołectwo Prawda

W sołectwie Prawda zidentyfikowano 9 ulic publicznych i 5 ulic prywatnych, przy których
znajdują się budynki lub tereny budowlane, na których mogą powstać nowe budynki.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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1. DROGA GMINNA NR 600502K – nr działki 30, nawierzchnia asfaltowa
Część drogi gminnej, od granicy z Zdzięsławicami do granicy sołectwa.
Budynki: kilkanaście, główna droga sołectwa

Proponowana nazwa: UL. PRAWDA
Uzasadnienie: Mająca 4 wieki tradycji nazwa upamiętnia dawny folwark krakowskiej
kapituły katedralnej, położony tuż przy Pielgrzymowicach. Nazwa przysiółka,
w powszechnym użyciu dla określenia tej części wsi. Warto zachować Prawdę w nazwie
głównej ulicy.

2. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 5, nawierzchnia gruntowa
Drogi gminna na granicy Raciborowic i Zdzięsławic, od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku
zachodnim.
Budynki: obecnie brak, tereny budowlane od strony wschodniej na długości około 150 m.

Proponowana nazwa: UL. NAD GRANICĄ

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Uzasadnienie: Tą drogą w czasie zaborów przebiegała granica pomiędzy zaborem
austriackimi i rosyjskim. W sąsiedztwie znajdował się posterunek (POST) pograniczników.

3. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA – nr działki 303 w Pielgrzymowicach, nawierzchnia
utwardzona
Droga gminna, na granicy Pielgrzymowic i Raciborowic oraz Wiktorowic.
Budynki: obecnie brak po stronie Raciborowic. Tereny budowlane na długości ok. 170 m od
strony zachodniej.

Uchwalona nazwa: UL. MYŚLIWSKA
Uzasadnienie: Nazwa uchwalona przez Radę Gminy Michałowice przy nadawaniu nazw ulic
w Pielgrzymowicach w 2014 roku.

4. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 20, nawierzchnia utwardzona, dalej
gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku południowo-zachodnim,
dalej skręca w kierunku północno-zachodnim.
Budynki: kilka, tereny budowlane.

Proponowana nazwa: UL. FOLWARCZNA

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Uzasadnienie: Na pamiątkę znajdujących się tam zabudowań kościelnego folwarku.

5. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 46, nawierzchnia gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku wschodnim (Wiktorowice).
Budynki: brak, tereny budowlane.

Proponowana nazwa: 1) UL. NA LESIE lub 2) UL. WIKTOROWICKA
Uzasadnienie:
1) Stara nazwa lokalna, upamiętniająca rosnący tam jeszcze w XX wieku las, użytkowany
gospodarczo przez miejscową ludność
2) Droga biegnąca w kierunku sąsiedniej wsi Wiktorowice

6. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 85, nawierzchnia gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku południowo-wschodnim
(do Zastowa).
Budynki: brak, tereny budowlane.

Proponowana nazwa: UL. POD KOPCEM, UL. POD KOPIEC
Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl

17

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Raciborowice – luty 2014

Uzasadnienie: Stara nazwa pól przy drodze do Zastowa, a może i sama nazwa wsi, zwą się
„Pod kopcem”, potwierdzone w źródłach pisanych już w XVI wieku. Wzięła się od
prehistorycznego kopca, może pochodzącego z czasów budowy kopca Wandy w Mogile
i kopca Kraka.

7. DROGA GMINNA NR 600472K – nr działki 63, nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna, przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku południowo-zachodnim
i dalej zachodnim. Przechodzi w drogę prywatną, przy której obecnie brak budynków po
stronie Raciborowic).
Budynki: kilka, tereny budowlane

Proponowana nazwa: UL. NA BŁONIA
Uzasadnienie: Nazwa powszechnie używana dla tej ulicy, która prowadzi do
ogólnodostępnego terenu, który mieszkańcy nazywają Błonia. Nazwa od leżących poniżej
obszernych błoń, wykorzystywanych przez wieki przez miejscową społeczność jako nawsie,
dobra wspólne przeznaczone na pastwisko, wodopój dla bydła i koni, porośnięte
użytkowanymi gospodarczo wierzbami.

8. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 75, nawierzchnia utwardzona, potem
gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku północno-wschodnim.
Budynki: brak, tereny budowlane. Możliwość nadania tej samej nazwy, co droga prywatna
(nr 12).

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: UL. POD PIELGRZYMOWEM
Uzasadnienie: Nazwa widoczna w tej części wsi na mapie katastralnej z 1848 roku (patrz str.
6). Wzięła się od sąsiedztwa starej wsi uniwersyteckiej Pielgrzymowice oraz wzgórza
zwanego Pielgrzymowem.

9. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 85, nawierzchnia utwardzona
Droga gminna , przecznica od drogi nr 30 (ul. Prawda) w kierunku południowo-wschodnim.
Możliwość zapewnienie ciągłości z drogą Solarką, biegnącą od drogi powiatowej na granicy
Zastowa.
Budynki: kilka, tereny budowlane. Możliwość nadania tej samej nazwy co droga prywatna (nr
14).

Proponowana nazwa: UL. SOLARKA jako jeden ciąg z drogą nr 16 Raciborowice
Historyczna nazwa, używana do dziś. Prawdopodobnie pozostałość po dawnym
średniowiecznym szlaku solnym, biegnącym z Wieliczki przez Niepołomice, Mogiłę,
Raciborowice do Słomnik. Jej nazwanie wymaga zawarcia porozumienia z gminą
Kocmyrzów-Luborzyca.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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10. DZIAŁKA PRYWATNA, nr działki 55/12. Nawierzchnia asfaltowa.
Przecznica z drogi nr 30 (ul. Prawda). Własność 1 osoby.

Proponowana nazwa: UL. WIENIAWA
Uzasadnienie: Nazwa herbu kronikarza Jana Długosza, budowniczego
w Raciborowicach. Nazwę przybrała również miejscowa orkiestra dęta.

kościoła

11. DZIAŁKA PRYWATNA, nr działki 73/7. Współwłasność 12 osób, w tym 4 małżeństwa.
Przecznica z drogi nr 30 (ul. Prawda) na wysokości sklepu.

Proponowana nazwa: UL. LANDAUS
Uzasadnienie: Pseudonim dawnego właściciel tego terenu. Nazwa używana również podczas
budowy dla powstałego osiedla.

12. DZIAŁKA PRYWATNA, nr działki 77/11. Współwłasność 25 osób (tym 11 małżeństw)
i dwóch spółek. Przecznica z drogi gminnej (nr 8). Możliwość nadania tej samej nazwy co
droga nr 8, co nie wymagałoby zbierania zgód wszystkich współwłaścicieli.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: POD PIELGRZYMOWEM
Uzasadnienie: Nazwa widoczna w tej części wsi na mapie katastralnej z 1848 roku (patrz str.
6). Wzięła się od sąsiedztwa starej wsi uniwersyteckiej Pielgrzymowice oraz wzgórza
zwanego Pielgrzymowem.

13. DZIAŁKA PRYWATNA , nr działki 110/6. Współwłasność 9 osób, w tym 4 małżeństwa.
Przecznica z drogi nr 30 (ul. Prawda).

Proponowana nazwa: UL. POD KRZYŻEM
Uzasadnienie: W pobliżu od niepamiętnych czasów stała Boża Męka, był to początek osady
(podobnie w Raciborowicach stał krzyż „witający” podróżnych i mieszkańców na rozjeździe
drogi w kierunku Kończyc i Zastowa, koło młyna).

14. DZIAŁKA PRYWATNA, nr działki 142/1. Współwłasność 36 osób, w tym 14
małżeństw.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: UL. ŁYSA GÓRA
Uzasadnienie: Nazwa historyczna, występująca na wielu mapach archiwalnych. Tak
nazywano górę, która wznosi się od Raciborowic do Prawdy. Uchwytna źródłowo bardzo
stara nazwa miejscowa. Może pochodzić od dawnego miejsca kultu pogańskiego. Nazwa
widoczna w tej części wsi na mapie katastralnej z 1848 roku (patrz str. 7)

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Sołectwo Raciborowice

W sołectwie Raciborowice zidentyfikowano 14 ulic publicznych i 3 ulice prywatne, przy
których znajdują się budynki lub tereny budowlane, na których mogą powstać nowe budynki.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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1. DROGA POWIATOWA 2156K, nr działki 355, nawierzchnia asfaltowa, chodnik,
Droga z Zastowa, przez Raciborowice do Batowic i dalej do Krakowa
Budynki: dużo, w tym Zespół Szkół

Proponowana nazwa: UL. JANA DŁUGOSZA
Uzasadnienie: Od właściciela i budowniczego tutejszego kościoła, wielkiego historyka
polskiego, wychowawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka (patrz str. 8).

2. DROGA POWIATOWA 2155K, nr działki 251/3, nawierzchnia asfaltowa,
Droga z Michałowic, przez Książniczki i Kończyce do Raciborowic.
Budynki: dużo, w tym młyn, remiza OSP, sklep

Proponowana nazwa: UL. MŁYŃSKA
Uzasadnienie: Ulica biegnąca wzdłuż rzeki Dłubni, na której zlokalizowanych było dawniej
kilkanaście młynów. Na początku tej ulicy, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych znajduje
się stary, drewniany młyn, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Obecny budynek ma
przeszło 100 lat i zachował się w dobrym stanie. Szerzej nazwa upamiętnia staropolskie
„zagłębie” młynarskie, ciągnące się nad Dłubnią od Prądnika po Iwanowice. W sąsiedniej wsi
Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Kończyce, przy tej samej drodze również znajduje się młyn. Możliwa kontynuacja nazwy
w Kończycach.

3. DROGA GMINNA NR 600502K – nr działki 30, nawierzchnia asfaltowa
Część drogi gminnej, od granicy z Prawdą do drogi powiatowej w centrum Raciborowic
Budynki: kilka

Proponowana nazwa: UL. WAWELSKA
Uzasadnienie: Od właścicielki Raciborowic przez 9 wieków, krakowskiej kapituły katedralnej
(na Wawelu).

4. DROGA GMINNA 600485K, nr działki 403, 420, nawierzchnia asfaltowa,
Droga w kierunku Krakowa – Zesławice, do ul. Gustawa Morcinka, na odcinku krakowskim
nazwana ul. Ku Raciborowicom
Budynki: kilka

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: 1) UL. KU ZESŁAWICOM lub 2) UL. MOGILSKA
Uzasadnienie:
1) Ulica biegnąca w kierunku dawnej wsi Zesławice, od strony Krakowa-Zesławic nazwa
ul. Ku Raciborowicom
2) Nazwa poświadcza wielowiekową tradycję religijnych kontaktów lokalnej społeczności
z klasztorem w Mogile. Tędy szło się do Mogiły. Urządzano np. pielgrzymki na odpust
Podniesienia Krzyża. Nadto trzy wsie w parafii Raciborowice należały do opactwa cystersów
w Mogile: Wiktorowice, Zesławice i Kantorowice.

5. DROGA GMINNA NR 600476K, nr działki 251/2 nawierzchnia asfaltowa,
Droga w centrum od sklepu GS w kierunku kościoła i dalej w kierunku przedszkola Caritas
Budynki: kilka, w tym parafia

Proponowana nazwa: UL. PAPIESKA / WADOWICKA /ŁAGIEWNICKA/
WATYKAŃSKA
Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Uzasadnienie: Przy drodze stoi pomnik Jana Pawła II, który bywał w Raciborowicach jako
kleryk w okresie okupacji i wspominał Raciborowice w jednej ze swoich książek (patrz
str. 8). Nazwa ma upamiętniać papieża Polaka. Nie można nadać nazwy ul. Jana Pawła II,
gdyż taka ulica istnieje już w Michałowicach.

6. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 248/15, nawierzchnia utwardzona
Droga w centrum, w dawnym majątku, od strony kościoła
Budynki: kilka, w tym wielorodzinne

Proponowana nazwa: 1) UL. ŚW. MAŁGORZATY lub 2) KOŚCIELNA
Uzasadnienie:
1) i 2) Św. Małgorzata jest patronką parafii. Ulica przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie
kościoła.

7. DROGA GMINNA NR 600475K, nr działki 267, 285, 517, nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna, przecznica od drogi powiatowej do ujęcia wody na Dłubni i dalej w kierunku
Dziekanowic
Budynki: kilka

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: 1) UL. DZIEKANOWICKA
3) UL. DO NIEBA lub 1) UL. NA BŁONIE

lub 2) UL. DŁUBNIAŃSKA lub

Uzasadnienie:
1) Droga prowadzi w kierunku sąsiedniej wsi Dziekanowice.
2) Droga prowadzi do rzeki oraz ujęcia wody dla miasta Krakowa na rzece Dłubni.
3) Droga ta zwana była z dawna przez Dziekanowiczan „Do nieba”, bo tędy chodzili do
kościoła.
4) Nazwa lokalna

8. DROGA GMINNA NR 600475K, nr działki 269, nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna, od ujęcia wody na rzece Dłubni wzdłuż rzeki w kierunku południowym
Budynki: kilka

Proponowana nazwa: UL. OKOPKI
Uzasadnienie: Nazwa historyczna, występuję na austriackiej mapie katastralnej z 1848 roku
(patrz str. 7).

9. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, działka nr 245, nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna, przecznica od drogi powiatowej, za remizą w kierunku Dołów
Raciborowskich
Budynki: kilka

Proponowana nazwa: 1) UL. W DOŁY, DOŁY lub 2) UL. PAWŁA Z ZATORA
Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Uzasadnienie:
1) Nazwa na pamiątkę dawnego wyrobiska piasku. Być może tu działała cegielnia i zaplecze
budowlane kościoła raciborowickiego w l. 60-70 XV wieku. Nazwa lokalna przyjęła się i jest
użytkowana.
2) Paweł z Zatora, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, tutejszy proboszcz i pierwszy
budowniczy kościoła w Raciborowicach (patrz str. 8).

10. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 205, 291 nawierzchnia asfaltowa
Droga gminna, przecznica od drogi powiatowej w kierunku północno-zachodnim biegnąca do
Kończyc. Nazwę proponuję się skonsultować z mieszkańcami Kończyc.
Budynki: brak po stronie Raciborowic, tylko dwie działki

Proponowana nazwa: UL. DO DWORU
Uzasadnienie: Droga w większej części biegnie przez Kończyce, w Raciborowicach tylko
dwie działki są przy niej położone. W dawnych czasach tą drogą dojeżdżało się do
kończyckiego dworu.

11. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 205, 291, nawierzchnia utwardzona
i gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi gminnej łączącej Raciborowice i Kończyce, biegnąca
wzdłuż granicy tych wsi. Nazwę proponuję się skonsultować z mieszkańcami Kończyc.
Budynki: kilka, szerokie tereny budowlane

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Proponowana nazwa: UL. TRZY KORONY
Uzasadnienie: Element herbu Kapituły krakowskiej - właścicielki Raciborowic przez
9 wieków. Herb widoczny jest na zworniku sklepienia prezbiterium raciborowickiego
kościoła.

12. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, numer działki 125, nawierzchnia gruntowa
Droga gminna, przecznica od drogi gminnej nr 30, biegnąca najpierw na zachód, następnie na
południowy-zachód, poczynając od granicy z sołectwem Prawda, i za Dołami
Raciborowskimi.
Budynki: obecnie brak, ale dość szerokie tereny budowlane

Proponowana nazwa: UL. PLEBANKI
Uzasadnienie: Nazwa historyczna, występuję na austriackiej mapie katastralnej z 1848 roku.
Średniowieczna nazwa miejscowa od dawnego folwarku proboszcza raciborowickiego.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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13. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nawierzchnia utwardzona i gruntowa
Droga gminna, leżąca już na terenie gminy Zielonki, na granicy Raciborowic i Batowic.
Droga graniczna. Jej nazwanie wymaga zawarcia porozumienia z gminą Zielonki.

Proponowana nazwa: KS. JÓZEFA FUDALEGO
Uzasadnienie:
ks. Józef Fudali - w okresie okupacji niemieckiej wikary w parafii raciborowickiej. Była to
jego pierwsza parafia. Pomagał ukrywać się młodzieży, której groziło wywiezienie na roboty
do Niemiec. W roku 1952 aresztowany przez UB i skazany za „szpiegostwo”. Nieludzko
torturowany i męczony zmarł w szpitalu więziennym w roku 1955 (patrz str. 9).

14. DROGA PRYWATNA, nr działki 389/2, 386/2 nawierzchnia utwardzona
Droga prywatna, współwłasność 19 osób (w tym 5 małżeństw) i 1 spółki, przecznica od drogi
powiatowej, na przeciwko Zespołu Szkół

Proponowana nazwa: 1) UL. SZKOLNA
3) UL. KOLEJOWA lub jak w pkt 15

2)

UL.

RYCERZA

RACIBORA

Uzasadnienie:

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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1) Ulica położona na przeciwko zespołu szkół. Warto podkreślić, że w Raciborowicach
tradycje szkoły są bardzo stare. W roku 2009 szkoła obchodziła 190-lecie swego istnienia.
2) Od jego imienia pochodzi nazwa wsi; przekazał swoją osadę kościołowi krakowskiemu
(patrz str. 8).
3) Droga biegnie w kierunku torów kolejowych. W latach 1933/1934 oddano do użytku
przebiegającą przez Raciborowice linię kolejową Kraków-Warszawa. Tędy ze stolicy na
Wawel jechały na odkrytym wagonie zwłoki Marszałka Józefa Piłsudskiego.

15. DROGA PRYWATNA, nr działki 383/11, 384/11 nawierzchnia utwardzona
Droga prywatna, współwłasność 11 osób ( w tym 3 małżeństwa) i 1 spółki, przecznica od
drogi powiatowej, na przeciwko Zespołu Szkół

Proponowana nazwa: 1) UL. ZAGOŚCIŃCZE lub 2) LOTNIKÓW POLSKICH lub jak w
pkt 14.
Uzasadnienie:
1) Stara nazwa lokalna, określająca pola leżące za głównym traktem (gościńcem). Nazwa
historyczna, występuję na austriackiej mapie katastralnej z 1848 roku (patrz str. 7)
2) Na cmentarzu raciborowickim pochowano lotników, którzy walczyli w Bitwie o Anglie
(patrz str. 8)
3) patrz punkt 14 (powyżej)

16. DROGA GMINNA NIEPUBLICZNA, nr działki 354, 364, nawierzchnia utwardzona
(w kierunku Prawdy) i gruntowa (w kierunku torów)
Droga gminna, przecznica od drogi powiatowej, na granicy z Zastowem (gm. KocmyrzówLuborzyca).

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl

32

Projekt nazewnictwa ulic w miejscowości Raciborowice – luty 2014

Proponowana nazwa: UL. SOLARKA
Uzasadnienie: Historyczna nazwa, używana do dziś. Prawdopodobnie pozostałość po
dawnym średniowiecznym szlaku solnym, biegnącym z Wieliczki przez Niepołomice,
Mogiłę, Raciborowice do Słomnik. Jej nazwanie wymaga zawarcia porozumienia z gminą
Kocmyrzów-Luborzyca.

17. DROGA PRYWATNA, nr działki 482/7, nawierzchnia utwardzona
Droga prywatna, współwłasność 6 osób, przecznica od drogi gminnej, koło Zalewu
w Zesławicach

Proponowana nazwa: UL. NAD ZALEWEM
Uzasadnienie: Ulica położona w bezpośredniej bliskości Zalewu w Zesławicach.

Opracowanie: Instytut Strumiłły – www.strumillo.org.pl
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Zestawienie nazw ulic zaproponowanych w niniejszym opracowaniu:
Prawda
Folwarczna
Landaus
Łysa Góra
Myśliwska
Na Błonia
Na Lesie
Nad Granicą
Pod Kopcem, Pod Kopiec
Pod Krzyżem
Pod Pielgrzymowem
Wieniawa
Wiktorowicka
Raciborowice
Dłubniańska
Do dworu
Do nieba
Dziekanowicka
Jana Długosza
Kanonicza
Kolejowa
Kościelna
Ks. Józefa Fudalego
Ku Zesławicom
Lotników Polskich
Młyńska
Mogilska
Nad Zalewem
Okopki
Papieska / Wadowicka /Łagiewnicka/ Watykańska
Pawła z Zatora
Plebanki
Rycerza Racibora
Solarka
Szkolna
Św. Małgorzaty
Trzy Korony
W Doły, Doły
Wawelska
Zagościńcze
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