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XXVI. Dni
Dzielnicy

Więcej zdjęć w środku numeru oraz na stronie internetowej dzielnicy!

Szanowni Państwo!
W najnowszym
numerze info.9

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W dniu 27 maja odbyła się,

znajdziecie

XLIV Sesja Rady Dzielnicy IX. Pod-

Państwo obszerną

jęto dwie uchwały. Rada zawniosko-

relację z Dni Dzielnicy,

wała do Prezydenta Miasta Krakowa

które odbyły się w pierwszy

o wprowadzenie korekty w Wielo-

weekend czerwca. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom za
liczne przybycie i wspólną
zabawę. Już teraz zapraszam
Państwa na kolejną edycję
naszego dzielnicowego

letniej Prognozie Finansowej dla
zadania dotyczącego budowy kładki
na potoku Rzewny wraz z budową
ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej
Bocznej do przystanku tramwajo-

święta, które odbędzie się

wego Borek Fałęcki 1. W przyjętym

w przyszłym roku.

harmonogramie przewidziano na ten

Oprócz tego w numerze

rok wykonanie prac projektowych,

informacje o aktualnie

natomiast realizacja zadania miałaby

prowadzonych inwestycjach
na terenie dzielnicy,
w tym relacja z ostatnich
już prac przy budowie
Trasy Łagiewnickiej. W tym

się odbyć w przyszłym roku. Zadanie
ma pochłonąć 215 tysięcy złotych
i w całości jest finansowane ze środków wydzielonych do dyspozycji

numerze kontynuujemy

Rady Dzielnicy IX.

serię patronów ulic z naszej

Radni przyjęli także projekt wstęp-

dzielnicy – tym razem

nego rozdysponowania środków na

opisujemy postać Ferdynanda

przyszły rok. Lista zadań na rok 2023

Kurasia.
Zachęcam także do
zapoznania się z ofertą
wakacyjną ośrodków kultury.
Polecam także Państwa
uwadze bogatą ofertę

jest długa i m.in. remonty w Szkole
Podstawowej nr 49, 56 (podłogi, ma-

ponad 2 milionów złotych.
W dniu 22 czerwca odbyła się kolejna, XLV Sesja. Radni podjęli jedną
uchwałę dotyczącą poszerzenia projektowanej na Trasie Łagiewnickiej
„strefy zamieszkania. Zawnioskowano o uwzględnienie w ramach projektu strefy obszaru od ul. Zbrojarzy
w kierunku ul. Huculskiej, Falowej
i Łukasińskiego, w miejscu, gdzie
znajdują się place zabaw, boiska
do gry, siłownie na świeżym powietrzu oraz skatepark. Obowiązujące
zasady ruchu w strefie zamieszkania
pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych w tym obszarze.

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

darowanie terenu wokół budynku);

zarówno dla najmłodszych

ka na ul. Chochołowskiej, Falowej,

jak i starszych mieszkańców.

remont chodnika na ul. Cegielnia-

i bezpiecznych wakacji.

zem przyszłoroczny budżet to kwota

dernizacja placu zabaw, zagosporemonty dróg i chodników: nakład-

Życzę wszystkim słonecznych

Iskierka, Biblioteka Kraków). Ra-

lowanie sal), Przedszkolu nr 95 (mo-

przygotowaną przez miasto

nej i inne pomniejsze remonty; dofinansowanie służb mundurowych
(m.in. zakup sprzętu ratowniczego
dla PSP); wsparcie działań dla osób

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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III etap prac w parku w Łagiewnikach dobiega końca

niepełnosprawnych (realizowanych
przez SOSW nr 6); wsparcie instytucji kultury (m.in. CSW Solvay, Klub
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Kończą się prace związane z trzecim etapem
doposażania parku w Łagiewnikach. Na terenie
między ul. Roi a Turowicza zostały zamontowane
elementy małej architektury, wykonano także nowe
ścieżki oraz schody. To efekt realizacji zwycięskiego
projektu Budżetu Obywatelskiego z 2020 roku.
Zakończenie tego etapu prac nastąpiło
w maju. Odbioru tej części inwestycji dokonali Radni Renata Świędrych oraz Krzysztof Mitras. Obecnie
będą przygotowywane i realizowane kolejne prace,
zgłoszone przez mieszkańców w ramach zadań
z budżetu obywatelskiego, są to m.in. IV etap, „Edukacja dla najmłodszych w parku w Łagiewnikach”,
„Więcej cienia i więcej zabawy”.

Jakie prace w najbliższym czasie Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował w tym rejonie Dzielnicy IX?
• „Ogrody dydaktyczne”, w ramach których pojawią
się m.in.: domki dla owadów, urządzenia dydaktyczne takie jak peryskop, lupa, zegar słoneczny czy
tablica kredowa. W tej części pojawi się też budowa
różnego rodzaju nawierzchni oraz posadzone zostaną
nowe sadzonki zieleni.
• „Doposażenie placu zabaw cz. 1”, w ramach którego pojawią się nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, huśtawka bocianie gniazdo, trampolina, ścianka
wspinaczkowa i zjazd linowy dla wytrwałych karuzela, tablica kółko i krzyżyk. Z kolei dla rowerzystów
pojawią się stojaki na rowery.
• „Magnoliowy Zagajnik”, będzie miejscem
w którym zdecydowanie będzie można odpocząć.
W tym etapie zrobiona będzie również nawierzchnia
a całość dopełnią nasadzenia. Pojawią się w nim elementy małej architektury: m.in.: ławki z oparciem,
huśtawko-ławki, stojaki rowerowe oraz tabliczka informacyjna.
Czekamy z niecierpliwością na efekty kolejnych prac. Zachęcamy do korzystania z uroków już
istniejącej infrastruktury parkowej!		
JG

Co dalej z terenem Białych Mórz?
Zarząd Infrastruktury Sportowej odzyskał w
tym roku teren tzw. Białych Mórz w Łagiewnikach
(w rejonie ul. Podmokłej i Herberta) o łącznej powierzchni blisko 35 ha, na którym prywatny inwestor
miał wybudować pole golfowe. Teraz Rada Miasta
Krakowa prowadzi dyskusje co dalej zrobić z tym
terenem. Część mieszkańców wnioskuje, by ten obszar wykorzystać pod budowę nowego miejskiego
parku. Urzędnicy cały czas zastanawiają się jednak
nad zrealizowaniem zgodnie z planem miejscowym
pola golfowego na tych terenach.
W dniu 21 czerwca miejscy Radni zebrali
się podczas Komisji Sportu odbywającej się na terenie Białych Mórz. Podczas spotkania dyrektor
ZIS, Krzysztof Kowal, przekonywał, że powstanie

pola golfowego na tym terenie wymusza plan miejscowy. Dyrektor ZIS wskazał też, że już są chętni
na dzierżawę i prowadzenie golfowego kompleksu.
Na kolejnym posiedzeniu Komisja Sportu będzie
opiniowała pomysł utworzenia na całości terenu
ogólnodostępnego parku. Prawdopodobnie już
niedługo dowiemy się jaką przyszłość czekają Białe
Morza.						
JG
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POPRAWA INFRASTRUKTURY W NASZEJ DZIELNICY
REMONT CHODNIKA PRZY
WŁODARSKIEJ

PRACE PRZY MŁYNNYM
KOBIERZYŃSKIM
Na wniosek Rady Dzielnicy IX rozpoczęto
pogłębianie potoku Młynny Kobierzyński, tak aby
skutecznie zapobiec poddopieniom. Prace będą
prowadzone etapowo.

Przy ul. Włodarskiej został przeprowadzony
remont chodnika na odcinku pomiędzy ulicami
Kurasia i Uroczą. Zadanie wykonano ze środków
Rady Dzielnicy IX na wniosek mieszkańców, przy
wsparciu Radnej Dzielnicy IX Renaty Świędrych.

Trasa Łagiewnicka na ostatniej prostej
Roboty budowlane na Trasie Łagiewnickiej są na ostatniej prostej. Oddanie tej ważnej dla
mieszkańców arterii na południu Krakowa, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, będzie możliwe po
procedurach odbiorów przez odpowiednie służby.
Jak zapowiada inżynier kontraktu prawdopodobnie pasażerowie, rowerzyści i kierowcy skorzystają
z Trasy Łagiewnickiej w lipcu.
Trasa Łagiewnicka to 3,5-kilometrowy odcinek drogowy, ale w ramach
jego realizacji, powstało ponad 2 km tuneli – w tym tunel tramwajowy, kilkaset
metrów nowego torowiska i kilkaset metrów zmodernizowanego torowiska. Inwestycja objęła też korektę koryta rzeki
Wilgi na odcinku ponad 0,5 km.
Przypomnijmy,
tunel
pod
ul. Kobierzyńską nie będzie obecnie odkopywany. Stanie się to dopiero podczas
budowy Trasy Pychowickiej. Pozostałe
4

tunele zostały w pełni wyposażone, w tym w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.
Natomiast przestrzeń nad tunelami została
zagospodarowana tak, by służyła mieszkańcom jako
przestrzeń o charakterze parkowym, sportowym czy
rekreacyjnym.
JG
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Sportowe Święto Dzielnicy - Borkowski Festyn Piłkarski
W niedzielę 5 czerwca na obiektach sportowych Klubu Sportowego Borek
odbyła się druga edycja Borkowskiego
Festynu Piłkarskiego zorganizowanego
przez nowy Zarząd Klubu – Prezesa Marka Gója oraz Wiceprezesa Tomasza Ladrę.
Wydarzenie odbywało się pod patronatem
Rady Dzielnicy IX.
Sukces frekwencyjny przeszedł
wszelkie oczekiwania – ponad 200 uczestników, 4 kategorie wiekowe, 18 zespołów
oraz mnóstwo kibiców. Atmosfera na trybunach była fantastyczna, a na boiskach
nie zabrakło emocji. W głównym turnieju
młodzików o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX, najlepsza okazała się drużyna MK Rajsko.
Drugie miejsce przypadło dla gospodarzy, czyli
MSKS BOREK Kraków. Na końcu odbył się mecz
trampkarzy przeciwko rodzicom, którzy pokazali,
że cały czas są w formie!
Gratulacje kierujemy do wszystkich obecnych drużyn – TS Tramwaj Kraków, Tempo Rzeszotary, MK Rajsko oraz KS Płaszowianka. Wszy-

scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, które
były wręczane przez Przewodniczącego Bogusława
Gołasa oraz Radnych Mariolę Hurko i Marka
Kocajdę.
Podczas festynu zorganizowano także kwestę
na rzecz rehabilitacji dla chorego chłopca. Zbierano również plastikowe zakrętki oraz stare telefony
komórkowe. Następna edycja prawdopodobnie
odbędzie się już we wrześniu!
JG
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XXVI Dni Dzielnicy za nami

W dniach 4-5 czerwca, po dwuletniej pandemicznej przerwie, odbyły się Dni Dzielnicy IX,
czyli cykliczne święto Łagiewnik-Borku Fałęckiego.
W prawdzie pogoda była nieco kapryśna pierwszego
dnia imprezy, lecz mimo tego frekwencja dopisała.
Wszystko za sprawą bogatego programu i szeregu
atrakcji przygotowanych dla młodszych i starszych.
Wydarzenie było zorganizowane przez Radę Dzielnicy IX we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” .
Uroczyste otwarcie obchodów odbyło się
punktualnie w samo południe. Na scenie zgromadzili się Radni Dzielnicy oraz w imieniu Rady Miasta
Krakowa Przewodniczący Rafał Komarewicz i Radny Adam Migdał. Przewodniczący Dzielnicy Bogusław Gołas w krótkim przemówieniu otworzył dwudniową imprezę.
Zaraz potem, dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w grze terenowej, którą prowadzili animatorzy poprzebierani w bajkowe stroje. Uczestnicy
rozwiązywali różne zagadki i zadania. Następnie na
scenie pojawili się najmłodsi, którzy prezentowali
program artystyczny. Był śpiew i taniec, a także krótkie przedstawienia. Swoje talenty prezentowały dzieci z Przedszkola nr 95 oraz uczestnicy zajęć organizowanych przez Klub Iskierka. Wszystkie występy
zrobiły duże wrażenie na zgromadzonej publice.
Po prezentacji najmłodszych na scenie pojawił się
iluzjonista Tomasz Vinici, który niemal zaczarował
publikę swoim pokazem. Artysta prezentował roz6

maite sztuczki, zapraszając na scenę osoby z publiczności. Każdy mógł poczuć się znów dzieckiem
w świecie tajemnej magii. Po tak entuzjastycznie
przyjętym występie, na scenie pojawił się Big Band
Podgórze ze Szkoły Muzycznej, który zaprezentował kilka standardów swingowych i jazzowych. Pomiędzy występami, konferansjerka prowadziła quiz
muzyczny dla najmłodszych. Następnie na scenie
pojawił się Kabaret „Bergamuty” tworzony przez
dwójkę krakowskich aktorów Krzysztofa i Dorotę
Bochenków, którzy swoim występem doprowadzili
najmłodszych do naprawdę szczerego śmiechu.
Wreszcie przyszedł czas na gwiazdę wieczoru, wyczekiwany przez wszystkich Zespół „Bayera”.
To formacja disco polo tworzona przez Radosława
Kudelskiego oraz tancerki. Zespół znany jest w internecie, gdzie może pochwalić się dziesiątkami
milionów odtworzeni muzyki. Dowód popularności
dała publika, która śpiewała największe hity razem
z „Bayerą”. Mieszkańcy dali się porwać energetycznym rytmom, a pod sceną stworzył się parkiet.
Lider zespołu rozrzucał płyty wśród publiczności,
a także zapraszał na scenę. „Bayera” ku radości widzów bisowała i rozdawała autografy po koncercie.
Po tak gorącej zabawie, emocje na długo nie opadły,
gdyż na scenę wkroczył muzyczny duet, który bawił
publikę do późnych godzin wieczornych w rytmach
popularnej muzyki biesiadnej.
Przez cały dzień do dyspozycji mieszkańców
były liczne dodatkowe atrakcje – trampoliny, ścianka
wspinaczkowa, dmuchana zjeżdżalnia, a także „balonowe ZOO”, malowanie twarzy, czy foto budka.
Wszystko to było dostępne za darmo. Kolejnego
dnia odbył się Borkowski Festyn Piłkarski, o którym
piszemy na 5 stronie. Natomiast sportowym akcentem podczas sobotnij imprezy był mecz oldbojów,
w którym zmierzyli się byli zawodnicy KS "Borek",
a także niektórzy Radni Dzielnicy.
Poniżej publikujemy fotorelację z Dni Dzielnicy, więcej z nich znajdą Państwo na stronie internetowej dzielnicy. Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy w przyszłym roku!
JG
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Patroni ulic naszej dzielnicy - Ferdynand Kuraś
Ferdynand Kuraś - polski poeta ludowy, pamiętnikarz, publicysta. Urodził się
21 lutego 1871 w ubogiej
rodzinie chłopskiej. W dzieciństwie stracił słuch wskutek
– jak sam pisał we wspomnieniach – uderzenia wrotami
stodoły. Początkowo pracował przy wyrębie lasu oraz jako szewc (sam chciał
jednak zostać zegarmistrzem); jednocześnie zaczął
wykazywać zainteresowanie literaturą. Już jako dorosły pracował między innymi jako kurier i urzędnik.
Jako poeta debiutował w 1893 publikując wiersz „Na
zgon Teofila Lenartowicza”. Był jednym z najbar-

dziej znanych i cenionych pisarzy chłopskich. Wydał
kilkanaście zbiorów wierszy, setki jego utworów ukazało się na łamach ówczesnych gazet, niekiedy anonimowo. Największe uznanie przyniósł Kurasiowi tom
wspomnień „Przez ciernie żywota”, wydany w Częstochowie w 1924 z przedmową Stefana Żeromskiego. Poezja Ferdynanda Kurasia opowiadała głównie
o życiu wsi i przyrodzie. Poza tym wiele jego utworów poruszało tematykę historyczną i patriotyczną.
Za swoją twórczość odznaczony został w latach 20. XX wieku krzyżem Polonia Restituta i otrzymał od państwa gospodarstwo rolne w Karwinie koło
Proszowic. Poeta wraz z żoną Gertrudą pochowani są
na cmentarzu parafialnym w Dobranowicach.
opr. JG

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Klub Iskierka (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
ul. Zakopiańska)
• Filia nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Filia nr 33 Biblioteki Kraków (ul. Zakopiańska)
• Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
(ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)

• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Szkoła Podstawowa (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest
od poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: spotkania z mieszkańcami
za pośrednictwem sekretariatu Rady Dzielnicy IX lub tel. 694 284 011
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałki 16.00 - 17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorki 11.00 - 12.00
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • www.dzielnica9.krakow.pl
Wydawca: Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
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Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
WSPOMNIENIE LATA W MAMAJI 1972 R.
Z „Juventurem” w grupie
Niespodzianki głupie:
W zupie martwa mucha
I trup karalucha!!!
- Kucharz ma nas w du…!?
		

Napisał: Jerzy Faliszek		
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P. S. Wtedy tego „bukatara” (kucharz w j. rum.: bucâtar)
nie spotkała żadna kara !!!
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Krzyżówka

A1 – elektr. urządzenie do sprzątania, B9 – agencja USA odpowiedzialna za loty kosmiczne, C5 – jest nią również np.
Trasa Łagiewnicka, D1 – bardzo zdrowa dla nas ryba drapieżna, D9 – katolicki periodyk społ. kulturalny, E4 – po
czerwcu, F1 – namiastka, surogat, F9 – wstęgowa odmiana chalcedonu, G4 – wodze dla konia, H2 – to krakowskie jest
w Lesie Wolskim, H8 – jej królem był Priam, I1 – baza sosów i zagęszczacz do zup, J7 – burza oklasków po występie,
K1 – potocznie prześwietlenie wiązką promieniowania X, L7 – zestaw trzech elementów lub znane biuro podróży.

Pionowo:

A1 – pogląd na czyjś temat, A3 – pierwiastek chem. z grupy aktynowców, A5 – mama i tata, A7 – członek Armii
Krajowej, A9 – ekspert, specjalista, A11 – opasła książka, D2 – urażenie czyjejś godności, D4 – szybka jazda między
przeszkodami, F10 – zbiorowisko, tłum, F12 – gwarowo: żona tracza, G6 – kolczasty sprzymierzeniec ogrodników,
G8 – np. część wyścigu, H3 – drewno topoli drżącej lub wieś w pow. goleniowskim, I1 - … czyli nic, I5 – glon,
wodorost, I7 – niemiecki filozof oświeceniowy z Królewca.
Litery na polach zielonych czytane od 1 do 18 oraz na polach żółtych od 1 do 8 utworzą dwa hasła krzyżówki.

