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Szanowni Państwo!

W wakacyjnym 
numerze info.9 
znajdziecie 
Państwo aktualne 

informacje dotyczące naszej 
dzielnicy. Wakacje to czas 
remontów ulic z uwagi na 
mniejszy ruch w mieście 
– opisujemy kilka z nich. 
Niestety oddanie do użytku 
Trasy Łagiewnickiej   
po raz kolejny odsuwa się  
w czasie, natomiast 
pozytywną informacją 
dla mieszkańców z okolic 
przystanku Łagiewniki 
SKA jest fakt budowy 
wnioskowanego przystanku 
tramwajowego. 
W tym numerze przyglądamy 
się także efektom uchwały 
krajobrazowej, która weszła 
w życie 1 lipca. Szczegółowe 
zasady umieszczania 
banerów reklamowych mogą 
Państwo znaleźć na stronach 
Urzędu Miasta. Dookoła 
nas odkryło się wiele dawno 
niewidzianych przestrzeni. 
W tym numerze 
kontynuujemy serię patronów 
ulic z naszej dzielnicy – tym 
razem opisujemy postać 
Marii Epstein.

Życzę Państwu odpoczynku  
i wytchnienia w letnie dni. 
Następny numer info.9 już  
we wrześniu! 

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 13 lipca odbyła się 
XLVI Sesja Rady Dzielnicy IX. Pod-
czas niej, Radni podjęli 5 uchwał. 
Dokonano korekty rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozy-
cji Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki na rok 2022, a także podjęto 
uchwałę rozdysponowującą środki 
na przyszły rok. Przypominamy listę 
najważniejszych zadań na rok 2023. 
Są to m.in. remonty w Szkołach 
Podstawowych nr 49, 56 (podłogi, 
malowanie sal), Przedszkolu nr 95 
(modernizacja placu zabaw, zagospo-
darowanie terenu wokół budynku); 
budowa kładki na potoku Rzewny 
wraz z budową ciągu dla pieszych; 
remonty dróg i chodników: nakład-
ka na ul. Chochołowskiej, Falowej, 
remont chodnika na ul. Cegielnia-
nej i inne pomniejsze remonty; do-
finansowanie służb mundurowych 
(m.in. zakup sprzętu ratowniczego 
dla PSP); wsparcie działań dla osób 
niepełnosprawnych (realizowanych 
przez SOSW nr 6); wsparcie instytu-
cji kultury (m.in. CSW Solvay, Klub 
Iskierka, Biblioteka Kraków). Ra-
zem przyszłoroczny budżet to kwota 
ponad 2 milionów złotych.
 Rada zaopiniowała pozytyw-
nie nazwanie łącznika ulicy Totus Tuus  
z ulicą Do Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia imieniem Siostry Magda-
leny Marii Epstein. W numerze znaj-
dziecie Państwo biografię Siostry. 
Rada podjęła także uchwałę opiniu-

jąc pozytywnie projekt przebudowy 
ul. Marcika.
 Radni zaopiniowali pozy-
tywnie także projekt przebudowy 
fragmentu ul. Zbrojarzy oraz za-
proponowali wykonanie wynie-
sionego przejścia dla pieszych.  
W uzasadnieniu podano, iż wyjazd  
z projektowanego osiedla oraz pro-
jektowane przejście dla pieszych 
znajduje się na krótkim odcinku ulicy 
Zbrojarzy, który zaczyna się ostrym 
zakrętem, a kończy na skrzyżowa-
niu z ulicami Zdunów/Podhalańska.  
Do tego odcinka ul. Zbrojarzy do-
chodzi ulica Krokusowa oraz wjazd 
na osiedle wielomieszkaniowe,  
co wpływa na intensywny ruch po-
jazdów samochodowych. Zasto-
sowanie wyniesionego przejścia  
dla pieszych zwiększy bezpieczeń-
stwo, zwłaszcza mieszkańców pro-
jektowanego osiedla.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG

Białe Morza będą wielkim zielonym miejskim terenem

 Białe Morza, blisko 35-hektarowy 
poprzemysłowy teren w sąsiedztwie doliny rzeki 
Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta, będzie 
– zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – wielkim 
miejskim zielonym terenem z elementami parku i in-
frastruktury sportowo-rekreacyjnej.
 Miasto zdecydowało się by opracować nową 
koncepcję tego otwartego terenu – jako miejsca 
zielonego z obszarami rekreacji, ścieżkami do biega-
nia, dla rolkarzy, z elementami parkowymi. Dzięki 
temu ten obszar będzie dostępny dla większej liczby 
krakowian.
 Kierunek przeznaczenia i zagospodarow-
ania Białych Mórz wyznaczą mieszkańcy w ramach 
prac warsztatowych, które zostaną zorganizowane  
na przełomie września i października. Zagosp-
odarowaniem terenu w przyszłości zajmą się dwie 
miejskie jednostki: Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd 
Infrastruktury Sportowej.
 Zgodnie z zapisami planu miejscowego  
z 2012 r., Białe Morza to ogólnodostępny, otwarty 
teren zielony z elementami parku i infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Co ważne, tereny Białych 
Mórz są dostępne dla mieszkańców. Warto przejść się 
w wolnej chwili na spacer po dzikiej łące i przyjrzeć 
się z bliska, jak przyroda zmieniła to miejsce w ciągu 
ostatnich lat. Dojście jest możliwe od strony ulicy 
Totus Tuus (prowadzącej do sanktuarium św. Jana 
Pawła II).

 W jego sąsiedztwie, za oddzielającą ulicą 
Podmokłą, znajdują się tzw. małe Białe Morza – 
działka z dziką zieloną roślinnością o powierzchni  
ok. 18 hektarów. Dokumenty planistyczne określają, 
że ten teren ma być przeznaczony pod zieleń 
izolacyjną i urządzoną. Miasto chce, aby ten teren 
zachował swój naturalny charakter. Tutaj też zna-
jduje się psi wybieg, z którego korzystają okoliczni 
mieszkańcy wychodząc z czworonogami.
 Przypomnijmy, jednym z pomysłów na za-
gospodarowanie części tego terenu była budowa 
pola golfowego. Reszta tej działki miała służyć jako 
przestrzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym, 
dostępna dla mieszkańców. Po przeprowadzeniu  
w 2015 r. procedury przetargowej Zarząd Infrastruk-
tury Sportowej w Krakowie zawarł umowę dzierżawy 
tego terenu na okres 30 lat. Na mocy tej umowy 
miały powstać pole golfowe i kompleks sportowo-re-
kreacyjny dla mieszkańców. Dzierżawca regularnie 
opłacał czynsz, jednak z uwagi na niewywiązywanie 
się z zapisów umowy – a dokładnie naruszenie har-
monogramu prac przewidzianych do wykonania  
i nieusunięcie tych naruszeń, pomimo wystosowane-
go wezwania – umowa została rozwiązana 24 listo-
pada 2020. Dzierżawca jednak nie zdecydował się na 
przekazanie terenu, w związku z czym ZIS skierował 
sprawę do sądu. Postępowanie komornicze i przejęcie 
przez miasto tego terenu nastąpiło pod koniec 2021.

krakow.pl
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Poprawa komfortu podróży na Zakopiańskiej

 W najbliższym czasie ekipy drogow-
ców pojawią się na kolejnej ważnej arterii –  
ul. Zakopiańskiej (kierunek Zakopane). Prace na na-
jbardziej sfatygowanych odcinkach jezdni będą real-
izowane nocami, tak aby nie zakłócać ruchu w ciągu 
dnia. Nowa nawierzchnia poprawi komfort podróży 
oraz bezpieczeństwo.
 W czwartek, 28 lipca drogowcy pojawią 
się ul. Zakopiańskiej – na odcinku do Orzechowej  
do Zawiłej (kierunek Zakopane). Prace będę real-
izowane nocami, w godz. 21:30-6:00 – przejezdność 
zostanie utrzymana, ruch będzie odbywał się  
po jednym pasie w zależności od prowadzonych 
robót (lewy pas lub prawy pas). W czasie robót 
na tarczy skrzyżowania Zawiła – Jugowicka – 
Zakopiańska – prace wyłącznie pod nadzorem Policji 
przy wyłączonej sygnalizacji.

 Roboty na tym odcinku ul. Zakopiańskiej 
potrwają do 3 sierpnia (środa), a  ich koszt to ok. 1,1 
mln zł. Zadnie w ramach Programu modernizacji dróg  
i chodników.
 W najbliższym sąsiedztwie naszej dziel-
nicy zostaną również zmodernizowane inne odcin-
ki ulic. W późniejszym etapie drogowcy wymienią 
nawierzchnię na fragmencie ul. Zakopiańskiej –  
od Zawiłej do Kąpielowej. Do końca tego roku zost-
anie zrealizowany również remont ulicy Jugowickiej 
na całej jej długości. 
 Program modernizacji dróg powstał w oparciu  
o uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Kra-
kowa w zakresie modernizacji dróg publicznych 
będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków - 
nakładki asfaltowe - w latach 2022-2026.

opr. JG

Uchwała krajobrazowa weszła w życie

 W dniu 1 lipca zakończył się dwuletni okres 
na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych 
zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową. Przedsiębior-
cy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie 
Krakowa mają obowiązek sprawdzać, jaka forma  
i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone  
w danej strefie. W związku z pojawiającymi się py-
taniami, uruchomiona została dodatkowa infolinia 
telefoniczna: 12 616 81 23, która jest czynna od po-
niedziałku do piątku, w godz. 8.30–14.30.
 Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na trzy 
strefy i podobszary określające zasady sytuowania 
urządzeń reklamowych w Krakowie. Nasza dzielni-
ca znajduje się w I Strefie.
 Po 1 lipca 2022 r. należy liczyć się z postę-
powaniem administracyjnym, które może zakoń-
czyć się naliczeniem kar pieniężnych za każdy dzień 
trwania tego postępowania – aż do momentu dosto-
sowania szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia re-
klamowego lub jego usunięcia. Kara za 1m2 szyl-
du, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego 
niezgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej to  
122 zł dziennie (z odsetkami).
 Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lip-
ca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność 
tablic i urządzeń reklamowych z przepisami uchwa-
ły, znajdujących się na terenie Krakowa. Równolegle 
prowadzono postępowania administracyjne odno-

śnie do nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej 
oraz obowiązku dostosowania tablicy reklamowej 
lub urządzenia do wymogów uchwały albo ich usu-
nięcia.
 Dla nośników reklamowych, które zo-
stały zamontowane po wejściu w życie uchwa-
ły, organ gromadzi dokumentację, w tym 
nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie do-
kumentów potwierdzających zgodność tej reklamy  
z zapisami uchwały.
 Wydział Architektury i Urbanistyki UMK 
prowadzi działania w celu weryfikacji istniejących 
urządzeń reklamowych i doinformowania inwesto-
rów na temat niezgodnych parametrów reklam. Za-
kończono dotąd ponad 299 postępowań dotyczących 
badania legalności reklamy, 687 wciąż pozostaje 
w toku. Do tej pory nie doszło do nałożenia żadnej 
kary pieniężnej.
 W wyniku działań Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa (odpowiadającego za reklamy w pasie 
drogowym), od początku obowiązywania uchwały 
krajobrazowej usunięto ponad 1500 reklam, a w dro-
dze prowadzonych postępowań za nielegalne zaję-
cie pasa drogowego, interwencji, braku możliwości 
kontynuacji decyzji zezwalającej na zajęcie – liczba 
decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa dro-
gowego wyniosła 862.

krakow.pl

odcinki ulic, na których zostanie  
wykonana wymiana nawierzchni  
do końca bieżącego roku
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 Na węźle przystanku Łagiewniki SKA koń-
czą się prace przy budowie dodatkowego peronu. Bę-
dzie on zlokalizowany na ulicy Zakopiańskiej, przed 
skrzyżowaniem z Trasą Łagiewnicką, w kierunku 
Borku Fałęckiego. 
 Dodatkowy przystanek tramwajowy na ulicy 
Zakopiańskiej powstaje na wniosek mieszkańców 
ulicy Suchej, którzy najchętniej widzieliby pozo-

stawienie na stałe dotychczasowego tymczasowe-
go przystanku Łagiewniki ZUS w kierunku miasta, 
funkcjonującego w trakcie budowy Trasy Łagiew-
nickiej. Jego utworzenie nie jest jednak możliwe bez 
przebudowy ulicy Zakopiańskiej. Peron nie zmieści 
się bowiem w pasie dzielącym pomiędzy jezdnią  
i torowiskiem.
 W związku z budową dodatkowego peronu 
początkowo zakładano wstrzymanie ruchu tramwa-
jów do Borku Fałęckiego nawet na tydzień. Osta-
tecznie obyło się bez tego rozwiązania. Wykonawca, 
poza przygotowaniem peronu musiał również usunąć 
część dotychczasowego tłucznia z torowiska i zastą-
pić go kruszywem o mniejszej ziarnistości.
 Dodatkowy peron powstanie jeszcze przed 
otwarciem Trasy Łagiewnickiej, co obecnie jest pla-
nowane w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku.

opr. JG

Budowa dodatkowego przystanku tramwajowego na ulicy Zakopiańskiej
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Patroni ulic naszej dzielnicy - Magdalena Maria Epstein

       Magdalena Maria Epstein  
(ur. 02.08.1875 r. w Pilicy 
- zm. 06.09.1947 r. w Kra-
kowie) urodziła się w za-
możnej rodzinie bankierów. 
Jej ojciec był pochodzenia 
żydowskiego, a matka pol-
ską arystokratką. Maria  
od najmłodszych lat wzrasta-

ła w dobrobycie, otoczona miłością i troskliwą opieką 
rodziców, którzy byli głęboko wierzącymi katolika-
mi. Otrzymała bardzo staranne wykształcenie, zwie-
dziła niemal całą Europę, władała kilkoma językami. 
W pałacyku Epsteinów, u zbiegu ulic Sławkowskiej  
i Pijarskiej w Krakowie, bywali przedstawiciele elity 
arystokratycznej, ziemiańskiej i inteligenckiej. 
 Wychowana w światowej atmosferze wytwor-
nego domu Maria potrafiła jednak dostrzec ogromną 
nędzę panującą wówczas wśród niższych warstw spo-
łeczeństwa. Jej życie stało się świadectwem heroicz-
nej miłości bliźniego, która ma swe źródło w miło-
ści Chrystusa. Maria Epstein od wczesnej młodości 
zaangażowała się w działalność charytatywną. Przez 
wiele lat - jako prezes Stowarzyszenia Panien Eko-
nomek - zajmowała się gromadzeniem pieniędzy dla 
najuboższych. Była jedną z pierwszych członkiń Pol-
skiego Związku Niewiast Katolickich (zwanego póź-

niej Katolickim Związkiem Polek). Wraz z innymi 
działaczkami szyła ubrania dla biednych, pracowała 
przy organizowaniu schronisk dla młodzieży pracu-
jącej, tanich kuchni dla robotników, czytelni dla ubo-
gich studentów. Szczególną troską otoczyła ubogich 
chorych, którym ofiarowała serce, czas, siły, umiejęt-
ności i posiadane dobra materialne. 
 W 1911 r. Maria Epstein założyła pierwszą na 
ziemiach polskich zawodową szkołę pielęgniarską. 
Większość funduszy na powstanie i funkcjonowanie 
placówki wyłożyła z własnego majątku. W 1925 r., 
w efekcie długotrwałych starań, udało jej się pozy-
skać środki na utworzenie nowoczesnej Szkoły Pie-
lęgniarek i Higienistek, działającej przy Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Została pierwszym dyrektorem tej 
placówki. Po pięciu latach pracy - mimo protestów 
profesorów UJ - przekazała kierownictwo szkoły  
w godne ręce i podjęła decyzję wstąpienia do klasz-
toru sióstr dominikanek "Na Gródku". Tam spędziła 
ostatnich 16 lat życia jako siostra Magdalena Maria. 
Zmarła w 1947 r. w opinii świętości. W roku 2004 
w kościele sióstr dominikanek "Na Gródku" został 
otwarty jej proces beatyfikacyjny.

opr. JG

Nowa proponowana patronka łącznika między  
ul. Totus Tuus i Do Sanktuarium

Trasa Łagiewnicka dopiero przed końcem wakacji

 Nie w lipcu jak zapewniali drogowcy,  
lecz dopiero przed końcem wakacji kierowcy praw-
dopodobnie pojadą Trasą Łagiewnicką w Krakowie. 
Wykonawca cały czas prowadzi testy nowej drogi  
i wprowadza poprawki. Zważając na przedstawiony 
kolejny już termin oddania do użytku tej inwestycji, 
nie wykluczone są dalsze opóźnienia.
 Obecnie kontrolowana jest współpraca 
wszystkich urządzeń elektrycznych, zwłaszcza ko-
munikaty, które urządzenia wysyłają do centrum za-
rządzania III obwodnicą. Wszystkie sygnały zbiera 
specjalny program komputerowy. Trzeba upewnić 
się, że sterowanie ruchem z poziomu jednego budyn-
ku będzie odbywać się bez zakłóceń. 
 Poprawki wprowadzane są na bieżąco,  
ale dotyczą nie tylko systemu informatycznego. Wy-
konawca musi poprawić niektóre połączenia wzdłuż 
chodników. Wymienił także kilka drzew, oczyszcza  
i dosiewa trawniki.
 

 Również place zabaw i boiska czekają  
na otwarcie. Na odcinku biegnącym przez naszą 
dzielnicę, gdzie ruch samochodowy w dużej części 
będzie poprowadzony w tunelu, oprócz ogromnej ar-
terii drogowej powstały też miejsca rekreacji, m.in. 
place zabaw, skatepark, siłownia plenerowa i boiska. 

opr. JG Remont nakładkowy  
na ulicy Koszalińskiej

 W lipcu przeprowadzono modernizację ulicy 
Koszalińskiej polegającą na wymianie nawierzchni 
ścieralnej jezdni tzw. metodą nakładkową, na całej 
jej długości. Nowa warstwa asfaltu już służy okolicz-
nym mieszkańcom, zwiększając dzięki temu komfort 
i bezpieczeństwo uczestników ruchu. 
 Remont jezdni został wykonany ze środków 
wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy IX,  
a pomysłodawcą i koordynatorem prac z ramienia 
Rady Dzielnicy był Członek Zarządu Marek Brożek.

 JG
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 W Centrum Sztuki Współczesnej Solvay od 
dwóch lat działa „Teatralna Scena Solvay”. W swo-
ich założeniach ma prezentować spektakle przygoto-
wane przez własny zespół, w skład którego wchodzą 
amatorzy i aktorzy zawodowi. Tworzona jest też wła-
sna muzyka, choreografia, kostiumy i scenografia.
 Wysiłki całego zespołu zaowocowały przy-
gotowaniem pięciu spektakli: „Imieniny” i „Plom-
ba hrabiego” Sławomira Mrożka, „Klątwy panień-
skie” wg Aleksandra Fredry, „Woda w usta” Sandry 
Szwarc, „Baśń o drzewcu”, „Mironalia” wg Miro-
na Białoszewskiego, „Noc” wg Andrzeja Stasiuka  
i „Wisełka”. Wszystkie spektakle zostały zaprezento-
wane na scenie CSW Solvay, na podsumowanie arty-
stycznego roku pracy 2021/22 w czerwcu (z małym 
wyjątkiem), który okazał się być miesiącem premier.

 „Imieniny” i „Plomba Hrabiego” (premiera 
05.06) to dwie jednoaktowe sztuki napisane przez 
Sławomira Mrożka. Opowiadają – na wesoło –  
o zwykłych wydarzeniach życiowych, także z wąt-
kiem kryminalnym, ukazanych w groteskowej per-
spektywie. Przygotowano do nich specjalną oprawę 
plastyczną – grafiki i kostiumy, których autorką jest 
Elżbieta Kaczka. Reżyserował Bogusław Tondera. 
 „Klątwy panieńskie” (premiera 15.06) są au-
torskim opracowaniem „Ślubów panieńskich” Alek-
sandra Fredry. Jest to próba, pełna popkulturowych 
nawiązań, odkurzenia nieco króla polskiej komedii  
i wyciągnięcia go z trumny aby zatańczył z Gusta-
wem – wampirem, Klarą – wiedźmą, Albinem – 
wilkołakiem i innymi postaciami prosto z horroru. 

Spektakl to poszukiwanie odpowiedzi, inspirowane 
filmami grozy klasy B, na pytania o wieczną miłość 
silniejszą niż śmierć. Entuzjazm i energia młodego 
zespołu oraz nietuzinkowa reżyserska wizja Seba-
stiana Gontarza gwarantuje wieczór dobrej zabawy.
 „Woda w usta” (premiera 10.06) napisany 
przez Sandrę Szwarc, w warstwie dramatycznej wy-
korzystuje szczególną formę, jaką jest monodram. 
Zmagając się z samą sobą, równocześnie aktorka  
i postać sceniczna, poszukuje wyjścia z opresyjnej 
sytuacji. Ucieczka, walka, strach i chwile beztroski 
opowiadają o naszej kondycji współczesnego czło-
wieka, uwikłanego w świat pełen zależności i szarpa-
nego przez własne emocje. Minimalistyczna sceno-
grafia, perfekcyjna gra aktorska oraz głęboka wizja 
reżyserska Bogusława Tondery, sięgają do głębokich 
przeżyć każdego widza.

 „Baśń o drzewcu” (spektakl 26.06) napisana 
i snuta jest na scenie przez grupę zapaleńców, która 

gra boso i marzy o tym by wystąpić na scenie. Są 
aktorami niezawodowymi ale w to co robią wkładają 
dużo czasu, pomysłów i serca. Na co dzień tych ludzi 
łączy jedno – są rodzicami i nauczycielami osób nie-
pełnosprawnych. W centrum przekazu scenicznego 
znajdują się dzieci – każde z nich zmaga się z inny-
mi trudnościami – a aktorzy próbują tworzyć sztu-
kę, która dotrze do każdego z nich. Bogata sceno-
grafia i pełna pomysłów reżyseria Katarzyny Kuter 
– Kasprzyckiej, gwarantują spędzenie inspirujących 
chwil z teatrem.
 „Mironalia” (premiera 30.06) jak przystało 
na dzieło awangardy do tekstów Mirona Białoszew-
skiego, epatuje absurdem, zabawą językiem i jego 
wieloznacznością i trochę zwariowaną zabawą sce-
niczną. Do tego muzyka specjalnie skomponowana 
przez Blankę Dembosz – Tondera i Szymona Woj-
narowicza, pełna zaczarowanych fraz i jazzowej im-
prowizacji. Nieoczywisty spektakl słowno-muzycz-
ny wyreżyserowany przez Blankę Dembosz-Tondera  

to dobra rozrywka z intelektualnym pazurkiem.
 „Wisełka” (premiera 04.06) to pełen uroku  
i dziecięcego zachwycenia spektakl oparty na legen-
dzie „Warkocz królewny Wisły”. Autorskie opraco-
wanie, nie tylko tekstu ale i przestrzeni scenicznej 
– scenografii a także kostiumów wzbogaca występy 
dziecięcego zespołu. A za to wszystko odpowiada re-
żyserka i scenarzystka, scenografka i kostiumolożka 
w jednej osobie – Natasza Słysz-Czaja.
 „Noc” (spektakl 12.07) do tekstu Andrze-
ja Stasiuka przygotowało Stowarzyszenie APGEF 
(Association des Polonais des Grandes Ecoles po-
lonaises), które działa w Paryżu i grupuje Polaków 
i Francuzów, chcących pogłębiać znajomość języka 

polskiego poprzez teatr i sztukę. Adaptacja prozy 
„Noc. Słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna”, 
Andrzeja Stasiuka jest zwieńczeniem warsztatów te-
atralnych prowadzonych w Bibliotece Polskiej w Pa-
ryżu. Premiera spektaklu odbyła się 26 czerwca 2022 
w teatrze Le Passage vers les Etoiles w Paryżu. Spek-
takl wystawiony został następnie 10 lipca w teatrze 
Druga Strefa w Warszawie w ramach festiwalu „Po-
lacy robią teatr”, a następnie na scenie CSW Solvay. 
Warsztaty teatralne, adaptacja i reżyseria: Maja Sara-
czyńska.
 Spektakle zostały zrealizowane w ramach 
Teatralnej Sceny Solvay, której kierownictwo arty-
styczne sprawuje Bogusław Tondera – pedagog te-
atru i reżyser. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
zaprasza wszystkich, których pociąga scena i sztuka.

opr. JG

Jeszcze więcej teatru
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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): 
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za pośrednictwem sekretariatu Rady Dzielnicy IX lub tel. 694 284 011
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałki 16.00 - 17.00
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• 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)
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DYPLOMATA  „NON GRATA”

Zakłamany dyplomata
Stał się „Persona non grata”!
- Splamił honor swej profesji
Zaprzeczając wciąż agresji
Tak oczywistej dla świata!

                                                                      Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

Krzyżówka
Poziomo:
A1 – jest produkowana w Bolesławcu od XIX wieku, B7 – imię młodej aktorki Liszkowskiej, C1 – one transportują 
powietrze do płuc, D7 – stan w USA na wybrzeżu Pacyfiku, E1 – chyba wkrótce okryje się nią Władymir Putin,  
F6 – inaczej prysznic, G1 – aerofon (dęty drewniany) z pojedynczym ustnikiem, I1 – przed marcem, 
I6 – rzeka, na niej jest spływ Pienińskim Przełomem, J4 – metal plus metal lub metal plus niemetal,  
K6 –  zajmuje się tapicerowaniem, L1 – daw. wojsk. prymitywna długa ręczna broń palna, rodzaj rusznicy.
Pionowo:
A1 – dawniej trotuar, A3 – niejedna trafia w ukraińskie budynki, A5 – główna księga liturgii katolickiej, A7 – tysiąc 
watów, A8 – masyw wulkaniczny w centrum Wyżyny Armeńskiej, A10 – osoba uznana za eksperta w zakresie swojej 
działalności, A12 – narzędzie stolarskie, rodzaj pilnika, E6 – krótka, prawdziwa lub zmyślona opowieść z życia znanej 
postaci, F9 – w sensie potocznym besztanie, krzyczenie na kogoś, F11 –  mały teren zieleni miejskiej, G2 – dla mamy  
od pociechy, G4 – pole co kole po żniwach, I7 – bardzo gorąco w lecie lub tytuł czarno-białej komedii Kazimierza  
Kutza z 1964 r. z Kaliną Jędrusik.

 

Litery na polach czerwonych czytane od 1 do 13 oraz na polach żółtych od 1 do 8 utworzą dwa hasła krzyżówki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2

B 1 4

C 3 12

D 7 2

E 5 8

F 13 5

G 9 3 1

H

I 10 6

J 8

K 11

L 4 7 6


