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Szanowni Państwo!

Przestawiamy Państwu 

majowy numer naszego 

pisma, a w nim dwa 

bardzo ciekawe wywiady. 

Pierwszy z nich, to rozmowa 

z lekarzem dotycząca 

stanu epidemii i działania 

medycyny pierwszego 

kontaktu. Drugi natomiast, 

to wywiad przeprowadzony 

z przedstawicielem Spółki 

Trasa Łagiewnicka dotyczący 

tej inwestycji. Zachęcam 

Państwa do lektury.

W numerze także relacja 

bieżących remontów, 

mimo epidemii staramy się 

nie ustawać w realizacji 

zamierzonych na ten rok 

inwestycji. Zamieszczamy 

także przydatny wykaz 

wszystkich kościołów z 

terenu naszej dzielnicy z 

informacją dotyczącą liczby 

wiernych mogących brać 

udział w nabożeństwach. 

Wszystkim mieszkańcom 

nieustająco życzę zdrowia na 

ten trudny czas. Trzymajmy 

dystans, jednocześnie 

pamiętając o innych.

Bogusław Gołas

Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 29 kwietnia odby-
ła się XIX sesja Rady Dzielnicy IX, 
podczas której zostało uchwalone 
sześć uchwał. Jedna z nich dotyczyła 
wygaśnięcia mandatu jednego z rad-
nych. W jego miejsce zostanie powo-
łany nowy członek Rady Dzielnicy, 
tj. osoba, która uzyskała kolejny wy-
nik w tym okręgu wyborczym. Radni 
wybrali również nowego Przewodni-
czącego Komisji  ds. Terenów Zielo-
nych, Sportu i Rekreacji Rady Dziel-
nicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki. 
Na to stanowisko została powołana 
Renata Świędrych.
 Podjęto także uchwałę  
w sprawie wykonania czterech ta-
blic informacyjnych w Parku Solvay  
w celu oznakowania alejki pn. „Alej-
ka Druha Henryka Sroki”.  Poniżej 
jego krótki biogram:
 Henryk Sroka należał do skau-
towego zastępu i Pierwszej Borkow-
skiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy 
Czarnego. Od początku okupacji 
niemieckiej włączył się w działal-
ność krakowskich Szarych Szeregów  
i Związku Walki Zbrojnej, prze-
mianowanego następnie na Armię 
Krajową. Został aresztowany przez 
gestapo w lipcu 1943 roku i podda-
ny brutalnemu śledztwu. Po piętna-
stu miesiącach tortur i bestialskich 
przesłuchań zmarł w celi głodowej  
we wrześniu 1944 roku. 
 Dokonano także korekty 
rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy IX 
na ten rok. Środki przeniesiono na 
następujące zadania:  wykonanie 
oświetlenia ulicznego na ul. Ruczaj 

(montaż słupa); budowa i przebudo-
wa oświetlenia na terenie Dzielnicy 
- ul. Światowida, ul.vŚwiebodzicka; 
koncert wigilijny w Kinie Kijów dla 
seniorów podgórskich; dofinansowa-
nie zakupu samochodu osobowego 
nieoznakowanego z segmentu B - 
Komisariat Policji V w Krakowie.
 Rada pozytywnie zaopinio-
wała postawienie figurki Św. Jakuba 
Apostoła na placu przed kościołem  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy ul. Hm. Millana 13. Szlak piel-
grzymkowy do Santiago de Compo-
stela przebiega przez Kraków. Para-
fia chce w ten sposób zaakcentować 
wymiar duchowy i kulturalny tego 
wyjątkowego dziedzictwa, które jest 
udziałem naszej lokalnej społeczno-
ści Łagiewnik, jak również, w szer-
szym ujęciu, naszego miasta.
 Wsłuchując się w głosy 
mieszkańców, wydano uchwałę opi-
niującą negatywnie dzierżawę działki  
w okolicy ul. Krochmalniki. Uzasad-
niając swoje stanowisko tym, że jest  
to część traktu, po którym porusza-
ją się mieszkańcy ulic Krochmal-
niki, Zdunów, Okrzei oraz osiedla 
wielomieszkaniowego, chcąc dojść  
do terenów zielonych. Oprócz do-
stępności do terenów zielonych, 
mieszkańcy będą mieli bliżej  
do przychodni zdrowia, marketów 
spożywczych , placu zabaw oraz sta-
dionu KS „Borek”.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy można

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

JG

Przy  ulicy Kołobrzeskiej wykonano remont na-

wierzchni drogi metodą nakładkową na długości  

od ulicy Odrzańskiej aż do skrzyżowania z ulicą 

Nowotarską. Remont ten to kolejna rewitalizacja 

dróg na osiedlu Cegielnianym. Dzięki temu, powstał 

bezpieczny i komfortowy fragment drogi, a także 

zwiększyła się skuteczność istniejącego tam odwod-

nienia ulicy.
JG

Nowe nawierzchnia   
na Kołobrzeskiej

Nowe pasy na przejściu przy BiedronceRemont chodnika przy Cegielnianej

Przy ulicy Cegielnianej został wykonany remont 

chodnika polegający ułożeniu nowej nawierzchni 

z kostki brukowej oraz poprawie krawędzi jezdni. 

Naprawa zwiększy bezpieczeństwo i komfort 

poruszania się okolicznym mieszkańcom, a także 

osobom, które chcą dojść do sklepu Lidl.

JG

Zostało wykonane malowanie pasów przy ulicy 

Montwiłła-Mireckiego w pobliżu sklepu Biedronka. 

Jest to zwieńczenie tego przedsięwzięcia - najpierw 

wykonano obniżenie krawężników oraz doświetlono 

ulicę w tym miejscu.       JG

Remont chodnika przy pętli autobusowej

Kontynuacja remontu chodnika przy pętli autobusowej 

trwa. Wymieniany jest fragment dochodzący do ulicy 

Orzechowej.          JG
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Na jakim etapie zaawansowania prac budowy Trasy 
Łagiewnickiej są Państwo w tej chwili?

Etap zaawansowania prac jest proporcjonalnie na po-
dobnym poziomie na wszystkich odcinkach - w tej 
chwili jest to około 70 procent. Najbardziej zaawan-
sowany fragment znajduje się w okolicach ulic Turo-
wicza i Herberta, tam rzeczywiście inwestycja będzie 
gotowa trochę wcześniej. Natomiast całość kontraktu 
będzie gotowa na koniec 2021 roku.

Co w najbliższym czasie na obszarze Dzielnicy IX 
będą Państwo wykonywać na terenie budowy?

Prace skoncentrowane są głównie w rejonie ulicy 
Zakopiańskiej. Dążymy do zakończenia robót przy 
przebudowie torów tramwajowych wzdłuż tej arterii. 
Planowane oddanie przejezdności dwutorowej dla 
ruchu tramwajowego to przełom lipca i sierpnia tego 
roku. Natomiast sam ruch samochodowy ulicą Za-
kopiańską będzie jeszcze kilkukrotnie przenoszony. 
Istotnym elementem, który wpłynie na pracę w tym 
rejonie jest rozbiórka starego mostu nad rzeką Wilgą 
oraz wykonanie nowej drogi w ciągu ulicy Zakopiań-
skiej na tym odcinku. 

Dlaczego ulica Łukasińskiego została zamknięta już 
teraz i kiedy planowane jest jej ponowne otwarcie?

Był to przejazd przez środek prowadzonej budowy. 
Utrzymywany był do czasu, gdy prace były realizo-
wane w bardziej oddalonych od tej ulicy miejscach. 

W momencie kiedy powstało zagrożenie zetknię-
cia się pojazdów budowy z ruchem ogólnym, zde-
cydowaliśmy, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,  
o wyłączeniu ruchu na tym odcinku. Wprowadzono 
objazd - jedyny możliwy dla obsługi tego rejonu. 
Prowadzimy intensywne prace na tym obszarze, tak 
aby przywrócić przejezdność ulicy Łukasińskiego 
jeszcze w tym roku – między trzecim a czwartym 
kwartałem.

A co z przejazdem w obrębie ulic Zdunów, Turonia 
i Falowej?

Zmienia się przebieg ulicy Turonia, to wynika  
z budowanego tunelu. Droga ta będzie włączać się  
w ulicę Zbrojarzy z lekkim przesunięciem w kierun-
ku wschodnim. W tej chwili trwają prace z wydo-
byciem ziemi spod stropu tunelu. Planowany termin 
wykonania dróg ponad tunelem, a tym samym uzy-
skanie normalnego ruchu w tym miejscu, to trzeci 
kwartał tego roku. 

Czy inwestycja notuje opóźnienia, również ze wzglę-
du na panującą epidemię?

Dla nas determinującym czynnikiem na zakończenie 
inwestycji były decyzje administracyjne, które mu-
sieliśmy pozyskać i była to żmudna droga. Na szczę-
ście ten etap jest już za nami i mamy nadzieję, że 
pozostałe prace będą przebiegać zgodnie z planem. 
Niemniej jednak, wśród naszych podwykonawców 
pojawiły się problemy z częścią pracowników, którzy 

nie wykonują prac ze względu na problemy z ruchem 
granicznym. Natomiast na ten moment nie stwier-
dziliśmy żadnych opóźnień tym spowodowanych. 
Monitorujemy sytuację, lecz tak naprawdę stopień 
oddziaływania stanu epidemii na przebieg budowy, 
będziemy mogli dopiero ocenić po pewnym czasie.

Jak Państwo radzą sobie z utrzymaniem czystości  
w obrębie budowy? Mieszkańcy licznie zgłaszają 
problemy związane z zanieczyszczeniem terenu oko-
licznych ulic błotem i pyłem.

Głosy mieszkańców są dla nas bardzo istotne. Pro-
wadzona budowa nie oznacza przecież, że musi być 
bardzo brudno. Niemniej jednak, prowadzimy szero-
ko zakrojone prace związane z wydobywaniem ziemi 
ze środka zbudowanych tunelów. Głównie są to oko-
lice ulic Turonia i Ludwisarzy, które dodatkowo są 
mocno zabudowane. 
Można było oczywiście zażądać od wykonawców 
wstrzymania prac w niekorzystnych okresach pogo-
dowych, chociażby gdy są intensywne opady desz-
czu. Natomiast wydłużyłoby to znacząco prowadzo-
ne roboty, co nie leży w interesie ani wykonawcy, 
ani okolicznych mieszkańców. Wszyscy chcemy, aby 
prace zostały wykonane możliwie szybko, a trasa zo-
stała oddana w założonym przez nas terminie. Wsłu-
chujemy się jednak w głosy mieszkańców i wzmoc-
niliśmy obszary, które należało objąć czyszczeniem. 
Myjemy wszystkie miejsca, po których poruszają się 
piesi, a także wprowadziliśmy dodatkowe miejsca 
czyszczenia kół pojazdów. Myślę, że tego rodzaju 

uciążliwości znikną do jesieni, kiedy to zostanie wy-
konana już większość ciężkich robót ziemnych.

Na powierzchni ponad tunelami powstanie pusta 
przestrzeń. W jakiej formie planowane jest zagospo-
darowanie tego terenu?

Ten teren jest dokładnie zaplanowany. Powstanie 
przestrzeń rekreacyjna, która jest ujęta w planach  
i będzie zrealizowana w ramach przeprowadzanej 
budowy. Jest to spełnienie dokonanych konsultacji 
społecznych w 2007 roku. Będą to boiska sporto-
we, dwa place zabaw, a także siłownia na świeżym 
powietrzu, czy ścieżka rowerowa. To tylko przykła-
dowe elementy tego nowo powstałego terenu. Na 
powierzchni znajdzie się też techniczne centrum za-
rządzania Trasą Łagiewnicką. 

Na jakim etapie jest procedowanie dalszej budowy III 
Obwodnicy Krakowa w stronę ulicy Armii Krajowej?

Przygotowujemy się do przetargu na opracowa-
nie koncepcji i uzyskania decyzji środowiskowych. 
Będzie to druga próba wyłonienia wykonawcy. Po-
przednio, przetarg został unieważniony ze względu 
na to, że najniższa oferta przekraczała kwotę przez 
nas oferowaną. Mamy nadzieję, ze tym razem,  
po pewnych modyfikacjach, wyłonimy wykonawcę. 
Orientacyjny termin etapu przygotowania koncepcji, 
to 3 lata od podpisania umowy, a następnie przystą-
pienie do realizacji. Myślę, że realnym terminem wy-
konania tych prac mogą być okolice 2030 roku.

Z Krzysztofem Migdałem, Członkiem Zarządu Spółki Trasy 
Łagiewnickiej,  o zaawansowaniu prac, planach spółki 
na nowe inwestycje oraz zgłaszanych przez mieszkańców 
uwagach rozmawia Jakub Gawron.

WSŁUCHUJEMY SIĘ  
W GŁOSY MIESZKAŃCÓW
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 W dobie szalejącej epidemii solidarność mię-
dzyludzka przybiera nowe i głębsze znaczenie. Lu-
dzie pomagają sobie wzajemnie w różnych aspektach 
życia. W naszej dzielnicy przykładem takiej bezinte-
resownej pomocy jest społecznie wykonywana praca 
przez pana Stanisława Srokę, który nieodpłatnie szy-
je maseczki ochronne dla okolicznych mieszkańców. 
 Pan Stanisław na co dzień prowadzi zakład 
tapicerski przy ulicy Ruczaj 14, wykonując zlece-
nia w zakresie tapicerstwa meblowego, czy samo-
chodowego. Gdy w Polsce został wprowadzony 
obowiązek zakrywania ust i nosa, bez wahania zde-
cydował, że jako fachowiec posiadający materiały  
i maszyny do szycia, może w szybki sposób stwo-
rzyć wiele maseczek dla potrzebujących ludzi. Wraz 
ze swoim pracownikiem, wykonują trwałe i wielora-

zowe maski ochronne, zarówno duże dla dorosłych,  
jak i mniejszą ich wersję dla dzieci. Po bezpłatne ma-
seczki można się zgłaszać w godzinach pracy zakła-
du (pon.-pt. 8-17) przy ulicy Ruczaj 14 (wystarczy 
zadzwonić dzwonkiem do bramy). Do tej pory zo-
stało rozdane ponad 100 sztuk takich masek, a chętni  
w dalszym ciągu mogą się zgłaszać. Tapicer zapew-
nia, że dla nikogo ich nie zabraknie.
 Wyrażamy głębokie uznanie i wdzięczność 
dla działalności pana Stanisława. To wspaniałe, że 
nasi mieszkańcy pomagają sobie wzajemnie w tej 
trudnej dla wszystkich sytuacji. Jednocześnie zachę-
camy czytelników naszego pisma do przekazywania 
informacji o możliwości pozyskania takich nieod-
płatnych maseczek.

Jerzy Bętkowski

Pomoc szyta na miarę

Patroni ulic naszej dzielnicy - Stanisław Millan
 Stanisław Millan uro-
dził się 4 kwietnia 1925 roku 
w Przegorzałach. Od 1928 
roku mieszkał w Łagiewni-
kach. Od 1938 roku należał 
do 1. Łagiewnickiej Drużyny 
Harcerskiej. W sierpniu 1942 
roku wstąpił do 69. plutonu  
III kompanii AK 4. Od-

cinka Obwodu Kraków. Przeszkolony, zajmo-
wał się również kolportażem prasy podziemnej 
oraz przerzutami broni do grup akowskich na te-
renie Podgórza. W maju 1945 roku, kiedy szedł 
ulicą Kalwaryjską, został postrzelony w brzuch 
przez funkcjonariusza NKWD, siedem lat walczył  
o życie i zdrowie. 

 Już po wojnie został drużynowym 15. Druży-
ny Harcerzy im. Rejtana w Hufcu Harcerzy krakow-
skich Kraków V Podgórze. Z jego inicjatywy w 1958 
roku harcerze postawili na Lubaniu pomnik poświę-
cony pamięci poległych partyzantów. W 1992 roku 
założył Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne. Gro-
madził stare dokumenty i opracowania oraz zbierał 
relacje dotyczące historii Łagiewnik, był inicjatorem 
budowy pomnika pamięci poległych mieszkańców 
Łagiewnik. Zmarł 20 marca 2001 roku. Wielokrot-
nie odznaczany, w 1975 roku jego nazwisko wpisano  
do Księgi Zasłużonych dla Podgórza, a w roku 2000 
nadano mu tytuł Zasłużonego Obywatela Łagiewnik.

JG

 W związku z pandemią koronawirusa szko-
ły realizują pracę z uczniami on-line. Niestety, nie 
wszystkie dzieci, a także nie wszyscy nauczyciele 
mają dostęp do komputera czy tabletu. W odpowie-
dzi na ten problem krakowskie firmy zainicjowały 
akcję #DajżeKompa, która za cel obrała sobie walkę 
z wykluczeniem cyfrowym.
 Krakowskie firmy postanowiły wziąć sprawę 
w swoje ręce. Wspierane przez Urząd Miasta Kra-
kowa rozpoczęły inicjatywę, w której każdy może 
przekazać potrzebującym dzieciom swój nieużywa-
ny sprzęt komputerowy. Powstała strona internetowa 
www.dajzekompa.pl, na której można zgłosić sprzęt 
do oddania i chęć jego otrzymania. Organizatorzy 
akcji planują, że w samej stolicy Małopolski rozda-
dzą przynajmniej 1000 zestawów.

Jak to działa?
 Podarować można zarówno komputery sta-
cjonarne, laptopy, tablety, jak również monitory, 
klawiatury, myszki, kamerki, zestawy słuchawkowe 
oraz inne działające sprzęty, które umożliwią podłą-
czenie się do sieci oraz kontakt z nauczycielami. Na 
stronie www.dajzekompa.pl opisane są minimalne 
wymagania. Nie są wygórowane, sprzęt musi działać 
i być w stanie obsłużyć podstawowe programy.
 Otrzymany sprzęt trafi do osób najbardziej 
potrzebujących z krakowskich szkół publicznych. 
Rodzice i opiekunowie dzieci, a także nauczyciele 
mogą zgłaszać potrzebę przez stronę internetową. 
Listę zweryfikuje organizator w ścisłej współpracy z 
dyrektorami szkół.
 Pomimo już teraz zauważalnego zaintereso-
wania ze strony darczyńców, zdajemy sobie sprawę, 
że w przypadku Krakowa - miasta, w którym uczy się 

ponad 137 tys. uczniów - zapotrzebowanie może być 
większe niż nasze możliwości. Dlatego oprócz orga-
nizacji akcji #DajżeKompa prowadzimy inne dzia-
łania w tym zakresie. Aplikujemy o środki z Mini-
sterstwa Cyfryzacji w ramach niedawno ogłoszonego 
programu "Zdalna szkoła", jednak dofinansowanie 
przyznawane w jego ramach pozwoli na zakup zale-
dwie kilkudziesięciu komputerów lub tabletów. Dla-
tego zachęcam kolejnych przedsiębiorców i wszyst-
kich ludzi dobrej woli do przyłączania się do naszej 
akcji #DajżeKompa. Wielu z nas posiada nieużywa-
ne od miesięcy komputery czy tablety, którym może-
my nie tylko dać drugie życie, ale przede wszystkim 
- pomogą one uczniom w ich edukacji - mówi Ewa 
Całus, Dyrektorka Wydziału Edukacji UMK.
 Przygotowany i zdezynfekowany sprzęt trafi 
do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycie-
li wskazanych przez dyrektorów krakowskich szkół 
publicznych. Organizatorzy zajmą się wszystkimi 
kwestiami prawnymi i podatkowymi.

JG
(materiały prasowe)

#DajżeKompa krakowskim uczniom
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Jak długo pracuje Pan na terenie Borku Fałęckiego?
 
Od początku lat 90. pracuję jak lekarz, początkowo  
w przychodni przy ul. Niemcewicza 7, a od 9 lat wraz 
z doktor Marią Turlej-Popiel leczymy pacjentów  
w nowym, kameralnym Ośrodku Medycznym „Zdro-
wie”. Chcieliśmy, aby w nowej przychodni panowa-
ła przyjazna, rodzinna atmosfera, a każdy chory nie 
był anonimowy, ale rozpoznawalny nie tylko przez 
nas jako lekarzy, ale także przez pielęgniarki. Myślę, 
że nam się to udało, bo takie sygnały odbieramy od 
naszych pacjentów. Nasza przychodnia od początku 
swojej działalności działa w oparciu o umowę z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie porady 
lekarskie, badania laboratoryjne, USG jamy brzusz-
nej, badania radiologiczne, EKG oraz obowiązkowe 
szczepienia wykonywane są bezpłatnie.

W jaki sposób działają Państwo w okresie epidemii?

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w Pol-
sce od 14 do 20 marca obowiązywał stan zagrożenia 
epidemicznego, a od 20 marca w związku z narasta-
jącą liczbą zakażeń SARS-CoV 2  obowiązuje już 
stan epidemii, więc, co za tym idzie, praca przychod-
ni POZ musiała ulec reorganizacji. Nasza aktywność 
lecznicza jest obecnie niezbędna dla zachowania 
zdrowia i zapewnienia ciągłości leczenia osobom  
z innymi chorobami, w tym chorym przewlekle. 
Wiele podmiotów leczniczych i praktyk zawodo-
wych ograniczyło zakres działalności stąd ogromna 
rola nas - lekarzy rodzinnych - w zapewnianiu po-

czucia bezpieczeństwa naszym chorym. Oczywiście 
obowiązują nas zalecenia i wytyczne Głównego In-
spektora Sanitarnego, stąd ograniczamy wizyty pa-
cjentów w budynku przychodni do niezbędnego mi-
nimum.

Jakie są Pana zalecenia dla pacjentów w związku  
z obecną sytuacją?

Najważniejsze jest zapobieganie zakażeniu korona-
wirusem. Patogen dostaje się do organizmu przez 
oczy, nos i usta (kontakt z błonami śluzowymi), 
dlatego ważne jest, aby unikać dotykania twarzy, 
zwłaszcza poza domem, mycie rąk wodą z mydłem, 
dezynfekowanie preparatami lub chusteczkami na 
bazie alkoholu 60%, zachowanie dystansu w miej-
scach publicznych, unikanie spotkań towarzyskich, 
stosowanie maseczek na twarz.

Czy wizyty pielęgniarek środowiskowych odbywają 
się na tych samych zasadach, co przed stanem epi-
demii?

Naszym zadaniem jako przychodni lekarzy rodzin-
nych jest spowolnić rozwój epidemii. Pacjentom 
udzielane są teleporady, wydawane są e-recepty, 
przyjęcia odbywają się tylko po uprzednim umó-
wieniu się telefonicznym - prowadzimy wywiad  
i decydujemy, które problemy możemy rozwiązać na 
podstawie rozmowy, a który pacjent ma się zgłosić. 
Nasze poradnie są zinformatyzowane, lekarz widzi 
wyniki badań diagnostycznych, ma wgląd w całą 

dokumentację - zaświadczenia, zwolnienia, numery 
e-recept, skierowania mogą być wystawiane on-line 
lub przekazywane do odebrania w recepcji. Chory 
może zadzwonić, spisać numer e-recepty i zreali-
zować ją w aptece. Olbrzymie znaczenie ma bardzo 
dobra praca rejestracji, przekazywanie informacji, 
szkolenia wewnętrzne, podział zadań. Oczywiście 
realizowane są również wizyty domowe przy zasto-
sowaniu środków ochrony osobistej personelu.

Czy zanotowali Państwo wzmożoną chęć konsultacji 
lekarskich ze strony pacjentów z obawy na korona-
wirusa?

Pacjenci są doskonale zorientowani i wiedzą,  
że mogą korzystać z teleporad w przypadku objawów 
infekcji, my zaś zawsze przeprowadzamy krótki wy-
wiad przesiewowy w kierunku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem u każdego chorego.

Co mają zrobić pacjenci przewlekle chorzy lub będą-
cy w trakcie leczenie albo już z zaplanowanymi wcze-
śniej badaniami czy konsultacjami lekarskimi?

Bardzo duże znaczenie w zachowaniu ciągłości te-
rapii ma nieprzerwana praca przychodni lekarzy ro-
dzinnych, jak to wcześniej mówiłem. Chociaż wizyt 
twarzą w twarz jest coraz mniej, z uwagi na ochronę 
personelu i przerwanie transmisji wirusa, to realizu-
jemy wszystkie najpotrzebniejsze świadczenia me-
dyczne dla naszych pacjentów.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie na czas choroby  
w okresie epidemii?

Nie ma z tym najmniejszych problemów, podczas 
każdej teleporady, jeżeli tylko zachodzi potrzeba wy-
stawienia e-ZLA o niezdolności do pracy, to pacjent 
takie zaświadczenie może uzyskać.

Jak uzyskać przedłużenie recept na leki stałe?

Wystawiając e-recepty, przepisujemy przewlekle 
chorym pacjentom leki na kilka miesięcy, staramy 
się wysyłać kody dostępu SMS-em, mailem czy  
w trakcie kontaktu telefonicznego.

Jak Państwo radzą sobie z bezpieczeństwem swoim  
i pacjentów?

Ochrona personelu i pacjentów jest priorytetem. Je-
steśmy przygotowani i mamy możliwości: co dzień 
jest prowadzona dezynfekcja pomieszczeń, pracu-
jemy w zespołach zmianowych niekontaktujących 
się z sobą co 2 tygodnie, stosujemy się do zaleceń 
wietrzenia pomieszczeń, poczekalnie i gabinety od-
każamy kilka razy dziennie, włączamy lampy bak-
teriobójcze, stosujemy maski, przyłbice, fartuchy, 
rękawiczki, umawiamy się z pacjentem na konkretną 
godzinę. Standardem jest, że w poczekalni jest jed-
na osoba, a środki dezynfekcyjne są dostępne przy 
wejściu do poradni, pacjentom rozdajemy maseczki. 
No i sprawa najważniejsza - wszyscy nasi lekarze  
i pielęgniarki pracują tylko w jednym miejscu pracy. 

Z lekarzem Sławomirem Badurą z Ośrodka Medycznego 
„Zdrowie” na temat funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz działań podejmowanych podczas sytuacji 
epidemicznej rozmawia Jakub Gawron.

NAJWAŻNIEJSZE JEST 
ZAPOBIEGANIE
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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:

10 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 8/2019  •  www.dzielnica9.krakow.pl 11Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 2/2020  •  www.dzielnica9.krakow.pl

Sanktuarium św. Jana Pawła II
• w górnym kościele jednocześnie przebywać  
może 140 osób
• w dolnym kościele jednocześnie przebywać  
może 100 osób
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
• w Bazylice Bożego Miłosierdzia jednocześnie prze-
bywać może ok. 100 osób
• w kaplicy klasztornej jednocześnie przebywać 
może 15 osób
Parafia Matki Bożej Zwycięskiej
• w kościele jednocześnie przebywać może 45 osób
• w kaplicy jednocześnie przebywać może 13 osób
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
• w kościele jednocześnie przebywać może  
ok. 30 osób

Parafia Matki Bożej Saletyńskiej
• w kościele jednocześnie przebywać może 60 osób
Kaplica M.B. Pośredniczki Wszystkich Łask
• w kaplicy jednocześnie przebywać może do 9 osób

Dodatkowe zalecenia:
Przypominamy, że zgodnie z przepisami istnieje obo-
wiązek zasłonięcia nosa i ust oraz zachowanie mini-
mum 2 metrów odległości od innych osób. Bardzo 
prosimy, aby zajmować miejsca w ławkach według 
zasady tzw. szachownicy. Osoby z tej samej rodziny 
są proszone o zachowanie dwumetrowego dystansu, 
a także osoby podchodzące do przyjęcia Komunii 
Świętej. Zachęcamy do przyjmowania Eucharystii 
na rękę.

Zestawienie liczby osób mogących brać udział w nabożeństwach



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

A 1 1

B

C 2 2

D

E 3

F 4 3

G 4

H 5 5 6

I 6

J 7 8 9 7

K 10

L 11

Poziomo:
A1 – gatunek karaczana, B7 – polewa z cukru i wody, C1- ciasto zwijane z makiem, D8 – odmienna postać 
atomów pierwiastka chemicznego, E1 – nagromadzenie czegoś w jednym miejscu, F1 – łajdak, nikczemnik, 
F8 – organ parzysty lub saszetka, G6 – zawołanie, krzyknięcie, H1 – czarownik i znachor afrykański,   
H9 – klub siatkarzy z Bełchatowa, I5 – imię Matejki, I9 – kolejowy lub saneczkowy, J7 – muza astronomii, 
K1 – jedno z uderzeń w tenisie, K9 – tył konia, L7 – wulkaniczna góra, na której zatrzymała się Arka Noego.
Pionowo:
A3 – nowy poborowy, A5 – umaszczenie koni lub grzyby, A7– papka dla bobasa, A10 – następca krempliny, 
A12 – grobowiec pod kościołem, B1 – rozum, B8 – badacz, naukowiec, E2 – jest na śmieci, jest na pranie, 
E4 – kursuje do Ystad, E6 – zwierzę łowne z rodziny jeleniowatych, F9 – euforia, stan błogości, F11 – trady-  
cyjna walkia z bykiem, G5 – obok Koko bohater najdłuższej polskiej serii komiksowej, H1 – jest to np. alfabet 
Morse'a, H3 – zaloty, umizgi, H10 – gruba gałąź, I7 – dopada gdy brak zajęcia.
                                                                          

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno od 1 do 7 utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Dodatkowe hasło do odczytania: litery w polach koloru różowego czytane kolejno od 1 do 11.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: KARNAWAŁ

Hasło dodatkowe z poprzedniego numeru to: PANDEMIA

Limeryk o promocji:

PROMOCJA I EMOCJA

Pewna klientka w hipermarkecie
Kupiła rzeczy najwięcej na świecie.

Tak ją zmamiło hasło "PROMOCJA",
Że przed rozsądek wyszła emocja

I teraz konto ma na debecie!
Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


