
nr 3 / 2021
egzemplarz bezpłatny

ISSN 2544-0632 i n f o . 9
Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki



2 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 3/2021  •  www.dzielnica9.krakow.pl 3Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  •  nr 3/2021  •  www.dzielnica9.krakow.pl

Szanowni Państwo!

Przed Państwem 

czerwcowy numer 

pisma Rady 

Dzielnicy IX. W tym wydaniu 

obszerna relacja z obchodów 

Dnia Dziecka w CSW Solvay. 

Pogoda dopisała, dziękujemy 

Państwu za obecność!  

W numerze opisujemy 

także inauguracyjne 

spotkanie seniorów podczas 

Akademii Seniora. Zachęcam 

wszystkich Państwa do 

włączenia się w kolejne 

odsłony spotkań w ramach tej 

inicjatywy.

Przypominam, iż cały czas 

można nadsyłać zdjęcia 

ze swoich kwitnących 

ogródków. Wybrane zdjęcia 

opublikujemy w wakacyjnym 

numerze naszego pisma.  

W tym numerze znajdziecie 

Państwo też twórczość 

literacką, tworzoną przez 

naszych seniorów, zachęcam 

również i do nadsyłania 

własnych wierszy czy innych 

form literackich.

Wszystkim mieszkańcom 

życzę słonecznego początku 

lata, a najmłodszym pięknych 

i bezpiecznych wakacji!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W  dniu 26 maja odby-

ła się XXXII Sesja Rady Dzielnicy 

IX, podczas której podjęto 4 uchwa-

ły. Dokonano wstępnego rozdys-

ponowania środków wydzielonych  

do dyspozycji Dzielnicy IX na przy-

szły rok. W przyszłorocznym budże-

cie znalazły się m.in. zadania jak: 

kontynuacja remontów w Szkole 

Podstawowej nr 49 oraz 56, budowa 

kładki na potoku Rzewny i ciągu pie-

szego od ulicy Żywieckiej Bocznej 

do przystanku tramwajowego Borek 

Fałęcki, doposażenie ogródka jorda-

nowskiego przy ul. Łukasińskiego, 

remont chodnika i nakładka asfal-

towa na ul. Włodarskiej, nakładka 

asfaltowa na ul. Jagodowej, remont 

chodnika na ul. Zielonogórskiej, 

remont chodnika na ul. Zbrojarzy, 

nowe lampy oświetleniowe przy  

Placu Łagiewnickim i ul. Nowotar-

skiej, zakup sprzętu ratowniczego 

dla PSP w Krakowie, wsparcie pro-

gramów terapeutycznych w SOSW 

nr 6, a także wspracie dla instytu-

cji kultury działających na terenie 

Dzielnicy IX.

 Rada zaopiniowała także 

pozytywnie ustalenie warunków 

zabudowy dla inwestycji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Fredry/ Strumiennej w Krakowie. 

Dokonano także korekty rozdys-

ponowania środków wydzielonych  

do dyspozycji Dzielnicy IX na rok 

2021.

 Rada zawnioskowała także  

o wykonanie przejść dla pieszych na 

ul. Zdunów oraz na ul. Żywieckiej 

w Krakowie. Wyznaczenie przejść 

w tych lokalizacjach zobowiąże  

do przechodzenia mieszkańców  

w wyznaczonych miejscach przez 

jezdnię, likwidując przechodzenie  

w sposób rozproszony, stwarzający 

sytuacje niebezpieczne.

Szczegółowy wykaz protokołów  

z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 

http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego  
pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry  

nad linią kolejową nr 94”
Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu 

koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania będzie umożliwiać podjęcie w przyszłości dzia-

łań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione 

rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej 

oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego. 

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania po-

ciągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która 

niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami 

kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez 

poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogo-

wym.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 10 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano spotkanie z mieszkańcami:

w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, które odbędzie się w formie stacjonar-
nej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny – 1,5 m, dezynfekcja, 
maseczki) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Fredry 65-71  
w Krakowie (limit 150 osób).
Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 24.06.2021 r. do 30.06.2021 r. możliwe 

będzie zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: piotr.potoczek@um.krakow.pl

Uwagi do opracowania można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na 

stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nie-

przekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. poprzez:

• przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl.

• pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa,ul. Wielopole 

17a, 31-072 Kraków,

• przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: 

„Konsultacje - Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

• dostarczenie osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa –  

ul. Wielopole 17a, pok. 216.
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 Dla dzieci zawsze jest dobry czas na zaba-
wę, ale szczególnie przez nich oczekiwane jest ich 
święto – Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, który obchodzimy 1 czerw-
ca. Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay – filia Centrum Kultury 
Podgórza, jak co roku, zaprosiła na 
tegoroczne święto dzieci wraz z ro-
dzicami i dziadkami. Tym razem ob-
chody Dnia Dziecka trwały nie jeden,  
ale aż sześć dni!
 Od 31 maja do 4 czerwca 
2021 r. były organizowane warszta-
ty plastyczne, projektowania mody  
i cyrkowe a także występy kabareto-
we dla zorganizowanych grup szkol-
nych i przedszkolnych. Finał wyda-
rzeń nastąpił 5 czerwca, kiedy pod 
hasłem „Podróże nieznane” cały bu-
dynek Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay został oddany najmłodszym. 
 Na Sali Widowiskowej odby-
ło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach pla-
stycznych: „Podróże nieznane” – na plakat z okazji 
Dnia Dziecka oraz „Projekt 3D” – na projekt ubra-
nia lub maski weneckiej w technice trójwymiarowej. 
Uczestnicy finałów konkursów oraz ich goście wzię-
li udział w koncercie przebojów dla dzieci, pokazie 
tańca oraz mini-disco.
 W foyer odbył się wernisaż wystaw pokon-
kursowych i w tym czasie można było wziąć udział 
w warsztatach plastycznych – wykonać indiański 
pióropusz i „łapacz snów”. Dla spragnionych zaba-

wy czekały natomiast, rozstawione w całej przestrze-
ni, gry i zabawy z całego świata m.in. o tajemniczych 
nazwach jak Weykick, Sjoelen, Ladergolf czy Cor-
nhole. W Galerii Głównej wszyscy zainteresowani 
zgromadzeni się wokół „ogniska” przed indiańskim 
tipi – brali udział w warsztatach adaptacji baśni in-
diańskich.
 Przed budynkiem rozegrał się rodzinny tur-
niej gry w bule „Mały Mistrz 2021” na specjalnie  
do tego celu zbudowanych bulodromie. Można 
też było uczestniczyć w innych grach sportowych  
z nagrodami, a inni chętni mogli skorzystać z zabaw  
w dmuchanym zamku i poskakać na euro bungee.

 Wśród innych atrakcji przygo-
towanych dla dzieci i młodzieży od-
było się również malowanie rączek, 
puszczenie baniek i konkursy tema-
tyczne, zabawy animacyjne „Mały 
Apacz na szczudłach” oraz koncert 
muzyczny w stylu country.
 Centrum Sztuki Współcze-
snej Solvay zaprasza za rok, ale 
przypomina już teraz o Dniu Otwar-
tym CSW SOLVAY – START.22,  
na którym zaprezentujemy swoją 
ofertę edukacyjną i kulturalną na se-
zon 2021/2022. Impreza odbędzie się 
11 września 2021 r. od godz. 11.00 
przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krako-
wie. Zapraszamy!

Bogusław Tondera

(Ty)Dzień Dziecka w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay

Fot. ZZM

Remont na ulicy Uroczej
Na ulicy Uroczej trwa remont chodnika, prac dogląda 
radna z tego okręgu, Renata Świędrych. Wykonawca 
układa nową podbudowę oraz kostkę brukową. Iwe-
stycja powinna zakończyć się do końca czerwca.

JG
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 Helena urodziła się w góralskiej chałupie 
Marusarzów, którą do dziś można oglądać przy Dro-
dze do Daniela w Zakopanem. Było to świetne miej-
sce dla rozwijania talentów narciarskich. W drodze  
z domu do szkoły Helenka mijała Lipki – pięknie 
położony, łagodny stok, który jeszcze przed I woj-
ną światową służył początkującym narciarzom  
do ćwiczeń. W 1930 roku odbyły się na nim pierwsze 
zawody narciarskie dla dzieci, a zwyciężyła w nich 
właśnie dwunastoletnia Marusarzówna. Wówczas jej 
starszy brat Stanisław, a także kuzyn Andrzej brali 
udział w zawodach międzynarodowych.
 W 1935 roku pierwszy raz wystartowała 
w zawodach seniorskich, a w 1937 roku została po 
raz pierwszy mistrzynią Polski w slalomie. W 1938 
roku zwyciężyła w międzynarodowych zawodach  
w Szczyrku, pokonując między innymi niemiecką 
mistrzynię olimpijską Christl Cranz.
 W październiku 1939 roku została zaprzysię-
żona w Służbie Zwycięstwu Polski (SZP). Do kon-
spiracji wstąpiła razem ze swym starszym bratem 
Stanisławem, słynnym narciarzem. Była kurierką 
tatrzańską, przewodniczką zagrożonych aresztowa-
niem żołnierzy podziemia, którzy uciekali na Wę-
gry, a stamtąd do formującego się we Francji Wojska 

Polskiego. Przewoziła również tajną korespondencję 
SZP, a następnie Komendy Głównej Związku Wal-
ki Zbrojnej (ZWZ) z rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie na trasie z Zakopanego do Bu-
dapesztu. Stanisław Marusarz próbował wymóc na 
niej pozostanie w bezpiecznej stolicy Węgier, jednak 
Helenka nie chciała o tym słyszeć. Podczas jednej  
z misji, 25 marca 1940 roku została zatrzymana przez 
słowacką żandarmerię i przekazana w ręce Gestapo.  
W tym samym czasie „wpadł” również jej brat, jed-
nak wkrótce udało mu się uciec. Marusarzówna 
przeszła brutalne wielomiesięczne śledztwo. Prze-
słuchiwali ją gestapowcy w Muszynie, Zakopanem, 
Krakowie i Tarnowie, próbując wykryć jej powiąza-
nia organizacyjne. Nie wydała nikogo, jednak znale-
zione przy niej dokumenty spowodowały, że Niemcy 
zachowywali ją przy życiu jako potencjalnego świad-
ka w śledztwie. Dzięki strażnikowi więziennemu, 
który był żołnierzem podziemia, mogła przekazywać 
grypsy. Wynika z nich, że bardziej martwiła się o losy 
swojej rodziny niż o własne życie. 12 września 1941 
roku została rozstrzelana przez Niemców w Pogór-
skiej Woli pod Tarnowem. W 1958 roku ekshumowa-
no jej ciało, a następnie pochowano na cmentarzu na 
Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.
 Od 1946 roku odbywają się w Zakopanem 
zawody narciarskie – Memoriał Bronisława Czecha 
i Heleny Marusarzówny – które już w 1949 roku zy-
skały status międzynarodowy. W 1967 roku Rada 
Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzna-
czyła ją pośmiertnie Krzyżem Walecznych.

Opr. historiaposzukaj.pl

Ulice naszej dzielnicy -  
Helena Marusarzówna
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Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie informuje, 
iż wydłużono termin re-
alizacji zadania pn. „Park 
rzeczny Wilga - etap 2” 
ze względu na zaistnia-
łą konieczność korekty 
przebiegu części alejek 
spacerowych, korekty 
trasy kabla elektrycznego 
oraz korekty posadowie-
nia części obiektów ma-
łej architektury celem za-
chowania w jak najlepszy 
sposób istniejącej zieleni 

na przedmiotowym tere-
nie. Termin realizacji za-
dania zostanie wydłużony 
o około 7 tygodni. Wszel-
kie prace prowadzone są 
pod ciągłym nadzorem 
przyrodniczym celem za-
chowania w jak najlepszy 
sposób istniejących sie-
dlisk, a zarazem możli-
wości udostępnienia Par-
ku wszystkim przyszłym 
użytkownikom.

ZZM

 W granicach administracyjnych Miasta 
Krakowa występuje wiele gatunków dzikich zwie-
rząt, również duże ssaki takie jak sarny czy dziki,  
które mogą powodować zagrożenie dla mieszkań-
ców miasta. W związku z tym w 2007 r. zostało 
uruchomione całodobowe pogotowie interwencyjne  
d.s. zwierząt łownych. Pogotowie zakresem swoich 
obowiązków nie ingeruje w statutowe kompetencje 
Kół Łowieckich związane z prowadzeniem gospo-
darki zwierzyną.
 Zadaniem pogotowia interwencyjnego jest 
między innymi: przeprowadzanie kontroli mających 
na celu wykrycie miejsc potencjalnego powstania 
konfliktów pomiędzy zwierzyną a mieszkańcami 
Krakowa, udzielanie pomocy zwierzynie i zapewnie-
nie opieki weterynaryjnej w trakcie podejmowanych 
działań w przypadku wystąpienia takiej konieczno-
ści, uśmiercanie zwierzyny łownej w przypadkach 
konieczności bezzwłocznego zakończenia jej cier-
pień, w przypadkach uzasadnionych koniecznością 
sanitarną oraz w przypadkach nadmiernej agresyw-
ności powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego.
 Na terenie Miasta Krakowa działa również 
całodobowe pogotowie ds. zwierząt podlegających 
ochronie gatunkowej.

Powiadamianie o zdarzeniach z udziałem zwierząt 
łownych i chronionych odbywa się poprzez:
 
1. Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego 
Pasterza 116, 31-416 Kraków, tel. (12) 411 00 45, 
413 77 03, alarmowy 986
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Roz-
rywka 26, 31-419 Kraków, tel. 12-616-59-99
3. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (w 
godz. 7:30-15:30), os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 
12-616-88-89

UMK

Dzikie zwierzęta? - reaguj!

R O M A N T Y C Z N O Ś Ć

LUBIĘ ZAGLĄDAC W OKNA
PÓŹNYM WIECZOREM,

PRZENIKAĆ SERCE, DUSZĘ
KLUCZYKA  OTWOREM.

MOGĘ BYĆ W ŚRODKU ŻYCIA, 
NA UBOCZU STOJĄC.

CZERPAĆ RADOŚĆ Z MIŁOŚCI,
STARE RANY KOJĄC.

CHCĘ ŚNIĆ NA JAWIE
W OBŁOKACH BUJAJĄC. 

BYĆ NIEZMIERNIE BOGATĄ,
CHOCIAŻ NIC  NIE MAJĄC.

UPAJAĆ SIĘ JAK KSIĘŻYC 
W SREBRZYSTEJ POŚWIACIE.
BRAĆ ENERGIĘ OD SŁOŹCA, 

ŻYĆ W UBOGIEJ CHACIE.

CZUĆ ZAPACH POLNYCH KWIATÓW
O PORANNEJ ROSIE.

KĄPAĆ SIĘ W LEŚNYM RUNIE
I BIEGAĆ PO WRZOSIE.

CIESZYĆ SIĘ KAŻDĄ CHWILĄ
SPEŁNIONĄ DO KOŃCA,

ABY W JESIENI ŻYCIA 
NIE TĘSKNIĆ DO SŁOŃCA.
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Dzielnicowy konkurs literacki „Pamiętnik z nauczania zdalnego”

Seniorze!
 Jeśli chciałbyś pochwalić się swoją twórczością, 
napisz do nas! Poezja nie zna wieku, a każdy 
z nas może odkryć swój talent w domowym 
zaciszu. Zachętą niech będzie wiersz przesłany 
przez jedną z mieszkanek Borku Fałęckiego, 

którego treść zamieszczamy obok.
Wiersze lub inne formy twórcze można 
przynosić do biura Rady Dzielnicy w godzinach 
urzędowania lub przesłać na adres mailowy: 

rada@dzielnica9.krakow.pl.

Park Rzeczny Wilga
niedługo otwarcie!

Dnia 17 czerwca w Szkole Podstawowej nr 49 od-
był się finał konkursu „Pamiętnik z nauczania zdal-
nego”. Nad wydarzeniem patronat honorowy objęli: 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewod-
niczący Rady Dzielnicy IX, a przygotowaniem 
konkursu zajęła się Pani Katarzyna Potępa. Celem 
konkursu była możliwość wyrażenia swoich emo-
cji i refleksji z czasu pandemii w formie literackiej. 
Pamiętnik pisany przez uczniów staje się rodzajem 
działań terapeutycznych. Laureatom rozdano na-
grody, a wszystkim uczestnikom drobne upominki  
i pamiątkowe dyplomy, które wręczał reprezentujący 
Radę Dzielnicy IX Paweł Heyduk.

JG
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 W Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, filii 
Centrum Kultury Podgórza zainaugurowano Akade-
mię Seniora. Inauguracja odbyła się 12 czerwca 2021 
r. w ramach miejskiego Programu Aktywności Spo-
łecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025 
we współpracy z magazynem „Głos Seniora”.
 Patronat nad wydarzeniem objął Pan Bogu-
sław Gołas – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX 
Łagiewniki-Borek Fałęcki, który rozpoczął spo-
tkanie Akademii zachętą seniorów do aktywności  
oraz deklaracją wspierania tego typu działań.
 Na część merytoryczną złożyły się dwa wy-
kłady ilustrowane zdjęciami oraz materiałami filmo-
wymi. Pierwszy dwutematyczny wykład „Kampania 
Solidarni z Seniorami – razem damy radę” oraz „Stop 
manipulacji, nie daj się oszukać jako innowacyjne 
formy wsparcia Seniorów podczas pandemii” popro-
wadził Prezes Stowarzyszenia MANKO, Międzyna-
rodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Redaktor 
Naczelny „Głosu Seniora” – Łukasz Salwarowski.
 „Solidarni z Seniorami” to kampania,  
która zwiększa świadomość społeczeństwa i dotyczy 

sytuacji Seniorów, a przede wszystkim wspiera osoby 
odizolowane od świata poprzez rzetelną informację, 
edukację i aktywizację. Kampania „Stop Manipula-
cji” to z kolei działania edukacyjne z zakresu bezpie-
czeństwa konsumenckiego prowadzone od dwóch lat 
we współpracy z Policją i Urzędem Ochrony Kon-
kurencji i Konsumenta. Jej głównym celem jest edu-
kacja w zakresie m.in. ekonomii, praw konsumenta 
oraz manipulacyjnych technik sprzedaży.
 Tematem drugiego wykładu był „Zdrowy styl 
życia po sześćdziesiątce” a poprowadził go praktyk 
aktywności senioralnej, Ambasador Zdrowego Sty-
lu Żywienia „Głosu Seniora” – dr inż. Marek Pilch. 
Wykładowca wskazywał na potrzebę aktywności fi-
zycznej i związanych z nią korzyści. Zwrócił uwagę 

na aspekt społeczny aktywności – działania w gru-
pie, które poprawiają kondycję fizyczną i psychicz-
ną oraz na konieczność odżywiania się we właściwy 
sposób. Wykłady uzupełniał krótki konkurs wiedzy 
z nagrodami. W foyer CSW Solvay uczestnicy spo-
tkania mogli uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora, 
a  wszyscy zaproszeni zostali obdarowani upominka-
mi.
 Wydarzenie zakończył koncert „Apetyt na 
życie” w wykonaniu Doroty Helbin wraz z zespołem, 
który odbył się w Sali Widowiskowej. W programie 
znalazły się piosenki z repertuaru Hanny Banaszak  
i innych gwiazd polskiej estrady. Kolejna edycja 
Akademii Seniora odbędzie się już 10 lipca 2021 
roku o godz. 15.00 w Centrum Sztuki Współczesnej 
Solvay, ul. Zakopiańska 62. Zapraszamy!

Bogusław Tondera

Akademia Seniora w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
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Wakacje tuż tuż... Chcesz by Twoje dziecko spędziło 

twórczo i kreatywnie wakacyjny  
czas w gronie rówieśników? 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat  
do Klubu Iskierka 

W tym roku LETNIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE  
rozpoczniemy 28 czerwca - szczegóły wkrótce!

Fotorelacja z Rodzinnej Gry Terenowej "Piracki skarb"

Dawno dawno temu, na terenie Borku Fałęckie-
go piraci ukryli swój skarb - cenne klejnoty i błysz-
czące diamenty. Schowali je bardzo starannie, 
lecz uczestnicy naszej gry terenowej odnaleźli 
skarb bez najmniejszego problemu! Dziękujemy za 
wspólną zabawę i zapraszamy na kolejne odsłony  

gier terenowych z Klubem Iskierka!
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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: czwartki 14.00 - 16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałki 16.00 - 17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorki 11.00 - 12.00

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (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)
• 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 nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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Krzyżówka
Poziomo:
A1 – imię polskiej aktorki Merle, A9 – dawna oplata drogowa, B5 – np. mecz Wisły z Cracovią,  
C1 – stan konta w banku, C9 – np. kolanowy, łokciowy, może być hodowlany, D5 – łyżwy  
do jazdy szybkiej, E1 - np. kciuk, F5 – sport obronny, G1 – imię  Zandberga, G8 – notoryczny kłamca, 
H6 – krzew ozdobny zimozielony, I1 – imię słynnego Valentino, I9 – klocki powstałe w Danii,  
J6 - samiec konia rozpłodnik, K1 – ubiór np. żołnierza, K9 – miara papieru, L7 – grubszy pisak.
Pionowo:
A1 – puder leczniczy, A3 – całość twórczości ludowej, A5 – przysposobienie 
dziecka, A7 – paliwo atomowe, A9 – siedzi cicho pod miotłą, A11 – ciekły tłuszcz  
z jodem od ryb morskich, C10 – źródło ciepłej wody, C12 – antonim rzywozu, D8 – dawniej tank,  
F6 – przepisowy ubiór  np. kolejarza, G2 – silnik w syrenie, trabancie, G4 – była z Tristanem, G9 – okręt 
napędzany wiosłami, G11 – duma nosorożca, I10 – imię królów duńskich, szwedzkich, , I12 – np. deszcz, 
grad.

Litery na polach żółtych czytane od 1 do 8 oraz na polach pomarańczowych od 1 do 7 utworzą dwa hasła krzyżówki.

FAKIR
Pewien fakir z Kalkuty
Wybrał się kupić buty.               

Wszystkie były za ciasne,
Wkrótce stało się jasne

Czemu został … podkuty!

Napisał: Jerzy Faliszek 

Chwila na szczyptę humoru oraz dwie krzyżówki - zaprasza Jerzy Faliszek

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

A 1 1

B 2 2

C 3

D 3

E 4

F 4 5

G 5

H 6
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J 6 7

K 7

L 8


