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Szanowni Państwo!

W najnowszym 

numerze info.9 

znajdziecie 

Państwo garść 

aktualnych informacji 

dotyczących naszej Dzielnicy. 

W tym wydaniu m.in. 

aktualne remonty, relacja z 

obchodów Święta Konstytucji 

3 maja, czy sprzątania 

na osiedlu Cegielnianym. 

Zachęcam także wszystkich 

mieszkańców do odwiedzenia 

odnowionej biblioteki  

przy ul. Zakopiańskiej, 

która przeszła kompletną 

metamorfozę.

Zapraszam już dziś na 

wielkie święto naszej 

dzielnicy, czyli Dni Dzielnicy 

IX, które odbędą się  

w dniach 4-5 czerwca. 

Atrakcji nie zabraknie, a 

gwiazdą tegorocznej imprezy 

będzie zespół Bayera. 

Zapraszam Państwa 

również na podsumowujące 

spotkanie dla mieszkańców 

całego Podgórza z cyklu 

„Porozmawiajmy o Krakowie”, 

które odbędzie się 21 czerwca 

w CSW Solvay.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 28 kwietnia odby-
ła się XLIII Sesja Rady Dzielnicy 
IX. Podczas niej, Rada uchwaliła 
7 uchwał.  Radni dokonali korek-
ty rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji dzielnicy  
w bieżącym roku przenosząc  
je z zadania związanego z budową 
toalety na terenie Klubu Sportowego 
„Borek”. Środki te zostały przeka-
zane m.in. na zadania: poszerzenie 
oferty nieodpłatnych warsztatów dla 
społeczności lokalnej , w tym oby-
wateli Ukrainy w Klubie „Iskier-
ka”; dofinansowanie zakupu spe-
cjalistycznych kombinezonów wraz  
z osprzętem dla grupy ratowniczo-
-poszukiwawczej - Ochotnicza Straż 
Pożarna - Grupa Ratownictwa Spe-
cjalistycznego w Krakowie; Szkoła 
Podstawowa Nr 56 ul. Fredry 65 - ob-
chody 120-lecia szkoły; organizację 
Dni Dzielnicy; Utwardzenie terenu 
kruszywem w celu dojścia do wyj-
ścia ewakuacyjnego z KS „Borek”,  
z uwzględnieniem przystosowania 
dla osób niepełnosprawnych; napra-
wa ławek oraz siedzisk i wymiana 
lub konserwacja koszy na śmieci na 
terenie KS "Borek".
 Rada przyjęła także spra-
wozdanie z działalności Zarządu 
Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 
Fałęcki w 2021 roku. Absoluto-
rium w tej sprawie zostało uchwa-
lone znaczącą większością głosów 
(11 za, 3 przeciwko, 0 wstrzymu-
jących się). O szczegółach pracy 
zarządu w zeszłym roku piszemy  
na następnej stronie.
 Radni także zaopiniowa-

li negatywnie inwestycję  budo-
wy budynku wielorodzinnego przy  
ul. Zakopiańskiej. Jak stwierdzono 
w uzasadnieniu, opinia negatywna 
warunków zabudowy wynika z bra-
ku inwestycji towarzyszących zabu-
dowie , która by zmniejszała uciąż-
liwość zagęszczaniem zabudową 
mieszkaniową osiedla Cegielniane-
go. Osiedle jest skomunikowane tyl-
ko od strony ul. Brożka ulicami Bor-
suczą i Cegielnianą. W godzinach 
szczytu wyjazd z osiedla jest bardzo 
trudny, a w związku z dodatkową 
zabudową mieszkaniową problem 
się pogłębi. Rada zaproponowała, 
aby inwestor został zobligowany  
do wybudowania tzw. prawoskrę-
tów w ul. Borsuczej i Cegielnianej 
przy wyjeździe z osiedla. Ponadto 
okoliczna sieć kanalizacyjna jest na 
pograniczu przepustowości. Należa-
łoby pomyśleć o osobnej kanalizacji 
opadowej lub zbiorniku retencyjnym, 
który odciążyłby istniejącą kanaliza-
cję ogólnospławną.
 Rada pozytywnie zaopi-
niowała projekt przebudowy ulicy  
Do Wilgi, polegającej na rozbudo-
wie jezdni, wyniesieniu tarczy skrzy-
żowania, budowie chodnika, wraz  
z odwodnieniem i oświetleniem  
(na długości 95 metrów).
 Została uchwalona tak-
że uchwała, mająca na celu li-
kwidację progów zwalniających 
w ulicy  Podhalańskiej oraz zain-
stalowanie innych urządzeń bez-
pieczeństwa – szykan. Istniejące 
w ulicy Podhalańskiej progi zwal-
niające, nie spełniają swojej roli  
w przypadku poruszania się tą uli-

cą samochodów ciężarowych. Skutkuje to powsta-
waniem drgań gruntu przenoszonych na okoliczne 
budynki. W uzasadnieniu napisano: „Ulica Podha-
lańska stanowi drogę objazdową. Porusza się nią 
dużo różnych pojazdów samochodowych zarówno  
w kierunku ulicy Zalesie jak i ulic Zdunów, Zbro-
jarzy. Sytuacja ta zaistniała zarówno z faktu budo-
wy Trasy Łagiewnickiej jak i braku planowanej do 
realizacji ulicy 8 Pułku Ułanów oraz powstaniu za-
budowy wielomieszkaniowej okolicznych terenów. 
Zainstalowanie progów zwalniających wpłynęło na 
zmniejszenie ilości negatywnych zdarzeń drogo-
wych. Niemniej, łamanie ograniczeń prędkości przez 
pojazdy duże i ciężarowe przejeżdżające przez progi 
powoduje drganie terenu i wpływa destrukcyjnie na 
okoliczne budynki powodując ich niszczenie. Sytu-
acje takie są zgłaszane przez mieszkańców do Rady 
Dzielnicy IX. Interwencje Policji na ulicy Podhalań-
skiej nie odniosły oczekiwanych efektów.”.
 Podjęto także uchwałę w sprawie montażu 
progów zwalniających w ul. Montwiłła-Mireckie-

go i w ul. Rynek Fałęcki, przy skrzyżowaniu z uli-
cą Kościuszkowców. Jak wskazano, zamontowanie 
progów w ul. Montwiłła-Mireckiego i ul. Rynek Fa-
łęcki przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszkowców 
wymusi zmniejszenie prędkości jadących samocho-
dów, co zwiększy bezpieczeństwo na przejściach dla 
pieszych zlokalizowanych w pobliżu. Te przejścia 
dla pieszych służą w większości dla uczniów Szko-
ły Podstawowej Nr 49 sąsiadującej z tym skrzyżo-
waniem, a ponadto w pobliżu jest duży supermarket 
spożywczy.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy 

 W zeszłym roku Biuro Rady przyjęło 972 
różnych pism, przygotowało 72 różne pisma zred-
agowane przez Zarząd i Komisje. Zarząd organizował  
i uczestniczył w spotkaniach dotyczących rozwiązania 
problemów inwestycyjnych i społecznych m.in.: 
w sprawie przedszkola na terenie Łagiewnik  
z Zastępcą Prezydenta, w sprawie dodatkowej lampy 
oświetleniowej przy Parku Rzecznym Wilga z Dyrek-
torem ZZM, w sprawach związanych z budową  
ul. 8 Pułku Ułanów i KDW5 z Zastępcą Prezyden-
ta, w sprawie dodatkowego wyjazdu z Łagiewnik  
z Prezydentem Krakowa. 
 Ponadto Przewodniczący Zarządu regularnie 
uczestniczył w posiedzeniach Konwentu Przewodni-
czących. Zarząd przyjmował interesantów w czasie 
dyżurów, w miarę możliwości epidemiologicznych. 
Dyżury okresowo były przeprowadzane w sposób 
telefoniczny. 

 Zarząd nadzorował realizację zadań 
przyjętych na rok 2021. Zadania te zostały wykonane 
w 99,62%, ponadto zrealizowano kilka remontów  
ze środków ZDMK. Zarząd pracował na 35 posiedze-
niach i podjął 25 uchwał. 

Treść całego sprawozdania 
znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej dzielnicy.
JG
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Premierowy spektakl Teatru „Lekko z Górki”

 Teatr Lekko z Górki, CAS „Borsuc-
zek”, wystawił 21 kwietnia br. nowy spektakl, 
zatytułowany „W biurze pośrednictwa pracy”,  
w sali widowiskowej CSW Solvay w Krakowie. Ak-
torzy bawili widzów humorystycznymi dialogami 
szukających pracy petentów z nieprzewidywalnym 
urzędnikiem biura. Wytworzone przez nich sytuacje 
graniczyły z absurdem. Najczęściej odnosiły się do 
desygnatów niedawno minionej rzeczywistości, ac-
zkolwiek współczesność ze swoimi problemami nie 
była w nich pomijana. 
 Premierę zaszczycili swą obecnością 
Bogusław Gołas – przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy IX, Antoni Wiatr – przewodniczący Rady 
Krakowskich Seniorów, działacz niepodległościowy 
i społeczny, Kazimierz Baścik – wiceprezes Lu-
dowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego  
w Warszawie, wykładowca akademicki. 
 Wspaniała publiczność spontanicznie i żywo 
reagowała, włączając się w śpiewanie piosenek  
i nagradzając aktorów gromkimi brawami, a nawet 
podając numer pewnego telefonu. Spektakl ma 
charakter komediowy. Niezależnie od tego dostarczył 

widzom powodów do refleksji, do czego przyczynił 
się komizm postaci, słowny i sytuacyjny, oraz równie 
zabawna pointa. Przedstawienie składa się z dwóch 
aktów, przedzielonych przerwą kawową. 

Reżyseria: Natalia Wojtala
Scenariusz: Lucyna Adamus-Surówka. Oprawa 
muzyczna: Maciej Pałczyński
Zdjęcia: Przemek Zawadzki. Realizacja filmowa: 
Edward Pięta
Wystąpili: Lucyna Adamus-Surówka, Hania Florc-
zyk, Mariola Hurko, Edward Kolasa, Stanisław Kuć, 
Anna Kozioł, Celina Lorek, Danuta Nowakowska, 
Maria Repeć, Hubert Schäffer, Wiesława Wicher.
           

  JG

Porozmawiajmy o Krakowie... - spotkania z mieszkańcami Podgórza
 Od 12 kwietnia do 21 czerwca 2022 r. trwają 
otwarte spotkania pn. Porozmawiajmy o Krakowie  
w dzielnicach VIII-XIII, skierowane do mieszkańców 
tych dzielnic.
 Spotkania mają na celu przedstawienie 
wyników ankiet dot. potrzeb i wyzwań jakie widzą 
mieszkańcy, zestawienia inwestycji dla każdej  
z dzielnic oraz części dyskusyjnej, w której biorą 
udział zastępcy prezydenta miasta Krakowa - An-
drzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Polityki Społecznej i Komunalnej oraz Jerzy 
Muzyk - Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego 
Rozwoju, jak i dyrektorzy komórek organizacyjnych 
urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 Spotkanie dotyczące naszej dzielnicy 
odbyło się 24 maja w Centrum Sztuki Współczesnej 
„Solvay”. Wzięli w nim udział również Radni  
z Dzielnicy IX. Mieszkańcy przedstawiali problemy 
jakie widzą w funkcjonowaniu miasta na obszarze 
Łagiewnik-Borku Fałęckiego.

 Podsumowujące spotkanie dla wszyst-
kich dzielnic Podgórza odbędzie się 21 czerwca  
o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
przy ul. Zakopiańskiej 62. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców.

JG

 W dniu 3 maja Łagiewnickie Towarzyst-
wo Kulturalne, reprezenotwane przez Prezes Zytę 
Wawrzyńczyk - Kopię, zorganizowało, po pandemic-
znej przerwie, uroczystości upamiętniające Święto 
Konstytucji Trzeciego Maja. 
 Po Mszy św. „za Ojczyznę” pod przewod-
nictwem ks. Kanonika Bogdana Dudka, członkowie 
ŁTK oraz mieszkańcy Łagiewnik zgromadzili się 
przy Pomniku Pamięci, aby wspomnieć tych, któr-

zy walczyli o wolność i niepodległość Pol-
ski, tych którzy zginęli na frontach I i II 
wojny światowej oraz w obozach zagłady. 
Członkinie ŁTK - Dorota Mitras i Barbara 
Żołądź odczytały krótką historię związaną 
z Konstytucją Trzeciego Maja i wydarze-
niami ważnymi dla całego narodu polskiego. 
U stóp Pomnika zapalono znicze i złożono 
wiązankę biało-czerwonych kwiatów. 
Uroczystość patriotyczną w Łagiewnikach 
uświetnił występ orkiestry dętej „Solvay”, 
która od lat towarzyszy łagiewnickim 

uroczystościom, oraz udział pocztów sztandarow-
ych z łagiewnickich szkół podstawowych nr 55 i 56.  
W czasie uroczystości przy Pomniku wartę honorową 
pełnili harcerze z drużyny „Wilki”. W uroczystym 
spotkaniu w imieniu Dzielnicy IX uczestniczyli 
również : Przewodniczący Bogusław Gołas i Radny 
Krzysztof Mitras. Na zakończenie uroczystości zeb-
rani śpiewali pieśni patriotyczne.            JG

Święto Konstytucji Trzeciego Maja w Łagiewnikach
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 Zakończył się etap zgłaszania projektów w 
ramach budżetu obywatelskiego. Dziękujemy za 
zaangażowanie oraz wszystkie złożone pomysły. W 
ramach IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta 
Krakowa zgłoszono 862 projekty, w tym 169 projek-
tów o charakterze ogólnomiejskim oraz 693 projekty 
o charakterze dzielnicowym. Dziękujemy za zaanga-
żowanie. Teraz nadchodzi czas na weryfikację for-
malną oraz merytoryczno – prawną.
 Jednocześnie przypominamy, iż aby projekt 
mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest 
dostarczenie przez wnioskodawcę listy poparcia. 
Internetowa Platforma budżetu obywatelskiego po 
złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje 
listę poparcia dla danego projektu i jest ona dostępna 
w panelu wnioskodawcy.
Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę 
podpisów:
• 15 podpisów mieszkańców dzielnicy - w przypadku 
projektów dzielnicowych
• 15 podpisów mieszkańców Krakowa - w przypadku 
projektów ogólnomiejskich.
Mieszkaniec może wysłać listę pocztą tradycyjną na 
adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 

24 lub dostarczyć bezpośrednio na dzienniki podaw-
cze UMK.

UWAGA! 
W przypadku niedostarczenia listy do wyznaczonego 
terminu czyli 10 dni od dnia złożenia projektu, wnio-
skodawca będzie wzywany do uzupełnienia zgłoszo-
nego projektu o brakującą listę poparcia. Wezwana 
osoba będzie miała 14 dni na dostarczenie listy od 
dnia otrzymania informacji. Dostarczenie listy po-
parcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego 
złożenia projektu.

źródło: krakow.pl

Budżet obywatelski - etap składania projektów za nami REMONT ALEJEK W PARKU SOLVAY

W ramach kontynuacji rewitalizacji Parku Solvay 
przeprowadzany jest remont wysłużonych alejek 
parkowych, które odzyskają dawną świetność po 
wylaniu nowego asfaltu. Prace będą sukcesywie 
przeprowadzane na kolejnych alejkach.

REMONT CHODNIKA PRZY 
ZIELONOGÓRSKIEJ

Przy ul. Zielonogórskiej został przeprowadzony 
remont chodnika po stronie numerów parzystych. 
Zadanie wykonano ze środków ZDMK na wniosek 
mieszkańców, przy wsparciu Radnej Dzielnicy IX 
Marioli Hurko.

POPRAWA INFRASTRUKTURY W NASZEJ DZIELNICY

Obywatelskie sprzątanie osiedla Cegielnianego
 

 W dniu 23 kwietnia mieszkańcy, z inicjaty-
wy lokalnych społeczników – Oli Tomaszewskiej 
i Arkadiusza Bobińskiego, przy współpracy Rady 
Dzielnicy IX - z udziałem Członka Zarządu Marka 
Brożka, Przewodniczącej Komisji ds. Bezpieczeństwa   
i Ochrony Środowiska Marioli Hurko i Przewodni-
czącej Komisji ds. Polityki Społecznej Ewy Nowak, 
zebrali się wspólnie, aby zrobić wiosenne porządki 
na osiedlu Cegielnianym. Uzbrojeni w rękawiczki  

i worki na śmieci mieszkańcy przemierzali alej-
ki parkowe i okoliczne zieleńce w poszukiwaniu 
śmieci. Zebrano wiele worków z puszkami, nie-
dopałkami, butelkami i wieloma innymi odpada-
mi. Rada Dzielnicy IX zapewniła sprzęt do sprzą-
tania, drobny poczęstunek dla uczestników akcji,  
a także transport zebranych odpadów. 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachę-
camy wszystkich do podobnych inicjatyw.

JG

STADION KS BOREK 
UL. ŻYWIECKA 13
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 Prace budowlane i instalacyjne, nowe meble  
i sprzęt komputerowy, a także przytulny kącik dla 
najmłodszych – na czytelników czeka wyremonto-
wana filia nr 33 Biblioteki Kraków przy ul. Zako-
piańskiej 103.
 Wyremontowana filia nr 33 Biblioteki Kra-
ków została ponownie otwarta 3 marca. W uroczy-
stym otwarciu placówki po remoncie wzięła udział 
Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa 
ds. edukacji, sportu i turystyki.
 W bibliotece zostały wykonane prace budow-
lane oraz instalacyjne. W ramach remontu utworzono 
jedną przestrzeń biblioteczną, co wymagało zmiany 
usytuowania wejścia do lokalu. Nowe meble odmie-
niły wnętrze biblioteki, zaaranżowane tak, by filia 
była przestronna i przyjazna – także dla najmłod-
szych czytelników, dla których przygotowano spe-
cjalny, przytulny kącik. Filia została również wypo-
sażona w sprzęt komputerowy.
 Ze względu na zabytkowy charakter budyn-
ku i jego stan techniczny remont placówki nie był 

prostym zadaniem. Potrzebne były między innymi 
takie prace, jak wzmocnienie stropów, wymiana in-
stalacji sanitarnej oraz ściany działowej, a do połowy 
kwietnia zostanie dodatkowo zmieniona okładzina 
schodów zewnętrznych prowadzących do filii. Prze-
prowadzenie tak poważnego remontu, którego koszt 
zamknął się kwotą 370 tysięcy zł, było możliwe dzię-
ki dotacji z budżetu miasta.
 Placówka przy ul. Zakopiańskiej rozpoczę-
ła działalność w tym miejscu w 2014 roku, jeszcze 
jako jednostka Podgórskiej Biblioteki Publicznej. 
Do sieci Biblioteki Kraków należy od 2017 roku.  
W ostatnich kilku latach, dzięki wsparciu Rady 
Dzielnicy IX, biblioteka systematycznie uzupełniała 
księgozbiór. Nowe książki przyciągnęły do placówki 
wielu czytelników, którzy będą mogli teraz wypo-
życzać je w przyjaznych, wyremontowanych wnę-
trzach i brać udział w inicjatywach proponowanych 
przez filię przy ul. Zakopiańskiej 103.

źródło: krakow.pl

Biblioteka przy ul. Zakopiańskiej znowu otwarta

Przejście na Żywieckiej?
 Zarząd Dróg Miasta Krakowa, w odpowiedzi 
na pismo skierowane przez mieszkańców dotyczące 
możliwości budowy chodnika i przejścia dla pie-
szych przy ul. Żywieckiej na wysokości przystanku 
„Łuczyńskiego”, poinformował, że dla wskazanego 
miejsca nie ma przygotowanych stosownych planów 
uwzględniających taką infrastrukturę. 
 Przejście dla pieszych zgodnie z przepisami 
musi posiadać obustronny chodnik oraz dedykowa-
ne oświetlenie, które jest niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 
drogowego.  Rada Dzielnicy IX podejmie stosowne 
kroki w tej sprawie, dla wypracowania możliwego do 
realizacji i satysfakcjonującego rozwiązania.

JG
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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: 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

• 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)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW
apeluje

RADA KRAKOWSKICH SENIORÓW
proponuje

ZMIEŃ SAMOTNOŚĆ NA AKTYWNOŚĆ

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC 
OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH

ZAINTERESUJ SIĘ SWOJĄ SĄSIADKĄ 
LUB SĄSIADEM

PRZEKAŻ INFORMACJE, KTÓRE SĄ 
NA ODWROCIE

POMÓŻ  POZBYĆ SIĘ SAMOTNOŚCI

POMÓŻ ZROBIĆ PIERWSZY KROK

- punkt informacyjny MOPS – 12 616 54 08
- Zakupy dla Seniora 60+ (od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00-13.00) – 695 802 255
- telefon zaufania codziennie w godz. 16.00-21.00 –  
12 413 71 33
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 12 421 92 82  
(całodobowo)
- „Złota Rączka" (nieodpłatna pomoc seniorom 60+) –  
12 616 78 14
- „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania  
ASYSTENT 85+” – 512 914 645
- TelefonUJ do Seniora – 797 905 860
- Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej
(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00) –  
572 882 200
- Informacja o bezpłatnych poradach prawnych – 728 366 319
W każdej sprawie można zatelefonować 
do Rady Krakowskich Seniorów tel. 12 445 96 66
A także skontaktować się z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Polityki Senioralnej – Anną Okońską-Walkowicz 
tel. 12 616 82 16, tel. kom. 797 905 860 
Ponadto wszelkie propozycje i uwagi dot. spraw seniorów moż-
na kierować pod adres: dlaseniora@um.krakow.pl

WAŻNE TELEFONY DLA SENIORA



KAKTUSY I FUSY
Kolekcjoner kaktusów

Chcąc raz powróżyć z fusów,
Zakupił worek kawy,

Tak bardzo był ciekawy
- Czy zginie wśród Zulusów!

            
                                                                                                                         Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

Krzyżówka
Poziomo:
A6 – berło dla króla, B1 – piłka nożna, C6 – stan b. dobrego samopoczucia i radosnego podniecenia, D1 -gatunek, 
odmiana, typ, E6 – zjednoczenie różnych branżowo przedsiębiorstw, F1– wydanie dzieła, płyty itp., G7 – broń artyleryjska  
o długiej lufie, H1 – to, co zostało komuś zalecone, I7– zewnętrzna część zatopionego rosyjskiego krążownika  
u wybrzeża Ukrainy, J1 – obecne zachowanie Rosji wobec niepodległej Ukrainy, K7 - … cień na kogoś, L1 – pomadka 
do malowania ust.
Pionowo:
A2 – japoński rodzaj zapasów, A4 – miejsce letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, A6 – jedna 
z generalnie remontowanych ostatnio w parku Solway, A8 – zakład przerobu ropy naftowej, A12 – oddział fabryki 
włókienniczej, D1 – mała rzeka, D3 – Neymar lub Leo Messi, F5  – Michael … amerykański piosenkarz zmarły  
25 czerwca 2009 r., G7 – stolica Turcji, G9 – osoba podatna na hipnozę, G11 – urządzenie w samochodzie lub tłumiące 
odgłos wystrzału z broni, J2 – kto go szuka, ten naraża się na pobicie.

Litery na polach zielonych czytane od 1 do 7 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 1

B

C 1 5

D

E 2

F 6

G 3 8

H 4 3

I 4

J 7

K 2 5

L 6 7


