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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu
zwycięskie projekty
dzielnicowe w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim.
Dziękuję wszystkim,
którzy byli zaangażowani w
tworzenie projektów
oraz tym, którzy zagłosowali.
Kontynuując cykl historii
patronów naszych ulic
w tym wydaniu przybliżamy
sylwetkę Józefa Marcika.
W numerze także relacja
z remontów na terenie
dzielnicy. Relacjonujemy
również wrześniowy piknik
zorganizowany
w SOSW przy ul. Niecałej.
Zamieszczamy aktualne
propozycje ośrodków kultury
oraz program zajęć dla
seniorów wraz z relacją
z wrześniowego wyjazdu do

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W

dniu 25 września odbyła się XII Sesja Rady Dzielnicy
IX, podczas której podjęto osiem
uchwał. Wśród nich Rada Dzielnicy podjęła decyzję o przekazaniu
środków z zadania pn. „Do Wilgi
- promenada spacerowa”, ze względu na brak wyłonienia wykonawcy,
pomimo dwukrotnego ogłoszenia
przetargu. W związku z powyższym
Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę
korygującą przenosząc środki z tego
zadania na zadanie pn. „Park w Łagiewnikach”. Ponadto Rada podjęła
uchwałę, w której zwiększyła przekazane środki na kilka projektów
istotnych dla mieszkańców, m.in.
„Koncert wigilijny w Kinie Kijów
dla seniorów podgórskich.”, „Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odc. od ul. M. Mireckiego do
działki 470/2.”, „Zakup wyposażenia na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6
ul. Niecała 8”, „Przeprowadzenie
robót remontowo- budowlanych
w budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego Nr 6
ul. Niecała 8.”. Rada zawnioskowała
także do Rady Miasta o zabezpieczenie środków na realizację Parku Wilga, lecz to, czy projekt ten uzyska fi-

nansowanie w przyszłym roku zależy
od przyjętego przez miasto budżetu
na rok 2020.
Kolejna, XII Sesja, odbyła się
w dniu 16 października. Podczas niej
zostało podjętych pięć uchwał. Rada
zwiększyła środki na następujące
zadania w bieżącym roku: „Przedszkole Nr 95, ul. Kościuszkowców
- wyznaczenie i przygotowanie miejsca do prowadzenia zajęć ruchowych
z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym.”, „Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów stolarskich,
organizowanych dla dzieci w Klubie „Iskierka” ul. Żywiecka 44.”. Ze
środków dzielnicy na prośbę mieszkańców została wydzielona kwota na
budowę bramki w ogrodzeniu Klubu
Sportowego „Borek”, tak aby mieszkańcy mogli swobodnie korzystać
z infrastruktury znajdującej się w obrębie klubu.
Informujemy także, że w tym roku
kalendarzowym odbędą się jeszcze
dwie sesje – w dniach 20 listopada
i 18 grudnia o godz. 18 w siedzibie
Rady Dzielnicy.
Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy można
znaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.
JG

Lipnicy Małej. Życzę miłej
lektury.
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX
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Wyniki głosowania w BO 2019 - zwycięskie projekty
171 zadań – w tym 10 ogólnomiejskich i 161 dzielnicowych będzie realizowanych w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Tak zdecydowali
mieszkańcy w trwającym przez 10 dni głosowaniu.
Wśród zwycięskich przedsięwzięć najwięcej jest
tych z zakresu zieleni i ochrony środowiska. W głosowaniu wzięło udział 53 647 osób, z czego 50 004
oddały ważne głosy.
Zwycięskie projekty z naszej dzielnicy:

Park w Łagiewnikach - etap II
Proponuje się w Łagiewnikach na obszarze pomiędzy ul. G. Roi, Turowicza, Fredry oraz istniejącym
ogródkiem jordanowski i boiskami sportowymi założyć park dla mieszkańców oraz uczniów Szkoły podstawowej nr 56, wykorzystując istniejące nasadzenia
oraz zagospodarować istniejący już teren. Powstanie
parku spowoduje, że ciągle powiększająca się liczba
mieszkańców Łagiewnik zyska miejsce odpoczynku.
Złożony projekt obejmie etap II realizacji zadania
Park w Łagiewnikach.
W zależności od stopnia zaawansowania prac etapu
I w 2019 r., etap II objąłby: kontynuację tych prac
i uzyskanie koniecznych do realizacji elementów parku, pozwoleń i uzgodnień, realizację zakresów prac
wg przyjętej koncepcji i projektu, m.in. wytyczenie
i budowa układu alejek parkowych, oświetlenie parku, wykonanie zieleni, montaż elementów małej
architektury, budowa obszarów funkcjonalnych dla
młodzieży i dorosłych.
Kwota potrzebna do realizacji: 302 520 zł

Leśny plac zabaw w Parku Solvay
W Parku Solvay przy ul. Żywieckiej Bocznej na
przełomie 2018 i 2019 roku z budżetu obywatelskiego został zagospodarowany teren służący rekreacji.
Pojawiły się drewniane stoliki, leżaki oraz drewniane urządzenia zabawowe. Rewitalizacja placu zabaw
wpłynie pozytywnie na odbiór całej przestrzeni przy
Żywieckiej Bocznej. Nowy plac zabaw z urządzeniami drewnianymi doskonale wpisze się w leśny
charakter Parku Solvay. Ponadto, na terenie ogródka

znajdują się stare, niefunkcjonalne urządzenia siłowe, które należy zlikwidować.
Kwota potrzebna do realizacji: 300 000 zł

Magnoliowy zagajnik etap II
Będzie to drugi etap realizacji zadania. W ramach
pierwszego etapu, ze środków Budżetu Obywatelskiego realizowanego w 2019 roku, może być zrealizowana inwentaryzacja oraz opracowana koncepcja i uzyskanie decyzji ULICP dla terenów objętych
zadaniem. Może być też procedowane opracowanie
projektu. W zależności od stopnia zaawansowania
prac w 2019 roku etap II objąłby kontynuacje tych
prac i realizację, zakresów prac wg przyjętej koncepcji i projektu. Realizacja objęłaby w szczególności
możliwe do realizacje prace z zakresu: wytyczenia
i budowy ciągów pieszych, nasadzenia, szczególnie
nasadzenie magnolii, montaż elementów malej architektury, uwzględniające zróżnicowanie wiekowe
użytkowników i minimalną uciążliwość dla otoczenia, w tej szczególnej lokalizacji.
Kwota potrzebna do realizacji: 100 000 zł

Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay
Budki lęgowe zostaną powieszone zgodnie zasadami
umiejscawiania budek lęgowych na drzewach.
Kwota potrzebna do realizacji: 20 000 zł

Mali Ratownicy
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz
z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu
zagwarantowanym przez realizatora zadania (wraz
ze zwiedzaniem dyspozytorni i zapoznaniem się
z profesjonalnym sprzętem znajdującym się w zespołach ratownictwa medycznego oraz z pracą ich załóg) lub w Dzielnicy na terenie placówki oświatowej.
Kwota potrzebna do realizacji: 4 000 zł
JG
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Rodzinny piknik przy Niecałej

W dniu 20 września na terenie SOSW nr 6
przy ulicy Niecałej odbył się rodzinny piknik pod
hasłem „Jesienne ekoludki”. Piknik stał się okazją
do promowania ekologicznych zachowań: wszyscy
mieli możliwość przypomnienia sobie o różnych
sposobach dbania o środowisko. Szczególnie dokładnie zostały omówione zasady właściwego segregowania odpadów.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym tańcem
z zaproszonymi gośćmi, uczniami i ich rodzicami.
Następnie spośród uczestników zostały wyłonione

cztery drużyny, których zadaniem było uprzątnięcie najbliższej okolicy z różnych odpadów. Zaproponowana później zabawa ruchowa, podczas której
każda drużyna zadbała o to, aby znalezione “skarby” znalazły się w worku o właściwym kolorze, nie
tylko rozgrzała, ale przede wszystkim pozwoliła na
uprzątnięcie otoczenia. Kulminacyjnym momentem
była konkurencja, podczas której uczniowie przygotowywali ubiór z dostępnych materiałów odpadowych . Po trudnej pracy na wszystkich czekała
chwila wytchnienia i relaksu przy domowym cieście
i kiełbaskach z grilla.
JG

Malowanie pasów przy ul. Zdunów

Remont schodów przy ul. Fredry

Przy ulicy Zdunów w ramach modernizacji jezdni
odnowiono „zebrę”, która posłuży mieszkańcom
i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych
w tej okolicy.

JG

Podczas spotkania Radnych Dzielnicy z urzędnikami
z ZDMK została ustalona przebudowa schodów przy
ul. Fredry polegająca na stworzeniu pochylni dla wózków,
co w znaczący sposób poprawi komfort w poruszaniu się
rodziców z małymi dziećmi. W spotkaniu udział wzięli
Przewodniczący Bogusław Gołas oraz Radni Renata
Świędrych i Jerzy Bętkowski.
JG

Mobilne aplikacje komunikacyjne
W Krakowie istnieje szereg usług transportowych, z których na co dzień korzystamy. Hulajnogi,
rowery miejskie czy MPK to często używane przez
mieszkańców alternatywy przemieszczania się przez
miasto. Jednak każda z tych usług posiada swoje odrębne aplikacje, co nie pomaga w sprawnym i szybkim poruszaniu. Powstają zatem różne rozwiązania
mające na celu usprawnienie korzystania z usług
transportowych.
W jednym miejscu użytkownik może sprawdzić, gdzie znajdują się najbliższe
przystanki komunikacji miejskiej oraz
pojazdy współdzielone (samochody,
skutery, hulajnogi i rowery miejskie).
Może także śledzić przyjazdy autobusów
i tramwajów w czasie rzeczywistym
(i tym samym dowiadywać się o ich
opóźnieniach) oraz sprawdzać rozkład
jazdy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
To kolejny krok do nowoczesnej mobil4

ności, która sprawia, że poruszanie się po mieście
może być smart, czyli efektywne i ergonomiczne.
Użytkownik znajdzie w aplikacji pojazdy wszystkich firm sharingowych wraz z oznaczeniem ich
stref, a także stacje i rowery miejskie. Polecamy
uwadze mieszkańców to rozwiązanie wskazując jedynie, że istnieje kilka różnych tego typu aplikacji,
a to, która z nich jest najwygodniejsza należy sprawdzić samemu.
JG
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Spotkanie seniorów w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay

Jak co roku seniorzy Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki spotkali się razem na występie Zespołu
Pogodnej Jesieni oraz z radnymi Dzielnicy IX wraz z
Przewodniczącym Bogusławem Gołasem.
Zespół przygotował program patriotyczny oraz folklorystyczny. Występ artystów
spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.
Atmosfera

spotkania

była

przyjazna,

uczestnicy chętnie brali udział w konkursach i we wspólnym śpiewaniu znanych
wszystkim eśni. Cieszy frekwencja ,która
była największa od czasu pierwszego spotkania członków klubu Emerytów i Rencistów.
Ewa Nowak
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Nowe wejście na teren KS „Borek”
Rada Dzielnicy spotkała się w siedzibie Zarządu
Infrastruktury Sportowej w sprawie wykonania dodatkowego przejścia na teren KS „Borek”. Potrzeba
budowy nowego wejścia spowodowana jest chęcią
korzystania z dostępnej infrastruktury sportowej na
terenie klubu przez mieszkańców budynków mieszkalnych przy ulicy Zdunów. Spotkanie przyniosło
wyczekiwany rezultat, tj. uzgodniono miejsce wykonania przejścia. Rada Dzielnicy IX przeznaczyła na
ten cel środki z budżetu na ten rok, a wykonanie nowej furtki zaplanowane jest na najbliższe tygodnie.
JG

Zakończenie sezonu letniego w Kole Seniora

W dniu 19 października seniorzy stowarzyszeni
w Kole Emerytów „Borsuczek” wraz z prezesem
Wiesławem Eckertem oraz Członkiem Zarządu
Markiem Brożkiem wybrali się wspólnie do Lipnicy
Małej, gdzie zakończyli sezon tegorocznych letnich
wyjazdów. Wyjazdowi towarzyszyło grzybobranie,
a także wspólne ognisko. Grupa jak zawsze spędziła
aktywnie czas przełamując stereotyp nudnej emerytury. Do zobaczenia w przyszłym roku!
Marek Brożek

Alejka Harcerek wykonana!
W dniu 27 września Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał oznaczenie alejki w Lasku Borkowskim, która
została nazwana imieniem Harcerek Szarych Szeregów. Było to zwieńczeniem wypracowanej koncepcji na wcześniejszym spotkaniu z Harcmistrzem
Jackiem Kucharskim. Panie Harcmistrzu, Rada
Dzielnicy dotrzymała słowa, zadanie wykonane!
JG

Inwentaryzacja krakowskich drzew
Opieka nad miejskim drzewostanem nie może
być przypadkowa, doraźna i interwencyjna. Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie zdecydował się więc
na oznaczanie drzew i tworzenie ich systematycznej
inwentaryzacji, która już w tym momencie pozwala na sprawne zarządzanie miejską zielenią wysoką.
Arbotagi to w tej chwili jedno z najlepiej sprawdzających się rozwiązań dostępnych w Europie. Są to
niewielkie czarne tabliczki z numerem oraz kodem
kreskowym mocowane do drzewa specjalną szpilką
arborystyczną, która nie wrasta w pień i nie uszkadza drzewa. Znakowanie wykonywane jest specjalnym sprzętem na wysokości mniej więcej 2,5–2,8
m. Numery na tabliczkach połączone są z systemem
informatycznym. Arbotag można więc porównać do
karty zdrowia, która zawiera całą historię drzewa. Po
wpisaniu numeru do wgranej na tablet czy telefon
aplikacji uzyskujemy dostęp do karty wizualnej oceny drzewa, wyników ewentualnego badania tomograficznego, zaleceń pielęgnacyjnych itp. Wszystkie
niezbędne informacje znajdują się więc w jednym
miejscu i są regularnie gromadzone. System pozwala
również na sprawną identyfikację drzewa w terenie
oraz przesłanie do odpowiednich służb zlecenia dotyczącego zaplanowanych prac. W tym momencie

Patroni ulic naszej dzielnicy - Józef Marcik

Zmiana organizacji ruchu na Zakopiańskiej! (szczegóły zmian na stronie www dzielnicy)
Urodził się w 1919 roku w Jugowicach pod
Krakowem. Pracował w fabryce Armatur. W czerwcu 1942 roku wraz z innymi chłopakami przeprowadził kilka akcji dywersyjnych przeciwko Niemcom.
24 czerwca 1942 roku wykoleili pociąg w pobliżu
dworca Płaszowie. Wkrótce potem dokonali podobnej
akcji w Bonarce. W odwecie za to Niemcy dokonali
pierwszej publicznej egzekucji w Krakowie - koło
62
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zinwentaryzowanych zostało ponad 80 tys. drzew.
W związku z tym, że zdarza się, iż mieszkańcy zdejmują tabliczki, informujemy, że arbotagi to nie oznaczenia drzew chorych czy przeznaczonych do wycinki. Usuwanie ich opóźnia inwentaryzację miejskiego
drzewostanu. Czarne tabliczki są bowiem historią
drzew, która budowana przez lata będzie również stanowić źródło informacji o tym, jaki gatunek drzew
lepiej znosi miejskie warunki, a z sadzenia którego lepiej zrezygnować. W ten sposób oznaczane są
drzewa już rosnące oraz nowe nasadzenia. Numery
od 1000 do 1400 zarezerwowano dla okazów wyjątkowo cennych, czyli pomników przyrody.
Źródło: krakow.pl

stacji Płaszów powiesili 7 mężczyzn. Józef Marcik
został zastrzelony przez Niemców w 1942 roku przed
własnym domem w Jugowicach. Historia nazwy ulicy znajdującej się w naszej dzielnicy jest dość zawiła. Została nadana jeszcze w czasach PRL, co kilka
lat temu spotkało się z próbą jej zdekomunizowania.
Po sądowej batalii ostatecznie stwierdzono, że Marcik jako młody chłopak zaangażowany w tworzenie
komunistycznej młodzieżówki był przede wszystkim
bohaterem, który walczył z okupantem niemieckim
w imię wolnego państwa. Trudno rozsądzić jak mogłaby się potoczyć jego powojenna historia, lecz niewątpliwie życie stracił za akcje prowadzone przeciwko Niemcom.
JG
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Kurs programowania dla dzieci w CSW Solvay

Wszystkie dzieci wciąż poszukujące ciekawych zajęć pozalekcyjnych, zapraszamy na kurs Mistrzowie programowania organizowany przez NextGen Education we współpracy z Centrum Kultury
Solvay.
Zapisy wciąż trwają, a zajęcia ruszają od
listopada.Warsztaty skierowane są do początkujących uczestników (w przedziale wiekowym 7-12
lat), którzy chcieliby poznać świat programowania.
W trakcie kursu dzieci zapoznają się ze środowiskiem
programowania - KANO.ME, strukturami blokowymi (HackMinecraft, MakePong) oraz skryptowymi,

będą uczyć się kodowania, stworzą grafiki komputerowe z użyciem aplikacji Make Art. W ten sposób
otworzymy drogę do dalszej nauki programowania,
która w dodatku wpływa pozytywnie na wyniki
w szkole, ponieważ pomaga lepiej zrozumieć zasady
działania logiki.
Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym raz w tygodniu. Każdy semestr składa się łącznie z 13 zajęć po 90 min. Serdecznie zachęcamy
najmłodszych do wzięcia udziału w tych ciekawych
i niezwykle rozwijających warsztatach!
JG

Podręczne telefony - wytnij i zachowaj!
Telefon alarmowy

MPO (dzwony)

Dzielnicowy (Policja)

602 142 909 Zarząd Zieleni Miejskiej

Telefon Interwencyjny

12 616 80 00 Zarząd Dróg Miejskich

Straż Miejska
Awaria oświetlenia
Awaria wody i kanalizacji

8

112

986
19 479

Zarząd Infrastruktury
Sportowej
Informacja medyczna

800 130 060 Nieodpłatna pomoc prawna

Awaria gazu

992

Awaria prądu

991

Telefon dla seniora

12 646 23 61
12 341 85 14
19 478
12 616 63 00
12 661 63 00
796 420 474
12 417 63 58
12 616 92 31

Odbiór tekstyliów

Miejski Rzecznik
Konsumentów
801 084 084 MOPS

Odbiór elektrosprzętu

801 084 084 Karta Krakowska

12 254 14 00

Akcja zima

12 646 23 60 Pomoc bezdomnym

12 430 45 46

Odbiór wielkogabarytowy

12 646 23 93 Pomoc pokrzywdzonym
przestępstwem

504 704 933

12 616 54 27

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 6/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 5/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

9

Harmonogram zajęć w CAS „Borsuczek” w listopadzie
Centrum Aktywności Seniorów zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
na ciekawe zajęcia, wspólną kawę i wspaniałe wyjazdy!
Kontakt telefoniczny: 535 538 450

Przyjdź i zagraj bezpłatnie na hali!

Zarząd klubu K.S. Borek uprzejmie informuje, że w okresie od listopada
br. do marca 2020 r. nieodpłatnie udostępni cotygodniowo w sobotę lub
niedzielę - w godzinach wcześniej uzgodnionych halę krytą do gry w halową
piłkę nożną dla mieszkańców Dzielnicy IX – zorganizowanych w grupy.
Dla zainteresowanych kontakt tel.:604-111-434
Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
• 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 (il. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

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
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Wydawca: Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków
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do skracania i korekty artykułów oraz nadawania im własnych tytułów.
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DZIADEK I WNUCZEK
Pewnego dziadka w klubie „Borsuczek”

Limeryk o
dziadku i wnuczku:

Bardzo zawstydził ciekawski wnuczek:
Powiedz mi proszę, kim są hejterzy?,
Bać się czy nie bać hejtu należy?
- Powiem, gdy kupię dziś samouczek!

Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Poziomo:
A1 – mocny do snopowiązałki, B7 – surowy tryb życia bez wygód i przyjemności, C1 – inspektor, kontroler,
C9 – efekt wypadku, bywa też psychiczny, D9 – biała na brzozie, E1 – ballada Budki Suflera, E7 – mityczna
tarcza Zeusa, F3 – odprowadza dym i spaliny, G1 – stragan, bałagan, G7 – tarlak, H4 – hazardowa gra karciana,
I1 – jaja ryb, I8 – określony obszar wodny, J6 – owad lub ptak wodny, K1 – była nią Afrodyta, L6 – silne
krwawienie.
Pionowo:
A1 – zamienił siekierkę na kijek, A3 – krótka nowela, A5 – podział w partii, A7 – wymierzanie kary, A10 – król
żydowski, sprawca rzezi niewiniątek, A12 – stan zjawiska w danej chwili, księżyc ma ich sześć, B9 – burczany,
trzcinowy, B11 – masowo występująca choroba zakaźna, epidemia, E4 – honorowa w wojsku, G2 – kieruje
uczelnią, G8 – gród Kraka, nasze miasto, G10 – zmiana kierunku ruchu na przeciwny, zawrócenie, G12 –
destylat z wina, H6 – miara objętości drewna.
Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie krzyżówki.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: SOLENIZANT

