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Szanowni Państwo!

W listopadowym 

numerze info.9 

relacjonujemy 

kilka istotnych 

wydarzeń z minionego 

miesiąca – obchody Święta 

Niepodległości, zakończenie 

konsultacji społecznych 

dotyczących Białych Mórz, 

otwarcie Biblioteki przy  

ul. Żywieckiej po 

kompleksowym remoncie, 

a także obchody 120-lecia 

Szkoły Podstawowej nr 56 

przy ul. Fredry.

Oprócz tego, polecam 

Państwa uwadze pierwszą 

część wywiadu z Piotrem 

Gzylem, autorem publikacji 

„Opowieści Starych 

Drzew”. Książka traktuje 

kompleksowo o historii 

Fabryki Armatur w Krakowie 

na przestrzeni całej jej 

działalności. W ciekawy 

sposób wplata historię samej 

dzielnicy i jej mieszkańców 

na przestrzeni lat, a także 

prywatnych doświadczeń 

autora, który wychowywał 

się pośród działającej niegdyś 

fabryki.  Książka powstała 

w związku ze 100-leciem 

Fabryki Armatur.

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 27 października 
2022 roku odbyła się XLIX Sesja 
Rady Dzielnicy IX, podczas której 
zostały uchwalone dwie uchwały. 
Rada pozytywnie zaopiniowała pro-
jekt budowalny dotyczący przesu-
nięcia latarni z chodnika przy ul. Go-
ryczkowej poza jego obszar. Dzięki 
temu piesi w łatwiejszy sposób będą 
mogli poruszać się na tym fragmen-
cie, co jest szczególnie ważne dla 
osób niepełnosprawnych lub rodzi-
ców z wózkami dziecięcymi. Rada 
zawnioskowała także do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o przystąpienie  
do zmiany w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
„ŁAGIEWNIKI”, polegającej na 
przekwalifikowaniu dwóch działek 

na przeznaczenie jako tereny zielone 
oraz tereny sportu i rekreacji. Zmiana 
ma na celu umożliwienie zlokalizo-
wania na przedmiotowych działkach 
oczekiwanego przez mieszkańców 
terenu zielonego w postaci Parku 
Kieszonkowego, którego projekt  
w tegorocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego nie spełnił wymagań 
prawnych z powodu niezgodności 
zapisów w MPZP „ŁAGIEWNIKI”. 
Obszar ten stanowi własność gminy 
Kraków.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

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

JG

Filia Biblioteki Kraków przy ul. Żywieckiej zaprasza po remoncie

 Od ponad 70 lat biblioteka przy ul. Żywieckiej 
zaprasza krakowian do korzystania z sukcesywnie 
wzbogacanego księgozbioru i udziału w wydarzeni-
ach kulturalnych. W tym roku filia nr 32 Biblioteki 
Kraków przy Żywieckiej 32 została wyremontow-
ana i od 18 listopada czytelnicy mogą ponownie 
korzystać z oferty placówki.
 Filia nr 32 Biblioteki Kraków przy ulicy 
Żywieckiej 32 rozpoczęła działalność ponad 70 lat 
temu jako punkt biblioteczny, którego siedzibą było 
pomieszczenie w lokalu Klubu Sportowego. Jej 
powstanie było związane z budową robotniczego 
osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Żywieckiej 
i Kępnej, peryferiach Dzielnicy Podgórze.
 Punkt biblioteczny kilkakrotnie zmieniał 
swoją siedzibę,  a w 1960 roku został przekształcony 
w filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Placówka 
wraz z rozwojem zwiększała swoją powierzchnię. 
Przez lata pełniła ważną rolę kulturalną w tej części 
Dzielnicy IX. We wrześniu 1996 r. na emeryturę 
przeszła, po 38 latach pracy, Lucyna Żmuda, 

pierwszy kierownik filii, jej następcą została pani 
Ewa Antończyk, która szefuje placówce do dziś. Filia 
przy ul. Żywieckiej zawsze mogła liczyć na wsparcie 
finansowe Rady Dzielnicy, środki przyznawane były 
głównie na zakup nowości książkowych.
 W 2022 r. ze środków przyznanych  
z budżetu miasta możliwe było przeprowadzenie re-
montu kapitalnego lokalu biblioteki. W jego ramach 
powiększono przestrzeń wypożyczalni, wymieniono 
drzwi wejściowe o szerokości umożliwiającej korzys-
tanie z biblioteki przez osoby z niepełnosprawnością, 
zainstalowane zostały drzwi wewnętrzne i okna  
w przedsionku, zdemontowano kraty w oknach, pod-
niesiono poziom posadzki, wymieniono kaloryfery  
i oświetlenie, wszystkie meble, zmieniono podjazd 
do lokalu, urządzono zaplecze socjalno-administra-
cyjne z zapleczem kuchennym. Koszt prac remon-
towych zamknął się kwotą ponad 120 000 zł, zaś 
mebli 70 000 zł.

opr. JG
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Jak krakowianie widzą przyszłość Białych Mórz?
 Za nami seria spotkań infor-
macyjnych, warsztatów z udziałem 
ekspertów, dyżurów telefonicznych 
i spacerów badawczych z miesz-
kańcami, którzy wypracowywali, 
jak ma wyglądać blisko 35-hekta-
rowy poprzemysłowy teren mię-
dzy ulicami Totus Tuus, Herberta, 
Podmokłą a rzeką Wilgą. Wskazali, 
że Białe Morza mają być miejscem 
ciszy i spokoju, odpoczynku w zie-
leni, przestrzenią o dużych walorach 
przyrodniczych. Podczas konsultacji 
społecznych wypełniono 1279 ankiet 
online. 
 Mieszkańcy biorący udział  
w konsultacjach wskazali, że chcie-
liby spacerować i obserwować przy-
rodę, a także jeździć na rowerze  
i odpoczywać podczas pikników. 

Krakowianie zaproponowali również 
małą architekturę – huśtawki, ław-
ki, leżaki czy hamaki, zwrócili też 
uwagę na aspekty ekologiczne, takie, 
jak: łąka kwietna, ogród społeczny 
– uprawy, ogród dla owadów oraz 
sportowe, np. siłownia na świeżym 
powietrzu, strefa gimnastyki, boisko 
do rugby, bulodrom, ścieżki biegowe 
i do jazdy na rolkach, ścieżki rowe-
rowe.
 Główne wyzwania, nad któ-
rymi należałoby się skupić w pierw-
szej kolejności, to: uporządkowa-
nie terenu, montaż ławek i koszy  
na śmieci, poprawa dostępności, bu-
dowa ścieżek i zadbanie o stan istnie-
jącej zieleni.

opr. JG



Budżet obywatelski 2022 – wyniki głosowania

 Decyzją mieszkańców łącznie będzie realizo-
wanych 185 projektów, w tym 13 ogólnomiejskich 
oraz 172 zadania dzielnicowe. Posadźmy drzewa  
na Rynku Głównym, zagospodarowanie Bagrów oraz 
Kraków zrywa z betonem, a także ważny dla Dziel-
nicy IX projekt Parku Białych Mórz  – to  projekty 
ogólnomiejskie, które zyskały największe poparcie 
mieszkańców podczas głosowania w tegorocznym 
budżecie obywatelskim.
 Tegoroczna frekwencja w głosowaniu nie 
napawa jednak optymizmem. Mimo zakrojonej na 
szeroką skalę akcji promocyjnej oraz tego, iż to już  
9 edycja tej formy partycypacji obywatelskiej, to gło-
sy oddało zaledwie 46 tysięcy mieszkańców. Przekła-
da się to na frekwencję w skali miasta na poziomie  
6 procent, w naszej dzielnicy frekwencja wyniosła 
nieco więcej, bo  8 procent. Podobnie jak w roku 
ubiegłym preferowanym sposobem głosowania był 
ten elektroniczny. Stacjonarne głosowanie odby-
wało się w rekordowej liczbie 150 punktów, które 

były czynne przez cały okres głosowania w filiach 
Biblioteki Kraków, domach kultury czy siedzibach 
rad dzielnic. W ten sposób najchętniej oddawały głos 
osoby najmłodsze (do 15 roku życia) oraz seniorzy.
 Jeśli chodzi o kategorie najczęściej wybiera-
nych projektów w trakcie głosowania, to podobnie 
jak w latach ubiegłych nie ma zaskoczenia, gdyż po-
nad 34 proc. to zadania z obszaru zieleni i ochrony 
środowiska, 25 proc. wniosków wybranych zostało  
z puli szeroko rozumianej kultury, a 16 proc. to sport 
i infrastruktura sportowa. Te obszary pojawiały się 
także najczęściej już na etapie składania projektów.
 W tym roku do dyspozycji mieszkańców zo-
stało przeznaczonych 38 milionów złotych. Z tego  
30 mln 400 tys. złotych przeznaczono na projekty 
dzielnicowe, natomiast 7 mln 600 tys. złotych na 
wnioski ogólnomiejskie.
W Dzielnicy IX do realizacji przeznaczone będzie  
5 zwycięskich projektów, a są to:
1. Budowa Parku w Łagiewnikach – V etap, 
2. Park Miejskich w Białych Morzach  
(co daje razem z wygranym projektem ogólnomiej-
skim o tej samej nazwie, ponad 2 miliony złotych  
na to zadanie), 
3. Projekt „z książką zrozumiesz świat” mający  
na celu doposażenie dzielnicowych bibliotek, 
4. Duża karuzela w Parku Solvay,
5. Projekt  dotyczący zakup sprzętu do nauki re-
suscytacji. 
Poniżej zestawienie szczegółowych wyników. Dzię-
kuemy wszystkim, którzy oddali głosy! opr. JG

Świętowanie Niepodległości w Łagiewnikach

 W dniu 11 listopada odbyły się doroczne ob-
chody z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
w Łagiewnikach. Uroczystości rozpoczęła podnio-
sła Msza Święta Pro Patria pod przewodnictwem 
proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, księdza kanonika Bogdana Dudka. Nabożeństwo 
odbywało się w akompaniamencie Orkiesty Dętej 
„Solvay”. 

 Następnie zgromadzeni uczestnicy przenieśli 
się pod pomnik mieszkańców Łagiewnik poległych 
w walce za Ojczyznę w latach 1914-1946 znajdujący 
się naprzeciw historycznego budynku Szkoły Podsta-
wowej. Tam odbył się uroczysty apel z okazji  104. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy od-
śpiewali hymn państwowy, a następnie głos zabrała 
Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, 
Zyta Wawrzyńczyk – Kopia i inni członkowie Towa-
rzystwa, którzy przedstawili krótki rys historyczny 
Narodowego Święta. Apel odbył się pod honorową 
strażą łagiewnickich harcerzy, którzy pełnili wartę 

przy miejscu pamięci. Obok harcerzy znajdowały się 
poczty sztandarowe Szkół podstawowych nr 55 i 56, 
a także reprezentanci społeczności szkolnej. Ucznio-

wie przygotowali program artystyczny, odczytując 
okolicznościowe wiersze patriotyczne. Również pod-
czas tej części uroczystości rangę wydarzenia pod-
niosła swoją obecnością Orkiestra Dęta „Solvay”, 
grająca hymn oraz różne patriotyczne pieśni. W wy-
darzeniu brała udział także delegacja przedstawicie-
li Rady Dzielnicy IX – Przewodniczący Bogusław 
Gołas oraz Radni Mariola Hurko, Renata Świędrych  
i Krzysztof Mitras. Dziękujemy wszystkim organiza-
torom oraz mieszkańcom za podtrzymywanie pamię-
ci i wspólne świętowanie.

JG
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Wyjątkowy jubileusz wyjątkowej szkoły

 17 listopada to wyjątkowy dzień dla łagiew-
nickiej oświaty. 120 lat temu została założona szkoła, 
która dziś mieści się przy ulicy Aleksandra Fredry 65 
- Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana. 
 W ten wyjątkowy dzień jubileuszu, któ-
ry skłonił nas do refleksji i przemyśleń i przywołał  
na myśl momenty wyjątkowe oraz zwrócił uwagę  
na bogatą przeszłość naszej szkoły, gościliśmy przed-

stawicieli władz miasta, dyrektorów jednostek miej-
skich, Zarząd Dzielnicy IX, Zarząd Łagiewnickiego 
Towarzystwa Kulturalnego, przedstawicieli Rady 
Rodziców Szkoły oraz wielu wyjątkowych gości.
 W tym wyjątkowym dniu dla społeczności 
szkolnej, w swoim przemówieniu, Dyrektor Szko-
ły Pan Marcin Król, zwrócił uwagę, iż wspomina-
jąc dawne lata należy patrzeć z pełnym uznaniem 
na dokonania minionych pokoleń troszczących się  
o ówczesną łagiewnicką edukację i dbających o wi-
zerunek szkoły. Zaznaczył, iż to właśnie dzięki pracy 
minionych pokoleń, ich poświęceniu i zaangażowa-

niu, Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana 
w Krakowie pomimo trudnych chwil znalazła swo-
je miejsce na mapie Stołecznego Miasta Krakowa. 

Zaznaczył również, że długa jest lista tych, którzy  
na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii na-
szej szkoły, tych którzy ją tworzyli, rozwijali i wspie-
rali pozostawiając po sobie niezatarty ślad swojego 
istnienia.
 Po zakończeniu części oficjalnej i wystąpie-
niach uroczystość obchodów tego jubileuszu uświet-
niła akademia, którą, przy pomocy nauczycieli, przy-
gotowali uczniowie z klas IV-VIII.
 Jako pierwsi wystąpili muzycznie uzdolnie-
ni wokaliści i instrumentaliści. Na początek Antoni 
z klasy VIIIc zagrał na fortepianie Poloneza  Woj-
ciecha Kilara. Po nim na scenie pojawiła się Marisa 
z klasy Va i zaśpiewała Nic dwa razy (piosenkę do 
słów Wisławy Szymborskiej). Trzecią występującą 
była Marianna z klasy Vc, która zagrała na harfie 
Menuet Carla Philippa Emmanuela Bacha. Grzegorz 

z klasy VIIb zagrał na gitarze klasycznej Kołysan-
kę Marka Pasiecznego. Jako przedostatni utwór Taki 
kraj zaśpiewał Szymon z klasy VIIb. Ostatnim wy-
stępującym był Bartosz z klasy VIb, który na forte-
pianie zagrał Walca Es-dur Op. 18 autorstwa Fryde-
ryka Chopina.
 Po nich na scenie pojawiła się sekcja Taeke-
wondo, której opiekunem jest pan Mikołaj Kotowicz. 

Nasi uczniowie zaprezentowali wspaniały pokaz tej 
południowokoreańskiej sztuki walki. Pierwszą część 
akademii zakończyła grupa taneczna z klasy III, któ-
rą przygotowała pani Dominika Dobranowska.
 Po ich występach w sali gimnastycznej zrobiło 
się ciemno i głucho, ponieważ rozpoczęła się insceni-
zacja Dziadów cz. II - dramatu Adama Mickiewicza. 
Uczniowie fenomenalnie podołali zadaniu i zagrali 
swoje role we wspaniałym stylu. Oprócz Guślarza  
(w tej roli Mateusz z VIIIc) swoim występem popisał 
się Chór Ptaków Nocnych (z klasy VIIIc: Alicja, Ir-
mina, Nicolas, Wojciech; z klasy VIIIa: Piotr) na cze-

le z Widmem Złego Pana (Antoni z VIIIc). Ogromne 
wrażenie na zebranych gości zrobiła scenografia. W 
pomieszczeniu były zasłonięte okna, aktorów oświe-

tlały reflektory. Klimat kaplicy tworzył dym kadzi-
dła, który unosi się z kociołka (w pewnym momencie 
buchnęło z niego ogniem). Aktorzy, którzy byli ubra-
ni w adekwatne do epoki (XIX wiek) stroje wiernie 
odwzorowali dramat Mickiewicza. Chór, w którym 
były dziewczęta i chłopcy z klas: VIIIa, VIIIb, VIIIc, 
VIa, IVb. dodawał atmosfery tajemniczości i grozy. 
Również osoby które grały pozostałe zjawy (Julia  
z IVc i Hanna z IVb jako Aniołki; Marta z VIIIb  
w roli Dziewczyny; Mikołaj z VIIIb w roli Upiora) 
spisały się na medal.
 Obecni w tym dniu w szkole mieli okazje 
obejrzeć wystawę, archiwalne zdjęcia, a także usły-
szeć historię łagiewnickiej szkoły.  

Krystian Prymon
SP 56
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Z Piotrem Gzylem, autorem książki "Opowieści Starych Drzew", 
miłośnikiem przyrody, animatorem kultury  
i pisarzem dokumentalistą rozmawia Jakub Gawron.

Opowieści Starych Drzew... część I

Kiedy i skąd powstał pomysł na napisanie książki 
"Opowieści Starych Drzew"?
Pomysł na napisanie książki rodził się w latach 2010-
2012. Był to czas zbliżania się mojego wieku eme-
rytalnego. W okresie tym kontaktowałem się z oso-
bami zamieszkującymi zakładowe domy mieszkalne 
przy ulicy Zakopiańskiej 72. W szczególności myślę 
o nieżyjącej już Izabeli Kuc. Od urodzenia w 1927 
roku zamieszkiwała w facjacie jednego z domów. 
Prowadziłem z nią sąsiedzkie rozmowy, które z cza-
sem przeistoczyły w wywiady na tematy związane 
z zdarzeniami z jej życia. To wtedy zrodził się po-
mysł utrwalenia dziejów Fabryk, które obserwowała 
z swojego okna.

Dotychczas nie było tak kompleksowo opisanej hi-
storii Fabryki "Armatur", co skłoniło Pana do tak 
wnikliwej analizy losów tego zakładu?
W roku 2022 przypada setna rocznica istnienia Fa-
bryki "Armatur". Nie ma w Krakowie przedsiębior-
stwa przemysłowego o tak długiej tradycji. Tak zna-
czącemu i niespotykanemu jubileuszowi powinna 
towarzyszyć książka z opisanymi w sposób rzetelny 
i kompleksowy dziejami przedsiębiorstwa. Podjąłem 
się tego dzieła, jako że predysponował mnie do tego 
szczególny zbieg okoliczności: mieszkałem na tere-
nie Fabryki "Armatur" w zakładowym domu miesz-
kalnym od wczesnego dzieciństwa przez lat około 
trzydzieści, po ukończeniu studiów ekonomicznych 
przez lat dziesięć pracowałem w służbach ekono-
miczno-księgowych Fabryki, wreszcie w dalszym 
ciągu pracy zawodowej nabrałem doświadczenia  
i kwalifikacji biegłego rewidenta. Jako biegły re-
wident przeprowadziłem kilkaset ekspertyz pole-
gających na badaniu sprawozdań finansowych firm 
i wykonywaniu dla nich innych usług pokrewnych. 
Przedstawione okoliczności po prostu wymusiły ta-
kie a nie inne przedstawienie dziejów przedsiębior-
stwa.

Dlaczego koncept książki został oparty na starych 
pomnikach przyrody?
Dzieje Borku jak sama jego nazwa wskazuje zwią-
zane są z borem, który od niepamiętnych czasów 
porastał jego obszar. Zarówno we wczesnym jak  
i późnym średniowieczu w Borku szumiały lasy dę-
bowe i sosnowe. Nie jest to stwierdzenie gołosłowne, 
dowodem na to są adnotacje o gatunkach rosnących 
drzew w dokumentach wieku XIV i XV. Obecnie  

w historycznych granicach Borku Fałęckiego i Jugo-
wic naliczyć się można ponad dwadzieścia starych 
drzew, którym władze Miasta Krakowa na wniosek 
Wydziału Kształtowania Środowiska nadały status 
pomników przyrody. Opisując wydarzenia z prze-
szłości w powiązaniu z rosnącymi starymi drzewa-
mi, chciałem potencjalnym czytelnikom uzmysłowić 
przenikliwość oddziaływania drzewostanu na ota-
czającą mieszkańców Borku substancję środowisko-
wą. Zaprezentowanie na początku rozdziałów książ-
ki całostronicowych portretów starych kultowych 
drzew podkreślają ich dostojność a dla oka obserwa-
tora ujawniają ich urok i tajemniczość. Na dalszych 
stronach ujawniam opowieści dotyczące tych drzew, 
co może być zaskoczeniem dla czytelnika. Ponad-
to, włączenie drzew jako świadków przemijających 
zdarzeń z pewnością jest odkrywcze i podnosi walor 
atrakcyjności książki. 

Który fragment jest dla Pana szczególnie ważny  
i dlaczego?
Dla mnie szczególnie ważne są podrozdziały,  
w których opisuję zdarzenia, w których osobiście 
brałem udział. W tej grupie wymieniłbym następują-
ce podrozdziały: "Wieści i historie o "Henryku - lata 
1998-2020", "Wieści o gruszy "Ferajna", "Zaginiona 
osada". W wspomnianych podrozdziałach relacjonu-
ję część swojego życia, obejmującego wydarzenia  
z dzieciństwa i lat młodzieńczych  oraz z okresu se-
nioralnego. Mógłbym powiedzieć, że jest to ślad jaki 
pozostawię po sobie dla osób najbliższych i przy-
szłych pokoleń.

Gdzie można nabyć Pańską książkę? Czy planowa-
ne są spotkania autorskie?
Książkę można nabyć w trzech księgarniach: - Głów-
na Księgarnia Naukowa, ul. Podwale 6, - De Revolu-
tionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14, - Kawiarnia Li-
teracka, ul. Krakowska 41. Książkę można również 
nabyć u Wydawcy pod numerem telefonu: 602 737 
723. Pierwsze spotkanie autorskie planowane jest na 
dzień 12 grudnia godzina 18.00 w Kawiarni Literac-
kiej ul. Krakowska 41. Główna akcja promocyjna 
książki zorganizowana zostanie po okresie zimo-
wym. W 2023 roku w miesiącu kwietniu i maju zor-
ganizowane zostaną spotkania autorskie w różnych 
rejonach Borku Fałęckiego i Łagiewnik.

CDN.
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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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Dodatek elektryczny 2022 - nabór wniosków

Będą mogli ubiegać się o niego ci, którzy swoje 
gospodarstwa domowe ogrzewają za pomocą ener-
gii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła.  
To szczególnie ważne w dobie kryzysu energetycz-
nego i szalejącej inflacji. Dodatek elektryczny wyno-
si 1000 złotych lub 1500 złotych. Od czego zależy 
wysokość dopłaty? Standardowo dla wszystkich od-
biorców wynosi 1000 złotych, jednak w przypadku 
rocznego zużycie energii elektrycznej ponad 5 MWh, 
dodatek elektryczny zostanie podwyższony do 1500 
złotych. Wnioski o dodatek elektryczny będą pr-
zyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 r. Wniosek o 
wypłatę dodatku mieszkańcy Krakowa mogą złożyć 
w siedzibach Krakowskiego Centrum Świadczeń,  

przy ul. Stachowicza 18 oraz na osiedlu Zgody 2.
krakow.pl



KRZEPKO ŹDZIEBKO
 

Antyinflacyjna tarcza
Wszakże krzepy nie dostarcza.

Któż ma siłę jak atleta
By ochoczo stłuc kotleta,

Gdy gotówki ledwo starcza!?
      Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek

Krzyżówka
Poziomo:
A4 – krój płaszcza, B1 – przedporcie, B8 – futerał, C4 – wąska łopata, D1 – pudło skrzypiec, D8 – nachylenie,  
E5 – stopniowanie światła i cienia, F1 – statek rzeczny, F7 – inserat, G3 – styl z amorkami, H1 – mgła nad łąką,  
H8 – czarna używka, I4 – drzewo z drżąca koroną, J1 – pełen bakalii, J8 – krótki film reklamowy, K4 – zapada wieczorem.
Pionowo:
A2 – posłanie borsuka, A4 – kościół parafialny, A6 – wnyki, A8 – chwyt zapaśnika, A10 – między kafelkami,  
D1 – zwycięża w bajkach, D3 – kręcisz nią przy studni, D9 – do strzelania kamykami, D11 – do prasowania,  
E5 – wrzątek, ukrop, E7 – uszczelnia korek, F4 – smolisty rumak, G6 – ojciec źrebiąt, H2 – dzieło zduna, H8 – chroni 
głowę, H10 – ciągnięta sieć.

 

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

B 2 2 4

C 3

D 6 3 8
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