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Wydarzyło się

Z pracy Komisji Ochrony Środowiska
str. 6

Nauczeni ubiegłorocznym doświad-
czeniem, kiedy w połowie roku za-
blokowano nasze, dzielnicowe środki
i uniemożliwiono realizację zadań za-
wartych w uchwale, tegoroczne prace
zostały podjęte bardzo szybko.

Odsłonięcie tablicy Ignacego Daszyńskiego
str. 15

W dniu 31 sierpnia 2012 r. odbyła się
na Grzegórzkach bardzo miła uroczys-
tość – odsłonięcie tablicy poświęconej
Ignacemu Daszyńskiemu, która zos-
tała umieszczona na ścianie budynku
przy alei noszącej imię tego przedwo-
jennego działacza niepodległościo-
wego, polityka i publicysty.
Uroczystość tę poprzedziły długie przy-
gotowania: konieczne było uzyskanie
zgody, zlecenie wykonania tablicy,

a także jej zamontowanie. Inicjatorem powstania tablicy był wieloletni
mieszkaniec al. Daszyńskiego – pan mgr inż. Albin Kieniewicz. 

Przyjaciel Biblioteki 2012
str. 16

Gdyby zapytać przypadkowo napot-
kane osoby czy lubią biblioteki, wielu
z nich pewnie odpowie twierdząco. 
Biblioteka to przecież miejsce, gdzie
można znaleźć ulubioną książkę, po-
dyskutować o niej, a miła pani biblio-

tekarka pomoże wyszukać, doradzi i porozmawia. 
Jednak, gdyby zapytać różne osoby, czy sami są w stanie zrobić coś
dla biblioteki, liczba chętnych nie będzie już taka duża. 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu nowy numer
 Naszej, Waszej Gazety „Dzielnica II”.  Jak Państwo zauważyli
zmieniona została szata graficzna oraz zaprojektowane
zostało logo Dzielnicy II, które prezentujemy Państwu na
okładce tego wydania Gazety. Mamy nadzieję, że unowo-
cześniona forma informatora dzielnicy Grzegórzki przy-
padnie Państwu do gustu. Życzymy przyjemnej lektury.
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Nadchodzi zima – pomóżmy ją
przetrwać bezdomnym kotom

Jak co roku na jesieni Rada Dzielnicy II Grzegórzki w imieniu swoim
i Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca
się z gorącą prośbą o uchylenie części piwnicznych okienek i udzie-
lenie w ten sposób schronienia przed mrozem i śniegiem wolno
żyjącym kotom. Prosimy wszystkich właścicieli i administratorów bu-
dynków, aby pamiętali o naszych „braciach mniejszych”, dla których
okres zimowy jest szczególnie trudną i niebezpieczną porą. Nie
zdołają go przetrwać bez pomocy i opieki człowieka.

Pamiętajmy, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę” (tak głosi artykuł 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt). Nie wypowiadajmy więc wojny karmicielom
kotów, którzy z wielkim poświęceniem, często ponosząc spore wy-
datki dbają o wolno żyjące zwierzęta. Pozwólmy im w spokoju zaj-
mować się ich podopiecznymi, pamiętając o tym, że najlepiej jak
potrafią spełniają oni powinność nas wszystkich.
Pamiętajmy też, że koty to także najlepszy „odstraszacz” szczurów,
myszy i innych gryzoni. Uchylając okienko i pozwalając się ogrzać
bezdomnym kotom, przy okazji skutecznie chronimy swoją posesję
przed gryzoniami. 
Na koniec jeszcze jeden apel – tym razem do kierowców. W zimne
dni wolno żyjące koty bardzo chętnie ogrzewają się pod maskami
samochodów, szczególnie jeśli silnik jest jeszcze ciepły. Uważajmy
więc szczególnie rano, wyjeżdżając z parkingu, bo jeśli kot zasnął
wieczorem w pobliżu ciepłego silnika, to trzeba dać mu chwilę czasu,
aby obudził się i bezpiecznie opuścił swoje nocne schronienie. 

Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Nowy Bombardier już jeździ
na linii tramwajowej nr 14

W czwartek, 4 października punktualnie o godzinie 12.00 w zabytko-
wej zajezdni tramwajowej przy ul. Św. Wawrzyńca odbyła się oficjalna
prezentacja nowego tramwaju NGT8. O zaletach nowego tramwaju
mówił prof. Jacek Majchrowski, oraz przedstawiciele firm Bombardier
Transportation i Vossloh Kiepe GmbH, odpowiedzialnych za produk-
cję nowoczesnego tramwaju dla Krakowa. Prezentacja tramwaju była
też okazją dla Prezydenta Krakowa do wręczenia listów gratulacyj-
nych najlepszym motorniczym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego SA, którzy zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie
„Bezpieczna jazda komunikacją miejską” oraz zajęli wysokie, 7. miejsce
w pierwszych mistrzostwach Europy motorniczych w Dreźnie.
W sobotę 6 października pierwszy bombardier wyjechał na trasę i bę-
dzie kursował na linii nr 14 łączącej nowohucką dzielnicę Mistrzejowice
z Bronowicami. Wagon ma prawie 33 metry długości i w porównaniu
do obecnie kursujących tramwajów w Krakowie jest o ponad 6 metrów
dłuższy. Jednocześnie może w nim podróżować 290 osób, w tym 77 na
miejscach siedzących. Tramwaj wyróżnia nowoczesny design zewnę -
trzny (opływowy kształt) oraz wewnętrzny – m.in. ledowe oświetlenie,
układ i wygląd siedzeń. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom została
ograniczona ilość drgań emitowanych przez jadący tramwaj – w efek-
cie spowoduje to mniejsze zużycie torowisk. Jednocześnie budynki,
a szczególnie obiekty zabytkowe znajdujące się w pobliżu linii tram-
wajowych nie będą narażone na uszkodzenia a specjalne osłony za-
montowane na podwoziu będą tłumić hałas.

Wagon posiada klimatyzację, która zdecydowanie poprawi komfort
podróży w okresie letnim. Tramwaj jest także wyposażony w nawie-
wowy system ogrzewania wnętrza. Bezpieczeństwo podróżującym
zapewni nowoczesny monitoring oraz system „interkom” (możliwość
kontaktu pasażerów z prowadzącym poprzez urządzenia zamonto-
wane obok drzwi tramwaju). Warto także podkreślić, że w tramwaju
zostały zamontowane dwa automaty biletowe oraz odpowiednio
rozmieszczone kasowniki. 
Przypomnijmy, że MPK SA kupiło 24 wagony Bombardiera w ramach
unijnego projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji
krakowskiej – etap II. Dzięki temu większą część kosztów tych tram-
wajów, prawie 60 proc. pokryła dotacja z unijnych funduszy. Koszt
jednego tramwaju to ok. 10 mln zł.
W połowie przyszłego roku, po ulicach Krakowa będą kursować 74
tramwaje Bombardiera, w tym 24 nowe prawie 33 metrowe wagony
NGT8. Dzięki tym zakupom ponad połowa pociągów tramwajowych
w Krakowie będzie posiadała wejście niskopodłogowe. 
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Z działalności Rady Dzielnicy II 

W dniu 29 czerwca 2012 roku odbyła się
XXI sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. 
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące
uchwały: 

I. Zaopiniowano negatywnie: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parte-
rem użytkowym biurowo-usługowym na garażu podziemnym,
wraz z budową instalacji wod-kan, elektrycznej i c.o. na działkach
nr 443/27, 500/40, Obr. 5 Śródmieście przy ul. Kordylewskiego
w Krakowie

II. Przyjęto: 

– uchwałę w sprawie zmiany zadania priorytetowego w XIII Liceum
Ogólnokształcącym. Z prośbą o zmianę zadania zwróciła się do
Rady Dzielnicy II dyrekcja XIII LO, motywując to tym, że z uwagi
na większą liczbę uczennic, zachodzi konieczność wyremonto-
wania przede wszystkim toalety damskiej mieszczącej się na
II piętrze

– w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie prac remon-
towych w żłobku nr 19 w 2012 roku. Na prośbę dyrektor żłobka,
Rada Dzielnicy II Grzegórzki zmieniła zadanie o nazwie „remont
dachu” na zadanie o nazwie „wymiana grzejników”

– w sprawie zadania powierzonego w zakresie prac remontowych
w placówkach oświatowych w 2012 r. Dyrekcja ZSO nr 11 wy-
stąpiła do Rady Dzielnicy II Grzegórzki z prośbą o pozostawienie
kwoty pozostałej po realizacji zadania „modernizacja instalacji
elektrycznej” w wysokości 3 700 zł i przeznaczenie jej na dofinan-
sowanie wymiany okien w szatni

– w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej w zakresie po-
trzeb remontowych placówek oświatowych na 2013 rok. Na pod-
stawie wykazu potrzeb remontowych placówek znajdujących się
na terenie Dzielnicy II, zgłoszonych podczas ich przeglądów, Rada
Dzielnicy II Grzegórzki opracowała wstępną listę rankingową pro-
ponowanych prac remontowych na 2013 rok

– uchwałę w sprawie zmiany zadań priorytetowych na 2012 rok
– w sprawie wykazu aktualnych potrzeb w zakresie remontów dróg,

chodników i oświetlenia na 2013 rok, w ramach zadań powierzo-
nych. W wykazie ujęte zostały ulice, których chodniki są w bardzo
złym stanie technicznym. Wykaz ustalono na podstawie zgłoszeń
mieszkańców i radnych Dzielnicy, a także listy zadań planowanych
do wykonania w 2012 r.

– w sprawie zmiany zadania powierzonego na 2012 r. Rada Dziel-
nicy II Grzegórzki zmieniła zadanie powierzone na 2012 rok w Li-
ceum Ogólnokształcącym nr VIII z zadania: „zakup sprzętu
sportowego”, na zadanie „Konserwacja murawy oraz bieżni wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia sportowego”

– uchwałę w sprawie ustalenia wstępnej listy hierarchicznej zadań
powierzonych w zakresie „budowy i przebudowy ulic lokalnych
wraz z oświetleniem” na 2013 rok

– uchwałę w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej potrzeb
remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na rok
2013. Rada Dzielnicy II Grzegórzki, po dokonaniu przeglądów
żłobków, wybrała zadania najpilniejsze

III. Zaopiniowano pozytywnie: 

– uchwałę w sprawie wydania opinii dla projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.

Na XXII sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu
13 lipca 2012 roku radni uchwalili: 

I. Przyjęto: 

– uchwałę w sprawie wydania opinii dla sporządzenia zmiany pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Cystersów”

– w sprawie zmiany zadania priorytetowego na 2012 rok. Z uwagi
na istniejącą ofertę miasta Krakowa obejmującą m.in. możliwość
udziału w bezpłatnych zajęciach nordic walking z instruktorem,
Rada Dzielnicy II Grzegórzki postanawiła przeznaczyć część środ-
ków z zadania na zakup kijków do nordic walking, które będą wy-
pożyczane uczestnikom Klubu Seniora

– w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe Rady Dziel-
nicy II Grzegórzki na 2013 rok

II. Zaopiniowano pozytywnie: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami i parkingiem podziemnym na 50 samochodów oso-
bowych oraz przebudowa i nadbudowa istniejących budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ariańskiej 4 na działce
nr 79 obr. 50 Śródmieście i przy ul. Ariańskiej 6 na działce nr 81
obr. 50 Śródmieście wraz z budową wjazdów na powyższe działki
z działki drogowej nr 127 obr. 50 Śródmieście oraz budową stacji
transformatorowej wnętrzowej i budową linii kablowych nN od
projektowanej stacji transformatorowej do projektowanych złączy
kablowych Nn na działkach nr 79 i 81 obr. 50 Śródmieście przy
ul. Ariańskiej w Krakowie”. Planowane do przebudowy budynki są
zdewastowane, nieużytkowane, w złym stanie technicznym.
Dzięki projektowanej budowie zespołu budynków oraz przebu-
dowie i nadbudowie istniejących budynków powstaną nowe
mieszkania oraz powierzchnie usługowe oraz poprawi się este-
tyka zabudowy ul. Ariańskiej

– uchwałę w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu
 „Galaxy” przy ul. Gęsiej 22a w Krakowie

– uchwałę w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Pułkownika Francesco
Nullo

– w sprawie zbycia działki przy ul. Wandy. Rada Dzielnicy zaopinio-
wała pozytywnie ewentualną sprzedaż działki w celu poprawy
warunków zagospodarowania działek przyległych

III. Zaopiniowano negatywnie: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja ist-
niejącego budynku jednorodzinnego z przeznaczeniem na bu-
dynek wielorodzinny na dz. 137/1 obr. 16 Śródmieście przy
ul. Półkole 10 w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopinio-
wała negatywnie zamierzenie inwestycyjne ze względu na zbyt
dużą wysokość projektowanego budynku w stosunku do ist-
niejącej zabudowy (maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne)

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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W dniu 31 sierpnia 2012 roku odbyła się
XXIII sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące
uchwały:

I. Przyjęto: 

– w sprawie podziału środków na zadanie powierzone z zakresu
„Bezpiecznego Krakowa” na 2013 rok. Zespół Koordynacyjny Bez-
pieczny Kraków dokonał podziału środków na realizację zadania
powierzonego na 2013 r., biorąc pod uwagę zarówno prośby ko-
mendanta Straży Miejskiej, jak i sugestie radnych oraz mieszkań-
ców dzielnicy

– uchwałę w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy i mo-
dernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem oraz z zakresu prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok

– uchwałę w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remonto-
wych w placówkach oświatowych w 2012 r. Środki w wysokości
5 280 zł pozostałe po realizacji zadania pn.: „przełożenie i uzu-
pełnienie opaski w Przedszkolu nr 90” Rada Dzielnicy przeznaczyła
na zadanie: „wymiana stolarki okiennej oraz drzwi ewakuacyjnych
w Przedszkolu nr 90”

– uchwałę w sprawie listy rankingowej w zakresie budowy, moder-
nizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok

II. Zaopiniowano pozytywnie: 

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego przy ul. Pułkownika Francesco Nullo

– uchwałę w sprawie wydania opinii do projektu koncepcyjnego
dla inwestycji pn. „Budowa ul. Mosiężniczej od ul. Francesco Nullo
do ul. Cystersów w Krakowie”

III. Zaopiniowano negatywnie: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„budowa budynku mieszkalno-usługowego (wielorodzinnego)
z garażem podziemnym na dz. nr 158/3, 158/4, 159/9, 159/10,
159/11 obr. 5 Śródmieście przy ul. Supniewskiego /Eisen berga
w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i rozbudową sieci
wodnej na dz. nr 472/1, 546 obr. 5 Śródmieście oraz wjazdem z dz.
nr 546 (ul. Supniewskiego)”. Radni zaopiniowali negatywnie za-
mierzenie inwestycyjne ze względu na formę architektoniczną od-
biegającą od zabudowy os. Oficerskiego, brak informacji o ilości
miejsc parkingowych w garażu podziemnym, a także niedosta-
teczną ilość miejsc parkingowych dla powierzchni usługowej

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie internetowej:
www.dzielnica2.krakow.pl i w siedzibie Rady Dzielnicy II Grze-
górzki, przy ul. Daszyńskiego 22.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Obywatel w samorządzie

Szkolenie dla gimnazjalistów
Grzegórzek 

Od siedmiu lat Rada Dzielnicy II Grzegórzki organizuje warsztaty
z umiejętności społecznych i samorządowych, finansowane ze środ-
ków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych. Szkolenie
o nazwie „Obywatel w samorządzie” adresujemy do uczniów pierw-
szych i drugich klas wszystkich gimnazjów naszej dzielnicy. Jego
celem jest wprowadzenie młodych ludzi w tematykę samorządową:
szkolną, dzielnicową i miejską. Nasz projekt jest komplementarny
w stosunku do programu „Uczeń-obywatel” realizowanego od jede-
nastu lat przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
działające przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W obu tych
programach młodzież z Grzegórzek bierze aktywny udział – dzięki
udziałowi aż trzech z pięciu naszych gimnazjów w projekcie „Uczeń–
Obywatel” zasłużyliśmy na miano „samorządowego” lidera wśród
osiemnastu dzielnic Krakowa. Sprawy dzielnicy i miasta są dla na-
szych młodych mieszkańców coraz ważniejsze, coraz częściej i bar-
dziej świadomie chcą uczestniczyć w procesie ich przemian oraz
rozwoju. Warsztaty, które organizujemy jesienią tego roku, dadzą
szansę na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych
w szkole i poza jej murami. Szkolenie będzie złożone z czterech spot-
kań treningowych. Odbędą się one w siedzibie Rady Dzielnicy II przy
al. Daszyńskiego 22 w dniach 27 IX, 4 X, 11 X i 18 X br.
Program szkolenia przewiduje poruszenie następujących tematów:
Kompetentny obywatel – wybrane kompetencje społeczne
w praktyce 
komunikowanie – słuchanie innych; jak dochodzić do porozumienia;
współpraca – realizacja wspólnego celu; uzyskiwanie i wykorzysty-
wane informacji; umiejętność podejmowania decyzji i odpowie-
dzialność.
Pojęcia: demokracja, obywatel, państwo, samorząd, aktywność
społeczna 
demokracja – tradycja i rzeczywistość (wymiar normatywny – empi-
ryczny); obywatel – kto to taki?; państwo dla obywatela – obywatel
dla państwa; samorząd – istota i sens istnienia; obywatel a Obywatel
– świadomy, aktywny.
Zadania samorządu terytorialnego 
wspólnota samorządowa; samorząd a państwo – wzajemne za-
leżności (struktura samorządu); społeczność lokalna – pomiędzy in-
teresem jednostki a interesem wspólnoty; jakie działania mogą
podejmować obywatele; jak działa samorząd Dzielnicy II – spotka-
nie z przedstawicielem. 
Obywatel aktywnie uczestniczący w życiu społecznym 
możliwości prawne uczestniczenia w podejmowaniu decyzji poli-
tycznej (referendum, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa
ustawodawcza); miejsce NGO (non-governmental organization – or-
ganizacje pozarządowe) w systemie państwa – podstawy prawne
i rola, fundacje, stowarzyszenia, status OPP (organizacja pożytku
publicznego); wolontariat – możliwości rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że i tym razem uczestnikami warsztatów będą
osoby aktywne i zainteresowane poznaniem zarówno teorii, jak
i praktyki działań samorządowych. 

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki 
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Turniej szkół gimnazjalnych 
„Przyjazne prawo” 

Uroczysty finał wkrótce

Jednym z zadań zrealizowanych przez Zespół Koordynacyjny
 Bezpieczny Kraków w 2012 roku był konkurs edukacyjny dla gim-
nazjalistów pt. „Przyjazne prawo”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zorga-
nizowała go wspólnie z Zespołem Prewencji Kryminalnej, Nieletnich
i Patologii Komisariatu Policji II. W ramach konkursu odbył się kon-
kurs literacki pt. „Moja szkoła – miejsce przyjazne i bezpieczne”, tur-
niej wiedzy, którego tematyka została przybliżona podczas
przeprowadzonych w szkołach prelekcji i warsztatów „Przyjazne
prawo” oraz turniej siatkówki dziewcząt i chłopców. W turnieju udział
wzięły wszystkie gimnazja z terenu Dzielnicy II: 5, 6, 7, 8 i 61; ucznio-
wie G8 wzięli udział tylko w części sportowej turnieju - siatkówce
chłopców. 
Niestety, konkurs literacki pt. „Moja szkoła – miejsce przyjazne i bez-
pieczne” nie przyniósł spodziewanych rezultatów. Otrzymaliśmy je-
dynie cztery prace, wszystkie napisane przez gimnazjalistów
z „siódemki”. Zostały przekazane po obowiązującym terminie,
w związku z czym nie poddaliśmy ich ocenie, a szkoda, ponieważ
okazały się ciekawe i dobrze napisane.
Turniej sportowy siatkówki odbył się w Gimnazjum nr 7 przy ul. Ja-
chowicza w dniach 15 i 16 maja br. Organizatorem rozgrywek był
mgr Jan Bubka, nauczyciel wychowania fizycznego, któremu przy tej
okazji serdecznie dziękujemy za ich doskonałe przygotowanie i prze-
prowadzenie. 
Najlepszą drużyną żeńską okazała się drużyna Gimnazjum nr 7, uzys-
kując 5 punktów; kolejne miejsca zajęły dziewczęta z Gimnazjum
nr 61 (4 punkty), Gimnazjum nr 6 (3 punkty) oraz Gimnazjum nr 5
(2 punkty). Wśród drużyn męskich najwięcej, bo 5 punktów uzyskało
Gimnazjum nr 8; 4 punkty otrzymało Gimnazjum nr 7, 3 punkty –
Gimnazjum nr 61, 2 punkty Gimnazjum nr 6 i jeden punkt Gimna -
zjum nr 5.
Test wiedzy odbył się w Gimnazjum nr 7 17 maja br. Przeprowadziła
go aspirant Urszula Góralska-Łuczkowska; z ramienia Zespołu Bez-
pieczny Kraków uczestniczyła w nim radna Agnieszka Pasieka.
Uczniowie pisali test z poziomu klas I, II i III. Każdy z trzech zestawów
szesnastu pytań obejmował zagadnienia z zakresu podstawowych
zasad bezpieczeństwa, praw człowieka, odpowiedzialności karnej
nieletnich i przejawów demoralizacji oraz przepisów ruchu drogo-
wego. Każda z części została oceniona punktowo, a uzyskane punkty
zsumowane. 
Zwycięską drużyną okazali się uczniowie Gimnazjum nr 5 w skła dzie:
Agnieszka Zielińska, Oliwier Leśniak i Alicja Lisowicz. Otrzymali
77 punktów, zdobywając tym samym 5 punktów dla swojej szkoły.
Kolejne miejsca zajęli: 
uczniowie Gimnazjum nr 7: Tomasz Waltoś, Sabina Matysiak i Woj-
ciech Karnia – otrzymali 74 punkty, zdobywając 4 punkty dla szkoły;
drużyna Gimnazjum nr 61 w składzie: Kamil Pamuła, Michał Młynar-
czyk i Klaudia Urbańczyk – uzyskała 62 punkty, 3 punkty dla szkoły;
43 punkty uzyskała drużyna Gimnazjum nr 6: Daniel Synowiec i Piotr
Regdos; szkoła otrzymała 2 punkty.
Dodatkowo każdy z uczestników mógł rozwiązać testy dla pozo -
stałych poziomów, biorąc tym samym udział w konkursie o tytuł
„Mistrza wiedzy o prawie”. I miejsce w teście wiedzy zajęła Klaudia
Urbańczyk z G61, która uzyskała 83 punkty i została Mistrzem, a ra-
czej Mistrzynią Wiedzy o Prawie.

II miejsce zajęła Agnieszka Zielińska z G5, która otrzymała 80 punk-
tów; III miejsce - Wojciech Karnia z G7, który uzyskał 78 punktów.
Po zsumowaniu wszystkich punktów zdobytych dla szkół w teście
i turnieju sportowym otrzymaliśmy następujące wyniki:
I miejsce zajęło Gimnazjum nr 7 – 13 punktów 
II miejsce – Gimnazjum nr 61 – 10 punktów 
III miejsce – Gimnazjum nr 5 – 8 punktów 
IV miejsce – Gimnazjum nr 6 – 7 punktów
V miejsce – Gimnazjum nr 8 – 5 punktów. 
Nagrody w konkursie otrzymają zarówno uczniowie, jak i szkoły,
które reprezentowali. Puchar za zajęcie I miejsca w Turnieju „Przy-
jazne Prawo” otrzyma Gimnazjum nr 7. 
Za zwycięstwo w turnieju sportowym przewidujemy specjalne na-
grody dla uczniów Gimnazjum nr 7 za zdobycie I miejsca i Gimnaz-
jum nr 61 za II miejsce. Nagrody otrzymają także młodzi sportowcy
z gimnazjów nr 5, 6 i 8.
Za udział w teście wiedzy nagrody otrzymają wszyscy jego uczest-
nicy – jedenaścioro uczniów. Nagrodę za zwycięstwo drużynowe
otrzymają uczniowie Gimnazjum nr 7. Specjalną nagrodę wręczymy
Mistrzyni Wiedzy o Prawie. 
Wszystkie szkoły, których uczniowie wzięli udział w turnieju, otrzy-
mają w nagrodę akcesoria sportowe. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wywalczyli na-
grody indywidualne oraz dla szkół. Uroczyste zakończenie turnieju
połączone z wręczeniem nagród planowaliśmy przeprowadzić przed
zakończeniem roku szkolnego, jednak z przyczyn od nas nieza-
leżnych okazało się to niemożliwe. Z uwagi na trudną sytuację fi-
nansową Miasta, środki przeznaczone na zakup nagród zostały
zablokowane; ich przekazanie nastąpić ma dopiero jesienią tego
roku. Informację tę przekazaliśmy dyrektorom szkół przed waka-
cjami. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy; jest ona
dla nas przykra także i dlatego, że wśród uczniów biorących udział
w konkursie byli trzecioklasiści, którzy w czerwcu zakończyli naukę
w gimnazjum. Jesteśmy jednak przekonani, że uroczyste wręczenie
nagród niebawem nastąpi i że wezmą w nim udział wszyscy uczest-
nicy turnieju. O terminie oraz o szczegółach organizacyjnych powia-
domimy dyrekcje szkół.

Agnieszka Pasieka
Przewodnicząca Zespołu Bezpieczny Kraków 

Z pracy Komisji Ochrony
Środowiska

Nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem, kiedy w połowie roku
zablokowano nasze, dzielnicowe środki i uniemożliwiono realizację
zadań zawartych w uchwale, tegoroczne prace zostały podjęte bar-
dzo szybko. Z zadań zawartych w uchwale Nr XVII/188/2012 zreali-
zowaliśmy następujące zadania:
– remont chodnika przy ul. Bobrowskiego – okolice ogródka jorda-

nowskiego (chodnik przez zieleniec oraz chodnik w stronę al. Po-
koju)

– remont chodnika al. Daszyńskiego 21 oraz 23
– remont chodników dochodzących do klatek ul. Siedleckiego 3
– remont chodnika ul. Grochowska 22
– remont chodnika ul. Metalowców 1

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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Wymieniliśmy na bezpieczną nawierzchnię w ogródku jordanow-
skim przy al. Daszyńskiego. W ogródku przy ul. Kieleckiej została po-
szerzona bezpieczna nawierzchnia oraz zamontowaliśmy karuzelę
tarczową i sprężynki. Dodatkowe sprężynki zostały zamontowane
także w ogródku przy ul. Fabrycznej i ul. Bobrowskiego. 

ul. Bobrowskiego (okolice ogródka)

ul. Metalowców 1

al. Daszyńskiego

al. Daszyńskiego 22 al. Daszyńskiego

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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Aby ochronić trawnik na skwerze przed Gimnazjum Nr 7 zostało za-
montowane ogrodzenie, podobnie jak na trawniku przy ul. Kordy-
lewskiego, przy wjeździe od al. Pokoju.

Zrekultywowaliśmy teren zielony przy ul. Sądowej 1 (zlikwidowany
chodnik i piaskownicę zamieniono na trawnik) oraz trawnik przy ul.
Daszyńskiego 11, gdzie nasadziliśmy również nową roślinność. Za-
montowaliśmy 30 ławek w parku Dąbie oraz 4 przy ul. W. Wyrwiń-
skiego.

Przy ul. Fabrycznej dokonano wycinki drzew oraz nasadzono nowe.
Pomimo wielu próśb mieszkańców nie udało nam się dokonać pie-
lęgnacji zieleni przy ul. Botanicznej, gdyż w pierwszej kolejności
trzeba wykonać tam remont chodnika wraz z zieleńcem. 
Teraz – pozostaje nam dbać o wymienione w powyższych zadaniach
i finansowane z naszych wspólnych, publicznych środków m. in. nowe
sprzęty, ławki, chodniki, do czego Państwa serdecznie zachęcam!

Małgorzata Sułkowska
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

ul. Bobrowskiego

Park Dąbie

skwer przed Gimnazjum Nr 7

zieleniec ul. Kordylewskiego

Krakowianie! Płaćcie podatki
w Krakowie!

Każda władza od początku swego istnienia stawała i staje przed pro-
blemem pozyskania środków finansowych na swoje działania. Pań-
stwo nie jest bowiem w stanie samo wytwarzać dochodów.
Tymczasem są one niezbędne do finansowania działalności sektora
publicznego. Nie dotyczy to tylko władzy na poziomie centralnym.
Przed koniecznością zdobycia środków finansowych na sfinansowa-
nie niezbędnych, przypisanych ustawowo zadań, stają też organy
władzy samorządowej.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  



9

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  

Teoria i praktyka parkowania

Uwaga mieszkańcy Osiedla
Oficerskiego (i nie tylko)

Oczom zdziwionych mieszkańców ul. Moniuszki w sobotni poranek
15 września ukazali się dwaj funkcjonariusze Straży Miejskiej
wkładający karteczki za wycieraczki zaparkowanych aut. Szybko
zebrała się wokół nich kilkuosobowa grupka zaniepokojonych po-
siadaczy samochodów. W odpowiedzi na nerwowo zadawane pyta-
nia usłyszeliśmy, że obecność strażników jest wynikiem interwencji
jednego z mieszkańców, który sprawdziwszy z metrem (sic!) w ręku
odległość od krawężnika chodnika do kół zaparkowanych pojazdów
stwierdził, że jest ona w większości przypadków mniejsza niż prze-
pisowe 1,5 m. Rozmowa z funkcjonariuszami miała spokojny i rze-
czowy przebieg. Zostaliśmy pouczeni, w jakiej odległości należy
parkować, aby na przyszłość ustrzec się problemu i mandatu. Jaka
jest praktyka, wszyscy wiemy - mieszkańcy parkują kołami jednego
boku pojazdu równolegle do krawężnika, nie zawsze zachowując
przepisowe 1,5 m dla pieszych. Użytkownicy ciągu pieszego nie
zgłaszają jednak problemów z poruszaniem się chodnikiem; miejsca
wystarcza nawet dla osób z podwójnym wózkiem. Problem nato-
miast pojawia się w ruchu pojazdów, zwłaszcza na odcinku ul. Mo-
niuszki od ul. Grunwaldzkiej do ul. Supniewskiego, która jest tam
dwukierunkowa. Przepisowe parkowanie powoduje utrudnienia
w ruchu, gdyż niemożliwe jest wyminięcie się pojazdów bez ko-
nieczności zjeżdżania na bok jednego z nich. Sytuację pogarszają sa-
mochody zaparkowane równolegle do bezpiecznika po drugiej
stronie jezdni. Dlatego też, w imieniu mieszkańców zwróciliśmy się
z prośbą o ustawienie przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Kieleckiej
do ul. Supniewskiego znaku D–18 oznaczającego miejsce przezna-
czone na postój pojazdów oraz tabliczki T–30h wskazującej postój
na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do kra-
wężnika. Czekamy na zajęcie stanowiska przez ZIKiT z nadzieją, że
nasza prośba zostanie uwzględniona. Do czasu skutecznego (oby)
rozwiązania problemu apelujemy do posiadaczy samochodów
o przepisowe parkowanie w odległości 1,50 cm od krawędzi chod-
nika. Jak się dowiedzieliśmy, interwencja była zgłaszana także w przy-
padku, gdy do przepisowego 1,50 m brakowało jedynie 5 cm. 

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki

Kraków jest miastem liczącym ok. 760 tys. mieszkańców. Każdy z nas
mieszkając tu, studiując czy też pracując, ma prawo mieć określone
oczekiwania wobec władz miasta, zarówno prezydenta, jak i radnych
miejskich czy też dzielnicowych. Wszyscy chcemy bowiem, aby
w mieście dobrze funkcjonowała komunikacja miejska, aby szkoły
były dobrze wyposażone i aby była tu wystarczająca ilość miejsc par-
kingowych czy ławek. Nie chcemy, aby chodniki i drogi były dziu-
rawe. W ramach czasu wolnego chętnie udajemy się na krakowski
Rynek Główny, który jest unikatowy w skali światowej. W mieście od-
bywa się mnóstwo koncertów, przedstawień teatralnych i muzycz-
nych festiwali. Jednak aby wszystkie te potrzeby mogły być
rozwiązane i zaspokojone w stopniu choćby dostatecznym, miasto
powinno mieć dostępne wystarczające środki finansowe.
Każdy z nas odprowadza podatki do urzędu skarbowego właściwego
ze względu na miejsce jego zamieszkania. Procesy migracji i prze-
mieszczania się ludności skutkują tym, że zmieniamy miejsce za-
mieszkania, a więc także miejsca gdzie powinniśmy odprowadzać
nasze podatki. Niska świadomość podatkowa Polaków powoduje jed-
nak, że często w ślad za zmianą miejsca zamieszkania nie idzie ich de-
cyzja o zmianie miejsca, gdzie będą odprowadzane podatki. Większość
Polaków nie wie np. o tym, że w przypadku takich miast jak Kraków
(czyli miast na prawach powiatu) aż 47% wpływów z podatku docho-
dowego od osób fizycznych trafia na konto gminy, w której mieszkają.
W rękach obywateli jest więc de facto decyzja, gdzie ma wpływać nie-
mała część dochodów z płaconych przez nich podatków.
Szacuje się, że w Krakowie mieszka ok. 150 tys. osób, które nie płacą
tutaj podatków. Gdyby przekonać choćby 10% z tej grupy do
zapłacenia podatków w Krakowie, to miasto otrzymałoby około 30 –
40 dodatkowych milionów do budżetu miasta. To liczby, które trudno
zlekceważyć. Wystarczy tylko stwierdzić, że to np. więcej niż miasto
dokłada do Młodzieżowych Domów Kultury. Warto przypomnieć, że
koszt ich funkcjonowania wynosi 25 mln zł, z czego 5 mln zł to sub-
wencja państwowa. W obliczu problemów finansowych, przed jakimi
stoi miasto, wzrost jego dochodów pozwoliłby patrzeć w przyszłość
ze zdecydowanie większym optymizmem.
W tej sytuacji nie dziwi fakt, że władze Krakowa zdecydowały się na
kampanię promocyjną „Kraków – tu płace podatki”, adresowaną do
osób, które co prawda mieszkają tu, ale z podatków rozliczają się
gdzie indziej, np. tam, gdzie są zameldowani na pobyt stały. Jeżeli
osoby te wypełnią we właściwym terytorialnie urzędzie skarbowym
aktualizację dokumentu ZAP-3 i udzielą poprawnych odpowiedzi na
pytania konkursowe mają dodatkowo szansę wygrać atrakcyjne na-
grody. Właśnie zakończyła się druga tura tej akcji. Kolejna trwać bę-
dzie do 15 grudnia 2012 r. Więcej szczegółów na ten temat można
znaleźć na stronie: www.krakow.pl/podatki .
Jak do tej pory akcja przyniosła wymierne skutki, zachęcające do po-
wtórzenia jej z jeszcze większym rozmachem w przyszłości. Warto
bowiem zaznaczyć, że na jej przeprowadzenie wydano z miejskiego
budżetu 16.250 zł. To kwota znikoma, jeżeli ją porównać do zysków,
jakie przyniosła. Otóż w latach 2011 – 2012 w Krakowie przybyło
6.715 nowych podatników (z uwzględnieniem zgonów). Dało to do-
datkowy wpływ do budżetu miasta w wysokości ok. 10 mln zł. Jak
powiedział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmi-
der, „to najlepsza inwestycja w Krakowie w ciągu ostatnich lat”.

Dlatego drogi mieszkańcu Krakowa, jeśli mieszkasz w naszym
pięknym mieście, a wciąż nie płacisz tu podatków, zmień tą decyzję!
Jeśli to zrobisz, możesz wiele na tym zyskać. Środki odprowadzone
do kasy miasta wrócą do Ciebie w postaci lepszych dróg, bardziej no-
woczesnej i usprawnionej komunikacji miejskiej oraz czystszych
osiedli i parków. Miasto będzie w stanie zapewnić także większą ilość
miejsc w przedszkolach oraz utrzymać bogatą ofertę kulturalną.

Wykaż się tym samym postawą obywatelską i zapłać tu swój poda-
tek! Miasto zyska więcej pieniędzy, a przez to Twoje potrzeby będą
lepiej zaspokojone! 

Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki
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Święto Dzielnicy II 
„Zacumuj na Grzegórzkach” 

fot. Małgorzata Finowska

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  

29 września br. odbyło się pierwsze święto Dzielnicy II Grzegórzki
pt. „Zacumuj na Grzegórzkach”. Święto miało charakter sportowo-
rekreacyjny. Podczas wydarzenia odbyły się m.in. zawody sportowe
dla szkół podstawowych i gimnazjów z Grzegórzek oraz rekreacyjny
turniej dla rodzin „Family Cup”. Po zmaganiach można było zasma-
kować tradycyjnej potrawy oraz napić się świeżego i zdrowego soku
z „trawy”. Oczywiście w programie nie zabrakło występów muzycz-
nych, a Ci uzdolnieni plastycznie wspaniale się bawili, tworząc Smoka
Grzegórzka. Nie ukrywamy, że mamy szansę zwyciężyć w konkursie
podczas przyszłorocznej, czerwcowej „Parady Smoków” (głowa
smoka wraz z uśmiechem zrobiona przez Katolicki Dom Kultury
im. ks. kard. A. S. Sapiehy – na zdjęciu). Były żaglówki, którymi można
było popływać po Wiśle. Obok sceny animatorki z Programu Aktyw-
ności Lokalnej Grzegórzki prezentowały program „Aktywni razem”
dla mieszkańców Grzegórzek. 
Natomiast na scenie mieliśmy zaszczyt gościć Panią Marię Jakóbik,
trenerkę pływaków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego oraz młodego, zdolnego pływaka Jerzego Twarow-
skiego. Wspomnijmy trenerskie sukcesy Pani Marii. Była trenerką Oty-
lii Jędrzejczak, natomiast teraz trenuje bardzo zdolnych juniorów
m.in. Marcina Cieślaka oraz Jerzego Twarowskiego. W propagowa-
niu zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku pomagali nam
również hokeiści Cracovii Kraków. Sebastian Witowski, Łukasz Szno-
tala, Aron Chmielewski, Grzegorz Myjak, Robert Kostecki dopingo-
wali dziecii młodzież biorącą udział w zawodach sportowych
a następnie uhonorowali zawodników medalami oraz nagrodami.
Niespodzianką dla zwycięskiej szkoły była koszulka podpisana przez
drużynę hokeistów Cracovii Kraków oraz kije hokejowe.
Bardzo dziękujemy wszystkim współorganizatorom wydarzenia za
okazaną pomoc. Dziękujemy Szkołom Podstawowym oraz Gimna -
zjom z Grzegórzek, dziękujemy MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Ka-
mińskiego przy ul. Lotniczej 1 oraz MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5,
dziękujemy KDK im. ks. kard. A. S. Sapiehy. Zapraszamy za rok.

Rada Dzielnicy II Grzegórzki
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Renowacja żołnierskich
nagrobków – współdziałanie
dzielnic

W ubiegłym roku, z inicjatywy Rady Dzielnicy I powstał pomysł re-
nowacji zniszczonych i zaniedbanych grobów żołnierskich na Cmen-
tarzu Wojskowym przy ul. Prandoty. Do akcji włączyła się Dzielnica II
i wspólnymi siłami do chwili obecnej udało się odrestaurować kilka-
naście żołnierskich nagrobków. Wśród ostatnio odnowionych zna-
lazło się 7 kwater weteranów Powstania Styczniowego, którzy zmarli
w Krakowie w okresie międzywojennym. Mamy nadzieję, że akcja bę-
dzie się rozwijać i przyłączą się do niej kolejne dzielnice, tym bardziej,
że już w styczniu przyszłego roku przypada 150 rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest na-
szym patriotycznym obowiązkiem i nawet w trudnych ekonomicz-
nie czasach nie powinniśmy o tym zapominać.

Mieczysław Czytajło – radny Dzielnicy II

Na Skrzydłach Historii

To już VIII edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy o lotnictwie Na
Skrzydłach Historii. W tym roku organizatorzy: Klub 303 Ośrodka Kul-
tury Kraków-Nowa Huta, Dzielnica XIV Czyżyny oraz Muzeum Lot-
nictwa Polskiego w Krakowie, do udziału oprócz gimnazjalistów
zapraszają uczniów V i VI klas szkoły podstawowej. Konkurs dla szkół
podstawowych odbędzie się pod tematem przewodnim Dlaczego
samolot lata?, a dla szkół gimnazjalnych Bitwa o Anglię.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z bezpłatnych pro-
gramów zdrowotnych realizowanych przez naszą Dzielnicę. W tym
roku oferujemy Mieszkańcom aż 6 różnego rodzaju programów. Na
ich realizację zostanie przeznaczone 50 tys. złotych. To najwięcej
spośród wszystkich 18 dzielnic Krakowa. Jednocześnie informujemy,
że – według stanu na 19 września – dwa z nich, tj. program profilak-
tyki chorób płuc i program profilaktyki raka tarczycy już się zakoń-

Nazwa zadania Realizator zadania Termin
realizacji

Miejsce
realizacji

badań
Rejestracja Opis programu

1 Program profilaktyki wad postawy wraz z
zajęciami z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci

ze szkół podstawowych i gimnazjów z
terenu Dzielnicy II

NZOZ Krakowski Ośrodek
Diagnostyki Kręgosłupa

01.VI–
20 XI 2012 r.

Szkoły
z terenu
Dzielnicy 

Program realizowany
w szkołach

Program zakłada wykonanie badań przesiewowych
wad postawy (komputerową metodą mory

projekcyjnej) dla dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Dzielnicy II. Dzieci, u których

wykryto wady mają zostać zakwalifikowane do
programu gimnastyki korekcyjnej. Planuje się

stworzenie grup ćwiczeniowych po max 15 osób,
w każdej z grup planuje się  przeprowadzenie

16 cykli zajęć po 45 min.  

2 Program szczepień przeciwko grypie dla
mieszkańców Dzielnicy II bez ograniczenia

wiekowego

NZOZ Centrum Zdrowia
i Profilaktyki DĄBIE

17 IX–
20 XI 2012 r.

ul. Widok 31 Telefoniczna od
poniedziałku do piątku
w godzi 8.00 - 18.00.

Tel. 12- 414-11-51

Program zakłada wykonanie szczepień przeciwko
grypie poprzedzonych konsultacją lekarską. 

3 Program szczepień przeciwko
meningokokom dla dzieci z Dzielnicy II

Wojewódzki Szpital
Dziecięcy im. Św.

Ludwika w Krakowie

12.VII –
29.XI 2012 r.

ul. Strzelecka
2 A

Telefoniczna od
poniedziałku do piątku
w godzi  8.00 – 18.00.

Tel. 12-430-34-72

Program zakłada wykonanie szczepień przeciwko
menigokokom poprzedzonych konsultacją

lekarską.

4 Program profilaktyki raka szyjki macicy dla
mieszkanek Dzielnicy II ze szczególnym

uwzględnieniem kobiet w wieku od 18 do
25 roku życia i od 60 roku życia

N ZOZ Śródmieście 4 VII –
20 XI 2012 r.

ul. Widok 31 Telefoniczna od
poniedziałku do piątku
w godzi  8.00 – 18.00.

Tel. 12-414-11-51

Program zakłada wykonanie badań
cytologicznych, interpretację wyniku, konsultację

lekarską.

czyły z uwagi na wyczerpanie się limitu pacjentów, jaki był przewi-
dziany. Szczegóły dotyczące miejsca i czasu wykonywanych badań
znajdują się w załączonej tabeli. Zachęcamy do korzystania i dziele-
nia się z nami opiniami na temat badań.

Witold Rieger
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Bezpłatne programy zdrowotne realizowane w Dzielnicy II

Głównym celem Na Skrzydłach Historii jest zainteresowanie  mło -
dzieży lotnictwem i lataniem oraz rozwijanie wyobraźni i pomysło -
wości. Ponadto chcemy zapoznać uczestników z historią miejsc
związanych z lotnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem historii
Lotniska Rakowice - Czyżyny i lotniczych jednostek wojskowych, któ-
rych nazwy noszą pobliskie dla Klubu 303 osiedla (Dywizjonu 303
i 2 Pułku Lotniczego).
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 28 września 2012 r. Szczegółowe
informacje, regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać na stronach
www.krakownh.pl oraz http://na_skrzydlach_historii.zso14.pl.
W ramach przygotowań do konkursu zorganizowane zostaną
wykłady i lekcje historyczne oraz konsultacje w pracowni modelar-
skiej Klubu 303. Dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się
do drugiego etapu konkursu, przewidujemy wyjazd do 13 Eskadry
Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice. Laureaci otrzymają
 atrakcyjne nagrody, a szkoła zwycięskiej drużyny otrzyma sprzęt
multimedialny.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Dzielnicy: XIV
Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa
Huta.

Patronat honorowy nad konkursem objął Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider. 

Kontakt:
Klub 303 Ośrodka Kultury 
Kraków-Nowa Huta
tel. 12 681 39 78
klub303@krakownh.pl 
www.krakownh.pl 
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Integracja międzyszkolna
Dzielnicy II Grzegórzki 

Integracja Międzyszkolna Dzielnicy II Grzegórzki ma na celu zapo-
czątkowanie współpracy szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych
na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w mieście Krakowie. Przedsięwzię-
cie jest organizowane w ramach Projektu Korba. 

Samorządy Uczniowskie znajdujące się na terenie Dzielnicy II Grze-
górzki (tj. Liceum Ogólnokształcące nr VIII; Liceum Ogólnokształcące
nr XIII; Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego; Zespół
Szkół Zawodowych nr 1) wezmą udział w szkoleniach zorganizowa-
nych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul.
Rzeźnicza 4. Spotkania będą odbywały się cyklicznie. W czasie zajęć
młodzież będzie podejmować przedsięwzięcia mające na celu roz-
wój i promocję dzielnicy. We wspólne działania będziemy chcieli za-
angażować gimnazjalistów, którzy będą mieli okazję zaistnieć
w życiu społecznym, jak również poznać swoich starszych kolegów
i koleżanki, z którymi w przyszłości będą się uczyć. W tym momencie,
nie podamy konkretów związanych z zaangażowaniem w życie dziel-
nicy, gdyż liczymy na pomysłowość i kreatywność młodzieży. „Co
dwie głowy to nie jedna” więc na pewno uda się wymyślić coś inno-
wacyjnego, ciekawego a zarazem przyciągającego uwagę. 
Zwieńczeniem wspólnych działań będzie wspólnie zorganizowana
Impreza Andrzejkowa, na którą zostaną zaproszeni uczniowie na-
szych szkół. Każdy przeszkolony Samorząd, wylosuje dla siebie za-
danie organizacyjne, które przyczyni się do rozpowszechnienia
i zareklamowania wspólnej zabawy. 

Michał Foryś – uczeń ZSZ nr 1 w Krakowie

Zajęcia pozaszkolne dla dzieci
i młodzieży w Młodzieżowym
Domu Kultury 
„Dom Harcerza” 
im. prof. A. Kamińskiego
w Krakowie

Młodzieżowy Dom Kultury " Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego
przy ulicy Lotniczej 1 w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci i mło -
dzież na zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, komputerowe, hob-
bystyczne, sportowe oraz edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013.
Polecamy lekcje gry na instrumentach, naukę języka francuskiego,
koła rękodzielnicze, bukieciarstwo, florystykę, koła plastyczne i foto-
graficzne, szachy, zajęcia sportowe (siłownię, strzelnicę, tenis stołowy),
modelarnię, taniec towarzyski i nowoczesny, tworzenie stron inter-
netowych, komputerowy klub gier sieciowych i wiele innych. Prowa-
dzimy nabór dzieci i młodzieży do zespołów tanecznych, wokalnych,
teatralnych. Pracownia muzyczna zaprasza na próby  zespołów roc-
kowych, bluesowych i jazzowych. Dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych oferujemy możliwość realizowania fakultatywnych godzin
wychowania fizycznego w różnych atrakcyjnych formach. 

W tym roku przewidujemy szereg atrakcyjnych imprez, konkursów,
przeglądów i wystaw: IX Imieninowy Małopolski Konkurs Recytator-
ski Poezji Jerzego Harasymowicza, VI Recytatorski Konkurs Poezji
Jana Twardowskiego, XVII Ogólnopolski Konkurs „Grafika Młodych”,
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój Brzechwa”, Konkurs Plastyczny
„Jesienne duszki, leśne skrzaty”, XII Ogólnopolski Konkurs Fotogra-
ficzny „Kapliczki i zabytki sakralne Karpat”, IX Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny „Świat Poezji J. Harasymowicza w obiektywie”, XI Kra-
kowski Konkurs Tradycyjnej Pieśni i Piosenki Polskiej, Maraton Teat-
ralny, „Prasówkę” konkurs na najlepszą gazetkę szkolną, a także nowy
konkurs na plakat; „Czad usypia” i „Nie porzucaj (czworonoga)”. W ra-
mach rocznic polecamy konkurs wiedzy o Januszu Korczaku „Nie ma
dzieci, są ludzie” i zachęcamy całe rodziny do udziału w Żywych Lek-
cjach Historii (150 rocznica wybuchu powstania styczniowego i 70
rocznica ujawnienia grobów katyńskich). 

Zapraszamy także dzieci w wieku od 3 do 4 lat na zajęcia do nowego
klubu: „Maluchy znad Białuchy”, codziennie od poniedziałku do
piątku, od 8.30 do 12.30. W programie: plastyka, rytmika, zabawy ję-
zykowe. 
Zapisy i informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-
19.00 tel. 12 411 91 89, 12 294 44 44 oraz na stronie internetowej
www.mdk-lotnicza.pl. 

(mdk)

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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Odsłonięcie tablicy 
Ignacego Daszyńskiego

W dniu 31 sierpnia 2012 r. odbyła się na Grzegórzkach bardzo miła uro-
czystość – odsłonięcie tablicy poświęconej Ignacemu Daszyńskiemu,
która została umieszczona na ścianie budynku przy alei noszącej imię
tego przedwojennego działacza niepodległościowego, polityka i pub-
licysty. Uroczystość tę poprzedziły długie przygotowania: konieczne
było uzyskanie zgody, zlecenie wykonania tablicy, a także jej zamon-
towanie. Inicjatorem powstania tablicy był wieloletni mieszkaniec al.
Daszyńskiego – pan mgr inż. Albin Kieniewicz. Walczył on zresztą kilka
lat o to, aby taka tablica powstała, została wmurowana i przypominała
wszystkim, a szczególnie młodzieży, kim był patron jednej z najład-
niejszych ulic naszej dzielnicy. A był przecież Ignacy Daszyński nie tylko
radnym miasta Krakowa, posłem na Sejm Ustawodawczy i marszał -
kiem Sejmu, ale także premierem Tymczasowego Rządu Lubelskiego
odrodzonej w 1918 roku II Rzeczpospolitej. To pan Albin Ksieniewicz
przekonał właścicielkę Zakładu Kamieniarskiego panią Danutę
Imielską do nieodpłatnego wykonania tablicy, to on wydeptywał
ścieżki, aby uzyskać wszystkie wymagane zezwolenia. Zarówno panu
Albinowi Ksieniewiczowi, jak i pani Danucie Imielskiej składamy ser-
deczne podziękowania za ich bezinteresowne zaangażowanie w przy-
wracanie pamięci o Ignacym Daszyńskim.

Odsłonięcia tablicy na budynku przy al. Daszyńskiego 7 dokonali
wspólnie: Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Rady Dzielnicy II
Grzegórzki oraz pan Albin Kieniewicz. W uroczystości wzięli udział
radni oraz mieszkańcy z Dzielnicy II.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Parkuj z głową

Ciągle narzekamy na to, że nie ma wystarczająco dużo miejsc par-
kingowych w Krakowie. Niewątpliwie jest to prawda, ale zdarza się
czasami, że to, w jaki sposób parkujemy nasze samochody przyczy-
nia się do wspomnianego już braku miejsc. 
Najlepszym przykładem wziętym z rejonu naszej dzielnicy jest ulica
Zygmunta Augusta. Biegnie ona od ulicy Lubicz do ulicy Topolowej
wzdłuż Parku Strzeleckiego. Jest to newralgiczny punkt, jeżeli  chodzi
o miejsca postojowe, ponieważ w okolicy znajduje się przychodnia,
dworzec PKP i PKS, Galeria Krakowska oraz siedziba sądu administra -
cyjnego. 
Do wiosny tego roku można było parkować jedynie na odcinku od
ulicy Lubicz do ulicy Kurkowej a w dalszej części ulicy Zygmunta Au-
gusta znajdowało się miejsce postojowe dla tzw. busów. Wszystko
to zmieniło się parę miesięcy temu, kiedy to busy zostały przenie-
sione w inne miejsce a odcinek od ulicy Kurkowej do ulicy Topolo-
wej został przeznaczony na miejsca postojowe. 

I cóż się stało? Otóż na odcinku od ul. Lubicz do ul. Kurkowej samo-
chody parkowane są zgodnie ze znakiem zamieszczonym na samym
jej początku czyli prostopadle do ulicy (zdjęcie nr 1), natomiast na
odcinku od ul. Kurkowej do ul Topolowej, pomimo takiego samego
znaku (zdjęcie nr 2) umieszczonego na rogu, wszystkie samochody
parkowane są równolegle do ulicy (zdjęcie nr 3). 
Na obu odcinkach ulica ma dokładnie taką samą szerokość i wystar-
czyłoby tylko popatrzeć jak parkuje się auta w pierwszej jej części,

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  
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Przyjaciel Biblioteki 2012

Gdyby zapytać przypadkowo napotkane osoby czy lubią biblioteki,
wielu z nich pewnie odpowie twierdząco. 
Biblioteka to przecież miejsce, gdzie można znaleźć ulubioną książkę,
podyskutować o niej, a miła pani bibliotekarka pomoże wyszukać,
doradzi i porozmawia. 
Jednak, gdyby zapytać różne osoby, czy sami są w stanie zrobić coś
dla biblioteki, liczba chętnych nie będzie już taka duża. 
Dlatego ogromnym uznaniem i szacunkiem darzymy wszystkich,
którzy poświęcają swój czas i energię i bezinteresownie podejmują
działania na rzecz biblioteki. Te działania mogą mieć różny charak-
ter, ale pomagają nam osiągnąć ważne cele – biblioteki mają być no-
woczesne, zasobne, bezpieczne i co najważniejsze, nie może ich
zabraknąć na mapie kulturalnej naszego miasta. 
Naszych sprzymierzeńców pragniemy wyróżniać, pokazać, że ich do-
ceniamy, dlatego już po raz czwarty w historii ŚBP zorganizowaliśmy
uroczystość nadania honorowego tytułu Przyjaciela Biblioteki. 
W tym roku to miłe wydarzenie miało miejsce w Filii nr 12 w dniu
27.09.2012 roku. Wybór miejsca nie był przypadkowy, ponieważ to
właśnie bibliotekarki tej filii wytypowały osoby, których działania
przyczyniły się do poprawy warunków lokalowych i bezpieczeństwa
w bibliotece. Z powodu ograniczeń finansowych i ze względu na na-
pięty grafik zajęć naszych gości tegoroczna uroczystość miała cha-
rakter bardzo kameralny. W obecności pracowników Działu
Instrukcyjno Metodycznego i personelu Filii nr 12, Dyrektor ŚBP wrę-

aby zrobić dokładnie to samo. Nie wspominam już o tym, że warto by
czasami zwracać uwagę na znaki. Nie jest to oczywiście znak nakazu,
ale wystarczy pomyśleć, zastosować zwyczajny zdrowy rozsądek, aby
dojść do wniosku, że gdyby wszyscy parkowali w drugiej części ulicy
tak jak to robią kierowcy w pierwszej jej części, to mielibyśmy dwa
razy tyle miejsc parkingowych, nie mówiąc już o tym, że parkowanie
byłoby zdecydowanie prostsze. 
Zgodnie z apelem mieszkańców tej ulicy, proszę o zastosowanie się
do znaku i parkowanie „z głową”. Będziemy mieli wszyscy więcej
miejsca na postawienie naszych samochodów.

Berenika Rewicka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Od lewej : Stanisława Lubaczewska, Dyrektor SBP Jadwiga Wiatr,
radna Berenika Rewicka, aspirant Stanisław Dziedzic, 

Anna Skoczylas, radna Małgorzata Sułkowska

Pani Dyrektor ŚBP mgr Jadwiga Wiatr wręcza dyplom
radnej Berenice Rewickiej

Radna Małgorzata Sułkowska
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czyła podziękowania na ręce dwóch Pań Radnych Dzielnicy II, Bere-
niki Rewickiej i Małgorzaty Sułkowskiej oraz przekazała podzięko-
wanie dla Przewodniczącej Rady Małgorzaty Ciemięgi, która nie
mogła być obecna na uroczystości. Działania Rady Dzielnicy II Grze-
górzki przyczyniły się do tego, iż lokal biblioteczny doczekał się nie-
zbędnego remontu i stał się miejscem miłym dla oka pracowników
i użytkowników. Czwartym „Przyjacielem Biblioteki” został policjant
–legenda, czyli Aspirant Stanisław Dziedzic z II Komisariatu Policji.
Jak to określiła Kierowniczka filii, już na sam widok Aspiranta Dzie-
dzica okoliczny półświatek szerokim łukiem omija bibliotekę, a że
gościem w bibliotece jest częstym, wszyscy mogą się czuć bez-
pieczne. Miła rozmowa przy kawie i przygotowanych przez panie
bibliotekarki słodkościach była kolejnym punktem uroczystości. Jesz-
cze raz mogliśmy się przekonać jak bardzo leży na sercu los biblioteki
wszystkim obecnym na uroczystości. 

Krystyna Wicińska-Liwacz – Instruktor ŚBP

Pani Dyrektor ŚBP mgr Jadwiga Wiatr wręcza dyplom
aspirantowi Stanisławowi Dziedzicowi
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Sygnalizacja świetlna przy ul. Brodowicza 

Potrzeba modernizacji

W imieniu mieszkańców Osiedla Oficerskiego zwróciliśmy się do Za-
rządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o modernizację syg-
nalizacji świetlnej przy ul. Brodowicza, na skrzyżowaniu z ul.
Moniuszki, na wysokości kościoła pw. Bożego Miłosierdzia. Postulo-
wana zmiana powinna doprowadzić do wydłużenia czasu trwania
zielonego światła, umożliwiającego przejście pieszym przez ul. Bro-
dowicza. Na drodze tej, uznanej za drogę szybkiego ruchu, zamon-
towano sygnalizację, która umożliwia pieszym przejście tylko po
naciśnięciu przycisku. Czas oczekiwania na zmianę światła jest długi,
zaś ogromnym problemem jest to, że światło zielone zmienia się tak
szybko, że nawet osoba zdrowa, pełnosprawna ruchowo, jest w sta-
nie podczas jego trwania przejść mniej więcej 2/3 szerokości jezdni;
pozostałą część pokonuje już na czerwonym. 

Problem ten zgłaszają od paru lat mieszkańcy Osiedla, przede
wszystkim osoby starsze, poruszające się o kulach lub na wózkach
inwalidzkich oraz mamy z małymi dziećmi. Na zielonym świetle są
w stanie przejść przez połowę jezdni, resztę przechodzą na czerwo-
nym, denerwując się i bojąc o własne bezpieczeństwo. 
Osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawne stanowią coraz
większą grupę mieszkańców Osiedla Oficerskiego, dlatego też ich
potrzeby muszą być wzięte pod uwagę, a rozwiązania umożliwiające
im normalne funkcjonowanie jak najszybciej wdrożone. 
Sygnalizacja wzbudzana montowana jest na drogach szybkiego
ruchu, gdzie ruch pieszych jest niewielki, jednak to miejsce, z uwagi
na popularny sklep po jednej stronie, zaś kościół, przystanek auto-
busowy i pasaż handlowy po drugiej, trudno zakwalifikować jako
mało uczęszczane. Konieczne jest wydłużenie czasu potrzebnego na
bezpieczne i spokojne przejście pieszych. Warto byłoby także za-
montować głośniki dla osób słabo widzących, sygnalizujące światło
zielone, które stosuje się powszechnie od połowy lat dziewięćdzie-
siątych na przejściach dla pieszych. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące pismo:
„Na skrzyżowaniu ulic: Brodowicza – Moniuszki sygnał zielony na
przejściu dla pieszych wyświetlany jest minimum przez 7 sekund. Po
ww. sygnale występują 4 sekundy światła zielonego migającego,
które traktowane jest jak sygnał zielony (co łącznie z sygnałem zie-
lonym daje 11 sekund sygnału zezwalającego na wejście na jezdnię)
oraz 10 sekund czasu ewakuacji. Daje to w sumie 21 sekund czasu,
w którym przewidziane jest zejście pieszego z jezdni, co jest wartoś-
cią w zupełności wystarczającą nawet dla osób starszych.
Zwracamy także uwagę, że 21 sekund jakie mają piesi na pokonanie
przejścia o długości 13 m oznacza, że aby pieszy pokonał tę od-
ległość w tym czasie musi poruszać się z prędkością ok. 0.6 m/s. Dla
osób o ograniczonej sprawności przyjmuje się, że prędkość poru-
szania się wynosi między 0.8 a 1.0 m/s. Oznacza to, że czas na poko-
nanie jezdni jest całkowicie wystarczający, nawet dla osób
o ograniczonej motoryce. 
Informujemy także, że w przygotowaniu jest projekt modernizacji
sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, wraz z montażem syg-
nalizacji akustycznej. W ramach przygotowania nowego programu
sterującego sygnalizacją zostanie przeanalizowana możliwość
wydłużenia sygnału zielonego na przejściach dla pieszych przez ul.
Brodowicza do 10 sekund. Do czasu przeprowadzenia modernizacji
Zarząd nie widzi obecnie potrzeby wprowadzania zmian”.
Trudno, będąc mieszkanką Osiedla Oficerskiego, przechodzącą co-
dziennie przez opisane skrzyżowanie i obserwującą ruch w tym re-
jonie, zgodzić się z treścią pisma ZIKiT. Widok osób nerwowo
patrzących na zmieniające się światło i przyspieszających krok jest
nieodłącznie związany z tym miejscem. Suma czasów, obliczonych
w sumie na 21 sekund, jest zdaniem pracowników ZIKit „wartością
wystarczającą nawet dla osób starszych”. Mieszkańcy Osiedla nie po-
dzielają tej opinii. Nadzieję na zmianę budzi ostatni akapit pisma, za-
powiadający powstanie projektu modernizacji sygnalizacji świetlnej
na omawianym skrzyżowaniu. Oznacza to, że – mimo wyliczeń, wska-
zujących na idealną (?) wręcz sytuację pieszych – wydłużenie sygna -
łu świetlnego jest potrzebne. Oby tylko nie skończyło się na
projekcie, którego realizacji nie będzie można się doczekać.
W sprawie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Bro-
dowicza została złożona także interpelacja przez radną Magdalennę
Bassarę. Odpowiedź udzielona przez ZIKiT jest tożsama z tą, która
wpłynęła do Rady.

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki 
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Aktywny wypoczynek
na Grzegórzkach – oferta
dla dzieci i młodzieży

Aktywnie w górach i nad morzem

Podczas tegorocznych wakacji wiele się działo. Również i u nas. Na
koloniach sportowo-tanecznych zorganizowanych przez Stowarzy-
szenie Aktywny Wypoczynek – Grzegórzki odpoczywało i bawiło się
ponad sto dzieciaków z Grzegórzek i nie tylko. W lipcu – w górach
w Białce Tatrzańskiej, w sierpniu zaś nad morzem w słonecznej, ale
jednak zimnej w tym roku Ustce. 

Piękno gór

W lipcu postawiliśmy na Białkę Tatrzańską, która po raz kolejny przy-
jęła nas otwartymi ramionami, miłą atmosferą i dobrym jak to w gó-
rach jedzeniem. Ogrom szlaków tatrzańskich, baseny termalne
i stolica polskich gór to tylko niektóre atuty wypoczynku w Tatrach.
Dzieci miały okazję nie tylko wędrówki nad Morskie Oko, czy wyjścia
na popularne termy. Program wypełniły codzienne zajęcia sportowe,
zajęcia na basenie, który znajdował sie na terenie ośrodka, nauka
tańca oraz znane już sporej grupie dzieci maty taneczne z nowymi
utworami. Ośmioosobowa kadra od wczesnych godzin rannych do
późnych nocnych starała się, aby nikt z naszych kolonistów nie nudził
sie i był zadowolony, co chyba sie udało. 

Polskie morze

Obiecanym i oczekiwanym od kilku lat wyjazdem, zwłaszcza przez
tych, którzy jeżdżą z nami od 2007 roku, był wyjazd nad polskie
morze. Po przeszukaniu i sprawdzeniu wielu ofert padło na Ustkę.
Mała miejscowość, która stała sie jeszcze bardziej znana dzięki Ku-
chennym Rewolucjom. 60 osób po długiej podróży pociągiem i kil-
kunastominutowej autokarem marzyło, aby po chwili odpoczynku
wykąpać się w morzu. Niestety, pierwsze trzy dni w górze powiewała
znienawidzona przez wszystkich czerwona flaga. Po kilku dniach
cierpliwości udało się - zagościła biała flaga, która wraz ze słońcem

utrzymywała się prawie do końca trwania wyjazdu. Jak to na wyjeź-
dzie, nie tylko plaża znalazła sie w programie kolonii. Liczne zajęcia
taneczne, muzyczne, sportowe pozwalały co dzień wyszaleć sie dzie-
ciom, które jak wiadomo, mają ogromne pokłady energii. 

Kraków podczas wakacji

W czasie trwania wakacji, oprócz kolonii, kadra wychowawców i in-
struktorów sportowych organizowała dzieciom czas codziennie od
10.00 do 15.00. W siedzibie Stowarzyszenia można było poćwiczyć
umiejętności na matach tanecznych czy piłkarzykach. Przy
współpracy z Klubem Sportowym Grzegórzecki odbywały sie pod-
czas wakacji treningi piłki nożnej i zajęcia sportowe dla dzieci. Nie
zabrakło też wycieczek - spora grupa dzieci brała udział w wyjazdach
rowerowych po Krakowie czy jednodniowych wycieczkach. Dzięki
uprzejmości Portu Lotniczego Kraków-Balice, tam również mogliśmy

być – poznać pracowników, lotnisko, stanowiska obsługi pasażerów
i zważyć się na taśmie bagażowej… Z zajęć stacjonarnych podczas
wakacji skorzystało ponad 50 dzieci z Grzegórzek i nie tylko. 

Nie tylko wakacje

W ciągu roku szkolnego zapraszamy na zajęcia organizowane przez
nasze Stowarzyszenie:

• PIŁKA NOŻNA:
Zapraszamy do sekcji piłkarskich prowadzonych przez Stowarzysze-
nie Aktywny Wypoczynek – Grzegórzki przy współpracy z Klubem
Sportowym Grzegórzecki. W piłkę grają chłopcy w trzech katego-
riach wiekowych: 4-8 lat; 9-12 lat; 13-15 lat oraz dziewczyny w wieku
9-15 lat. Zajęcia odbywają sie na boisku KS Grzegórzecki lub w sali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Kra-
kowie. 
Prowadzący zajęcia:  p. Rafał Bohacz, nauczyciel WF-u w SP38, trener
z uprawnieniami PZPN
p. Mateusz Jelonek. były zawodnik wielu ligowych klubów, instruktor
sportowy.

• MATY TANECZNE: 
Sekcja mat tanecznych dla zaawansowanych, gdzie dzieci uczą się
tworzyć własne utwory do mat tanecznych. Zajęcia są w formie

Wycieczka nad Morskie Oko – kolonia letnia Białka Tatrzańska Zabawy na basenie – kolonia letnia Białka Tatrzańsk a
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łączonej i trwają dwie godziny raz w tygodniu – jedna godzina to ta-
niec na macie, druga zaś – informatyka i tworzenie utworów.

• WYCIECZKI: 
W niektóre weekendy zapraszamy na jednodniowe wycieczki  lub
wyjazdy narciarskie (w okresie zimowym). Aktualne informacje są na
stronie internetowej.

Ferie 2013

Podczas tegorocznych ferii zimowych zapraszamy na obóz sportowo
narciarski w Wiśle w paśmie Beskidów. Wyjazd jest organizowany
w formie dwóch osobnych turnusów (pierwszy tydzień lub drugi ty-
dzień ferii). Plan zakłada głównie wyjścia na stok (narty, snowboard),
zajęcia sportowe, taneczne i na matach do tańczenia. Co ważne, dzieci
na stoku będą cały czas pod okiem instruktorów, którzy jadą z nami. 

Więcej informacji o sekcjach, terminach zajęć i wyjeździe zimowym
na stronie internetowej:
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl
lub w siedzibie Stowarzyszenia.
Zapisy – osobiście podczas dyżurów, e-mailowo, telefonicznie.

Sławomir Swornik, Prezes S.A.W. Grzegórzki
Maciej Szafrański, Zastępca Prezesa

Rafał Bohacz, Mateusz Jelonek, trenerzy sekcji piłki nożnej

Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych kojarzy się nam przede wszystkim z odwiedza-
niem cmentarzy, zapalaniem zniczy, przyozdabianiem grobów
i modlitwą za zmarłych.

Skąd jednak pochodzi ta uroczystość?

Wszystkich Świętych (łac: festum omnium sanctorum) to rzymskoka-
tolicka uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich zna-
nych i nieznanych świętych. Jest to święto przede wszystkim
katolickie, chociaż obchodzone również w kościele anglikańskim 
i luterańskim. Jednak w myśl dobrego zwyczaju, obchodzi je także
wiele osób innych wyznań.
Najdawniejsze początki tej tradycji mają swe korzenie w starym
 celtyckim święcie „Samhain” czyli „śmierć ciała”, które oznaczało dla

naszych dawnych przodków początek nowego roku, który przypa-
dał na mniej więcej dzień 31 października lub 1 listopada. Kończyło
się lato, kończyły się żniwa a dawni Celtowie wierzyli, że duchy
zmarłych w tym dniu zstępują na ziemię w poszukiwaniu żywych by
zamieszkać w nich przez następny rok. By temu zapobiec gaszono
ogniska, kaganki i pochodnie, ubierano się w podarte ubrania, by
wszystko wokół wyglądało niegościnnie i ubogo a tym samym by
duchy omijały takie miejsce.
Bezpośrednio z tego święta wywodzi się anglosaski, a nie po-
wszechnie uważany za amerykański, zwyczaj Halloween, przypa-
dający na dzień 31 października.
Chrześcijańska tradycja Wszystkich Świętych wywodzi się jednak
przede wszystkim z kultu oddawania czci męczennikom za wiarę
w Chrystusa, którzy nie zostali wspomniani w martyrologiach, nie są
wyniesieni na ołtarze, nie są znani z imienia ani nie są wymienieni
w kanonie Mszy Świętej. 

Jak to się stało, że obchodzimy je 1 listopada? 

Jak zostało już wspomniane, uroczystość Wszystkich Świętych ma
swe początki w kulcie męczenników. W rocznicę śmierci męczennika
( śmierć jest przecież dla chrześcijan dniem narodzin dla nieba),
 odprawiano przy grobach Eucharystię i czytano opisy męczeństwa.
Pamięć o tych ludziach była w dawnych wspólnotach chrześcijań-
skich pieczołowicie przechowywana a każda taka gmina posiadała
ich dokładny spis. Przez swoje męczeństwo byli oni wszak bliżej
Chrystusa a przez to ich wstawiennictwo u Boga nabierało szczegól-
nej mocy. 
W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia relikwii świę-
tych lub ich części w inne miejsca. Relikwie świętych podróżowały
więc od jednej parafii do drugiej, od jednego klasztoru do innego,
czasami położonego w znacznej odległości od tego pierwszego.
 Takiemu przenoszeniu relikwii towarzyszyła cała oprawa, a przybycie
jej w miejsce przeznaczenia oznaczało pielgrzymki wiernych
wierzących w nadprzyrodzoną moc uzdrawiania i spełniania próśb.
W ten oto sposób podkreślano, że święci nie są własnością jedynie
danego miejsca czy parafii, ale całego Kościoła. 
Dopiero w roku 610, kiedy to papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza
starożytną świątynię Panteon, złożono w niej liczne relikwie, w tym
kamienie z katakumb chrześcijańskich męczenników. Według źródeł
przywieziono wtedy 28 pełnych wozów. Po poświęceniu tej budowli
na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników, zaczęto tam
oddawać cześć zmarłym męczennikom w dniu 13 maja. Dzień ten
nie został wybrany przypadkowo, ale dlatego, że właśnie 13 maja
został poświęcony kościół, a więc z pogańskiego Panteonu stał się
sakralną budowlą Kościoła.

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek – Grzegórzki

ul. Bobrowskiego 9, 31-552 Kraków
aktywnywypoczynek@onet.pl,
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl, tel. 607883879
KRS 0000431449, REGON 122651295 NIP 6751480713

Dyżury dla rodziców: WT, ŚR, CZ, 18.00 - 19.00 i telefonicznie.
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MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca (całokształt spraw Rady Dzielnicy):
środy, godz. 13.30 – 14.30, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34
(biuro Rady Dzielnicy II). W dniach sesji Rady dyżury sie nie odbywają.

GRZEGORZ FINOWSKI
Wiceprzewodniczący (sprawy Komisji Planowania Przestrzennego
i Inwestycji oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej):
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17 – 18, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

MAGDALENA MALISZEWSKA
(sprawy Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych): poniedziałki, godz. 17 – 18, biblioteka ul. Bobrowskiego 11

BERENIKA REWICKA
(sprawy Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej):
pierwszy czwartek miesiąca, godz. 12 – 13,
biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7A.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu mailowym: berenika.dzielnica2@gmail.com.

MIECZYSŁAW CZYTAJŁO
(sprawy Komisji Kultury, Komisji Edukacji oraz Komisji Sportu i Rekreacji):
drugi wtorek, godz. 18 – 19, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

Łukasz Derdziński
trzecia środa miesiąca, godz. 18 – 19, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Maciej Hankus
trzecia środa miesiąca, godz. 18 – 19, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Andrzej Kalista
piątki, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Zaleskiego 2.

Anna Matuszek
poniedziałki, godz. 17 – 18, siedziba Rady Dzielnicy II.

Małgorzata Sułkowska
piątki, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Zaleskiego 2 oraz pierwszy wtorek
miesiąca, godz. 10 – 11, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7A.

Alicja Gołąb-Radziszewska
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Janusz Łyczko
Istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 
pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

Elżbieta Śpiewla
wtorki, godz. 18.30 – 19.15, Gimnazjum nr 7, przy ul. Jachowicza 5.

Michał Skoczeń
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00
(biuro Rady Dzielnicy II).

Łukasz Pietryka
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00
(biuro Rady Dzielnicy II).

Terminy dyżurów
Zarządu Rady Dzielnicy II 

Terminy dyżurów
radnych Dzielnicy II 

W roku 731 papież Grzegorz III przeniósł obchody z 13 maja na dzień
1 listopada. Nie do końca wiadomo dlaczego tak się stało. Przypusz-
czalnie powodem była niemożliwość wyżywienia rzeszy piel-
grzymów przybywających do Rzymu na wiosnę, a więc należało
przenieść uroczystość na okres po żniwach. Idealnie nadawał się do
tego dzień 1 listopada, który wśród licznych wtedy jeszcze pogan
obchodzony był jako wspomniane wyżej święto „Samhain”. Aby za-
pobiec obchodzeniu katolickiej uroczystości „Wszystkich Świętych”
oraz pogańskiego święta „Samhain”, ( co przez wiele lat miało
miejsce) zastąpiono jedno święto drugim wypierając tym samym to
pogańskie. 
W roku 837 ten sam Papież ogłosił, że dzień 1 listopada nie będzie je-
dynie poświęcony pamięci męczenników ale „wszystkich doskonałych
Sprawiedliwych”. Po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreś-
lają, że uroczystość „Wszystkich Świętych” obejmuje „ nie tylko świę-
tych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli
doskonałość, a zatem zmarłych spośród krewnych i przyjaciół”. 

Wbrew ogólnej opinii, uroczystość ( bo tak powinniśmy nazywać to
święto) nie jest „świętem zmarłych” . Ta obiegowa opinia jest dzie-
dzictwem okresu komunizmu w Polsce. Jest to również dzień radości,
a nie dzień żałoby. Kościół cieszy się bowiem, że zmarli przebywają
u Boga podkreślając w ten sposób, że wszyscy jesteśmy powołani do
świętości i każdy z nas ma na to szansę. 
W odróżnieniu od tej uroczystości, w dniu 2 listopada, modlimy się za
tych, którzy pozostają w czyśćcu a więc nie osiągnęli jeszcze dosko-
nałości. 

Berenika Rewicka
Zdjęcia: grobowce na cmentarzu Rakowickim 

wyk. Berenika Rewicka

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki  


