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Od Redakcji
Wraz z nadejściem wiosny, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce
pierwszy numer tegorocznej gazetki. Mamy nadzieję, że znajdziecie
w niej Państwo wiele interesujących artykułów oraz przydatnych informacji. Życzymi miłego czytania i jak zawsze prosimy o komentarze
oraz spostrzeżenia.
Rada Dzielnicy II Grzegórzki

Wydarzyło się
Żywe lekcje historii
str. 13

Tak samo jak przed rokiem, Rada
Dzielnicy II postanowiła dofinansować projekt edukacyjny „Żywe lekcje
historii” skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych z terenu Grzegórzek, a realizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Specjalnych
Obozach Wojskowych.

Krakowskie obchody 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego
str. 18

W styczniu bieżącego roku obchodziliśmy 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego – największego polskiego zrywu niepodległościowego
w XIX wieku. Uroczystości ku czci powstańców odbywały się w całym kraju, także w naszym mieście. Kraków, pomimo tego, że po bolesnych
doświadczeniach Powstania Krakowskiego znalazł się w zaborze
austriackim, poza terytorium bezpośrednich działań powstańczych,
był bardzo zaangażowany w ideę narodowowyzwoleńczą.

Na ratunek krakowskim wróblom i sikorkom
str. 19

W ostatnim okresie daje się zauważyć
w Krakowie znaczący spadek liczby
drobnych ptaków, m.in. wróbli, sikorek i jerzyków. Kiedyś bardzo popularne, występujące prawie wszędzie, dzisiaj coraz rzadziej pojawiające się na naszych podwórkach i ulicach
Krakowa.
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Z działalności Rady Dzielnicy II
W dniu 23 listopada 2012 roku odbyła się XXVII
sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji
przyjęto m.in. następujące uchwały:
I. Przyjęto:
– uchwałę w sprawie podziału środków na zadanie powierzone
pn. „lokalne wydarzenie kulturalne” na 2013 rok. Przyznaną kwotę w wysokości 17 850 zł Rada Dzielnicy II Grzegórzki przeznaczyła na zadanie pn. „Święto Dzielnicy II – impreza rekreacyjno
– kulturalna”
– uchwałę w sprawie zmiany zadania priorytetowego w 2012 roku
– w sprawie korekty uchwały nr XXVI/260/2012 Rady Dzielnicy II
Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia
listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie „budowy
i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem” na 2013 rok.
W uchwale dokonano jedynie zmiany nazwy zadania.

Na XXVIII sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki
w dniu 14 grudnia 2012 roku przyjęto następujące uchwały:
I. Wnioskowano:
– do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II
Grzegórzki do realizacji w latach 2013 – 2014
II. Przyjęto:
– w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/260/2012 Rady Dzielnicy II
Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustalenia
listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie „budowy
i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem” na 2013 rok
III. Zaopiniowano pozytywnie:
– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Bobrowskiego w Krakowie

II. Zaopiniowano pozytywnie:
– wniosek w sprawie nadania nazwy placowi targowemu przy
ul. Grzegórzeckiej w Krakowie imienia Czesława Marchewczyka.
Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie wniosek
Rady Seniorów Klubu Sportowego CRACOVIA z uwagi na wybitne zasługi sportowe Czesława Marchewczyka i jego wkład
w budowę sztucznego lodowiska w sąsiedztwie przedmiotowego placu targowego
– uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w rejonie drogi
bocznej z ul. Widok w Krakowie
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego z automatycznym garażem podziemnym dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi, ciągami pieszo-jezdnymi na dz. nr 78/2, 127
obr. 50 Śródmieście przy ul. Lubicz 42 w Krakowie”. Planowana
inwestycja pozwoli na architektoniczna uporządkowanie terenu,
który obecnie jest zaniedbany
III. Wnioskowano:
– o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Kotlarskiej, Grzegórzeckiej, Siedleckiego (wał kolejowy) i Podgórskiej. Stare Grzegórzki
w rejonie al. Daszyńskiego to teren starorzecza Wisły, częściowo
mający strukturę bagienną, sztucznie zrekultywowany, zalewowy, o nieswoiście zachowujących się wodach gruntowych. Dalsza bezplanowa i prowadzona bez ekspertyz hydrologicznych
zabudowa tego terenu może skutkować w przyszłości szeregiem
katastrof budowlanych, stąd Radni Dzielnicy II swoją uchwałą
wnioskowali o stworzenie warunków bezpieczeństwa dla tego
rejonu
– do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Dzielnicy II. Rada Dzielnicy II
Grzegórzki po przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
w których uczestniczyło wielu mieszkańców potwierdza potrzebę
rozszerzenia strefy o kwartał: ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarska, ul. Podgórska i wał kolejowy do ul. Lubicz

W dniu 11 stycznia 2013 roku odbyła się XXIX
sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie
sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:
I. Wnioskowano:
– do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wywieszenia w dniach
22 i 23 stycznia 2013 roku flag państwowych w 150. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego. Ten dzień jest wyjątkowym
świętem dla Polaków. Powstańcy styczniowi w 1863 r. ruszyli do
nierównej walki z zaborcą rosyjskim o wolność ojczyzny. Ponieważ powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23-go stycznia, flagi
należy wywiesić przez dwa dni
– do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przesunięcia środków
w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy
ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013. Przedmiotowa
zmiana umożliwi Radzie Dzielnicy II Grzegórzki wykonanie remontów ulic i chodników bez wymogu opracowania dokumentacji projektowych niezbędnych przy realizacji zadań w ramach
wydatków inwestycyjnych
II. Przyjęto:
– plan finansowo – rzeczowy wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok. Plan ten obejmuje pozycje niezbędne do
funkcjonowania Rady i biura Rady Dzielnicy II Grzegórzki
– uchwałę w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Do zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok
2013 uchwalonego uchwałą Nr XXIV/245/2012 Rady Dzielnicy II
Grzegórzki z dnia 21.09.2012 r. pn.: likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy II Grzegórzki w zakresie remontu
chodników i przejść dla pieszych – według wskazań dodano: zainstalowanie sygnalizacji akustycznej na skrzyżowaniu ulic Mogilskiej i Cystersów (w pobliżu TEVY)
– w sprawie korekty uchwały nr XXII/233/2012 z dnia 13.07.2012
w sprawie podziału środków na zadania priorytetowe na 2013 rok.
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W związku z przyjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr
LXIII/899/12 w dniu 19.12.2012 r. budżecie Miasta Krakowa na
2013 rok środki przeznaczone na zadania priorytetowe Dzielnic zostały zwiększone o dodatkową kwotę 60 000 zł dla każdej
z Rad Dzielnic. Rada Dzielnicy II Grzegórzki dodatkowe środki
przeznaczyła przede wszystkim na dofinansowanie remontów
dróg, chodników i oświetlenia na terenie Dzielnicy II
III. Zaopiniowano pozytywnie:
– w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ul. Kotlarskiej w Krakowie. Radni zaopiniowali
pozytywnie projekt wykonawczy zamierzenia budowlanego
„Przebudowa drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych
o wysokości 8m – etap I na działkach 262/2, 262/3, 279/28 obr.
17 Śródmieście przy ul. Kotlarskiej w Krakowie”
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr
157/1, 158/2, 158/5 obr. 6 Śródmieście przy ul. Skorupki w Krakowie”. Planowana inwestycja nawiązuje wysokością i stylem architektury do okolicznej zabudowy
– w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Fabrycznej, działka nr
154/4 o pow. 0,0089 ha położonej w obrębie 17 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków, na rzecz właściciela nieruchomości
przyległej składającej się z działki nr 154/3 o pow. 0,0399 ha

W dniu 22 lutego 2013 roku odbyła się XXX sesja
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:
I. Przyjęto:
– uchwałę w sprawie zmian planu finansowo – rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok
– w sprawie zmiany zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok
– w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/263/2012 z dnia 26.10.2012 r.
w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek
oświatowych na 2013 rok w ramach zadań powierzonych
– uchwałę w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/260/2012 Rady
Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie
ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie
„budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem’ na
2013 rok
– w sprawie zmiany uchwały nr XXV/252/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie
„prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” na 2013 rok
– w sprawie wycofania z Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach
2013 – 2014
– uchwałę w sprawie korekty uchwały Nr XXVI/266/2012 Rady
Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 października 2012 r. w sprawie
listy zadań powierzonych w zakresie „tworzenia i utrzymania zieleńców wraz z małą architekturą” oraz „tworzenia, modernizacji
i utrzymania ogródków jordanowskich” na 2013 rok
– w sprawie wyłonienia wykonawców zadania powierzonego
w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia w 2013 r.
Przeprowadzenie zamówienia publicznego winno przynieść
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korzyść w postaci niższych kosztów realizacji robót, a ponadto
umożliwi wyłonienie kilku wykonawców, co pozwoli na skrócenie terminu wykonania całego zadania.
– w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych
z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2013
– uchwałę w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
– w sprawie uwag do wersji roboczej nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krakowa. Wnosimy, by aktualizacja nowego Studium opierała
się na analizie obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego, a także na dodatkowych opracowaniach i dokumentach
uwzględniających badania naukowe oraz odnoszących się do
najnowszych rozwiązań technologicznych i urbanistycznych,
a także wydawane opinie dla Dzielnicy w dziedzinie hydrologii,
ekologii i ochrony środowiska
II. Zaopiniowano negatywnie:
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami w parterach niektórych budynków, infrastrukturą
komunikacyjną, miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na dz. 210/23,
210/30, 210/31, 210/32 obr. 16 Śródmieście wraz z infrastrukturą
techniczną dodatkowo na dz. 266 (część), 210/21 i 238/20 (część)
obr. 16 Śródmieście oraz zjazdem z dz. 266 na dz. 210/23, 210/30,
210/31, 210/32 obr. 16 Śródmieście przy ul. Bajecznej/Widok
i Ofiar Dąbia w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne m.in. ze względu na:
zbyt gęstą zabudowę; za dużą powierzchnię zabudowy (do 37 %)
w stosunku do powierzchni działki (21.173 m. kw.) co rodzi wątpliwości w stosunku do odpowiedniej powierzchni biologicznie
czynnej; za wysoką zabudowę (22,5 m) w stosunku do sąsiadujących budynków (22 m), jak również do dominującej wysokości
budynków położonych przy ul. Widok i Bajecznej; planowana
lokalizacja wysokich budynków blisko rzeki Wisły, będącej głównym korytarzem przewietrzenia Krakowa ograniczy ten proces.
Byłoby to szkodliwe i niepożądane z uwagi na ogromne przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza
– w sprawie zbycia działki nr 210/23 położonej w Krakowie przy
ul. Widok obręb 16 jednostka ewidencyjna Śródmieście celem
poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonych jako działki nr 210/30, 210/32 o łącznej powierzchni 21,123 m²
– uchwałę w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa. Rada Dzielnicy II
Grzegórzki zaopiniowała negatywnie projekt ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic ze względu na budzący wątpliwości brak
zapisów dotyczących m.in. konieczności zebrania podpisów popierających kandydatów w danym okręgu wyborczym, wymogu
zameldowania w danej dzielnicy. Uważamy, że zapisy obecnej
ordynacji spełniają swoje funkcje, pozwalając na lepszą komunikację kandydatów na radnych z mieszkańcami
– w sprawie „Przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska – Plac Centralny z systemem sterowania w Krakowie”. Rada
Dzielnicy II zaopiniowała negatywnie w/w projekt ze względu
na: likwidację miejsc parkingowych w okolicy ul. Mogilskiej,
w związku z budową ścieżki rowerowej; dopuszczenie kursowania autobusów przez ul. Grunwaldzką (z uwagi na zabytkowy

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

charakter Osiedla Oficerskiego); wycinkę drzew; brak trwałego
zabezpieczenia skrzyżowania ul. Francesco Nullo – Mogilska –
Grunwaldzka; brak osobnego pasa do skrętu w lewo z ul. Cystersów w ul. Mogilską
III. Zaopiniowano pozytywnie:
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegającej na podniesieniu kalenicy i przekryciu powstałego poddasza o przeznaczeniu mieszkalnym dachem mansardowym,
budowa nowego budynku oficyny na miejscu obiektu przeznaczonego do wyburzenia ze względu na opinię mykologiczną,
budowa zewnętrznej windy osobowej w budynku głównym
od strony podwórza na dz. nr 18 obr. 50 Śródmieście przy ul.
Rakowickiej 14 w Krakowie”. Planowana inwestycja pozwoli na
modernizację budynku z zachowaniem dotychczasowej formy
architektonicznej
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi lokalami garażowymi w parterze na dz. nr 39/3 obr.
6 Śródmieście przy ul. Dukatów 1 w Krakowie oraz zjazdem
z ul. B. Chrobrego (dz. nr 518/6 obr. 6 Śródmieście) oraz zjazdem
z ul. Dukatów (dz. nr 514/6 obr. 6 Śródmieście)”
– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bohdana Zaleskiego w Krakowie
IV. Wnioskowano:
– w sprawie kompleksowego remontu al. Beliny Prażmowskiego.
Rada Dzielnicy II Grzegórzki postuluje o pilne podjęcie działań
związanych z przeprowadzeniem generalnego remontu al. Beliny Prażmowskiego, obejmującego chodniki, jezdnie i zieleń,
zgodnie z projektem przedstawionym Radzie w 2012 r. Równocześnie Rada Dzielnicy sprzeciwia się wykonaniu wyłącznie
remontu nawierzchni jezdni polegającej na położeniu tzw. nakładki asfaltowej.
Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie internetowej: www.
dzielnica2.krakow.pl i w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
przy ul. Daszyńskiego 22.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Co słychać w KDK
Wiosna w KDK zapowiada się bardzo interesująco, ale i zima obfitowała w ciekawe wydarzenia artystyczno – kulturalne. Styczeń rozpoczęliśmy koncertami edukacyjnymi, na których gościliśmy dzieci
z okolicznych szkół. Pierwszy z nich - „W rytmie karnawału”- w wykonaniu uczniów KDK, wprowadził słuchaczy w muzykę taneczną
różnych epok. Na drugim wystąpiły zespoły Batucada Cracovia oraz
AGAWI ze szkoły muzycznej im. St. Wiechowicza w Krakowie, które
prezentując wspaniałe utwory J.S. Bacha, J. Becka oraz N. Rosauro,

przybliżyły różnorodność budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych.
W czasie przerwy zimowej odbyła się akcja „Ferie z KDK”, gromadząc
w naszej placówce ponad 80 dzieci. Wszystkim pozostały wspaniałe
wspomnienia wesołych zabaw podczas: warsztatów plastycznych,
muzycznych, teatralnych, komputerowych i tanecznych, poranków
filmowych i filmu w IMAX-ie oraz świetlicowego Klubu KDK. Uwieńczeniem zimowych spotkań był kostiumowy bal karnawałowy
z wieloma atrakcjami, konkursami i wyborem króla i królowej balu.
Natomiast dzielne przedszkolaki z Akademii Malucha przygotowały dla swoich ukochanych Babć i Dziadziusiów wspaniałą niespodziankę z okazji ich święta. W mroźny, styczniowy dzień było gorąco od radosnej zabawy i słodkich buziaków, osobiście wykonanych
prezentów oraz odtańczonych i odśpiewanych życzeń.
30 stycznia w auli KDK odbył się koncert „Moje Betlejem” w wykonaniu członków zespołu Skaldowie Jana Budziaszka i Jacka Zielińskiego. Publiczność usłyszała pastorałki skomponowane przez Jacka
Zielińskiego do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego opatrzone komentarzem Jana Budziaszka - znanego perkusisty, autora wielu książek m.in. „Dzienniczka Perkusisty”, „Królewskiej Drogi Krzyża”.
Koncert zakończył się bisami i owacjami na stojąco oraz wspólnym
kolędowaniem z publicznością.
A po świętach zapraszamy na Sapieżyńskie Dni Kultury organizowane jak co roku w maju, miesiącu urodzin naszego Patrona,
ks. kard. A. S. Sapiehy. Ósmy już raz organizujemy cykl imprez dla
dzieci, młodzieży i dorosłych: koncerty, wystawy, przedstawienia
i konkursy. Szczegółowy program dostępny będzie na naszej stronie internetowej.
Choć wiosna jeszcze się na dobre nie zagościła to czas pomyśleć
o zaplanowaniu wakacyjnego wypoczynku dla swoich pociech.
Wzorem lat poprzednich KDK organizuje w lipcu wyjazd dzieci na
kolonię letnią. Tym razem pojedziemy w góry. Zapisy prowadzone
są w sekretariacie KDK , gdzie można uzyskać również szczegółowe
informacje ( ilość miejsc ograniczona!).
Katolicki Dom Kultury zaprasza również na różnorodne zajęcia indywidualne i grupowe wszystkich od 1 roku do stu lat przez cały rok!
Dorota Ressel
Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy
31 – 552 Kraków, ul. Bobrowskiego 6, tel. 12 417 35 00
mail: kdksapieha@vbiz.pl, www.kdksapieha.vbiz.pl

SP 38 Kraków
Jesteśmy w gronie najlepszych!
Szkoła Podstawowa nr 38 w Krakowie prowadzi rekrutację do klas I
na rok szkolny 2013/2014 dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat.
Szkoła
Patronem Szkoły Podstawowej nr 38 jest Bractwo Kurkowe – z bardzo bogatą historią i tradycją. Atutami naszej szkoły są liczne zajęcia
dla uczniów jak: tenis, basen, taniec oraz wiele kół zainteresowań.
W szkole działa stołówka, gdzie gotowane są pyszne obiady a także oferowane II śniadania a szkolna świetlica zapewnia opiekę od
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7.00 do 17.00 i wiele dodatkowych zajęć artystycznych, sportowych
i intelektualnych.
Przyjdź, zobacz, zapisz!
Wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej szkoły zapraszamy na spotkania dla rodziców, rodziców z dziećmi lub zwyczajnie – do zwiedzenia szkoły w dogodnym czasie. Aby
zapisać dziecko, należy zgłosić się do sekretariatu szkoły i wypełnić
odpowiednie dokumenty. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie
od 8.00 do 15.00.
Odwiedź nas wirtualnie
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły:
www.sp38.krakow.pl, gdzie znajdą Państwo galerie naszej szkoły,
zdjęcia z akademii czy zabaw oraz aktualne informacje. Ponadto
dowiedzą się Państwo sporo jak pracujemy i co oferujemy.
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego
ul. Francesco Nullo 23
31-543 Kraków
tel. 12 411-65-44
e-mail: spnr38@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.sp38.krakow.pl

Niebezpieczne skrzyżowanie
al. Pokoju i ul. Fabrycznej
Wielu mieszkańców zwraca się do mnie z prośbą o podjęcie działań w celu poprawienia bezpieczeństwa przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu al. Pokoju i ul. Fabrycznej. Korzystamy z tych przejść,
aby dojść do przystanków tramwajowych, stadionu KS Dąbski czy
przychodni rehabilitacyjnej. Ostatnio również częściej w związku
z ożywieniem się działalności przy ulicach Cystersów i Fabrycznej,
gdzie powstały nowe budynki mieszkalne, liczne biura oraz popularna siłownia.
Na przejściach dochodzi do licznych kolizji i wypadków z udziałem
pieszych, w tym wypadków śmiertelnych. Aleja Pokoju jest ruchliwą ulicą, z trasą tramwajową, łączącą centrum Krakowa z Nową
Hutą. Ze względu na łuk drogi na przejściu dla pieszych przy al.
Pokoju i ul. Fabrycznej, jest ograniczona widoczność, co zwiększa
niebezpieczeństwo szczególnie dla ludzi starszych i dzieci, których
w okolicy mieszka bardzo dużo. Jezdnia w miejscu, gdzie są przejścia ma 3 pasy, ponadto dodatkowe zagrożenie dla pieszych stanowi torowisko, po którym z dużą prędkością jeżdżą tramwaje. Obok
wspomnianej ograniczonej widoczności przyczyną dużej liczby wypadków jest nadmierna prędkość pojazdów, nieudzielanie pierwszeństwa osobom przechodzącym przez przejście, a także wyprzedzanie aut, które zatrzymały się, aby przepuścić pieszych.
Chciałbym wszystkim zainteresowanym tym tematem przybliżyć
nasze działania w kierunku naprawy sytuacji. Przedmiotowe przejście zostało wprowadzone przez Radę Dzielnicy do zadań budżetu
Miasta Krakowa na 2012 rok Uchwałą Nr XI/134/2011. Projekt modernizacji i reorganizacji przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej znalazł się na priorytetowym, pierwszym miejscu pośród 14 innych zadań.
Ze względu na brak środków w budżecie miasta zadania nie uda-
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ło się zrealizować. Rada Dzielnicy II będzie wnioskować o środki na
realizację projektu w roku 2013. Dodatkowo przygotowany zostanie dokument zaadresowany do Rady Miasta, w którym ponownie
podniesiemy problem i poprosimy o wiążącą informację dotyczącą
terminu, w którym możemy się spodziewać udostępnienia środków
na to zadanie. Po uzyskaniu odpowiedzi od Rady Miasta wrócimy
do tematu na łamach naszego biuletynu.
Równolegle Komisja Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy zwróciła się do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZiKiT) w Krakowie
z wnioskiem o zamontowanie na przejściu fotoradaru. Fotoradar
mógłby doraźnie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.
Wiemy, że zła sytuacja tej lokalizacji była już analizowana i jest
znana ZiKiT. Przejście zostało umieszczone na tak zwanej liście
rankingowej 50 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w mieście. Lista ta decyduje o celowości i kolejności przebudowy przejść
i skrzyżowań. Zgodnie z kryterium punktowym dla oceny potrzeby
zastosowania sygnalizacji świetlnej według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
przedmiotowe skrzyżowanie otrzymało 180 punktów. Tym samym
znajduje się obecnie na niechlubnym 3 miejscu listy. Jak udało się
ustalić rokrocznie podejmuje starania o realizację inwestycji. Jednak ze względu na brak środków w budżecie miasta wnioski ZiKiT
nie są realizowane.
Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się wygospodarować środki na przebudowę skrzyżowania. Będziemy na bieżąco
monitorować tą sprawę i informować Państwa o postępach.
Witold Rieger Radny Dzielnicy II

Jubileusz 150- lecia Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 3
im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie mają zaszczyt zaprosić Wszystkich Państwa na uroczystość wieńczącą obchody 150-lecia naszej szkoły.
Uroczystość odbędzie się 17 maja 2013 roku.
Rozpocznie ją o godzinie 8.30 uroczysta Msza Święta w Kościele
Św. Mikołaja, który mieści się przy ul. Kopernika.
Po Mszy, o godzinie 10.30 zapraszamy Wszystkich do budynku naszej Szkoły przy ul. Topolowej 22.
Uroczyście i bardzo serdecznie przywitamy Gości, których zapraszamy na jubileuszową akademię z częścią artystyczną i ciekawe
wystawy prezentujące pracę naszych wychowanków.
Na zakończenie zapraszamy do „Krakowskiej kawiarenki” na dobrą
kawę lub herbatę oraz coś słodkiego, co zawsze poprawia humor!
Przyjmijcie Państwo serdeczne zaproszenie do udziału w naszym
jubileuszu i do zobaczenia w naszej szkole w maju.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Śródmiejska Biblioteka Publiczna wobec kryzysu

Przyjaciele potrzebni od zaraz!
Biblioteki, pełniąc funkcję wypożyczalni i czytelni, prowadzą równocześnie szeroką działalność kulturotwórczą dla niemal wszystkich
grup wiekowych i zawodowych. Mimo doby komputera i Internetu,
książki „papierowe” znajdują rzesze czytelników. Mieszkańcy Dzielnicy II Grzegórzki mają łatwy dostęp do księgozbiorów - na jej terenie, poza siedzibą Biblioteki Głównej (ul. Masarska 14), znajduje się
sześć równomiernie rozmieszczonych filii: nr 2 przy ul. Bobrowskiego 11, nr 12 przy ul. Lubomirskiego 7a, nr 13 przy al. Daszyńskiego
22, nr 16 przy al. Pokoju 33 oraz filie nr 14 i 17 przy ul. Brodowicza
1. Warunki, w jakich funkcjonują biblioteki, są powszechnie znane
– te same od lat budynki, te same, niezbyt duże pomieszczenia, nie
dające szans na dokonywanie zasadniczych zmian i modernizacji.
Na szczęście, także niezmiennie od lat, zatrudnione w nich panie
bibliotekarki są kompetentne, życzliwe i sympatyczne.
Potrzeby bibliotek są ogromne – dotyczą zarówno dofinansowania
działalności kulturalno-oświatowej (prelekcje, odczyty, pogadanki), wyposażenia, jak i zakupu książek. Poza wydatkami na nowości
wydawnicze, stałej wymiany wymaga zgromadzony księgozbiór
(zwłaszcza lektury szkolne), gdyż bardzo szybko ulega zużyciu, ponadto stare wydania, na ogół opasłe tomy, z trudem mieszczą się
na półkach.
Mimo problemów finansowych, biblioteki prowadzą zróżnicowaną
i bogatą działalność, niezmiennie troszcząc się o komfort czytelnika
- o zapewnienie mu dostępu do nowości wydawniczych, umożliwienie korzystania z publikacji na miejscu, robienia notatek, uzyskania fachowej pomocy czy korzystania z Internetu. Wypożyczają
audiobooki oraz tzw. czytaki dla osób niewidomych.
Udostępnianie zbiorów jest bardzo ważnym, lecz nie jedynym zadaniem bibliotek. Coraz częściej bibliotekarze zaspokajają różnorodne potrzeby edukacyjne i kulturalne; wypełniają także lukę wychowawczą. Skutecznie przyciągają dzieci i młodzież, osoby w średnim
wieku i starsze. Biblioteki pełnią funkcję przyjaznego i otwartego
dla wszystkich miejsca spotkań, w którym można się wiele nauczyć
i odkryć swe talenty. Umożliwiają dostęp do nowoczesnych technologii, dbając o rozwój kapitału intelektualnego. Różnorodne i
coraz bardziej atrakcyjne formy pracy skierowane są zarówno do
indywidualnego czytelnika, jak i do zorganizowanych grup. Przy
realizacji zadań edukacyjnych biblioteki współpracują ze szkołami,
prowadząc zajęcia biblioteczne z przysposobienia czytelniczego
i medialnego, organizując spotkania z autorami oraz znanymi krytykami literackimi, poświęcone literaturze i poezji.
Kryzys finansowy miasta dotyka boleśnie także bibliotek: Śródmiejska Biblioteka Publiczna zmuszona była zawiesić działalność filii
nr 3 i 20, przenieść filię nr 14 do siedziby filii 17. W planach dyrekcji
biblioteki jest połączenie trzech filii: nr 3, 14 i 8 i stworzenie nowej
placówki w lokalu przy ul. Dwernickiego 5, jeśli zostanie on wyremontowany i zaadaptowany do nowych potrzeb. Istnieje obawa, że
nieprędko to nastąpi.
Ciężką sytuację bibliotek dostrzegają od lat radni dzielnic – przekazują środki na zakup księgozbioru, na doposażenie bibliotek
oraz na niezbędne remonty. Tak od lat postępuje Rada Dzielnicy II
Grzegórzki. Głos w sprawie dramatycznej kondycji bibliotek zabrała
ostatnio Małgorzata Jantos, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, kierując interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Zwraca ona uwagę na mocno okrojony budżet bibliotek, uniemożliwiający zakup nowości wydawniczych, co jej zdaniem powoduje
zamienianie się ich w antykwariaty. Jak zauważa radna, nie wszyscy korzystają tylko i wyłącznie z internetu. M. Jantos apeluje, „aby
w dobie kryzysu przeznaczyć pieniądze z igrzysk sylwestrowych na
książki dla bibliotek”.
Bez zdecydowanych posunięć mających na celu wsparcie działalności bibliotek, dostęp do nowości wydawniczych będziemy zawdzięczać głównie sobie oraz ofiarodawcom – prywatnym i instytucjom.
Na szczęście tych, którym leży na sercu dobro naszych wypożyczalni, nie brakuje, o czym przekonuję się, korzystając ze zbiorów paru
filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. Coraz częściej prawdziwe
perełki (na które czeka się niekiedy nawet parę miesięcy) opatrzone
są napisem „dar czytelnika”. Chwała za to tym przyjaciołom słowa
pisanego, jednak w trosce o nas wszystkich środki na funkcjonowanie bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem zakupów książek,
muszą być stałą i znaczącą pozycją w budżecie miasta.
Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki

Stowarzyszenie
Aktywny Wypoczynek –
Grzegórzki
Sport i rekreacja
Już kilka miesięcy minęło od zimowych ferii, gdzie ponad 60 dzieci
przez dwa tygodnie wypoczywało w Wiśle na obozie sportowym
organizowanym przez nasze Stowarzyszenie.
Lato 2013
A u nas już trwają przygotowania i zapisy do sezonu letniego.
W pierwszej połowie lipca wybieramy się na obóz sportowo – rekreacyjny z możliwością nauki j. angielskiego do Białego Dunajca,
gdzie przez 10 dni będziemy trenować, aktywnie wypoczywać
i zwiedzać.
Natomiast w I połowie sierpnia zapraszamy na kolonię do słonecznej Bułgarii, gdzie spędzimy 13 dni nad Morzem Czarnym bawiąc
się i wypoczywając. Jak zwykle dzieci będą pod opieką sprawdzonej
i wykwalifikowanej kadry wychowawców, trenerów i instruktorów.
Piłka nożna
Przez cały rok można natomiast dołączyć do sekcji piłkarskiej prowadzonej wspólnie przez Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek
Grzegórzki oraz KS Grzegórzecki. Zajęcia odbywają się w dwóch
grupach: młodszej, liczącej obecnie 15 uczestników w wieku 6-9
lat oraz starszej, liczącej ponad 20 osób w wieku 9-13 lat. Treningi
prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłkarskich i ogólnorozwojowych odbywają się we wtorki i piątki w godzinach popołudniowych na sali gimnastycznej SP38 lub boisku sportowym KS
Grzegórzecki. Starsza grupa dodatkowo bierze udział w rozgrywkach ligowych MZPN
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Dowiedz się więcej
Aby dowiedzieć się więcej o nas, zapisać dziecko do sekcji lub na
wyjazd (jest jeszcze kilka wolnych miejsc) zapraszamy do siedziby
Stowarzyszenia przy ul. Bobrowskiego 9 (gdzie mieści się także
sklep zabawkowo – papierniczy), do kontaktu telefonicznego lub
e-mailowego.
Na stronie internetowej
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl
można obejrzeć zdjęcia z organizowanych już wyjazdów i zajęć oraz
przeczytać informacje o nas.

uczniów, 3 laptopy dla nauczycieli, 3 zestawy tablic interaktywnych. Zakupione komputery podzielono na trzy zestawy i zgodnie
z wymogami programu połączono bezprzewodowo z Internetem.
Powstały w ten sposób trzy bardzo nowoczesne pracownie, które
pozwalają na pełne stosowanie TIK czyli technologii informacyjno
– komunikacyjnych na zajęciach z uczniami. Każda z wymienionych
sal ma swojego opiekuna, który dba o stan sprzętu i jego gotowość
do pracy /szkoła zdecydowała się na wybór wariantu, który zakłada
pracę z laptopami na lekcjach w szkole bez możliwości zabierania
ich przez uczniów do domu/.

Sławomir Swornik, Prezes SAW Grzegórzki
Rafał Bohacz, Z-ca Prezesa, główny trener
Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek – Grzegórzki
ul. Bobrowskiego 9, 31-552 Kraków
tel.: 607 873 100
e-mail: aktywnywypoczynek@onet.pl
strona internetowa: www.aktywnywypoczynek-krakow.pl

Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie tylko dla
sportowców

W cyfrowej szkole
Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego mieszcząca się przy ul. Grochowskiej 20 to
jedyna w Krakowie placówka, której udało się zakwalifikować do
rządowego projektu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych
„Cyfrowa Szkoła”.
Zgodnie z harmonogramem programu wszystko zaczęło się od
przygotowania przez szkołę wniosku i złożenia go u Wojewody Małopolskiego. Po zakończeniu kwalifikacji informacje o wybranych
szkołach z województwa małopolskiego zostały przesłane do Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt „Cyfrowa szkoła”, jako pierwszy od wielu lat realizowany na
szczeblu centralnym pozwolił na wsparcie finansowe pochodzące
z budżetu państwa. W ramach dotacji celowej dla organu prowadzącego szkołę oraz wkładu własnego gminy wyposażono placówkę w sprzęt komputerowy i pomoce multimedialne. W Szkole Podstawowej nr 75 zakupiono aż 70 komputerów przenośnych dla

Program przekroczył już półmetek i wchodzi w drugi – kluczowy
z punktu widzenia celów programu – etap realizacji. W trakcie tego
etapu szkoła realizuje zadania dotyczące wdrażania TIK w proces
nauczania.
Wspieranie nauczycieli we wprowadzaniu TIK do nauczania to
główny cel projektu „Cyfrowa szkoła”. Dlatego tak ważna jest wymiana dobrych praktyk w zakresie korzystania z TIK, takich, które
mają dużą wartość edukacyjną. Zasadnym jest więc, aby jak najwięcej nauczycieli mogło z nich korzystać, modyfikować pod kątem
swoich uczniów i uzupełniać. Dzielenie się dobrymi praktykami wypracowanymi przez nauczycieli ma miejsce na konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, kursach.
Nauczyciele biorący udział w pilotażowym projekcie „Cyfrowa
Szkoła” ze Szkoły Podstawowej nr 75 ciągle podnoszą swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z uczniami w ramach wszystkich
przedmiotów. Uczący podjęli trud dokształcania poprzez cykliczne
i systematyczne uczestnictwo w e-learningowej formie kursów,
które składa się z 7 modułów rozpisanych do końca czerwca 2013
roku. Nad realizacją zadań zawartych w modułach czuwa w placówce dwóch e-koordynatorów, których celem jest również szkolenie i
wspieranie zaangażowanych nauczycieli. Wielu z nich zapisało się
także na różnorodne formy doskonalenia, na których poznali możliwości i zastosowania narzędzi TIK na lekcjach.
Program ma charakter edukacyjny, ma więc służyć poprawie efektów nauczania. Dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, a sprzęt komputerowy ma umożliwić
lepsze uczenie się uczniów poprzez indywidualne i zespołowe
rozwiązywanie problemów, pracę metodą projektu, metodę badawczą, przybliżenie warunków pracy szkoły do warunków spotykanych przez ucznia poza szkołą. Założeniem programu jest, że
wykorzystanie TIK w nauczaniu może uczynić edukację bardziej
angażującą uczniów i nowoczesną. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 75
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Klub Integracji Społecznej
Fundacji „Leonardo”

Nowe zasady gospodarki
odpadami w Krakowie

W imieniu Klubu Integracji Społecznej Fundacji „Leonardo”, chcielibyśmy poinformować Państwa o jej działalności szkoleniowej
i integracyjnej. Oferta Fundacji jest skierowana do mieszkańców
Krakowa pozostających poza rynkiem pracy, które nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych, emerytury ani renty z tytułu niezdolności do
pracy, a chcą zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne
poprzez uczestnictwo w kursach edukacyjnych, zajęciach warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych ze specjalistami. Zadanie realizowane jest w porozumieniu partnerskim między Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie a Fundacją Wspierania
Rozwoju Społecznego „Leonardo” na rzecz realizacji projektu „Pora
na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Klub Integracji Społecznej „Leonardo” oferuje grupowe formy oddziaływania: kursy edukacyjne, językowe, komputerowe, biurowe,
zajęcia warsztatowe (dotyczące m.in. zasad komunikacji i pracy
w zespole, asertywności, poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych) oraz poradnictwo indywidualne (doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i psychologa).
Uczestnicy mają do dyspozycji salę komputerową, sale integracyjną
z kawą, herbatą oraz oferty pracy z Grodzkiego Urzędu Pracy. Klub
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Dodatkowo w czwartki odbywa się dyżur jednego z pracowników
do godz. 19.00. Uczestnictwo jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.
Zapraszamy do korzystania z usług Klubu Integracji Społecznej „Leonardo”. Klub zlokalizowany jest przy ul. Krakusa 8. Więcej informacji na temat działalności Klubu znajduje się na stronie internetowej:
www.kisleonardo.pl .
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

W Krakowie (podobnie zresztą jak w całej Polsce) szykują się spore zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Zmiany te mają
na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do norm
Unii Europejskiej. Dzięki tym zmianom większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi. Jednocześnie zniknie pokusa nielegalnego
pozbywania się odpadów i tworzenia „dzikich wysypisk śmieci”, co z
czasem doprowadzi do tego, że nasze miasto stanie się czystsze.
Zgodnie z nowymi przepisami już nie właściciel nieruchomości, ale
gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie i nadzór nad wywożeniem odpadów komunalnych z terenu całego miasta. Z kolei
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów
w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów
zobowiązany jest uiszczać comiesięczną opłatę. Segregujący odpady będą za wywóz płacić mniej, niż ci którzy odpadów nie segregują, co ma zmobilizować mieszkańców do segregacji śmieci.
Odpady od mieszkańców będą odbierane przez firmy, wyłonione
w drodze postępowania o zamówieniach publicznych i przetwarzane w instalacjach posiadających status instalacji regionalnych
wytypowanych w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla
Województwa Małopolskiego.
Rada Miasta Krakowa, w uchwałach podjętych w grudniu 2012 roku
i marcu 2013, określiła zasady odbioru odpadów komunalnych oraz
wysokość opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Teraz mieszkańcy Krakowa zobowiązani są do 30 kwietnia 2013 r.
wypełnić i dostarczyć deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Druki deklaracji zostaną udostępnione mieszkańcom Krakowa w wersji papierowej w punktach siedzib Urzędu Miasta Krakowa, siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania spółka z o.o. oraz w siedzibach Rad Dzielnic i Punktach
Konsultacyjnych Ekocentrum. Deklaracje dostępne będą również
w wersji elektronicznej na stronie internetowej MPO (www.mpo.
krakow.pl) oraz Ekocentrum (www.ekocentrum.krakow.pl). Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej będzie można
złożyć w punktach ich poboru. Z kolei deklaracje wypełnione elektronicznie będzie można wysłać drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej MPO i Ekocentrum.
Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013 r. Jeżeli mieszkaniec ma podpisaną umowę
na odbiór odpadów z MPO w Krakowie, odbiorca sam zajmie się
rozwiązaniem tej umowy. W przypadku posiadania umowy z innym odbiorcą odpadów, mieszkaniec samodzielnie musi rozwiązać
dotychczasową umowę. Należy zrobić to odpowiednio wcześniej,
w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. Jeżeli tego nie
zrobimy, od 1 lipca co sprytniejsi przedsiębiorcy mogą ciągle od nas
domagać się zapłaty, choć śmieci będzie już zabierać gmina (a dokładniej firmy wyłonione w przetargu na odbiór śmieci).
Jak już wspomniano, sposób naliczania opłat za wywóz śmieci oraz
ich wysokość określiła Rada Miasta Krakowa w uchwale z marca
2013 r. I tak:
– w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od liczby

II Amatorski Turniej Piłkarski
o Puchar Przewodniczącej
Rady Dzielnicy II
Serdecznie zapraszamy do udziału w II otwartym amatorskim turnieju piłki nożnej o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki Małgorzaty Ciemięgi. Turniej podobnie jak przed rokiem
odbędzie się w kategorii open powyżej 16 roku życia i przeznaczony jest dla mieszkańców dzielnicy oraz dla firm i instytucji, które
mają swe siedziby na terenie Grzegórzek. Uczestnicy turnieju nie
mogą być zrzeszeni w klubach sportowych, a przynależność klubowa będzie sprawdzana w MZPN. Turniej odbedzie się 8 czerwca na
boiskach VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grzegórzeckiej
w Krakowie. Zgłoszenia maksymymalnie 10 osobowych drużyn
można zgłaszać mailowo na adres lukaszdzielnica2@gmail.com do 31
maja. W 2012 roku zwyciężyła drużyna Starego Dąbia. Czas na rewanż.
Łukasz Derdziński
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
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osób zamieszkujących w obrębie danego gospodarstwa domowego,
– w przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie
odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady
oraz ich pojemności,
– w przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują
mieszkańcy, w części stanowi ona nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady oraz ich
pojemności.
Warto tu zaznaczyć, że do ostatniej z wyżej wymienionych grup
zalicza się większość mieszkań w obrębie spółdzielni mieszkaniowych. Wystarczy bowiem, że spółdzielnia ma jeden lokal użytkowy
na swoim terenie (np. biuro) i już opłaty za wywóz śmieci będą naliczane na podstawie stawek dla nieruchomości mających na swym
obszarze zarówno lokale zamieszkane, jak i niezamieszkane.
Wysokość opłat za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 r. będzie uzależniona także od tego czy w wypełnionej deklaracji oświadczymy, że
będziemy dokonywać segregacji odpadów powstających na obszarze naszego gospodarstwa domowego. Jeżeli zadeklarujemy, że
będziemy dokonywać segregacji, wysokość opłaty będzie niższa.
Niezłożenie deklaracji będzie się wiązało z naliczeniem opłat według stawki obowiązującej odbiorców, którzy nie dokonują selekcji
odpadów. Z kolei w przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie
wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów,
istnieje możliwość wydania decyzji o wysokości zaległości do uregulowania oraz naliczania wyższej opłaty.
Więcej informacji (w tym także informacje o wysokości opłat za wywóz odpadów) można uzyskać dzwoniąc na numer infolinii telefonicznej 800 – 11 – 22 – 11. Informacje na ten temat dostępne są
również na stronie www.nowezasady.pl.
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Integracja Międzyszkolna
Dzielnicy II Grzegórzki –
debata oksfordzka
W dniu 13 grudnia 2012 roku, w auli Zespołu Szkół Zawodowych
Nr 1 przy ul. Rzeźniczej 4 odbyła się debata oksfordzka na temat:
„Czy nowoczesny patriotyzm zależy od miejsca i czasu”. Debata
miała na celu ukazanie młodemu człowiekowi różnych aspektów
patriotyzmu, jak również rozszerzenie współpracy, która już zaistniała pomiędzy samorządami szkolnymi XIII Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie. To właśnie
uczniowie działających w tychże samorządach podjęli wyzwanie
zorganizowania takiego przedsięwzięcia, które jest pierwszym dużym wydarzeniem w ramach autorskiego projektu „Integracja Międzyszkolna Dzielnicy II Grzegórzki”.
Na debatę przybyło ok. 150 uczniów z czterech „grzegórzeckich”
szkół. Każdy uczestnik debaty brał udział w konkursie na najlep-
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szego mówcę. Przewidziano 3 nagrody, ale jury zachwycone poziomem i elokwencją uczestników postanowiło przyznać 4 nagrody.
Jury w składzie:
- Agata Otrębska – koordynator Projektu Korba (w ramach projektu
Korba realizowany jest projekt Integracja Międzyszkolna Dzielnicy
II Grzegórzki),
- Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II
Grzegórzki Miasta Krakowa,
- Tomasz Talaczyński – przedstawiciel Referatu ds. Młodzieży Miasta
Krakowa,
- Tadeusz „Tadek” Polkowski – krakowski raper propagujący postawy
patriotyczne wśród młodzieży.
Wyróżnieni, poza pamiątkowym dyplomem, otrzymali nagrody:
- kupony do sklepów EMPIK o łącznej wartości 150 zł (50zł / każdy
nagrodzony)
- płytę z autografem TADKA – nagroda indywidualna.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Debata była burzliwa, pojawiło się sporo kontrowersyjnych, ale jednocześnie wartościowych wypowiedzi. W trakcie trwania debaty
oksfordzkiej uczestnicy mieli okazję wystąpić publicznie argumentując swoje stanowisko. Taka forma rozmowy spotkała się wśród
uczniów z ogromnym zainteresowaniem, a organizatorzy otrzymali
kolejne propozycje debat oksfordzkich.
W wyniku zainteresowania projektem, koordynator zaproponował
utworzenie FunPage na Facebooku. Zachęcony przez swoich rówieśników, nie czekał długo i podjął stosowne kroki i oto FunPage
projektu już działa pod adresem: http://www.facebook.com/IntegracjaMiedzyszkolnaDzielnicyIIGrzegorzki.
Zakończyliśmy jedno przedsięwzięcie i już planujemy kolejne
– mamy nadzieję, że zostanie ono równie dobrze przyjęte co poprzednie.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt i zachęcamy do współpracy.
Michał Foryś – koordynator projektu
uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie

Na spotkaniu poruszane były kwestie związane z realizacją zadań
priorytetowych i powierzonych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w
Krakowie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Omówiono także nowe zasady opiniowania przez Rady Dzielnic zawarcia ponownych umów najmu lokali socjalnych.
Przewodniczący RMK Bogusław Kośmider poinformował zebranych
o wynikach i nagrodach zeszłorocznego konkursu Dzielnic pn.:
„Płać podatki w Krakowie”.
Ponadto na spotkaniu ustalono m.in., że zostanie zorganizowane
spotkanie przedstawicieli Dzielnic ze Skarbnikiem Miasta w lutym
br. w sprawie podziału środków Dzielnic na zadania inwestycyjne
i bieżące.
Nie obyło się bez pytań, na które Przewodniczący RMK oraz goście
odpowiadali.
Kolejne spotkanie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z Przewodniczącymi Rad Dzielnic odbędzie się w marcu 2013 roku, w siedzibie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Spotkanie Przewodniczącego
RMK z Przewodniczącymi
Rad Dzielnic
W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki mieliśmy zaszczyt gościć Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera oraz Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic
Krakowa. Na zaproszenie Przewodniczącego RMK w wydarzeniu
uczestniczyli m.in. Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty Tadeusz
Czarny, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Mądrzyk, Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Katarzyna
Bury oraz Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa Beata
Kowalówka.

„Lekarze Nadziei” zapraszają
W bieżącym roku Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” rozpoczęło cykl
wykładów skierowanych do seniorów z naszej dzielnicy. Wykłady
odbywające się w godzinach popołudniowych, w siedzibie Rady
Dzielnicy II Grzegórzki, przy al. Daszyńskiego 22 są za każdym razem
zapowiadane plakatami, które informują mieszkańców o terminie
spotkania. Informacje o spotkaniach można także uzyskać dzwoniąc
do siedziby stowarzyszenia pod numer tel.: (12) 414-30-05. Wszystkie
wykłady, prowadzone są przez lekarzy, a dotyczą szeroko rozumianej
profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom
zarówno ciała, jak i ducha. Powyższe spotkania są organizowane
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na wykłady „Lekarzy
Nadziei”.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Rekrutacja do przedszkoli
Nareszcie doczekaliśmy się promieni słonecznych. Nareszcie możemy oglądać i fascynować się kwitnącymi pąkami kwiatów. Każdy
rodzic z niecierpliwością dogląda w kalendarzu, oczekując na ten
miesiąc. Kwiecień. Jeszcze kilka chwil i będziemy mogli przez wiele
godzin cieszyć się z wielogodzinnych spacerów ze swoimi pociechami. Kwiecień. To również gorący okres w publicznych przed-
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szkolach. Do 2 kwietnia, rodzice dzieci wieku przedszkolnego, mieli
czas na złożenie wypełnionych kart, które kwalifikuje ich dziecko
do uczęszczania do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole. Jak zwykle najmniej kłopotu mają rodzice dzieci, których
tylko deklarują chęć przedłużenia umowy. Gorzej mają Ci rodzice,
którzy po raz pierwszy zapisują swojego maluszka do przedszkola.
Niezłożone w terminie do 2 kwietnia „Karty zapisu” do przedszkola,
szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka
w rekrutacji. 12 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 było ogłoszenie wyników naboru. Poniżej przedstawiam statystyki rekrutacji dzieci
w przedszkolach w Naszej Dzielnicy.
Nr
przedszkola

Ilość wszystkich miejsc

Ilość wolnych
miejsc

Ilość
„Kart zapisu”

79

120

35

20

80

127

30

42

90

100

17

36

124

125

34

41

139

145

37

80

Grzegorz Finowski
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Informacje praktyczne
na temat opieki medycznej
w Krakowie
W imieniu Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady
Miasta Krakowa chcielibyśmy przekazać informację dotyczącą
funkcjonowania opieki medycznej na terenie Miasta Krakowa wraz
z ważnymi telefonami i ogólnymi warunkami udzielania pomocy
w sytuacjach nagłych.
W jaki sposób możemy wezwać zespół ratownictwa
medycznego?
Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić
z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112.
Pomoc może wezwać każdy, niezależnie od wieku (również dziecko). Pomoc medyczna świadczona przez Zespoły Ratownictwa Medycznego zawsze jest bezpłatna. Nie musimy okazywać żadnego
dokumentu ubezpieczenia.
Jeżeli zagrożone jest czyjeś życie nie należy się wahać, tylko natychmiast dzwonić na numer alarmowy 999.
Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem powstania
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia innego człowieka jest zawiadomienie służb udzielających pomocy medycznej oraz zgodnie
z posiadanymi umiejętnościami udzielenie pierwszej pomocy.
W takim przypadku osobie ratującej przysługuje ochrona prawna
jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzial-
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ności za szkody majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.
Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego?
Wezwanie Pogotowania Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny
mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
życia lub w stanach nagłych mogących doprowadzić do istotnego
uszczerbku zdrowia. Sugerować go może obecność jednego z poniższych objawów:
– utrata przytomności,
– zaburzenia świadomości,
– drgawki,
– nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
– zaburzenia rytmu serca,
– nasilona duszność,
– nagły, ostry ból brzucha,
– uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
– masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
– masywny krwotok z dróg rodnych,
– gwałtowanie postępujący poród,
– ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite
zwierzęta,
– zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
– rozległe oparzenia, udar cieplny,
– wyziębienie organizmu,
– porażenie prądem,
– podtopienie lub utonięcie,
– agresja spowodowana choroba psychiczną,
– dokonana próba samobójcza,
– upadek z dużej wysokości,
– rozległa rana, będąca efektem urazu,
– urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.
Na obszarze Dzielnicy II najbliższy SOR znajduje się w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika 36. Poniżej podajemy telefony kontaktowe:
– Całodobowy punkt informacji: 12 424 70 00
– Szpitalny Oddział Ratunkowy:
- rejestracja: 12 424 82 77
- dyżurka lekarska: 12 424 82 33
- dyżurka pielęgniarek: 12 424 82 78
- sala zabiegowa: 12 424 82 79
Pomoc medyczna w nocy i w dni wolne od pracy
W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub
zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które
wystąpią w nocy lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze
świadczeń medycznych opieki nocnej i świątecznej. Są one realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium. W ramach
opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.
Nocna i świąteczna opieka medyczna pracuje codziennie od godz.
18:00 do godziny 8:00 oraz całodobowo we wszystkie święta i dni
wolne od pracy. Nie obowiązuje rejonizacja. Można skorzystać z pomocy domowego ambulatorium.
Na obszarze Naszej Dzielnicy znajdują się dwie placówki świadczą-
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ce nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Są nimi:
1. NZOZ OPC przy Al. Pokoju 4 ; tel. 12 411 83 96
2. NZOZ OPC przy ul. Łazarza 14 ; tel. 12 42 44 259
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki należy korzystać gdy:
1. nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
2. zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie
przyniosły spodziewanej poprawy,
3. mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz
stan zdrowia.
Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:
1. zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
2. infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (pow. 39 st. C),
szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
3. bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
4. nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków
przeciwbólowych,
5. nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób
w podeszłym wieku,
6. zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
7. nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn, itp.,
8. zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby
samobójczej.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
1. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym schorzeniem,
2. recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
3. rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
4. skierowania do specjalisty.
Informujemy również, że funkcjonuje Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Urzędu Miasta Krakowa (tel. 12 661 22 40). Dzwoniąc
tam, można uzyskać informacje dotyczące:
1. adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze
wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych m.in.
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej
(medycyna ratunkowa), opieki całodobowej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, stomatologii,
2. ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefonów zaufania dla tych osób,
z terenu Miasta Krakowa,
3. poszukiwania osób zaginionych na terenie Krakowa.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje przydadzą się Państwu,
zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieoczekiwanych.
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Projekt edukacyjny dla uczniów z Dzielnicy II

Żywe lekcje historii
Tak samo jak przed rokiem, Rada Dzielnicy II postanowiła dofinansować projekt edukacyjny „Żywe lekcje historii” skierowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Grzegórzek, a realizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych.
W ubiegłym roku spotkania w ramach „żywych lekcji historii” odbywały się w Domu Kultury przy ulicy Lotniczej. Tym razem członkowie Komisji Edukacji podjęli decyzję, że lekcje te przeprowadzane będą w poszczególnych szkołach zainteresowanych udziałem
w projekcie. Miało to swoje dobre i złe strony. Na plus tej zmiany
można zapisać, że młodzież nie musiała opuszczać szkoły i tracić
czasu na dojazdy. Dzięki temu udało się zainteresować projektem
znacznie więcej nauczycieli, niż w roku ubiegłym, a co za tym idzie
więcej uczniów mogło uczestniczyć w „żywych lekcjach” i poszerzyć swoją wiedzę o najnowszej historii Polski. Minusem – z punktu
widzenia organizatorów – była konieczność przewożenia wystawy
z cennymi eksponatami (na wystawie prezentowane są wyłącznie
oryginały, często zachowane w jednym egzemplarzu) i montowania jej od nowa w kolejnych szkołach. Niestety, szkoły w większości
nie są przygotowane do tego typu inicjatyw – przeważnie brakuje miejsca, gdzie taka ekspozycja byłaby odpowiednio zabezpieczona, pracowników technicznych, którzy pomogliby w montażu,
a także (co może najważniejsze) infrastruktury technicznej w postaci chociażby uchwytów na ścianach. Na szczęście wszystkie te
trudności udało się pokonać, a jedyną stratą jest zepsuty powielacz,
który ktoś z uczniów próbował uruchomić w odwrotną stronę, ale
coś takiego mogło przecież zdarzyć się wszędzie.

Gimnazjum nr 7

Uczniowie z czterech szkół z naszej dzielnicy mieli okazję oglądnąć
wystawę „Od wolnego słowa do niepodległości”, a na niej ulotki,
gazety i książki z drugiego obiegu oraz wydawane w podziemiu
znaczki, kartki, koperty i banknoty. Mogli dowiedzieć się, jak ich
rówieśnicy z Federacji Młodzieży Walczącej przeciwstawiali się totalitarnemu systemowi. Mogli też zobaczyć zdjęcia z patriotycznych
pochodów i manifestacji organizowanych przez „Solidarność” oraz z
ośrodków dla internowanych, oglądnąć film „Niewidzialni drukarze”
o krakowskich wydawnictwach podziemnych, a przede wszystkim
posłuchać wspomnień świadków i uczestników tamtych wydarzeń.
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Z młodymi ludźmi swoimi wspomnieniami z lat 80-tych, z działalności podziemnej i z pobytu w Wojskowym Obozie Specjalnym
dzielili się opozycjoniści: Leszek Jaranowski – drukarz niezależnych
wydawnictw oraz Kazimierz Łapczyński – członek podziemnych
struktur „Solidarności” w Hucie im. Lenina.
Oczywiście, podobnie jak w poprzednim roku, nie zabrakło konkursów z nagrodami oraz krótkiego kursu podziemnego drukarstwa,
w trakcie którego każdy z młodych ludzi mógł na oryginalnym
sprzęcie z tamtych lat własnoręcznie wydrukować ulotkę.
Największą niespodziankę sprawili prowadzącym uczniowie z VIII
LO im. Stanisława Wyspiańskiego. „Żywe lekcje historii” gościły tam
przez trzy dni, a w każdym dniu w zajęciach uczestniczyła młodzież
z kilku klas. I zaskakiwała prowadzących spotkanie swoimi pomysłami. Nie tylko nauczyli się piosenek ze stanu wojennego (w tym
sławnej „Zielonej wrony” i „Murów” Jacka Kaczmarskiego), ale także stworzyli własne multimedialne intro – krótki materiał filmowy
wprowadzający do tematu. A w quizie wiedzy o stanie wojennym
wszyscy bez wyjątku odpowiedzieli bezbłędnie na zadane pytania,
a nawet znacznie poszerzali swoje pisemne odpowiedzi.

VIII Liceum Ogólnokształcące

Wszystkie spotkania w VIII LO trwały o wiele dłużej, niż było to zaplanowane, ale dzięki wyrozumiałości nauczycieli, którzy zgodzili się odrobić swoje lekcje w innym terminie, mogło się to odbyć
bez uszczerbku dla innych przedmiotów. Myliłby się jednak ten,
kto przypuszczał by, że młodzieżą z „Wyspiańskiego” powodowała
jedynie chęć uniknięcia „matmy” lub innych nielubianych przedmiotów. Jeszcze długo po zakończeniu lekcji młodzież dyskutowała
z prowadzącymi, zadawała dużo wnikliwych pytań wskazujących
na ponadprzeciętną wiedzę o stanie wojennym i podziemnej „Solidarności”, a nawet dzieliła się opowieściami zasłyszanymi od swoich
rodziców.
Miło było także spotkać niektórych z tych uczniów na uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Okazuje
się, że historia jest dla młodych ludzi nie tylko zbiorem dat i faktów,
ale przekłada się na patriotyczną postawę w codziennym życiu.
Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II
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Strefa płatnego parkowania –
potrzebna czy nie?
W Krakowie od jakiegoś czasu na dobre rozgorzała dyskusja na
temat poszerzenia strefy płatnego parkowania o kolejne rejony
naszego miasta, po Starym Mieście i Kazimierzu. Najbardziej prawdopodobne staje się wprowadzenie strefy płatnego parkowania na
Grzegórzkach, Zwierzyńcu i w Podgórzu. Te trzy dzielnice podjęły
uchwały, w których domagają się jej wprowadzenia. Decyzja w tej
sprawie należy do Rady Miasta i zostanie podjęta prawdopodobnie
w kwietniu.
Rada Dzielnicy II Grzegórzki organizowała kilkakrotnie spotkania
z mieszkańcami dzielnicy w sprawie poszerzenia tejże strefy. O ile
w okolicach Hali Targowej, czyli na tzw. Starych Grzegórzkach
mieszkańcy byli zdecydowanie za wprowadzeniem strefy, to w innych rejonach głosy były zwykle podzielone, jednakże maile, które
dostajemy oraz sugestie wyrażone w zwykłych rozmowach z mieszkańcami skłoniły nas do podjęcia starań o wprowadzenie płatnej
strefy parkowania.
W tym miejscu chcielibyśmy przybliżyć państwu czym jest strefa płatnego parkowania. Otóż jest to obszar charakteryzujący się
znacznym deficytem miejsc parkingowych wyznaczony znakami
drogowymi: D-44- „strefa parkowania” i D-45- „koniec strefy parkowania” oznaczającymi wjazd (lub wyjazd) do/z strefy, w której
za postój pobierana jest opłata. Obecnie w mieście działają strefy
P1 (Stare Miasto), P2 (Kazimierz), P3 (rejon dworca). Wprowadzenie
strefy w kolejnych miejscach wymagałoby stworzenia strefy P4,P5.
Należy jednak pamiętać, że mając wykupiony abonament w strefie
P1 i wjeżdżając np. w strefę P2 musimy uiścić w parkomacie dodatkową opłatę.
Wytyczenie obszaru strefy, ograniczonego miejscami do parkowania powoduje regulację postoju pomiędzy znakami D-18. Oznacza
to, że parkowanie będzie wtedy uporządkowane co oznacza zmniejszenie miejsc w których można zgodnie z przepisami zaparkować.
Zniknie więc możliwość parkowania „na dziko”. Wprowadzenie
strefy zwiększy jednak dostępność miejsc parkingowych dla osób
zameldowanych na danym terenie poprzez ograniczenie dostępu
dla osób przyjezdnych. Jednocześnie osoby mające rzeczywistą potrzebę dostania się do miejsc objętych strefą łatwiej znajdą miejsce
do parkowania. Głównym założeniem strefy jest bowiem wymuszenie rotacji samochodów w miejscu objętym strefą. Trudno bowiem
wyobrazić sobie, aby ludzie pracujący w strefie przyjeżdżali do pracy samochodem, ponieważ pozostawienie auta na 8 godzin będzie
wiązało się z koniecznością uiszczenia w parkomacie opłaty w wysokości 25,6 zł, co przy miesięcznym abonamencie dla mieszkańca
w wysokości 10 zł jest kwotą stosunkowo wysoką. Dlatego też do
strefy będą przyjeżdżały tylko osoby, które chcą szybko załatwić
swoją sprawę i nie narażać się na koszty. Naturalnym następstwem
tego będzie większa rotacja samochodów. Zwiększy to dostępność
miejsc parkingowych dla mieszkańców. Dotychczas w wielu miejscach naszej dzielnicy przyjezdni zostawiali swoje samochody nawet na kilka dni, urządzając sobie chociażby na Osiedlu Oficerskim
swoisty parking typu „park and ride”. Utworzenie strefy wpłynie na
zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Przyczyni się to do wzrostu częstotliwości korzystania z transportu publicznego, a tym samym zwiększy przestrzeń publiczną dla
pieszych i rowerzystów, zmniejszy nagromadzenie aut na danym
terenie oraz obniży zanieczyszczenie powietrza. Możliwość wpro-
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wadzenia strefy dopuszczona jest tylko na drogach głównych, na
drogach wewnętrznych, osiedlowych wprowadzenie strefy jest niemożliwe.
Wprowadzeni strefy płatnego parkowania ma zarówno zalety, jak
i wady. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wszystkich czynników będących zarówno zaletami, jak i wadami wprowadzenia
strefy płatnego parkowania.
Lp. Korzyści z wprowadzenia strefy

Wady strefy

Zwiększenie dostępności ilości
miejsc parkingowych dla mieszkańców (osób zamieszkałych
zameldowanych na terenie strefy)
poprzez ograniczenie ich dostępności dla pozostałych obywateli .

Konieczność terminowego wnoszenia
opłat za abonamenty

2.

Zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza – mniejszy ruch, walka
ze smogiem.

Ograniczenie przywileju dostępności strefy do dwóch zniżkowych abonamentów
po 10 zł, trzeciego za
100 zł

3.

Wytyczenie obszaru strefy, ograniczonego miejscami do parkowania powoduje regulację postoju
pomiędzy znakami D-18.

Bezpłatne parkowanie na drogach
osiedlowych

4.

Zwiększenie częstotliwości korzystania z komunikacji zbiorowej.

5.

Wdrożenie opłat (instrument
fiskalny) spowoduje zmniejszenie częstotliwości korzystania ze
strefy przez np. pracujących na jej
obszarze.

6.

Kierowca, który ma rzeczywistą
potrzebę dojazdu do centrum łatwiej znajdzie miejsce parkingowe.

7.

Więcej przestrzeni ulicznej dla
pieszych, rowerzystów i transportu
publicznego.

1.

Na terenie strefy obowiązują opłaty w wysokości 3 zł za pierwszą
godzinę, 3,5 zł za drugą, 4,10 zł za trzecią oraz 3 zł za czwartą i każdą
kolejną. Osoby zameldowane w strefie mają możliwość wykupienia
miesięcznych abonamentów na parkowanie w wysokości 10 zł za
pierwszy i drugi samochód, 100 zł za trzeci i 250 zł za czwarty i każdy kolejny. Dla firm prowadzących działalność w strefie wysokość
opłaty wynosi 50 zł za jeden pojazd. Za nieuiszczenie opłaty pobiera się dodatkową opłatę karną w wysokości 50 zł.
Z punktu widzenia mieszkańca ulicy Mogilskiej wydaje się, że jeśli
nie teraz to w najbliższych latach nieuniknione jest wprowadzenie strefy w okolicach ulicy Mogilskiej, na Osiedlu Oficerskim oraz
w okolicach Al. Daszyńskiego i Hali Targowej, ponieważ bliskość
centrum miasta oraz sądów, prokuratury, urzędów miasta i licznych
kancelarii adwokackich w przypadku Osiedla Oficerskiego wymusza wprowadzenie rotacji dla samochodów, aby zwiększyć dostępność do parkingów dla mieszkańców. Sytuację pogarszają też decyzje władz miast, które co jakiś czas likwidują miejsca parkingowe
w tym rejonie. Tak było przy remoncie Ronda Mogilskiego, kiedy to
zlikwidowano kilkanaście miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej,
tak też było w 2011 roku kiedy przez powstanie kontrapasa dla ro-

werów na ul. Zaleskiego zlikwidowano kolejne kilkanaście stanowisk. Sytuacja ta powtórzy się i w 2013 r. W związku z remontem
linii tramwajowej na ul. Mogilskiej powstanie bowiem ścieżka rowerowa po północnej stronie ul. Mogilskiej i co za tym idzie kolejne
miejsca parkingowe zostaną zlikwidowane.
Wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest decyzją bardzo
trudną, ale decyzja ta ma charakter priorytetowy. Wiele miast europejskich pobiera opłaty już za sam wjazd do centrum. Grzegórzki leżą w centrum Krakowa i mieszkanie na nich powinno być dla
nas udogodnieniem, a nie ciągłą „walką” z przyjezdnymi osobami
o możliwość spokojnego pozostawienia auta. Ewentualne wprowadzenie strefy w sposób istotny zmieni okolice w której zamieszkujemy, lecz przy stosunkowo niewielkim obciążeniu fiskalnym ruch
na naszych osiedlach powinien się zmniejszyć, tak jak to stało się
w przypadku Kazimierza.
Łukasz Derdziński
Łukasz Pietryka
Radni Dzielnicy II Grzegórzki

Mali Ratownicy
w przedszkolach Dzielnicy II
Konieczność udzielania pierwszej pomocy w miejscu, w którym
doszło do urazu uznawali już starożytni. Urazy wynikające z nieostrożności, braku uwagi albo celowego działania człowieka stanowią około 3,5 mln przypadków rocznie wg WHO. Bliższe przyjrzenie
się przyczynom zgonów w Polsce rodzi przekonanie, że w wielu
tych przypadkach możliwe byłoby uratowanie poszkodowanych,
pod warunkiem podjęcia szybkich i właściwych działań na miejscu
zdarzenia. Działania pierwszej pomocy powinny być podjęte bezzwłocznie przez osoby, które znalazły się na miejscu. Szczególnie
dotyczy to też zawałów serca i różnych innych udarów.
Ale co wtedy, gdy jedynym świadkiem zdarzenia jest dziecko trzy,
cztero lub pięcioletnie? Czy będzie ono umiało się zorientować co
się stało, wezwać skutecznie pogotowie ratunkowe i przejąć opiekę nad poszkodowanym do momentu przybycia fachowej pomocy
medycznej ?
Te pytania nurtowały mnie do tego stopnia, że rozpoczęłam najpierw rozmowy, potem zabawy i ćwiczenia ze swoją wówczas czteroletnią córką Karoliną. Okazało się, że potrafi ona realnie ocenić,
czy poszkodowany jest przytomny, czy nie, czy oddycha czy nie,
jest w stanie połączyć się z pogotowiem ratunkowym, czy strażą
pożarną, ale ma bardzo duże trudności w dialogu z dyspozytorem.
Niedługo potem przekonałam się, że nie ona jedna. Któregoś dnia
moja córka poprosiła mnie bym pierwszej pomocy nauczyła również jej kolegów i koleżanki w przedszkolu. I tak urodził się pomysł,
by przekazywać wiedzę z pierwszej pomocy krakowskim przedszkolom.
Obecnie cyklem zajęć „Mali Ratownicy” zostały objęte przedszkolaki z Przedszkola nr 3 im. Bł. Ojca Gwidona i Przedszkola Samorządowego nr 139, współpracujących stale z MDK „Dom Harcerza”
przy ul. Lotniczej 1. Trzylatki uczymy, jak posługiwać się telefonem
w celu wezwania pomocy medycznej oraz rozmowy z dyspozytorem; czterolatki jak rozpoznać stan zagrożenia życia i jak skutecznie
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rozmawiać z dyspozytorem pogotowia ratunkowego; pięcio i sześciolatki – jak ocenić swoje bezpieczeństwo i stan poszkodowanego, wezwać skutecznie pogotowie ratunkowe oraz ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
W dalszej kolejności chcielibyśmy tym programem objąć wszystkie
przedszkolaki Dzielnicy II. Mamy wielką nadzieję, że wczesne rozpoczęcie procesu edukacji ratowniczej spowoduje wzorem Austrii
czy Norwegii, że większość społeczeństwa będzie chciała i umiała
udzielić pomocy potrzebującemu, nie bojąc się.
mgr Małgorzata Berkowicz - Małek
nauczyciel – instruktor MDK „Dom Harcerza”im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Lotnicza 1, ratownik KPP, strażak OSP

Garść wspomnień o ludziach z naszej dzielnicy (1)

Podziemne Grzegórzki
Nie będzie to opowieść o lochach kościoła św. Mikołaja ani o podziemiach bazyliki o.o. Jezuitów, nie zamierzam też pisać o odsłoniętym kilka lat temu bastionie na Rondzie Mogilskim ani o tunelu
szybkiego tramwaju, a tym bardziej o planowanej i szeroko oprotestowanej budowie podziemnego parkingu pod placem przy Hali
Targowej, który to plac zyskał właśnie nowego patrona i teraz nosi
imię Czesława Marchewczyka. Nie mam wcale zamiaru cofać się
o setki lat do epoki średniowiecza, a tylko o jedno pokolenie – do
lat osiemdziesiątych minionego wieku, mrocznych czasów PRL-u
i stanu wojennego, w których upływała młodość bohaterów tej
opowieści.
Nie będzie to też (proszę się nie obawiać) żadne naukowe opracowanie, choć może i na nie przyjdzie kiedyś pora. Pisząc „podziemne
Grzegórzki” mam na myśli Grzegórzki konspirujące.
***
Zanim jednak cofnę się do lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy wielu mieszkańców naszej dzielnicy i czytelników tej gazetki nie było
jeszcze na świecie, zatrzymam się na chwilę w roku 2007. Wtedy to
obchodzono w Krakowie 25-lecie powstania „Hutnika” – największej
w Małopolsce i jednej z największych w Polsce podziemnych gazet,
ukazującej się w drugim obiegu od stycznia 1982 do czerwca 1989
roku. Dawni opozycyjni działacze, drukarze, redaktorzy i kolporterzy
związani ze środowiskiem „Hutnika” – m.in. Wojciech Marchewczyk
(ta zbieżność nazwisk nie jest wcale przypadkowa, to syn Czesława
– nowego patrona placu przy Hali Targowej), Jan Ciesielski, Mieczysław Gil, Leszek Jaranowski, Stanisław Handzlik, Ryszard Majdzik,
Edward Nowak – którzy znaleźli się w Komitecie Organizacyjnym
obchodów chcieli, by pozostał jakiś trwały ślad wysiłku tych wszystkich, co walczyli z komuną niezależnym słowem. Wymyślili wtedy
Pomnik Prasy Podziemnej i medal „Niezłomnym w Słowie”. Pomnik,
zaprojektowany przez profesora Czesława Dźwigaja, jeszcze w 2007
roku stanął przed kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej na nowohuckim osiedlu Szklane Domy. A medal trafił
w ręce wielu cichych bohaterów z tamtych lat. Cichych, ponieważ
z założenia miał być formą docenienia ludzi, którzy działali na rzecz
wolnego słowa, nie tych jednak, którzy teraz są na pierwszych stronach gazet i o których powstają monografie, ale tych z „drugiego
szeregu”.
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Wśród przeszło 300 osób z Małopolski wyróżnionych dotychczas
tym medalem znaleźli się także: Katarzyna Kiryk (obecnie Jamka)
– romanistka, lektorka Uniwersytetu Pedagogicznego, Mikołaj Rey
– miłośnik i znawca koni, właściciel Ośrodka Jeździeckiego Szarża
w Bolęcinie koło Chrzanowa, Jakub Bodziony – technik protetyk,
pasjonat przeszłości i historyk - amator, Józef Ratajczak – działacz
wielu stowarzyszeń i inicjatyw społecznych, oraz niżej podpisana
– od dwóch kadencji radna Dzielnicy Grzegórzki. Co łączy te pięć
osób, poza tym, że otrzymali medal „Niezłomnym w Słowie”, wszyscy dobiegają już do pięćdziesiątki, a okres ich młodości przypadł
na ponure czasy „komuny”? Przede wszystkim to, że zaangażowaliśmy się wówczas w propagowanie wolnego słowa, ale także i to, że
wszyscy – w różnych okresach życia – byliśmy mieszkańcami bloku
przy alei Pokoju 21-23. I chociaż trudno w to uwierzyć, znając się
i spotykając na gruncie towarzyskim, niewiele wtedy wiedzieliśmy
o naszym zaangażowaniu w niezależną działalność. Niektóre fakty
z podziemnej aktywności moich ówczesnych sąsiadów poznałam
dopiero zbierając materiały do tego artykułu. Ale może właśnie dlatego zaliczyliśmy bardzo niewiele wpadek. Bo dyskrecja to przecież
nieodzowna cecha dobrego konspiratora.
Jednak po trzydziestu latach tak wskazana wówczas dyskrecja może
sprawić, że cenne informacje czy ciekawe szczegóły umkną gdzieś
bezpowrotnie i pogrążą się na zawsze w mrokach niepamięci. Teraz
potrzeba czegoś wręcz przeciwnego: przypominać sobie jak najwięcej, notować i opowiadać, aby zachować dla potomnych tę małą
cząstkę historii Krakowa, jaką była konspiracja na Grzegórzkach.

Medal „Niezłomnym w Słowie” - awers i rewers
Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o fenomenie naszego
bloku. Używam słowa fenomen bez cudzysłowu, bo jeśli w gronie
około 150 mieszkańców znaleźli się dwaj rektorzy wyższych uczelni,
jeden minister rządów Hanny Suchockiej i Jana Olszewskiego, kilku
wziętych adwokatów, sławna pianistka, świetna tłumaczka literatury hiszpańskiej i paru profesorów różnych specjalności, to myślę, że
nie był to typowy blok osiedlowy. Pisząc o fenomenie mam jednak
na myśli coś jeszcze. Spółdzielnia mieszkaniowa, do której należał
nasz budynek – jedna z pierwszych w Krakowie – powstała pod koniec lat 50-tych na fali popaździernikowej odwilży. Założyli ją młodzi pracownicy naukowi kilku krakowskich uczelni oraz PAU, którzy
zostali później mieszkańcami bloku przy al. Pokoju. Pogrążonym
w pracy naukowej rodzicom, urodzonym jeszcze w przedwojennej
Polsce, udało się wychować swoje dzieci w przekonaniu, że PRL to
nie jest wolny kraj i że dążenie do tego, aby się wolnym stał jest
czymś najbardziej oczywistym na świecie. I te dzieci, urodzone
w latach 60 – 65, gdy dorosły, z największą naturalnością zaangażowały się w walkę o wolną Polskę. Poza rodziną i szkołą, to właśnie sąsiedzkie środowisko w dużym stopniu nas ukształtowało. Wciąż pamiętam, jaki panował tu duch niezależności i niepokory, pamiętam
podwórkowe rozmowy o historii, której nas w szkole nie uczono,
o Piłsudskim i legionach, pamiętam przekazywane sobie po cichu
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wieści zza żelaznej kurtyny i informacje z nasłuchu „wrogich” rozgłośni, pamiętam opowieści o przedwojennym życiu. Zresztą, jak
to w Krakowie często bywa, powiązania sąsiedzkie splatały się tu
z innymi, często sięgającymi wcześniejszych czasów: ojciec sąsiadki
był jeńcem oflagu razem z moim dziadkiem i po wojnie pozostał
na zachodzie, jeden adwokat bronił kolegów mojego wujka w czasie politycznego procesu, a inny był spokrewniony z moją babcią.
Myślę, że także dzięki panującej tu atmosferze baliśmy się trochę
mniej niż inni, rozmawialiśmy ze sobą bardziej szczerze, bez obawy
i podejrzliwości. I dojrzewaliśmy, także politycznie. I wtedy właśnie
wybuchła „Solidarność”.
Z naszej piątki prawdopodobnie Józef Ratajczak i Jakub Bodziony
najwcześniej trafili do środowiska krakowskiej opozycji. Jeszcze
wtedy, gdy jedynym przejawem mojej „niezależnej” aktywności było
nagrywanie piosenek Kaczmarskiego z Wolnej Europy i Głosu Ameryki, a potem ich spisywanie z taśmy i rozpowszechnianie wśród znajomych, czyli w okresie „karnawału „Solidarności”, Józef zaangażował
się na poważnie w krzewienie wolnego słowa. Mimo że był jeszcze
uczniem V LO, trafił do kręgu osób związanych z Studenckim Komitetem Solidarności i zetknął się z książkami, wydawanymi przez to
środowisko poza zasięgiem cenzury. Jak sam wspomina po latach:
„gdy w 1980 roku Czesław Miłosz dostał nagrodę Nobla, zorientowałem się, że niewiele osób z mojego otoczenia wie o nim cokolwiek,
nie mówiąc już o znajomości jego twórczości. I wtedy przyszedł mi
do głowy pomysł stworzenia niezależnych, składkowych bibliotek
dla młodzieży szkół średnich. Pomysł ten propagowałem na spotkaniach w szkołach w ramach stworzonego przy Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Ruchu Odnowy Szkół Średnich. A przy okazji zbierałem własny księgozbiór podziemnych wydawnictw, które zacząłem
wypożyczać jeszcze przed stanem wojennym”.
Po 13 grudnia 1981 roku cały ten księgozbiór trafił do mieszkania
Katarzyny Kiryk, sąsiadki Józefa, a jednocześnie jego koleżanki
z równoległej klasy w V LO, ponieważ Józef obawiał się, że ze względu na swoje kontakty może być pod obserwacją UB. I ta biblioteka
działała (bez wpadki) aż do 1989 roku. Stale zresztą była uzupełniana o nowe książki z podziemia, a później także z wydawnictw
emigracyjnych. Poznany przez Kasię przed laty na lekcji religii
mieszkaniec niedalekiej ulicy Rzeźniczej, Bogdan Kaleta, nazywany przez znajomych „Kali” zaczął w połowie lat osiemdziesiątych
organizować z przyjaciółmi wyprawy wspinaczkowe do Francji. Po
zdobycie kilku ścian i zaliczeniu różnej trudności tras w Alpach lub
Dolomitach, młodzi alpiniści zawsze znaleźli jakiś sposób, aby dotrzeć do Paryża, a przy okazji zahaczyć o pobliskie Maisons- Laffitte,
gdzie mieściła się siedziba „Instytutu Literackiego” założonego i kierowanego przez Jerzego Giedroycia. Wracali do Polski z plecakami
pełnymi różnych numerów „Kultury” i innych prawie nieosiągalnych
w kraju wydawnictw „Instytutu Literackiego”. Nie groziły już wtedy
za to długie lata więzienia, ale wymagało to na pewno dużej odwagi i fantazji. I dzielili się tym przemyconymi książkami z Katarzyną.
Książki od Kasi trafiały również do mnie, a przez moje ręce do moich krakowskich przyjaciół. Niektóre z nich podróżowały ze mną
do Gliwic i były czytane w kręgu osób związanych z podziemnym
zarządem regionu i redakcją czasopisma „Wybór”. A jedna z nich,
„Moje przygody z historią” Mariana Brandysa, z jakiegoś powodu nie zwrócona, do dzisiaj stoi na specjalnej „podziemnej” półce
w moim mieszkaniu. Wówczas jednak, pożyczając od Kasi poszczególne pozycje, nie przypuszczałam nawet na jak dużą skalę działa
biblioteka w sąsiedniej klatce i jak potężny księgozbiór udało się
tam zgromadzić . A już kompletnym zaskoczeniem było dla mnie
to, czego dowiedziałam się dopiero teraz, po trzydziestu latach – że
za ścianą pracowała drukarnia z ramką.

Bo kiedy okazało się, że nic jednak nie wskazuje, aby UB wiedziało
coś o kontaktach Józefa, ten związał się z podziemnymi strukturami
Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS i zaangażował w działalność
wydawniczo – kolporterską. W niewielkim mieszkaniu, które zajmował z mamą (wtedy już kilkaset metrów dalej, na Dąbiu, czyli jak
mówiliśmy wówczas „za wiaduktem”), znalazło się miejsce dla ramki
drukarskiej. Powstawało na niej między innymi pisemko „Nihil Novi”,
które w 1983 roku zmieniło nazwę na „Wolne Słowo”. Po wyjeździe
jednego z redaktorów „Wolnego Słowa” za granicę, pismo umarło
śmiercią naturalną, ale drukarnia przy al. Pokoju nie przestała działać.
Od 1986 roku kurierzy przywozili tu z Warszawy matryce „Tygodnika
Mazowsze”, największej opozycyjnej gazety w kraju, i z tych matryc
drukowana była na powielaczu część nakładu tego tygodnika.
Zarówno w drukowaniu na ramce jak i później na powielaczu pomagała Józefowi Katarzyna. Pisała też matryce i to właśnie ona
nauczyła mnie, jak się to robi. Nie było to wcale takie proste, jeśli
– tak jak ja – miało się maszynę do pisania z krótkim wałkiem. Najbardziej cenne i poszukiwane były w podziemiu maszyny z długimi
wałkami, ale cóż „na bezrybiu i rak ryba” – każda nie zarejestrowana
maszyna była wtedy na wagę złota1. Moja maszyna była prezentem
od mamy, który dostałam (jak znalazł) tuż przed stanem wojennym
i oczywiście nawet moja ostrożna mama nie miała w planach jej
zarejestrowania. A wałek można było rozkręcić i tak przystosować,
aby matryca się zmieściła. Wymagało to nieco zachodu, ale pewnie
i dzisiaj przypomniała bym sobie, jak to się robi. Na tej mojej maszynie z rozkręconym wałkiem powstawały później m.in. matryce dla
„Biblioteczki Promienistych”.
Józef Ratajczak stopniowo poszerzał spektrum swojej podziemnej
działalności. Poza redagowaniem i drukowaniem wspomnianej gazetki, a potem „Tygodnika Mazowsze”, rozprowadzał też książki kilku
podziemnych wydawnictw. Na początku były to książki krakowskiego – związanego ze środowiskiem SKS – Wydawnictwa KOS, w 1982
roku przekształconego w Oficynę Literacką. Ale z czasem zaczęło
docierać do Krakowa coraz więcej „bibuły” z różnych stron kraju,
przede wszystkim z Warszawy, gdzie działało najwięcej podziemnych wydawnictw. Po jakimś czasie Józef zaczął podejrzewać, że
z tą Oficyną „coś jest nie tak” i pod pretekstem, że do aresztu trafiła
właśnie osoba, która zna jego adres, wycofał się ze współpracy z OL.
Okazało się, że przeczucie go nie omyliło – kilka lat temu dzięki dokumentom z IPN dowiedzieliśmy się, że szef Oficyny Literackiej był
tajnym współpracownikiem UB o pseudonimie „Monika”.
Jednak wówczas nikt nie miał o tym najmniejszego pojęcia.
W związku z rezygnacją Józefa z kolportażu wydawnictw Oficyny,
kurier tego wydawnictwa szukał nowego miejsca, gdzie mógłby
dostarczać książki. Nie pamiętam już w jaki sposób i jakimi kanałami, ale trafił wtedy do mnie. Uważa się, że to kobiety mają intuicję,
jednak w tym wypadku okazało się, że jednak nie zawsze. Nie miałam żadnych złych przeczuć – tym bardziej, że kurier, który do mnie
dotarł był godzien najwyższego zaufania – i z OL współpracowałam
aż do 1989 roku.
Mimo ostrożności i dyskrecji, niestety nie zawsze udało się uniknąć
niebezpieczeństw. W marcu 1983 roku miała miejsce duża wpadka obejmująca całe kierownictwo KKW NZS. Wśród aresztowanych
1

Bardzo młodym i nie pamiętającym tamtych czasów czytelnikom „Dzielnicy II” należy się wyjaśnienie. W PRL istniał obowiązek rejestracji wszystkich
maszyn do pisania. Kto tego nie zrobił, łamał prawo i narażał się na poważne
konsekwencje. Jednak ten, kto zarejestrował swoją maszynę, nie mógł już
użyć jej do żadnej niezależnej działalności, ponieważ każda maszyna miała
swoje charakterystyczne cechy, takie znaki szczególne, które umożliwiały jej
zidentyfikowanie na podstawie porównania wydruku z pobranym w czasie
rejestracji wzorem pisma.
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wtedy działaczy znaleźli się także przyjaciele Józefa, a między nimi
kolejny bohater mojej opowieści i kolejny mieszkaniec alei Pokoju – Jakub Bodziony. W czasie, gdy rozgrywa się akcja tej opowieści Kuba nie mieszkał już wprawdzie w naszym bloku, ponieważ
jego rodzina wyprowadziła się stąd w 1968 roku, jednak pozostał
mieszkańcem nie tylko Grzegórzek, ale i naszej ulicy. To on wraz
z kolegą Józefa z teatrzyku w VIII LO – Piotrem Zielińskim jeździli do
Warszawy po książki m.in. do Wydawnictwa KRĄG. To oni przynieśli
mu ramkę i załatwiali czyste matryce, a potem przywieźli ze stolicy
wspomniany wcześniej powielacz. Ten powielacz, który później pracował u Józefa. Bo był jeszcze drugi, sławniejszy, a w każdym razie
bardzo brawurowo zdobyty. „Sławniejszy”, bo o akcji jego zdobycia
głośno było podówczas w podziemiu i myślę, że historia ta nadawałaby się świetnie na scenariusz sensacyjnego filmu. Ale o tym już
w kolejnym odcinku moich podziemnych opowieści.

Najbliższe boje powstańcze miały miejsce w okolicach Skały i Miechowa i na długo pozostały w ludzkiej pamięci. Po upadku Powstania Kraków stał się azylem dla jego uczestników, którzy nie zostali
straceni, aresztowani lub wywiezieni na Sybir. Również w latach
późniejszych do Krakowa przybywało wielu powracających zesłańców, bo właśnie tu mogli znaleźć pomoc i przyjazny klimat. Krakowianie chętnie włączali się do działalności charytatywnej na rzecz
byłych powstańców – organizowane były zbiórki funduszy, starano
się zapewnić im pracę lub miejsca w domach pomocy. Wielu z nich
aklimatyzowało się w krakowskiej społeczności.

Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Krakowskie obchody
150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego
W styczniu bieżącego roku obchodziliśmy 150 rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego – największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku. Uroczystości ku czci powstańców odbywały się w całym kraju, także w naszym mieście. Kraków, pomimo
tego, że po bolesnych doświadczeniach Powstania Krakowskiego
znalazł się w zaborze austriackim, poza terytorium bezpośrednich
działań powstańczych, był bardzo zaangażowany w ideę narodowowyzwoleńczą. Nie przeszkodził temu nawet wydany policyjny
zakaz uczestnictwa w powstaniu. Istniały tu punkty werbunkowe,
odbywały się ważne spotkania, tworzyły się komitety pomocy Powstaniu, prowadzona była działalność propagandowa, organizowany był przerzut ludzi i broni do zaboru rosyjskiego. Stąd wyruszyły
pierwsze oddziały ochotników. W ideę powstania bardzo zaangażowane było krakowskie środowisko akademickie, choć pojawiały się
też głosy przeciwne.

Obchody rocznicy Powstania powinny być również naszym hołdem
dla tych Krakowian, którzy w czasie, jak też długo po Powstaniu,
w odruchu patriotyzmu i obywatelskiego obowiązku nieśli pomoc
i wspierali jego idee.
Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu naszej Gazety, w ostatnim czasie Rada Dzielnicy II brała udział w inicjatywie renowacji
zniszczonych nagrobków uczestników Powstania, spoczywających
na cmentarzu przy ul. Prandoty. W dniu 23 stycznia, w ramach krakowskich obchodów rocznicowych, na grobach powstańców złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W uroczystościach rocznicowych
brały udział m.in. władze województwa małopolskiego, Miasta Krakowa, wojska, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, a także
przedstawiciele naszej Dzielnicy oraz dzieci i młodzież z MDKów.
Prace renowacyjne kolejnych nagrobków zaplanowane zostały na
następne lata, jest więc realna szansa, że pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego nigdy nie zaginie w naszym Mieście. Mamy
również nadzieję, że w ramach prowadzonej edukacji patriotycznej
w akcję opieki nad powstańczymi mogiłami włączą się szkoły i placówki oświatowe naszej Dzielnicy.
Mieczysław Czytajło – radny Dzielnicy II
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Na ratunek krakowskim
wróblom i sikorkom
W ostatnim okresie daje się
zauważyć w Krakowie znaczący spadek liczby drobnych
ptaków, m.in. wróbli, sikorek
i jerzyków. Kiedyś bardzo popularne, występujące prawie
wszędzie, dzisiaj coraz rzadziej pojawiające się na naszych podwórkach i ulicach Krakowa. Ma na to wpływ bardzo wiele czynników,
związanych z działalnością człowieka, jak na przykład utrata naturalnych miejsc lęgowych, jak też związanych z ekspansją innych gatunków, w tym srok, gawronów czy kawek. Drobne ptaki zmuszone
są do rywalizowania z nimi o terytorium, miejsca lęgowe, pokarm,
ale też stają się często ich ofiarami. Jedynym ratunkiem dla drobnych ptaków jest tworzenie sztucznych warunków, które pozwolą
na zwiększenie ich populacji. Tym bardziej, że ich obecność w mieście wpływa na komfort życia mieszkańców, bo znaczącą częścią ich
diety są owady, m.in. uciążliwe komary.
Już w zeszłym roku Rada Dzielnicy II uchwaliła przeznaczenie środków na zakup budek lęgowych, które mają zostać umieszczone na
terenie naszej Dzielnicy. Akcja ta jest koordynowana przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Lotniczej, a biorą w niej
udział placówki oświatowe Dzielnicy II. W ramach całej akcji, która rozpoczyna się już w połowie kwietnia, zostanie powieszonych
ponad 85 budek lęgowych dla najmniejszych ptaków. Zachęcamy
wszystkich zainteresowanych pomocą, jak też wspólnym działaniem o kontakt z nami.
W ostatnim czasie w Krakowie powstała Asocjacja Promotorów
Radosnego Ptaka, której celem jest propagowanie idei pomocy
krakowskiej „ptasiej społeczności”. Włączyło się w nią wiele instytucji, przedstawicieli władz Miasta, jak też osób prywatnych, dla
których ta idea jest ważna. Również naszą akcję zgłosiliśmy do tej
inicjatywy, bo działając wspólnie możemy zrobić więcej. Zapraszamy na stronę Asocjacji : http://asocjacjapromotorowrp.com/ , gdzie
można uzyskać wszelkie informacje, dotyczące naszych działań.
Mieczysław Czytajło – radny Dzielnicy II,
Ambasador Asocjacji Promotorów RP

Zaproszenie dla rodzin osób
z zaburzeniami psychicznymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziny
i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi na spotkania grup
edukacyjno-wspierających. Spotkania grup ruszą w marcu, ale już
teraz MOPS przyjmuje zapisy.
Zaplanowano dwugodzinne spotkania grupowe, z częścią edukacyjną oraz wspólną rozmową, rozwiązywaniem indywidualnych
problemów i dostarczaniem wsparcia. Niezbędną wiedzę uzyskać
będzie można od zaproszonych specjalistów, a będą to lekarze psy-

chiatrzy, psychologowie, prawnicy, specjaliści pracy socjalnej i inne
osoby - w zależności od zgłoszonych potrzeb i podejmowanych
działań. Spotkania będą dostarczać uczestnikom wsparcia, wzmocnienia, przydatnej wiedzy i kompetencji na temat tego, jak mądrze
wspierać i pomagać osobie z zaburzeniami psychicznymi.
Z dotychczasowych doświadczeń Ośrodka wynika, że efektem
prowadzonych zajęć jest poprawa funkcjonowania rodzin, natomiast osoby z niepełnosprawnością psychiczną szybciej zdrowieją i lepiej radzą sobie z utrzymującymi się objawami zaburzenia.
Podejmowane działania edukacyjne na spotkaniach grupowych
są uzależnione przede wszystkim od oczekiwań uczestników grup
edukacyjno-wspierających, stąd MOPS zachęca do kontaktu i zgłaszania swoich oczekiwań.
Zapraszamy do zgłaszania się i rozmowy od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do 15.00, pod numerami telefonów
12 636 77 98, 12 430 45 46, 12 659 12 68 oraz 780 616 322.
Spotkania grup realizowane są w ramach projektu „Znaczenie Rodziny”, który realizowany jest od ubiegłego roku przez wszystkie
Filie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zapraszamy!
MOPS Kraków

Utrzymanie czystości na
terenach będącą własnością
Gminy Miejskiej Kraków
Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
przejęło nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa, w tym m.in. utrzymanie
czystości terenów zielonych (zbieranie zalegających na zieleńcach
odpadów komunalnych), zamiatanie powierzchni utwardzonych,
oczyszczanie jezdni, opróżnianie ulicznych koszy na śmieci oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Zadania związane z pielęgnacją zieleni, w tym koszenie, grabienie
liści, pielęgnacja drzew i krzewów wraz z usuwaniem pozostałości
po procesach pielęgnacyjnych na terenach zielonych, będących
własnością Gminy Miejskiej Kraków, są w kompetencjach Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Zgłoszenia dot. utrzymania czystości w w/w zakresie mogą Państwo kierować drogą elektroniczną na adresy: teresa.franczak@
mpo.krakow.pl lub daria.kulig@mpo.krakow.pl, grazyna.galon@
mpo.krakow.pl (rejony Śródmieście, Nowa Huta, Wzgórza Krzesławickie) lub telefonicznie pod nr 12 646-22-37 do Kierownika Wydziału Oczyszczania p. Jacka Sobczyka oraz Zastępcy Kierownika p.
Teresy Franczak, pod nr 12 646-23-81.
Ponadto mogą Państwo wszelkie uwagi związane z utrzymaniem
czystości i porządku na terenie Dzielnicy II zgłaszać do biura Rady
Dzielnicy II Grzegórzki.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Terminy dyżurów
Zarządu Rady Dzielnicy II
MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca (całokształt spraw Rady Dzielnicy):
środy, godz. 13.30 – 14.30, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszymuzgodnieniu
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 wcześniejszymuzgodnieniu
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).

Terminy dyżurów
radnych 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).

Szkoła przy ul. Topolowej
zostaje. Czy jednak na pewno
nie zniknie z mapy Grzegórzek?
O potrzebie restrukturyzacji krakowskiej oświaty mówi się już od ponad roku. Temat wywołuje dużo emocji i niepokoju wśród rodziców
i dzieci, dyrektorów i nauczycieli oraz organizacji związanych z edukacją. Niedawno zakończył obrady Okrągły Stół Edukacyjny, który jako
forum dyskusyjne miał zwrócić uwagę na trudności, z którymi musi
zmierzyć się oświata, ale także pokazać dorobek krakowskiego środowiska edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów,
które warto zachować, rozwijać i pielęgnować. Członkowie zespołu nie
wypracowali kryteriów likwidacji szkół, a jedynie wskazali, w których
placówkach należy opracować i wdrożyć program naprawczy. Wydaje
się, że na efekty tych działań należy poczekać, określając szczegółowe
terminy ich realizacji i uwzględniając specyfikę poszczególnych szkół.
Tymczasem 28 grudnia 2012 r. miasto ogłosiło listę placówek do likwidacji, bądź połączenia według kryteriów opracowanych przez grupę
ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W środowisku zawrzało. Koniec roku kalendarzowego, ferie zimowe (rozpoczynające się
14 stycznia 2013r.), pierwsze czytanie projektu na sesji Rady Miasta
wyznaczone na 9 stycznia - to czynniki, które wywołały nerwową atmosferę, obawy a nawet strach i nie sprzyjały odpowiedzialnemu oraz
rzetelnemu podejściu do problemu.
Na liście do likwidacji znalazła się między innymi Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi, znajdująca się na terenie dzielnicy Grzegórzki, przy ul. Topolowej 3.
4 stycznia br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie prezydenta
Jacka Majchrowskiego i wiceprezydent Anny Okońskiej-Walkowicz
z dyrektorami i rodzicami zagrożonych placówek. W spotkaniu
tym brali udział także przedstawiciele Radu Dzielnicy II Grzegórzki i przekonywali władze miasta o potrzebie przekształcenia „trójki”
w zespół szkolno-przedszkolny.
7 stycznia br. w siedzibie Rady przy ul. Daszyńskiego 22 odbyło się
posiedzenie Komisji Edukacji RDII Grzegórzki, w którym uczestniczyli dyrektor i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz dyrektor
SP nr 38. Właśnie do niej, zgodnie z propozycją miasta, mieli być
przeniesieni uczniowie likwidowanej placówki. W wyniku tych obrad Komisja Edukacji wypracowała stanowisko odnośnie do zamiaru likwidacji SP 3. Nasz protest wobec propozycji miasta przedstawiliśmy na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Miasta 8 stycznia br.,
informując zebranych, że merytoryczne powody takiej decyzji zostaną przedstawione podczas sesji RDII Grzegórzki 11 stycznia br.,
a ostateczne stanowisko Rady zostanie przesłane do wiadomości
właściwych instytucji i mediów.
8 stycznia w godzinach przedpołudniowych szkołę odwiedził Prezydent Miasta Krakowa, a następnie Wiceprezydent.
9 stycznia projekt uchwały w sprawie SP 3 został wycofany z porządku obrad sesji Rady Miasta (miało odbyć się pierwsze czytanie);
nie był procedowany także 30 stycznia, podczas drugiego czytania.
Przed społecznością „trójki” stoi jednak ważne zadanie - opracowanie oraz wdrożenie koniecznego i skutecznego programu naprawczego, który zmniejszyłby koszty utrzymania szkoły, a zarazem dał
uczniom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest to niezwykle
istotne, gdyż prawie 30 procent z nich to dzieci z dysfunkcjami,
które w małej, stu dwudziestojednoosobowej szkole, realizującej
dobry poziom nauczania, opieki i wychowania w atmosferze życzliwości, otrzymują niepowtarzalną szansę rozwoju.
Wierzymy w powodzenie działań naprawczych, bo warto walczyć
o każde dziecko, które jest niepowtarzalną osobowością, obdarzoną talentami, które - my dorośli - mamy za zadanie pomóc odkryć i rozwinąć.
Maria Szafraniec
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