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Od Zarządu

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Informator Rady Dzielnicy II m. Krakowa.
Redaguje Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej

Dane tele-adresowe Rady Dzielnicy II Grzegórzki:
al. Daszynskiego 22, 
31-537 Kraków
tel. 12 431 25 00,
www.dzielnica2.krakow.pl, 
e-mail: dzielnica2@um.krakow.pl.

Nakład 16 tys. egzemplarzy, bezpłatnych.
Skład i druk: Drukarnia ROMAPOL Stefan Pałka,
ul. Rydlówka 5, 
30-363 Kraków,
tel. 511 999 660, 
e-mail: romapol@romapol.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów,
zmiany tytułów oraz dokonywania innych poprawek w otrzymanych 
artykułach. Za błędy w nadesłanych tekstach redakcja nie odpowiada

Szanowni Państwo!

Za nami kolejne wybory samorządowe. Mieszkańcy Grzegórzek 
16 listopada wybrali swoich reprezentantów do Rady Dzielnicy II na 
kolejne cztery lata. Znalazło się wśród nich część radnych z poprzed-
niej kadencji, ale także wielu młodych ludzi zaczynających dopiero 
swoją przygodę z samorządem.

Nowi radni złożyli już ślubowanie, a niedługo wybiorą nowy za-
rząd i zdecydują, w jakich komisjach problemowych będą chcieli 
działać. Zanim to jednak nastąpi Zarząd VI Kadencji chciałby po-
dziękować mieszkańcom za czteroletnia współpracę.

Dziękujemy wiernym czytelnikom gazetki „Dzielnica II” za uważ-
ne jej czytanie i za wszystkie trafne uwagi i polemiki. Za ciekawe 
artykuły i inspirujące rozmowy na temat poruszanych problemów. 

Dziękujemy mieszkańcom za telefony i spotkania na dyżurach, 
dziękujemy za wszystkie interwencje w sprawach dzielnicy, bo świad-
czą o obywatelskim zaangażowaniu i trosce o najbliższa okolicę.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach spo-
łecznych, spotkaniach informacyjnych i którzy zaangażowali się 
w obronę terenów zielonych.

Dziękujemy naszym drogim seniorom za tak liczna obecność na 
corocznych spotkaniach i za zainteresowanie sprawami Grzegórzek.

Dziękujemy młodzieży za udział w rozgrywkach sportowych 
i w „żywych lekcjach historii”, za aktywność na forach internetowych 
i na facebookowym profilu naszej dzielnicy. 

Mamy nadzieję, że kolejne cztery lata kadencji będą obfite w róż-
norakie działania dla dobra dzielnicy.

Zarząd II Dzielnicy

Wydarzyło się

Od kilku lat Rada Dzielnicy II Grze-
górzki bierze udział w inicjatywie reno-
wacji zniszczonych nagrobków powstań-
ców styczniowychi żołnierzy spoczywa-
jących na Cmentarzu Rakowickim, przy 
ul. Prandoty.   

czytaj na stronie 9

Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie, prowadzi w tym 
roku szereg zadań zgłoszonych przez 
mieszkańców w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Są to zadania, które z uwagi na 
ich zakres były możliwe do zrealizowania

w tym roku. Większość z nich została już ukończona, lub zakończy się 
w ciągu tygodnia, tak jak zadanie o charakterze ogólnomiejskim – 
montaż sekundników na sygnalizacjach świetlnych.

czytaj na stronie 13

Renowacja nagrobków
żołnierzy polskich

Budżet Obywatelski
w realizacji!!!
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W dniu 17 października 2014 roku odbyła się
 LIV sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. 
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalów socjalnych położonych przy ul.: Topolowej, Fr. Nullo, 
Odona Bujwida w Krakowie;

– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich 
w 2015 roku. Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
krakowskich w roku 2015 oraz projekt zarządzenia Prezydenta 
Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy kra-
kowskich aptek ogólnodostępnych w kolejnym roku;

– w sprawie określenia zadań do realizacji w 2015 roku w ramach 
zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełno-
sprawnych. Przyjęto do realizacji zadania, które otrzymały pozy-
tywną opinię Wydziału Spraw Społecznych UMK: 
»  Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej – organizacja spot-

kań integracyjnych oraz zakup materiałów do terapii zajęcio-
wej; 

»  Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski – organiza-
cja wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego; 

»  Ośrodek Wstępnej Pomocy Psychologicznej – remont łazien-
ki i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 
oraz zakup pomocy do terapii dzieci; remont chodników i do-
stosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (wg 
wskazań); 

»  remont ciągu pieszego wzdłuż rzeki Białuchy do bloku przy 
ul. Grochowskiej 24; 

»  Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Lubomirskiego 
21 – remont i doposażenie sali w sprzęt terapii eeg-
-biofeedback oraz zakup tablicy multimedialnej; 

»  Chrześcijańskie Stowarzyszanie Osób Niepełnosprawnych 
„Ognisko” Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Po-
koju 7 – zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla grupy doros-
łych osób niepełnosprawnych;

–� w sprawie projektu planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki na 2015 rok;

–� w sprawie sprzedaży działki położonej przy al. Daszyńskiego 
w Krakowie;

–� w sprawie ustalenia rankingu zadań w ramach rozdziału środ-
ków na zadania powierzone na 2015 rok w zakresie „tworzenia 
i utrzymania zieleńców wraz z małą architekturą” oraz „tworze-
nia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich”;

–� w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek 
oświatowych na 2015 rok w ramach zadań powierzonych. Lista 
rankingowa potrzeb remontowych została opracowana na pod-
stawie przeglądów placówek oświatowych. Wybrano zadania 
najpilniejsze;

–� w sprawie listy rankingowej planowanych remontów żłobków 
na 2015 rok w ramach zadań powierzonych.

Na ostatniej LV sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu
7 listopada 2014 roku przyjęto następujące uchwały: 

–� wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-
usługowych wraz z parkingami podziemnymi dwupoziomo-
wymi, infrastrukturą techniczną oraz budową dwóch zjazdów na 
dz. 115/18, 115/42, 115/60, 115/74, 115/75, 115/76, 115/77, 
110/9, 110/19, 110/20, 110/21, 110/22, 110/23, 110/16, 164/3 

obr. 17 Śródmieście przy ul. Rogozińskiego w Krakowie”. Zamie-
rzenie inwestycyjne zostało zaopiniowane negatywnie ze 
względu na:
»  nadmierną gęstość i powierzchnię zabudowy;
»  brak określenia powierzchni biologicznie czynnej;
� za wysoką zabudowę;
»  ul. Rogozińskiego nie będzie w stanie przyjąć i wyprowadzić 

tak dużego ruchu samochodowego spowodowanego przez 
powstanie tej i okolicznych inwestycji;

»  brak deklaracji inwestora dotyczącej partycypacji w kosz-
tach przebudowy układu komunikacyjnego;

»  brak oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środo-
wisko;

»  zastrzeżenia budzi forma architektoniczna, która razi swą ma-
sywnością;

–� wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkaniowo-usługowych 
z garażami podziemnymi, wjazdem (zjazd publiczny) oraz zjaz-
dem indywidualnym do stacji transformatorowej, parkingiem na 
terenie, małą architekturą, układem dróg wewnętrznych i zbior-
nikiem retencyjnym na wody opadowe na działce nr 291/8 obr. 
17 Śródmieście w Krakowie oraz rozbudowa i przebudowa sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz drogi 
publicznej na działkach nr 291/8, 291/7, 286/1, 273/1, 274/1, 
275/1, 276/3, 276/4 obr. 17 Śródmieście i 136 obr. 11 Śródmieście 
w Krakowie”. Zamierzenie inwestycyjne zostało zaopiniowane 
negatywnie, gdyż realizacja planowanej inwestycji spowoduje 
paraliż komunikacyjny w tym rejonie, ze względu na fakt, iż ulice 
sąsiadujące nie będą w stanie obsłużyć zwiększonego ruchu sa-
mochodowego. Rada Dzielnicy uważa za niewystarczającą ilość 
planowanych miejsc parkingowych (172) w stosunku do ilości 
planowanych mieszkań (200) oraz lokali usługowych (12). Pow-
stanie zespołu budynków mieszkalnych na tym terenie dopro-
wadzi do likwidacji Krakowskiego Kolejowego Klubu Sportowe-
go, który zgodnie ze statutem, prowadzi działalność sportową. 
Klub jest wspierany finansowo przez Gminę Miejską Kraków 
i współpracuje z nią w zakresie upowszechniania kultury fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży. KKKS, zarejestrowany w 2003 roku 
jako klub o profilu tenisowym, pragnie być kontynuatorem tra-
dycji Kolejowego Klubu Sportowego „Olsza”, działającego na tym 
terenie od 1921 roku. Działania podejmowane przez klub służą 
popularyzacji kultury fizycznej wśród najmłodszych krakowian. 
Rada Dzielnicy od lat apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa 
o działania zmierzające do zachowania kortów tenisowych KKKS 
„Olsza” przy ul. Siedleckiego 7;

–� wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z garażami, wewnętrznym układem drogowym i miejscami 
postojowymi na dz. 210/34 obr. Śródmieście przy ul. Bajecznej/ 
Ofiar Dąbia w Krakowie”. Zamierzenie inwestycyjne zostało zao-
piniowane negatywnie ze względu na:
»  za dużą powierzchnię zabudowy (do 34%) w stosunku do po-

wierzchni działki (13 771 m�), co rodzi wątpliwości w sto-
sunku do odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej;

»  brak określenia powierzchni biologicznie czynnej;
»  ul. Bajeczna nie będzie w stanie przyjąć i wyprowadzić tak 

dużego ruchu samochodowego spowodowanego przez 
powstanie tej i okolicznych inwestycji;

»  inwestycja powinna przewidywać włączenie się do ruchu od 
ul. Ofiar Dąbia;

»  brak oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środo-
wisko;

»  planowana lokalizacja wysokich budynków blisko rzeki 
Wisły, będącej głównym korytarzem przewietrzania Kra-
kowa ograniczy ten proces. Byłoby to szkodliwe i niepożąda-
ne z uwagi na ogromne przekroczenie norm zanieczyszcze-
nia powietrza;

Z działalności Rady Dzielnicy II

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki



Wybory samorządowe do Rad Dzielnic Krakowa odbyły się 16 
listopada 2014 r. 

Do krakowskich rad dzielnic kandydowało w sumie 1455 osób. 
Mieszkańcy wybierali 372 radnych, po 21 na dzielnicę, poza Dziel-
nicą IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, gdzie w radzie zasiada tylko 15 rad-
nych. 

Oficjalnie głos w niedzielnych wyborach w Dzielnicy II Grzegórz-
ki oddało 35,60% uprawnionych. Spośród 21-osobowego składu Ra-
dy, 13 osób kontynuować będzie swoją pracę w kolejnej kadencji.

Poniżej przedstawiamy skład 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki VII 

kadencji na lata 2014–2018:

okręg 1:� Pasieka Agnieszka 
okręg 2:� Derdziński Łukasz 
okręg 3:� Kalista Andrzej 
okręg 4:� Sułkowska Małgorzata 
okręg 5:� Makowski Tomasz 
okręg 6:� Gołąb-Radziszewska Alicja 
okręg 7:� Andruchów Marian 
okręg 8:� Hankus Maciej 
okręg 9:� Stachowiec Paweł 
okręg 10:� Pietryka Łukasz 
okręg 11:� Wolny Artur 
okręg 12:� Jaworski Marcin 
okręg 13:� Maliszewska Magdalena 
okręg 14:� Szafraniec Maria 
okręg 15:� Ciemięga Małgorzata 
okręg 16:� Finowski Grzegorz 
okręg 17:� Świech Jarosław 

okręg 18:� Dzieszyńska Beata Grażyna 
okręg 19:� Garbacka-Kalemba Ewelina 
okręg 20:� Skoczeń Michał 
okręg 21:� Zapiór Violetta

Pełna wersja wyników wyborów do wglądu
na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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–� w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie prac remonto-
wych dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok;

–� w sprawie ustalenia ostatecznej listy hierarchicznej zadań po-
wierzonych z zakresu „budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz 
z oświetleniem” na 2015 rok;

–� w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 2015– 
2016;

–� w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Rejon Alei 
Ignacego Daszyńskiego”, „Grzegórzki – Rejon ulicy Skrzatów'', „Re-
jon ulic: płk. Francesco Nullo – Fabryczna”;

–� w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Staw Dąbski”;

–� w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalów socjalnych położonych przy ul.: Fabrycznej, Kie-
leckiej, Topolowej, Hetmana Zółkiewskiego, Skrzatów, Stefana 
Bobrowskiego oraz Grochowskiej w Krakowie;

–� w sprawie podziału środków na zadanie powierzone pn. „lokalne 
wydarzenie kulturalne” na 2015 rok. Impreza pn. „Święto Dziel-

nicy II – impreza rekreacyjno-kulturalna” będzie miała charakter 
festynu rekreacyjno-kulturalnego, skierowanego głównie do ro-
dzin z dziećmi, ale przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców 
Dzielnicy II i Miasta Krakowa. Wzorem lat ubiegłych, przewidzia-
ne są dwie jej edycje, letnia pn. „Wianki nad Białuchą” oraz jesien-
na pn. „Grzegórzecka Jesień”. Celem imprezy będzie promocja 
Dzielnicy II w środowisku lokalnym oraz integracja jej mieszkań-
ców;

–� w sprawie opinii dotyczącej projektu nasadzeń zastępczych 
drzew;

–� w sprawie korekty listy rankingowej w zakresie budowy, moder-
nizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej na 2015 rok.

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

Wyniki wyborów 
do Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

pragnę życzyć Państwu,

aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie

były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku

był pełen szczęścia i nadziei.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki



W ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki akcji i dofinansowaniu Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki i pomocy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Krakowie, udało się zamontować prawie 200 budek lę-
gowych na terenie Grzegórzek. Może nie jest to jeszcze imponująca 
liczba, ale bardzo istotny wkład w odbudowę zagrożonej populacji 
drobnych ptaków, takich jak wróble czy sikorki. Ma to ogromne zna-
czenie, ponieważ ptaki te z roku na rok tracą coraz więcej natural-
nych siedlisk. Przyczynia się do tego wycinka starych drzewostanów, 
likwidacja dzikich terenów zielonych, jak też budowa nowych osiedli 
w miejscach, które do tej pory były niezamieszkane. Zwiększenie 
ilości drobnych ptaków w wielu rejonach Krakowa już dało się zaob-
serwować i bardzo cieszy, ale to dopiero początek długiej drogi. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażo-
wali się w tę akcję.

Dopóki nie spadnie śnieg, korzystają one z naturalnych możli-
wości szukania pożywienia i dokarmianie nie jest konieczne, ale kie-
dy przyjdą pierwsze opady i znaczne obniżenie temperatury, pomoc 
ludzi może okazać się niezbędna. Dlatego zwracamy się z apelem 
o wspomożenie naszych „latających braci”. Ustawienie karmnika czy 
zawieszenie karmy na balkonie lub pobliskim drzewie niewiele kosz-
tuje, a może być ratunkiem dla drobnego ptactwa. 

W akcji dokarmiania ptaków bardzo ważna jest systematyczność 
i konsekwencja. Ptaki przyzwyczajają się do tego, że w danym miej-
scu mogą liczyć na posiłek. Często korzystają z tej możliwości dopie-
ro w ostateczności, więc należy dbać o to, aby nigdy się nie zawiodły, 
bo mogłoby to stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie. 

Informacje o sposobach zimowego dokarmiania ptaków można 
znaleźć w książkach, prasie czy internecie, ale zachęcamy również do 
bezpośredniego kontaktu.

Koordynatorem akcji wieszania budek lęgowych w Dzielnicy II 
jest: 

Młodzieżowy Dom Kultury 
„Dom Harcerza”

im. prof. A. Kamińskiego
ul. Lotnicza 1

tel. (12) 411 91 89 lub (12) 294 44 44 
– koordynator Mieczysław Czytajło

i tam można także zasięgnąć rad dotyczących zimowej pomocy pta-
kom.

(M.Cz.)

Jak co roku na jesieni Rada Dzielnicy II Grzegórzki w imieniu 
swoim i Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
zwraca się z gorącą prośbą o uchylenie części piwnicznych okienek
i udzielenie w ten sposób schronienia przed mrozem i śniegiem  wol-
no żyjącym kotom. Prosimy wszystkich właścicieli i administratorów 
budynków, aby pamiętali o naszych „braciach mniejszych”, dla któ-
rych okres zimowy jest szczególnie trudną i niebezpieczną porą. Nie 
zdołają go przetrwać bez pomocy i opieki człowieka. Apelujemy do 
naszych czytelników, aby zwracali się w sprawie uchylenia okienek 
dla kotów do administratorów budynków, w których mieszkają, do 
swoich  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Pamiętajmy, że

„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier-
pienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę” 

tak głosi artykuł 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. 
Nie wypowiadajmy więc wojny karmicielom kotów, którzy z wielkim 
poświęceniem, często ponosząc spore wydatki dbają o wolno żyjące 
zwierzęta. Pozwólmy im w spokoju zajmować się ich podopiecznymi, 
pamiętając o tym, że najlepiej jak potrafią spełniają oni powinność 
nas wszystkich.

Pamiętajmy też, że koty najlepiej odstraszają szczury, myszy i in-
ne gryzonie. Uchylając okienko i pozwalając się ogrzać bezdomnym 
kotom, przy okazji skutecznie chronimy swoją posesję przed gry-
zoniami. 

Na koniec jeszcze jeden apel – tym razem do kierowców. W zimne 
dni wolno żyjące koty bardzo chętnie ogrzewają się pod maskami sa-
mochodów, szczególnie jeśli silnik jest jeszcze ciepły. Uważajmy więc 
szczególnie rano, uruchamiając samochód na parkingu, bo jeśli kot 
zasnął wieczorem w pobliżu ciepłego silnika, to trzeba dać mu chwilę 
czasu, aby obudził się i bezpiecznie opuścił swoje nocne schronienie. 

Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki
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Idzie zima – pamiętajmy 
o dokarmianiu ptaków

Nadchodzi zima 
i ptaki oczekują na naszą dalszą pomoc

Idzie zima – pamiętajmy 
o bezdomnych kotach
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Wrzesień. Praca wre!

Nie ma wątpliwości, co do tego, że wrzesień to ważny miesiąc 
zarówno dla uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli. Tegoroczny 
wrzesień był dla Szkoły Podstawowej nr 38 szczególnie pracowity, 
a to za sprawą podjęcia długo oczekiwanej termomodernizacji całe-
go budynku. Aż do końca listopada trwały prace nad wymianą sto-
larki okiennej, ociepleniem, zmodernizowaniem instalacji c.o. oraz 
otynkowaniem i pomalowaniem całego budynku szkolnego. War-
stwę elewacyjną wykonano tynkiem mineralnym w kolorze poma-
rańczowo-popielatym. Efekt robi wrażenie (zmianę przedstawiają 
poniższe fotografie 1–4), a szkołę nietrudno teraz odnaleźć. To była 
niezbędna inwestycja. Termomodernizacja budynku szkoły przy-
czyni się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie w okresie je-
sienno-zimowym.

Uczyć, bawiąc

Dużo emocji wśród uczniów wzbudziła szczególnie budowa pla-
cu zabaw. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego pro-
gramu  „Radosna szkoła”. 

Na placu zabaw (fot. 5, 6) czekają na uczniów zjeżdżalnie, huś-
tawki, małpi gaj, płotki wspinaczkowe. Zamontowano także ławki 
parkowe. Cieszy fakt, że plac zabaw będzie ogólnodostępny, a dzieci 
będą mogły korzystać z nowych urządzeń służących do ćwiczenia 
równowagi i poprawy ogólnej sprawności również po lekcjach oraz 
w dni wolne od nauki. To istotne, że wszystkie zamontowane urzą-
dzenia i elementy wyposażenia posiadają atesty i certyfikaty bezpie-
czeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowią-
zujące w tym zakresie normy (plac wyposażony zostanie również 
m.in. w bezpieczną nawierzchnię). 

Pomarańczowy – kolor radości

Aktualnie remont dobiega końca. Ta blisko trzymiesięczna praca 
była dużym wyzwaniem, które – dzięki zaangażowaniu nie tylko 
sprawnie działających brygad remontowych, ale także wszystkich 
pracowników szkoły oraz reagujących na zasady bezpieczeństwa 
uczniów – wreszcie udało się zrealizować.

Uznaje się, że kolor pomarańczowy (który wyróżnia teraz naszą 
szkołę spośród innych okolicznych budynków) jest jednym z naj-
radośniejszych w całej palecie barw. Można zatem śmiało stwierdzić, 
że idealnie oddaje spontaniczność i żywiołowość chodzących do 
szkoły dzieci. I jeszcze jedno. Podobno jest to także barwa pozytyw-
nych myśli, która motywuje do działania oraz podnosi poczucie 
własnej wartości. Oby tak było. Tego, dziękując za wsparcie, życzymy 
Uczniom Szkoły, Ich Rodzicom i wszystkim Pracownikom.

Joanna Maj – edukacja wczesnoszkolna, 
Elżbieta Piątek – język polski

Fot. 1. Budynek szkoły przed rozpoczęciem remontu Fot. 2. Rozpoczęcie prac remontowych

Fot. 3. Budynek szkoły w trakcie remontu Fot. 4. Budynek szkoły po remoncie

Ciepło, coraz cieplej. 
Remont w SP nr 38  
dobiega końca
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Fot. 5. Teren pod plac zabaw Fot. 6. Plac zabaw w trakcie prac

Podziękowania

Mając świadomość tego, że prace remontowe odbywały się w godzinach nauki szkolnej oraz pracy, dziękuję  za wyrozumia-
łość Uczniom, Ich Rodzicom, Pracownikom szkoły oraz wszystkim tym, których ta inwestycja dotyczyła.

Cieszę się, że remont dobiegł końca i możemy podziwiać jego efekty.  Jestem przekonana, że jest to inwestycja, która będzie 
dobrze służyła przez wiele lat nie tylko społeczności szkolnej, ale także Mieszkańcom osiedla.

Dyrektor SP nr 38

Od kilku lat Rada Dzielnicy II Grzegórzki bierze udział w inicjaty-
wie renowacji zniszczonych nagrobków powstańców styczniowych
i żołnierzy spoczywających na Cmentarzu Rakowickim, przy ul. Pran-
doty. 

W tym roku wykonana została rekonstrukcja sześciu nagrobków 
oraz jednej płyty napisowej, tzw. attyki na grobach żołnierzy pol-
skich, pochowanych w latach dwudziestych XX wieku – na kwaterze 
1 wojskowej. Nagrobki zostały wykonane z granitu strzegomskiego 
i osadzone na nowych fundamentach. Na attykach wykuto napisy 
dotyczące zmarłych – powtórzone na wzór oryginalnych inskrypcji 
ze zniszczonych nagrobków (z kilkoma korektami błędnych dat lub 
brzmienia nazwisk – na podstawie informacji z ksiąg zmarłych Urzę-
du Zdrowia). Prace zostały sfinansowane ze środków: Rady Dzielnicy 
I Stare Miasto, Rady Dzielnicy II Grzegórzki oraz Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice.  

Prace renowacyjne kolejnych nagrobków zaplanowane zostały 
na następne lata. Mamy nadzieję, że w ramach prowadzonej eduka-
cji patriotycznej w akcję opieki nad tymi mogiłami włączą się szkoły 
i placówki oświatowe naszej Dzielnicy, a także inne Rady Dzielnic Mia-
sta Krakowa.

Tekst i foto:
Małgorzata Ciemięga

Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Renowacja nagrobków 
żołnierzy polskich
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15 listopada br. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” 
przy ul. Lotniczej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego 
cyklu, promującego zdrowe odżywianie i tradycje polskiej kuchni. 
W warsztatach „Rodzinne Kiszenie Kapusty” wzięły udział dzieci, ich 
rodzice, dziadkowie, jak też członkowie Klubu Seniora i sąsiedzi pla-
cówki. Celem warsztatów było zaprezentowanie starych technik ku-
linarnych, związanych z kiszeniem kapusty, popularyzacja zdrowe-
go odżywiania oraz pokazanie, że wspólna praca może być również 
świetną zabawą. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć, a niektórzy nawet 
spróbować szatkowania kapusty na stuletniej dębowej szatkownicy, 
solenia i ubijania w beczce, a później jej samodzielnego przyprawia-
nia i pakowania do swoich własnych pojemników. W trakcie imprezy 
można było również dowiedzieć się wiele o historii kapusty, polskiej 
kuchni, posłuchać ciekawych rad, poznać i wypróbować nowe prze-

pisy na przetwory z tego popularnego warzywa. Wspólna praca, a tak 
naprawdę zabawa, sprawiła wszystkim wiele radości, a jej efekty tra-
fiły do domów. Kapustę po ukiszeniu będzie można wykorzystać 
w domowej kuchni. 

Po zakończeniu imprezy jej uczestnicy i gości mieli okazję spró-
bować prawdziwej kwaśnicy, którą specjalnie dla wszystkich „war-
sztatowiczów” ugotowali zawodnicy – zdobywcy Rekordu Guinness’a 
w Największym Bigosie Świata – Charsznica 2014.

W najbliższych planach kontynuacja cyklu – kiszenie żuru i bar-
szczu – grudzień 2014.

Mieczysław Czytajło – dyrektor MDK

RODZINNE KISZENIE KAPUSTY 
– zdrowo i tradycyjnie
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Po raz trzeci wychowanków należących do Stowarzyszenia Ak-
tywny Wypoczynek Grzegórzki odwiedził w ich domach Święty Mi-
kołaj wraz z Aniołem i Diabłem. Orszak w tym roku miał nie lada zada-
nie – rozdać prawie 100 paczek w dwa dni, do wszystkich dojechać, 
co też nie było łatwe (dzieci mieszkają w różnych częściach Krako-
wa), spędzając z dziećmi i ich rodzicami kilka chwil.

Nie będziemy ukrywać – doznaliśmy pozytywnego zaskoczenia! 
W domach czekali rodzice ze swoimi dziećmi (czasem nawet w więk-
szym gronie – ze znajomymi lub rodziną), przygotowani, aby przyjąć 
gości. Wiele rodzin poświęciło też sporo czasu, aby sporządzić włas-
ne wypieki, które czekały na Świętego i jego pomocników. Niełatwo 
było dostać prezent. Trzeba było najpierw wykonać zadanie wymyś-
lone przez Diabła, które wykonywały nie tylko dzieci, ale często też
i rodzice… Jak co roku, przy okazji wizyty Anioł zbierał dobrowolne 
datki na cele statutowe Stowarzyszenia, za które bardzo dziękujemy. 
Przeznaczone zostaną w tym roku na dofinansowanie obozu zimo-
wego dla dzieci.

Byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy spędzić chociaż kilka 
minut z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. Była to wspaniała 
okazja do krótkiej rozmowy czy po prostu zapytania 'co słychać?' Na 
co dzień nie ma na to czasu. Dziękujemy za uśmiechy, radość ze spot-
kania, spontaniczność i ogrom pozytywnej energii. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się znowu za rok!

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki prowadzi 
działalność ukierunkowaną na sport, naukę i zabawę. W ciągu roku 
odbywają się codziennie treningi piłki nożnej w różnych kategoriach 
wiekowych, zajęcia języka angielskiego, języka niemieckiego oraz 
matematyki. Dzieci i młodzież pod opieką wykfalifikowanej kadry 
uprawiają sport i uczą się, aby osiągać coraz lepsze wyniki. 

Oprócz zajęć całorocznych, organizujemy obozy letnie i zimowe, 
na których aktywnie spędzamy czas pływając, grając w piłkę, jeżdżąc 
lub ucząc się jeździć na nartach/snowboardzie czy bawiąc się z uży-
ciem aktywnych gier. W dni wolne od nauki szkolnej oferujemy wyjś-
cia i wycieczki oraz opiekę świetlicową. Współpracujemy z wieloma 
instytucjami, co pomaga nam jeszcze lepiej wykonywać nasze zada-
nia. Obecnie z naszych zajęć sportowych i edukacyjnych korzysta 
prawie 80-tka dzieci i młodzieży. Stosujemy ułatwienia dla rodziców 
– dzieci z klas młodszych uczęszczające do nas na zajęcia piłki noż-
nej, są odbierane przez nas ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 38 
a rodzic przychodzi po dziecko już po naszych zajęciach. Staramy się 
podchodzić do swojej pracy z uśmiechem, życzliwością i zrozumie-
niem.

Zajęcia w roku szkolnym 2014/2015

Przez cały rok można dołączyć do nas na zajęcia piłki nożnej już 
od 1 klasy Szkoły Podstawowej (zajęcia odbywają się na boisku KS 
Grzegórzecki oraz na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 38), 
zajęcia edukacyjne czy wyjechać z nami na wycieczkę lub obóz. 

Wizyta Świętego Mikołaja
u dzieci z SAW Grzegórzki 

SAW Grzegórzki 
zaprasza do siebie
przez cały rok!
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W czasie ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież na obóz do 
Białego Dunajca, gdzie będzie można uczyć się jeździć na nartach/ 
snowboardzie, poszaleć na stokach, grać w piłkę, bawić się z nami
i miło spędzić czas. Koszt obozu wynosi od 850 zł lub 900 zł i odbywa 
się w pierwszym tygodniu ferii (14–21.02.2015). W styczniu planuje-
my także jednodniowy wyjazd na narty o czym poinformujemy na 
naszej stronie internetowej. Na każdy wyjazd mogą także jechać 
dzieci nie związane na co dzień ze Stowarzyszeniem.

Plany

Staramy się rozwijać. W tym roku szkolnym nasza oferta rozsze-
rzyła się o lekcje języka angielskiego i matematyki. Mamy już kolejne 
pomysły na stworzenie nowych sekcji w Stowarzyszeniu w kolejnym 
roku szkolny (a może nawet w II semestrze tego). Planujemy wpro-
wadzić zajęcia artystyczne oraz nową sekcję sportową. Jeżeli wszyst-
ko pójdzie po naszej myśli, to już niedługo na

 mogło uczęszczać jeszcze więcej dzieci. Dziękujemy wszystkim 
rodzicom i uczniom za dotychczasową wspólną pracę oraz zaufanie 
a także życzliwość i pomoc różnych osób i instytucji, dzięki którym 
dalej możemy rozwijać skrzydła. 

Sławomir Swornik, Rafał Bohacz,
oraz nauczyciele i pracownicy SAW Grzegórzki

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, pro-
wadzi w tym roku szereg zadań zgłoszonych przez mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Są to zadania, które z uwagi na 
ich zakres były możliwe do zrealizowania w tym roku. Większość
z nich została już ukończona, lub zakończy się w ciągu tygodnia, tak 
jak zadanie o charakterze ogólnomiejskim – montaż sekundników 
na sygnalizacjach świetlnych.

Zadania wykonane:

–� Kwitnące Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi 
pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta – Za-
sadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla 
zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne 
drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta. Wartość 21 tys. zł.

–� Bezpieczne przejścia dla pieszych – stworzenie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go 
punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED. War-
tość 6 tys. zł.

–� Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy – uporządkowanie 
brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej. Wartość 4,8 tys. zł.

–� Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy umiejscowiony 
w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33 – słup 
ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części 
gminnego, zielonego skweru, umożliwiający zamieszczanie 
ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje 
mieszkańców dzielnicy. Wartość 3,5 tys. zł.

–� Skwerek przy studni – dokończenie niskiego ogrodzenia i rewi-
talizacja zieleni przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. 
Dobrego Pasterza 100. Wartość 2,6 tys. zł.

–� Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością – nasadzenie ek-
ranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. 
Czerwonych Maków do wjazdu na os. Europejskie) roślinami np. 
winobluszczem pięciolistkowym. Wartość 3,9 tys. zł.

–� Montaż progów wyspowych na ul. Myśliwskiej w okolicy Zes-
połu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64 celem 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom – montaż dwóch pro-
gów wyspowych. Wartość 12 tys. zł.

–� Rewitalizacja zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17 – od-
nowa zaniedbanego, zarastającego pokrzywami, kilkukrotnie 
niszczonego przez inwestycje prowadzone przy bloku (m.in. 
remont instalacji gazowej oraz c.o.), dwóch niewielkich terenów 
zielonych, jakie przed oknami mają mieszkańcy bloku przy ul. 
Krasickiego 17. Wartość 2,8 tys. zł.

–� Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na od-
cinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka – utwardzenie pobo-
cza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na 
powierzchni 120 m�, następnie namalowanie białej linii 
oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego. Wartość 12 tys. zł.

–� Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic – ustawienie lustra dro-
gowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej. 
Wartość 6,5 tys. zł.

Zadanie z terminem realizacji do 15 grudnia:

–� Sekundniki na sygnalizacjach świetlnych – instalacja na 6 skrzy-
żowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmia-
ny światła. Wartość 76 tys. zł.

–� Zakup i montaż stojaków rowerowych – projekt zakłada montaż 
stojaków na rowery w miejscach, wyznaczonych przez miesz-
kańców. Wartość 6 tys. zł.

–� Rowerowe stojaki alejkowe – zakup i montaż ośmiu stojaków ro-
werowych typu „U”. Stojaki te miałyby być zamontowane przy 
Alejkach Grottgera (które są ciągiem rowerowo–pieszym), m.in. 
na obu placach zabaw oraz na terenie siłowni pod gołym niebem 
oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej. Wartość 4 tys. zł.

Źródło: ZIKiT

31-553 Kraków, ul. Fabryczna 3
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl

sawg.krakow@gmail.com

Stowarzyszenie 
Aktywny Wypoczynek Grzegórzki

Budżet Obywatelski
w realizacji!!!



W listopadzie 2014 r.  Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 
im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie zorganizował VII Turniej 
Strzelecki o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki
z okazji Święta Niepodległości. 

W ciągu trzech dni (10, 12, 13 listopada) młodzież szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych miała możliwość oddania konkurso-
wych strzałów na naszej strzelnicy. Turniej miał charakter zawodów 
indywidualnych i drużynowych. W zawodach wzięło udział sześć-
dziesięcioro uczniów i uczennic z krakowskich szkół. 

Na Finał Turnieju, który odbył się 20 listopada o godzinie 15.00 
przy ulicy Lotniczej 1, organizatorzy zaprosili Przewodniczącą Rady 
Dzielnicy II, Panią Małgorzatę Ciemięgę, która wręczyła laureatom 
puchary, nagrody i medale. W imprezie udział wzięło dwadzieścia 
osób.

W klasyfikacji indywidualnej szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce z ilością 92 punktów zajął 

Zbigniew Barczyk z Gimnazjum nr 36.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszą okazała się

Martyna Dudek z XII Liceum Ogólnokształcącego. 

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyło:

Gimnazjum nr 36
oraz

 XII Liceum Ogólnokształcące.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i zachęcamy do 
udziału w kolejnych turniejach organizowanych przez naszą pla-
ówkę.

(imprezy MDK)

W tym roku zimowa przerwa świąteczna jest wyjątkowo 
długa, zaczyna się już 22 grudnia i w większości szkół potrwa do 
6 stycznia. Ponad dwa tygodnie laby, co tu robić, gdy już od sa-
mego patrzenia na jedzenie robi się ciemno przed oczami?

 Warto by gdzieś wyjść, twórczo i aktywnie spędzić czas. 

Kto, gdzie i kiedy?

Na okres między 29 grudnia a 5 stycznia Młodzieżowy Dom 
Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego przy ulicy Lotniczej 
1, który na co dzień zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronny 
rozwój osobowości, uzdolnień oraz oferuje ciekawe sposoby re-
kreacji i wypoczynku w czasie wolnym, przygotował ciekawą propo-
zycję zajęć przedpołudniowych pod nazwą:  „Akcja święta”.

Jakie zajęcia proponujemy?

W naszej ofercie cała paleta pomysłów na twórcze spędzenie wol-
nego czasu: warsztaty muzyczne, plastyczne, karaoke, modelarnia, 
rękodzieło, strzelnica, gry komputerowe, francuski na wesoło, break 
dance, funky, hip-hop.

Kim są nasi instruktorzy?

Prowadzący zajęcia to doskonale wykwalifikowani specjaliści
w swoich dziedzinach. Są wśród nich czynni krakowscy artyści, ab-
solwenci szkół artystycznych pełni pasji i entuzjazmu, wielokrotni 
laureaci przeglądów i konkursów. Posiadają odpowiednie przygoto-
wanie pedagogiczne oraz predyspozycje osobowościowe do pracy 
z dziećmi i młodzieżą.

Ile to kosztuje?

Nic! Zajęcia w ramach „Akcji święta” prowadzone są za darmo.

Jak się zapisać na zajęcia w ramach „Akcji święta”?

Wystarczy przyjść do placówki w dniach między 29 grudnia 
a 5 stycznia, w godzinach od 9.00 do 15.00 i zapoznać się z propono-
wanymi zajęciami. Harmonogram umieszczony zostanie w holu oraz 
na naszej stronie internetowej www.mdk-lotnicza.pl i facebooku – 
MDK Dom Harcerza.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia w ramach „Akcji święta” prowadzone będą codziennie
z wyjątkiem niedziel, w okresie między 29 grudnia a 5 stycznia, w go-
dzinach od 9.00 do 15.00.

Co gwarantujemy?

Przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy twórczej dzieci i młodzie-
ży, kompetentnych instruktorów, atrakcyjną lokalizację, a przede 
wszystkim dobrą i mądrą zabawę.

Zapraszamy!
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VII Turniej Strzelecki
o Puchar Przewodniczącej 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki 
z okazji Święta Niepodległości 

Pomysł 
na międzyświąteczne lenistwo 
– „Akcja święta” 
w MDK na Lotniczej 1
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30 września 2014 roku, na pierwszym, inauguracyjnym posie-
dzeniu nowo wybranej Rady Krakowskich Seniorów wybrany został 
4 osobowy Zarząd RKS w składzie:

Przewodniczący RKS – Pan Antoni Wiatr
Wiceprzewodnicząca RKS – Pani Barbara Ostrowska-Płaszewska
Wiceprzewodnicząca RKS – Pani Barbara Szafraniec
Sekretarz RKS – Pani Joanna Talar

Rada liczy 25 członków, w tym 11 mężczyzn i 14 kobiet. Wszyscy 
członkowie RKS przekroczyli już 60. rok życia i są mieszkańcami Gmi-
ny Kraków. Pracują na zasadzie wolontariatu nie pobierając żadnego 
wynagrodzenia za swoją pracę w Radzie.

Posiedzenia RKS odbywają się w zasadzie jeden raz w miesiącu, 
natomiast Zarząd Rady spotyka się co tydzień.

Rada korzystać będzie z pomieszczenia Młodzieżowego 
Centrum Kultury im. Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38, na I pię-
trze, gdzie od stycznia 2015 pełnione będą dyżury członków RKS ce-
lem kontaktu z Seniorami naszego miasta.

Obecnie RKS skupiona jest na tworzeniu wewnętrznej struktury 
organizacyjnej gwarantującej sprawne funkcjonowanie.

Powstał już Regulamin Pracy Rady oparty na Statucie Rady Kra-
kowskich Seniorów.

Regulamin przewiduje utworzenie w RKS pięciu Komisji Tema-
tycznych:

§ Komisja aktywizacji osób starszych, współpracy z instytucja-
mi Seniorów i więzi międzypokoleniowej,

§ Komisja profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia Seniorów,
§ Komisja sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury dla Se-

niorów,
§ Komisja ds. ekonomicznych i lokalowych warunków życia 

oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu Seniorów,
§ Komisja edukacji, bezpieczeństwa, kultury i dziedzictwa na-

rodowego.

Członkowie RKS biorą udział w konferencjach, sympozjach oraz 
szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe a do-
tyczących szeroko pojętej polityki senioralnej prowadzonej przez or-
gana państwowe i samorządowe.

Rada Krakowskich Seniorów nazywana żartobliwie „Srebrną 
Radą” lub „Radą Starszych” zaopiniowała Gminny Program Aktyw-
ności i Integracji Społecznej Seniorów na lata 2015–2020 przedsta-
wiony przez władze miasta.

3 grudnia 2014 roku członkowie RKS uczestniczyli w uroczystym 
otwarciu nowego oddziału dziennego dla Seniorów w Centrum Me-
dycznym Scanmed Multimedis przy ulicy Armii Krajowej 5 w Krako-
wie.

Na ostatnim posiedzeniu RKS w dniu 11 grudnia 2014 r., na któ-
rym uchwalono Regulamin Pracy RKS, wyłoniono skład osobowy po-
szczególnych Komisji Tematycznych, a także powołano rzecznika 
prasowego RKS , którym został Marian Krzewiński.

Pierwsze miesiące pracy
 Rady Krakowskich Seniorów



17

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Podjęto również kilka uchwał natury organizacyjnej oraz zaini-
cjowano działania mające na celu ochronę terenów i miejsc przyjaz-
nych Seniorom, zgodnie z Gminnym Programem Aktywności i Inte-
gracji Społecznej Seniorów w Krakowie.

Przewiduje się pełnienie dyżurów przez członków RKS – raz 
w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 11–13 w pomieszczeniu 
Rady Seniorów, przy ul. Krupniczej 38, I p. w Krakowie w celu bez-
pośredniego kontaktu z Seniorami naszego miasta.

Z chwilą przydzielenia RKS numeru telefonu możliwy będzie 
również kontakt telefoniczny z członkami Rady Krakowskich Senio-
rów, a numer ten zostanie podany do publicznej wiadomości.

Obrady zakończyły się uroczystością świątecznego łamania się 
opłatkiem, na którą to uroczystość przybyli: ks. bp. Grzegorz Ryś, ks. 
Stanisław Sudoł – proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Kra-
kowie, a także przedstawiciele Rady Miasta i Prezydenta Miasta z Pa-
nem Bogusławem Kośmidrem i Panią Anną Okońską-Walkowicz na 
czele.

Tę tradycyjną uroczystość uświetniły tematyczne występy artys-
tyczne młodzieży i seniorów oraz wspólne śpiewanie kolęd.

W czasie posiedzeń RKS daje się zauważyć olbrzymie zaan-
gażowanie poszczególnych członków Rady w działania mające 
na celu poprawę życia codziennego Seniorów, ochronę praw im 
należnych oraz zaktywizowanie środowisk senioralnych.

Walka z wykluczeniem społecznym Seniorów i ponowna ich 
integracja z zresztą społeczeństwa poprzez przywrócenie więzi 
międzypokoleniowej to najbliższe cele Rady Krakowskich 
Seniorów.

Marian Krzewiński – rzecznik prasowy RKS
Członek Rady Krakowskiej Seniorów

Od kilku lat do ZIKiT trafiały głosy krakowian, którzy spędzali 
święta przy żywej choince, z prośbą o wskazanie miejsca, w którym 
mogliby ją posadzić.

W odpowiedzi na te prośby, wyznaczona została działka, na 
której każdy będzie mógł posadzić choinkę po świętach. W styczniu 
ZIKiT wskaże dni, w których, z pomocą pracowników ZIKiT będzie 
można podarować choince szansę na drugie życie. Choinki, można 
będzie sadzić na terenie Błoń Mogilskich, wzdłuż ulicy Klasztornej.

A już w najbliższy piątek przedstawiciele ZIKiT i portalu 
lovekrakow.pl będą rozdawali choinki. Nasi przedstawiciele pojawią 
się na Al. Róż między 14.00 a 16.00 oraz pl. Marii Magdaleny między 
17.00–19.00.

Akcja „CHOINKI DLA KRAKOWIAN" ma zachęcić mieszkańców, 
by po okresie świątecznym nie wyrzucali drzewek, ale posadzili je na 
Błoniach Mogilskich, u zbiegu ulic Klasztornej, Syrachowskiej i Stare 
Wiślisko. – Cieszmy się zapachami świąt, ale potem nie wyrzucajmy 
drzewka do śmietnika. Zachęcam Państwa, by po świętach posadzić 
choinkę na Błoniach Mogilskich i dać jej drugie życie – zaprasza 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Źródło: ZIKiT

Co zrobić z choinką
po świętach?
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W grudniu b.r. w końcu została zrealizowana przez Zarząd Infra-
struktury Komunalnej i Transportu inwestycja, o którą mieszkańcy 
wraz z Radą Dzielnicy II Grzegórzki się od ubiegali od wielu lat. Do-
magaliśmy się poprawy bezpieczeństwa na bardzo niebezpiecznym 
skrzyżowaniu al. Pokoju i ul. Fabrycznej poprzez wybudowanie syg-
nalizacji świetlnej i reorganizacji przejścia dla pieszych. Inwestycja 
została zrealizowana, dzięki czemu mamy nadzieję, że już więcej nie 
wydarzą się na tym skrzyżowaniu żadne wypadki.

Szczegóły inwestycji:
Objęcie sygnalizacją przejść dla pieszych przez jezdnie oraz wy-

jazdów z ul. Fabrycznej. Sygnalizacją nie mają być objęte przejścia 
oraz przejazdy przez torowisko na przełączkach.

Na przejściach dla pieszych przygotowanie pod wykonanie 
przejazdów rowerowych (wykonanie odpowiednich projektów oraz 
ustawienie masztów i wykonanie instalacji elektrycznej bez insta-
lacji sygnalizatorów).

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Po raz kolejny da się ostatnio słyszeć głosy narzekania na budo-
wanie w mieście ekranów akustycznych. Po co nam one? Czy nie moż-
na wydać pieniędzy przeznaczonych na ich budowę w inny sposób? 
Takie pytania podają w mediach. Niestety ale miasto, a konkretnie 
ZIKiT ma związane ręce. Jeśli realizowana jest inwestycja (np. linia 
tramwajowa) a generowany przez nią hałas przekracza dopuszczalne 
normy to inwestor musi zaplanować bariery dla rozprzestrzeniania 
się tego hałasu. W warunkach miejskich jeśli nie wystarczy stosowa-
nie pod torowiskiem mat tłumiących czy nawierzchni drogi z asfal-
tów cichych, pozostają tylko ekrany akustyczne. 

Czasem pada argument o możliwości wymiany okien, jednak 
z różnych względów jest on niemożliwy do spełnienia. Podstaw-
owym problemem jest tu miejsce pomiaru. Przekroczenie hałasu nie 
jest mierzone wewnątrz budynku a na jego elewacji, więc wymiana 
okien tu nie pomoże.

W przypadku modernizacji ul. Mogilskiej pojawiła się szansa na 
ograniczenie ilości ekranów akustycznych – zmieniały się przepisy. 
ZIKiT podjął próbę zmniejszenia ilości ekranów akustycznych, przy 
tej inwestycji. W czerwcu zlecono opracowanie ponownej analizy 
akustycznej pod kątem zmienionych dopuszczalnych poziomów ha-
łasu. Niestety, zgodnie z wynikami badań określono, że możliwe jest 
wyłącznie zastąpienie paneli pełnych na wysokości budynku Mogil-
ska 123 panelami przeźroczystymi. Pozostały zakres realizacji ekra-
nów nie mógł być zmieniony.

W zakresie ekranów akustycznych, ZIKiT wyznaje zasadę ich mi-
nimalizacji. Jeśli tylko jest możliwość zastosowania rozwiązań alter-
natywnych dla ekranów będą one wybierane. Niestety, w świetle 
obowiązujących przepisów nie da się ich całkowicie wyeliminować 
z placów budów w Krakowie.

Źródło: ZIKiT

Sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu 
al. Pokoju i ul. Fabrycznej

Skąd w mieście
biorą się ekrany?
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Obchody 70. rocznicy rozstrzelania 79 mieszkańców Dąbia.
Pamięci ofiar

W dniu 11 stycznia 2015 r. odbędą się uroczystości 
związane z 70. rocznicą rozstrzelania przez Niemców hitlerowskich 79 osób na Dąbiu

Program: 
godz. 10.30 – Złożenie wieńców i zapalenie zniczy na Cmentarzu Rakowickim pod pomnikiem Męczenników 

Wymordowanych przez Niemców w Krakowie w DzielnicyXX Dąbie w dniu 15 stycznia 1945 roku. 
godz. 11.30 – Msza święta w intencji pomordowanych w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 

przy ul. Półkole 9a na Dąbiu. 
godz. 12.30 – Odczytanie listy rozstrzelanych, Apel Poległych oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod krzyżem 

na miejscu kaźni przy ul. Półkole. 

Zapraszamy na uroczystości wszystkich pragnących oddać hołd ludziom, którzy ponieśli największą ofiarę w imię Ojczyzny.

Radni Dzielnicy II Grzegórzki

Radni Dzielnicy II Grzegórzki od lat organizują wraz z probosz-
czem parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika, dyrekcją Gimna-
zjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 18, Szczepem Dąbie ZHR oraz Dąb-
skim Klubem Sportowym obchody kolejnych rocznic rozstrzelania 
79 mieszkańców Dąbia. Tragedia ta rozegrała się 15 stycznia 1945 r., 
w przeddzień wyzwolenia Krakowa spod okupacji. Rokrocznie uro-
czystości odbywają się na Cmentarzu Rakowickim pod Pomnikiem 
Męczenników Wymordowanych przez Niemców na Dąbiu 15 stycz-
nia 1945 roku oraz pod krzyżem wzniesionym przez mieszkańców 
Dąbia w 1946 roku na miejscu egzekucji przy obecnej ul. Półkole. 
Zawsze jest też odprawiana msza święta w intencji pomordowanych 
w kościele na Dąbiu.

Niewiele informacji o tych tragicznych wydarzeniach można by-
ło do tej pory znaleźć w opracowaniach historycznych. Jeden z peł-
niejszych opisów wydarzeń przekazał Tadeusz J. Czekalski w skrom-
nej broszurze pt. Szkice z dziejów Dąbia wydanej w 1993 roku. Brak 
dokładnych informacji na temat przyczyn i przebiegu pacyfikacji 
oraz głosy poddające w wątpliwość przyjętą wersję wydarzeń były 
powodem, dla którego radni Dzielnicy II podjęli decyzję o dogłęb-
nym zbadaniu tragedii. Kwerendę dotyczącą okoliczności egzekucji 
w Krakowie-Dąbiu 15 stycznia 1945 roku przeprowadził pracownik 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, p. Grzegorz Jeżowski. W to-
ku kwerendy zapoznano się z wieloma dokumentami, które rzuciły 
światło na przebieg egzekucji. Głównym źródłem badań pozostały 
obszerne materiały zgromadzone podczas śledztwa przez Okrę-
gową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Krakowie. Szczegól-
nie cenne były bezpośrednie relacje świadków spisane tuż po zakoń-
czeniu wojny. Inną grupę relacji stanowiły protokoły przesłuchań 
świadków przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiej 
w Krakowie, sporządzone w 1977 r. 

Wątek egzekucji został uwzględniony w stałej wystawie „Kraków 
– czas okupacji 1939–1945” w Fabryce Emalia Oskara Schindlera. In-
formacje o tragedii na Dąbiu znajdują się w prezentacji multimedial-
nej na parterze fabryki w zaaranżowanym bunkrze oraz w tzw. słupie 
przeciwpancernym. Egzekucja została obszernie przedstawiona na 
wystawie stałej przy ul. Pomorskiej zatytułowanej „Ulica Pomorska. 
Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956”. Tragedia, która roze-
grała się na Dąbiu, ściśle wiąże się z siedzibą gestapo przy ul. Pomor-
skiej – właśnie tam była przetrzymywana i przesłuchiwana część roz-
strzelanych, w tym też miejscu zaplanowano pacyfikację. Ze wzglę-
du na status tego miejsca, wątki martyrologiczne pokazane są zna-
cznie szerzej niż w przypadku wystawy przy ul. Lipowej. 

Poniżej zamieszczamy krótki opis tragedii, która rozegrała 
się na Dąbiu.

15 stycznia 1945 r. wczesnym rankiem na Dąbiu została przepro-
wadzona obława. Cała dzielnica została obstawiona przez nie-
mieckie formacje policyjne i wojskowe. Rano w godzinach 6.00–8.00 
Niemcy w mundurach Wehrmachtu i żandarmerii wchodzili do do-
mów, legitymując i zatrzymując wszystkich zastanych. Zatrzymywa-
no także ludzi idących do pracy. 

Wszystkich podejrzanych zgromadzono w dwóch miejscach – 
w Barze Rybackim i w sąsiednim domu Koprowskich na rogu ulic Mie-
dzianej i Kruczej. W domu Franciszka Koprowskiego w mieszkaniu 
Czinczaruków zorganizowano pokój przesłuchań, gdzie indywidual-
nie doprowadzano osoby przetrzymywane w barze. Budynek był ob-
stawiony przez kilku uzbrojonych Niemców. Po sprawdzeniu doku-
mentów większość osób zwolniono i pod eskortą w grupie odpro-
wadzono na most na rzece Białusze, wydając rozkaz udania się do 
pracy. 

Zatrzymano około 52 mieszkańców w różnym wieku, zarówno 
mężczyzn, jak i kobiety. Około godziny 11.00 do baru wszedł eses-
man i zaczął wyczytywać nazwiska. Wszyscy wywołani mieli zgroma-
dzić się przed barem. Po przyjeździe autobusu z 28 lub 30 więźniami 
z Montelupich rozpoczęto wyprowadzanie zatrzymanych i odpro-
wadzanie na miejsce egzekucji tuż obok wału wiślanego. Do leżą-
cych na ziemi podchodzili gestapowcy z bronią maszynową i strze-
lali w tył głowy. Egzekucję przeżyli dwaj mężczyźni; jeden z nich 
wkrótce zmarł z powodu ran postrzałowych oraz braku odpowied-
niej opieki lekarskiej. 

Niemcy nakazali pogrzebać ofiary w miejscu zbrodni tego same-
go dnia. Zakazano składania kwiatów, palenia świec, grób miał być 
zrównany z gruntem. Za niewykonanie rozkazu zagrożono zdziesiąt-
kowaniem mieszkańców. 

Po ekshumacji w dniu 8 lutego 1945 r., uroczysty pogrzeb ofiar 
odbył się 9 lutego 1945 r. na Cmentarzu Rakowickim. W zbiorowej 
mogile na Cmentarzu Rakowickim zostało pochowanych 76 z 79 roz-
strzelanych, trzech spoczywa w oddzielnych grobowcach. 

Na grobie ofiar pacyfikacji wzniesiono monument, zwany Pom-
nikiem Ofiar Dąbia.

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki
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Projekt edukacyjny dla uczniów z Dzielnicy II

Już po raz trzeci Rada Dzielnicy II postanowiła dofinansować pro-
jekt edukacyjny „Żywe lekcje historii” skierowany do uczniów szkół 
ponadpodstawowych z terenu Grzegórzek, a realizowany przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Spe-
cjalnych Obozach Wojskowych. Projekt ten ma na celu przybliżenie 
młodym ludziom najnowszych dziejów ich Ojczyzny: od „karnawału 
„Solidarności”, poprzez stan wojenny, działalność podziemnych 
struktur „S” i rozkwit niezależnego ruchu wydawniczego aż po pierw-
sze „kontraktowe” wybory.

W roku szkolnym 2011/2012 spotkania w ramach „Żywych lekcji 
historii” odbywały się w Domu Kultury przy ulicy Lotniczej. Rok póź-
niej członkowie Komisji Edukacji podjęli decyzję, że lekcje te prze-
prowadzane będą w poszczególnych szkołach zainteresowanych 
udziałem w projekcie.

Natomiast w tym roku, w związku z niedawnymi wyborami sa-
morządowymi, zarząd Dzielnicy II postanowił, że „Żywe lekcje 
historii” i towarzysząca im wystawa prezentowane będą w siedzibie 
Rady Dzielnicy II przy al. Daszyńskiego 22. Młodzież mogła przy oka-
zji zobaczyć, gdzie pracują radni dzielnicowi, dowiedzieć się czegoś 
o krakowskim samorządzie, jego pracy i kompetencjach.

Sprawozdanie z jednej z tegorocznych lekcji napisane przez sa-
mych uczestników, czyli młodzież z XIII LO, ukaże się w kolejnym nu-
merze naszej gazetki, bo młodzi dziennikarze z klasy humanistycz-
no-medialnej potrzebują trochę więcej czasu na ubranie w słowa 
swojej relacji, więc na razie chcemy pokazać tylko kilka zdjęć, które 
oddają atmosferę tego spotkania. 

Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Dzielnicy II

Żywe lekcje historii 
po raz kolejny

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Dzielnicy Drugiej

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy dużo radości i zadowolenia na co dzień, 
pomyślności wszelkiej, spełnienia wszystkich 
najskrytszych marzeń, wiary w lepsze jutro, 

spędzenia tych Świąt w miłej, rodzinnej atmosferze, 
, a Nowy Rok – 2015

niech nam sprzyja we wzajemnych relacjach, 
wzajemnej owocnej współpracy, 

w zrozumieniu i pełni szacunku do siebie
w tworzeniu dobra 

służącego naszemu wspólnemu celowi.

Życzą policjanci, 
pracownicy i Kierownictwo 

Komisariatu Policji II w Krakowie

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 M

al
is

ze
w

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 M

al
is

ze
w

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 M

al
is

ze
w

sk
a

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 M

al
is

ze
w

sk
a


