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Z działalności 
Rady Dzielnicy II
W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyła się XXII sesja Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto nastę-
pujące uchwały:

 3 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony 
Zabytków Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie korekty rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki 
na rok 2021.

W dniu 23 lutego 2021 roku odbyła się XXIII sesja Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto nastę-
pujące uchwały:

 3 w sprawie wstąpienia Pana Tomasza Ślusarczyka do 
składu osobowego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatel-
skiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

W dniu 26 marca 2021 roku odbyła się XXIV sesja Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji zostały przyjęte 
uchwały:

 3 w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu Dziel-
nicy II Grzegórzki za rok 2020.

 3 w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego 
Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki.

 3 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy II Grze-
górzki.

 3 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/100/2020 z dnia 
10 lipca 2020 roku z późn. zm. w sprawie rozdys-
ponowania środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2021.

 3 w sprawie korekty rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki 
na rok 2021.

 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grze-
górzki.

 3 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.
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 3 w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury 
i Transportu Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie zmiany nazwy Komisji Edukacji i Sportu 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki powołanej Uchwałą 
Nr II/8/2019 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 08 
stycznia 2019 r. oraz przedmiotu jej działania.

 3 w sprawie zmiany nazwy Komisji Mieszkalnictwa, 
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy II 
Grzegórzki powołanej Uchwałą Nr II/12/2019 Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 08 stycznia 2019 r. oraz 
przedmiotu jej działania.

„Tak krótko żyłeś, a tak żyć chciałeś. Bóg tak chciał, 
odejść musiałeś”.

Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić 
z tym, że już Go z nami nie ma.

Ś.p. Maciej Hankus był uparty, wytrwały w dążeniu do 
celu, nie poddawał się, nie zakładał niepowodzenia i nigdy 
nie mówił, że nie podoła. Z wolą Boga musiał się pogodzić.

Żył szybko, energicznie jakby wiedział, że musi zdążyć. 
Pozostawić po sobie niezatarty ślad.

Ś.p. Maciek
Z zawodu kucharz. Z wykształcenia prawnik.

 – Pracował w firmie DHL realizując jednocześnie swoje 
pasje i marzenia.

 – Od trzech kadencji pracował społecznie jako wice prze-
wodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki troszcząc się 
o rozwój i poprawę jakości funkcjonowania placówek 
oświatowych swojej dzielnicy, obiektów sportowych 
i codziennego życia mieszkańców.

W Radzie Dzielnicy pełnił funkcje:
 – Przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpie-

czeństwa.
 – Pracował w:
 – Komisji Planowania Przestrzennego i Inwestycji.
 – Komisji Sportu i Rekreacji
 – Komisji Infrastruktury Komunalnej, Mienia Handlu i Usług
 – Komisji Ochrony Środowiska

 – Pasja, zainteresowanie piłką nożną skierowało go do 
pracy w Zarządzie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego 
i czynnie jako piłkarza na boiska dzielnicowych klubów 
sportowych Krakowa.

 – Należał do Małopolskiej Izby Rzemieślniczej – do Cechu 
Rzemiosł Spożywczych. W roku 2020 otrzymał nagrodę 
– medal – im. Jana Kilińskiego.

 – Działał w Krakowskiej Izbie Turystycznej, związany ze 
środowiskiem hotelarzy krakowskich.

 – Troszcząc się o swoich bliskich motywował ich do dzia-
łania i dodawał odwagi przy podejmowaniu przyszło-
ściowych, ale trudnych decyzji.

U Maćka życie nie biegło obok. Uczestniczył w nim cał-
kowicie i z wielkim zaangażowaniem. Tak w pracy, działal-
ności społecznej jak i w zabawie. Wiedział, że „Żaden dzień 
się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych 
samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy”.

Był u szczytu swoich możliwości. Właśnie wszedł na „Zie-
loną ścieżkę życia” i wówczas przyszedł po Niego „Zegar-
mistrz Światła Purpurowy”.

Rodzina i Przyjaciele z poświęceniem towarzyszyli mu 
do końca zmagań z chorobą.

Odszedł otoczony miłością, troską i ciepłem rodzinnym.

Są chwile, by działać i takie kiedy należy pogodzić się z tym 
co przynosi los.

Zegarmistrz Światła nakręci zegary, czas ukoi ból, 
a w naszych sercach pozostaną wspomnienia i obraz Maćka 
zaklęty w oczach… 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im 
się płaci.

Żegnaj Kochany Maćku, nie zapomnimy.

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie interneto-
wej: www.dzielnica2.krakow.pl, w siedzibie Rady Dzielnicy II 
Grzegórzki, przy al. Daszyńskiego 22 oraz w Biuletynie Infor-
macyjnym Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl.  
Zachęcam również do odwiedzania profilu na portalu Face-
book: @RadaDzielnicyGrzegorzki.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Maciej Hankus 

http://www.bip.krakow.pl
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Konsultacje społeczne dotyczące kompleksu budynków 
i terenu opuszczonego przez szpital Uniwersytecki CM 
UJ, zakupionego przez Gminę Miejską Kraków zwanego 
roboczo „Wesoła” – od dawnej dzielnicy, trwały od listo-
pada 2020 do lutego 2021 roku. Ze względu na pandemię 
koronawirusa odbywały się one w formie spotkań interne-
towych. W ich trakcie uczestnicy prezentowali swoje opi-
nie jaka Wesoła powinna być i sugestie co do sposobu jej 
zagospodarowania. W konsultacjach uczestniczyły osoby 
prywatne – mieszkańcy Grzegórzek oraz pozostałych dziel-
nic Krakowa, przedstawiciele Rady Dzielnicy II Grzegórzki 
a także organizacji pozarządowych. 

W wyniku konsultacji został opublikowany raport doty-
czący przyszłości Wesołej. Zdecydowana większość biorą-
cych w nich udział osób uważa, że obszar powinien pełnić 
rolę: 

 – parku miejskiego (87%)
 – miejsca odpoczynku i wytchnienia (81%)

 – miejsca do rekreacji i aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu (80%)

 – miejsca działalności artystycznej (72%)
 – miejsca wydarzeń kulturalnych (68%) 
 – miejsca działalności instytucji kultury (66%).

Według wypracowanej wspólnie wizji mieszkańcy ocze-
kują, że będzie to miejsce, gdzie można odpocząć, zrelak-
sować się, wziąć udział w wydarzeniu artystycznym albo 
samemu realizować się kreatywnie, w otoczeniu bujnej 
roślinności. Oferta artystyczno – edukacyjna ma być przy-
gotowana przez lokalnych twórców, których pracownie czy 
sale prób będą znajdować się w okolicznych budynkach. 
Dobrze jest widziana także aktywność artystyczna na świe-
żym powietrzu, w formie wystaw, plenerów czy występów. 
Znajdzie się tu także miejsce dla artystycznego rzemio-
sła i ginących branż. Ma być to miejsce łączące pokolenia, 
a także przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Podejmowana była także kwestia zagospodarowania 
opuszczonych przez Szpital Uniwersytecki budynków. 
Część z nich, nie będąca zabytkami, a także nie posiada-
jąca walorów estetycznych lub będąca w fatalnym stanie 
zostanie wyburzona. Budynek mieszczący się pod adre-
sem ul. Kopernika 15 zostanie przeznaczony na siedzibę 
Biblioteki Kraków – to już pewne. To przeznaczenie bardzo 
przypadło uczestnikom konsultacji do gustu. W pozostałych 
obiektach mogłyby działać m.in. centrum edukacji eko-
logicznej, muzeum historii medycyny krakowskiej i dziel-
nicy Wesoła, muzeum ul. Kopernika i szpitala św. Łazarza, 
muzeum zabawek, galeria rzemiosła, dom seniora, alterna-
tywny klub muzyczny, kino studyjne, szkoła filmowa, pra-
cownie artystyczne czy coworking artystyczno-kulturalny. 
Nie wyklucza się także kontynuowania funkcji zdrowotnej. 
Mogłaby mieścić się tu przychodnia rejonowa, ale także 
specjalistyczne gabinety medyczne. Na przykład budynek 
przy Śniadeckich 3 miałby zostać przeznaczony na funkcje 

Jakiej Wesołej chcą Krakowianie – 
ogłoszenie wyników konsultacji społecznych
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kulturalne, przy Kopernika 17 na galerię rzemiosła, a Koper-
nika 19 – „Królikarnię” na wzór warszawskiej przestrzeni dla 
artystów. Na parterach budynków przy ulicach Śniadeckich 
i Kopernika uczestnicy warsztatów widzą kawiarnie i restau-
racje, ale z ofertą cenową dostosowaną do przeciętnie zara-
biającego obywatela.

Kolejnym elementem kształtującym charakter miejsca 
i wyróżniającym je na mapie Krakowa miałaby być zieleń. 
Uczestnicy zgodnie wskazywali na konieczność maksymalnej 
ochrony i zachowania zieleni istniejącej, a także na doda-
nie elementów zwiększających różnorodność biologiczną 
i funkcje ekosystemowe. Niedopuszczalna jest wycinka 
drzew oraz uszczuplenie terenów biologicznie czynnych pod 
zabudowę. Pojawiły się także postulaty otwarcia i udostęp-
nienia bezpłatnie dla mieszkańców, na przykład w ramach 
Krakowskiej Karty Miejskiej terenu, o który ma powiększyć 
się Ogród Botaniczny. Jeżeli miałyby powstać tutaj nowe 
budynki, to z tzw. zielonymi dachami, których powierzch-
nia nie wliczałaby się do ogólnej puli terenów biologicznie 
czynnych. 

Niemile widziane jest dogęszczanie zabudowy, zwłaszcza 
budownictwem wielorodzinnym, biurowcami i hotelami. 
Wesoła powinna służyć przede wszystkim mieszkańcom, 
a nie turystom, dla których i tak Miasto Kraków ma bardzo 
szeroką ofertę. Uczestnicy warsztatów nie chcą tutaj także 
galerii handlowych, wielkogabarytowych parkingów, dużych 
wydarzeń, ani tranzytu samochodowego. Wątpliwości budzi 
pomysł odtwarzania ogrodów renesansowych, a także innej, 
nie ogólnodostępnej formy zagospodarowania terenów 
zielonych. 

W dniu 20.04. 20121 r. odbyło się spotkanie podsumo-
wujące konsultacje „Wesoła na pokolenia. Szansa i wyzwa-
nie”. Wśród uczestników rozmieszczonych ze względów 
sanitarnych w dwóch lokalizacjach byli między innymi Pre-
zydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, II Zastępca 
Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju Jerzy Muzyk, 
prezes zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa dr Jan 
Pamuła, reprezentacji władz uczelni wyższych, instytucji 
i środowisk zainteresowanych tematem, a także przedsta-
wiciele Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Prezydent Jacek Maj-
chrowski zaznaczył, że wynik konsultacji jest istotny, bo 
to, czego chcieli mieszkańcy i chcą władze miasta, w dużej 
mierze się pokrywa. Prezes ARMK Jan Pamuła powiedział, że 
należy zachować pamięć o medycznym charakterze dziel-
nicy. Sposobem na to ma być zebranie wszystkich tablic 
z budynków informujących o tym, kto je zakładał, fundował, 
kiedy budował etc. Będą zachowane w jednym miejscu, np. 
w specjalnej alei lub w którymś z budynków. Zapowiedziano 
także, że zostanie zorganizowany konkurs architektoniczny, 

dotyczącego głównego placu Wesołej. Ma to być centralny 
punkt obszaru, miejsce spotkań. Wiceprezydent Jerzy Muzyk 
wspomniał o uwolnionej przestrzeni pod estakadami wzdłuż 
ul. Blich. Zapewniał, że władze miasta prowadzą zaawanso-
wane rozmowy z PKP PLK w zakresie udostępnienia tego 
terenu dla mieszkańców. Wiceprezydent widzi połączenie 
od tej strony Wesołej jako naturalnej zielonej agory z Plan-
tami Dietlowskimi. 

Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji i rekomenda-
cjami operatora – Agencji Rozwoju Miasta Krakowa prezy-
dent Jacek Majchrowski powołał do życia projekt „Poroz-
mawiajmy o Wesołej”. Będzie on polegał na cyklicznych 
dyskusjach publicznych o bieżących decyzjach w sprawie 
zagospodarowania tego terenu, w których będą uczest-
niczyć przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, operatora 
– Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz mieszkańcy. Celem 
tego projektu jest zapewnienie transparentności procesu 
zagospodarowania. Spotkania będą pełnić funkcję infor-
macyjno – konsultacyjną. Sprawdzane będą również punkty 
wymagające pogłębionych konsultacji lub badań.

Prezydent Jacek Majchrowski powołał do życia zespół 
konsultacyjny, składający się z radnych miejskich, który 
będzie nadzorował wprowadzenie planów w życie. Rada 
Dzielnicy II Grzegórzki wyraża głębokie ubolewanie, że 
mimo próśb nie znalazło się w tym zespole miejsce dla 
jej przedstawiciela. Mamy tylko nadzieję, że Rada zostanie 
uwzględniona przy zapowiadanych publicznych dyskusjach 
w ramach projektu „Porozmawiajmy o Wesołej”.

Beata Dzieszyńska
Członkini Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Radna okręgu „Wesoła”



6

Jako kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej w zeszłorocz-
nym artykule pt. „Wirtualne zwiedzanie bulwarów Biału-
chy” opublikowanym informatorze dzielnicowym udało się 
zorganizować akcję sprzątania bulwarów Białuchy. Termin 
kwietniowy jest terminem optymalnym z uwagi na niską 
roślinność znajdującą się przy rzece i możliwość dostrze-
żenia różnych odpadów znajdujących się w niewłaściwych 
miejscach (Fot. 1).

W dn. 17.04.2021 grupa około 45 mieszkańców (liczba 
uczestników została obliczona na podstawie rozdanych par 
rękawic) uczestniczyła w akcji sprzątania bulwarów rzeki Bia-
łuchy na odcinku od ul. Farmaceutów (most) do ul. Otwinow-
skiego (most kolejowy). Akcja nie została zorganizowana 
przy pomocy tak modnego dziś Facebooka, ale dzięki sześciu 

plakatom rozwieszonym 
wzdłuż ciągu pieszego 
znajdującego się przy rzece 
Białusze. Organizatorem 
akcji był radny Karol Kwia-
tek, który zapewnił wolon-
tariuszom worki, rękawice 
oraz słodką niespodziankę. 
100 worków zostało pozy-
skanych z MPO, natomiast 
rękawice i słodycze radny 
zakupił ze środków wła-
snych. 

Pomysł akcji zrodził się 
rok temu podczas tworze-
nia wirtualnego spaceru 
wzdłuż rzeki Białuchy 
(www.kwiatek.krakow.pl/
bialucha) i uaktywnił się 
podczas ostatnich dys-
kusji na sesji rady dziel-
nicy o porozrzucanych 

1 akcja – 2 tony

w różnych miejscach śmieciach na terenie naszej dzielnicy. 
Niekiedy burzliwe rozmowy o odpadach, których nikt nie 
sprząta, wydłużają posiedzenia sesji lub komisji przedmio-
towych, ale chyba optymalnym rozwiązaniem jest wzięcie 
sprawy w swoje ręce i schylenie się w celu podniesienia 
leżących na chodniku lub ścieżce śmieci. 

Akcja trwała od godziny 10ej do 14ej. Pomimo zapo-
wiadanych opadów deszczu, pogoda była sprzyjająca i nie 
zmoczyła wolontariuszy. Po godzinie 14ej przyjechali pano-
wie z MPO i zebrali 2 tony śmieci z miejsc (Fot. 2), które 
były oznaczone na ręcznie zrobionych plakatach przez rad-
nego Kwiatka. W trakcie akcji znaleziono ostrą amunicję 
(w okolicach sklepu monopolowego znajdującego się przy 
ul. Nadbrzeżnej) i musiała interweniować policja, która po 
sfotografowaniu znaleziska zabrała amunicję ze sobą. 

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wolon-
tariuszom uczestniczącym w akcji!

Karol Kwiatek
Członek Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Fot. 1. Widok na Białuchę z mostu przy ul. Farmaceutów w lipcu 2020 (foto w tekście: K. Kwiatek)

Fot. 2. Odbiór odpadów przez ekipę MPO. Zebrano 2 tony śmieci 
z 1,3 km odcinka bulwarów Białuchy.

Foto. 3. Znaleziona i zgłoszona 
na policję ostra amunicja. 
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W poprzednim numerze naszej gazetki dzielnicowej roz-
poczęliśmy cykl artykułów przybliżających Państwu patro-
nów grzegórzeckich ulic. Nietrudno zauważyć, że wśród 
nich są zarówno osoby szerzej znane, jak również te mniej 
znane. W tym numerze chcielibyśmy przybliżyć Państwu 
postać Iwony Borowickiej. Jej imieniem nazwano bocznicę 
ul. Lubicz, znajdującą się koło Ronda Mogilskiego. Jest to 
dawny początkowy fragment ulicy Mogilskiej.

Iwona Borowicka urodziła się w 1929 r. w Łodzi. Była 
polską śpiewaczką operową, primadonną opery krakowskiej. 
Wykształcenie wokalne i muzyczne uzyskała w Łodzi, gdzie 

też po raz pierwszy wystąpiła na scenie operetkowej. Tam 
też odkrył ją Anatol Wroński, który organizował wówczas 
krakowską operetkę.

Z krakowską sceną operetkową Iwona Borowicka była 
związana przez niemal całe życie. Pierwszy jej występ w Kra-
kowie miał miejsce w 1954 r. Od razu stała się też ulubie-
nicą publiczności. Naturalny dźwięk, wybitne walory gło-
sowe, umiar aktorski były podstawowymi cechami jej sztuki 
odtwórczej. Przejawiało się to w powtarzających się nie-
zmiennie, kolejnych, pełnych sukcesu premierach. W sumie 
było tych partii na krakowskiej scenie 37. Wszystkie utrwalały 
wysoką pozycję artystyczną, rozsławiały jej sztukę wokalną 
i aktorską oraz przysparzały ogromne rzesze wielbicieli. 
Temperamentem, werwą, urodą, talentem i głosem zawsze 
fascynowała widzów i słuchaczy. Recenzje miała znakomite 
ze względu na piękny głos o metalicznym ciemnym brzmie-
niu, dużej skali i szerokim wolumenie, doskonałą dykcję 
i niezawodność w grze scenicznej. Wszystko to sprawiało, 
że w Krakowie, do operetki, „chodziło się na Borowicką”.

Iwona Borowicka zmarła przedwcześnie, mając zaledwie 
55 lat. Do końca życia grała i śpiewała. Spoczęła na Cmen-
tarzu Rakowickim, w Alei Zasłużonych. Można przypuszczać, 
że ulica jej imienia znajduje się w nieprzypadkowym miej-
scu. W końcu to właśnie przy ul. Borowickiej (a dokładniej 
na rogu ul. Lubicz i Borowickiej) znajduje się gmach Opery 
Krakowskiej.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Patroni naszych ulic – Iwona Borowicka

Pan Andrzej Grzesło… 
Trener, prezes KKS Olsza, niezwykła postać krakowskiego tenisa…

Był szefem, rzecznikiem i animatorem Olszy, a klub był jego 
prawdziwym domem. Nikt z nas nie bywa w pracy na okrą-
gło, On był. Trudno wyobrazić sobie to miejsce bez pana 
Andrzeja. Lata jego walki z instytucjami o to, by klub i korty 
w ogóle istniały, zasługują na osobny poemat heroiczny.

Zanim pozwolił mi się poznać, musiałam się przedrzeć 
przez pozornie szorstką powierzchowność, pod którą kryły 
się ogromne pokłady empatii i czułej sympatii dla ludzi. Nie 
skracał dystansu, nie czarował elokwencją, był niezwykle 
skromny i rzetelny. Nie zawodził ludzi.

Pan Andrzej był człowiekiem –instytucją. Wystarczyło 
go o coś poprosić i kiedy już przestał utyskiwać, mruczeć 
pod nosem, że się nie da, podawał gotowe propozycje 
rozwiązań. I uśmiechał się, a uśmiech pana Andrzeja był 
jak przypieczętowanie umowy.

Każdy kto zawędrował na Olszę i został tam na dłużej 
stawał się członkiem sekretnej „vintage” mikrospołeczności. 
Retro nie polegało na tym, że klub w tym roku obchodzi 
stulecie istnienia, a hala swoje najlepsze lata miała pół wieku 
temu. Był to vintage obyczajowy. Drobne rytuały, hierarchia 
(bez przesady!), dostrzeganie sensu w kształceniu zawod-
ników. Jedno z niewielu tenisowych miejsc, gdzie rozmowa 
nie zaczynała i nie kończyła się na pieniądzach. Nie stać cię 
na trening – możesz część kwoty odpracować na kortach, 
klub zrobi coś dla ciebie, ale ty też zrób coś dla klubu.

Pan Andrzej był człowiekiem etosu pracy. Sam wiecz-
nie niezmordowany, doglądający wszystkiego, pracujący 
na i przy kortach od świtu do zmroku. Pan Andrzej wycho-
wywał kolejne pokolenia młodych chłopaków, własnym 
przykładem, nie mentorską gadką-szmatką. Pan Andrzej 
realizował lekcje zaangażowania w praktyce. I dawał ludziom 
szanse, na różne rzeczy i po wielokroć.

W środę, 24 marca, rano przyjechał na korty. Czuł się 
źle, ale przecież musiał wszystkiego osobiście dopilnować. 
Następnego dnia poraziła nas wiadomość, że odszedł 
na zawsze.

Panie Andrzeju, dziękujemy za ciasne crossy i całą 
resztę: świąteczne treningi (bo jaka Wigilia, taki cały rok 
i kto to widział się nie poruszać w drugi dzień świąt), 
za wielkanocne lane poniedziałki z sernikiem w przerwie, 
za torty urodzinowe dla zawodników na treningach, 
za wakacyjne obozy w Wysowej i sprawdzenie oleju 
w samochodzie.

Kiedy rozmawialiśmy ostatni raz, powiedział mi Pan, że 
marzy mu się jeszcze wybudowanie domku na stare lata. 
Gdziekolwiek Pan jest, Panie Andrzeju, wierzę, że jest Pan 
już w tym domku i że zaczął Pan przygotowywać dla nas 
korty. Idzie wiosna… Do zobaczenia…

Mama tenisisty
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Z komunikacji miejskiej w obrębie Krakowa korzystają różne 
osoby. Są to zarówno osoby starsze i młodsze, pracujące 
i niepracujące, zarówno krakowianie, jak i osoby spoza 
naszego miasta, osoby posiadające samochód, jak i nie-
posiadające go. Dla niejednej osoby atrakcyjnym sposobem 
przemieszczania się po Krakowie jest właśnie komunikacja 
miejska. Jest ona w połowie utrzymywana z dofinansowania 
pochodzącego z budżetu miasta. Czyli z podatków, które 
wszyscy płacimy. Nic więc dziwnego w tym, że mamy prawo 
oczekiwać odpowiedniej jej jakości, spełniającej oczekiwania 
pasażerów.

W latach 2018 – 2019 znajdująca się w obrębie Dzielnicy 
I Stare Miasto ul. Krakowska była remontowana. Remont 
objął również skrzyżowanie tej ulicy z ul. Dietla. Zakłóciło 
to komunikację na tej ulicy i spowodowało – uzasadniony 
wówczas – podział linii 184 na dwie części – linię 184 po 
dotychczasowej trasie od Prądnika Czerwonego do Ronda 
Grzegórzeckiego i linię dojeżdżającą do Ronda Grunwaldz-
kiego od strony Kurdwanowa i Swoszowic. Po zakończe-
niu remontu i przywróceniu ruchu kołowego na ul. Dietla 
pasażerowie przemieszczający się z południowych do pół-
nocnych dzielnic Krakowa (albo dojeżdżający do centrum, 
np. w rejon Hali Targowej) mogli się jednak poczuć bardzo 
zaskoczeni tym, że na rozkładzie jazdy nie zobaczyli już linii 
184 na dotychczasowej trasie. Tymczasem trasa tej linii prze-
biegała niemal przez cały Kraków z północy na południe. 
Mimo to decyzji o jej podziale nie poddano jakimkolwiek 
konsultacjom społecznym. Pasażerowie zostali po prostu 
postawieni przed faktem dokonanym.

W zamian za pociętą linię 184, pasażerowie wsiadający 
na przystanku koło Hali Targowej oraz dwóch innych przy-
stanków na ul. Dietla otrzymali linię tramwajową 12, jadącą 
na trasie od pętli przy Wieczystej, przez Rondo Mogilskie, 
Rondo Grzegórzeckie, Halę Targową, Rondo Grunwaldzkie 
do Łagiewnik. Linia ta nie rekompensowała jednak wcze-
śniejszych kursów linii 184, choćby dlatego, że nie kursowała 
w dni wolne od pracy. Dzisiaj i tak ta linia jest zawieszona 
ze względu na ograniczenia w ofercie przewozowej spowo-
dowane epidemią koronawirusa. Dodatkowo jeszcze z tego 
samego powodu zawieszona jest linia 17, która również 
kursowała koło Hali Targowej. Coraz mniej z nas pamięta, 
że te linie w ogóle kursowały. Z dzisiejszej perspektywy 
można więc stwierdzić, że mieszkańcom rejonu Hali Targo-
wej zabrano linię 184 i nie dano nic w zamian. 

Wspomniane zmiany najbardziej dotknęły właśnie 
mieszkańców okolic Hali Targowej. Mają oni co prawda 
możliwość dojazdu na Rondo Grzegórzeckie lub Rondo 
Mogilskie, a następnie przesiadki na inne linie. Nie jest 
to jednak oferta atrakcyjna. Wiąże się to bowiem albo 
z koniecznością przeczekania na Rondzie Grzegórzeckim, 
albo z koniecznością przejścia od przystanku tramwajowego 
do przystanku autobusowego na Rondzie Mogilskim. Powo-
duje to tym samym, że niejedna osoba zamiast komunikacji 
publicznej wybiera własny środek transportu. Generuje to 
tym samym większy ruch samochodowy na ulicach, a prze-
cież miasto nie powinno dążyć do tego, żeby na ulicach były 
większe korki. Zresztą warto tu zaznaczyć, że skrócenie linii 
184 do Ronda Grzegórzeckiego spowodowało, że spadła 
frekwencja na tej linii.

Nie sposób tu pominąć faktu, iż pocięcie linii 184 odczuli 
także mieszkańcy innych części naszej dzielnicy. Dotyczy to 
zwłaszcza mieszkańców okolicy Cmentarza Rakowickiego. 
Stracili oni np. możliwość bezpośredniego dojazdu do 
Hali Targowej oraz do innych miejsc w południowej części 
Krakowa. Powoduje to tym samym, że oferta przewozowa 
w tym rejonie jest bardzo uboga.

Dzieląc linię 184 na dwie części podnoszono dwa argu-
menty. Podawano, że linia zaliczała szereg opóźnień wynika-
jących z korków. Ale w Krakowie funkcjonuje wiele linii, które 
mają długie trasy. Pełnią więc one rolę linii magistralnych, 
stanowiąc atrakcyjny kanał komunikacyjny. Funkcjonują 
przecież linie 152 czy 501 jeżdżące przez cały Kraków ze 
wschodu na zachód, które przejeżdżają także przez obszar 
naszej dzielnicy.

Drugim argumentem jaki był podnoszony przy pocięciu 
trasy linii 184 był fakt, że trasa tej linii na odcinku Rondo 
Grunwaldzkie – Rondo Grzegórzeckie pokrywa się z trasą 
tramwaju. To prawda, tyle że ten odcinek był tylko małą 
częścią dawnej trasy tej linii. Na dodatek podobna sytuacja 
ma miejsce np. w przypadku dłuższego odcinka od Ronda 
Mogilskiego do Hotelu Cracovia. Tą trasę możemy bowiem 
pokonać zarówno linią tramwajową 20, jak i autobusami linii 
124, 152, 424 i 502. Sytuacja ta nie ulega zmianie i nic nie 
wskazuje, aby tu do jakichś zmian miało dojść. Wraz z wystą-
pieniem epidemii koronawirusa skrócenie linii 184 zaczęto 

Czy linia 184 wróci jeszcze na dawną trasę?
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dodatkowo uzasadniać spadkiem frekwencji w środkach 
komunikacji zbiorowej.

W takiej sytuacji można sobie zadać takie pytanie: czy 
jeśli trasę linii 184 dzielono na części dlatego, że na czę-
ści pokrywała się ona z przebiegiem linii tramwajowej, 
to może trzeba było zastosować inne rozwiązanie i po 
prostu poprowadzić jej trasę inaczej? Wtedy do rozważe-
nia mogłaby być wówczas taka trasa: tak jak aktualnie od 
Prądnika Czerwonego do Ronda Grzegórzeckiego i dalej ul. 
Podgórską, Pl. Bohaterów Getta do Matecznego i dalej po 
wcześniejszej trasie do Kurdwanowa i Swoszowic? Mogłoby 
to być dobre rozwiązanie, gdyż np. na ul. Podgórskiej koło 
Galerii Kazimierz nie ma przystanku autobusowego. A jest 
tam nie tylko galeria handlowa, są także biurowce. Nie 
wszyscy dojeżdżają tam samochodami, jednocześnie do 
najbliższego przystanku autobusowego czy tramwajowego 
jest dość daleko. W ten sposób zacząłby w naszej dziel-
nicy funkcjonować nowy przystanek autobusowy, zaistnia-
łaby możliwość dojazdu autobusem na Bulwary Wiślane 
koło Galerii Kazimierz, a dodatkowo mieszkańcom rejonu 
Cmentarza Rakowickiego przywrócono by znaczną część 
posiadanej wcześniej oferty komunikacyjnej. Ale problem 
braku alternatywy wobec braku 184 koło Hali Targowej 
pozostałby i trzeba by go było jakoś rozwiązać. Mieszkańcy 
okolic Hali Targowej mieliby w tej sytuacji prawo czuć się 
pominięci.

W obliczu sytuacji po pocięciu trasy linii 184 można 
sobie zadać pytanie: czy linia ta powinna wrócić na dawną 
trasę? Można śmiało stwierdzić, że przytoczone powyżej 
argumenty nie mają twardych podstaw i łatwo je obalić. 
Oznacza to, że linia 184 powinna powrócić na dawną 
trasę. 

W następstwie zaistniałej sytuacji mieszkańcy rejonu Hali 
Targowej, jak również innych osiedli wysyłali do Zarządu 
Transportu Publicznego w Krakowie liczne pisma. Zebrano 

Akcja „Lato w mieście 2021”  
w MDK „Dom Harcerza”

i Ceramiczne. W ramach zajęć sportowo-ruchowych ofe-
rujemy Warsztaty Taneczne, spacery po Krakowie oraz 
wyjścia do krakowskich parków (Ogród Botaniczny, Ogród 
Doświadczeń). Rokrocznie ogromną popularnością cieszą 
się nasze zajęcia muzyczne, dlatego znowu zapraszany 
na Karaoke oraz Werble  

Tradycyjnie nie może zabraknąć zajęć strzeleckich 
na naszej Strzelnicy (którą możemy się poszczycić, jako 
jedni z nielicznych w mieście) oraz Salonu Gier Kompu-
terowych  

Atrakcją tegorocznej Akcji Lato na pewno będą plenery 
w podkrakowskich dolinkach 
Serdecznie zapraszamy – szczegółowa oferta i harmono-
gram pojawia się w II połowie czerwca na naszej stronie 
internetowej www.mdk-lotnicza.pl oraz profilu FB.

(MDK)

wiele podpisów w proteście przeciw skróceniu trasy linii. 
Rada Dzielnicy II Grzegórzki wystosowała do Zarządu Trans-
portu Publicznego pismo z żądaniem przywrócenia linii 
184 na dawną trasę. Podpisało się pod nim kilkaset osób. 
Z odpowiedzi uzyskanej od Zarządu Transportu Publicz-
nego wynika jednak, że nie ma możliwości przywrócenia 
wspomnianej linii na dawną trasę. Przynajmniej nie jest 
to przewidywane. Jest natomiast analizowana możliwość 
wydłużenia jej trasy tak aby zapewniała ona dojazd do 
Hali Targowej od strony Ronda Grzegórzeckiego. Z jednej 
strony może to więc oznaczać, że trasa linii 184 będzie się 
kończyć w rejonie skrzyżowania ul. Dietla i Starowiślnej. 
Może też dojedzie do Ronda Grunwaldzkiego. Z drugiej 
jednak strony należy przypomnieć, że z faktu iż problem 
jest analizowany, nie wynika to, że zostanie on rozwiązany. 
Na razie tak naprawdę nie wiadomo co się dalej wydarzy 
w tej sprawie. 

W kontekście linii 184 i jej przywrócenia na dotychcza-
sową trasę warto wspomnieć o tym, że już wkrótce na jej 
dawnej trasie nastąpi poważna zmiana. Najdalej za dwa lata 
koło Hali Targowej zacznie funkcjonować nowy przystanek 
kolejowy Kraków – Grzegórzki. Przejmie on część ruchu 
pasażerskiego z dworca głównego. Pasażerowie przyjeż-
dżający na stację będą wysiadać z pociągów, a następnie 
niektórzy z nich zechcą wsiąść do dostępnych na miejscu 
środków komunikacji miejskiej. A linia 184 wykonywała spod 
Hali Targowej wiele kursów do innych dzielnic na obszarze 
Krakowa, zwłaszcza w miejsca, gdzie aktualnie nie dociera 
tramwaj. I dlatego jej funkcjonowanie miało sens, ona po 
prostu służyła wielu mieszkańcom. I bez wątpienia w przy-
szłości też będzie potrzebna, nawet będzie miała więcej 
pasażerów. 

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Od maja zeszłego roku Młodzieżowe Domy Kultury, jako 
jedne z nielicznych placówek w kraju, prowadzą stacjonarne 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Z naszymi uczestnikami spo-
tykamy się naszych murach, dbając o rozwój ich zaintereso-
wań i talentów, przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń 
i reżimów sanitarnych. Oprócz oferty zajęć stałych, na które 
zapraszamy w ramach nowej rekrutacji, prowadzimy zajęcia 
okazjonalne, m.in. zajęcia feryjne i wakacyjne.

W ramach tegorocznej „Akcji Lato 2021” Młodzieżowy 
Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego przy 
ul. Lotniczej, proponuje dzieciom i młodzieży mnóstwo 
atrakcji. W planowanym grafiku zajęć każdy uczestnik powi-
nien znaleźć coś dla siebie.

Między innymi zapraszamy na zajęcia o charakterze 
edukacyjnym czyli Kurs Grafiki Komputerowej oraz Kurs 
Szachowy. Przewidziane zostały również różnorodne zaję-
cia plastyczne – Warsztaty Plastyczne, Rękodzielnicze 

http://www.mdk-lotnicza.pl
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Ogród z klasą w SP39

W ramach realizacji projektu „Ogród z klasą”, o którym 
pisaliśmy w numerze 86 (Jesień 2020), w okresie zimowym 
udało nam się zdobyć certyfikaty 1 i 2 stopnia. 

Żeby je otrzymać założyliśmy mały ogród, uczniowie 
w ramach warsztatów ogrodniczych nauczyli się rozpozna-
wać liście drzew, poznali drzewa rosnące na terenie ogrodu 
przy szkole, zioła i ich znaczenie dla organizmu. 

Po powrocie do szkoły po feriach uczniowie klasy 3 
dowiedzieli się, co to jest zdrowy styl odżywiania, doce-
nili znaczenie owoców w codziennym menu, komponowali 
przepisy na smaczne smoothie, sami je wytwarzali i nawet 
wypijali!

Czekamy z utęsknieniem na wiosnę, aby wrócić z zaję-
ciami do ogrodu. Może ktoś z dorosłych z naszej dzielnicy 
chciałby nam pomóc w dbaniu o ogród? Serdecznie zapra-
szamy. Można zadzwonić do sekretariatu (12 414-37-36) 
i zostawić dane do kontaktu.

Zdjęcia z wręczania certyfikatów z koordynatorem pro-
jektu z ramienia Zarządu Zieleni Miejskiej, p.Beatą Ligęzą 
wraz z nagrodami oraz zdjęcia z zajęć świetlicowych.

(zdjęcia I. Janek)

Iwona Janek 
koordynator projektu w SP39
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Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, 
który obejmuje Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stop-
nia oraz Publiczne Technikum Rzemiosła  i Przedsię-
biorczości, to szkoła ponadpodstawowa, której organem 
prowadzącym jest Małopolska Izba Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Krakowie (MIRiP). Idei założenia Szkoły 
przyświecała wizja przywrócenia świetności rzemiosła.  
W ofercie Szkoły Branżowej I stopnia jest ponad 30 zawo-
dów rzemieślniczych, także tych niszowych. Absolwenci tego 
typu szkoły kończą edukację egzaminem czeladniczym. Klasy 
wielozawodowe umożliwiają zmianę zawodu bez zmiany 
szkoły i klasy. Natomiast Technikum oferuje kształcenie  
w kierunkach: technik ekonomista, spec. doradca biz-
nesowy, technik handlowiec, spec. doradca handlowy, 
technik logistyk, technik organizacji turystyki. Stawiamy 
na rozwój. Staramy się dostosować ofertę do rynku pracy 
i zainteresowań młodych. Od roku szkolnego 2021/2022 
uruchamiamy klasę w zawodzie magazynier logistyk 
(szkoła branżowa). Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 
760 uczniów! Pracuje w niej pięćdziesięciu wspaniałych 
nauczycieli. Celem naszej pracy jest wychowanie rzemieśl-
nika lub technika, fachowca w swojej branży, człowieka 
świadomego swojej wartości, potencjału i możliwości, jakie 
daje posiadanie konkretnych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Badania losów absolwentów pokazują, że 
kontynuują oni naukę na studiach wyższych czy zakładają 
własne firmy. Naszą ambicją jest bycie najlepszą szkołą 
branżową w Małopolsce, bezpieczną dla uczniów, rozwi-
jającą ich pasje, dającą możliwości znalezienia właściwej 
drogi życiowej i zawodowej. Co nas wyróżnia? Szkoła jest 
bezpłatna, zlokalizowana blisko centrum Krakowa. Najzdol-
niejsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa MIRiP, a naj-
bardziej zasłużeni, odznaczenia Kapituły „R”. Szkoła oferuje 
liczne aktywności pozalekcyjne. Prężnie działa Samorząd 
Uczniowski. Organizujemy liczne imprezy i konkursy, np. 

Ósmoklasisto, wybierz zawód  
przy Rzeźniczej 4!

Fachowa Ozdoba. Praktyczna nauka zawodu odbywa się 
w firmach na terenie Krakowa i poza nim – przy współpracy 
z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP, jak rów-
nież za granicą. Staramy się pomagać uczniom w wyborze 
właściwej drogi zawodowej, m.in. podczas organizowa-
nych z zachowaniem reżimu sanitarnego dni otwartych 
czy wtorków dla Kandydatów do Szkoły i ich Rodziców/
Opiekunów. To specjalny dyżur dla zainteresowanych nauką  
w naszej Szkole w godzinach 16:00-18:00. Wszystkim chcą-
cym się szybko usamodzielnić i zdobyć fach nie zamykając 
sobie drogi do dalszej edukacji polecamy naszą Szkołę przy 
Rzeźniczej 4! Rekrutacja przez system Omikron jest możliwa 
od 17 maja 2021 r. Więcej informacji na www.szkola.izba.
krakow.pl i www.facebook.pl/szkolamirip. Do zobaczenia!

Dyrektor Szkoły Elżbieta Kosacka

http://www.szkola.izba.krakow.pl
http://www.szkola.izba.krakow.pl
http://www.facebook.pl/szkolamirip
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W tym roku minęła 76. rocznica egze-
kucji 79 mieszkańców Dąbia, której 
dokonali Niemieccy hitlerowcy w dniu 
15.01.1945 r. Niestety ze względu 
na obostrzenia związane z pandemią 
nie mogły odbyć się oficjalne uroczy-
stości związane z tym wydarzeniem.

W dniu 16.01.2021 r. przedstawi-
ciele Dzielnicy II Grzegórzki – Prze-
wodnicząca Rady Małgorzata Cie-
mięga oraz Paweł Stachowiec, a także 
dyrektorzy – SP nr 18 Edyta Choro-
bik, SP nr 39 Jolanta Urban, członek 
zarządu Dąbskiego Klubu Sportowego 

Mirosław Semper, dyrektor Dąb-
skiego Klubu Sportowego Krzysztof 
Szewczyk, przedstawiciel harcerzy 

Hm Paweł Pająk oraz Pani Magda 
Hajduga w imieniu rodzin pomordo-
wanych.

Pod pomnikiem na cmentarzu 
Rakowickim złożone zostały kwiaty 
oraz zapalono znicze. Po uroczysto-
ściach na cmentarzu delegacja udała 
się pod pomnik na Dąbiu, gdzie rów-
nież zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze.

Dziękujemy Zarządowi Cmentarzy 
Komunalnych za pomoc w organizacji 
tych nieoficjalnych uroczystości.

Krzysztof Szewczyk
Dyrektor Dąbskiego Klubu 

Sportowego

Obchody rocznicy Pacyfikacji Dąbia
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W bieżącym roku mija setna rocznica założenia Dąbskiego 
Klubu Sportowego, którego działalność wpisuje się w histo-
rię Dzielnicy II. Różnie przez te sto lat układały się losy klubu 
– od występów w trzeciej lidze do gry na boiskach B klasy.

Wiodącą sekcją od zawsze byli piłkarze, ale w latach sie-
demdziesiątych w dąbskim powstała sekcja hokeja na tra-
wie, która istniała przez kilkanaście lat, odnosząc sukcesy 
zwłaszcza w grupach młodzieżowych, natomiast seniorzy 
występowali w drugiej lidze. Aktualnie seniorzy występują 
w klasie okręgowej, natomiast bolączką jest brak grup mło-
dzieżowych pomimo, że zajęcia są bezpłatne a klub zabez-
piecza sprzęt sportowy. Pomimo braku sponsorów sytuacja 
klubu nie jest najgorsza, co jest zasługą członków zarządu 
klubu, którzy poświęcają swój czas na pracę społeczną. 

Obiekty klubowe są stale modernizowane dzięki wspar-
ciu Rady Dzielnicy II Grzegórzki i przychylności Przewodni-
czącej Małgorzaty Ciemięgi oraz całego Zarządu. W roku 

Sto lat Dąbskiego Klubu Sportowego
jubileuszu z pomocą Przewodniczącego RMK Dominika 
Jaśkowca otrzymaliśmy wsparcie z budżetu Krakowa, więc 
będzie kolejny etap modernizacji infrastruktury sportowej. 
Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc i mamy nadzieję, 
że spotkamy się na uroczystościach jubileuszowych, które 
połączone będą z świętem Dzielnicy II. 

Krzysztof Szewczyk
Dyrektor Dąbskiego Klubu Sportowego
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W październiku 2020 r. w Krakowie, na obiektach OSiR 
KOLNA odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów i Młodzie-
żowców w kajakarstwie slalomowym. Wśród reprezentan-
tów Polski w trakcie mistrzostw wzięło udział aż siedmioro 
uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego z ul. Grochowskiej 
oraz czworo absolwentów szkoły.

Na starcie stanęło ponad 250 reprezentantów z 20 kra-
jów. W tak mocnej obsadzie zawodnicy reprezentacji Polski 
wywalczyli 6 medali (1 złoty, 3 srebrne oraz 2 brązowe). 
Wśród medalistów oczywiście nie mogło zabraknąć uczniów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli Mikołaj Mastalski oraz Tadeusz 
Kuchno zdobywając złoty medal w konkurencji K-1M Jun 
x 3. Brązowy medal wywalczyli natomiast Filip Leśniak oraz 
Maciej Bartos w konkurencji C-1M Jun x 3. Ponadto zawod-
nicy szkoły zdobywali wysokie miejsca finałowe, potwier-
dzając swoją przynależność do czołówki europejskiej. 

Zdobyte medale oraz wysokie miejsca finałowe to wielki 
sukces zawodników krakowskiej SMS, która już od 2004 
roku pod wodzą trenerów: Janusza Żebrackiego, Dariu-
sza Wrzoska i Ryszarda Zakrzewskiego szkoli najlepszych 
zawodników kajakarstwa nie tylko w kraju ale i na świecie. 
Należy wspomnieć, iż wśród absolwentów krakowskiej SMS 
uprawiających kajakarstwo znajdują się medaliści Mistrzo-
stwa Świata i Europy we wszystkich grupach wiekowych oraz 
olimpijczycy z Londynu i Rio de Janeiro, do których należą 
Mateusz Polaczyk czy Grzegorz Hedwig.

Krakowska Szkoła Mistrzostwa Sportowego od lat ma 
wielki wpływ na poziom szkolenia kajakarzy slalomistów 
w Polsce. Corocznie duża grupa krakowskich kajakarzy 
reprezentuje jak w tym roku Polskę na najważniejszych 
imprezach sportowych rangi Mistrzostw Świata czy Europy. 
Dzięki znakomitej organizacji, możliwości połączenia obo-
wiązków sportowych i szkolnych jakie stwarza dyrekcja oraz 
grono pedagogiczne szkoły ZSOMS w Krakowie, uczniowie 
mogą pogodzić obowiązki uczniów i zawodników osiągając 
przy tym znakomite wyniki sportowe oraz edukacyjne. 

Wszystkich zainteresowanych wszechstronnym rozwo-
jem sportowym oraz rozpoczęciem przygody ze sportem 
kajakowym zapraszamy w szeregi uczniów naszej szkoły. 
Wszelkie niezbędne informacje na temat rekrutacji do 
naszych klas sportowych znaleźć można na stronie http://
zsoms.eu/ w zakładce rekrutacja.

Dodatkowo we współpracy z jednym z najstarszych klu-
bów krakowskich AZS AWF Kraków, zapraszamy uczniów 
szkół podstawowych z terenu Krakowa i nie tylko…. na tre-
ningi sekcji kajakowej realizowane na terenie ZSOMS w Kra-
kowie przy ul. Grochowskiej. Treningi prowadzone są pod 
opieką wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia w okresie 
jesienno-zimowym mają charakter zajęć ogólnorozwojo-
wych i odbywają się na obiektach sportowych szkoły, m.in. 
sali gimnastycznej, ściance wspinaczkowej, siłowni oraz 
basenie, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił 
na kajaku.

Zajęcia grupy początkującej odbywają się na obiektach SMS 
w Krakowie przy ulicy Grochowskiej w następujące dni: 

 – Wtorek: 13.00 – 14.30 
 – Czwartek: 16.00 – 17.30 
 – Sobota (basen): 10.00 – 11.30 

Kontakt do trenerów: 
 – Michał Wiercioch – 690 811 626
 – Janusz Żebracki – 504 015 156 

Krzysztof Sobesto
Dyrektor ZSOMS

Mistrzostwa Europy Juniorów  
i U-23 Kraków

http://zsoms.eu/
http://zsoms.eu/
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach                                                                                                                 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Ruszył nabór do projektu „Złap za STER!” 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Złap za STER!” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Jeśli chcesz uzupełnić kwalifikacje lub nauczyć się czegoś nowego 

Zgłoś się do NAS ! 
Zostań uczestnikiem naszego projektu! 

Co oferujemy ? 

 bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym dobierane 
indywidualnie do potrzeb Uczestników 

 płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia. 
 udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. 
 opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy. 
 indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne 
 dodatek relokacyjny, aktywizacyjny 
 refundację studiów podyplomowych 
 szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej 
 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie 
Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji: 

 pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, 

 które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały 
poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy 
lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie 

 zagrożonych utratą pracy, bo Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne 

 odchodzących z rolnictwa. 

Co możesz zyskać? 

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe 

1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku, 
2. Płatne staże dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb, 
3. Wsparcie profesjonalistów (opieka osobistego doradcy, psychologa doradcy zawodowego) 

którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy 
4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, 
5. Poczęstunek podczas warsztatów, materiały szkoleniowe. 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !! 
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej 
http://zlapzaster.inbit.pl/zglos-sie-2/ 

Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
12 626 01 50 / 12 617 18 91,  e-mail: zlapzaster@inbit.pl oraz w Biurze Projektu:                                        

Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków 




