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Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki
al. Daszyńskiego 22,
31-534 Kraków
tel.: 12 431 25 00
e-mail: rada@dzielnica2.krakow.pl
strona www: www.dzielnica2.krakow.pl
facebook: Rada Dzielnicy II Grzegórzki

Godziny przyjmowania mieszkańców:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

1200 - 1530
1200 - 1500
1200 - 1500
nieczynne
1200 - 1500

Harmonogram sesji
Rady Dzielnicy II Grzegórzki:
•
•
•
•

09.07.2019
27.08.2019
17.09.2019
22.10.2019

r.,
r.,
r.,
r.,

godz.
godz.
godz.
godz.

18 00
18 00
18 00
18 00
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Wyślij go do nas!
Wszelkie materiały do gazetki dzielnicowej oraz
na stronę internetową Rady Dzielnicy II można
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dzielnica2krakow@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania
wybranych artykułów.
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Z działalności
Rady Dzielnicy II Grzegórzki
W dniu 16 kwietnia 2019 roku odbyła się V sesja Rady
Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki za rok 2018.
• w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego ustanowienia punktu obsługi mieszkańców
dla Straży Miejskiej w obrębie lokalizacji Dzielnicy II
lub I.
• w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bobrowskiego w
Krakowie.
• w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.
W dniu 21 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto następujące
uchwały:
• w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Półkole w
celu umożliwienia powstania kontraruchu dla ruchu
rowerowego.
• w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2019.
• w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na
rok 2020.
W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się VII sesja Rady
Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie korespondencji prowadzonej z miejskimi
jednostkami organizacyjnymi.
• w sprawie udziału w warsztatach z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Dzielnicy
II Grzegórzki.
• w sprawie wykupu prywatnej działki znajdującej się w
pasie drogowym ulicy Cystersów w Krakowie.
• w sprawie wybudowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Fabryczna/Cystersów w Krakowie.
• w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Żółkiewskiego /Powstania
Warszawskiego w Krakowie”(znak pisma: AU-022.6730.2.768.2018.WWY).

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II
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Remont chodników

Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont chodników na
ul. Rakowickiej (przy pętli tramwajowej i budynku TPSA,
ul. Grochowskiej przy placówce Poczty Polskiej i ul. Chrobrego.)
Maciej Hankus
Z-ca Przewodniczącej Rady Dzielnicy II

Zdecydowane ”tak” za poszerzeniem Strefy Płatnego
Parkowania na Grzegórzkach aż do linii kolejowej i Wisły –
to wniosek z konsultacji przeprowadzonych przez radnych
Rady Dzielnicy. Jesienią decyzję w tej sprawie podejmie
Rada Miasta.
Temat ewentualnego poszerzenia SPP przewija się w
dyskusji od lat. Kiedy w 2015 roku zmieniano granice strefy,
poza obszarem płatnego parkowania pozostawiono m.in.
końcowy fragment ulicy Grzegórzeckiej, a także ulicę Fabryczną i Cystersów. Ulica Zieleniewskiego, której też nie
objęła strefa była wtedy spokojną uliczką prowadzącą nad
Wisłę, a Stachowskiego – dopiero powstawała. Dziś, w
związku z intensywną zabudową tych obszarów, sytuacja
parkingowa zmieniła się diametralnie. – Pod domem mamy
park & ride – narzekają mieszkańcy nowych bloków przy ul.
Cystersów. – Znalezienie miejsca parkingowego graniczy
z cudem. A co będzie, kiedy zostaną oddane do użytku
kolejne biurowce na skrzyżowaniu Al. Pokoju i Fabrycznej?
Obawy mieszkańców są uzasadnione, bowiem faktycznie tereny pozostawione poza strefa płatnego parkowania
przeżywają prawdziwy boom inwestycyjny. Oprócz licznych
osiedli mieszkaniowych, w naszej dzielnicy powstaje sporo
biurowców. Tylko w tych, które powstaną na działkach w
rejonie skrzyżowania Al. Pokoju i Fabrycznej już niebawem
znajdzie pracę blisko 8 tys. osób, z których przynajmniej
część będzie chciała przyjechać do pracy samochodem.
Słysząc takie głosy, Rada Dzielnicy postanowiła przeprowadzić konsultacje. Radni okręgów, z których pojawiało się
najwięcej próśb o powiększenie strefy, czyli Marta Fujak,
Monika Firlej-Balik i Grzegorz Finowski z pomocą przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Transportu Michała
Skocznia zaprosili na spotkanie mieszkańców ulic, które
miałyby być objęte rozszerzeniem (Aleja Pokoju, Cystersów,
Fabryczna, Grzegórzecka, Mogilska, Nullo, Stachowskiego,
Zieleniewskiego, Żółtej Ciżemki), radnych miejskich oraz
przedstawicieli Zarządu Transportu Publicznego. Konsultacje odbyły się 24 czerwca w XIII LO przy ul. Sądowej.
Radni przedstawili problemy poszczególnych obszarów, a
następnie Bartosz Piłat i Krzysztof Gałat z ZTP cierpliwie
odpowiadali na wszystkie pytania mieszkańców i wyjaśniali,
co może się zmienić po wprowadzeniu strefy. Dużo emocji
wzbudziły m.in. kwestie, kto ma prawo do abonamentu
mieszkańca, czy wprowadzenie SPP oznacza automatycznie
zmniejszenie liczby miejsc do parkowania oraz jak szybko
strefa mogłaby zacząć funkcjonować (odpowiedzi na te
pytania w tabeli obok).
Po burzliwej dyskusji przyszedł czas na głosowanie.
Okazało się, że wśród zgromadzonych mieszkańców tylko
jedna osoba opowiedziała się przeciwko poszerzeniu SPP,
wszyscy pozostali byli za powiększeniem Strefy Płatnego
Parkowania na Grzegórzkach. O tym, jakie są na to szanse
opowiadali z kolei radni miejscy: Łukasz Maślona, Tomasz
Daros i Aleksander Miszalski. Cała trójka deklarowała, że
poprze żądania mieszkańców. Łukasz Maślona złożył już
nawet projekt poprawki do uchwały, która zakłada właśnie
poszerzenie podstrefy P6II na wspomnianych wyżej ulicach.
O tym, czy SPP na Grzegórzkach zostanie powiększona
zadecyduje jednak cała Rada Miasta, prawdopodobnie na
jednej z pierwszych wrześniowych sesji.

Marta Fujak
Radna Dzielnicy II
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Uroczyste pożegnanie ostatnich klas
szkół gimnazjalnych.
Po 20 latach istnienia szkół gimnazjalnych, 18 czerwca progi szkoły pożegnali ostatni uczniowie klas trzecich
gimnazjum.

Gimnazjum stało się już przeszłością, jednak historia
zatoczyła koło, ponieważ po wprowadzeniu ostatniej reformy oświaty powróciło do dawnej Szkoły Podstawowej
nr 39.

W naszej Dzielnicy II w byłym Gimnazjum nr 7 odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor
Iwona Janek przywołała historię 20 lat istnienia gimnazjum
zabierając uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości w
podróż w czasie. Przypomniała historię gimnazjum przytaczając najważniejsze momenty m.in. znakomite osiągnięcia
uczniów na olimpiadach oraz konkursach, pracę uczniów
na rzecz wspierania seniorów, WOŚP, wyjazdy do innych
krajów w ramach wymiany międzynarodowej. Nasze gimnazjum nierzadko było szansą na lepszy start w przyszłość
dla młodzieży.
Pani dyrektor przedstawiła również jak szkoła przeobrażała się poprzez lata dzięki różnorodnym remontom,
unowocześnieniom sal lekcyjnych w nowe sprzęty komputerowe.

Pożegnaniom nie było końca. Młodzież z żalem żegnała
swoich nauczycieli, swoich wychowawców, złożyli podziękowania dla Dyrekcji równocześnie wszystkim serdecznie
dziękując za troskę i opiekę aż do końca, że czuli się zrozumiani, bezpieczni i stawali się bogatsi w wiedzę i umiejętności.
I tak młodzież kończąca pewien etap swojego życia z
optymizmem wyruszyła w dalszą podróż, pełni wiary, że
zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą im pewnie kroczyć
poprzez życie, odkrywając jego tajemnice i podejmując
wyzwania.
Małgorzata Włoszczyk
Radna Dzielnicy II

SP 10 w Wieloboju Morskim

Była to także okazja do podziękowań oraz nagrodzenia
najlepszych uczniów ostatniego rocznika klas gimnazjum
jak i ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 39.
Uczniowie kończący szkołę, a już obecni absolwenci
zorganizowali przedstawienie pt. ,,Mamma Mia”. Występ
wywarł duże wrażenie na obecnych gościach dzięki porywającym piosenkom zaśpiewanym przez uczniów przebranych
w kostiumy z filmu.
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Szkoła Podstawowa nr 10 wspólnie ze SP nr 148 reprezentowała MOS Kraków – Zachód w XV Wieloboju Morskim
i Konkursie Wiedzy Marynistycznej i Historii 2 Dywizjonu
Transportowo – Minowego o „Złotą Kotwicę Marynarki
Wojennej RP” w Świnoujściu, który odbył się w dniach od
06.06.2019 do 09.06.2019r. Uczniowie zajęli 3 miejsce w
wieloboju morskim i 2 miejsce w konkursie wiedzy marynistycznej i historii 2 Dywizjonu Transportowo – Minowego.
Szkołę Podstawową nr 10 reprezentowali uczniowie: Damian Kapa, Arsen Chrustek i Filip Zięba, opiekunem drużyny
była mgr Barbara Orłowska nauczyciel SP 10, kierownikiem
mgr Tadeusz Wabik nauczyciel MOS Zachód. Uczniowie
naszej szkoły od wielu lat reprezentują miasto Kraków w
w/w zawodach miast – okrętów, ze znaczącymi sukcesami.

Barbara Orłowska
nauczyciel SP 10
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Rodzinny Festyn w Dębince - 04.06.2019

Znajdź właściwe rozwiązanie

W Samorządowym Przedszkolu nr 124 nadszedł długo
oczekiwany przez wszystkich dzień. Jak co roku, z początkiem czerwcowych dni, w Dębince odbyło się wielkie
święto – Festyn Rodzinny pod hasłem „Bezpieczeństwo
jako potrzeba i wartość”. Już od samego rana w ogrodzie
przedszkolnym na przedszkolaki czekało wiele atrakcji –
dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Przy pięknej słonecznej pogodzie dzieci spędziły cały ten dzień na świeżym powietrzu.
W godzinach popołudniowych nasze przedszkolaki ze
smakiem zjadły pyszną kiełbaskę z grilla. Tuż po przekąsce
w ogrodzie przedszkolnym zaczęli przychodzić rodzice, a o
godzinie 15:00 rozpoczął się piknik. Swoją wizytą zaszczycili
nas również specjalnie goście: Radny Miasta Pan Tomasz
Daros oraz Radni Dzielnicy II Pani Małgorzata Włoszczyk i
Pan Paweł Stachowiec.
Atrakcjom na Dębinkowym Festynie nie było końca!
Panie animatorki tworzyły z balonów zwierzaki – cudaki,
a za pomocą specjalnych farb na twarzach dzieci pojawiły
się wielobarwne malunki. Najdłuższa kolejka ustawiona
była do loteryjki fantowej, która obfitowała w upominki przyniesione przez Rodziców. Wylosowane książeczki,
puzzle, pluszaki, breloczki, piłki i wiele innych zabawek
sprawiły naszym dębinkowym maluchom wiele radości. Na
festynie nie mogło zabraknąć również pysznych i świeżych
ciast i kiełbasek z grilla. Smakołyki umiliły czas spędzony
na festynie.

W Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie realizujemy
program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, przygotowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. W programie „Znajdź
właściwe rozwiązanie” biorą udział uczniowie kl. IV-VIII,
którzy na lekcjach godziny wychowawczej, przyrody i biologii realizują zajęcia warsztatowe.
Tematyka programu zawiera informacje o szkodliwości palenia papierosów, budowie i funkcjonowaniu układu
oddechowego, sposobach radzenia sobie w stresowych
sytuacjach oraz umiejętności odmowy i asertywnego zachowania, pozytywnego myślenia o sobie.
Podczas zajęć uczniowie biorą udział w pogadankach,
prelekcjach, projekcji filmu edukacyjnego, wspólnie poszukują rozwiązań trudnych sytuacji, a także zaznajamiają się
z budową układu oddechowego na schemacie. Głównym
celem programu jest zapobieganie paleniu papierosów
wśród uczniów oraz uświadomienie ich jakie skutki ma ten
nałóg dla zdrowia i życia człowieka.

Gdy już wszyscy myśleli, że to koniec atrakcji, niespodziewanie do ogrodu przedszkolnego wjechały wozy służb
mundurowych: radiowóz i motocykl policyjny, wóz strażacki
oraz karetka pogotowia. Dzieci siedząc na miejscu kierowcy
mogły poczuć się jak prawdziwi stróżowie prawa. Policjanci,
strażacy i ratownicy medyczni przyjechali do Dębinki ze
specjalną misją. Celem ich wizyty było zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, które jest priorytetem w
edukacji i opiece dzieci nie tylko w wieku przedszkolnym.
Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat uczą się unikania,
zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.
Rodzinny Festyn w Dębince wzniecił gorącą rodzinną
atmosferę oraz wzbudził uczestników do wspólnej radosnej
i niezapomnianej zabawy. Atmosfera na ul. Zwycięstwa była
tego dnia naprawdę wyjątkowa! Wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w organizację i przebieg festynu, dzieciom
i ich rodzicom, Radzie Rodziców oraz służbom lokalnym
– bardzo dziękujemy!

mgr Joanna Dulska
Nauczycielka w Samorządowym Przedszkolu nr 124

Uczniowie wiedzą już, że palacze szkodzą nie tylko samym sobie, ale także bierne palenie może powodować
różne schorzenia i choroby, dlatego tak ważne jest, aby
dorośli nie palili przy swoich dzieciach. Kluczowa jest także
umiejętność asertywnego zachowania i odmawiania, gdy
ktoś proponuje młodemu człowiekowi zapalenie papierosa,
dlatego należy zapoznawać, ćwiczyć i wzmacniać takie
postawy od najmłodszych lat. Na zakończenie programu
przewidziane jest wykonywanie ulotek i plakatów przybliżających informacje o szkodliwości tego nałogu oraz
zachęcających do niepalenia.
Treści programu „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” zgodne
są nie tylko z programem wychowawczo – profilaktycznym
szkoły ale także z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Edyta Chorobik
Dyrektor SP 18

5

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Bulwary Wiślane
i ich oferta rekreacyjna
Na obszarze naszej dzielnicy jednym z największych i
najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych są Bulwary Wiślane. Służą one nie tylko mieszkańcom Grzegórzek jako
miejsce wypoczynku lub spacerów. Są one atrakcyjną
drogą spacerową dla mam z małymi dziećmi, służą też
jako miejsce do uprawiania sportu (np. biegów, jazdy na
rolkach). W słoneczne dni są one tłumnie zapełnione przez
mieszkańców zażywających kąpieli słonecznych. Wzdłuż
Bulwarów biegnie trasa rowerowa użytkowana często przez
mieszkańców jako droga dojazdowa do pracy. Jest to także
miejsce do urządzania spacerów ze zwierzętami.
Fakt, że coraz więcej osób właśnie na Bulwarach spędza
aktywnie wolny czas sprawił, że w ostatnich latach zarówno Dzielnica II, jak i Miasto Kraków już zainwestowały w
ten obszar oraz tereny w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Wszystko to w celu dalszego wzrostu atrakcyjności tego
terenu jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz stwarzania mieszkańcom większych możliwości w zakresie rekreacji. I tak, od kilku lat wzdłuż Bulwarów – od wiaduktu
kolejowego, przez skrzyżowanie z Mostem Kotlarskim, aż
do Stopnia Wodnego „Dąbie” w trakcie spaceru można na
chwilę odpocząć i usiąść sobie na ławkach. A jest ich aż
kilkadziesiąt. Największym zainteresowaniem cieszyła się
nowa plaża nad Wisłą. Zlokalizowano ją na Bulwarze Kurlandzkim, niedaleko Mostu Kotlarskiego. Koło przystanku
tramwaju wodnego wysypano piasek, a oprócz wspomnianych ławek ustawiono także leżaki i huśtawki. W okresie
wakacyjnym stoją tam foodtrucki oferujące jedzenie, napoje i lody. Można skorzystać z możliwości wypoczynku na
hamaku, istnieje także możliwość zagrania w siatkówkę
lub badmintona.

Ofertę rekreacyjną Bulwarów na obszarze Dąbia wzbogaciło również zmodernizowanie dwóch ogródków jordanowskich. Zupełnie nowe oblicze zyskał znajdujący się w
pobliżu Bulwarów ogródek jordanowski przy ul. Widok.
Wcześniej na jego obszarze funkcjonowało kilka starych i
zdezelowanych urządzeń. Decyzję o jego zmodernizowaniu
podjęła Rada Dzielnicy II Grzegórzki. Podobną zmianę przeszedł plac zabaw w Parku Dąbie (zwany „Smoczym Skwerem”), na obszarze którego ustawiono szereg urządzeń
zabawowych, zarówno dla dzieci młodszych, jak i dla starszych oraz kilka urządzeń fitness przeznaczonych głównie
dla młodzieży i osób w wieku dorosłym. O jego lokalizacji
właśnie tam zdecydowała Rada Dzielnicy II Grzegórzki.
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W roku bieżącym oddano natomiast do użytku strefę aktywności fizycznej, która znajduje się przy ul. Podgórskiej,
w stosunkowo niewielkiej odległości od wspomnianej już
plaży. Powstanie tego typu obiektu (a nie np. placu zabaw
dla dzieci) uzasadniał fakt, że w ostatnich latach na obszarze Grzegórzek powstały (lub zostały zmodernizowane) aż
4 ogródki jordanowskie (plac zabaw przy ul. Przy Rondzie,
mini – ogródek koło pętli tramwajowej „Cmentarz Rakowicki”, oraz 2 wspomniane wcześniej obiekty na Dąbiu).
Kolejny obiekt został więc ukierunkowany przede wszystkim
na potrzeby osób dorosłych. W jego obrębie znajdują się
m.in. po dwa rowerki stacjonarne i poręcze równoległe
oraz orbitrek, stepper, biegacz i drążek do podciągania.

Na tym jednak nie koniec inwestycji w rekreację w tej
części Bulwarów. Wzdłuż Wisły przebiega bowiem wspomniana wcześniej ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa
dochodzi do Parku Dąbie, do rzeki Białuchy i dalej do Alei
Pokoju, gdzie ma miejsce jej faktyczny koniec. Wzdłuż
ścieżki rowerowej przebiega trasa spacerowa. Już w przyszłym roku połączy je kładka dla rowerzystów i pieszych
na rzece Białucha. W ten sposób połączone zostaną dwie
ścieżki rowerowo – spacerowe i tym powstanie długa trasa
wzdłuż Wisły od ścisłego centrum Krakowa aż do Mogiły.
Atrakcyjność tego obszaru w przyszłości jeszcze bardziej
wzrośnie. Spacerując nad Wisłą za kilka lat będziemy mogli
zatrzymać się w Parku Grzegórzeckim. Ale w tej sprawie
jeszcze sporo przed nami, bowiem Miasto Kraków dopiero
odzyskało ten teren od wojska. Tym samym odzyskany
teren nie przeszedł w ręce deweloperów i nie powstanie
tam jakieś nowe osiedle mieszkaniowe. Cały ten teren musi
być jeszcze odnowiony, zrewitalizowany i przystosowany
na potrzeby parku rekreacyjnego, których na Grzegórzkach
bardzo brakuje. Na to musimy jednak jeszcze trochę poczekać jeszcze kilka lat. Przed nami bowiem w bezpośrednim
jego sąsiedztwie budowa Centrum Muzyki oraz kampusu
Akademii Muzycznej.
Na Bulwarach w przyszłości warto będzie zainwestować
w oświetlenie. Jego brak na odcinku na wschód od Mostu
Kotlarskiego jest niewątpliwym mankamentem tutejszej infrastruktury. Brak ten jest odczuwalny zwłaszcza w okresie
zimowym, kiedy dzień jest bardzo krótki, a także w czasie
deszczu czy mgły. Budowę oświetlenia uzasadniają zarówno
względy bezpieczeństwa, jak również fakt, iż na obszarze
na Bulwarach, na odcinku na zachód od Mostu Kotlarskiego
instalacja oświetleniowa już funkcjonuje.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Dzielnicy II
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Karta Krakowska ma już rok!
Przedłuż ważność swojej karty
Już od roku krakowianie cieszą się licznymi przywilejami jakie daje Karta Krakowska. Tańsze bilety komunikacji
miejskiej i aglomeracyjnej, darmowe galerie, zniżki w kawiarniach, punktach usługowych a nawet porady prawne.
Przez rok o Kartę z Lajkonikiem wystąpiło ponad 191 tysięcy osób.
Karta Krakowska ważna jest przez rok licząc od daty
zaakceptowania wniosku. O północy 31 lipca wygasną więc
uprawnienia Karty Krakowskiej tym mieszkańcom, którzy
jako pierwsi złożyli wnioski o jej wydanie w lipcu ubiegłego
roku. Aby nadal korzystać z możliwości jakie daje karta, nie
trzeba składać jednak kolejnego wniosku o jej wydanie.
Wystarczy tylko aktywować uprawnienia KK na kolejnych
12 miesięcy. Ponieważ jednak przez ostatni rok sporo mogło się zmienić w życiu użytkowników KK – niektórzy stali
się dorośli, inni zmienili stan cywilny czy wyprowadzili się
poza Kraków – przedstawiamy krótki przewodnik po czynnościach, jakie należy wykonać, aby nadal cieszyć się z
dostępu do zniżek.
Dlaczego muszę przedłużyć uprawnienia KK?
Status Karty Krakowskiej jest ważny przez rok kalendarzowy licząc od daty zaakceptowania wniosku. To, kiedy
karta traci ważność sprawdzisz w automatach biletowych
(wszystkie nośniki plastikowe: KK, KKM, MKA, legitymacja
studencka, KKR 3+), oraz po zalogowaniu się do konta
internetowego KK i mKK.
Co muszę zrobić, aby przedłużyć ważność KK
zapisanej na plastikowym nośniku, jeśli w ciągu
roku nie zmieniłam/em nazwiska ani stałego adresu
zameldowania?
Poczekaj na maila lub smsa z powiadomieniem o możliwości przedłużenia ważności KK, a potem idź do dowolnego stacjonarnego automatu biletowego lub oznaczonych
automatów w pojazdach komunikacji miejskiej i postępuj
zgodnie z komunikatami na ekranie. Miejsca te będą dodatkowo oznaczone informacją „Tu przedłużysz ważność
Karty Krakowskiej”.
Co mam zrobić jeśli w ciągu roku zmieniłam/
em nazwisko i miejsce zameldowania na terenie
Krakowa?
Musisz zaktualizować te dane. Na co najmniej 30 dni
przed upływem daty ważności KK udaj się po nową KK lub
KKM do dowolnego Punktu Sprzedaży Biletów MPK S.A.
Jeśli KK masz zapisaną ma nośniku jakim jest legitymacja
studencka, Małopolska Karta Aglomeracyjna lub Krakowska
Karta Rodzina 3 + nowe dane musisz podać w odpowiednich punktach dystrybucji tych kart – tak, aby w systemie
KK zostały one zmienione.
Co w przypadku, gdy we wniosku nie podałam/
em nr telefonu ani maila?
Wtedy o zbliżającym się terminie wygaśnięcia karty
musisz pamiętać sam i na ok. 15 dni przed jego upływem
udać się do automatu, aby przedłużyć ważność uprawnień.
Źródło i więcej informacji: www.kk.krakow.pl

Rada Krakowskich Seniorów
zyskała siedzibę
Po pięciu latach działalności Rada Krakowskich Seniorów
doczekała się własnej siedziby przy al. Ignacego Daszyńskiego 19. Celem Rady jest ułatwienie komunikacji na osi
seniorzy – Miasto, a dzięki temu zapewnienie przedstawicielom najstarszego pokolenia wpływu na sprawy dla nich
najważniejsze.
W trakcie swojej działalności Rada Krakowskich Seniorów zainicjowała powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów. Jego celem jest zacieśnienie
współpracy między radami seniorów, umacnianie ich znaczenia i wymiana doświadczeń w sposobie rozwiązywania
problemów ludzi starszych, co ma szczególne znaczenie w
starzejącym się społeczeństwie.
Rada była też pomysłodawcą i konsultantem wydawanego przez miasto „Informatora krakowskiego seniora”
oraz inicjowała wprowadzenie w Krakowie „Koperty życia”.
Zakupione w ramach projektu zestawy „Kopert życia” są
dystrybuowane wśród osób powyżej 65 roku życia objętych wsparciem MOPS, Miejskich Dziennych Domów oraz
Centrów Aktywności Seniora. – Działamy na co dzień w
trybie interwencyjnym, a nasze spostrzeżenia i wnioski
przekazujemy do komisji Rady Miasta oraz przewodniczącym dzielnic – mówi wiceprzewodniczący Rady, Marian
Krzewiński.
Rada Krakowskich Seniorów istnieje w Krakowie od
2014 roku, a członkowie Rady obecnej II kadencji zostali
wybrani 13 września 2016 r. podczas walnego zebrania
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób starszych oraz uniwersytetów trzeciego wieku.
25-osobowej radzie przewodniczy Antoni Wiatr.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu
z Radą Krakowskich Seniorów
Dyżur: każdy wtorek w godz. 11.00 – 13.00.
Adres: al. Ignacego Daszyńskiego 19, 31-537 Kraków.
Telefon: 660 637 097
E-mail: rada.krakowskich.seniorow@interia.pl

Żródło: www.krakow.pl
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Święto Dzielnicy II
Piknik „Bezpieczne Wakacje”
15 czerwca 2019 r. kolejny raz mogliśmy się wspólnie
spotkać na pikniku „Bezpieczne Wakacje” organizowanym
przez Radę Dzielnicy, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy oraz jego Radę Rodziców i Stowarzyszenie Aktywny
Wypoczynek Grzegórzki.
Jak co roku nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz pokazów
na scenie wykonanych przez grupy i instytucje znajdujące
się na terenie naszej dzielnicy.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje
sportowe zorganizowane przez nauczycieli SAW Grzegórzki i KSOS-u. Udział w nich wzięła ponad setka dzieci. Za
udział we wszystkich konkurencjach sportowych dzieci były
nagradzane upominkami.
Podczas trwania pikniku odbyły się także pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja wyposażenia Ratowników
Wodnych a także egzamin na kartę pływacką. Nie zabrakło
też stoisk gastronomicznych oraz możliwości spotkania
służb mundurowych - straży pożarnej, policji, straży miejskiej i pogotwia. Fotorelacja z pikniku obok na zdjęciach.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II
Fotografie:
Sławomir Swornik, Maciej Hankus, Julia Wilczyńska.

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy do nas przez cały rok!

ZAPRASZAMY
NA TRENINGI
PIŁKI NOŻNEJ!

AKADEMIA PIŁKARSKA
GRZEGÓRZKI

Zajęcia do 3 razy w tygodniu
Odbiór dzieci na trening ze świetlicy w szkole
Treningi na boisku trawiastym, pod balonem
lub w sali gimnastycznej
Po zajęciach możliwość oczekiwania na Rodziców
w świetlicy Stowarzyszenia
Wykwalifikowana kadra trenerska
Udział w meczach ligowych i sparingach
Codzienna możliwość korzystania
ze świetlicy Stowarzyszenia i opieki w dni wolne
Zapraszamy roczniki
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

DOŁĄCZYĆ DO NAS MOŻNA
W KAŻDEJ CHWILI PRZEZ CAŁY ROK!

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 3
tel.: 12 686 55 15 * 693 904 636
e-mail: sawg.krakow@gmail.com
www.sawgrzegorzki.krakow.pl
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Spotkanie z mieszkańcami Dąbia
W dniu 13 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 18 na Dąbiu odbyło się spotkanie mieszkańców
osiedla z radnymi Dzielnicy II z tamtego rejonu. Spotkanie
zorganizowali radni z obszaru tego osiedla: Małgorzata
Włoszczyk, Łukasz Pietryka i Paweł Stachowiec. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 mieszkańców osiedla, a jego głównym celem było przedstawienie mieszkańcom problemów
związanych z możliwością wprowadzenia na osiedlu strefy
płatnego parkowania. W trakcie spotkania mieszkańcy mieli
również możliwość przedstawienia radnym problemów występujących w obrębie osiedla.
Zorganizowanie dyskusji w sprawie możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania na obszarze Osiedla
Dąbie oraz przedstawienia mieszkańcom idących w ślad
za tym wyzwań był związany z tym, że w ostatnim czasie
pojawiły się postulaty dotyczące poszerzenia obszaru strefy
na wschód od jej obecnej granicy, która aktualnie przebiega
w okolicy ul. Francesco Nullo do linii wiaduktu kolejowego
nad Al. Pokoju. Ale są też i takie głosy, które idą dalej i
proponują przesunięcie granicy strefy aż do rzeki Białuchy,
a tym samym objęcie nią także Osiedla Dąbie. Ponieważ
obydwa rozwiązania niosą ze sobą poważne zmiany dla
mieszkańców osiedla, radni chcieli poznać ich opinię w tej
sprawie, tak aby później wziąć ją pod uwagę np. przy okazji
głosowania uchwał kierunkowych do władz Miasta Krakowa
dotyczących poparcia (bądź braku poparcia) konkretnych
działań zmierzających do poszerzenia strefy – jeżeli oczywiście będziemy mieli z tym do czynienia.
Dyskusja z mieszkańcami Dąbia na temat strefy płatnego parkowania była chwilami bardzo emocjonująca, ale
po jej zakończeniu można było wyciągnąć jednoznaczny
wniosek – mieszkańcy są jednoznacznie przeciwni objęciem
strefy płatnego parkowania obszaru Osiedla Dąbie.
W trakcie spotkania mieszkańcy rejonu ul. Półkole poruszyli problem związany z możliwością utworzenia identyfikatorów dla mieszkańców tej ulicy. Wszystko to w celu
zwiększenia dostępności miejsc do parkowania w pobliżu
ich miejsca zamieszkania dla osób zamieszkujących w tej
części Osiedla Dąbie. Wszyscy wiemy, że na Dąbiu jest duży
deficyt miejsc do parkowania, jednak w rejonie ul. Półkole
jest on chyba najmocniej odczuwalny. Wzdłuż ulicy, po
parzystej stronie, stoją prywatne domy, każdy z wjazdem
od strony ulicy Półkole. Ze względu na to, że domy stoją
tam jeden obok drugiego (a na wysokości każdego wjazdu
z posesji lub przydomowego garażu nie powinno się parkować), ilość dostępnych miejsc do parkowania jest mniejsza
o około połowę. Jednocześnie z drugiej strony znajduje się
budynek Szkoły Podstawowej nr 18. Zarówno przy samym
budynku, jak i w pewnej odległości od niego postawiono
barierki, co w połączeniu z małą szerokością ulicy wyklucza
możliwość parkowania. A w pobliżu szkoły stoją natomiast
stoją wysokie bloki, przy których ilość miejsc do parkowania
jest tak niska, że nie wystarcza nawet dla mieszkańców
jednego budynku. Tymczasem jest ich aż trzy.
W trakcie spotkania mieszkańcy Dąbia zaproponowali
poszerzenie oferty rekreacyjnej w pobliżu osiedla. Padła
propozycja budowy mini – siłowni na wolnym powietrzu.
Znajdowałaby się w Parku Dąbie koło „Smoczego Skweru”, a znajdujący się tam zestaw przyrządów do ćwiczeń
mógłby być podobny do tego, który znajduje się w obrębie
nowo oddanego obiektu ul. Podgórskiej. Postulowali także
ustawienie dodatkowych koszy na śmieci oraz uzupełnienie
braków w obrębie infrastruktury oświetleniowej na osiedlu.
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Radni dzielnicy w trakcie spotkania przedstawili również
mieszkańcom Osiedla Dąbie możliwości, jakie stwarza tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy – w
tegorocznej edycji budżetu zakres środków dostępnych do
wykorzystania dla projektów dotyczących obszaru Grzegórzek jest wielokrotnie większy niż w latach poprzednich
i przekracza 800 tys. zł. Radni zachęcali mieszkańców do
aktywności i składania propozycji własnych projektów do
realizacji.
Małgorzata Włoszczyk,
Łukasz Pietryka,
Paweł Stachowiec
Radni Dzielnicy II

Pociąg Pamięci o Świętym Janie Pawle II
W dniu 14 czerwca 2019 roku odbyła się pierwsza edycja wycieczki dla mieszkańców Dzielnicy II „Pociąg Pamięci
o Świętym Janie Pawle II”. Program ten jest realizowany
przez Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana z powodzeniem od kilku lat dla osób mieszkających w Dzielnicy
I Stare Miasto.

Około 100 osób uczestniczyło w wyjeździe. Nad organizacją oprócz pilotów z Centrum Młodzieży czuwały
przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki Małgorzata
Ciemięga i członkini Zarządu Beata Dzieszyńska. W programie znalazło się zwiedzanie Wadowic szlakiem papieża
Polaka, w trzech grupach z przewodnikami, w tym Muzeum
Miejskiego i Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego
Jana Pawła II.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Następnie uczestnicy zostali przewiezieni do Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie oprócz obejrzenia Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego zjedli obiad i wzięli udział w Mszy Świętej. Kolejnym punktem programu był przejazd do Skawiny.
W Pałacyku „Sokół” odbył się niezwykły koncert zespołu
„Radośni”, działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Skawiny. Zespół przygotował program znanych i lubianych
piosenek patriotycznych, ludowych i regionalnych, które
porwały uczestników do wspólnej zabawy.

Sam pociąg okazał się... trzema autokarami. Taki transport został wybrany ze względu na integracyjny charakter
wyjazdu. Uczestniczyły w nim osoby z różnych przedziałów
wiekowych: od seniorów po młodzież z XXIV Liceum Ogólnokształcącego z klasy proobywatelskiej, a także osoby
niesłyszące i z niepełnosprawnością ruchową. Dobry nastrój
udzielił się wszystkim.

Budżet obywatelski.
949 projektów w Krakowie,
61 projektów w naszej dzielnicy.
224 projekty ogólnomiejskie, 725 dzielnicowych w
tym 61 w Dzielnicy II co daje II miejsce ze wszystkich
dzielnic w Krakowie. W tym roku mieszkańcy naszego
miasta bardziej aktywnie niż w latach ubiegłych włączyli
się w przygotowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego. Zdecydowanie większe niż do tej pory przekazane
zostały środki na realizację projektów dzielnicowych, co
pewnie wpłynęło na ilość wniosków. Mieszkańcy podczas
głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
w naszej dzielnicy będą mogli głosować na projekty dotyczące sportu, zieleni, zdrowia czy projektów edukacyjnych.
Są też projekty dotyczące modernizacji czy doposażenia
placówek edukacyjnych i spędzania wolnego czasu.

Wszystkie projekty zarówno te ogólnomiejskie jak
i te dotyczące Dzielnicy II Grzegórzki można znaleźć na
stronie www.budzet.krakow.pl. Poniżej zamieszczamy
harmonogram budżetu obywatelskiego.

Już dziś zachęcamy do głosowania!
Radni Dzielnicy II

28 września 7 października

głosowanie
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za miło
i ciekawie spędzony wspólnie czas. Zapraszamy na kolejne
wydarzenia organizowane przez Radę Dzielnicy.
Beata Dzieszyńska,
Członkini Zarządu Dzielnicy II

10 września

do
13 sierpnia
ocena
formalnoprawna
złożonych
wniosków

19 sierpnia
ogłoszenie
wyników oceny
formalnoprawnej

20-26 sierpnia
składanie
protestów

29 sierpnia 3 września

ogłoszenie listy
projektów
poddanych
pod głosowanie

rozpatrywanie
protestów
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Obchody 40 - lecia Młodzieżowego Domu
Kultury „Dom Harcerza”
28 października 1978 roku przy ul. Lotniczej 1 swoje
podwoje otworzyła, powstała dzięki inicjatywie i staraniom
harcerzy oraz władz miejskich i dzielnicowych, nowa w
ówczesnej Dzielnicy Śródmieście placówka edukacyjno –
kulturalna.
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” popularnie
nazywany Harcówką bardzo szybko stał się atrakcyjnym
miejscem, do którego licznie garnęła się młodzież harcerska, ale także ta niezrzeszona, zainteresowana bogatą
ofertą zajęć. I tak jest do dzisiaj.
Obecnie harcerze pojawiają się od święta, a głównymi
uczestnikami zajęć stali się uczniowie różnych krakowskich
szkół, szczególnie z Dzielnicy Grzegórzki. Oferta zajęć stałych i okazjonalnych dostosowana jest do ich potrzeb, a
teren MDK – zielony plac rekreacyjny i asfaltowe boisko
- otwarty jest dla licznych korzystających przez wszystkie
dni roku. Jubileuszowe obchody 40-lecia rozpoczęły się 22
października 2018 od odsłonięcia okolicznościowej tablicy
i zdmuchnięcia symbolicznych świeczek na urodzinowym
torcie, na który zaproszono wszystkich gości i uczestników
zajęć.

Najbardziej zasłużonym gościom i pracownikom wręczone zostały pamiątkowe „Złote Klucze do MDK”, a wielu
innych otrzymało dyplomy i podziękowania. Był to wieczór
wspomnień, rozmów, a często spotkań po wielu latach.
Podsumowaniem obchodów 40 lecia MDK był wspólny
koncert kadry i byłych uczestników zajęć w klubie „Piwnica Pod Baranami”. Jego tytuł „Muzyka Łączy Pokolenia”
jest dowodem na to, że Młodzieżowy Dom Kultury „Dom
Harcerza” nigdy nie zatracił swojego pierwotnego charakteru – miejsca, gdzie tradycja łączy się nowoczesnością, a
głównym celem jest rozwój zainteresowań i wychowanie
młodego pokolenia.

Oprócz trzech głównych wydarzeń jubileuszowych w
ciągu całego roku odbyło się szereg mniejszych imprez
– koncertów, wystaw, konkursów, których przewodnim
hasłem było uczczenie 40 lat pracy MDK na rzecz Dzielnicy
II Grzegórzki i Miasta Krakowa.
(mdkdh)

Kolejnym wydarzeniem związanym z Jubileuszem było
„Spotkanie Pokoleń”, które rozpoczęło się od okolicznościowego recitalu w wykonaniu młodych artystów Pracowni
Muzycznej MDK. Zgromadziło ono licznych gości, reprezentujących m.in. władze miasta (z-ca Prezydenta Miasta
Krakowa p. A. Korfel – Jasińska, Małopolskie Kuratorium
Oświaty, Radę Dzielnicy II, Związek Harcerstwa Polskiego,
Krakowską Radę Seniorów, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i
organizacje, przedstawicieli szkół i placówek oświatowych,
a także liczne grono byłych i obecnych pracowników oraz
wieloletnich przyjaciół i sympatyków MDK.
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VII Piknik Dzielnicowy
„Wianki nad Białuchą”
„Wianki nad Białuchą” to tradycyjne kulturalne wydarzenie plenerowe, od wielu lat organizowane pod patronatem
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Stałym miejscem imprezy jest
teren Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy
ul. Lotniczej, położony tuż obok rzeki Białuchy.

W tym roku Piknik po raz kolejny zgromadził liczną
rzeszę mieszkańców, którzy całymi rodzinami od godzin
południowych przybywali na gościnny plac MDK przy Lotniczej. Atrakcji nie brakowało, bo organizatorzy o to zadbali.
Zjeżdżalnie, strzelnice, konkursy sportowe, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, pokazy grup rekonstrukcyjnych,
grill - wszystko by zadowolić gości. Zaprezentowała się
też Policja i Straż Miejska. Scena piknikowa zaroiła się od
młodych wykonawców – tancerzy, breakdancerów, muzyków i wokalistów, którzy zaprezentowali publiczności
swoje umiejętności.

Stałym, tytułowym punktem imprezy było wicie tradycyjnych kwietnych wianków, które następnie w trakcie
uroczystego pochodu rzucone zostały do nurtu Białuchy,
z nadzieją na spełnienie życzeń.

Kulminacyjnym punktem programu tegorocznej edycji Pikniku miała być okazja wzniesienia się w powietrze
prawdziwym balonem. Lecz tutaj organizatorzy okazali
się jednak bezsilni wobec kaprysu pogody, którym tym
razem okazała się tzw. „klatka burzowa” nad Krakowem,
uniemożliwiająca start balonu. Nie udało się tym razem,
uda się następnym. Do zobaczenia za rok.

(mdkdh)
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Gorące Buenos
na Rondzie Mogilskim
Lekcja Tanga & Milonga
& Muzyka na żywo

WAKACJE Z JOGĄ
NA MOGILSKIM

Program wydarzenia:
Sobota, 13 lipca
18:00 – 19:00
Lekcja Tanga/ open level
19:00 – 22:00
Milonga & Tango Show / TDj Gianpio Cappucci,
Niedziela, 14 lipca
16:00 – 17:00 Lekcja Tanga/ open level
17:00 – 20:00 Milonga / TDj Roberto La Barbera
Sobota, 3 sierpnia
18:00 – 19:00 Lekcja Tanga/ open level
19:00 – 22:00 Milonga/ TDj Fernando De Lutiis

od 06.07 do 25.08
sobota i niedziela 8:30 - 10:00
informacje: karma-joga.pl
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Niedziela, 4 sierpnia
16:00 – 17:00 Lekcja Tanga / open level
17:00 – 20:00 Koncert & Tango Show & Milonga/
TDj Arnold Chudzik
Wystąpi Internacional Tango
Projekt finansowany
ze środków dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego,
realizowany we współpracy przez:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy,
Radę Dzielnicy II Grzegórzki,
Por Fiesta Club.
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Znani mieszkańcy Grzegórzek:
Robert Kubica – przerwana droga na szczyt
Gdy zapalają się zielone światła startowe, bolidy Formuły
1 zaczynają mknąć dookoła toru z niewyobrażalnymi prędkościami. Podczas bieżącego sezonu dzieje się coś jeszcze
– na chwilę zamierają serca kibiców, w szczególności tych
z Grzegórzek, ponieważ do stawki dwudziestu najlepszych
kierowców świata wrócił Robert Kubica.
Chłopak z sąsiedztwa
Kiedy sześcioletni Robert wysiadał z gokarta po swojej
pierwszej przejażdżce nikt nie przypuszczał że ta historia
będzie miała jakikolwiek dalszy ciąg. Chłopak jakich wiele,
którego rodzice zabrali na tor gokartowy, połknął bakcyla i
mówi że chce zostać kierowcą wyścigowym. Zapewne wielu jego kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa
Kurkowego na Grzegórzkach miało w owym czasie podobne
marzenia. Chłopcy chcieli być piłkarzami, kierowcami wyścigowymi i znanymi muzykami. Po tygodniu zmieniali zdanie i
w ten sposób nigdy nie mieli nawet szansy na rozpoczęcie
jakiejkolwiek kariery.
Z Robertem już wtedy było inaczej. Jako sześciolatek nie
miał umiejętności, nikt nie miał jeszcze okazji poznać się
na jego talencie, miał za to coś niezbędnego do osiągniecia
sukcesu w sporcie – determinację. Rodzice nie mieli wyjścia
i musieli dać synowi zielone światło na rozpoczęcie juniorskiej kariery kierowcy wyścigowego. On odwdzięczył im się
w najpiękniejszy możliwy sposób, wygrywając swój pierwszy
oficjalny wyścig.
Marzenia o czerwonym kombinezonie
Od tamtego momentu kariera Roberta Kubicy wystartowała
z prędkością samochodu wyścigowego. Cel mógł być tylko
jeden – mistrzostwo świata Formuły 1 za kierownicą Ferrari.
Jakkolwiek naiwnie by nie brzmiało takie stwierdzenie w odniesieniu trzynastolatka, który właśnie przeprowadził się do
Włoch aby kontynuować swoją karierę kartingową, to prawdą
jest że każdy z tych dzieciaków wsiada do swojego gokarta
tylko po to, aby pewnego dnia podnieść puchar mistrza świata
Formuły 1. Na wyobraźnię Roberta szczególnie działała magia czerwonych bolidów z Maranello. Bycie mistrzem świata
to jedno, ale założenie czerwonego kombinezonu i zdobycie
tytułu w barwach najbardziej utytułowanego zespołu w historii
to cel ostateczny każdego kierowcy wyścigowego.
Z każdym rokiem startów w coraz wyższych kategoriach
cel ten stawał się coraz bardziej realny. Kubica zdobywał tytuły mistrzowskie w seriach kartingowych w całej Europie, a
po przenosinach do serii bolidów typu open wheel czyli tych
które już wyglądały jak profesjonalne samochody wyścigowe,
zdobywał regularne miejsca na podium. Już wtedy miał okazję
udowodnić że jest wojownikiem, gdy w 2003 roku jadąc z
osiemnastoma śrubami w ramieniu znajdującymi się tam w
konsekwencji wypadku, zwyciężył wyścig.
Szansa
Przełom nastąpił w 2006 roku, gdy Robert Kubica został
ogłoszony trzecim kierowcą teamu BMW-Sauber. Trzecim czyli
rezerwowym, nie biorącym udziału w regularnych startach,
jednak większość profesjonalnych kierowców nie marzy nawet
o tym aby być testerem w Formule 1. Życie szybko podało mu
pomocną dłoń, gdy podczas Grand Prix Niemiec jego zespołowy kolega uległ (na szczęście niegroźnemu) wypadkowi i
Robert musiał zająć jego miejsce w kolejnym wyścigu. Młody
kierowca spełnił pokładane w nim nadzieje i w swoim debiucie
na węgierskim Hungaroringu zajął rewelacyjne siódme miejsce. Niestety radość z wyniku nie trwała długo gdyż w wyniku
awarii waga bolidu była niższa od regulaminowej, przez co
krakowianin został zdyskwalifikowany. O wiele ważniejszy od
miejsca w wyścigu był fakt, że pokazał swój potencjał i szefostwo zespołu ogłosiło Roberta Kubicę etatowym kierowcą na
resztę sezonu. Zaufanie opłaciło się, bowiem Robert stanął na
podium już w swoim trzecim wyścigu, zajmując trzecie miejsce
w Grand Prix Włoch. Wydawało się że nic nie powstrzyma
Kubicy w walce o najwyższe laury.

Pierwsze i jedyne jak dotąd zwycięstwo w karierze przyszło w 2008 roku w Kanadzie, a trzy lata później kontrakt z
Ferrari leżał już na stole, jak zasugerował sam Kubica podczas
jednego z wywiadów. Oczywiście w bardzo zawoalowany sposób ponieważ w Formule 1 mało kto mówi cokolwiek wprost
ze względu na wszechobecne klauzule poufności zawarte w
kontraktach.
Dzień który przekreślił wszystko
Piękna kariera chłopaka z byłego bloku wschodniego w
ociekającym bogactwem świecie królowej motrsportu została
brutalnie przerwana 6 lutego 2011 roku. Znany z zamiłowania
do ścigania się również poza torem, Kubica pokonywał jeden
z odcinków specjalnych rajdu Ronde di Andora jadąc krętymi górskimi drogami niedaleko włoskiej Genui. Samochód
opuścił drogę i nabił się na barierę okalająca jezdnię, która
spowodowała poważne obrażenia u kierowcy. Pierwsze niepotwierdzone doniesienia prasowe mówiły nawet o groźbie
utraty ręki. Rzeczywistość była na szczęście mniej drastyczna,
ręka została uratowana, ale dalsza kariera Roberta stanęła pod
znakiem zapytania. Było pewne że najbliższy rok upłynie na
kolejnych operacjach oraz rehabilitacji. Ostatecznie rozłąka
Kubicy z Formułą 1 trwała sześć lat. Z upływem każdego roku
media coraz mniej mówiły o powrocie Roberta do regularnych
startów, nadzieja w sercach kibiców powoli gasła, a kontynuacja świetnie zapowiadającej się kariery wydawała się coraz
mniej realistyczna.
Hollywoodzkie zakończenie
W 2017 roku jak grom z jasnego nieba na polskich kibiców spadła sensacyjna wiadomość – Kubica wraca do F1! Na
razie tylko na testy, ale nadzieje odżyły. Próbne przejazdy za
kierownicą bolidu Renault udowodniły że Robert nie stracił nic
ze swojej szybkości, a stan jego ręki nie jest przeszkodą w
prowadzeniu samochodu Formuły 1. Problemem pozostawało
jedynie znalezienie miejsca w bolidzie…
Paddock – czyli zaplecze gdzie spotykają się szefowie teamów, właściciele koncernów motoryzacyjnych, biznesmeni,
celebryci i promotorzy wyścigów – to istna jaskinia żmij. W
powietrzu unosi się zapach spalin i pieniędzy, ale im głębiej
kierowca wchodzi do tego świata, tym bardziej orientuje się że
blichtr i sportowe emocje ustępują zakulisowym rozgrywkom,
w których każdy gra wyłącznie na siebie. Robert przekonał
się o tym gdy wydawało się że angaż w Williamsie jest już
pewny. Trzeci najbardziej utytułowany team w historii F1 postawił jednak na zawodnika słabszego, za to dysponującego
większym wsparciem sponsorskim. W momencie w którym
wielu kierowców by się poddało i pogodziło z zakończeniem
marzeń o powrocie do rywalizacji, krakowianin po raz kolejny
pokazał siłę swojego charakteru, z pokorą przyjął posadę
kierowcy rezerwowego… i spędził sezon na oglądaniu upadku
legendarnego zespołu.
W Williamsie w ostatnich latach nic nie działa tak jak
należy. Z każdym sezonem zespół coraz bardziej zapominał
znaczenia słowa sukces, a z dawnej potęgi została tylko nazwa. Sytuacja w teamie była doskonałą okazją dla Roberta.
Zespół który z każdym wyścigiem pogrążał się coraz bardziej
potrzebował kierowcy z doświadczeniem, zdolnego pomóc w
rozwoju bolidu. W ten sposób dokonało się to co jeszcze nie
tak dawno było jedynie myśleniem życzeniowym – po ośmiu
latach Robert Kubica wrócił do Formuły 1, aby przejechać
pełny sezon wyścigowy. Media ogłosiły happy end historii o
wielkim powrocie jednak my, kibice z Grzegórzek, wiemy że
to jeszcze nie koniec drogi Roberta na szczyt. Wiemy też że
nie o same wyniki sportowe tutaj chodzi, ale o wytrwałość w
dążeniu do realizacji własnych marzeń oraz pokazanie całemu
światu że niemożliwe nie istnieje. Bolid może zawodzić, ale
Robert Kubica dając z siebie wszystko sprawia, że co tydzień
z zapartym tchem obserwujemy gasnące światła startowe i
razem z Robertem piszemy kolejny rozdział tej pięknej historii
chłopaka z Grzegórzek.

Michał Skoczeń
Radny Dzielnicy II Grzegórzki
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Uliczna krzyżówka
Weź udział w konkursie i wygraj upominki ufundowane przez Radę Dzielnicy II i SAW Grzegórzki. Rozwiąż krzyżówkę, jeśli uda Ci się rozwiązać całą, prześlij nam jej skan/zdjęcie na adres e-mail lub listownie. Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań, rozlosujemy 10, które zostaną nagrodzone. Listę
zwycięzców ogłosimy na profilu Facebook organizatorów - Rady Dzielnicy II i Stowarzyszenia Aktywny
Wypoczynek Grzegórzki oraz w następnym numerze gazetki.
Krzyżówkę można przesyłać:
-Skan/zdjęcie na adres e-mail: dzielnica2krakow@gmail.com
-Listownie na adres: Rada Dzielnicy II, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków
Na krzyżówki czekamy do 30 sierpnia 2019r.
POZIOMO
2. Nazwisko pułkownika, dowódcy
ochotników włoskich, tzw. garibaldczyków, którzy wzięli udział w powstaniu
styczniowym 1863r.
6. Miejsce, w którym bielono płótno,
obecnie nazwa ulicy.
9. Ulica, przy której ma powstać Centrum Muzyki.
10. W przeszłości stała tam rzeźnia.
13. Przy tej ulicy Wawel produkował
czekolady, karmelki, kakao...
15. W miejscu tej ulicy dawniej była
tam wieś Grzegorzowice położona za
kościołem św. Mikołaja.
16. Stefan, polski działacz niepodległościowy, przy jego ulicy mieście się m.in.
biblioteka.
PIONOWO
1. Ulica, której nazwa ma dużo wspólnego z pszczołami.
3. Ulica kojarzona z samolotami.
4. Żółtej ... - ulica i nagroda za książkę
dla dzieci i młodzieży.
5. Ulica oraz np. przez okno
7. Nazwa ulicy wywodzi się od nazwy
miasta założonego przez Andrzeja Gotkowskiego.
8. Polski ksiądz katolicki, biskup pomocniczy arch. lwowskiej, honorowy
kapelan Legionów Polskich.
11. Przy tej ulicy znajdowała się kiedyś
baza PKS.
12. Ulica jak z bajki.
14. Ulica związana z kwiatami.

Imię i nazwisko: _________________________________________________________________________________
Kontakt e-mail/telefon: ____________________________________________________________________________
Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy II w Krakowie i Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie ul. Fabryczna 3, 31-553 Kraków; Radę Dzielnicy II m. Krakowa aleja
Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków w zakresie niezbędnym do konkursu. Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane
wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie, Rady Dzielnicy II m.
Krakowa, a także ich profilach na portalu społecznościowym Facebook i w biuletynie Rady Dzielnicy Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki, ul. Fabryczna 3,
31-553 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit
b) w celu udziału w w/w konkursie. Dane podane przez Państwa będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania),
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie podlegają
zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału i przeprowadzenia w/w konkursu.
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