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Szanowni Państwo!
Wraz z nadejściem lata, jako nowa Rada mamy przyjemność
przekazać Państwu do rąk pierwsze wydanie gazety „Dzielnica II”.
Zwykle pierwsze wydanie ukazywało się w marcu, ale z uwagi na
ubiegłoroczne wybory samorządowe, w znaczący sposób opóźniły
się prace nad budżetem Miasta i Dzielnic. To była jedna z przyczyn
opóźnienia, druga natomiast to przeciągająca się procedura przetargowa na druk gazety, którą przeprowadza Urząd Miasta Krakowa.
Mamy nadzieję, że znajdziecie w niej Państwo wiele interesujących artykułów oraz przydatnych informacji. Życzymy miłego czytania i jak zawsze prosimy o komentarze oraz spostrzeżenia.
Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

Wydarzyło się
Czy Skrzaty pozostaną przy ul. Skrzatów?
Trwa procedura tworzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Grzegórzki - rejon ul. Skrzatów”. Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprosiło mieszkańców na otwarte spotkanie, podczas którego przedstawiona została wstępna
koncepcja rozwiązań planistycznych na tym terenie.
czytaj na stronie 5

Dzień Otwarty Magistratu

Zarząd Rady

Kolejny raz krakowski Magistrat otworzył
podwoje dla Krakowian. W zabytkowym Pałacu
Wielopolskich swoją działalność zaprezentowały m.in. spółki miejskie, dzielnice i instytucje kulturalne. Można było zobaczyć także najpiękniejszą w Polsce Salę Obrad Rady Miasta czy gabinety prezydenta i przewodniczącego rady miasta.
czytaj na stronie 8

50-lecie KSOS-u
MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca
(całokształt spraw Rady Dzielnicy, a także sprawy Komisji Edukacji)

MACIEJ HANKUS
Wiceprzewodniczący
(sprawy Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa oraz Komisji Kultury)

Podstawową funkcją ośrodka jest leczenie wad
postawy wśród dzieci i młodzieży oraz możliwość realizowania, rozwijania sportowych pasji.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzi specjalistyczne zajęcia na salach gimnastycznych i pływalni.
czytaj na stronie 17

ŁUKASZ DERDZIŃSKI
Członek Zarządu
(sprawy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Sportu i Rekreacji)

TOMASZ MAKOWSKI
Członek Zarządu

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

(sprawy Komisji Planowania Przestrzennego,
Inwestycji, Infrastruktury i Handlu)

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

ARTUR WOLNY
Członek Zarządu
(sprawy Komisji Ochrony Środowiska, Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
oraz Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej)

W skład radnych Dzielnicy II Grzegórzki wchodzą:
Marian Andruchów, Beata Dzieszyńska, Grzegorz Finowski,
Ewelina Garbacka-Kalemba, Alicja Gołąb-Radziszewska, Marcin Jaworski,
Andrzej Kalista, Magdalena Maliszewska, Agnieszka Pasieka, Łukasz Pietryka,
Michał Skoczeń, Paweł Stachowiec, Małgorzata Sułkowska,
Maria Szafraniec, Jarosław Świech, Violetta Zapiór
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Z działalności Rady Dzielnicy II

Na IV sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu
12 lutego 2015 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
–

W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyła się
III sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, ze stacją transformatorową, siecią
elektryczną SN i NN oraz oświetleniową, śmietnikiem, małą architekturą i zielenią na działce nr 453/3 obr. 5 Śródmieście oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 500/38 obr. 5 Śródmieście na
działkę nr 453/3 obr. 5 Śródmieście, przy ul. Kordylewskiego w Krakowie”. Inwestycję zaopiniowano negatywnie ze względu na:
» za wysoką zabudowę,
» brak informacji na temat ilości miejsc parkingowych,
» paraliż komunikacyjny w tym rejonie,
»zbyt intensywną zabudowę;
wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego hotelu o skrzydło
biurowe ze strefą usług i handlu w parterach wraz ze zjazdem
z drogi publicznej, parkingami podziemnymi i infrastrukturą
techniczną (przebudową sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej i teletechnicznej) na dz. nr 489/4, 489/17,
489/24, 489/30, 489/31, 489/32, 489/16, 489/25, 489/9, 489/22,
489/23, 487/4 obr. 5 Śródmieście przy ul. Przy Rondzie i przy Rondzie Mogilskim w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne ze względu na:
» za wysoką zabudowę,
» likwidację terenu zielonego oraz wycięcie cennych okazów
drzew i roślin,
» paraliż komunikacyjny w tym rejonie,
» brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych,
» likwidację jednego z ostatnich terenów rekreacyjnych w tym
rejonie;
wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
usługową w parterze (biura, handel, gastronomia) i podziemnym garażem wraz z dwoma wjazdami na działkę, drogami wewnętrznymi, chodnikami i oświetleniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 1/168, 1/170, 1/103, 1/99, 1/101, 1/105,
1/107, 1/113, 1/114, 1/157, 1/159, 1/161, 1/163, 1/165, 1/166,
1/167, 1/169 obr. 52 Nowa Huta oraz dz. nr 29/18, 225/5, 41/53,
253/5 obr. 16 Śródmieście przy ul. Lema w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie wniosek, gdyż zamierzenie inwestycyjne nie wchodzi w konflikt z otoczeniem;
w sprawie w sprawie sprzedaży działki położonej przy al. Daszyńskiego w Krakowie. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie sprzedaż działki przy al. Daszyńskiego ze
względu na:
» protest mieszkańców,
» możliwość nabycia przedmiotowej działki przez innych
właścicieli sąsiadujących nieruchomości;
w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. ks. Władysława
Gurgacza;
w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Rada Dzielnicy postanowiła o określeniu wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 w kwocie
150 000 zł;
w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

–
–

w sprawie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o udzielenie informacji dotyczącej planów przebudowy
zabytkowego wiaduktu przy ulicy Grzegórzeckiej wraz z nasypem kolejowym przy ul. Blich i Radziwiłłowskiej wraz z opinia
konserwatora;
w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzatów;
w sprawie wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego
Zespołu Koordynacyjnego„Bezpieczny Kraków”;
w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
w roku 2015;
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2015.

W dniu 5 marca 2015 roku odbyła się
V sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:
–
–
–

–
–

–

–

w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki;
w sprawie objęcia patronatem Dzielnicowego Konkursu Języka
Angielskiego dla Szkół Podstawowych;
w sprawie objęcia patronatem honorowym międzynarodowej
konferencji„SOS – jak pomóc, gdy o ratunek krzyczy się bez słów?
O młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w systemie edukacyjnym”;
w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzatów;
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie.
Rada Dzielnicy zaopiniowała pozytywnie ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego jako forum Uniwersytetu
Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z
budowa zaplecza, garażu otwartego na ok. 55 miejsc postojowych pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudowa i budowa miejsc parkingowych oraz infrastruktura techniczna, komunikacyjna i zagospodarowaniem terenu na terenie Kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie, na działkach nr 225/2, 227/1 obr. 8 Śródmieście” ;
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Przy Rondzie w Krakowie.
Rada Dzielnicy zaopiniowała pozytywnie ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa w ramach przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej DN600 mm na odcinku A–B w celu likwidacji z planowana
rozbudowa hotelu Chopin przy ul. Przy Rondzie na działkach nr
489/4, 489/16, 489/17, 489/30, 489/31, 489/25 obr. 5 Śródmieście
w Krakowie” ;
w sprawie handlu w rejonie Hali Targowej. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie propozycje rozszerzenia obszaru handlu książkami i nie tylko, zawarta w interpelacji Pana Bogusława Kośmidra – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, z uwagi na intensywne protesty mieszkańców i prośby o przywrócenie
dawnego charakteru placu Giełdy staroci i używanych książek.

Na VI sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu
23 kwietnia 2015 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
–

w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ul. Grochowskiej, Na Szaniec, Pułkownika Nullo oraz ul. Grzegórzeckiej;
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–

–

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o podjęcie
działań mających na celu zapewnienie lokalu na potrzeby funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji Zdrowia – Aleja Pokoju POZ Sp. z o.o. W budynku
przy al. Pokoju 2 znajdują się: poradnia ogólna lekarzy rodzinnych, poradnia pediatryczna oraz poradnia pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej. Stale korzysta z nich wielu mieszkańców dzielnicy Grzegórzki i całego miasta. NZOZ jest usytuowany
w dogodnym miejscu, blisko przystanków komunikacji miejskiej,
co jest niezwykle ważne z uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne oraz rodziców i opiekunów chorych dzieci. W związku z
przekazaniem tego budynku przez Gminę Kraków na rzecz
Województwa Małopolskiego i decyzja podjęta przez radnych
sejmiku wojewódzkiego, że na tym terenie wybudowana będzie
nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego, w niedalekiej przyszłości konieczne będzie opuszczenie lokalu przez NZOZ Centrum Promocji Zdrowia. W trosce o pacjentów nalegamy, aby na
potrzeby funkcjonowania NZOZ Centrum Promocji Zdrowia udostępnić lokal Gminy Kraków w najbliższym rejonie al. Pokoju 2.
Ten rejon alei Pokoju od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako centrum medyczne, z którego mogą
swobodnie korzystać. Uważamy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby nadal było to możliwe. Lokalizacja w najbliższym rejonie
obecnie funkcjonującej placówki zdrowia z punktu widzenia
obecnych i przyszłych pacjentów uważamy za optymalne. Stąd
nasz apel do Prezydenta Miasta Krakowa o wskazanie jak najlepszej lokalizacji. Uważamy, że najlepsza lokalizacja na ten cel jest
budynek przy al. Pokoju 4. Ale jeżeli w zasobach Gminy, nie ma
w najbliższym rejonie lokalu spełniającego wymagania, proponujemy, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie miasta
Krakowa w roku planowania 2016, na zakup lokalu w najbliższej
okolicy, który stanowić będzie własność Skarbu Miasta, a lokal wykorzystany zostanie dla celu przeniesienia przychodni zdrowia;
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki za rok 2014;

–

–
–
–

w sprawie kursowania linii autobusowych przez Rondo Mogilskie. Mieszkańcy Osiedla Oficerskiego są przeciwni skierowaniu
dwóch linii autobusowych z dolnego poziomu Ronda Mogilskiego przez ulice Grunwaldzka i Wilka-Wyrwińskiego. Uważają że to
rozwiązanie jest niekorzystne dla mieszkańców osiedla. Nie rozwiązuje żadnych problemów komunikacyjnych tej okolicy. Wręcz
utrudnić może życie np. mieszkańcom ulicy Brodowicza, którzy
mają przystanki przesiadkowe np. w pobliżu kościoła, a teraz
będą wędrować w głąb osiedla. Ruch autobusowy na tego typu
osiedlu, gdzie jest stara willowa zabudowa utrudni tylko życie.
Stworzy nowe sytuacje zagrażające np. bezpieczeństwu mieszkańców, którzy latami przyzwyczaili się do spokojnego ruchu samochodów osobowych. Również jest podnoszony problem
związany z przestrzenia historyczna tej okolicy. Mimo, że osiedle
objęte jest strefa przy ulicy Grunwaldzkiej parkuje dużo samochodów mieszkańców i przyjezdnych. Dodatkowy ruch autobusowy utrudni wszystkim życie i stanie się zarzewiem nowych konfliktów i niepokojów. Mieszkańcy zdecydowanie protestują przeciw tego typu pomysłom. Niewiele wnoszą a wywołują niezadowolenie. Mieszkańcy gotowi są na konsultacje społeczne, wyrażają też chęć zbierania podpisów pod stosownymi protestami;
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy
program wspierania osób niepełnosprawnych”;
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy
program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”;
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy
program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty,
kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia.

Pełna wersja uchwał jest do wglądu na stronie internetowej:
www.dzielnica2.krakow.pl oraz w siedzibie Rady Dzielnicy II
Grzegórzki, przy ul. Daszyńskiego 22.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Azbest nadal szkodzi
Mieszkańcy bezsilni wobec bierności Zarządu Budynków Komunalnych. Właściciel budynków umywa ręce.
Mieszkańcy bloków 22, 24 i 26 przy ulicy Grochowskiej w Krakowie bezskutecznie próbują przekonać właściciela budynków o konieczności usunięcia odkrytych, kruszących się i spadających płyt azbestowych z terenu posesji.
Niespełna 40 lat temu wybudowano nad Białuchą trzy dziesięciopiętrowe bloki mieszkalne – Grochowska 22, 24 i 26. Dla wygody
mieszkańców pomiędzy blokami 22 i 26 postawiono pawilon handlowy (obecnie – Lewiatan). Z przyczyn nikomu nieznanych pomiędzy blokami 22, 26 i pawilonem handlowym pobudowano „łączniki”
w postaci zawieszonych na wysokości kilku metrów nad ziemią żelbetowych belek pokrytych falistymi płytami azbestowymi.„Łączniki”
te nie spełniały i nie spełniają żadnej użytecznej funkcji – służyły
wyłącznie „ozdobie”. Mijały lata, niekonserwowane płyty azbestowe
kruszyły się kawałkami, spadały, a drobiny azbestu roznosił wiatr.
Większości płyt już nie ma – spadły i rozbiły się na chodniku. Straszą
szkielety belek żelbetowych obwieszonych szczątkami płyt azbestowych. Miejsca spadania płyt są uczęszczane. Pod tymi„ łącznikami”
prowadzi droga do Lewiatana dla mieszkańców 132 mieszkań. Ale
nie tylko. Lewiatan jest licznie odwiedzany przez uczniów dwóch
okolicznych szkół – Szkoły Sportowej z Grochowskiej oraz Liceum
i Gimnazjum przy ulicy Wilka Wyrwińskiego.
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Czy azbest jest szkodliwy?
Mieszkańcy bloków powołują się na prawo zakazujące wprowadzania do obrotu azbestu oraz nakazujące jego usuwanie w sposób
niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu
na jego szkodliwość – silne działanie rakotwórcze. Wiele mieszkańców bloków 22, 24 i 26 cierpi z powodu chorób płuc, oskrzeli oraz
astmy. Przypadki śmierci z powodu raka płuc wśród mieszkańców
każą bić na alarm.
Czy Zarząd Budynków Komunalnych wreszcie się obudzi z wieloletniego letargu i usunie pozostałości rakotwórczego azbestu?
Alicja Gołąb-Radziszewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Jak skutecznie dbać
o czyste powietrze?

Czy skrzaty pozostaną
przy ul. Skrzatów?

W kwietniu 2015 roku w Samorządowym Przedszkolu Nr 80 w
Krakowie realizowany był projekt edukacyjny „Jak skutecznie dbać o
czyste powietrze?”. Partnerem projektu i sponsorem nagród dla
przedszkolaków był MPEC SA.

11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 38 odbył się następny etap
procedury tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Grzegórzki – rejon ul. Skrzatów. Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przedstawiło wstępną koncepcję zagospodarowania tego terenu. Wnioski do planu zostały rozpatrzone i pogrupowane – ponad 1600 osób podpisało się pod wnioskami o utworzenie Parku Nadwiślańskiego. Teren ul. Skrzatów 1 (Instytut Geologiczny) ma zachować dotychczasowe funkcje i postać,
obszar ul. Skrzatów 3, 4, 5, 6 również (pozostanie obecne budownictwo mieszkaniowe, budynek Skrzatów 3 wpisany jest do ewidencji zabytków, 1 drzewo na tym terenie ma wysokie walory przyrodnicze).
Teren obecnej jednostki wojskowej, według wstępnej koncepcji,
podzielony został w następujący sposób:
– od wału kolejowego do os. Dąbie (ul. Miedziana) pozostaje w dalszym ciągu terenem jednostki wojskowej(nie obejmuje go tworzony plan),
– od wału do ul. Zieleniewskiego (dawna ul. Wandy) podzielony
byłby na:
a) Kampus Akademii Muzycznej – wjazd od ul. Skrzatów 2 (AM
jest już właścicielem terenu – przygotowuje rozpisanie konkursu na projekt),
b) Park Nadwiślański nad fortem tzw. Lunetą Grzegórzecką
(połowa XIX wieku o unikalnych walorach fortu „uszatego”)
ok. 4 ha połączony z Bulwarem Wiślanym,
c) pozostała część jest w zarządzie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która w przypadku budowy Centrum Muzyki (pierwotna koncepcja zagospodarowania – nieaktualna – brak
środków od marszałka) miała dostać tereny zamienne.

Fot. Monika Firlej-Balik

Dzieci z poszczególnych grup nie tylko uczestniczyły w cyklu
zajęć rozwijających ich świadomość ekologiczną, prowadzonych
przez nauczycielki, ale także w spotkaniu edukacyjnym z
animatorami MPEC p.t. „Uwaga zły piec”. W przedszkolu zostały
zorganizowane konkursy: plastyczny „Eko-przedszkolaki na ratunek
Krakowa” oraz literacki „Czyste powietrze dla Krakowa”, które
spotkały się z dużą aprobatą, co przełożyło się na liczne prace
konkursowe, potwierdzające, że poruszana problematyka jest
niezwykle ważna dla Krakowian. Ekspozycja prac konkursowych
znajdowała się w szatni przedszkolnej, a informacja o akcji w gazetce
firmowej MPEC„Integrator”.

Zwieńczeniem projektu był Eko-happening, który odbył się w
Międzynarodowy Dzień Ziemi. 22 kwietnia przedszkolaki
przemaszerowały w okolicach Ronda Grzegórzeckiego z ustami
zasłoniętymi maskami i hasłami ekologicznymi zamieszczonymi na
niesionych transparentach.
Anna Pokój

Obecnie nie ma jeszcze ustaleń, jakie będą dalsze losy tego terenu. Istnieje natomiast aktualne WZiZT (z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową). Sporządzona i omawiana wstępna koncepcja
planu zakłada powstanie tam terenów sportowych.
Koncepcja Kampusu, według kanclerza tej uczelni, to zabudowa
pawilonowa, wpisana w tereny wyburzonych budynków wojskowych, niska, z miejscami parkingowymi naziemnymi, usytuowanymi
wzdłuż istniejącego wału. Sala koncertowa na 550 miejsc, zaprojektowana rozłącznie od ewentualnej budowy Filharmonii Krakowskiej (na terenie zarządzanym przez WAM). Teren ma być otwarty,
ogólnodostępny z zachowaniem największej, jak to możliwe, ilości
pełnowartościowej, istniejącej obecnie, zieleni.

5

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Maria Szafraniec
radna Dzielnicy II Grzegórzki

Czy tak trudno zrozumieć
potrzeby innych?
To pytanie wciąż powraca, gdy przegląda się korespondencję
i historię decyzji Zakładu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Królewskiego Miasta Krakowa. Sprawa z pozoru błaha – przywrócenie
poprzedniej trasy jednej z linii autobusowych i druga, już całkiem
drobna – zatrzymywanie się autobusu na jednym z przystanków.
Błahe – ale dokuczliwe. Dokuczliwe – bo nie załatwione od lat.
W roku 2007, a więc osiem lat temu, mieszkańcy Osiedla Oficerskiego i Olszy występują o drobiazg – by autobus 501 zatrzymywał
się na przystanku Narzymskiego. Zaiste denerwujące, gdy ten autobus zatrzymuje się na światłach vis a vis przystanku, ale wsiąść do
niego nie można, bo … dla tego autobusu tam przystanku nie ma,
więc kierowca drzwi nie otworzy. Przystanek Narzymskiego nie jest
jakimś marginalnym przystankiem, niewymagającym zatrzymywania się na nim autobusu przyspieszonego. Elegancka zatoka, wiata
i ruch na nim ogromny. Nic dziwnego. Mieszkańcy Osiedla Oficerskiego i Olszy, uczniowie szkoły podstawowej, dwóch gimnazjów,
Liceum przy Wilka Wyrwińskiego i Liceum Mistrzostwa Sportowego
przy Grochowskiej – gremialnie ciągną ku najbliższemu przystankowi – czyli ku Narzymskiego właśnie. I co z tego? Nic! Pisemne wystąpienia mieszkańców, spotkania środowiskowe z zaproszonymi
urzędnikami ZIKiT-u, wizje lokalne, prezentowanie swoich racji –
wszystko to odbija się od urzędniczej ściany, jak przysłowiowy groch.
Niezmiennie, od lat, urzędnicy odpowiadają: Nie, bo nie.
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Na podobną urzędniczą ścianę natrafiają mieszkańcy Osiedla
Oficerskiego i Olszy w sprawie linii 128. Z trasy Mistrzejowice – Rondo
Grunwaldzkie (z przystankiem Narzymskiego) linia zniknęła rzekomo tylko na czas remontu Ronda Mogilskiego. O remoncie dawno już
zapomniano. O obiecywanym przywróceniu dawnej trasy – też.
W zamian urzędnik proponuje przesiadkę na Rondzie Mogilskim.
Tyle tylko, że urzędnik to człowiek w sile wieku, sprawny fizycznie.
A ludzie, którym przesiadki proponuje to często ludzie starsi, na emeryturze lub rencie. Poruszanie się bywa dla nich uciążliwe. Wędrując
setki metrów po Rondzie Mogilskim, objuczeni zakupami z Hali Targowej, pokonując schody po drodze – przeklinają bezmyślnego
urzędnika, który zmusza ich do tych wędrówek. Ale jak na razie,
urzędnik siedzi za biurkiem i o problemach stwarzanych swoimi
decyzjami nie myśli. Pomyśli o tym za wiele lat – gdy sam będzie
schorowanym emerytem. Wtedy będzie przeklinał – swoje własne
decyzje.
O co w tym wszystkim chodzi? – zastanawia się człowiek, gdy
zderza się z takimi decyzjami. Czy tylko o to, by urzędnik był ważny,
a jego wola niepodważalna? A może chodzi o coś więcej? Może chodzi o brak dobrej woli i zrozumienia potrzeb innych ludzi, mieszkańców Krakowa, dla dobra których ZIKiT powinien działać?
Alicja Gołąb-Radziszewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jak walczyć
o wolność słowa i wygrać
W poprzednim, 63. numerze gazetki„Dzielnica II”, który ukazał się w grudniu 2014 roku, znalazła się krótka relacja z kolejnej
edycji „Żywych lekcji historii”, projektu edukacyjnego dofinansowanego z funduszy Rady Dzielnicy. Dzisiaj możecie się Państwo przekonać, jak te spotkania odbierają ci, do których są
adresowane – młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadpodstawowych z Grzegórzek. Poniżej „Żywa lekcja historii” barwnie opisana przez Katarzynę Dziadek, uczennicę klasy 2 h XIII LO.

Fot. Zbigniew Ryba

Radni Dzielnicy II Grzegórzki oraz mieszkańcy domagali się
zwiększenia obszaru parku o tereny zarządzane przez WAM na zasadzie wykupu ich przez Gminę Kraków lub zamianę na inne. Zmniejszająca się systematycznie ilość zielni w dzielnicy, spowodowana coraz to gęściejszą zabudową mieszkaniowo-biurowo-usługową, stanowi zagrożenie dla równowagi biologicznej w tym obszarze (brak
przewietrzania, nasłonecznienia, smog generowany przez samochody, brak płynności poruszania się samochodów i pieszych).
Z tematem tym wiążą się ważne rozwiązania komunikacyjne.
Zagrożeniem dla mieszkańców i przyrody jest ewentualne poprowadzenie arterii komunikacyjnej w miejscu obecnie nieczynnej
bocznicy kolejowej, równolegle do ul. Grzegórzeckiej – od ul. Wandy
do ul. Żółtej Ciżemki. Według urzędnika Magistratu obecnie planowane jest tylko wykonanie połączenia ul. Podgórskiej z ul. Zieleniewskiego. Koncepcja zagospodarowania wału jako dwupasmowej
ulicy była już, kilka lat temu, rozpatrywana i jeżeli wymuszą to, mające powstać, inwestycje, powrót do niej przez miasto może być
realny.
Tylko zjednoczone wysiłki wielu mieszkańców dzielnicy, radnych i organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) w formie radykalnego protestu, z udziałem mediów, mogą wpłynąć
na zwiększenie obszaru parku, na co pozwala studium uwarunkowań.
Ponadto, jedynie szybkie uchwalenie planu zagospodarowania tego terenu, z uwzględnieniem postulatów mieszkańców, uchroni ten unikalny teren przed dalszą ekspansją deweloperów. Oby Gmina Kraków zadziałała szybciej niż oni! Ważna
„wu-zetka” to tylko krok do zgody na budowę i równanie terenu
pod betonową pustynię!

Nieczęsto mamy okazję wysłuchać osobistej opowieści o czasach, których nie znamy. O pełnej paradoksów epoce PRL-u
w fascynujący sposób opowiedział nam „cichy bohater” z kręgu
Solidarności – pan Leszek Jaranowski. Spotkanie zostało zorganizowane 10 grudnia o godzinie 11 w siedzibie Rady Dzielnicy
Grzegórzki Miasta Krakowa, przy zadrzewionej alei Daszyńskiego. My, uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohate-
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Fot. Zbigniew Ryba

Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń w siedzibie Rady Dzielnicy
II, która na ten czas zamieniła się w salę wystaw. Zaprezentowano tu
ciekawe zdjęcia o wielkiej wartości historycznej, przedstawiające protestujących na krakowskich ulicach mieszkańców, życie codzienne
w stanie wojennym, egzemplarze wydrukowanych gazet, ulotek, unikalne pocztówki, znaczki, koperty robione przez więźniów oraz internowanych. A wszystkie egzemplarze były oryginałami. Naszą uwagę
przykuły wiszące w sali symbole Solidarności, okolicznościowe, pamiątkowe obrazy, elementy umundurowania milicjanta i„zomowca”.
Warto wspomnieć, że wybrana przez Leszka Jaranowskiego forma sprzeciwu i walki z systemem, cenzurą i dyktaturą tamtych lat
była niebezpieczna. Działania te wiązały się z ryzykiem uwięzienia,
zresztą pan Jaranowski był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez milicję, a w czasie stanu wojennego osadzono go w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze.
Prelekcja wygłoszona przez pana Leszka Jaranowskiego była
związana z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przez
generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wzbogaciła ją prezentacja z fragmentami historycznego przemówienia generała i zdjęciami dokumentującymi tamte wydarzenia. Redaktor „Hutnika” opowiedział
o historii i znaczeniu prasy podziemnej w Krakowie lat 80. Od tych
wydarzeń minęły 33 lata, żyją jeszcze bezpośredni uczestnicy i świadkowie grudniowych zajść – demonstracji, strajków, ulicznych protestów, ludzie zajmujący się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych czasopism i ulotek.

Fot. Zbigniew Ryba

rów Westerplatte mieliśmy okazję wysłuchać historii o roli prasy
i czasopism drugiego obiegu.
Gospodarzem spotkania był pan Leszek Jaranowski, członek
Solidarności, który w latach 80. znajdował się w samym centrum historycznych wydarzeń. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego Solidarności, kolporterem wydawnictw podziemnych, organizatorem sieci i punktów kolportażu m.in.: „Serwisu Informacyjnego RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, „Hutnika”, „Solidarności
Grzegórzeckiej”, „Małej Polski”, „Solidarności Hutników”, „Paragrafu”,
„Bez dekretu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Arki”, książek NOWej i Biblioteki Obserwatora Wojennego. Redagował gazety, pisał artykuły
antyreżimowe, sam powielał je na prasie drukarskiej i dostarczał do
czytelników, współpracował z „Pomarańczową Alternatywą”. Oficjalna, reżimowa prasa jak niesławna Trybuna Ludu – organ prasowy
PZPR, nie podawała rzetelnych informacji. Nielegalne wydawnictwa
miały być odtrutką na propagandę.
Opowieści pana Leszka Jaranowskiego o stanie wojennym,
drukowaniu „bibuły” oraz jej kolportażu zilustrowanie były krótkimi
filmami dokumentalnymi. Uwieczniono w nich wypowiedzi zaangażowanych w powstawanie prasy solidarnościowej osób, bardzo odważnych i ofiarnych ludzi, którzy chcieli wówczas zrobić coś dla Polski. Dziś pozostają w cieniu, nie pracują na eksponowanych stanowiskach, nie pełnią żadnych państwowych funkcji, ale nie zmienia to
faktu, że są prawdziwymi bohaterami.
Pan Leszek przyciągał naszą uwagę nie tylko rzeczowymi komentarzami, ale również wplatanymi w opowieści anegdotami z życia
codziennego, np. o trudnościach w zdobyciu „sprzętu” niezbędnego
do druku materiałów poligraficznych. Przybliżył też nam realia i paradoksy życia codziennego w PRL-u, jak żywność „na kartki”, nielegalna
wymiana kartek, stanie w kolejkach, puste półki sklepowe oraz szarość i beznadziejność codziennego życia. Dowiedzieliśmy się sporo
o pracy w konspiracyjnych drukarniach, które mieściły się w różnych
pomieszczeniach, w piwnicach, wiejskich zagrodach, małych pokoikach. Nie zabrakło i osobistych wspomnień, jak tej o powrocie tramwajem po wielogodzinnej, ciężkiej pracy przy prasie drukarskiej, kiedy od przesiąkniętego zapachem farby drukarskiej pana Leszka wielu
pasażerów się odsunęło. Tylko nieliczni zorientowani, w tym studenci, wiedząc o co chodzi, patrzyli pobłażliwie i uśmiechali się ze zrozumieniem.
Bardzo ciekawym doświadczeniem dla nas była prezentacja„procesu drukarskiego”. Pan Jaranowski nie tylko opowiadał, ale prezentował poszczególne jego etapy: przygotował farbę, ramki, wykonał
kilka odbitek, a później to my weszliśmy w role „niewidzialnych drukarzy”, nakładaliśmy farbę, uruchamialiśmy powielacze i drukowaliśmy okolicznościowe ulotki.
Ciekawym dodatkiem do opowieści była projekcja filmu dokumentalnego z 2008 roku –„Niewidzialni drukarze” w reżyserii Miłosza
Horodyskiego. Dokument ukazywał działalność wydawców i dziennikarzy krakowskiej prasy podziemnej. Autorzy filmu odwiedzili
miejsca, w których mieściły się kiedyś opozycyjne drukarnie oraz rozmawiali z twórcami zaangażowanymi w powstawanie takich tytułów prasowych jak„Hutnik”.
Pod koniec spotkania głos zabrała pani Magdalena Maliszewska
– radna Dzielnicy Grzegórzki, która mówiła o podziale administracyjnym Krakowa, działalności Rady Dzielnicy, pracy radnych i obradach
komisji. Była to ciekawa lekcja wychowania obywatelskiego,
mogliśmy porównać życie w dwóch skrajnie różnych ustrojach – w reżimie totalitarnym (PRL) i ustroju demokratycznym (czasy obecne).
Pan Leszek Jaranowski na pożegnanie zwrócił się do nas słowami: „Szanujcie wolność, bo nie jest ona dana wam raz na zawsze”.
Wypowiedź pana Leszka Jaranowskiego wzbudziła w nas dumę
z patriotycznej postawy Polaków żyjących w czasach PRL-u, szacunek dla niego, jako bohatera tamtych czasów oraz skłoniła do refleksji na temat, jak zachowalibyśmy się w sytuacji ograniczenia naszej
wolności.
Katarzyna Dziadek
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Dzień Otwarty Magistratu
Mieszkańcy Krakowa także w tym roku, w dniu 7 czerwca b.r.
w ramach obchodów Święta Miasta Krakowa mieli okazję zwiedzić
miejsca codziennej pracy przedstawicieli władz miasta, a także
zapoznać się z działaniami podejmowanymi w wybranych dziedzinach zarządzania miastem. Historycznym wydarzeniom ostatnich 25
lat odrodzenia samorządu terytorialnego poświęcony był „Spacer
po dziejach krakowskiego samorządu, czyli od trzech zasadźców do
prezydenta Jacka Majchrowskiego” , czyli zwiedzanie magistratu z
przewodnikiem. W tym roku świętujemy też 100. rocznicę połączenia Podgórza z Krakowem. Dzięki Archiwum Narodowemu w Krakowie była okazja do obejrzenia oryginalnych materiałów archiwalnych, m.in. dokumentu z 1785, w którym cesarz Józef II podnosi Podgórze do Rangi miasta czy uchwał ws. połączenia miast z 1913. Podczas Dnia Otwartego Magistratu zaprezentowały się krakowskie
dzielnice, w tym także Rada Dzielnicy II Grzegórzki. Radni nawiązywali rozmowy z mieszkańcami, a także rozdawali mieszkańcom materiały dzielnicowe. Sala obrad RMK wypełniła się uczniami szkół
każdego szczebla, biorącymi udział w projekcie „Uczeń – obywatel".
Na scenie przed magistratem prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne z krakowskich domów kultury.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy znaleźli czas, by spędzić Święto Miasta Krakowa razem z nami.
Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Szkoła, której uczniowie
służą pomocą potrzebującym
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Wilka Wyrwińskiego 1 na os. Oficerskim to szkoła wyjątkowa, która żyje na co dzień
potrzebami środowiska lokalnego. Od wielu lat jej uczniowie – zarówno z Gimnazjum nr 5, jak i XXIV Liceum Ogólnokształcącego,
które tworzą ZSO nr 11 – angażują się w różne przedsięwzięcia charytatywne, poświęcając własny czas wolny na rzecz niesienia pomocy innym ludziom.
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Są to akcje organizowane przez rozmaite fundacje i stowarzyszenia: „Góra Grosza” na rzecz domów dziecka, zbiórka żywności
dla ubogich rodzin w okresach przedświątecznych (we współpracy
z Bankiem Żywności), „Gwiazdka dla zwierzaków” (dary dla schroniska przy ul. Rybnej), zbiórka pieniędzy i darów dla zwierząt ze schroniska w Harbutowicach, sprzedaż kartek na rzecz Hospicjum św. Łazarza, zbiórki na rzecz osób niewidomych, niepełnosprawnych i chorych (Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja„Pomóż i Ty”, Stowarzyszenie „Liver”, Stowarzyszenie Karan”), kampania charytatywna
„Dajmy dzieciom nadzieję” oraz kwesty WOŚP. Od kilku lat podczas
Dni Papieskich organizowanych przez Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” uczniowie kwestują na rzecz uzdolnionej młodzieży
z ubogich rodzin. Przynajmniej raz w roku organizowana jest w szkole akcja krwiodawstwa.
Wolontariusze niosą również pomoc potrzebującym, starszym
i schorowanym mieszkańcom Osiedla Oficerskiego. W ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, działa szkolna
grupa wolontariuszy, którzy codziennie roznoszą podopiecznym parafialnego oddziału Caritas obiady przygotowywane przez kuchnię
przy kościele Miłosierdzia Bożego z ul. Bandurskiego.
Uczniowie angażują się również w realizację projektów patriotycznych: z okazji świąt narodowych rozdają mieszkańcom Krakowa
biało-czerwone chorągiewki, śpiewają pieśni w Tramwaju Patriotycznym, odwiedzają przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr
139 przy ul. Bema, tłumacząc młodszym kolegom, jakie jest znaczenie symboli narodowych. Z okazji 150. Rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego powstała szkolna wystawa pt. „Powstanie niespełnionych nadziei”, która była eksponowana i tłumnie odwiedzana
przez mieszkańców w wielu szkołach i placówkach Dzielnicy II.
Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć, ale zawsze budzą one wiele entuzjazmu, emocji i zapału, a z roku na rok pracuje
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przy nich coraz więcej ochotników. Uczniowie chętnie angażują się
we wszelkie projekty i akcje charytatywne, być może dlatego, że
szkoła ma niezwykłego Patrona – Świętego Jana Pawła II, który służy
wszystkim jej wychowankom jako niedościgniony wzór wrażliwości
oraz otwarcia się na potrzeby innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy
zostali w różny sposób pokrzywdzeni przez los.
Wśród wszystkich naszych wolontariuszy szczególnie wyróżnia
się jeden niezwykle skromny, obecnie 16-letni uczeń I klasy XXIV LO,
Łukasz Puła, który jest również wychowankiem naszego Gimnazjum
nr 5. Łukasz od lat bierze udział we wszystkich wymienionych wyżej
przedsięwzięciach, sam jest również inicjatorem wielu akcji.
Zdarzało się, że przychodził do szkoły chory, bo nie mógł nie zanieść
obiadu swoim podopiecznym… Z największym zaangażowaniem
działa na rzecz Fundacji Bez Tajemnic, organizując w szkole i na
osiedlu zbiórki zakrętek plastikowych na rzecz pomocy ludziom niepełnosprawnym. „Zakręć się na pomaganie” to hasło szkolnego konkursu, w którym uczniowie klasy, która zbierze najwięcej zakrętek, co
roku wygrywają nagrody fundowane przez radę rodziców. Jako
wolontariusz Fundacji Bez Tajemnic, Łukasz prowadzi również akcje
informacyjne (np. na godzinach wychowawczych) na temat procesu
technologicznego, któremu podlegają zebrane zakrętki. Łukasz
działa aktywnie w samorządzie szkolnym (obecnie jako przewodniczący rady uczniowskiej), organizując wiele imprez, począwszy od
szkolnych dyskotek, losowania „szczęśliwego numerka”, Poczty
Walentynkowej, akcji „kto przebrany niepytany”, a kończąc na kręceniu filmów promujących szkołę. Za swoją działalność został
dwukrotnie doceniony: w 2013 r. został laureatem Samorządowego
Konkursu „8 wspaniałych”, a w 2014 r. kandydatem do tytułu „Człowiek Roku” Gazety Krakowskiej. Sam Łukasz niechętnie mówi o sobie: „Gdyby nie to, że szkoła wspiera moje pomysły, nigdy nie miałbym takiego rozmachu. Tu do każdego pomysłu nauczyciele, dyrekcja, uczniowie odnoszą się z entuzjazmem i dlatego to wszystko tak
dobrze się kręci. A dobro zawsze powraca”…

Janek, natomiast radny Dzielnicy II do spraw sportu – pan Paweł
Stachowiec wręczył wszystkim uczestnikom turnieju upominki, a dodatkowo od Zarządu KS Dąbski piłki dla zwycięskich drużyn.

Barbara Rasińska
Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

Rywalizacja o Puchar
Przewodniczącej Rady
i Zarządu Dzielnicy II
W dniach 28 i 29 kwietnia 2015 roku, na boisku Gimnazjum nr 7,
odbyły się rozgrywki sportowe w piłce nożnej chłopców o Puchar
Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II. W pierwszym dniu rozgrywek rywalizowali z sobą uczniowie gimnazjów, a w drugim dniu
chłopcy ze szkół podstawowych. Turniej, jak co roku, cieszył się dużym powodzeniem. Nauczyciele – opiekunowie drużyn dbali o miłą
atmosferę na boisku, a zawodnicy z wielką pasją pokazywali swoje
piłkarskie umiejętności, przestrzegając przy tym zasad fair play.
Puchary Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II oraz złote
medale powędrowały do zwycięskich drużyn, czyli do Gimnazjum
nr 7 oraz do Szkoły Podstawowej nr 18. Srebrne medale, za zajęcie
drugiego miejsca, otrzymały drużyny z Gimnazjum nr 5 oraz ze
Szkoły Podstawowej nr 75. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum nr 8
oraz Szkoła Podstawowa nr 10. Uczniowie tych szkół otrzymali brązowe medale.
Ten coroczny turniej piłkarski otworzyła oraz powitała wszystkich uczestników dyrektorka Gimnazjum nr 7 – pani mgr inż. Iwona

Na zakończenie turnieju wyróżniono również najskuteczniejszego gracza na boisku. Zawody uważamy za udane. Zapraszamy do Gimnazjum nr 7 za rok.
Aleksandra Krasowska-Wełna
nauczycielka w-f w Gimnazjum nr 7.
Zdjęcia:
Oskar Lech uczeń Gimnazjum nr 7
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Radni Dzielnicy II Grzegórzki Miasta Krakowa
VII kadencji na lata 2014–2018
Okręg nr 1
Agnieszka Pasieka

Wykształcenie wyższe (slawistka), pracownik wyższej uczelni. Zainteresowania:
literatura rozumiana jako wszystkie „sensowne twory słowne”, języki obce, medycyna
popularna.
Udział w pracy samorządu lokalnego rozpoczęłam w 1998 roku; obecna, VII kadencja
(2014–2018), jest – dzięki kolejnemu wyborowi mieszkańców – moją
piątą. W ubiegłych kadencjach pracowałam w komisjach: edukacji,
kultury oraz zdrowia i opieki społecznej. W latach 2006–2010 byłam
wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki. W VI kadencji przewodniczyłam Zespołowi Koordynacyjnemu Bezpieczny
Kraków. W siódmej kadencji samorządu chciałabym skoncentrować
się na pracy w komisjach edukacji i ochrony środowiska oraz w Zespole Bezpieczny Kraków. Szczególnie zależy mi na konsekwentnej
realizacji remontów placówek oświatowo-wychowawczych, na działaniach na rzecz dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne, warsztaty)
oraz osób starszych (zajęcia integracyjne, aktywizujące i usprawniające). Za niezwykle ważną uważam współpracę z mieszkańcami w ramach Zespołu Bezpieczny Kraków. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem
możemy zadbać o ład, porządek i bezpieczeństwo w naszej dzielnicy.

Okręg nr 2
Łukasz Derdziński

28 lat, mieszkaniec Osiedla Oficerskiego.
Politolog, absolwent Akademii Krakowskiej,
pracownik firmy handlowej.
Obecnie zostałem wybrany członkiem
Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki, dla której
aktywnie pracuję już drugą kadencję. Najważniejszymi kwestiami podczas tej kadencji
będą dla mnie sprawy związane z Osiedlem Oficerskim oraz poprawą bezpieczeństwa i rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Z tego miejsca chciałbym Państwu serdecznie podziękować
za zaufanie, którym Państwo po raz kolejny mnie obdarzyliście. Mam
nadzieję, że moja praca zostanie przez Państwa dostrzeżona także
i w tej kadencji. Jestem do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym lukaszdzielnica2@gmail.com oraz podczas dyżurów, które pełnię w każdą pierwszą środę miesiąca w Bibliotece przy ul. Brodowicza 1 w godz. 18.00–19.00. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym terminie, w takim przypadku proszę o maila lub telefon
do biura Dzielnicy.

Okręg nr 3
Andrzej Kalista

Wykształcenie wyższe, zawód – informatyk. Od urodzenia mieszkam na Osiedlu
Oficerskim w Krakowie.
Od 2009 r. jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Oficerskiego w Krakowie (http://spoo.republika.pl).

10

Jako niezależny kandydat po raz trzeci uzyskałem mandat radnego.
Pracując dotychczas w wielu komisjach (Infrastruktury, Środowiska,
Edukacji, Praworządności) zdobyłem doświadczenie, które umożliwia mi skuteczne załatwianie spraw mieszkańców. Uczestniczyłem
również w pracach komisji: Kultury i Komunikacji Społecznej, gdzie
współorganizowałem wydarzenia kulturalne poświęcone historii
i współczesności naszej dzielnicy m.in. wystawę „Czas utracony, czas
ocalony” na Rondzie Mogilskim oraz uroczysty koncert z okazji 100-lecia przyłączenia Grzegórzek do Krakowa w Operze Krakowskiej.
Chciałbym rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Będę podejmował wszelkie inicjatywy mogące pozytywnie wpłynąć
na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców, oraz estetykę dzielnicy.

Okręg nr 4
Małgorzata Sułkowska

Animator kultury, animator programów
eduk ac yjnych organizowanych przez
Akademię Żakowską i Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, współorganizator festiwalu
muzycznego Barbakan.
Już trzecią kadencję angażuje się
w sprawy Grzegórzek, gdzie mieszka od urodzenia. W 2010 za pracę na rzecz mieszkańców Krakowa została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia.
Doprowadziła do wprowadzenia strefy C od strony wschodniej
dworca PKP. Podejmowała wiele działań, które doprowadziły m.in.
do uporządkowania terenu ul. Lubomirskiego i Botanicznej, wyremontowania lokalu biblioteki przy ul. Lubomirskiego, zwiększenia
liczby miejsc parkingowych, postawienia ławek przy ul. Kopernika.
Zaangażowana w obronę SP Nr 3 przed likwidacją. W 2012 roku za
działalność na rzecz Biblioteki Śródmiejskiej otrzymała honorowy
tytuł Przyjaciela Biblioteki. We wrześniu 2014 roku została zwycięzcą
rankingu krakowskich samorządowców dla Dzielnicy II, zorganizowanym przez Fundację Instytut Aurea Libertas oraz Fundacją Obywatelską. W wymienionym rankingu zwyciężyła także w kategorii:
radny z inicjatywą, skuteczny polityk, dostępny.

Okręg nr 5
Tomasz Makowski

Członek Zarządu Dzielnicy. Rodowity krakowianin. Specjalista ds. nieruchomości, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki
oraz Studiów Podyplomowych z zakresu obrotu nieruchomościami. Przewodniczący
Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
„Bezpieczny Kraków”. Działacz społeczny i polityczny, Prezes Zarządu Grodzkiego PSL, Prezes Zarządu Nieruchomości Małopolska
Sp. z o.o., członek zarządu Dużej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Ślicznej w Krakowie.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy
w wyborach do Rady naszej dzielnicy. Wierzę, że uda mi się spełnić
wasze oczekiwania, jestem do Państwa dyspozycji na dyżurach w bibliotece przy ul. Lubomirskiego 7a.
Mój e-mail: tomaszmakowski@poczta.pl.

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Okręg nr 6
Alicja Głąb-Radziszewska

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania. Zawodowo
związana z przedsiębiorstwem Polskie Koleje
Państwowe S.A. Od 2006 r. Radna Dzielnicy II
Kraków-Grzegórzki. Zainteresowania: dobra
książka, teatr, film oraz podróże. Praca w Radzie Dzielnicy II jest dla mnie okazją do wykorzystania zdobytego
przez lata doświadczenia menadżerskiego oraz zapału do pracy społecznej. W obecnej kadencji działam w komisjach: Zdrowia i Spraw
Społecznych, Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury
i Handlu oraz Rewizyjnej, której jest przewodniczącą. Moim celem
jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców naszej
dzielnicy. Zadania, nad którymi chcę obecnie aktywnie pracować, to
m.in. sprawniejsza komunikacja miejska, remonty dróg i chodników,
doprowadzenie do modernizacji terenów zielonych wzdłuż rzeki
Białuchy, aby służyły rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców, remonty ogródków jordanowskich dla najmłodszych i szkół na terenie
naszej dzielnicy, dbanie o zdrowie mieszkańców oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych i samotnych.
Okręg nr 7
Marian Andruchów

Dziękuję mieszkańcom za okazane
zaufanie. Dzięki Państwu zostałem radnym,
a to jest dla mnie bardzo zobowiązujące.
Jestem oficerem w stanie spoczynku. Od
kilkunastu lat zajmuję się bezpieczeństwem
wewnętrznym i w tym zawodzie pracuję. Zatem jako radny pragnę skoncentrować się na
sprawach, na których się znam. Zostałem przewodniczącym Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa jestem też członkiem Komisji Kultury i Komisji Infrastruktury. Jestem również członkiem zespołu
dzielnicowego Bezpieczny Kraków. W mojej działalności koncentruję się na takich sprawach jak współpraca z policją i strażą miejską.
Zależy mi też bardzo na poprawie estetyki i wyglądu naszej dzielnicy.
Moje zainteresowania zawierają się w takich dziedzinach jak
prawo, historia i lotnictwo. Zajmuję się tez historią literatury polskiej,
interesuję się architekturą oraz sztuką użytkową XIX wieku. Dyżury
pełnię w pierwszy poniedziałek miesiąca w bibliotece na ul. Brodowicza, w godz. od 16 do 17. Można też umówić się ze mną w dowolnym miejscu i czasie po uprzednim uzgodnieniu.

Okręg nr 8
Maciej Hankus

Urodziłem się w Krakowie, od paru pokoleń jestem rodowitym mieszkańcem Królewskiego Miasta Krakowa. Tutaj uczęszczałem do przedszkola, SP nr 7, następnie do
Technikum Gastronomicznego i Technikum
Ekonomicznego oraz na Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji. W tym
roku ukończyłem i zdobyłem uprawnienia Inspektora BHP i Menedżera Sportu i Rekreacji. Jestem przedsiębiorcą, obecnie zostałem
wybrany na Zastępcę Przewodniczącej Dzielnicy II Grzegórzki. Jako
radny pracuję już drugą kadencję. Do moich zadań należy kontrola
działań Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa oraz Komisji Kultury, sprawy związane z bezpieczeństwem, organizacją ruchu i poprawą bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy II. Pracuje społecznie na
rzecz Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, w którym jestem członkiem Zarządu i zawodnikiem. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, motorze oraz na nartach, a także gram w piłkę nożną i w tenisa.

Okręg nr 9
Paweł Stachowiec

Od ponad czterdziestu lat jestem mieszkańcem osiedla Dąbie. Z wykształcenia jestem ekonomistą, natomiast moją pasją jest
historia, którą realizuję jako przewodnik po
Krakowie. Jestem byłym zawodnikiem,
a obecnie wiceprezesem KS Dąbski, działam
również w kole przewodników miejskich przy
PTTK w Krakowie. Jeśli tylko dysponuję wolnym czasem, to pomagam w bezpłatnych wycieczkach, podczas których dzieci i młodzież
poznają zabytki oraz historię Krakowa. Dziękuje Państwu za zaufanie,
jakim obdarzyliście moją osobę. W radzie chcę się zajmować sprawami sportu, kultury i bezpieczeństwa oraz rozwiązywać problemy
występujące w moim okręgu.
Jestem do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym
pawel.stachowiec@gmail.com, jak również podczas dyżurów, które
pełnię w każdą pierwszą środę miesiąca w Gimnazjum nr 7 przy ulicy
Jachowicza 5 w godzinach 18.15–19.15. Istnieje także możliwość
umówienia spotkania w innym terminie, w takim przypadku proszę
o maila lub telefon do biura Rady Dzielnicy.

Okręg nr 10
Łukasz Pietryka

37 lat, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek „Finanse
i Bankowość”, specjalność „Finanse Publiczne”. Mieszkaniec Dąbia. Pracownik biura
rachunkowego. Jestem radnym Dzielnicy II
Grzegórzki już drugą kadencję. Chciałbym
podziękować za ponowny wybór oraz zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście. Aktualnie pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczącego
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa oraz sekretarza Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. „Bezpieczny Kraków”. Jestem
również członkiem Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej, Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji
Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu.
Jestem do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym:
lukasz_pietryka@wp.pl. Oczywiście istnieje również możliwość
spotkania. W takiej sytuacji proszę o maila lub telefon do biura Rady
Dzielnicy.
Okręg nr 11
Artur Wolny
30 lat, przedsiębiorca. Członek Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki od 2014 roku. Reprezentuję mieszkańców osiedla Dąbie. Moje
priorytety to poprawa stanu infrastruktury
osiedlowej – parkingów, chodników, placów
zabaw oraz dbałość o estetykę i zieleń w naszym sąsiedztwie. Będę działał na rzecz rozwoju najbliższej okolicy oraz całych Grzegórzek. Niezwykle ważne dla
mnie jest angażowanie mieszkańców w sprawy dzielnicy, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego i współpraca sąsiedzka. Uważam, że
jako mieszkańcy powinniśmy mieć wpływ na podejmowane decyzje
i wydatki, dlatego aktywnie działam na rzecz promocji Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcam do głosowania na wartościowe projekty
dzielnicowe i ogólnomiejskie. Pracuję w Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Ochrony Środowiska oraz
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
Serdecznie dziękuję za państwa głosy i zapraszam do kontaktu
osobistego w siedzibie Rady Dzielnicy oraz mailowo pod adresem:
wolny@poczta.pl
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Okręg nr 12
Marcin Jaworski

Urodzony w 1993 r., student Finansów na
Uniwersytecie Ekonomicznym, radny okręgu
12, przewodniczący Komisji Planowania
Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury
i Handlu. Oprócz tego członek komisji:
Edukacji i Informacji. Krakowianin całym sercem, od zawsze mieszkaniec Dzielnicy II Grzegórzki: Przedszkole nr 79, Szkoła Podstawowa nr 18, Gimnazjum nr 7,
a na koniec Liceum Ogólnokształcące nr XIII.
Bardzo dziękuję za aż 344 głosy oddane na mnie do Rady Dzielnicy. W przyszłości chciałbym również pracować w Radzie Miasta Krakowa.

Okręg nr 15
Małgorzata Ciemięga

Mam 29 lat. Dzięki Państwa poparciu mogę aktywnie działać i reprezentować dzielnicę, jak i jej mieszkańców. Jestem radną już
trzecią kadencję, natomiast drugą kadencję
pełnię funkcję Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy II. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu społecznemu i współdziałaniu na
płaszczyźnie lokalnej wspólnie będziemy realizować plan rozwoju Krakowa i jego dzielnic. Sądzę, że wiele mojej energii życiowej mogłabym
wykorzystać do realizacji marzeń zwykłych ludzi mojej dzielnicy, po
prostu ludzi, którzy chcą żyć spokojnie i normalnie.
Okręg nr 16
Grzegorz Finowski

Okręg nr 13
Magdalena Maliszewska

Od urodzenia jestem związana z II Dzielnicą. Tutaj mieszkam, tutaj także uczyłam się
w 38 Szkole Podstawowej i XIII Liceum Ogólnokształcącym.
Studiowałam Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim i wtedy związałam się z podziemnym
ruchem wydawniczym i opozycją demokratyczną. W II połowie lat
80. działałam w Ruchu „Wolność i Pokój” i współpracowałam z podziemnymi wydawnictwami. W 1990 roku założyłam pierwszą w Krakowie prywatną księgarnię promującą niezależny ruch wydawniczy.
Od 12 lat prowadzę małą firmę reklamową specjalizującą się w promocji książek i wydawnictw. Od 1990 roku należę do Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, a w 2014 roku zostałam wybrana do trzyosobowego Sądu Dziennikarskiego krakowskiego oddziału SDP.
Działam także w Stowarzyszeniu NZS 1980 oraz w Stowarzyszeniu
Krakowski Klub Wtorkowy. Radną II Dzielnicy jestem od 2006 roku.
W latach 2006–2010 pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej oraz działałam w Komisji Ochrony Środowiska, natomiast przez ostatnie cztery lata byłam członkiem Zarządu. Bliskie są mi problemy ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych, a także sprawy kultury i szeroko rozumiana ochrona
przyrody. Bardzo ważne są dla mnie bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, które pozwalają mi zapoznać się z problemami wyborców
i pomagać w ich rozwiązywaniu.

Okręg nr 14
Maria Szafraniec

Dziękuję za okazane mi zaufanie i ponowny, już piąty, wybór do Rady Dzielnicy II
Grzegórzki. Dzielnica ta jest mi droga, gdyż
jestem z nią związana od wielu lat. To tutaj
zdobywałam wiedzę w szkole podstawowej,
potem w VIII LO a następnie na Akademii
Ekonomicznej. Tutaj założyłam rodzinę i tutaj
kształcił się mój syn – również absolwent 39-tki, uczeń XIII LO.
Chociaż z wykształcenia jestem ekonomistą związałam ostatecznie
swoje losy zawodowe z oświatą i od 25 lat pracuję w szkole. Będąc już
radną brałam udział w pracach Komisji Edukacji, Kultury i Komunalnej. Chciałabym w nowej Radzie kontynuować działania w Komisji
Edukacji i tym razem popróbować swoich sił w Komisji Ochrony Środowiska. Ważną sprawą będzie kontynuacja działań na rzecz utworzenia Parku Nadwiślańskiego.
Moje silne strony to umiejętność pracy z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność, upór w dążeniu do celu oraz optymizm.
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Mieszkam na ulicy Mogilskiej już prawie
30 lat. Z wykształcenia jestem politologiem –
pracownikiem socjalnym, a z zamiłowania fotografem.
Jakie cele i działania wyznaczam sobie na
kolejną kadencję? Przede wszystkim kontynuowanie i bronienie wywalczonych potrzeb
w minionej kadencji, czyli remonty chodników oraz parkingów w
okręgu nr 16 oraz w całej naszej Dzielnicy, praca przy Budżecie Obywatelskim oraz sprawy związane z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Najważniejsze sprawy: utrzymanie placówki zdrowia POZ przy
al. Pokoju 2 w najbliższym miejscu od aktualnej siedziby; utworzenie
parku na Grzegórzkach na terenie jednostki wojskowej pomiędzy
starą Grzegórzecką a Bulwarami Wisły; inne bieżące sprawy dotyczące naszej Dzielnicy. Hasłem mojego działania jest: INFORMACJA
– PRACA – ROZWÓJ.
Okręg nr 17
Jarosław Świech
Pracuję w XIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Bohaterów Westerplatte, przy ul. Sądowej
jako nauczyciel i wychowawca młodzieży.
Kandydowałem do Rady Dzielnicy II, ponieważ interesują mnie sprawy mieszkańców najbliższej okolicy. Tutaj mieszkam i pracuję, chciałbym, aby wszystkim nam mieszkańcom Grzegórzek żyło się lepiej. W 2006 r. po raz pierwszy zostałem
wybrany do Rady Dzielnicy II, gdzie pełniłem funkcję członka Zarządu Dzielnicy. Starałem się solidnie wywiązywać ze swoich obowiązków, tak aby nie zawieść zaufania, którym obdarzyli mnie mieszkańcy. Doceniając moją pracę we wrześniu 2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wyróżnił mnie odznaką Honoris Gratia. W obecnej kadencji moje działania będą ukierunkowane na sprawy związane z edukacją, infrastrukturą komunalną, ochroną środowiska i profilaktyką
zdrowotną.
Okręg nr 18
Beata Dzieszyńska

Urzędnik państwowy, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowych studiów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Reprezentuję mieszkańców okręgu nr 18
Dzielnicy II Grzegórzki. Pełnię funkcje przewodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Jestem także członkinią
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Ochrony Środowiska, Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, Komisji Ochrony Środowiska i Ko-
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misji Rewizyjnej. Interesuje mnie ochrona zabytków, działanie na
rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością, a także zwierząt oraz
ich właścicieli. Serdecznie dziękuję Państwu za głosy. Informacje kontaktowe: beata.dzieszynska@gmail.com, numer tel.: 602-317-460.
Istnieje możliwość umówienia się na dyżur w dogodnym terminie po
wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.
Okręg nr 19
Ewelina Garbacka-Kalemba

Mam 25 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN na kierunku
biologia. Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Dzielnicy II Grzegórzki, gdzie reprezentuję mieszkańców okręgu 19. Pełnię funkcje
przewodniczącej Komisji Edukacji oraz wiceprzewodniczącej Komisji Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu. Ponadto pracuję w Komisji Ochrony Środowiska. W Radzie Dzielnicy interesują mnie działania na rzecz rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska, wcielania
w życie idei zrównoważonego rozwoju. Prywatnie jestem szczęśliwą
mężatką, pasjonatką siatkówki, dobrej literatury oraz długich spacerów bulwarami Wisły.
Okręg nr 20
Michał Skoczeń

Urodzony w 1986 r. w Krakowie, od zawsze związany z dzielnicą Grzegórzki. Absolwent tutejszego XIII liceum ogólnokształcącego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobyte wykształcenie pozwala mu, nie tylko dostrzegać
problemy z jakimi na co dzień borykają się
mieszkańcy Grzegórzek, ale przede wszystkim dostarcza wiedze jak
je rozwiązywać. Komunikatywny zawsze gotowy na otwarty dialog
z mieszkańcami dzielnicy. Posiada duże doświadczenie związane z samorządnością. M.in. członek samorządów szkolnych, oraz aktywny
uczestnik przedsięwzięć samorządów uczelnianych. Wieloletni przewodniczący krakowskiego koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”,
oraz członek zarządu regionu Stowarzyszenia. W ramach działalności
stowarzyszeniowej współorganizator akcji społecznych takich jak
„Głosuj bez meldunku”, czy „Skasowali.pl – Skasowali dzielnice”.
Uczestnik cotygodniowych programów w „Młodzież Kontra… czyli
pod ostrzałem” na antenie TVPinfo. Prywatnie pasjonat architektury,
urbanistyki oraz grafiki komputerowej.

Superrondo Grzegórzeckie
Chyba każdy z mieszkańców naszej dzielnicy padł ofiarą problemów komunikacyjnych na niedawno przebudowanym Rondzie Grzegórzeckim. Miało być płynnie i szybko, a są kilometrowe korki i niejednokrotnie godzinne czekanie. Poranny i popołudniowy paraliż komunikacyjny to smutna codzienność, zarówno dla mieszkańców Grzegórzek, jak i wszystkich Krakowian korzystających z głównej arterii komunikacyjnej miasta, jaką bez
wątpienia jest Aleja Powstania Warszawskiego.
Problem w tym że po przebudowie Rondo Grzegórzeckie oferuje
zbyt mają przepustowość ruchu. Spowodowane jest to bez wątpienia brakiem bezkolizyjnego przejazdu na trasie głównej relacji Aleja
Powstania Warszawskiego – Kotlarska. Przed przebudową ronda pojawił się pomysł zbudowania nad nim estakady umożliwiającej płynny przejazd, niestety pomysł został zarzucony. W ten sposób zamiast
nowoczesnego węzła drogowego otrzymaliśmy bądź co bądź niewielkie skrzyżowanie, na którym zupełnie niepotrzebne światła powodują korki sięgające codziennie nawet za Rondo Mogilskiego.
Na tak obciążonym ruchem skrzyżowaniu, na którym spotykają
wszystkie możliwe środki transportu rozwiązania bezkolizyjne są po
prostu niezbędne. Najsensowniejsze wydaje się zbudowanie tunelu
samochodowego w relacji północ-południe, oraz równoległego
tunelu dla tramwaju. W ten sposób zarówno kierowcy jak i pasażerowie komunikacji publicznej nie będą zmuszeni do stania w korkach,
a szybki tramwaj wreszcie będzie szybkim środkiem transportu, a nie
tylko zatrzymującym się na każdych światłach rekwizytem udającym
sprawny transport publiczny. Uzupełnieniem proponowanych rozwiązań byłyby wygodne kładki dla pieszych, oraz ścieżka rowerowa
nad całym węzłem, w relacji Rondo Mogilskie – bulwary wiślane.
Dzięki takim rozwiązaniom piesi nie byliby już zmuszeni do irytującego czekania aż się zapali zielone światło, a pasażerowie komunikacji
nie musieliby oglądać odjeżdżającego z przystanku tramwaju, na który nie zdążyli przez czerwone światło na przejściu. Dodatkowo zastosowanie rozwiązań tunelowych zamiast estakady wpływa korzystnie
na wygląd przestrzeni miejskiej oraz ogranicza emisję hałasu.
Po takiej przebudowie nowe Superrondo Grzegórzeckie stałoby
się nowoczesnym węzłem drogowym, godnym europejskiej metropolii – a do takiego miana przecież aspiruje Kraków. Póki co są to
jedynie marzenia, a tymczasem jutro rano jadąc do pracy czy szkoły,
wszyscy odczekamy te kilkanaście minut zanim uda się nam przeprawić przez nieudolnie zaprojektowane Rondo Grzegórzeckie.

Okręg nr 21
Violetta Zapiór

Z wykształcenia technik krawiectwa,
matka dwójki dzieci, radna Dzielnicy II Grzegórzki VII kadencji (2014 – 2018).
Po raz pierwszy zdecydowałam się kandydować na radną w roku 2014 roku, odpowiadając w ten sposób na oczekiwania i wolę
mieszkańców mojego okręgu (nr 21). Zostałam wybrana dzięki wielu oddanym głosom osób, które mi zaufały
i pokładają nadzieję w to, że będę ich należycie reprezentować i dbać
o realizację ich potrzeb. Jestem dobrze znana mieszkańcom mojego
okręgu wyborczego – mieszkam przy al. Daszyńskiego już 22 lata.
Dałam się poznać jako osoba pracowita, słowna, rzetelna i wiarygodna. Mając dużo różnych obowiązków, potrafię umiejętnie zaplanować czas, jestem operatywna i energiczna oraz silnie zaangażowana
w działania społeczne. Od wielu lat opiekuję się osobami starszymi,
schorowanymi i samotnymi. Dobrowolnie i z pełnym przekonaniem,
że właśnie tak trzeba, wykonuję wiele prac na rzecz potrzebujących.
Od 2 lat pełnię wolontariat przy Parafii św. Mikołaja. W obecnej kadencji samorządu jestem członkinią Komisji Edukacji i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Koordynacyjnego Bezpieczny Kraków.

Michał Skoczeń
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
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Grzegórzki pięknieją,
czyli rzecz o zabytkach

Powszechnie uważa się, że zabytki Krakowa to głównie Stare Miasto z Kazimierzem, ewentualnie Podgórze. Tymczasem Dzielnica II
Grzegórzki także obfituje w piękne, pamiętające dawne czasy budowle. Niestety, często są one nadgryzione mocno zębem czasu, a renowacja jest bardzo kosztowna. I tu z pomocą przychodzi SKOZK.
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa jest na mocy
ustawy dysponentem Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, zasilanego ofiarnością społeczeństwa oraz corocznymi
dotacjami przekazywanymi z budżetu państwa za pośrednictwem
Kancelarii Prezydenta RP. Został powołany w 1978 roku. Obecnie
przewodniczącym Komitetu jest prof. dr hab. Franciszek Ziejka, wybitny naukowiec, polonista, historyk kultury, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. SKOZK dofinansowuje renowację obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa, miasta Krakowa, kościołów
i związków wyznaniowych oraz właścicieli prywatnych.
W zadaniach na rok 2015 z obiektów mieszczących się na terenie
dzielnicy II Grzegórzki uwzględniono między innymi:
– Dom Pilza przy ul. Botanicznej,
– budynki wchodzące w skład Katedry Medycyny CM UJ przy ul.
Kopernika, zespół historycznych klinik uniwersyteckich,
– budynek dawnej szkoły żeńskiej Św. Anny z okresu autonomii
galicyjskiej (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3),
– kościół Św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża, wchodzący
w skład zabudowań klasztoru sióstr Bosych
– XIX-wieczna kamienica przy ulicy Ariańskiej, z piękną polichromią klatki schodowej,
a także Cmentarz Rakowicki oraz Cmentarz Żydowski tzw. Nowy.
W przeszłości dzięki dotacjom ze SKOZK wypiękniały między
innymi Park Strzelecki z Celestatem, kliniki mieszczące się przy ul.
Śniadeckich i Kopernika, budowle przy ulicach Lubicz, Botanicznej,
Topolowej, Lubomirskiego i Strzeleckiej. Co roku także dofinansowanie otrzymują renowacje nagrobków na Cmentarzu Rakowickim
oraz macew na Cmentarzu Żydowskim.
Jeżeli jesteście Państwo właścicielami niszczejącego zabytkowego budynku gorąco zachęcamy do złożenia wniosku o dotację z Komitetu. Warunkiem jest wpis do rejestru zabytków nieruchomych
prowadzonego przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków.
Aktualny rejestr zabytków nieruchomych położonych w granicach
administracyjnych Krakowa jest dostępny na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Dotacja
z Narodowego Funduszu może być przyznana każdemu, kto posiada
tytuł prawny do danego obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego lub prawa do dysponowania
grobem.
W przypadku, jeżeli tytuł prawny do obiektu zabytkowego przysługuje wielu podmiotom, wniosek (osobiście lub przez pełnomocników) muszą złożyć wszyscy uprawnieni (np. wszyscy współwłaściciele nieruchomości ujawnieni w księdze wieczystej).
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej

www.skozk.pl
Beata Dzieszyńska
Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Co dalej z „Centrum Promocji Zdrowia”?

Społeczny komitet obrony
przychodni na Grzegórzkach
Nadal nie wiadomo, gdzie kilkanaście tysięcy pacjentów, głównie mieszkańców naszej dzielnicy, zapisanych do przychodni przy al.
Pokoju 2, będzie się mogło dalej leczyć. Wszystko dlatego, że wkrótce
w miejscu przychodni powstaną biurowce, w których Urząd Marszałkowski będzie dysponował małą częścią powierzchni biurowej.
Co dalej z NZOZ „Centrum Promocji Zdrowia” – Aleja Pokoju POZ
Sp. z o.o. w przypadku wejścia w teren maszyn budowlanych?
Jeszcze nie wiadomo.
Zaproponowane przez Urząd Marszałkowski lokalizacje wyraźnie wskazują na doraźne i nieprzemyślane działania tegoż Urzędu. Propozycja lokalu przy ulicy Kordylewskiego 11 (to budynek,
w którym mieści się siedziba Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego) została oprotestowana przez współwłaściciela budynku,
Biuro Rozwoju Krakowa. Natomiast druga lokalizacja, przy ulicy Olszańskiej, jest kolejnym działaniem improwizowanym i pokazuje
brak zrozumienia zapisów porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta
a Urzędem Marszałkowskim z 2009 roku. Jeden z zapisów porozumienia wyraźnie mówi o lokalizacji w najbliższym otoczeniu obecnie
istniejącej placówki. A lokalizacja przy ulicy Olszańskiej nie jest dogodną lokalizacją dla pacjentów rejonowej przychodni z al. Pokoju 2.
Miejsce to znajduje się na terenie Rakowic, które tak samo intensywnie się rozbudowują, jak i Grzegórzki w okolicy ulicy al. Pokoju oraz
Grzegórzeckiej. Poza tym na Rakowice dojeżdża tylko jeden tramwaj
oraz jeden rzadko kursujący autobus, co stanowi znaczne utrudnienie, szczególnie dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Kolejny ważnym aspekt w sprawie planowanej budowy biurowców to ochrona zieleni istniejącej pomiędzy przychodnią przy al. Pokoju 2 a budynkiem al. Pokoju 4. Cały ten obszar jest zagrożony. Obecnie znajduje się tam przepiękny pas zieleni, wspaniały skwer.

Ortofotomapa terenu inwestycji. Źródło: mapy Google

Dlaczego nie zaplanowano zachowania tej przestrzeni jako
zieleni publicznej? A no dlatego, że w Krakowie całkiem zapomniano
o planowaniu przestrzeni publicznej. Owszem, od strony al. Powstania Warszawskiego oraz na rogu z aleją Pokoju teren ten jest zdegradowany przez zabudowę. Ale patrząc w głąb działki zobaczymy, jak
przepiękny drzewostan tam istnieje. Ale polityka urzędników, brak
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w centrum
miasta prowadzi do takich sytuacji, że drzewa i ludzie są na szarym
końcu listy stworzonej przez funkcjonariuszy publicznych. I to
wszystko zgodnie z literą prawa.
Tak się nie planuje Miasta.
P.S. Przed posiedzeniem Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu 9 czerwca 2015 roku zawiązał się
Społeczny Komitet Ratowania Przychodni przy al. Pokoju 2.
Tekst i foto:
Grzegorz Finowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Obecny budynek przychodni zdrowia
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Młodzieżowe spotkania
z lekka atletyką –
program upowszechniania
lekkiej atletyki w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Sportu oraz Małopolski
Związek Lekkiej Atletyki pragną przedstawić program promocji
i rozwoju lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży i zaprosić do współpracy przy jego realizacji.
Młodzieżowe Spotkania z Lekką Atletyką to zajęcia o charakterze
wszechstronnym, uczestnicy zapoznają się podstawowymi konkurencjami lekkoatletycznymi oraz biorą udział w różnorodnych grach
i zabawach ruchowych. Taka forma prowadzenia zajęć ma na celu
wszechstronny rozwój psychofizyczny młodej osoby, ma wartość korygująco-kompensującą i profilaktyczną (korygowanie i zapobieganie wadom postawy) i poznawczą.
Młodzież chce osiągać bardzo wysokie wyniki na wielu płaszczyznach, szczególnie w szkole, a także chce być zdrowa i szczęśliwa. To
szczęście i satysfakcja z życia zależy zarówno od kondycji, sprawności
fizycznej, jak i sprawności intelektualnej każdego z nas. Wszechstronny rozwój w tym kierunku dają nam uprawiane dla przyjemności, także wyczynowo, biegi lekkoatletyczne, które łączą w sobie wiele przymiotów przedstawionych powyżej. Tylko patrzeć, jak zielone tereny
miasta Krakowa zapełnią się biegającą młodzieżą. Warto również
przypomnieć, że na terenach parkowych Krakowa od lat rozgrywane
są zawody rekreacyjne o różnej randze. Świadczy to tylko o tym, jak
wielki skarb mamy w Krakowie i jego okolicach – tereny zielone, które
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mogą służyć nam – ludziom tak bardzo zagrożonym negatywnymi
skutkami cywilizacji. W naturalnym odruchu obronnym uciekajmy na
łono natury dla dobra naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w
Młodzieżowych Spotkaniach z Lekką Atletyką, które realizowane są
na następujących obiektach sportowe i terenach zielonych Krakowa:
– w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 16.00:
» na stadionie MOS-u Zachód – Plac Na Groblach 23 (Bulwary
nad Wisłą, Parku Jordania oraz na Krakowskich Błoniach),
» na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego – al. Jana
Pawła II 78 (Park Lotników Polskich),
» na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego Wawel – ul.
Podchorążych 3 (Park Młynówka Królewska) oraz dodatkowo w środę,
– w każdą środę i piątek (wariant skierowany do młodszych
uczestników 6–10-letnich):
» na obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych
– os. Handlowe 4 (Łąki nowohuckie).
Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach mają możliwość zapoznania się z nowymi formami gier i zabaw ruchowych, elementami techniki i przepisami konkurencji lekkoatletycznych. Zdobyte
umiejętności i wiedzę mogą wykorzystać w okresie maja i czerwca
startując na zawodach lekkoatletycznych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” – to taki przedsionek do udziału w pełni profesjonalnych zawodach sportowych.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach, którzy chcieliby spróbować swoich sił na zajęciach sportowych.
Przyjdź, zobacz, spróbuj swoich sił, baw się razem z nami!
Pełna informacja na stronie MZLA:

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Superściema
Z wzrastającym zdumieniem i nieukrywanym niezadowoleniem
mieszkańcy Grzegórzek, a wśród nich także radni Dzielnicy II, obserwują poczynania urzędników miejskich na tym terenie. Grzegórzki,
mimo położenia w pobliżu centrum Krakowa, są dzielnicą poprzemysłową, oczywiste jest więc, że terenami po przeniesionych na
obrzeża miasta lub zlikwidowanych zakładach produkcyjnych interesują się deweloperzy, którzy chcą przeznaczyć je pod swoje nowe
inwestycje. Nie to oczywiście jest przyczyną niezadowolenia mieszkańców, ale zbyt liberalne podejście odpowiednich instytucji do
kwestii powierzchni biologicznie czynnej tych nowych inwestycji,
nasadzeń wokół nowych obiektów, za wysokiej i za gęstej zabudowy, a nawet przestarzałych rozwiązań komunikacyjnych, niedostosowanych do tak gwałtownie wzrastającej liczby użytkowników.
Wielokrotnie jako Rada Dzielnicy opiniowaliśmy negatywnie planowane inwestycje, aby potem ze zdziwieniem zobaczyć, że powstały
dokładnie w takiej, negatywnie zaopiniowanej przez radnych formie. Nasze szczególne oburzenie wywołała sprzedaż przez miasto
dużej części skweru im. Mariana Eilego. Daliśmy temu wyraz w jednej
z uchwał, w której zaprotestowaliśmy przeciwko pomijaniu Rady
Dzielnicy w tak istotnej kwestii jak decyzja o sprzedaży gminnego
terenu leżącego w centrum dzielnicy, porośniętego starymi drzewami i od kilkudziesięciu lat służącego mieszkańcom tej części miasta
jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Mimo licznych protestów mieszkańców i negatywnej opinii o inwestycji Rady Dzielnicy, inwestor w majestacie prawa realizuje swój
budynek, zajmując w tej chwili nie tylko własną, zakupiona od miasta
działkę, na której wycięto kilkanaście drzew, ale także pozostałą część
skweru Eilego, która ponoć była mu niezbędnie potrzebna jako zaplecze budowy. Tym sposobem mieszkańcy na kilka lat zostali całkowicie
pozbawieni możliwości korzystania nawet z tej części skweru, która
ponoć pozostała gminna, a którą miasto beztrosko wydzierżawiło na
czas budowy firmie Skanska, zupełnie nie przejmując się protestami
radnych. Dzierżawa zaowocowała wycięciem dwóch starych drzew
i wielu dorodnych krzewów, które ponoć kolidowały z zapleczem budowy, chociaż wcześniej przedstawiciele dewelopera zapewniali wielokrotnie, że na terenie wydzierżawionym od miasta wszystkie drzewa zostaną odpowiednio zabezpieczone i nic im nie zagraża.
Aby uspokoić nieco nastroje społeczne i pokazać proekologiczne
i koncyliacyjne oblicze firma Skanska wymyśliła projekt Superścieżki,
która już nazywana jest powszechnie superściemą. Mieszkańcy nie
tylko nie odzyskają oczywiście ani jednego drzewa wyciętego na
skwerze Eilego i ani piędzi ziemi sprzedanej beztrosko decyzją radnych miejskich i zajętej przez dewelopera, ale jeszcze.... stracą przez
ten pomysł kolejne drzewa. Bowiem budowa Superścieżki, reklamowanej już nawet w ogólnopolskich mediach jako nowy park na Grzegórzkach (np. w Tok FM w dniu 28 kwietnia 2015 r.), będzie wymagała
najprawdopodobniej wycięcia kilkunastu kolejnych drzew. Na ich
miejscu powstaną alejki, fontanny oraz (sic!) różne urządzenia do
ćwiczeń sportowych, także zespołowych (zaproponowano m.in. plac
do gry w golfa oraz w bule, a nawet skatepark). Tylko szaleniec albo
samobójca mógłby w ogóle pomyśleć o wykonywaniu jakichkolwiek
ćwiczeń fizycznych w miejscu, gdzie ma powstać ta Superściema, o....
przepraszam Superścieżka. W odległości 2-3 metrów od planowanej
ścieżki przebiega bardzo ruchliwa kilkupasmowa ulica, jedna z najruchliwszych w Krakowie, a tuż obok znajduje się Rondo Mogilskie,
gdzie co minutę setki samochodów zatrzymują się na światłach wydzielając obłoki trujących spalin.
Niedaleko stąd, w Parku Dąbie jest natomiast i miejsce i odpowiednie warunki, żeby stworzyć tam ścieżkę zdrowia z prawdziwego
zdarzenia. Nie ma tam spalin, jest za to wielu miłośników spacerów
w tamtym miejscu. Ba, jest nawet tradycja ćwiczeń fizycznych w Parku Dąbie. Trzydzieści lat temu powstała tam bowiem prosta, ale funkcjonalna ścieżka zdrowia, która cieszyła się powodzeniem u osób
odwiedzających park. Niestety drewniane elementy stopniowo ule-

gały dewastacji i niszczeniu przez warunki atmosferyczne albo po
prostu przez czas. A o tym, że mieszkańcom brakuje takiej sportowej
rekreacji na świeżym powietrzu najlepiej świadczy fakt, iż w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim znalazł się projekt„Ścieżka zdrowia
w parku przy śluzie na Dąbiu”. Projekt otrzymał w głosowaniu aż 4600
głosów i został skierowany do realizacji. Niestety na realizację tego
projektu przeznaczono jedynie 20000 złotych, co wystarczy jedynie
na bardzo proste, wręcz siermiężne urządzenia, bardzo podobne do
tych, które znajdowały się tutaj 30 lat temu. Czy nie lepiej by było,
zamiast finansować urządzenia, na których nikt poza samobójcami
nigdy nie będzie ćwiczył, zamiast wydawać pieniądze na banery, warsztaty i konsultację zagranicznych architektów, przeznaczyć tę kwotę na ścieżkę z prawdziwego zdarzenia w Parku Dąbie, gdzie na pewno będzie bardzo dużo chętnych do korzystania z niej.
Projekty placemakingowe, do których nawiązuje projekt „Superścieżki”, mają uzasadnienie w przestrzeni miejskiej pierwotnie pozbawionej zieleni i zdegradowanej, o gęstej, zwartej zabudowie, gdzie
dzięki superścieżce uzyskuje się jakieś zielone elementy w dotychczas betonowej czy ceglano-asfaltowej pustyni, tak jak to miało na
przykład miejsce na zachodnim Manhattanie. W przypadku przestrzeni pomiędzy Rondem Mogilskim a Rondem Kotlarskim powstanie jej nie tylko nie powiększy ilości zieleni, ale nawet zdecydowanie
ją zmniejszy.
Mieszkańcy chcą po prostu, aby pozostawiono w spokoju tę
resztkę zieleń, która ocalała na skwerze Eilego, pozwolono rosnąć
starym drzewom i nie zamieniano ich broń Boże na modne teraz
miniaturowe pseudorośliny, aby już nikt nie wyprzedawał gminnych
terenów rekreacyjnych pod prywatne inwestycje i aby energia urzędników została skierowana na tworzenie nowych terenów zielonych,
a nie zabiegi kosmetyczne mające poprawić notowania krakowskich
władz. Zaklinanie rzeczywistości: ogłaszanie, że to pionierski projekt,
wieszanie banerów i plansz, organizowanie warsztatów nie zmieni
smutnej prawdy: dla powstającej superścieżki będą musiały zostać
wycięte kolejne stare drzewa.
Magdalena Maliszewska
Przewodnicząca Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej

50-lecie KSOS-u
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. „Szarych Szeregów”
jest placówką wychowania pozaszkolnego. Działa w środowisku krakowskim od 1965 roku. Jest kontynuatorem pięknej tradycji i idei dr.
Henryka Jordana, która propagowała kształtowanie pełnowartościowej osobowości, rozwój cech fizycznych, umysłowych, moralnych,
estetycznych dzieci i młodzieży. Ośrodek jest spadkobiercą Poradni
Wad Postawy założonej dzięki staraniom i osobistemu zaangażowaniu Elżbiety Rudnickiej. Utworzenie tej placówki było konieczne i społecznie uzasadnione z powodu coraz bardziej pogarszającego się stanu zdrowia młodego pokolenia.
Obecnie Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy jest jedyną w kraju i jedną z nielicznych w Europie placówką, w której profilaktyka medyczna tak wyraźnie wkracza w obszar oświaty. Aktualnie działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowane są w działach:
gimnastyki korekcyjnej, pływania, rekreacji i sportu. Z oferty tygodniowo korzysta 7500 dzieci i młodzieży.
Podstawową funkcją ośrodka jest leczenie wad postawy wśród
dzieci i młodzieży oraz możliwość realizowania, rozwijania sportowych pasji. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzi specjalistyczne zajęcia na salach gimnastycznych i pływalni. KSOS prowadzi też zajęcia w sekcjach sportowych: badminton, szachy, tenis stołowy, brydż, tenis ziemny, narty itp. Uczestnicy zajęć (dzieci i młodzież) regularnie biorą udział w rozgrywkach ligowych, turniejach
i zawodach sportowych.

www.50lat.ksos.pl
17

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Integracja Rady
Krakowskich Seniorów

W dniu 12.02.2015 roku przedstawiciele Rady Krakowskich Seniorów uczestniczyli w Sesji Rady Miasta Krakowa, w trakcie której
zostali przedstawieni nowo wybranej Radzie Miasta.

W dniu 27.02.2015 roku, w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
przy al. Daszyńskiego 22, odbyło się spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy II z Zarządem Rady Krakowskich Seniorów. Tematem spotkania
było nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie realizacji polityki senioralnej miasta, sprawa udostępnienia pomieszczeń dla potrzeb
RKS oraz wzajemne poznanie się. Spotkanie zaowocowało prawdziwym nawiązaniem więzi międzypokoleniowej oraz upłynęło w bardzo serdecznej i przyjaznej atmosferze, rokując dobrą współpracę
na przyszłość.
Marian Krzewiński
rzecznik prasowy RKS

Wypożyczalnia
rowerów miejskich KMI Bike

tą w wysokości 20 zł i cieszyć się cudowną jazdą na bardzo wygodnych i bezpiecznych rowerach. Każdy użytkownik może jednocześnie wypożyczyć dwa rowery! Dane wymagane do rejestracji to: imię,
nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania i numer telefonu, na
który zostanie wysłany indywidualny numer PIN umożliwiający wypożyczenie roweru.
Uwaga: „Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia, są zobowiązane przed zawarciem Umowy do
przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie KMK Bike. Zgoda musi być
wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail bok@kmkbike.pl, oraz
pocztą na adres Operatora KMK Bike” (zapis z Regulaminu Krakowskiego Roweru Miejskiego dostępnego na stronie: www.kmkbike.pl).
Użytkownicy korzystający z systemu w poprzednim sezonie muszą utrzymać minimalny stan konta w wysokości 5 zł, a niewykorzystane kwoty z sezonu 2014 zostały uwzględnione w 2015 r.
Koszty korzystania z systemu są naprawdę niewielkie. Każde nowo rozpoczęte 20 min jazdy jest darmowe! Koszty podróży po przekroczeniu tego okresu prezentuje poniższa tabela (opłaty się sumują):
Czas wypożyczenia w minutach

Wartość opłaty brutto

1–20 minut

0 zł

21–60

2 zł

61–120

3 zł

121–180

3 zł

każda kolejna rozpoczęta godzina

4 zł

Na podstawie informacji ze strony www.kmkbike.pl

Od 1 maja br. system KMK Bike jest zintegrowany z Krakowską
Kartą Miejską, co oznacza, że posiadacze aktywnego biletu KKM mogą nie tylko wypożyczać rower szybciej i łatwiej, ale także podróżować za darmo przez każde nowo rozpoczęte 40 min. Tabelę pozostałych (zredukowanych!) opłat dla użytkowników posiadających aktywny bilet KKM poniżej (opłaty się sumują):
Czas wypożyczenia w minutach

Wartość opłaty brutto

1–40 minut

0 zł

41–60

1 zł

61–120

2 zł

121–180

2 zł

każda kolejna rozpoczęta godzina

3 zł

Na podstawie informacji ze strony www.kmkbike.pl

Nie masz własnego roweru, a chciałbyś sprawnie, zdrowo
i przyjemnie przemieszczać się jednośladem po mieście? A może
posiadasz rower, ale czasem jesteś zmuszony/a zostawić go rano
w domu, a potem tego żałujesz? Dojeżdżasz do Krakowa spoza
miasta, a chętnie poruszałbyś/łabyś się po nim na rowerze? Odwiedzili Cię znajomi i chcielibyście wspólnie pozwiedzać Kraków
„rowerowo” za naprawdę niewielkie pieniądze?
Nareszcie jest już rozwiązanie dla Ciebie - wypożyczalnia rowerów miejskich KMK Bike. 300 rowerów i 34 stacje (mapka stacji
poniżej) czekają na nowych i „starych” użytkowników! Operatorem
systemu w tym roku jest firma SmartBikes Sp. z o.o.
Aby móc korzystać z wypożyczalni wystarczy zarejestrować się
na stronie www.kmkbike.pl, doładować swoje konto minimalną kwo-
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Zwrot roweru jest równie łatwy jak jego wypożyczenie. Pojazd
należy wstawić w wolny elektrozamek na stacji. Po kilku sekundach
dobrze jest sprawdzić, czy zamek się zablokował (trzeba lekko szarpnąć rowerem). Jeśli na stacji nie ma wolnych miejsc, należy przypiąć
rower linką do elementu stacji lub innego roweru i nacisnąć ZWROT
na stacji. W razie jakichkolwiek problemów wystarczy zadzwonić do
Biura Obsługi Klienta KMK Bike.
Biuro Obsługi Klienta KMK Bike zapewnia użytkownikom całodobowy kontakt telefoniczny z operatorem KMK Bike pod numerem
12 616 75 75, a także kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres:
bok@kmkbike.pl
Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu, mapka stacji oraz regulamin wypożyczalni na stronie

www.kmkbike.pl

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Zapraszamy wszystkich do korzystania
z miejskiej wypożyczalni rowerów KMK Bike!
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa realizuje
projekt VeloCittà w ramach programu Komisji Europejskiej „Inteligentna Energia dla Europy”. W projekcie udział biorą m.in. cztery miasta europejskie: Kraków, Londyn (dzielnice Southwark i Lambeth),
Padwa oraz Szeged. W każdym z nich prowadzone będą kampanie
promocyjne na rzecz miejskich samoobsługowych wypożyczalni rowerów. W najbliższych miesiącach wiele będzie się działo w Krakowie! Śledźcie m.in. strony internetowe:

www.krakow.pl

www.kmkbike.pl

i strony internetowe Dzielnic.

Nasadzenia zastępcze
na terenie Dzielnicy II –
prośba do mieszkańców
o wskazywanie lokalizacji

Terminy dyżurów
Zarządu Rady Dzielnicy II
MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca (całokształt spraw Rady Dzielnicy, Komisja Edukacji):
środy, godz. 13.30–14.30, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
MACIEJ HANKUS
Wiceprzewodniczący (Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa,
Komisja Kultury): pierwsze środy miesiąca, godz. 18.00–19.00,
biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Z powodu remontu biblioteki przy ul. Brodowicza 1, dyżury zostały
odwołane. Za utrudnienia przepraszamy. Istnieje możliwość dyżuru
w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
ŁUKASZ DERDZIŃSKI
Członek Zarządu (Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych,
Komisja Sportu i Rekreacji): pierwsze środy miesiąca, godz. 18.00–19.00,
biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Z powodu remontu biblioteki przy ul. Brodowicza 1, dyżury zostały
odwołane. Za utrudnienia przepraszamy. Istnieje możliwość dyżuru
w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
ARTUR WOLNY
Członek Zarządu (Komisja Ochrony Środowiska, Komisja ds. Budżetu
Obywatelskiego, Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej):
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)

Szanowni Państwo!
W dniu 5 lutego 2015 r. odbyła się na terenie działek inwestycyjnych nr 403/33, 403/35 oraz 403/36, obręb 05 Śródmieście przy
ul. Cystersów 20 komisja terenowa z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Kształtowania Środowiska oraz inwestora – firmy Villena Sp. z o.o. W komisji uczestniczyło również
dwóch radnych Dzielnicy II Grzegórzki – Maciej Hankus i Łukasz Pietryka. Komisja była etapem procedury związanej z wycinką drzew na
wyżej wymienionych działkach.
W następstwie odbytej komisji radni dzielnicowi uzyskali informację na temat skali wycinki drzew, o przeprowadzenie której ubiega się inwestor. Okazuje się, że skala wycinki jest bardzo duża. Wiąże
się to z tym, że wspomniane działki porośnięte są wieloma drzewami. Są to w zdecydowanej większości młode drzewa, w wieku najczęściej 15–20 lat. Zdecydowana większość z tych drzew są to samosiejki o niskiej wartości dendrologicznej. Z przesłanego do Rady
Dzielnicy II wyliczenia dotyczącego egzemplarzy zieleni do usunięcia oraz projektu zieleni na obszarze inwestycyjnym wynika, że do
usunięcia jest 146 drzew. Na obszarze tych działek inwestor zamierza
zasadzić 6 drzew w ramach nasadzeń zastępczych.
Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że wspomniana powyżej
inwestycja w najbliższym czasie nie będzie jedyną w naszej dzielnicy, z którą wiązać się będzie konieczność wskazania dużej ilości
miejsc na nasadzenia zastępcze. W najbliższym czasie na obszarze
Grzegórzek będzie miało miejsce kilka inwestycji, z którymi wiązać
się będzie konieczność wskazania tego typu miejsc. Niektóre z nich –
jak np. budowa Urzędu Marszałkowskiego koło Ronda Grzegórzeckiego – wymagać będą wskazania znacznie większej ilości miejsc do
nasadzeń zastępczych.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie jak największej ilości miejsc na nasadzenia zastępcze na
obszarze Dzielnicy II Grzegórzki. Propozycje miejsc do nasadzeń prosimy przysyłać na adres e-mailowy Rady Dzielnicy II:
rada@dzielnica2.krakow.pl lub bezpośrednio do biura Rady
Dzielnicy II Grzegórzki.
Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

TOMASZ MAKOWSKI
Członek Zarządu (Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji,
Infrastruktury i Handlu):
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)

Terminy dyżurów
radnych Dzielnicy II
Małgorzata Sułkowska
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 11.00–12.00, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7a
Andrzej Kalista
każdy piątek, godz. 17.00–18.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Uwaga! Dyżury do czasu zakończenia remontu biblioteki przy ul. Brodowicza 1
(Zaleskiego 2) zostały przeniesione do MDK przy ul. Grunwaldzkiej 5
Magdalena Maliszewska
poniedziałki, godz. 17.00–18.00, biblioteka ul. Bobrowskiego 11
Alicja Gołąb-Radziszewska
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 17.00–18.00, biblioteka ul. Brodowicza 1
Paweł Stachowiec
pierwsza środa miesiąca, godz. 18.15–19.15, Gimnazjum nr 7, przy ul. Jachowicza 5
Łukasz Pietryka
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
Michał Skoczeń
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
Beata Dzieszyńska
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 602 317 460
lub e-mailowym beata.dzieszynska@gmail.com
Marian Andruchów
pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00–17.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Z powodu remontu biblioteki przy ul. Brodowicza 1,
dyżury zostały odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.
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