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Z działalności 
Rady Dzielnicy II
W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyła się XXVIII sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto 
następujące uchwały:

 3 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę 
Dzielnic” w 2022 roku.

 3 w sprawie korekty podziału środków finansowych 
w ramach zadania pn. „Obsługa Dzielnic” w roku 
2021.

 3 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
o wykonanie prac konserwacyjno – remontowych 
amfiteatru wraz z płaskorzeźbą na terenie Samorzą-
dowego Przedszkola nr 90 w Krakowie.

W dniu 17 września 2021 roku odbyła się XXIX sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto 
następujące uchwały:

 3 sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

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

 3 w sprawie korekty rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki 
na rok 2022.

 3 w sprawie zbycia działki nr 247 obręb 16 jednostka 
ewidencyjna na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie interneto-
wej: www.dzielnica2.krakow.pl, w siedzibie Rady Dziel-
nicy II Grzegórzki, przy al. Daszyńskiego 22 oraz w Biu-
letynie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa: www.
bip.krakow.pl. Zachęcam również do odwiedzania pro-
filu na portalu Facebook: @RadaDzielnicyGrzegorzki.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki
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Muzyczne atrakcje 2021 
MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza

Pomimo panujących obostrzeń sanitarnych, ten rok dla Mło-
dzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. 
Kamińskiego w Krakowie był bogaty w wydarzenia kul-
turalne. Obok wielu konkursów i imprez dla uczestników 
zajęć, udało się zorganizować kilka dużych przedsięwzięć 
muzycznych dla mieszkańców naszej dzielnicy i Krakowa. 

W ramach realizacji projektu VII  Edycji  Budżetu 
Obywatelskiego  Miasta  Krakowa zorganizowaliśmy 
w czerwcu 5 wydarzeń muzycznych w ramach cyklu KON-
CERTY NA RONDZIE MOGILSKIM. Ideą przyświecającą 
całej imprezie było pokazanie bogactwa dorobku artystów 
profesjonalnych i amatorów, związanych ze środowiskiem 
muzycznym naszego MDK. Drugim celem projektu było 
ożywienie i wykorzystanie dla celów kulturalnych i rekre-
acyjnych przestrzeni placu Ronda Mogilskiego, które odtąd 
może stanowić kolejną doskonałą lokalizację eventową 
na mapie Grzegórzek i Miasta Krakowa. 

Wszystkie koncerty odbyły się w kolejne niedziele 
czerwca, gromadząc tysiące widzów, bo słoneczna pogoda 
sprzyjała organizatorom. Ze względu na to, że koncerty 
odbywały się w przestrzeni otwartej nie było problemu 
z miejscem i zapewnieniem niezbędnego bezpieczeń-
stwa. Rondo Mogilskie to miejsce bardzo ruchliwe, więc 
wiele przechodzących osób zatrzymywało się tu na chwilę, 

inni towarzyszyli muzykom przez cały czas. Prezentowany 
repertuar był bardzo zróżnicowany – od jazzu tradycyjnego, 
bluesa, muzyki rozrywkowej do rocka. W sumie na nowej 
„scenie” Ronda Mogilskiego wystąpiło kilkudziesięciu star-
szych i młodszych wykonawców.

Mamy nadzieję, że spotkania muzyczne na Rondzie 
Mogilskim staną się nową krakowską tradycją.
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W sobotę 19 czerwca, na terenie MDK przy ul. Lotniczej 
odbył się kolejny Piknik Dzielnicowy „VIII WIANKI NAD 
BIAŁUCHĄ. KONCERTOWO”  

W ramach imprezy na plenerowej scenie MDK zaprezen-
towali się wykonawcy, reprezentujący pracownie muzyczne 
naszej Placówki. Podsumowaniem muzycznej części pikniku 
były występy gości – rockowego zespołu LOS BLOCADOS 
oraz znanej wokalistki Mili Moreny.

Dodatkowymi atrakcjami imprezy były stanowiska pla-
styczne, gdzie pleciono tradycyjne wianki oraz nasza grze-
górzecka „ Niebieska Nyska” i jej słynne kiełbaski.

Podsumowaniem pikniku było uroczyste wrzucenie 
wianków w nurt Białuchy. 

(MDK)
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Savoir vivre w pracy samorządowej, biznesie i życiu pry-
watnym – tak brzmi tytuł wyjątkowego szkolenia w któ-
rym, we wrześniu tego roku, wzięli udział uczniowie 
klasy proobywatelskiej XXIV Liceum Ogólnokształcącego 
w Krakowie. 

Szkolenie dla młodzieży zostało przeprowadzone przez 
trenera oświaty Panią Monikę Karkowską – Ciupek i było 
częścią projektu samorządowego realizowanego przez klasy 
proobywatelskie dzięki współpracy Rady Dzielnicy II.

Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się 
z zasadami precedencji w sytuacjach zawodowych i towa-
rzyskich, tak aby w przyszłości podejmować prawidłowe 
decyzje dotyczące kolejności powitania, przedstawiania, 
zajmowania miejsc, czy przemawiania i aby móc okazać 
należny szacunek osobom zajmującym wysokie stanowiska 
lub uhonorować osoby szczególnie ważne i bliskie. 

Takt i kultura osobista przy powitaniach, podawaniu 
dłoni, wchodzeniu do restauracji czy zajmowaniu miejsc 
w samochodzie pozwolą na postrzeganie młodych ludzi 
jako osób dobrze wychowanych i eleganckich. Zasady pro-
fesjonalnej prezentacji oraz propagowanie odpowiedniego 

zachowania się w różnych sytuacjach to kolejne atuty jakie 
nasi uczniowie mogli wynieść ze szkolenia.

Mając na uwadze zmiany zachodzące w społeczeństwie 
oraz te wynikające z postępu technologicznego, młodzież 
pochyliła się także nad zagadnieniem netykiety czyli etykiety 
w internecie i mediach społecznościowych. Dobre maniery 
podczas wykonywania połączeń telefonicznych, prowa-
dzenia rozmów, zwroty grzecznościowe w korespondencji 
mailowej, są obecnie kluczowe zarówno dla osiągnięcia suk-
cesu zawodowego, jak też powodzenia w życiu prywatnym. 

Młodzież podczas warsztatów była bardzo zaangażo-
wana i aktywna, z przyjemnością i bez trudności przyswa-
jając kanon elegancji i dobrych manier.

Savoir vivre to coś więcej niż sztywny zbiór zasad, reguł 
i wzorów zachowań. To sztuka życia, równoznaczna z oka-
zywaniem szacunku innym, braniem pod uwagę ich potrzeb 
i uczuć. To sposób postępowania w różnych sytuacjach 
życiowych i zawodowych. Savoir vivre to także waluta czy 
raczej skarb, który wzbogaca nie tylko tego kto go otrzy-
muje, ale przede wszystkim tego kto go rozdaje.

Monika Karkowska-Ciupek

Savoir vivre w pracy samorządowej, 
biznesie i życiu prywatnym 
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Językoznawca niemiecki Wilhelm von Humboldt (1767 – 
1835) powiedział, że „ nie ma żadnej myśli bez mowy (języka) 
i ludzkie myślenie (myśl) powstaje najpierw przez mowę”. 
Myśl, aby mogła wyrazić swoją treść, przybiera pewną formę. 
„ To, co wewnętrzne, wyraża się przez to, co zewnętrzne” 
powie jeden z filozofów. Ten mechanizm można zastoso-
wać do opisania rzeczywistości odnoszącej się do wielu 
sfer życia. Język komunikuje nasze doświadczenie; środki 
wyrazu oraz płaszczyzny, na których się porozumiewamy, 
mogą być wielorakie.

Grupa dziewięciu nauczycieli z XIII LO im. Bohaterów 
Westerplatte z Krakowa goszcząc w Liceul Teoretic „Radu 
Vlâdescu” w Pâtârlagele  w Rumunii, realizowała w dniach 
14-17 czerwca 2021 działania job shadowing (8 nauczycieli) 
oraz teaching assignment (1 nauczyciel) w ramach projektu: 
„Podróż do źródeł motywacji”. Był to kolejny już etap pro-
jektu.

Płaszczyzną porozumienia polskich i rumuńskich nauczy-
cieli było ich doświadczenie pedagogiczne i wychowawcze, 
które ukształtowane zostało w różnych kontekstach kultu-
rowych. Zostało ono wyrażone i zaprezentowane podczas 
wspólnych warsztatów i lekcji hospitowanych przez polskich 
nauczycieli. Było bardzo dobrym materiałem do poszerzania 
wiedzy i zdobywania nowych umiejętności dydaktycznych. 
Poznano również formy zarządzania szkołą oraz system 
szkolnictwa. Był to bardzo ciekawie zorganizowany job sha-
dowing.

Osią spotkania była motywacja, która jest przedmiotem 
całego projektu. Na temat motywacji do pracy wypowiadali 
się nauczyciele, o motywacji do nauki i przyczynach jej braku 
mówili uczniowie. Próbowali oni werbalizować lub przed-
stawiać w sposób graficzny swoje doświadczenie związane 
z motywacją do działania. Już samo definiowanie skłoniło 
z pewnością wielu uczniów do refleksji i było swego rodzaju 
szkołą myślenia. Jak wyrazić to, co tak wewnętrzne i kieruje 
moim zachowaniem podczas uczenia się? 

Polska nauczycielka, Barbara Bierówka, przeprowadziła 
w rumuńskiej szkole lekcje w ramach działania teaching 

assignment. Tematem tych lekcji była analiza fotogra-
fii. Próbowano je interpretować, szukając słów i znaczeń. 
Na fotografiach widać wiele, ale jaki jest kontekst i zamysł 
ich autora? Jak „wyrażono to, co wewnętrzne poprzez to, 
co zewnętrzne”?  Jak odczytać to, co widoczne i co niewi-
doczne, ale istotne dla zrozumienia treści ? Językiem komu-
nikacji jest tutaj obraz, do opisania którego potrzebujemy 
środków. Język, którym werbalizujemy to, co widzimy lub 
przeczuwamy, uczy precyzji w myśleniu.

Bardzo dobra organizacja wizyty w szkole rumuńskiej, 
gościnność, otwartość, serdeczność stworzyły warunki do 
wymiany doświadczeń i do wzajemnych inspiracji. Polscy 
nauczyciele mieli również możliwość poznania tła historycz-
no-kulturowego Rumunii przez pryzmat dwóch regionów 
historyczno-geograficznych: Wołoszczyzny i Siedmiogrodu. 
Zwrócili oni uwagę na ogromne przywiązanie do tradycji, 
korzeni, wyodrębniali czynniki, które kształtują i określają 
tożsamość, wpływają na mentalność. Program kulturowy 
był bogaty i różnorodny. Nauczyciele zwiedzali, degustowali 
potrawy, poznali stroje i tańce regionalne. Mogli zaobser-
wować, jak przeszłość „komunikuje się” z teraźniejszością 
i jak ciekawie rozwija się ten dialog. 

Metody pracy nauczycieli, sposób jej organizowania, 
relacje z innymi są wyrazem doświadczenia, wielu umie-
jętności oraz wiedzy merytorycznej zdobywanej w ciągu 
wielu lat. Tego typu projekty międzynarodowe, jak ten: 
„Podróż do źródeł motywacji”, są bardzo ważne i pozwalają 
poszerzyć perspektywę, wzbogacić wiedzę oraz poddać 
ewaluacji działania dydaktyczno-wychowawcze. Motywują 
do uczenia się języków obcych, rozwijania swoich umiejęt-
ności. Językiem komunikacji podczas wizyty w Rumunii był 
język angielski. 

Do opisania istoty spotkań międzynarodowych odbywa-
jących się w ramach projektów można wykorzystać motyw 
walizki, która jest bagażem doświadczeń i mieści w sobie 
wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W wyniku działań 
projektowych wzbogacamy jej zawartość, „wkładając” to, 
co dla nas nowe, ważne i wyruszamy w dalszą podróż, by 
szukać kolejnych motywacji do działania i odkrywać to, czym 
będziemy się dzielić z innymi.  

* * *

Podróż do źródeł motywacji” został zatwierdzony do reali-
zacji w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w latach 
2019-2022 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzyna-
rodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 
szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania pro-
jektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ 
Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2019 r. 
i 2020r.

Strona internetowa projektu: www.kierunek-motywacja.
weebly.com

Zespół koordynujący projekt: Aleksandra Kołodziej, 
Joanna Szczechowicz, Grzegorz Nowakowski.

Maria Madej

„Podróż do źródeł motywacji” 
kształci i nadaje kształt …
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Teatru Variete w kierunku Wisły. Jeszcze kilkanaście lat temu 
nosiła ona imię Wandy. Dzisiaj jej patronem jest Ludwik 
Zieleniewski. Ulica ta sąsiaduje bezpośrednio z terenem, 
na którym znajdowały się wspomniane już Zakłady Budowy 
Maszyn i Aparatury. Choć do założenia zakładów przyczynił 
się Antoni Zieleniewski (ojciec Ludwika), to jednak właśnie 
w okresie, gdy zarządzał nimi jego syn, Ludwik, przeżywały 
okres pierwszego rozkwitu. Stąd właśnie wybór patrona.

Ludwik Zieleniewski urodził się w 1819 r. w Krakowie. Był 
synem Antoniego, warszawskiego kowala, który przeniósł się 
do Krakowa. Kształcił się na aptekarza. Niezależnie od tego 
nauczył się kowalstwa, oczywiście w warsztacie swojego ojca. 
W 1831 r., po jego śmierci, rozbudował ten warsztat i prze-
kształcił go w Fabrykę Narzędzi Gospodarczo – Rolniczych 
i Maszyn Przemysłowych. Wraz z upływem czasu stale ją 
unowocześniał. Od 1848 r. produkował maszyny rolnicze. 
Z upływem czasu Fabryka Zieleniewskiego dalej intensyw-
nie się rozwijała i produkowała także m.in. wagony, mosty, 
kotły, włazy do kanałów czy rynny. Jako przedsiębiorca, 
Ludwik Zieleniewski pierwszy w Krakowie przełamał mono-
pole cenowe. Funkcjonująca fabryka stworzyła miejsce pracy 
dla wielu krakowian. Zieleniewski wprowadził także tradycję 
wzajemnego szacunku dla pracowników i do wykonywanej 
pracy, co odbiło się tym samym na rzetelności oraz wysokiej 
jakości świadczonych usług świadczonych przez fabrykę.

Ludwik Zieleniewski był kojarzony nie tylko z fabryką, 
której był właścicielem. Był również członkiem krakowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego. W roku 1857 zdobył tytuł Króla 
Kurkowego, a w latach 1868 i 1872 pełnił funkcję drugiego 
marszałka tej organizacji. W 1873 r. został pierwszym mar-
szałkiem Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Był 
członkiem Rady Miasta Krakowa, pełnił także funkcję wice-
prezesa Sekcji Przemysłowej Izby Handlowej i Przemysłowej 
w Krakowie.

Zmarł w 1885 r. w Krakowie. Został pochowany na Cmen-
tarzu Rakowickim. Ulica Ludwika Zieleniewskiego jest swo-
istą pamiątką dla mieszkańców po czasach świetności wspo-
mnianych tu już zakładów produkcyjnych. Imię jej patrona 
nadano na wniosek byłych pracowników tej fabryki.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Jednym z najciekawszych faktów w historii naszej dziel-
nicy jest fakt, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
dokonała się tu ogromna zmiana funkcji, jaką spełnia ona 
dla mieszkańców Krakowa jako całości. Dziś Grzegórzki są 
niewątpliwie atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Jest to 
również miejsce, gdzie są zlokalizowane liczne biura, firmy 
usługowe czy też np. sądy, przez co ten obszar stanowi swo-
iste centrum miasta. Tymczasem kiedyś ta dzielnica pełniła 
głównie funkcję przemysłową, i to nawet pomimo swego 
położenia w centrum miasta. Można było o tym przeczytać 
we wcześniejszych numerach naszej gazetki dzielnicowej. 
Na obszarze Grzegórzek znajdowało się bowiem sporo 
zakładów przemysłowych. Rozwój Krakowa sprawił jednak, 
że z czasem zaczęły one zmieniać swoją lokalizację. Więk-
szość z nich przeniosła się poza Kraków, co skutkuje tym, że 
na obszarze naszej dzielnicy zakładów przemysłowych jest 
już bardzo mało. Ale z każdym z nich wiąże się jakaś historia. 
Niejednokrotnie została ona upamiętniona w postaci nada-
nia ulic imieniem osób mających duży wkład w powstanie 
lub rozwój takich zakładów.

Interesującym przykładem historii przemysłu na Grze-
górzkach są Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury. Funk-
cjonowały ona jeszcze kilkanaście lat temu, w sąsiedztwie 
budynku, gdzie dziś mieści się Teatr Variete. Zakłady te dzia-
łają do dziś, choć lata świetności mają już dawno za sobą. Co 
prawda, jeszcze w 2004 r. obchodzono ich 200 – lecie, jako 
najstarszej fabryki w Krakowie, ale już w 2008 r. przeniosły 
się one do Niepołomic, gdzie funkcjonują do dnia dzisiej-
szego. Wcześniej działały one w obrębie naszej dzielnicy. 
Zlokalizowane były przy ulicy biegnącej od dzisiejszego 

Patroni naszych ulic –  
Ludwik Zieleniewski
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Obchody jubileuszu połączone ze świę-
tem Dzielnicy II Grzegórzki odbyły się 
w dniu 04 września na stadionie przy 
ulicy Dąbskiej. Uroczystość zaszczy-
cili swoją obecnością Prezydent Mia-
sta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
Dominik Jaśkowiec,

Senator RP prof. Kazimierz Wiatr, 
Radny Miasta Krakowa Stanisław 
Moryc, Zarząd oraz Radni Dzielnicy II 
Grzegórzki, Proboszcz parafii na Dąbiu 
ks. doktor Paweł Gawron, dyrektorzy 
placówek oświatowych z naszego osie-
dla, przedstawiciel Zarządu Małopol-
skiego Związku Piłki Nożnej Bartosz 
Ryt. Na obchody jubileuszu przybyli 
także zawodnicy, działacze, sympatycy 
klubu oraz mieszkańcy naszej dzielnicy.

Część oficjalną prowadził Tomasz 
Szczepanik, który w skrócie przedstawił 

Jubileusz 100-lecia  
Dąbskiego Klubu Sportowego

sto lat historii Dąbskiego Klubu Spor-
towego, następnie wręczone zostały 
pamiątkowe dyplomy osobom zasłu-
żonym dla klubu.

Prezydent Krakowa odznaczył 
wiceprezesa klubu Pawła Stachowca 
Medalem Honoris Gratia – zasłużony 
dla miasta Krakowa. Rafał Cebula, 
Mirosław Semper oraz Artur Turczyk 
otrzymali brązowe odznaki MZPN, 
natomiast trener Krzysztof Szewczyk 
otrzymał srebrną odznakę.

Za wieloletnią pomoc dla naszego 
klubu – tytuł Honorowego Członka 
otrzymał Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa Dominik Jaśkowiec. Po część 
oficjalnej rozpoczął się festyn, na któ-
rym można było skorzystać z grilla, 
był także jubileuszowy tort, dla dzieci 
dmuchana zjeżdżalnia, bezpłatne lody, 
malowanie twarzy. Na zakończenie 
odbył się mecz, w którym oldboje 
Dąbskiego zmierzyli się z reprezentacją 
Polski +35 w futsalu.

Krzysztof Szewczyk
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W naszej dzielnicy znajduje się jeden z najstarszych kra-
kowskich klubów sportowych. To KKS OLSZA. W sobotę, 
19 września br. OLSZA obchodziła swoje setne urodziny.

Impreza urodzinowa Klubu obfitowała w niespodzianki. 
Pierwszą sprawiła pogoda: nie najcieplej, ale bez deszczu, 
choć poprzedzający tydzień był mokry i dżdżysty.

Przy wsparciu Rady Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki obchody jubileuszu klubu stały się okazją do 
wielu oficjalnych i całkiem prywatnych spotkań. Pod roz-
piętym na parkingu Olszy namiotem zgromadzili się dawni 
i obecni zawodnicy, sympatycy i bywalcy kortów pod wia-
duktem. Na wszystkich czekał poczęstunek; gorące dania 
i zimne napoje. Pani Anna Korfel-Jasińska, zastępca Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki uho-
norowała medalem „Honoris Gratia” zasłużonych pracow-
ników Annę Jastrzębską, Andrzeja Chrapisińskiego oraz 
(pośmiertnie) nieodżałowanego prezesa OLSZY, Andrzeja 
Grzesłę, którego klub pożegnał wiosną tego roku. Wrę-
czono też szereg innych odznaczeń: długoletnim trenerom 
i wybitnym zawodniczkom klubu. Wśród nich znalazła się 
Magdalena Grzybowska, która z nostalgią wspominała 
swoje treningi.

Z okazji stulecia klubu cały letni sezon trwały rozgrywki 
Ligii Tenisowej Stulecia. W jubileuszowym roku wzięła w nich 
udział rekordowa liczba ponad stu uczestników.

Wiecznie młody  
Klub Sportowy Olsza

Na najwyższym podium stanęli:
Konrad Nowak (Grupa Beginners)
Adam Wiszowaty (Grupa Open)
Lucyna Klimas (Grupa Ladies)
Zbigniew Makuch (Grupa Seniors)
Filip Cygankiewicz (Grupa Open Pro)
Stanisław Kozłowski / Ryszard Rakoczy (Debel/Mikst)

Atmosferę sprzed stu lat przybliżyli najmłodsi klubo-
wicze OLSZY i rozegrali mecz tenisowy w zjawiskowych 
strojach z epoki.

Urodziny klubu uświetnił koncert Aloszy Awdiejewa, 
który rozmarzył i rozbawił szerokie audytorium.

Stuletnia OLSZA dawno nie była w tak dobrej formie. 
Klub rozpoczął rekrutację do szkółek tenisowych dla dzieci 
i amatorów w każdym wieku. Zmagania tenisistów można 
oglądać także z okien klubowej kafejki przy dobrej kawie 
i w miłym towarzystwie. Klub zaprasza wszystkich mieszkań-
ców Krakowa do rakiet. W końcu tenis ziemny to nieziemska 
przyjemność.

Monika Stawarz
Foto: Julia Wilczyńska
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W dn. 15.09.2021 odbyło się wyjąt-
kowe posiedzenie Komisji Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. Po posie-
dzeniu komisji radni wyruszyli na spacer 
w celu zbadania problemów wielokrot-
nie zgłaszanych im przez mieszkańców. 
Wybrano trasę wzdłuż rzeki Białuchy 
ze względu na przygotowania w nie-
dalekiej przyszłości do powstania Parku 
Linearnego Białuchy na terenie Grzegó-
rzek. W przyszłym roku Rada Dzielnicy II 
przeznaczy 80 tys. zł na analizę formal-
no-prawną terenów zlokalizowanych 
wzdłuż Białuchy i jest to pierwszy krok 
do powstania takiego parku wzdłuż 
rzeki, która płynie z Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Analiza będzie dotyczyła 
odcinka od ul. Otwinowskiego (stacja 
Kraków Olsza) do ul. Farmaceutów.

Wyjątkowy spacer rozpoczął się 
o godz. ok. 18:40 przy ul. Lotniczej 1 
gdzie mieści się Młodzieżowy Dom 
Kultury „Dom Harcerza” im. prof. 
A. Kamińskiego. Inicjatorem spaceru 
był radny Karol Kwiatek. W pierwszej 
fazie spaceru grupę poprowadził ulicą 
Nadbrzeżną vice-przewodniczący Rady 
Dzielnicy II – Mieczysław Czytajło. Po 
dotarciu do działek z trudną sytuacją 
własnościową głos zabrał Przewodni-
czący Komisji Planowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska – Jarosław 
Świech. Jedną z działek, na której radni 
spędzili więcej czasu była działka zlo-
kalizowana na tyłach ZSOMS nr 11, 
gdzie jeszcze kiedyś prywatny właściciel 
zagrodził szlak pieszy. Dziś widoczne są 
pozostałości ogrodzenia.

Radni, oprócz rozmowy o kon-
kretnych działkach i problemach 
związanych z infrastrukturą czy struk-
turą własnościową niektórych dzia-
łek, korzystali z nowej aplikacji MSIP 
Kraków na telefonach wyposażonych 
w system Android. Aplikacja mobilna 
dostępna jest dla każdego mieszkańca 
i można ją pobrać ze sklepu Google 
Play lub zasobów Apple. Aplikacja 
powstała w ramach projektu realizo-
wanego w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miasta Krakowa i jest skierowana do 
wszystkich mieszkańców Krakowa 
w tym użytkowników Portalu MSIP 
Obserwatorium (https://msip.krakow.
pl). Aplikacja wyświetla numery i gra-
nice działek w miejscu, w którym sto-
imy poprzez wykorzystanie funkcjonal-
ności GPS w telefonie. 

Członkowie Komisji Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska wykorzystali wybrane funkcjonal-
ności tej aplikacji w celu identyfikacji 
i oznaczenia na mapie problemów 
napotkanych na drodze. Odbywało 
się to poprzez zapisanie współrzęd-
nych geodezyjnych w układzie „2000” 
oraz dołączenie zdjęcia wraz z opisem. 
Stwierdzone problemy dotyczyły:

Komisja korzysta z najnowszych 
technologii w terenie

 – braku oświetlenia na wybranych 
odcinkach przy chodnikach;

 – problemy własnościowe z zago-
spodarowaniem wybranych działek 
wzdłuż rzeki (np. ul. Na Wiankach);

 – zidentyfikowano inwazyjną roślin-
ność w korycie rzeki (np. rdest sybe-
ryjski, niecierpek gruczołowaty);

 – weryfikowano strukturę własno-
ściowa wybranych działek (np. 
działka na tyłach ZSOMS nr 11);

 – omówiono problem urwiska przy 
ul. Otwinowskiego;

 – omówiono propozycję remontów 
chodników (ul. Otwinowskiego) 
oraz dostosowanie chodników do 
osób niepełnosprawnych (np. przy 
moście na ul. Rakowickiej);

 – zaprezentowano projekty budżetu 
obywatelskiego biorące udział 
w tegorocznej edycji, które zloka-
lizowane są na działkach wzdłuż 
rzeki Białuchy (np. Kraków Olsza 
Park nad Białuchą – projekt nr 13 
w Dzielnicy II).
Spacer zakończył się o 19:40.

W spacerze brali udział radni:
 – Mieczysław Czytajło – vice-prze-

wodniczący Rady Dzielnicy II
 – Alicja Gołąb-Radziszewska
 – Karol Kwiatek – inicjator spaceru 

i wykorzystania aplikacji mobilnej 
w pracach Komisji Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska

 – Łukasz Pietryka
 – Jarosław Świech – przewodniczący 

Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska

 – Julia Wilczyńska 
 – Violetta Zapiór

Karol Kwiatek  
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Zrzut ekranu z aplikacji MSIP Kraków 
z zaznaczeniem punktu z problemem do 
rozwiązania. W tym przypadku zaznaczono miejsce 
występowania rdestu syberyjskiego.

Radni Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy II omawiają problemy 
własnościowe wybranych działek.. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska – Jarosław Świech – drugi od prawej. Inicjator spaceru – Karol Kwiatek – pierwszy od lewej.
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Uroczystość miała miejsce w samo południe w nie-
dzielę 20 czerwca 2021 r. w Sali Obrad Rady Miasta 
Krakowa – w samym sercu krakowskiego samorządu. 
W tak dostojnym miejscu rozstrzygnięto VIII edycję kon-
kursu „Patroni krakowskich ulic” współorganizowanego 
przez Rady Dzielnic II Grzegórzki i III Prądnik Czerwony.

Uroczysta gala miała odbyć się w grudniu 2020 r. Potem 
liczyliśmy, że odbędzie się w marcu, ale ostatecznie dopiero 
po przetoczeniu się dwóch fal zachorowań na koronawirusa 
i po częściowym zluzowaniu przepisów sanitarnych, czyli 
pod koniec czerwca, udało się zaprosić młodych artystów, 
aby wręczyć im dyplomy i nagrody. Aby uczynić zadość 
wymogom sanitarnym, musieliśmy podzielić uroczystość 
na trzy części, a gratulacje po raz pierwszy w historii tego 

konkursu przekazywano młodym uczestnikom nie uściskiem 
dłoni, a tak zwanym „żółwikiem”.

Konkurs „Patroni krakowskich ulic” ma na celu przybli-
żanie młodym ludziom – głównie uczniom szkół podsta-
wowych – postaci, których nazwiska widnieją na tabliczkach 
ulicznych w mieście. Takie osoby zasłużone dla Krakowa, 
Polski, czy szerzej świata stanowią w naszym mieście 
znaczną część spośród prawie 3 tys. nazw ulic. Jest więc 
z kogo wybierać, bo pomiędzy nimi znajdują się postaci 
historyczne i literackie, władcy, politycy, żołnierze, bojow-
nicy o wolność, ale także pisarze, poeci, malarze, aktorzy, 
kompozytorzy, dziennikarze, lekarze, naukowcy, sportowcy, 
duchowni, święci oraz samorządowcy, czy działacze lokal-
nych społeczności. Tegoroczna edycja przyniosła 213 prac, 
a rekordy popularności bił bohater dwóch narodów Kazi-
mierz Pułaski.

Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu patro-
nów krakowskich ulic w formie rysunku, lapbooka – czyli 
kreatywnej formy rysunkowo-informacyjnej – lub fotomon-
tażu. Te trzy kategorie zadań były podzielone na 4 grupy 
wiekowe: klasy 1-3, 4-6, 7-8 i fotomontaż, który był otwarty 
również dla młodzieży pełnoletniej. 

Konkurs jak co roku od lat przygotowały: Rada Dziel-
nicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy 
al. 29 Listopada 102, Biblioteka Kraków oraz Kancelaria 
Rady Miasta Krakowa. Działania konkursowe wspierali 
finansowo i organizacyjnie: Rady Dzielnic II Grzegórzki, 
VIII Dębniki i XIV Czyżyny, a także Kancelaria Prezydenta 
Miasta, Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 
Archiwum Narodowego w Krakowie, Centrum Młodzieży 

Młodzi artyści zostali nagrodzeni
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im. dr. Henryka Jordana, Towarzystwo Prądnickie oraz Towa-
rzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Konkurs został objęty również Patronatami Honorowymi, 
których udzielili: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa dr Domi-
nik Jaśkowiec oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa prof. Jacek Purchla.

Wśród nagród ufundowanych przez organizatorów 
i współorganizatorów były m.in. książki, gry planszowe, karty 
wolnego wstępu do Muzeum Krakowa oraz zaproszenia 
na zwiedzenie wystawy w Muzeum Lotnictwa Polskiego, gry 
oraz przydatne drobiazgi – w zależności od miejsca – power-
banki, bidony, termosy, słuchawki, głośniki, smartbandy.

Statuetki za najlepsze prace młodych artystów ufundował 
i wręczał osobiście Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
dr Dominik Jaśkowiec, a sześć nagród specjalnych Prezy-
denta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego przekazywała 
Pełnomocniczka ds. Polityki Równości Nina Gabryś. Pozo-
stałe instytucje reprezentowali: Agnieszka Klaczak-Cudek – 
dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listo-
pada 102, Agnieszka Staniszewska – dyrektorka Biblioteki 
Kraków, prof. Zbigniew Noga – wiceprezes Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Jacek Salwiński – 
zastępca dyrektora Muzeum Krakowa, Tomasz Krzaczyński – 
dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, dr hab. Wojciech 
Krawczuk – dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, 
Bogusława Kania – prezes Towarzystwa Prądnickiego. Rady 
dzielnic były reprezentowane przez następujące osoby: 
Małgorzata Włoszczyk – przewodnicząca Komisji Edukacji 
z Rady Dzielnicy II Grzegórzki, Mateusz Drożdż – członek 
zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Urszula Twardzik 
– przewodnicząca Komisji Edukacji i Iwona Chamielec – 
przewodnicząca Komisji Praworządności, Polityki Społecznej 
i Mieszkalnictwa z Rady Dzielnicy VIII Dębniki, przewodni-
cząca Rady i Zarządu Anna Moksa oraz wiceprzewodnicząca 
Rady i Zarządu Regina Zadęcka z Dzielnicy XIV Czyżyny. 
Uroczystość prowadziła kierownik pracowni animacji MDK 
przy al. 29 Listopada 102 Joanna Stachowicz, zaś pomoc 
w organizacji zapewnili pracownicy Kancelarii Rady Miasta 
Krakowa.

Ubiegłoroczny konkurs wpisał się w 30-lecie odrodzenia 
samorządu oraz w ramy projektu „Strażnicy Pamięci” – części 
programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przy-
jętego przez Radę Miasta Krakowa, a – co warto zauważyć – 
w dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu udział wzięło 
ponad 1500 osób, które przedstawiały wybrane przez siebie 
postaci patronów krakowskich ulic, placów, osiedli, parków 
i obiektów inżynieryjnych ustanowionych na pamiątkę ich 
zasług dzięki decyzjom krakowskiego samorządu. Decyzje 
o nadaniu nazw krakowskim ulicom zapadają w tej samej 
Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, gdzie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród.

Tekst i foto: Mateusz Drożdż
Członek Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Pomysłodawca konkursu
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W dniach od 23 do 27 września 2021r. 
reprezentacja pływaków Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-
stwa Sportowego przebywała w Szwe-
cji. Młodzi sportowcy wzięli udział 
w międzynarodowych zmaganiach, 
walcząc z czołówką skandynawskich 
zawodników w otwartej kategorii wie-
kowej. Wszyscy uczestnicy wykazali 
się wzorową postawą, determinacją, 
gotowością do prawdziwej sportowej 
rywalizacji.

Wyniki zawodników ZSOMS prezentują 
się następująco:

Finały A (miejsca: 1-10):
 – Julia Smurzyńska 

 3 2 miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym (1:01,14)

 3 3 miejsce na 200 m stylem 
grzbietowym (2:13,12)

 3 5 miejsce na 50 m stylem 
grzbietowym

 3 8 miejsce na 100 m stylem 
zmiennym

 – Grzegorz Wanat 
 3 3 miejsce na 200 m stylem 

dowolnym (1:52,20)
 3 3 miejsce na 50 m stylem 

grzbietowym (25,90)

 3 4 miejsce na 200 m stylem 
grzbietowym

 3 5 miejsce na 100 m stylem 
grzbietowym

 – Gabriela Gorczyca 
 3 4 miejsce na 200 m stylem 

motylkowym

 – Flawia Kamzol 
 3 4 miejsce na 100 m stylem 

grzbietowym

 – Aleksander Kuś 
 3 4 miejsce na 50 m stylem 

grzbietowym

 – Oliwia Biernat 
 3 5 miejsce na 400 m stylem 

zmiennym,
 3 6 miejsce na 200 m stylem 

zmiennym

 – Bartosz Bryg 
 3 6 miejsce na 200 m stylem 

klasycznym
 3 6 miejsce na 200 m stylem 

zmiennym

 – Paula Gawron 
 3 8 miejsce na 200 m stylem 

zmiennym

 – Aleksander Krystyński 
 3 8 miejsce na 200 m stylem 

zmiennym
 3 Sztafeta: 4x100 stylem zmien-

nym – 7 miejsce – finał

Podczas pobytu w Szwecji repre-
zentacja zawodników ZSOMS miała 
okazję zwiedzić Muzeum Vasa – jedną 
z najbardziej znanych atrakcji Sztok-
holmu. Wizyta w tym miejscu zro-
biła na młodych sportowcach wielkie 
wrażenie. Mieli oni okazję podziwiać 
niemal całkowicie zachowany i odre-
staurowany okręt wojenny „Vasa” z XVII 
wieku. Szacuje się, że zachowało się 
blisko 95% oryginalnego 69-metro-
wego obiektu. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
cała zewnętrzna obudowa statku, która 
została udekorowana setkami kunsz-
townie wykonanych rzeźb. 

Okręt powstawał w latach 1626 – 
1627 z inicjatywy króla Gustawa II Adolfa 
i od razu stanowił jeden z najważniej-
szych atutów szwedzkiej floty wojen-
nej. Wyposażony był w 64 działa, a jego 
załoga liczyła do 450 osób, z czego bli-
sko 300 miejsc było zarezerwowanych 
dla żołnierzy. Szwedzi uważali konstruk-
cję za niezniszczalną. Bardzo szybko ta 
teoria okazała się błędna.

Swedish 
Swim Games 
2021



15

Mimo imponujących kształtów 
nie zachowano właściwych proporcji 
poszczególnych elementów statku. 
Z tej przyczyny okręt zatonął podczas 
pierwszego rejsu. Stało się to kilometr 
od portu. Ze 150 osób, które wypłynęły 
w rejs, 50 poniosło śmierć. Ich czaski 
wydobyto z wraku okrętu, zrekon-
struowano i odtworzono twarze ofiar. 
Można je dziś oglądać w Museum Vasa.

Żaglowiec leżał w mule 333 lata. 
Jednak woda w miejscu zatonięcia 
nie jest silnie zasolona. Dzięki temu 
na burtach nie osiadały małże, które 
mogłyby zniszczyć. Zewnętrzną część 
statku. To znacząco ułatwiło rekon-
strukcję obiektu. 

Pięciodniowy pobyt w stolicy Szwe-
cji obfitował w szereg sportowych 
i kulturalnych wrażeń. To był czas był 
pełen emocji, nowych doświadczeń 
i niezapomnianych chwil w gronie 
prawdziwych pasjonatów pływania.

Krzysztof Sobesto
dyrektor ZSOMS im. Mikołaja Kopernika

Chętni uczniowie klas trzecich wykonują rozmaite 
prace w ogrodzie szkolnym – usuwają zbędne rośliny 
z grządek, odchwaszczają kwiaty, sadzą wrzosy i rośliny 
cebulkowe. Grabią liście, wynoszą je na kompost 
i wykonują szereg innych drobnych czynności, które 
przygotują ogród na zimowe miesiące.

W dniu 6 października br. szkoła otrzymała certyfi-
kat trzeciego stopnia za prowadzenie ogrodu i realiza-
cję określnych zadań w nim, a także otrzymała nagrodę 
– taczki do prac w ogrodzie.

Wręczenia certyfikatu dokonała p. Beata Ligęza, 
koordynator projektu „Ogród z klasą”.

Iwona Janek 
Koordynator projektu „Ogród z klasą” w Szkole 

Podstawowej nr 39 im. B. Głowackiego

Warsztaty ogrodnicze  
w Szkole Podstawowej nr 39 im. B. Głowackiego

Od 8 września br. w naszej szkole co tydzień 
odbywają się warsztaty ogrodnicze dla 
zainteresowanych uczniów. Szkoła realizuje 
projekt „Ogród z klasą”, którego celem jest 
zaznajomienie dzieci z odmianami roślin, 
wpływem pór roku na uprawiane na grząd-
kach odmiany i wskazanie użyteczności prac 
ogrodowych, wykonywanych na świeżym 
powietrzu.
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CHCESZ PRZESTAĆ ZAŻYWAĆ ? 
MOŻEMY POMÓC !

Spis mitingów na stronie: www.anonimowinarkomani .org

PROBLEM Z 
 UZALEŻNIENIEM ? 

ANONIMOWI 
NARKOMANI

531 339 988


