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Z działalności 
Rady Dzielnicy II
W dniu 12 października 2021 roku odbyła się XXX sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto 
następujące uchwały:

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

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

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

 3 w sprawie wykonania parkingu na ulicy Półkole.
 3 w sprawie poszerzenia ulicy Półkole.
 3 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 

o podjęcie działań mających na celu uregulowanie 
stanu prawnego działki nr 278/12 obr. 6 Śródmieście.

 3 w sprawie opinii o ustanowieniu pomnika przyrody 
na terenie Dzielnicy II Grzegórzki.

 
W dniu 25 listopada 2021 roku odbyła się XXXI sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie której przyjęto 
następujące uchwały:

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

 3 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia 
wpisu do rejestru zabytków wiaduktu kolejowego 
przy ul. Grzegórzeckiej/Dietla.

 3 w sprawie ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa 
na rok 2022.

 3 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
i Rady Miasta Krakowa o ujęcie zadań polegających 
na wykupie wskazanych działek na terenie Dzielnicy 
II Grzegórzki w roku 2022.

 3 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
o wykonanie modernizacji przystanków MPK na tere-
nie Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury 
i Transportu Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury 
i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

 3 w sprawie opinii do projektu budowlanego branży 
drogowej.

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

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki
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W wyniku zakończonego już głosowania w Budżecie Oby-
watelskim Krakowa w 2021 r. mieszkańcy miasta spośród 
zgłoszonych propozycji wybrali do realizacji 13 projektów 
ogólnomiejskich oraz 167 dzielnicowych. Łącznie w 120 
punktach stacjonarnych oraz w głosowaniu elektronicz-
nym (70% głosów) oddano 51 229 ważnych głosów. Spo-
śród poddanych pod głosowanie przedsięwzięć najchętniej 
wybierano wnioski dotyczące zieleni i ochrony środowi-
ska – 39%, kultury – 17% oraz sportu i infrastruktury spor-
towej – 14%. 

W tym roku do dyspozycji mieszkańców w BO zostało 
przeznaczonych 35 milionów złotych. Z tego 7 milionów 
złotych przeznaczono na projekty ogólnomiejskie, a 28 
milionów złotych na projekty dzielnicowe.

Ogólnomiejska frekwencja w ww. głosowaniu wyniosła 
w 2021 r. średnio 7%. Najchętniej głosowali mieszkańcy 
Dzielnicy XIII (14,5%), najmniej chętnie mieszkańcy Dzielnicy 

Budżet Obywatelski miasta Krakowa 
2021

XVI (2,74%). W naszej dzielnicy w głosowaniu wzięło udział 
6,58% jej mieszkańców, co przełożyło się na 2008 oddanych 
głosów, z czego 1961 było ważnych.

Poniżej zaprezentowana zostały tabele z listami wybra-
nych: projektów ogólnomiejskich oraz projektów z Dzielnicy 
II. Tabele uwzględniają numer złożonego wniosku, liczbą 
uzyskanych w głosowaniu punktów oraz szacunkowy koszt 
realizacji działania.

Dla osób zainteresowanych składaniem projektów 
w kolejnych naborach w Budżecie Obywatelskim miasta 
Krakowa prezentujemy informacje dot. zasad składania 
projektów:

Kto może złożyć projekt?
Projekt może złożyć osoba niezameldowana w Krakowie, 

wystarczy być mieszkańcem miasta. Mieszkańcy poniżej 18 
roku życia mogą zarówno składać projekty, jak i brać udział 
w głosowaniu.
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Projekt składa się bezpośrednio na stronie internetowej:
https://budzet.krakow.pl/logowanie
Przed złożeniem projektu należy się zarejestrować 

na ww. stronie.

Dla osób, które nie mają czasu, aby opracować projekt 
lub nie mają pewności, czy poradzą sobie z tym tematem 
stworzono „Bank Pomysłów”. Wystarczy krótko opisać zada-
nie, wskazać jego kategorię i miejsce realizacji. Każdy pomysł 
może stać się inspiracją lub podpowiedzią dla innych. 

Bank Pomysłów dostępny jest na stronie internetowej: 
http://obywatelski.krakow.pl/start/248264,artykul,bank_
pomyslow_.html

Przy opracowywaniu projektu należy pamiętać, iż miej-
scem realizacji zadania może być jedynie działka należąca 
do miasta. Dla ww. celu Urząd Miasta Krakowa przygoto-
wał wirtualną mapę działek miejskich, która jest dostępna 
pod adresem: https://msip.krakow.pl/kompozycje_mapo-
we/237908,2051,komunikat,budzet_obywatelski_-_mapa.
html?_ga=2.254999179.2057066155.1623496301-
1977525331.1623496301

Obecnie na kompozycji mapowej kolorem niebieskim 
odznaczono ok. 30 tys. działek, na których istnieje poten-
cjalna możliwość realizacji zadań. Będzie to jeszcze każdora-
zowo weryfikowane podczas oceny merytoryczno-prawnej 
zgłoszonych projektów.

W celu prawidłowego przygotowania projektu należy 
określić jego wydatki. Do tego celu Urząd Miasta Krakowa 
przygotował cennik, który zawiera szacunkowe koszty np. 

budowy 1 km ścieżki rowerowej, remontu placu zabaw czy 
założenia teatru plenerowego w parku. 

Cennik jest dostępny na stronie internetowej: 
https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/247637,artykul,cen-

nik.html
Kosztorys zadania nie jest warunkiem koniecznym przy 

składaniu projektu, a ostatecznej wyceny zadania dokonują 
jednostki odpowiedzialne za weryfikację merytoryczno-
-prawną zgłoszonych projektów. Warto jednak wstępnie 
oszacować koszty realizacji zadania, aby wiedzieć, czy 
mieszczą się one w limitach finansowych przeznaczonych 
na budżet obywatelski.

Dla prawidłowego zgłoszenia projektu w BO wymagane 
jest dołączenie listy poparcia dla projektu, podpisaną przez 
co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy – w przypadku pro-
jektów dzielnicowych lub 15 mieszkańców miasta – w  przy-
padku projektów ogólnomiejskich.

Internetowa platforma budżetu obywatelskiego po 
złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę 
poparcia dla danego projektu. Trzeba ją wydrukować 
i zebrać wymaganą liczbę podpisów.

Z przykładami projektów realizowanymi w ramach BO 
w 2020 r. można zapoznać się na stronie: https://budzet.
krakow.pl/projekty2020/realizowane, natomiast z archiwum 
wszystkich projektów na stronie: https://budzet.krakow.
pl/238710,artykul,archiwum_projektow.html

Tomasz Ślusarczyk 
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

15 czerwca 2018 r. w budynku 
przy ulicy Topolowej 22 w Kra-
kowie odsłonięta została tablica 
pamiątkowa poświęcona gen. 
Augustowi Emilowi Fieldorfowi 
„Nilowi”. W latach 1901-1905 był 
uczniem czteroklasowej Szkoły 
Powszechnej, której kontynu-
atorką jest Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 
mająca swoją siedzibę w tym 
budynku. Tablica autorstwa Kazi-
mierza Adamskiego, ulokowana 
została na ścianie korytarza I pię-
tra. Przedstawia młodego Augu-
sta – żołnierza Legionów Polskich 
oraz zawiera jego krótką notę bio-
graficzną. 

Ta forma upamiętnienia polskiego 
bohatera jest jednak niewystarczająca, 
dlatego z inicjatywy Ośrodka Edukacji 
Obywatelskiej (filii Centrum Młodzieży im. 
dra H. Jordana w Krakowie) oraz dyrek-
cji i nauczycieli Szkoły Podstawowej z OI 
nr 3 narodził się pomysł organizowania 
corocznego konkursu. Jego celem jest 
wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży, 
zainteresowania osobą Augusta Emila 
Fieldorfa „Nila“. Za pomocą technik pla-
stycznych i fotograficznych uczestnicy 
konkursu prezentują jego postać, wyda-
rzenia z życia oraz miejsca z nim związane.

Dodatkowym celem konkursu jest 
poznawanie dziejów Dzielnicy II. To 
na jej terenie urodził się, spędził dzie-
ciństwo i młodość przyszły generał.

Konkurs dla dzieci i młodzieży 
w Dzielnicy II Miasta Krakowa poświęcony osobie 
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 

(1895-1953) 
pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Ciemięgi 

Przewodniczącej Rady Dzielnicy II
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Kolejna edycja konkursu odbę-
dzie się w lutym 2022 r. W imieniu 
organizatorów zapraszam do wzię-
cia w nim udziału dzieci i młodzież. 
Regulamin konkursu wraz z materia-
łami poświęconymi jego bohaterowi, 
będzie dostępny od 10 stycznia 2022 r. 
na stronach internetowych:

dzielnica2.krakow.pl
www.sp3.krakow.pl
patriotycznykrakow.pl
cmjordan.krakow.pl

W związku z przypadającymi 
w 2022 r. w Małopolsce feriami 
w dniach 17-30 stycznia, bardzo pro-
szę o wcześniejsze zainteresowanie 
się tematyką i warunkami konkursu. 
W razie pytań służę rozmową: tel. 12 
259-49-37

Mariusz Jabłoński

August Emil Fieldorf „Nil“ przyszedł 
na świat 20 marca 1895 r. w domu 
przy ulicy Lubicz w Krakowie, w rodzi-
nie kolejarskiej. Ochrzczony został 
w kościele parafialnym św. Miko-
łaja. Jak pisali Maria Fieldorf i Leszek 
Zachuta, August był chłopcem weso-
łym, skorym do psot i figlii, trochę 
niesfornym, lubiącym wagary. Nieraz 
uczestniczył w chłopięcych bójkach. 
W Krakowie uczęszczał do szkoły 
powszechnej, gimnazjum i semina-
rium nauczycielskiego. U profesora 
Odo Bujwida, twórcy polskiej mikro-
biologii mieszkającego w sąsiedniej 
kamienicy wraz z innymi, zaznajamiał 
się z literaturą historyczną i etosem 
powstańców styczniowych. Z rodzin-
nego domu oraz środowiska w któ-
rym wyrastał przejął głęboką wiarę, 
patriotyzm, uczciwość, koleżeńskość, 

troskę o innych, poczucie honoru oraz 
obowiązkowość. 

W młodości związał sie z ruchem 
strzeleckim, w 1914 r. wyruszył szla-
kiem Iegionowym, potem służył 
w armii austro-węgierskiej, a od 1918 
r. w Wojsku Polskim. Walczył o granice 
niepodległej Polski. W latach pokoju 
pozostawał czynnym wojskowym. Po 
wybuchu II wojny światowej i kampanii 
wrześniowej 1939 r. przebywał na emi-
gracji we Francji i Anglii, skąd jako 
wysłannik polskich władz emigracyj-
nych przybył do Warszawy we września 
1940 r. Uczestniczył w działaniach Pol-
skiego Państwa Podziemnego, w tym 
w Żwiązku Walki Zbrojnej, w Armii Kra-
jowej jako dowódca Kedywu, zastępca 
Komendanta Głównego czy animator 
organizacji „Niepodległość“. W marcu 
1945 r. został aresztowany, przez służby 
bezpieczeństwa totalitarnego państwa 
sowieckiego (NKWD). Pod zmienio-
nym nazwiskiem wywieziony został 
do obozu pracy na Ural. Po powrocie 
w 1947 r. osiadł wraz z rodziną w Łodzi. 
W listopadzie 1950 r. został areszto-
wany przez służby bezpieczeństwa 
komunistycznego państwa polskiego. 
Po upozorowanym procesie i niespra-
wiedliwym wyroku, 24 lutego 1953 
r. w więzieniu przy ulicy Rakowiec-
kiej w Warszawie, służby te wykonały 
na nim wyrok śmierci. W ten sposób 
zginął człowiek, który walczył za swoją 
Ojczyznę. W 2013 r. przedstawiciele 
najważniejszych instytucji prawnych 
w Polsce przeprosili za wyrok i skaza-
nie generała „Nila“. Ciało jego zostało 
złożone w nieoznaczonym grobie i do 
tej pory nie udało się go znaleźć.

August Emil Fieldorf „Nil“ był 
żonaty z Jadwigą Kobylińską, z którą 
miał dwie córki Marię i Krystynę.
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W ramach cyklu artykułów opisujących patronów naszych 
ulic chcielibyśmy dzisiaj zaprowadzić Państwa na ulicę Eisen-
berga. Znajduje się ona na Osiedlu Oficerskim i jest ulicą 
boczną ul. Grunwaldzkiej. Jej patron jest osobą stosunkowo 
mało znaną, więc tym bardziej wartą przybliżenia.

Filip Eisenberg urodził się w 1876 r. w Krakowie. Był 
synem kupca Adolfa (Abrahama) Eisenberga i Estery ze 
Spirów. Po nauce w krakowskim III Gimnazjum studiował 
medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1899 r. 
uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich. Uzupełniał 
studia w Wiedniu, a w latach 1901 – 1902 był asystentem 
w Katedrze Higieny UJ u Odona Bujwida (jest on patronem 
jednej z ulic na Osiedlu Wesoła). W późniejszych latach 
pracował naukowo w paryskim Instytucie Pasteura oraz 
w Katedrze Higieny Uniwersytetu we Wrocławiu.

Z zawodu był lekarzem bakteriologiem. W latach 1933 – 
1939 pełnił funkcję dyrektora Państwowej Stacji Bakterio-
logicznej w Krakowie. Był członkiem towarzystwa walki 

Patroni naszych ulic: Filip Eisenberg

z alkoholizmem „Eleuterya”, należał też do komitetu redak-
cyjnego wydawanego przezeń czasopisma „Wyzwolenie”. 
Od 1933 r. był członkiem korespondentem Polskiej Akademii 
Umiejętności. W latach 1939 – 1941 kierował Zakładem 
Mikrobiologii Instytutu Medycznego we Lwowie.

Filip Eisenberg był żonaty z Marią Zyssner. Podczas oku-
pacji niemieckiej aresztowano go, a następnie osadzono 
w getcie lwowskim. Stamtąd został przewieziony do obozu 
zagłady w Bełżcu, gdzie w 1942 r. został przez hitlerowców 
zamordowany.

Jak już wcześniej pisaliśmy, Filip Eisenberg jest osobą 
stosunkowo słabo znaną. O ile jednak słabo znana jest sama 
jego postać, to w ostatnim czasie niejednokrotnie słychać 
było o ulicy, której jest patronem. Mieszkańcy naszego 
miasta mieli bowiem niejedną okazję usłyszeć o najpierw 
budowanym, a niedawno oddanym do użytku „basenie 
na Eisenberga”. 

Wspomniany basen powstał na terenie dawnych base-
nów „Polfy”, funkcjonujących od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia jako Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krako-
wianka”. W latach swojej świetności był ulubionym miejscem 
wypoczynku mieszkańców Krakowa. Odkryty basen działał 
do 2009 r., kiedy to musiał zostać zamknięty ze względu 
na fatalny stan techniczny. W latach 2018 – 2021 na jego 
miejscu, pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej 
w Krakowie wybudowano kompleks nowoczesnych base-
nów. Obiekt został uroczyście otwarty pod koniec sierpnia 
2021 r. i funkcjonuje pod nazwą „Centrum Sportu i Rekreacji 
„Przystań na Eisenberga”.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki
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Już od połowy października miejskie służby są w pełnej 
gotowości do walki z zimą. Sprawdzono sprzęt, prze-
testowano komunikację interwencyjną, skontrolowano 
wykonawców. Miejski komitet koordynacyjny do spraw 
zimy wprowadzi również nowe metody w walce z oblo-
dzeniami.

Do zimowego utrzymania dróg i chodników gotowe są 265 
jednostki – o 13 więcej niż rok wcześniej. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono 
17 950 ton soli, 3 270 ton piasku, 500 ton chlorku wapnia. 
Akcję koordynuje MPO Kraków.

Pracę wznowił miejski komitet koordynacyjny do spraw 
zimy. Zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich spółek i jed-
nostek miejskich, które co roku zaangażowane są w zimowe 
utrzymanie miasta. Dyspozytorzy MPO całodobowo moni-
torują prognozy pogody, temperaturę powierzchni ulic 
w mieście, a każdy pojazd biorący udział w akcji „Zima” jest 
wyposażony w GPS. Monitoring miejski zapewnia podgląd 
głównych punktów komunikacyjnych i ulic.

Nowym rozwiązaniem są szczotki walcowe jako alterna-
tywa pługów. Wykorzystuje się je do utrzymania chodników. 
Bardzo skutecznie usuwają śnieg z nawierzchni, minimalizu-
jąc zużycie materiałów szorstkich i środków chemicznych.

W tym roku pilotażowo, w obrębie pierwszej obwod-
nicy, po wstępnych badaniach wpływu na nawierzchnię, 
testowany będziemy wodny roztwór octanu wapniowo – 
magnezowego, jako alternatywny środek chemiczny do 
odladzania. Zgodnie z zapewnieniami producenta ma 
szersze zastosowanie także w okresie letnim – wiążąc pyły 
na nawierzchni zapobiega kurzeniu się. Środek ten jest jed-
nak bardzo kosztowny.

W ubiegłym sezonie, w ramach programu pilotażowego, 
Zarząd Zieleni Miejskiej w parkach zamiast piasku stosował 
fusy z kawy. Z uwagi na pozytywny odbiór tej inicjatywy, 
w bieżącym sezonie akcja będzie również kontynuowana.

Chodniki na terenie miasta powinny być oczyszczone 
do sześciu godzin po ustaniu opadów. Standard zimowego 
utrzymania chodników nie zakłada całkowitego oczyszcze-
nia ich nawierzchni ze śniegu (tzw. „utrzymanie na czarno”), 
zezwalając na pozostawienie na nawierzchni ubitego śniegu 
(tzw. „utrzymanie na biało”). Nie dopuszcza również stoso-
wania samej soli drogowej. Podobny standard stosowany 
jest dla jezdni dróg gminnych i wewnętrznych.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodze-
niu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodni-
ków bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: mailowo 

(interwencje24h@mpo.
krakow.pl) i telefonicznie 
(12 646 23 61) lub kontak-
tować się bezpośrednio ze 
spółkami i służbami odpo-
wiedzialnymi w danym 
zakresie.

W sezonie zimowym 
2021/2022 stałym zimo-
wym utrzymaniem obję-
tych zostało:

 –1387 km dróg, w tym: 678 
km dróg krajowych, woje-

wódzkich i powiatowych i gminnych, po których pro-
wadzona jest komunikacja miejska, ważnych w lokalnym 
układzie komunikacyjnym

 – 709 km pozostałych dróg gminnych i wewnętrznych 
 – 681 km chodników wraz ze schodami, przejściami pod-

ziemnymi, ciągów pieszo-rowerowych
 – 141 km dróg rowerowych
 – 1736 przystanków komunikacji miejskiej
 – 856 tys. m kw. utwardzonych nawierzchni terenów 

wewnątrz-osiedlowych
 – 70 tys. m kw. chodników w Strefie Płatnego Parkowania

Jednostki zaangażowane w akcję „Zima”:
 – MPO – koordynacja akcji, oczyszczanie dróg i chodni-

ków ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg 
i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe 
dyżury dyspozytorów

 – Wodociągi Miasta Krakowa – utrzymanie sieci wodocią-
gowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reago-
wanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty 
uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej

 – MPEC – utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, 
całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia miesz-
kańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco 
na stronie internetowej

 – MPK – zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej
 – ZDMK – utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajo-

wych, usuwanie awarii
 – Straż Miejska – utrzymanie porządku i kontrola, przyj-

mowanie zgłoszeń od mieszkańców
 – ZZM – utrzymanie terenów zielonych, chodników i ście-

żek rowerowych w parkach i bulwarach wiślanych

Przydatne numery telefonów i adresy mailowe:
 – MPO – całodobowy numer telefonu: 12 646 23 61, inter-

wencje24h@mpo.krakow.pl
 – Wodociągi Miasta Krakowa – całodobowe telefony: 994, 

12 424 23 03, 12 422 92 05, 800 130 060, na bieżąco 
aktualizowana strona internetowa: wodociagi.krakow.pl

 – MPK – całodobowe numery telefonów: 19 150, 12 254 
13 00

 – MPEC – całodobowe telefony: 993, 12 644 18 72, na bie-
żąco aktualizowana strona internetowa: mpec.krakow.pl

 – Straż Miejska – telefon alarmowy: 986
 – ZDMK – całodobowy telefon: 12 616 75 55
 – ZZM – 12 201 02 42

(krakow.pl)

Kraków jest już gotowy na zimę
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Zgłoś pojawiające się problemy z sygnalizacją
W Krakowie działa około 300 skrzyżowań a także przejazdów 
tramwajowych i przejść dla pieszych poza skrzyżowaniami, 
na których ruch reguluje sygnalizacja świetlna. Sprawność jej 
działania jest na bieżąco monitorowana przez pracowników 
Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Sygnalizacja świetlna jest jednak w 80 proc. włączona do 
Systemu Sterowania Ruchem, w ramach którego funkcjo-
nują odpowiednie mechanizmy programowe, które auto-
matycznie dostosowują go do warunków ruchu, dlatego też, 
może zdarzyć się sytuacja, że na czas urzędnicy nie zauważą 
wszystkich nieprawidłowości w ich działania.

Urząd Miasta Krakowa zachęca do skorzystania z oferty 
Fundacji Internationaler Bund Polska pod nazwą „Asy-
stent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 
70+”. Usługi asystenckie realizowane w ramach projektu 
będą bezpłatne dla uczestników.

Projekt jest adresowany do co najmniej 120 osób w wieku 
85+ oraz dla osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, 
zamieszkałych w mieście Krakowie. Usługi asystenta będą 
bezpłatne i realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 
7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą 
być zmienione). Limit godzin usług asystenta przypadają-
cych na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale. 
Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać 
tylko 1 uczestnik.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na 
pomocy uczestnikom zadania w:

 – towarzyszeniu w miejscu zamieszkania (np. wspólne czy-
tanie, gotowanie itd.)

 – w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane 
przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki 

Każdy mieszkaniec może zgłosić 
nieprawidłowości z sygnalizacją świetlną 

Asystent seniorów  
i osób z niepełnosprawnościami 

Dlatego, tak ważne są dla pracowników Wydziału Miej-
skiego Inżyniera Ruchu UMK informacje i spostrzeżenia od 
każdego uczestnika ruchu drogowego (pieszego, rowe-
rzysty, kierowcy), dotyczące odmiennej niż dotychczasowa 
pracy urządzeń sterujących lub sygnalizacyjnych (np. dłu-
gość i kolejność realizowanych sygnałów czy brak priorytetu 
dla tramwajów), które można zgłaszać na adres mailowy 
uwagi.sygnalizacja@um.krakow.pl. Pomoże to w skróce-
niu czasu reakcji potrzebnego do usunięcia usterki.

W celu dokładnej diagnozy zgłoszonej nieprawidłowo-
ści i podjęcia niezwłocznie prac nad jego rozwiązaniem, 
należy w zgłoszeniach podać następujące informacje: data, 
godzina, skrzyżowanie, kierunek jazdy, w którym występo-
wały utrudnienia. Czas rozwiązywania tych nieprawidłowo-
ści, zależny będzie od złożoności problemu i może wynieść 
od kilku godzin do nawet kilku dni.

Pod całodobowym numerem telefonu 12 616 75 55 
(infolinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa), można zgłaszać 
zaobserwowane usterki techniczne (awarie) sygnalizacji 
świetlnej takie, jak m.in. spalenie się „żarówki” (światło 
ciemne), uszkodzenia infrastruktury sygnalizacyjnej, błędne 
działanie sygnałów akustycznych lub akty wandalizmu.

Prawidłowe działające  sygnalizacja  świetlna  to bez-
pieczny przejazd aut i tramwajów, a także bezpieczne 
przejście dla pieszych.

Grzegorz Kąkiel
Radny Dzielnicy II Grzegórzki 

Źródło: krakow.pl

oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki 
służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/
sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery

 – w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
 – zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich reali-

zacji
 – załatwianiu spraw urzędowych
 – nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju 

instytucjami i organizacjami
 – korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie 

sztuki, etc)

Aby zgłosić się do udziału w zadaniu należy zadzwonić 
pod numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00 - 14.00 
od poniedziałku do piątku.

Więcej o programie na stronie Fundacji Internationaler 
Bund Polska (https://facebook.com/InternationalerBund-
Polska) 

Zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepeł-
nosprawnościami 70+” finansuje Gmina Miejska Kraków.
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Nowy samochód dla policji
W dniu 23.11.2021 r., o godz. 10:00 na wewnętrznym dziedzińcu 
Komisariatu Policji II w Krakowie odbyło się oficjalne przekaza-
nie kluczyków do radiowozu nieoznakowanego m-ki Suzuki SX4 
współfinansowanego ze środków Rady Dzielnicy II Grzegórzki. 
Okazana pomoc jest nie tylko wyrazem dobrze układającej się 
współpracy między lokalna policją, a Radą Dzielnicy, ale też 
dbałością o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

W związku z tym, w imieniu własnym i wszystkich funkcjo-
nariuszy Komisariatu Policji II w Krakowie pragnę podziękować 
za zrozumienie naszych potrzeb i wsparcie w doposażeniu 
nas w nowy środek transportu. Jestem przekonany, że poli-
cjanci jeszcze sprawniej dotrą do miejsc gdzie ich interwencja 
będzie konieczna, a nowy radiowóz skutecznie w tym będzie 
im pomagał.

 Komendant Komisariatu Policji II w Krakowie
mł. insp. Krzysztof Martyka
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Spękane płyty i częściowo zatarte napisy epitafijne – tak 
często wyglądają zabytkowe groby wojenne na Cmentarzu 
Rakowickim przy ul. Prandoty. Niestety, ich renowacja jest 
bardzo kosztowna, dlatego od 2019 r. Zarząd Cmentarzy 
Komunalnych pozyskuje środki finansowe w konkursach 
ogłaszanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, w ramach programu „Groby i cmentarze 
wojenne w kraju”. Część potrzebnych funduszy pochodzi 
także z dofinansowań udzielanych przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki oraz ze środków budżetu miasta. Renowacje 
wspomaga także Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Ten oparty 
na kilku źródłach model finansowania jednak wciąż jest 
niewystarczający.

Dlatego trzy dzielnice, w tym nasza wspierają Zarząd 
Cmentarzy Komunalnych, dofinansowując odnowę nagrob-
ków. Z budżetu Dzielnicy I Stare Miasto w roku 2020 przy-
znano kwotę 11 760,43 brutto, z Dzielnicy II Grzegórzki – 
kwota 9 000,00 zł brutto oraz z Dzielnicy III Prądnik 
Czerwony – kwota 5 000,00 zł brutto. Nie są to wygórowane 
kwoty, ponieważ środki finansowe, którymi dysponujemy 
nie są bardzo wysokie, a potrzeb jest mnóstwo. Jednak 

dotacje te przyznawane są co roku i ZCK zawsze może liczyć 
na wsparcie z tych trzech dzielnic. 

W tym roku dzięki dotacjo od dzielnic swą świetność 
odzyskał okazały nagrobek Józefa Zabielskiego, zawodo-
wego starszego sierżanta, tambour – majora orkiestry 20. 
Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. Działania konserwatorskie 
prowadziła firma CONSIGNA, pod kierownictwem konser-
watora dzieł sztuki dr Ignacego Jakubczyka. W ramach prac 
m.in. zrekonstruowano rozpadający się krzyż oraz odno-
wiono i pozłocono litery na mocno zatartej tablicy epitafijnej.

Druga realizacja, którą w tym roku udało się wykonać to 
odnowa kolejnego w rzędzie podobnych, nagrobka Michała 
Kwiatkowskiego, podporucznika weterana z 1863 roku. Ta 
mogiła nie jest tak okazała, jak poprzednia, ale także uległa 
znacznemu zniszczeniu i nadawała się do renowacji. 

To wciąż niewiele. Nadal potrzeby są ogromne. Dlatego 
apelujemy do innych Rad Dzielnic Miasta Krakowa o dołoże-
nie swojej cegiełki do dzieła odnowy nagrobków na Cmen-
tarzu Rakowickim, aby pamięć po naszych bohaterach nie 
zaginęła!

Beata Dzieszyńska,  
Członkini Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Aby pamięć o nich nie zaginęła… 
Renowacje grobów wojennych 
na Cmentarzu Rakowickim
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W dniu Wszystkich Świętych, kolejny raz na grobach naszych 
Bohaterów - Weteranów Powstania Styczniowego i żołnierzy 
Wojska Polskiego, zapłonęły znicze ufundowane przez Radę 
Dzielnicy II Grzegórzki.

Należy dodać, że Rada Dzielnicy II już od wielu lat prze-
znacza fundusze na odnowę zniszczonych powstańczych 
i żołnierskich nagrobków na Cmentarzu Wojskowym przy 
ul. Prandoty.

11 listopada – w Narodowe Święto Niepodległości, na 
groby weteranów Powstania Styczniowego i żołnierzy Woj-
ska Polskiego - bohaterów naszej Wolności, „spadły” piękne 
biało-czerwone liście, przygotowane przez MDK „Dom Har-
cerza” przy ul. Lotniczej, który tradycyjnie już jest realiza-
torem wielu dzielnicowych przedsięwzięć, m.in. takich jak 
„Znicz dla Bohatera”.

(MDK)

Rada Dzielnicy II patriotycznie
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W roku 2020 na ulicy Grzegórzeckiej (a dokładniej na odcinku 
od Hali Targowej w kierunku Ronda Grzegórzeckiego) 
wprowadzono dużą zmianę w zakresie organizacji ruchu. 
Dotychczasowy pas ruchu, po którym wcześniej poruszały 
się samochody, stał się dwukierunkową ścieżką rowerową. 
Dla ruchu samochodów w kierunku Ronda Grzegórzeckiego 
przeznaczony został pas ruchu zajmowany do tej pory tylko 
przez tramwaje i autobusy. Zmiana ta została wprowadzona 
w ramach tzw. Krakowskiej Tarczy dla Mobilności. Opisywana 
zmiana – co ważne – miała mieć charakter eksperymentalny. 
Celem jej wprowadzenia było m.in. ograniczenie ruchu tran-
zytowego samochodów przez ścisłe centrum Krakowa oraz 
usprawnienie ruchu rowerowego w ścisłym centrum.

Opisywana zmiana miała iście rewolucyjny charakter 
i była odpowiedzią na stale wzrastający ruch rowerowy 
w Krakowie. Wzrost ten jeszcze bardziej przyspieszył wskutek 
pandemii koronawirusa. Wielu mieszkańców uznało wtedy 
rower za najbezpieczniejszy środek transportu w mieście. 
Towarzyszyła temu niejednokrotnie rezygnacja z przemiesz-
czania się środkami komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy uza-
sadniali to choćby tym, że wybierając rower unikają kontaktu 
z innymi osobami w środkach transportu publicznego.

Nowa ścieżka rowerowa szybko się stała popularna 
wśród rowerzystów. Sprzyjał temu fakt, że zyskali oni 
nieprzerwany ciąg komunikacyjny wiodący przez ścisłe 
centrum miasta, od Ronda Grunwaldzkiego aż do Ronda 
Grzegórzeckiego (i dalej w kierunku Nowej Huty). Poja-
wienie się ścieżki rowerowej wywołało jednocześnie silne 
emocje negatywne wśród kierowców samochodów. Miały 

one swoje uzasadnione podstawy. O ile wcześniej kierowcy 
mieli do dyspozycji w każdą stronę po jednym pasie do 
ruchu, tak wraz z pojawieniem się ścieżki rowerowej sytu-
acja się zmieniła. Kierowcy zostali bowiem zmuszeni do 
tego, aby jadąc od strony Hali Targowej w kierunku Ronda 
Grzegórzeckiego współdzielić pas do ruchu z pojazdami 
komunikacji zbiorowej. Spowodowało to tworzenie się cza-
sami korków. Nie przybrało to dużej skali tylko dlatego, że 
wspomniana ścieżka rowerowa funkcjonowała w okresie, 
gdy obowiązywały surowe obostrzenia związane z pandemią 
koronawirusa. Ich skutkiem była m.in. mniejsza mobilność 
społeczeństwa mająca odzwierciedlenie w mniejszym zapo-
trzebowaniu na komunikację zbiorową i trochę mniejszym 
ruchu samochodów. Na dodatek przez pewien czas na ulicy 
Grzegórzeckiej nie kursowała autobusowa linia 184 – był 
to przecież okres, kiedy jej trasa była skrócona do Ronda 
Grzegórzeckiego, później wskutek protestów mieszkańców 
zaczęła ona ponownie jeździć przez ul. Grzegórzecką do 
ul. Starowiślnej. Nie funkcjonowała też tramwajowa linia 
17. Pozostałe linie miały przez pewien czas ograniczoną 
częstotliwość. Mniejszy ruch nie zmienił jednak tego, że rów-
nież wtedy miały tam miejsce zakłócenia ruchu – zarówno 
tramwajowego, jak i samochodowego. Wynikały one z tego, 
że jeden i drugi odbywały się tym samym pasem. Jak więc 
widać, opisana wyżej organizacja ruchu miała swoje nega-
tywne skutki.

Sytuacja w ruchu, jaka zaistniała po wprowadzeniu ścieżki 
rowerowej na ul. Grzegórzeckiej była niekorzystna dla 
mieszkańców okolic Hali Targowej próbujących przedostać 

Ścieżka rowerowa na Grzegórzeckiej 
Miało już jej nie być. Ale jednak zostanie
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się samochodem w kierunku Ronda Grzegórzeckiego. 
W związku z tym, że zmiany te nie były w ogóle konsulto-
wane z mieszkańcami, Komisja Infrastruktury i Transportu 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki wystosowała pismo do instytucji 
miejskich popierające protesty mieszkańców domagających 
się przywrócenia wcześniejszej organizacji ruchu na ul. Grze-
górzeckiej. Rada Dzielnicy II Grzegórzki również przyjęła 
uchwałę wnioskującą o wycofanie wprowadzonych zmian.

Od września 2021 r. sytuacja się zmieniła. Dzieci wróciły 
do szkół, a od października studenci wrócili do nauki stacjo-
narnej. W ten sposób zainteresowanie komunikacją miejską 
powróciło do stanu sprzed pandemii. Tymczasem w sytu-
acji, gdy ul. Grzegórzecka jest wąska, nie sposób pomieścić 
na jednym pasie pojazdów komunikacji publicznej i samo-
chodów. W momencie, gdy jednocześnie nastąpił wzrost 
ruchu samochodowego, naturalną konsekwencją stała się 
likwidacja wydzielonego pasa do ruchu dla rowerów. W sytu-
acji, gdy urzędnicy miejscy w momencie wytyczenia ścieżki 
rowerowej twierdzili, że jest ona „eksperymentem” na czas 
pandemii (a później temu nie zaprzeczali) można było mieć 
nadzieję, że w którymś momencie sytuacja wróci do stanu 
poprzedniego, a co za tym idzie, ścieżka rowerowa ulegnie 
likwidacji. W końcu miały tam miejsce wspomniane już zakłó-
cenia w ruchu. „Eksperyment” zatem się nie powiódł. Likwi-
dacja ścieżki rowerowej na Grzegórzeckiej miała w związku 
z tym stać się faktem, zresztą z początkiem września poja-
wiły się oficjalne informacje, że ścieżka rowerowa zniknie. 
Wyznaczono nawet oficjalny termin jej likwidacji. Był on 
jednak później przesuwany. Ostatecznie sprzeciw środowiska 
rowerzystów (który był szeroko komentowany w mediach 
lokalnych i społecznościowych) sprawił, że ostatecznie stało 
się inaczej. Dzisiaj można sądzić, że ścieżka rowerowa na ul. 
Grzegórzeckiej, pomimo wcześniejszych protestów Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki oraz mieszkańców okolic Hali Targo-
wej (choć nie tylko), zostanie z nami na stałe.

Podsumowując opisany problem można stwierdzić, że 
funkcjonowanie ścieżki rowerowej w fazie eksperymental-
nej pokazało, iż sprawny ruch samochodowy i tramwajowy 
na tym samym pasie ruchu może się w tym miejscu odbywać 
tylko wtedy, gdy nie będzie w nim uczestniczyć zbyt dużo 
pojazdów. Tymczasem aktualne natężenie ruchu powróciło 

już do stanu sprzed pandemii. Jest ono na tyle duże, że 
powoduje to zakłócenia, zwłaszcza teraz, gdy samochody 
współdzielą pas do ruchu z pojazdami komunikacji miej-
skiej. Korki, jakie obserwujemy dziś na ul. Grzegórzeckiej 
nie są oczywiście takie, jakie widujemy np. pomiędzy Ron-
dem Mogilskim a Rondem Grzegórzeckim. Ale mają miejsca 
i bywają uciążliwe dla kierowców samochodów.

Pisząc o ścieżce rowerowej na ul. Grzegórzeckiej należy 
na koniec wspomnieć o jednym. W tej chwili jesteśmy 
w momencie, gdy wiemy, że ta ścieżka rowerowa zostanie 
na stałe. Może to jednak nie być koniec zmian komunika-
cyjnych w tym rejonie naszej dzielnicy. Należy tu bowiem 
przypomnieć, że po otwarciu przystanku kolejowego Kra-
ków – Grzegórzki w okolicy Hali Targowej zajdą kolejne 
zmiany. Pojawienie się nowej stacji kolejowej z pewnością 
zmieni bowiem trasy, po jakich będą się przemieszczać np. 
pasażerowie pociągów wjeżdżających do Krakowa. Nie-
którzy z nich zamiast na dworcu głównym, wysiadać będą 
na Grzegórzkach. Część z nich będzie się chciała dalej prze-
mieszczać korzystając z komunikacji publicznej, inni pójdą 
pieszo. W każdym razie naturalną tego konsekwencją będzie 
wzrost zapotrzebowania na komunikację publiczną w naj-
bliższej okolicy, a co za tym idzie, wzrost natężenia ruchu 
tramwajów i autobusów. W połączeniu ze wzrostem ilości 
osób poruszających się pieszo w okolicach Hali Targowej 
może to (choć oczywiście nie musi) wymusić wprowadzenie 
nowych regulacji w zakresie ruchu na ul. Grzegórzeckiej. 
Dotyczyć one będą zarówno ruchu pieszego, rowerowego, 
jak i samochodowego. W chwili obecnej trudno przewi-
dzieć czy nowe regulacje będą wprowadzane, a jeżeli tak, 
to w jakim zakresie. Z pewnością wiele będzie tu zależeć 
od skali zmian w natężeniu ruchu we wspomnianej oko-
licy. Początkowe decyzje w zakresie ewentualnych zmian 
w tym zakresie będą się oczywiście opierać na prognozach. 
Rzeczywistość będzie je później weryfikowała. Podejmując 
określone decyzje w tym zakresie nie będzie można oczy-
wiście pominąć opinii mieszkańców okolic Hali Targowej. 
W końcu te zmiany (jeżeli oczywiście nastąpią) będą ich 
dotyczyć w największym stopniu.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Rozpoczęty w SP39 w 2019 roku projekt Erasmus+ Mobil-
ność Szkolnej Kadry Edukacyjnej kończy się sukcesem. 

Tytuł tej kolejnej już w naszej szkole edycji unijnego pro-
gramu zagranicznych szkoleń metodycznych i językowych 
dla kadry pedagogicznej to: „Per aspera ad astra – przez 
trudy i zmiany do sukcesu”. Wówczas – jeszcze przed pande-
mią – nic nie wskazywało na to, że owych „trudów i zmian” 
będzie aż tak dużo…

Owe tytułowe trudności miały nawiązywać do okresu 
przejściowego tej najstarszej, bo już niemal 130-letniej, 
na Dąbiu szkoły – działań przekształcających ją z gimna-
zjum w szkołę podstawową, co nie było łatwe i wiązało 
się z wieloma często drastycznymi decyzjami kadrowymi 
i organizacyjnymi. Jednak – jak pokazało życie – wraz 
z wybuchem pandemii Covid-19 przed prowadzącymi 
projekt stanęły inne nieplanowane wcześniej zadania 

„Per aspera ad astra” –  
„Przez trudy i zmiany do sukcesu” 
 – projekt UE Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 39
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i kłopoty. A mianowicie: przed pandemią w lutym 2020 
roku udało się nam zrealizować tylko dwie mobilności: 
2-tygodniowe kursy językowe do Hiszpanii i na Maltę, 
reszta z dziesięciu działań została zawieszona, wydawało 
się wręcz, że udaremniona… Ideą tego projektu była mobil-
ność, która jednak – wskutek „lockdownu”, została niemal 
całkowicie zawieszona. Projekt Erasmus+ jest „otwarciem”, 
czyli przeciwieństwem ogłoszonego wówczas na całym 
świecie „zamknięcia”…

Musieliśmy przeorganizowywać nasze mobilności przez 
ponad rok… i czekać na ponowne otwarcie się poszczegól-
nych krajów.

W 2021 roku wreszcie gwiazdy zaczęły nam sprzyjać: 
zrealizowaliśmy osiem pozostałych mobilności w okresie 
od maja do sierpnia, przy czym kraje docelowe Wielka Bry-
tania i Irlandia do końca pozostały zamknięte, stąd zmiany 
naszych „partnerów goszczących” – organizatorów szko-
leń – na szkoły językowe i ośrodki edukacyjno – kulturalne 
na Malcie i Cyprze.

Uzbrojeni w maseczki, jednak i tak z wielką pasją, zgłę-
bialiśmy kulturę tych krajów, ucząc się również języka 

angielskiego, a przede wszystkim poszerzając naszą wiedzę 
i umiejętności metodyczne.

Z dziesięciu zrealizowanych mobilności aż połowa z nich – 
to kursy metodyczne, poszerzające naszą wiedzę na temat 
metody CLIL, czyli zintegrowanego nauczania języka obcego 
z treściami z innych dziedzin wiedzy, uczące nas lepszego 
wykorzystywania technik informacyjno – komunikacyjnych 
TIK, uczenia metodą EOTC (Education Outside the Classroom), 
która zakłada lepsze wykorzystanie materiałów autentycz-
nych, źródłowych, muzealnych, przyrodniczych.  Pozostałe 
szkolenia – to języki obce dla edukatorów, poszerzające 
biegłość językową i umiejętności komunikacyjne nauczy-
cieli, którzy będą mogli wykorzystać ją, w większy sposób 
otwierając się na Europę i na coraz liczniej obecnych w naszej 
szkole uczniów i ich rodziców zza granicy.

Mimo piętrzących się przeszkód i kolejnych covidowych 
restrykcji w poszczególnych krajach udało nam się zrealizo-
wać nasz cel – przez trudy i zmiany doszliśmy do sukcesu!

Malgorzata Kwiatek
Koordynator projektu Erasmus + w SP39

Nauczycielka języka angielskiego

W dniu13 października 2021 roku w Chochołowym Dworze 
w Jerzmanowicach odbyła się ósma Gala Wręczenia Nagród 
Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: Igor Tarasek 
i Maciej Panaś.

Igor otrzymał nagrodę w kategorii: zawodnik-młody 
talent.
Chłopiec szkoli swój talent w UKS Galicja, jest wielokrotnym 
medalistą zawodów rozgrywanych na poziomie Wojewódz-
twa Małopolskiego. W lutym 2021r. zdobył srebrny medal 
w zmaganiach o Puchar Wszechstronności Stylowej.

Igor jest także multimedalistą Mistrzostw Wojewódz-
twa, które odbyły się w dniach: 5-6.06.2021r. Najważniejsze 
osiągnięcia tego zawodnika to: I miejsce na 100m stylem 
dowolnym, 100m i 200m stylem grzbietowym, II miejsce 
na 50m stylem dowolnym i 100m stylem zmiennym. Igor 
zajął też drugie miejsce w kategorii „Najlepszy zawodnik 
imprezy”. W zmaganiach drużynowych sztafeta z udziałem 
Igora, na dystansie: 4x50m stylem zmiennym zajęła I miejsce 
oraz II miejsce na 4x100m stylem dowolnym.

Młody pływak był także najlepszym zawodnikiem wśród 
dziesięciolatków podczas Zimowych Mistrzostw Wojewódz-
twa Małopolskiego, które odbywały się w okresie od 11 do 13 
grudnia 2020r. Igor zdobył dwa złote i jeden srebrny medal.

Maciej Panaś został nagrodzony w kategorii: zawodnik. 
Maciej swoją przygodę ze sportem wyczynowym rozpoczął 
w wieku siedmiu lat, żeglując na łodzi klasy Optimist. Wie-
lokrotnie zdobywał miejsca medalowe w regatach Pucharu 
Polski oraz zawodach międzynarodowych. Zwieńczeniem 
przygody z Optimistem było zdobycie złotego medalu 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w 2017r.

 Od kilku lat Maciej reprezentuje Polskę na imprezach 
krajowych i międzynarodowych, uzyskując nominację do 

Kadry Narodowej w żeglarstwie. Od roku 2018 Maciej żeglo-
wał w klasie Laser 4.7 – reprezentował nasz kraj w Mistrzo-
stwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz zdobywał kolejne 
trofea w imprezach rangi krajowej. Kończąc rywalizację 
w klasie Laser 4.7 zdobył brązowy medal podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży i otrzymał wyróżnienie od 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego za odniesione sukcesy.

W roku 2020 zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski 
w Sprincie w klasie Laser Radial. Maciej reprezentuje Polskę 
w regatach rangi Pucharu Świata i Europy (m.in. zdobywa-
jąc Mistrzostwo Hiszpanii). Obecnie przygotowuje się do 
żeglowania w olimpijskiej klasie Laser Standard.

Imponujące dokonania uczniów ZSOMS stanowią praw-
dziwy powód do dumy i satysfakcji dla Dyrekcji, Nauczycieli, 
Rodziców oraz kolegów młodych zawodników. 

Szczególną radością napawa fakt, że Igor i Maciek potra-
fią bardzo umiejętnie łączyć sukcesy sportowe z obowiąz-
kami szkolnymi.

Krzysztof Sobesto 
Dyrektor ZSOMS

Uczniowie ZSOMS uhonorowani 
Nagrodą Powiatu Krakowskiego
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W Grodzkim Urzędzie Pracy zarówno 
osoby bezrobotne jak i pracodawcy 
mogą skorzystać z licznych form 
wsparcia!

Osobom bezrobotnym i poszukują-
cym pracy oferujemy m.in.:

 – staż – to nabywanie przez bez-
robotnego umiejętności prak-
tycznych. Pozwala więc zdobyć 
doświadczenie zawodowe, stwa-
rzając tym samym większe szanse 
na uzyskanie zatrudnienia,

 – szkolenia – są prowadzone w for-
mie kursu obejmującego przeciętnie 
nie mniej niż 25 godzin zegarowych 
w tygodniu. Uczestnik szkolenia 
otrzymuje co miesiąc stypendium, 
a po jego ukończeniu – zaświadcze-
nie lub inny dokument wystawiony 
przez instytucję szkoleniową,

 – dofinansowanie podjęcia dzia-
łalności gospodarczej – to forma 
wsparcia udzielana bezrobotnym, 
którzy chcą otworzyć własną firmę. 
Jednorazowe środki możliwe do 
pozyskania to 6-krotność przecięt-
nego wynagrodzenia, 

 – bon zatrudnieniowy – jeżeli jesteś 
osobą bezrobotną w wieku do 30 
roku życia oraz znalazłeś praco-
dawcę chętnego zatrudnić Cię 
na okres 18 miesięcy, to możesz 

ADRESY E-MAILOWE RADNYCH DZIELNICY II
 3 Ciemięga Małgorzata (ciemiega.malgorzata2@gmail.com);
 3 Czytajło Mieczysław (mczytajlo@poczta.fm);
 3 Derdziński Łukasz (Lukaszdzielnica2@gmail.com);
 3 Dzieszyńska Beata (beata.dzieszynska@gmail.com);
 3 Finowski Grzegorz (grzegorzfinowski@gmail.com);
 3 Firlej-Balik Monika (zielonegrzegorzki@gmail.com);
 3 Fujak Marta (marta.fujak@gmail.com);
 3 Gołąb-Radziszewska Alicja (a.golab.r@interia.pl);
 3 Kąkiel Grzegorz (grzegorzkakiel@op.pl);
 3 Kwiatek Karol (radny@kwiatek.krakow.pl);
 3 Pietryka Łukasz (lukasz_pietryka@wp.pl);
 3 Rewicka Berenika (berenika.dzielnica2@gmail.com);
 3 Semik Zbigniew (z.semik@gmail.com);
 3 Skoczeń Michał (michalskoczen@gmail.com);
 3 Stachowiec Paweł (pawel.stachowiec@gmail.com);
 3 Ślusarczyk Tomasz (ts11@onet.pl);
 3 Świech Jarosław (jarekswiech@wp.pl);
 3 Wilczyńska Julia (julia.m.wilczynska@gmail.com);
 3 Włoszczyk Małgorzata (wlochy0@poczta.onet.pl);
 3 Wolny Artur (wolny@poczta.pl);
 3 Zapiór Violetta (viola212121@gmail.com)

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? 
Szukasz pracy lub pracowników?

złożyć wniosek o bon zatrudnie-
niowy. Jest on gwarancją zrefundo-
wania pracodawcy części kosztów 
Twojego wynagrodzenia.

Pracodawcy mogą skorzystać m.in. 
z takich form wsparcia jak:

 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 
to dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego zarówno pracowni-
ków jak i pracodawców. Starając 
się o dofinansowanie pracodawca 
ponosi jedynie 20% kosztów, zaś 
80% kosztów kształcenia ustawicz-
nego sfinansuje KFS. W przypadku 
pracodawcy zatrudniającego do 10 
osób, ze środków KFS można sfi-
nansować 100% kosztów szkolenia,

 – prace interwencyjne – to zatrud-
nienie bezrobotnego przez praco-
dawcę z częściowym dofinansowa-
niem wynagrodzenia przez nasz 
Urząd. Okres zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych może wynosić 
od 6 lub 12, a nawet 18 miesięcy,

 – dofinansowanie  do  wynagro-
dzeń  50+  – może je otrzymać 
pracodawca albo przedsiębiorca. 
Przysługuje ono przez okres 12 
miesięcy w przypadku bezrobot-
nych w wieku 50 lat – 60 lat lub 24 
miesięcy w przypadku bezrobot-
nych, którzy ukończyli 60 lat,

 – przyjęcie stażysty – pracodawca 
składa ofertę stażu, a my szukamy 
kandydata z odpowiednimi kwa-
lifikacjami i pokrywamy jego sty-
pendium.
Z naszą pomocą zatrudnisz cudzo-

ziemców:
 – oświadczenie  o  powierzeniu 

pracy cudzoziemcowi – na jego 
podstawie mogą legalnie praco-
wać obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 
Warunkiem wykonywania pracy 
w ramach tej uproszczonej pro-
cedury jest wpisanie oświadczenia 
do ewidencji oraz posiadanie przez 
cudzoziemca dokumentu potwier-
dzającego tytuł pobytowy, który 
uprawnia do wykonywania pracy 
w Polsce,

 – informacja starosty – przed zło-
żeniem wniosku o zezwolenie 
na pracę sezonową pracodawca 
musi otrzymać potwierdzenie, że 
tej pracy nie może wykonywać bez-
robotny zarejestrowany w urzędzie 
pracy. Aby uzyskać informację sta-
rosty pracodawca zgłasza ofertę 
pracy na stanowisko, na którym 
będzie zatrudniał cudzoziemca oraz 
załącznik do krajowej oferty pracy.

Jesteśmy również otwarci na osoby 
z niepełnosprawnościami:

 – dotacja na otwarcie biznesu – ze 
środków PFRON finansujemy dota-
cje na rozpoczęcie działalności. 
Mogą ją otrzymać osoby z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności 
zarejestrowane w naszym Urzędzie. 
Wnioskodawca sam określa o jaką 
kwotę się ubiega.

 – staże  i  szkolenia  – z uwagi 
na potrzeby osób z niepełno-
sprawnością, szkolenia organizo-
wane są w trybie indywidualnym. 
Staż pozwala zdobyć doświad-
czenie zawodowe, stwarzając tym 
samym większe szanse na uzyska-
nie zatrudnienia. 

Kontakt:
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
mail: grodzki@gupkrakow.pl
Infolinia tel. 12 686 81 22, 12 686 81 23
Więcej informacji na www.gupkrakow.
pl i na facebook’u


