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Z działalności  
Rady Dzielnicy II

w sprawie korekty rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grze-
górzki na rok 2022,
w sprawie zmiany w składzie w Komisji Prawo-
rządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy II 
Grzegórzki,
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji 
Kultury i Ochrony Zabytków Rady Dzielnicy II 
Grzegórzki,
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji 
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki za rok 2021,
w sprawie korekty rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grze-
górzki na rok 2022,
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/2021 
z dnia 09 lipca 2021 roku z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki 
na rok 2022,
w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywa-
telskiego,

w sprawie rozpoczęcia prac nad zabezpiecze-
niem osuwiska przy rzece Białucha na terenie 
Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie interne-
towej: www.dzielnica2.krakow.pl, w siedzibie Rady 
Dzielnicy II Grzegórzki, przy al. Daszyńskiego 22 oraz 
w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta Krako-
wa: www.bip.krakow.pl. Zachęcam również do od-
wiedzania profilu na portalu Facebook: @RadaDziel-
nicyGrzegorzki.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

W dniu 24 marca 2022 roku odbyła się XXXIV 
sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w trakcie któ-
rej przyjęto następujące uchwały:

W dniu 21 stycznia 2022 roku odbyła się XXXII 
sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji 
przyjęto następujące uchwały:
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Budżet Obywatelski miasta Krakowa

Projekty BO wybrane  
przez mieszkańców w 2021 r.

Tytuł projektu Opis
100 drzew dla Dzielnicy II Grzegórzki! Projekt zakłada nasadzenia 100 szt. sadzonek drzew (dęby, 

buki, graby, jesiony i inne) na terenie dzielnicy.
Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza 
droga dla rowerów

Projekt zakłada montaż ograniczników (separatorów) parkin-
gowych, wynikających z potrzeby fizycznego i optycznego 
odgraniczenia zwisu samochodów parkujących w okolicach 
wybranych ścieżek rowerowych. Samochody dojeżdżające 
kołami do krawężnika zabierają nawet 40-50 cm drogi rowe-
rowej. Lokalizacja: Aleja Powstania Warszawskiego na odcinku 
od Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego po prawej 
stronie jadąc od Ronda Grzegórzeckiego wzdłuż zatok parkin-
gowych, miejsca postojowe od drogi dla rowerów i chodnika.

Joga na Mogilskim - ożywienie prze-
strzeni ronda Mogilskiego

Joga na Mogilskim będzie organizowana w wakacyjne week-
endy: dostarczając mieszkańcom możliwość darmowej aktyw-
ności fizycznej oraz ożywiając przestrzeń ronda.

Kino pod gwiazdami na Bulwarach 
Wiślanych!

Projekt zakłada organizację kina letniego na krakowskich 
Bulwarach. Projekcje odbywać się mają na wolnym powietrzu i 
mają zostać podzielone tematycznie, tak aby w każdy weekend 
zaprezentowany został jeden przewodni temat wyświetlanych 
filmów.

Kraków Olsza Park nad Białuchą W ramach realizacji projektu planuje się rewitalizację skrawka 
zieleni o powierzchni 26 arów zlokalizowanego tuż obok stacji 
kolejowej Kraków Olsza. Planuje się utworzenie w tym miejscu 
tzw. dzikiego parku. Projekt zakłada wyznaczenie ekostref dla 
dziko żyjących zwierząt (m.in. dla jeży).

Podniebny plac młodzieży na boisku - 
Fabryczna/Grzegórzecka

Projekt zakłada przekształcenie i rewitalizację terenu obok 
istniejącego zaniedbanego boiska przy ul. Fabryczej/Nullo/
Grzegórzeckiej, w pobliżu istniejącego placu zabaw dla dzieci.

Popularyzacja ochrony przeciwpoża-
rowej wśród dzieci

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa powszechnego 
mieszkańców Dzielnicy II poprzez popularyzację ochrony prze-
ciwpożarowej oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa 
wśród dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Sortujmy na polu! W ramach realizacji projektu planowane jest umiejscowienie w 
wybranych lokalizacjach estetycznych koszy do segregacji od-
padów. Lokalizacje: Park Dąbie, Bulwary Wiślane, Park Kieszon-
kowy- Ogród Ptasi.

Smoczy Szlak na wzór wrocławskich 
krasnali - SMOK CO KROK

Zakres przedsięwzięcia wzorowany jest na pomyśle wrocław-
skich krasnali. W jego ramach zakłada się zaprojektowanie, 
wykonanie i instalację figurek sympatycznych smoków zlokali-
zowanych w wybranych lokalizacjach w Dzielnicy II.

Baw się i śmiej Przedsięwzięcia zakłada rozbudowę przyszkolnego parku 
rekreacyjnego w celu stworzenia dzieciom, młodzieży i doro-
słym miejsca do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego 
czasu, a także oddziaływań terapeutycznych. Lokalizacja: Plac 
zabawy przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Bartosza Głowac-
kiego, ul. Jachowicza 5.

Koncerty na Rondzie Mogilskim Celem projektu jest ożywienie niewykorzystanej kulturalnie 
przestrzeni Ronda Mogilskiego. W cyklu letnich koncertów za-
prezentują się wykonawcy związani z Dzielnicą II i działającym 
na jej terenie MDK Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego.

W ramach naboru z 2021 r. Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa mieszkańcy naszej dzielnicy wybrali 
11 projektów do realizacji. Poniżej zaprezentowana została ich lista wraz z krótkim opisem:
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Szczegółowe informacje dotyczące każdego z ww. projektów można znaleźć na stronie internetowej:  
https://budzet.krakow.pl/projekty2021/realizowane/dzielnica/2

Nabór wniosków w Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa w 2022 r.

Osoby, które chciałyby bliżej poznać tematykę Bu-
dżetu Obywatelskiego miasta Krakowa mogą wziąć 
udział w spotkaniach online w formie webinariów. 
W ich ramach będzie można zadać pytania doty-
czące prezentowanej tematyki, lub zainspirować się  
w swoich pracach nad projektem. Będzie to również 
doskonała okazja, aby zweryfikować swoją wiedzę 
i dostrzec nowe aspekty budżetu obywatelskiego 
oraz spotkać się z przedstawicielami m.in. Wydziału 
Geodezji, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biblioteki Kra-
ków, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Miejskiego 

Centrum Obsługi Oświaty, Zarządu Dróg Miasta Kra-
kowa, Muzeum Krakowa, Ośrodka Kultury Kraków-
-Nowa Huta, Dworku Białoprądnickiego, Centrum 
Kultury Podgórza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Wydziału Komunikacji Społecznej.

Link do harmonogramu ww. spotkań prezentuje-
my poniżej:

h t t p s : / / b u d z e t . k r a k o w . p l / a k t u a l n -
sci/258781,1909,komunikat,spotkania_on-line_z_
budzetem_obywatelskim_2022.html

Informujemy, iż rozpoczął się już kolejny nabór 
wniosków w Budżetu Obywatelskiego miasta Krako-
wa w 2022 r.

Termin składania projektów w ramach IX edycji bu-
dżetu obywatelskiego Miasta Krakowa przypada na 
okres od 21 marca do 25 kwietnia 2022 roku.

W IX edycji budżetu obywatelskiego Miasta 
Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę  
38 000 000 zł.

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów  
o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu 
obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 
zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być 
niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów dla 
Dzielnicy II Grzegórzki wynosi 1 346 300,79 zł, przy 
czym koszt realizacji jednego projektu nie może być 
niższy niż 2 500 zł oraz wyższy niż 538 520,32 zł.
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Poniżej prezentujemy całościowy harmonogram naborów wniosków do BO dla miasta Krakowa w 2021 r.

HARMONOGRAM PRAC NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM W ROKU 2022

DZIAŁANIE: TERMIN:

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Marzec – kwiecień

Składanie projektów 21 marca – 25 kwietnia

Publikacja wyników weryfikacji 8 sierpnia

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej 8 – 17 sierpnia

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą  
poddane głosowaniu

do 15 września

Głosowanie 30 września – 14 października

Ogłoszenie wyników głosowania 7 listopada

Zatwierdzenie projektów do realizacji do 30 listopada

Dla osób zainteresowanych udziałem w kolejnych 
naborach w Budżecie Obywatelskim miasta Krako-
wa prezentujemy informacje dot. zasad składania 
projektów:

Kto może złożyć projekt?
Projekt może złożyć osoba niezameldowana w Kra-

kowie, wystarczy być mieszkańcem miasta. Miesz-
kańcy poniżej 18 roku życia mogą zarówno składać 
projekty, jak i brać udział w głosowaniu.

Projekt składa się bezpośrednio na stronie interne-
towej:

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 zadanie, wskazać jego kate-
gorię i miejsce realizacji. Każdy pomysł może stać się 
inspiracją lub podpowiedzią dla innych. 

Bank Pomysłów dostępny jest na stronie interne-
towej:http://obywatelski.krakow.pl/stat/248264,ar-
tykul,bank_pomyslow_.html

Przy opracowywaniu projektu należy pamiętać,  
iż miejscem realizacji zadania może być jedynie dział-
ka należąca do miasta. Dla ww. celu Urząd Miasta 
Krakowa przygotował wirtualną mapę działek miej-
skich, która jest dostępna pod adresem: https://msip.
krakow.pl/kompozycje_mapowe/237908,2051,ko-
munikat,budzet_obywatelski_-_mapa.html?_
g a =2 . 2 5 49 9 9179. 20570 6 6155.162 3 49 6301-
1977525331.1623496301

Obecnie na kompozycji mapowej kolorem niebie-
skim odznaczono ok. 30 tys. działek, na których ist-
nieje potencjalna możliwość realizacji zadań. Będzie 
to jeszcze każdorazowo weryfikowane podczas oce-
ny 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 rowero-
wej, remontu placu zabaw czy założenia teatru ple-
nerowego w parku. 

Cennik jest dostępny na stronie internetowej: 
https://budzet.krakow.pl/twoje_bo/258072,arty-

kul,cennik_budzetu_obywatelskiego.html
Kosztorys zadania nie jest warunkiem koniecznym 

przy składaniu projektu, a ostatecznej wyceny zada-
nia dokonują jednostki odpowiedzialne za weryfika-
cję merytoryczno-prawną zgłoszonych projektów. 
Warto jednak wstępnie oszacować koszty realizacji 
zadania, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w limi-
tach finansowych przeznaczonych na budżet oby-
watelski.

Dla prawidłowego zgłoszenia projektu w BO wy-
magane jest dołączenie listy poparcia dla projektu, 
podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców dziel-
nicy – w przypadku projektów dzielnicowych lub 
15 mieszkańców miasta – w  przypadku projektów 
ogólnomiejskich.

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

Z przykładami projektów realizowanych w ramach 
BO w 2021 r. można zapoznać się na stronie: https://
budzet.krakow.pl/projekty2021 natomiast z archi-
wum wszystkich projektów BO na stronie: https://
budzet.krakow.pl/238710,artykul,archiwum_projek-
tow.html

Tomasz Ślusarczyk 
Przewodniczący Komisji  

ds Budżetu Obywatelskiego
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Zabudowania dawnej rzeźni miejskiej

Grzegórzecki Szlak Zabytków Techniki

Kilka lat temu w  Krakowie powstał miejski szlak 
dziedzictwa przemysłowego. Jest on pierwszym 
tego typu obiektem w Polsce. Jego trasa łączy naj-
cenniejsze obiekty lokalnego dziedzictwa przemy-
słowego, usytuowane w  ścisłym centrum miasta 
i w jego bliskim sąsiedztwie. Znajduje się na niej 17 
budowli i kompleksów o wyjątkowych walorach hi-
storycznych i architektonicznych, związanych z prze-
mysłem, komunikacją, energetyką, gazownictwem 
czy ochroną przed pożarem i  powodzią. Obiekty 
te powstały w  XIX i  XX w. według projektów naj-
wybitniejszych w  tym czasie polskich architektów, 
konserwatorów i budowniczych. Część z tych obiek-
tów nadal pełni pierwotne funkcje, inne natomiast 
adaptowano do nowych. Są też takie obiekty, które 
dopiero czekają na zagospodarowanie w nowej roli. 

W związku z tym, że szczególne miejsce w historii 
krakowskiego przemysłu i  rozwoju myśli technolo-
gicznej zajmują Grzegórzki, na trasie Krakowskiego 
Szlaku Techniki nie mogło zabraknąć obiektów funk-
cjonujących w  obrębie naszej dzielnicy. To właśnie 
w  tej części Krakowa działały przecież takie przed-
siębiorstwa, jak Fabryka Maszyn i Odlewarnia Marci-
na Peterseima czy też Państwowa Wytwórnia Wódki 
funkcjonująca przy ul. Fabrycznej.

W  bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Grzegórzec-
kiego znajduje się budynek dawnej Fabryki Maszyn 
i Odlewarni Marcina Peterseima. Został on wzniesio-
ny w latach 1899 – 1905. Tworzą go hale fabryczne 
wraz z kotłownią, a także budynek administracyjny.

Historia wspomnianej fabryki (funkcjonującej jako 
Cesarsko – Królewska Uprzywilejowana Maszyn 
i  Odlewarnia Marcina Peterseima) rozpoczyna się 
jednak w 1860 r. Wtedy to jej założyciel przybył do 
Krakowa ze Śląska Austriackiego (a dokładniej z cze-
skiej Ostrawy). Pierwsza siedziba fabryki znajdowa-
ła się w sercu Starego Miasta – przy ul. Floriańskiej. 
Później kilka razy zmieniała swoją siedzibę. W 1892 
r. kierownictwo zakładu przejął syn założyciela,  
Rudolf Peterseim. Pożar zakładu w 1899 r. zmusił go 
do przeniesienia produkcji do nowego kompleksu 
przy ul. Żółkiewskiego.

Fabryka Peterseima wytwarzała wysokiej jakości 
maszyny rolnicze, studnie żeliwne i  kotły parowe. 
W  jej asortymencie znajdowały się także sprzęty 
używane przez straż pożarną oraz przyrządy do 
wyrobu cegieł. Okres jej największej świetności 
przypadał na ostatnie lata przed I wojną światową. 
Zatrudniała wówczas ok. 200 robotników. W 1918 r. 
zakład przejęła Fabryka Maszyn Rolniczych „Odlew”, 
ale poprzedni właściciel zachował udziały w spółce. 
Po I  wojnie światowej poszerzyła zakres produkcji 
o inne urządzenia, m.in. wiertarki. W 1928 r. fabryka 
ta zmieniła właściciela. Dwa lata później rozpoczęła 
się tam produkcja pasty i obuwia, a jednocześnie za-
kończono produkcję maszyn. Fabryka ta funkcjono-
wała w tym miejscu aż do 2006 r., kiedy to wyniosła 
się poza Kraków.

W  1993 r. opisywany zespół zabytków wpisano 
do rejestru zabytków. Po zakończeniu produkcji 
w 2006 r. nastąpiła sprzedaż całego kompleksu bu-
dynków w ręce irlandzkiego inwestora. Nie udało się 
tam zrealizować pomysłu zlokalizowania muzeum 
sztuki współczesnej, które ostatecznie jako MOCAK 
powstało na Zabłociu. Od kilku lat budynki dawnej 
Fabryki Peterseima wynajmowane są różnym pod-
miotom gospodarczym.

Innym zabytkiem na trasie Grzegórzeckiego Szla-
ku Zabytków Techniki są zabudowania dawnej Rzeź-
ni Miejskiej. Zostały one wzniesione w  latach 1877 
– 1878 według projektu Macieja Moraczewskiego 
(inicjatora powstania Krakowskiego Towarzystwa 
Technicznego). Jako jego lokalizację wybrano pod-
miejskie nieużytki w  pobliżu ujścia Starej Wisły do 
głównego nurtu rzeki. Był to pierwszy wielkomiej-
ski zakład przemysłowy na Grzegórzkach. Kompleks 
składał się m.in. z  wieży ciśnień, fabryki margary-
ny, budynków mieszkalnych i  administracyjnych 
oraz szeregu hal, gdzie prowadzono ubój. W 1931 r. 
wzniesiono nową wieżę wodną. Kompleks ten słu-
żył zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako wła-
sność Krakowskich Zakładów Mięsnych aż do 2003 r.  
Do dziś zachowało się sześć budynków, które po grun-
townej renowacji weszły w skład otwartej w 2005 r. 
Galerii Kazimierz, zajmującej teren dawnego zakładu.

Jako kolejny obiekt na wspomnianym szlaku za-
bytków techniki można wymienić Fabrykę Maszyn 
i  Narzędzi Rolniczych Ludwika Zieleniewskiego. Pi-
saliśmy już o niej w jednym z poprzednich numerów 
naszej gazetki, wspominając o ulicy Zieleniewskiego. 
W  przeciwieństwie do dwóch wcześniej opisywa-
nych obiektów, po wspomnianej fabryce pozostał 
tylko dawny budynek dyrekcji fabryki, natomiast za-
budowania samej fabryki już nie istnieją. Na ich miej-
scu powstaje osiedle mieszkaniowe.

Na tym lista zabytków Grzegórzeckiego Szlaku Za-
bytków Techniki się nie kończy. Są wśród nich także 
m.in. zabudowania dawnej wytwórni Państwowego 
Monopolu Spirytusowego, znajdujące się na ul. Fa-
brycznej.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Patroni naszych ulic

Dnia 3 kwietnia 2022 r. o  godz. 12.00 w  Sali Mie-
dzianej Pałacu Krzysztofory – w  Muzeum Krakowa 
przy Rynku Głównym 35 odbyła się gala wręczenia 
nagród i  wyróżnień laureatom konkursu „Patronki 
i Patroni Krakowskich Ulic”

Dziewiąta edycja konkursu została zorganizowana 
przez: Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzie-
żowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102, Biblio-
tekę Kraków, Kancelarię Rady Miasta Krakowa przy 
współudziale partnerów: Rady Dzielnicy II Grzegórz-
ki, Kancelarii Prezydenta Miasta, Muzeum Krakowa, 
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krako-
wa, Towarzystwa Prądnickiego, Centrum Młodzieży 
im. dr. Henryka Jordana – Ośrodek Edukacji Obywa-
telskiej, Archiwum Narodowego w Krakowie.

 Patronat nad tym konkursem objęli: Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz oraz Prezes 
Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krako-
wa Jacek Purchla.

Do konkursu zostały zaproszone dzieci z czterech 
kategorii wiekowych - klas 1-3, klas 4-6 i klas 7-8 oraz 
uczniowie w przedziale wiekowym od 13-18 lat.

W sumie we wszystkich edycjach udział wzięło już 
prawie 1800 osób. Do konkursu zgłoszono aż 207 
prac, łącznie przyznano: 20 nagród oraz 30 wyróż-
nień. Prace zostały wykonane w formie plastycznej 
– rysunku, lapbooka czyli kreatywnych portfoliach 
danej postaci, fotomontaż. Nagrody zwycięzcom 
wręczył wiceprzewodniczący Artur Buszek, który re-
prezentował Radę Miasta Krakowa. 

Konkurs miał na celu przedstawienie osób znanych 
z  tabliczek ulicznych, które są patronami krakow-
skich miejsc publicznych. Wiele osób, które honorują 
nazwy ulic są w dużej mierze anonimowe, konkurs 
pozwolił nam w pewnym stopniu przybliżyć pozna-
nie tych postaci. Są to osoby kultury, nauki, politycy, 

 Wręczenie nagród w IX edycji konkursu „Patronki i Patroni Krakowskich Ulic”

żołnierze, królowie, święci, postaci znane z  literatu-
ry itp. Decyzje o nazwie ulic, alei, placów, skwerów, 
osiedli i  obiektów inżynieryjnych podejmowane są 
przez Radę Miasta Krakowa i mają na celu upamięt-
nienie postaci ze względu na ich zasługi dla Krakowa 
i Polski. 

Uczestnicy konkursu wśród znanych postaci wy-
brali m.in., Maria Jarema, Emilia Plater, królowa Ja-
dwiga Andegaweńska, Maria Skłodowska-Curie, 

Helena Modrzejewska, Maria Konopnicka, Olga 
Boznańska, Józef Piłsudski, Mikołaj Kopernik, Fryde-
ryk Chopin, Tadeusz Kantor, Stanisław Wyspiański, 
Stanisław Lem, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, 
Władysław Gnyś, Stefan Janus.

 IX edycja konkursu jest pierwszą edycją, w której 
postanowiono oprócz patronów dołączyć również 
patronki. Zainteresowanie znanymi patronkami ulic 
było ogromne, większość nagrodzonych prac przed-
stawiały znane, zasłużone kobiety. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom kon-
kursu życząc dalszych sukcesów.

Fot. Mateusz Drożdż

Fot. Mateusz Drożdż

Gala wręczenia nagród

Małgorzata Włoszczyk  
Przewodnicząca Komisji Edukacji  

Rady Dzielnicy II Grzegórzki 
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Zimowo-wiosenne sprzątanie Białuchy
W  dn. 2.04.2022 r. została zorganizowana kolej-

na akcja społeczna sprzątania Bulwarów Białuchy.  
Na apel radnego Karola Kwiatka zgłosiło się sporo 
odważnych wolontariuszy chętnych do pomocy. 
Temperatura nie zachęcała do spacerów, a  co do-
piero do porządków ogrodniczych. Było około 1-2˚C. 
Dzień wcześniej spadł śnieg. Na szczęście pokrywa 
śnieżna w centrum Krakowa była na tyle niestabilna, 
że umożliwiła wolontariuszom pozbieranie śmieci 
oraz odpadów zielonych. W  związku z  niebezpie-
czeństwem poślizgnięcia się na brzegach Biału-
chy wolontariusze postanowili posprzątać działki,  
które były bardzo zaśmiecone. Jedną z  nich jest 
działka nr 278/12 obr. 6 Śródmieście, która znajdu-
je się między Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego a  rzeką Białuchą (Rys. 1).  
Do dziś kwestie prawne nie są w pełni uregulowane. 
Kiedyś szlak pieszy przechodzący przez tą działkę 
był zagrodzony. Obecnie trwają rozmowy między 
Wydziałem Skarbu UMK a  pełnomocnikiem właści-
ciela mające na celu między innymi włączenie tej 
działki do planowanego parku rzecznego wzdłuż 
rzeki Białuchy. 

Do akcji sprzątania włączyła się młodzież z ZSOMS 
(Rys. 2). Z  rozmowy z  młodzieżą dostrzec można 
pewną potrzebę utworzenia dla nich takich miejsc, 

Rysunek 1 Lokalizacja działki 278/12 obr. 6 Śródmieście  
na ścieżce pieszej pomiędzy ulicami Olszyny a Chrobrego.

Rysunek 2 Młodzież z ZSOMS chętnie wzięła udział w akcji 
sprzątania.W tle budynek ZSOMS

Rysunek 3 Mieszkańcy zbierający odpady zielone

Rysunek 4 Miła niespodzianka na koniec akcji  
dla najwytrwalszych wolontariuszy

gdzie mogliby zbudować szałas a nawet swoją bazę 
w oddali od komputera. Mieszkańcy biorący udział 
w akcji (Rys. 3) i przechodnie opowiadali o wydarze-
niach jakie w przeszłości miały miejsce na działce nr 
278/12, a także o niebezpieczeństwach czyhających 
na dzieci w tym nieoświetlonym miejscu. Na miejscu 
znaleziono klucze do mieszkania, dużą walizkę, któ-
ra była mocno zarośnięta roślinnością. 

Każdy wolontariusz otrzymał rękawice i słodką nie-
spodziankę. Najwytrwalsi wolontariusze doczekali 

obiadu (Rys. 4). Więcej zdjęć z  akcji sprzątania Bia-
łuchy można znaleźć pod adresem: www.kwiatek.
krakow.pl/bialucha. Wszystkim uczestnikom akcji 
należą się ogromne podziękowania, że pomimo nie-
sprzyjających zimowych warunków pogodowych 
odważyli się i przyszli nad Białuchę.

Karol Kwiatek
 Członek Rady Dzielnicy II Grzegórzki 
 radny@kwiatek.krakow.pl
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Wyrwa na rzece Białucha w Parku Dąbie
W  obrębie Osiedla Dąbie, blisko Bulwarów Wiśla-

nych, znajduje się Park Dąbie. Jest on popularnym 
miejscem spacerów i  wypoczynku dla jego miesz-
kańców. Na terenie parku znajduje się m.in. plac 
zabaw dla dzieci (tzw. Smoczy Skwer), jest tam po-
nadto sporo ścieżek spacerowych. Przebiega tam 
również długa ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż 
Wisły przez znaczną część Krakowa.

 Park Dąbie od południowej strony ota-
cza rzeka Wisła, z  kolei od północnego - wschodu 
jego granicą jest uchodząca do niej rzeka Białucha.  
Ta druga, choć wygląda na niepozorną (przynajmniej 
w porównaniu do Wisły), to jednak ostatnio bardziej 
dała znać o sobie.

 Jesienią ubiegłego roku zdarzały się dni, kie-
dy miały miejsce intensywne opady deszczu. W po-
przednich latach, gdy ich skutkiem było wezbranie 
wód Białuchy, czasami prowadziło to do tego, że 
ścieżka rowerowa była zamulana i zalewana. Ale tym 
razem następstwem wcześniejszych opadów desz-
czu było lekkie osunięcie się ziemi na prawym brze-
gu rzeki, blisko mostu na Al. Pokoju. Powstała w ten 
sposób wyrwa osuwiskowa.

 Pod koniec ubiegłego roku wyrwa na Bia-
łusze trochę się powiększyła. Wtedy z perspektywy 
mostu na Al. Pokoju dało się zauważyć to, że główny 
nurt Białuchy płynął nawet bezpośrednio przy wy-
rwie. Stwarzało to uzasadnione poczucie niebez-
pieczeństwa dalszego powiększania się wyrwy, a co 
za tym idzie, możliwość powstania następnych osu-
wisk. W związku z tym, ze względu na bliskość ścież-
ki rowerowej oraz wyrwy, postanowiono zamknąć 
ścieżkę rowerową i  wyznaczyć tymczasowy skrót. 
Jest on położony bardzo blisko jej dotychczasowe-
go przebiegu, jednak pozwala w miarę bezpiecznie 
ominąć wspomnianą wyrwę.

 Ze względu na to, że cieki wodne położone 
między obwałowaniami każdej rzeki są zarządzane 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Pol-
skie” (które nie jest podmiotem zarządzanym przez 
samorząd), wspomniany podmiot ogłosił przetarg 
na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu 
zabudowy wspomnianej wyrwy. Jednak ogłaszane 
jeden po drugim przetargi nie wyłoniły wykonaw-
cy, gdyż po prostu nikt się nie zgłosił. Wkrótce prze-
widuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. W  celu 
tymczasowego zabezpieczenia wyrwy, wzdłuż osu-
wiska umieszczono worki z piaskiem. Powstrzymało 
to dalsze poszerzanie się osuwiska. Dalszy rozwój 
sytuacji w tamtym miejscu uzależniony jest więc od 
tego kiedy będzie możliwe przeprowadzenie kon-
kretnych prac przez określonego wykonawcę.

 Na razie wspomniany fragment ścieżki ro-
werowej w Parku Dąbie jest tymczasowo zamknię-
ty, a  rowerzyści, jadąc wzdłuż Białuchy w  kierunku  
Al. Pokoju muszą się poruszać skrótem. Jadąc 
wzdłuż Bulwarów Wiślanych od strony centrum mia-
sta w kierunku Nowej Huty muszą wyjechać do góry 
na Al. Pokoju (zaliczając po drodze wspomniany 
skrót), następnie przejechać przez most na Białusze, 

na końcu zaś znieść rower po schodach w kierunku 
bulwarów. Należy tu przy okazji wspomnieć, że sy-
tuacja ta mogłaby wyglądać inaczej. Niezależnie od 
konieczności rozwiązania problemu wspomnianego 
osuwiska, kilka lat temu pojawiły się bowiem propo-
zycje zbudowania kładki na rzece Białucha od stro-
ny Parku Dąbie w kierunku dalszej części bulwarów 
(czyli w  kierunku Nowej Huty). Ułatwiłoby to tym 
samym zarówno pieszym, jak i  rowerzystom prze-
kroczenie Białuchy. Jednak problemy własnościowe 
powodują, że inwestycja ta się opóźnia.

Biorąc pod uwagę fakt, że osuwisko przy rze-
ce Białucha stwarza zagrożenie dla osób poru-
szających się w  jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
Rada Dzielnicy II Grzegórzki na posiedzeniu w dn. 
24.03.2022 r. przyjęła uchwałę. Jest to wniosek do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Pol-
skie”, a także do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krako-
wie o  podjęcie pilnego zabezpieczenia brzegów 
rzeki Białuchy we wspomnianym miejscu, a  także 
przy ul. Otwinowskiego – gdzie również występuje 
podobny problem.

Łukasz Pietryka
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

wyrwa na rzece Białucha- widok od strony Al. Pokoju

wyrwa na rzece Białucha- widok od strony Parku Dąbie
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Mistrzostwach Szkół Sportowych  
w Pływaniu - Racibórz 2022 

      W dniach: 12 i 13 marca na terenie raciborskiej 
pływalni H2Ostróg odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Sportowych, które miały wyłonić najlepszą pływac-
ką szkołę podstawową w Polsce.

Na starcie pojawiły się 34 zespoły. Reprezentacje 
składały się z 20 osób. Uczestnicy zostali podziele-
ni na dwie kategorie: pierwsza – 13 lat i młodsi – 10 
osób, druga – 14-15 lat – 10 osób.

Rano odbywały się eliminacje, wieczorem finały,  
w których zaczynała się rywalizacja o punkty dla 
szkoły.

Pierwszemu miejscu przypadało - 17pkt, drugiemu 
– 15pkt, trzeciemu – 14pkt. Zdobywcy kolejnych lo-
kat także zyskiwali punkty, odpowiednio od 13, 12, 
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 do 1pkt. 

   W pierwszym dniu zmagań miała miejsce rywali-
zacja na dystansach: 200m stylem dowolnym, 100m 
stylem klasycznym, 200m stylem grzbietowym, 
200m stylem zmiennym, 200m stylem motylko-
wym, 50m stylem dowolnym, sztafeta 4x50m sty-
lem zmiennym mix.

   W drugim dniu zawodnicy płynęli na dystansach: 
100m stylem dowolnym, 200m stylem klasycznym, 
100m stylem grzbietowym, 100m stylem motylko-
wym, 400m stylem dowolnym oraz sztafeta 4x100m 
stylem dowolnym.

Punkty zdobywali dla nas wszyscy reprezentanci:
44pkt. - Dakowicz Lena
12pkt. - Dąbek Zuzanna
7pkt. -   Dygulska Weronika
66pkt. - Gościńska Gabriela
33pkt. - Grzywacz Gabriela
39pkt. - Jałowiecka Gabriela
41pkt. - Marciniak Aleksandra
34pkt. - Nowacka Emilia
53pkt. - Skrzypek Ada
61pkt. - Stanek Magdalena

52pkt. - Kusz Franciszek
34pkt. - Łetocha Norbert
57pkt. - Nowakowski Oliwier
49pkt. - Rachwał Patryk
31pkt. - Rolnicki Maksymilian
34pkt. - Sakłak Szymon
31pkt. - Sotkowski Kacper
33pkt. - Stawowski Marcin
35pkt. - Szymacha Aleksy
35pkt. - Tarasek Igor
Sztafety:

1 miejsce - 4x100m stylem dowolnym - Gościńska 
Gabriela, Dakowicz Lena, Grzywacz Gabriela, Skrzy-
pek Ada,
2 miejsce - 4x50m stylem zmiennym mix - Nowa-
kowski Oliwier, Marciniak Aleksandra, Sakłak Szy-

mon, Stanek Magdalena,
2 miejsce - 4x100m stylem dowolnym - Stanek Mag-
dalena, Marciniak Aleksandra, Dygulska Weronika, 
Jałowiecka Gabriela,
2 miejsce - 4x50m stylem zmiennym mix - Skrzypek 
Ada, Kusz Franciszek, Gościńska Gabriela, Łętocha 
Norbert,
3 miejsce - 4x100m stylem dowolnym - Łętocha Nor-
bert, Kusz Franciszek, Szymacha Aleksy, Tarasek Igor,
4 miejsce - 4x100m stylem dowolnym - Nowakowski 
Oliwier, Sotkowski Kacper, Rolnicki Maksymilian, Ra-
chwał Patryk,
5 miejsce - 4x50m stylem zmiennym mix - Dakowicz 
Lena, Nowacka Emilia, Tarasek Igor, Szymacha Aleksy,
11  miejsce - 4x50m stylem zmiennym mix - Jałowiec-
ka Gabriela, Rolnicki Maksymilian, Sotkowski Kacper, 
Dygulska Weronika.

Wszystkim zawodnikom oraz trenerom udzieliły 
się wielkie emocje. Walka trwała do samego końca.

W końcowej klasyfikacji Szkoła Podstawowa nr 75 
zajęła drugie miejsce w obydwu kategoriach.

Grupa zawodników młodszych awansowała na 
drugie miejsce (w zeszłym roku było to miejsce trze-
cie). Starsi utrzymali wysoką, drugą lokatę. 

Wielkie gratulacje dla całej reprezentacji!

Krzysztof Sobesto
Dyrektor ZSOMS
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Pałac Pod Krzysztofory od nowa
W sierpniu ubiegłego roku po kilkunastu latach 

prac budowlano – konserwatorskich budynek Pała-
cu pod Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 został 
ponownie otwarty dla publiczności. Gmach odzy-
skał swoją dawną świetność oraz został przystoso-
wany do współczesnych standardów muzealnictwa, 
zyskując m.in. nowoczesne przestrzenie wystawien-
nicze, biblioteczne, edukacyjne, konferencyjne, 
usługowe. Na szczególną uwagę zasługuje ogólno-
dostępny pasaż łączący Rynek Główny z ulicą Szcze-
pańską oraz arkadowy dziedziniec pałacowy. 

W ciągu wieków z dziejami Pałacu Pod Krzysztofory 
wiele razy splatały się główne wątki historii Krakowa 
i Polski. W swojej historii budynek pełnił także różne 
funkcje: w średniowieczu był rezydencją mieszczań-
ską, przebudowaną w XVII wieku na pałac magnacki, 
potem wielką kamienicę czynszową, a następnie zo-
stał adaptowany na gmach urzędu, aby w końcu stać 
się siedzibą miejskiego muzeum.

Przez wieki Krzysztofory były jedną z najokazal-
szych rezydencji miejskich w Krakowie. Początki 
zabudowy w narożniku Rynku i ulicy Szczepań-
skiej swoimi początkami sięgają  czasów po lokacji 
Krakowa (1257 r.); pierwotnie wzniesiono tu wieżę 
mieszkalno-obronną. Kolejni właściciele kamienicy 
wzniesionej w XIV w. należeli do czołowych rodzin 
mieszczańskich (Morsztynowie). Zabudowania pa-
łacowe powstały w XVII w., zainicjował je marszałek 
nadworny koronny Adam Kazanowski (zm. 1649). 
Zasadnicza przebudowa obiektu została dokona-
na przez architekta Jakuba Solariego w latach 1682 
–1684 na zlecenie ówczesnego właściciela budynku 
Wawrzyńca Jana Wodzickiego. Powstał wówczas 
monumentalny pałac z dziedzińcem arkadowym. 
Pomieszczenia pałacowe na I piętrze tworzą amfila-
dowy układ różnej wielkości komnat. W rezydencji 
byli podejmowani władcy polscy: Jan II Kazimierz 
(kilkukrotnie), Michał Korybut Wiśniowiecki z Ele-
onorą Habsburżanką, Jan III Sobieski oraz Stanisław 
August Poniatowski. W pałacu gościł także przyszły 
car Rosji Paweł I.

Pałac Pod Krzysztofory to jedno z najważniejszych 
miejsc pamięci w Krakowie. Po wyzwoleniu Krakowa 
z rąk austriackich, w 1809 r. przez pół roku znajdo-
wała się tu kwatera główna księcia Józefa Poniatow-
skiego, naczelnego wodza wojsk Księstwa Warszaw-
skiego. Tutaj zapadła decyzja o wybuchu powstania 
krakowskiego, w lutym 1846 r. ogłoszono Manifest 
Rządu Narodowego. Także podczas wydarzeń Wio-
sny Ludów w 1848 r. spotykali się przedstawiciele 
środowisk patriotycznych. W 1914 r. w gmachu znaj-
dowało się najważniejsze w mieście biuro werbun-
kowe do Legionów Polskich, a także koszary legio-
nistów. W listopadzie 1918 r. w pałacu znajdowały 
się biura Polskiej Komisji Likwidacyjnej, która likwi-
dowała władzę austriacką na terenie Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. 

Od 1843 do 1911 r. posesja należała do kupiec-
kiej rodziny Walterów i miała charakter kamienicy 

czynszowej. W budynku działały znane krakowskie 
sklepy i lokale gastronomiczne, w tym słynny skład 
kolonialny i lokal śniadaniowy Antoniego Hawełki. 
W latach 1878 – 1879 w miejsce wysokiego dachu, 
wprowadzono obecny, co w widoczny sposób przy-
czyniło się do utraty walorów stylowych budowli. 
Zespół pałacowy zdewastowany wieloletnim użyt-
kowaniem, mocno wyeksploatowany użytkowa-
niem na rozliczne funkcje był realnie zagrożony 
wyburzeniem przed wybuchem I wojny światowej. 
W 1911 r. budynek nabyła spółka kierowana przez 
przedsiębiorcę Gustawa Gersona Bazesa z zamia-
rem zburzenia w celu zrealizowania planów budowy 
dochodowego kompleksu handlowo-hotelowego 
w zachodniej części rynku. Energiczna akcja miło-
śników zabytków przy wsparciu następcy tronu ar-
cyksięcia Franciszka Ferdynanda, doprowadziła do 
zawieszenia realizacji projektu.

Krzysztofory to ważne miejsce związane z dziedzic-
twem kulturowym Krakowa. Tutaj powstawały wy-
bitne dzieła sztuki. W reprezentacyjnej Sali Baltazara 
Fontany, noszącej nazwę na cześć wybitnego artysty 
zachował się interesujący strop plafonowy Strącenie 
Faetona. Dzieło wykonane techniką stiukową około 
roku 1700 należy do znakomitych dzieł sztuki baro-
kowej w Krakowie o włoskiej proweniencji. 

W II poł. XX w Krzysztofory stały się synonimem 
awangardy i współczesnej sztuki Krakowa. Gotyckie 
piwnice stały się siedzibą plastycznej Grupy Krakow-
skiej II. W latach 1961–1980 działał tu teatr Cricot 2 
Tadeusza Kantora. Tutaj w 1975 r. miał swoją pre-
mierę słynny spektakl  „Umarła klasa”. W połowie lat 
60. XX w. część pałacu została przekazana Muzeum 
Historycznemu Miasta Krakowa, z czasem budynek 
stał się siedzibą instytucji. 

W zamierzeniu Krzysztofory po modernizacji staną 
się miejscem kompleksowego i dyskursywnego spoj-
rzenia na miasto, jego dzieje i dziedzictwo; będą nie 
tylko miejscem  przekazywania wiedzy o Krakowie, 
lecz także doświadczenia miasta; miejscem dialogu 
ze społecznością Krakowa. Z myślą o jego mieszkań-
cach Muzeum Krakowa przygotowało nową bogatą 
i różnorodną ofertę edukacyjną i kulturalną, wśród 
których są m.in. wykłady, debaty, spotkania sieciu-
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ADRESY E-MAILOWE RADNYCH DZIELNICY II

Ciemięga Małgorzata (ciemiega.malgorzata2@gmail.com);
Czytajło Mieczysław (mczytajlo@poczta.fm);
Derdziński Łukasz (Lukaszdzielnica2@gmail.com);
Dzieszyńska Beata (beata.dzieszynska@gmail.com);
Finowski Grzegorz (grzegorzfinowski@gmail.com);
Firlej Monika (zielonegrzegorzki@gmail.com);
Fujak Marta (marta.fujak@gmail.com);
Gołąb-Radziszewska Alicja (a.golab.r@interia.pl);
Kąkiel Grzegorz (grzegorzkakiel@op.pl);
Kwiatek Karol (radny@kwiatek.krakow.pl);

Pietryka Łukasz (lukasz_pietryka@wp.pl);
Rewicka Berenika (berenika.dzielnica2@gmail.com);
Semik Zbigniew (z.semik@gmail.com);
Skoczeń Michał (michalskoczen@gmail.com);
Stachowiec Paweł (pawel.stachowiec@gmail.com);
Ślusarczyk Tomasz (ts11@onet.pl);
Świech Jarosław (jarekswiech@wp.pl);
Wilczyńska Julia (julia.m.wilczynska@gmail.com);
Włoszczyk Małgorzata (wlochy0@poczta.onet.pl);
Wolny Artur (wolny@poczta.pl);
Zapiór Violetta (viola212121@gmail.com)

Wykaz instytucji (punktów) w których moż-
na otrzymać bezpłatny egzemplarzgazetki 
dzielnicy „Dzielnica II” w roku 2022

- Komisariat Policji - Biały Domek (ul. Lubicz)
- Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Grunwaldzka 5)
- Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Lotnicza 1)
- Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2  
(ul. Gurgacza 5)
- „U Siemachy” (ul. Mogilska 58).
- Klub „Strych” (ul. Masarska 14)
- Katolicki Dom Kultury im. Sapiehy  
(ul. Bobrowskiego 6)
- Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”  
(al. Daszyńskiego 16)

Biblioteki na terenie dzielnicy:
- ul. Bobrowskiego 11
- al. Daszyńskiego 22
- ul. Lubomirskiego 7a
- ul. Brodowicza 1
- al. Pokoju 33

Żłobki:
- nr 33 (ul. Żółkiewskiego 15)
- nr 19 (ul. Świtezianki 7)

Przedszkola:
- „Pod Gwiazdkami” (ul. Szafera 2)

- nr 79 (ul. Widok 29)
- nr 80 (ul. Kotlarska 5 a)
- nr 90 (ul. Gurgacza 1)
- nr 124 (ul. Zwycięstwa 22)
- nr 139 (ul. Bema 21)

Szkoły Podstawowe:
- nr 3 (ul. Topolowa 22)
- nr 10 (ul. Blachnickiego 1)
- nr 18 (ul. Półkole 11)
- nr 38 (ul. Fr. Nullo 23)
- nr 39 (ul. Jachowicza 5)

Licea:
- nr VIII (ul. Grzegórzecka 24)
- nr XIII (ul. Sądowa 4)
- nr XXIV (ul. Wilka-Wyrwińskiego11)

Zespoły szkół:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego (ul. Grochowska 20)
- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych  
(ul. Lubomirskiego 21)
- Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (ul. Kopernika 19)

Przychodnie:
- ul. Grzegórzecka 73-73a
- al. Pokoju 4
- ul. Olszańska 5
- ul. Widok 31 

jące, spotkania autorskie, przedstawienia teatral-
ne, zajęcia warsztatowe, oprowadzania, spacery.  
Od grudnia ubiegłego roku zapraszamy do zwiedza-
nia nowej wystawy stałej o naszym mieście zatytu-
łowanej „Kraków od początku bez końca”, która zaj-
muje powierzchnię ponad 1500 m kw. w piwnicach  
i na I piętrze budynku. Zwiedzając ekspozycję może-
my poznać dzieje, dziedzictwo kulturowe Krakowa 
oraz życie codziennego jego mieszkańców dawniej 
i współcześnie. Na wystawie prezentowanych jest 
kilkaset najcenniejszych obiektów muzealnych ze 

zbiorów Muzeum Krakowa, w tym dzieła Jana Matej-
ki, Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Olgi Boznań-
skiej, Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Hanny 
Rudzkiej-Cybisowej, Konstantego Laszczki, czy też 
Xawerego Dunikowskiego. Od 13 kwietnia br. zapra-
szamy do zwiedzania wystawy czasowej „Wisła re-
-kreacja” o znaczeniu rzeki Wisły w życiu miasta. 

dr Piotr Hapanowicz, kustosz dyplomowany, 
kierownik Oddziału Pałac Krzysztofory


