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DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI:
Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu – wtorek, godz. 1000-1100
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:

Alicja Gackiewicz, – e-mail: alicjagackiewicz@op.pl; tel. 660 637 090
z-ca przewodniczącego
Jerzy Kopacz – e-mail: jurkop45@interia.pl
Agata Pasionek-Sacha – e-mail: agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
Adam Goch – e-mail: adamgoch@wp.pl; tel. 602 369 499

BIURO RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VI BRONOWICE
ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p.
(wejście od ul. Wiedeńskiej,
budynek KS „Bronowianka”)
30-149 Kraków
tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

Godziny Przyjmowania
Mieszkańców:
poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.
Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby:
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek
nadesłanych tekstów.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZYMY PAŃSTWU, ABY TEN SZCZEGÓLNY CZAS PRZYNIÓSŁ
CHWILĘ WYTCHNIENIA W CODZIENNYM ZABIEGANIU.
BYŁ CZASEM REFLEKSJI, KTÓRA POZWOLI SPOJRZEĆ NA WIELE
RZECZY Z DYSTANSEM.
WIGILIJNY WIECZÓR NIECH ZJEDNOCZY NAS PRZY WSPÓLNYM
STOLE, PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI, NAPEŁNIAJĄC WIARĄ
I NADZIEJĄ NA NADCHODZĄCE „JUTRO”, A NOWY ROK PRZYNIESIE
SAME SŁONECZNE DNI I SIŁĘ DO STAWIANIA CZOŁA NOWYM
WYZWANIOM.
Rada i Zarząd
Dzielnicy VI Bronowice
oraz Redakcja

Informacja

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Wnioski należy składać
w nieprzekraczalnym terminie
do 23 stycznia 2017 r.

„Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskaza-

ranice obszarów objętych planem szczegółowo określają załączniki graficzne
dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Przykładowy formularz
wniosku i zbiorcza mapa
z odnośnikami do opisów
dla poszczególnych
obszarów jest
do pobrania
na stronie:

G

�

Wniosek należy własnoręcznie podpisać, z podaniem imienia, nazwiska, adresu
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której
wniosek dotyczy.

nych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

www.bip.krakow.pl

� Wnioski można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa,
w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze);
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta Krakowa,
Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków;
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone
bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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BOGDAN SMOK

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

J

eszcze przed zakończeniem
roku kalendarzowego możemy
podsumować realizację zaplanowanych inwestycji i remontów w naszej
dzielnicy.
Dzięki dodatkowym środkom
finansowym uzyskanym z Miasta
wykonane zostały niżej wymienione
inwestycje i remonty:
● Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 przy ul. Szablowskiego;
● Remont ul. Pod Strzechą;

● Remont ul. Tetmajera;

● Remont ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Bronowickiej do al. Armii
Krajowej;
● Rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie terenu zielonego
w Parku Młynówka Królewska po
byłym pomniku Koniewa;
● Budowa wielopokoleniowego placu
zabaw – „Smoczy Skwer” w Parku
Młynówka Królewska;

fot. Bogdan Smok

● Opracowanie projektu budowy boisk
wielofunkcyjnych w Szkole Podstawowej nr 138 w Mydlnikach;
● Remont fragmentu chodnika na ulicy
Wiedeńskiej.
Czekamy jeszcze na remont ul. Żelechowskiego i budowę sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik. Trwa też budowa

fot. Agata Pasionek-Sacha

PARKING PARK&RIDE W BRONOWICACH

Parking powstanie pomiędzy torowiskiem tramwajowym, magistralą kolejową a zjazdem
z al. Armii Krajowej do ul. Bronowickiej
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chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż
al. Armii Krajowej.
Jeśli chodzi o środki finansowe
dzielnicy przeznaczone na remonty
dróg, chodników i oświetlenia w roku
2016 możemy zakomunikować, że
zostały one w pełni wykorzystane na
realizację zadań, takich jak:
● Remont ul. Zarzecze na odcinku od
ul. Przybyszewskiego do ul. J. Lea;
● Remont ul. Czepca;
● Remont chodnika na ul. Katowickiej
wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 50;
● Remont fragmentu chodnika na ul.
Żeleńskiego;
● Budowa zatok postojowych wzdłuż
ul. Bronowickiej, realizowana w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego – I etap;
● Budowa oświetlenia na ul. Nad Zalewem;
● Dobudowa oświetlenia na ul. Machaya – wykonanie projektu;
● Dobudowa oświetlenia na ul. Palmowej – wykonanie projektu;
● Budowa przejścia na wały rzeki
Rudawy – opracowanie projektu;
● Przebudowa schodów w Parku Młynówka Królewska, przy przejściu dla
pieszych przez ul. Przybyszewskiego;
● Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Rydla nr 18-22 – opracowanie koncepcji.
Pełną informację, zawierającą zestawienie kosztów związanych z realizacją
poszczególnych zadań przedstawimy
Państwu w Nowym Roku, po otrzymaniu sprawozdań z jednostek miejskich.

◁▷

Inwestycje i remonty
na finiszu!

P

arking typu P&R czyli „Parkuj
i jedź”, stanowiący element systemu Komunikacji Miejskiej, to idea
mająca na celu zachęcenie kierowców
do pozostawienia swoich samochodów
w obszarze poza centrum miasta i korzystanie z komunikacji zbiorowej. Zlokalizowany jest on przeważnie w pobliżu peryferyjnych przystanków komunikacji miejskiej i przystanków kolei
aglomeracyjnej. Być może z tego powodu pierwsze parkingi tego typu, które
powstały w Krakowie w latach 90., nie
spełniły swojej funkcji, ponieważ były
zlokalizowane zbyt blisko centrum
i były raczej parkingami docelowymi,
a nie przesiadkowymi. Obecnie na terenie Krakowa funkcjonują dwa parkingi „Parkuj i Jedź” – Czerwone Maki

Remont al. Armii Krajowej

O

d stycznia mieszkańcy Krakowa, a szczególnie Bronowic
spotkają się ze sporymi utrudnieniami
komunikacyjnymi w rejonie al. Armii
Krajowej, ale nie tylko.
Powód – remont linii kolejowej
z Krakowa do Katowic, na pięciokilometrowym odcinku z Krakowa Głównego Towarowego do przystanku Kraków-Mydlniki. Prace potrwają nawet
półtora roku, a pierwsze utrudnienia
mogą pojawić się już 2 stycznia.
Ograniczenia, z jakimi możemy się
spotkać:
● zamknięty będzie przejazd ulicą Łupaszki (w pierwszej kolejności);
● przejazd ul. Zielony Most będzie
zablokowany (po otwarciu wiaduktu
na ul. Łupaszki);
● na al. Armii Krajowej będzie zwężenie, jeden pas ruchu w każdym
kierunku;
● ulica Rydla przez kilka miesięcy pozostanie ślepa;

● na ulicy Godlewskiego, przez krótki
czas, będzie obowiązywać zmieniona
organizacja ruchu;
● od 3 do 12 lutego (w okresie ferii
zimowych) al. Armii Krajowej będzie
całkowicie nieprzejezdna.
Takie są prognozy,
choć szczegółowy harmonogram prac nie jest jeszcze w pełni znany. Pracownicy ZIKiT zabiegają
o jak największe zminimalizowanie utrudnień, poprzez fazowe zamykanie
poszczególnych odcinków
prac. Np. jeśli aleja Armii
Krajowej pozostanie zwężona, to pobliski przejazd
przez ul. Zielony Most powinien być otwarty.
Ważne jest też umożliwienie na ul. Zielony
Most ruchu pieszego, ze
względu na lokalizację

Parkingi przesiadkowe, realizowane przez Miejską Infrastrukturę,
współfinansowane są ze środków unijnych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Źródło: Kraków.pl

SP nr 50, do której uczęszczają dzieci
z pobliskiego os. Widok. W tej sprawie
urzędnicy ZIKiT prowadzą jeszcze rozmowy z Koleją.
Dodatkowo wykonawca zapewnia, że mieszkańcy Bronowic na ten
czas będą mieli zapewnioną możliwość szybkiego transportu do centrum
miasta.

fot. Małgorzata Sroczyńska

OD STYCZNIA UTRUDNIENIA

parkingu zapewnią schody oraz windy.
Wszystko przystosowane będzie dla
osób niepełnosprawnych.
Dla osób podróżujących rowerem
zaprojektowane zostaną miejsca, gdzie
będzie można bezpiecznie zostawić
swój jednoślad i w dalszą podróż udać
się innym środkiem transportu.
Podobnie jak w przypadku innych
parkingów P+R realizowanych przez
Miejską Infrastrukturę, obiekt ma
być przyjazny również dla kierowców
korzystających z samochodów elektrycznych. Jak inne tego typu parkingi przygotowywane przez wykonawcę,
będzie też wyposażony w elementy
dynamicznej informacji pasażerskiej.
Przy ulicach dojazdowych umieszczone zostaną tablice informujące w czasie
rzeczywistym o liczbie wolnych miejsc
parkingowych.

◁▷

– Dworzec zlokalizowany będzie
wewnątrz łącznicy węzła drogowego
ul. Balickiej i Armii Krajowej. Zadaszenie dworca autobusowego stanowić
będzie pierwsza kondygnacja wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych, na którym kierowcy pozostawiając swój pojazd będą
mogli skorzystać z miejskiego, jak
i aglomeracyjnego środka transportu
komunikacji zbiorowej (system P+R) –
wyjaśnia Piotr Kącki, prezes Miejskiej
Infrastruktury sp. z o.o. W pierwszym
etapie przewiduje się powstanie jednej zadaszonej kondygnacji parkingu
z możliwością późniejszej rozbudowy
o kolejne kondygnacje.
Pierwsza kondygnacja parkingu
wybudowana w poziomie nasypu kolejowego oraz ul. Balickiej, w sposób
naturalny zapewni komunikację pieszą, minimalizując odległość dojścia
pomiędzy przystankami komunikacji
tramwajowej a parkingiem. Dopełnieniem inwestycji będzie funkcjonalne
powiązanie z projektowanymi w tym
rejonie przystankami kolejowymi trasy E30. Komunikację dworca autobusowego z poszczególnymi poziomami

◁▷

i Giełda Balicka, a w planach są kolejne.
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji dla parkingu P+R Bronowice,
na opracowanie wielobranżowej koncepcji wraz z uzgodnieniami do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej oraz
programu funkcjonalno-użytkowego
dla parkingu P+R Bronowice. Koncepcja ma być gotowa do lata 2017 roku.
Następnie zostanie rozpisany przetarg
na realizację tego zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Sama budowa zaplanowana jest na 2018 rok. Parking
zlokalizowany będzie pomiędzy torowiskiem tramwajowym, magistralą kolejową a zjazdem z al. Armii Krajowej
do ul. Bronowickiej i tym samym zintegruje komunikację kolejową, tramwajową, autobusową i samochodową.
Jak podaje oficjalny serwis miejski, zostanie zaprojektowany dworzec
autobusowy komunikacji miejskiej,
wyposażony w niezbędną dla obsługi
podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe dla autobusów, przystanki, punkty sprzedaży
biletów, poczekalnie, systemy informacyjne czy toalety.

Al. Armii Krajowej – widok na wiadukt
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ZIELEŃ MIEJSKA W DZIELNICY VI

Czy XVIII Liceum Ogólnokształcące
w Bronowicach będzie pierwszą
ofiarą wdrażanej reformy systemu
oświaty w Krakowie?

Z

MARGARETA PERČIĆ

Radna Dzielnicy VI
napisz: margareta.percic@gmail.com

Zieleń przy ul. Piastowskiej
S

tudenckie Koło Naukowe Arboris, działające na Politechnice
Krakowskiej pod opieką dr. inż. architekta krajobrazu Wojciecha Bobka, we
współpracy z Panią Katarzyną Machlowską-Kachniarz z Zarządu Zieleni
Miejskiej oraz radną Dzielnicy VI Bronowice, Panią Margaretą Perčić, podjęło
się stworzenia projektu zieleni wzdłuż
pasa drogowego przy ul. Piastowskiej.
Zakres opracowania obejmować będzie ul. Piastowską na odcinku od skrzyżowania z al. Armii Krajowej i ul. Bronowicką, wraz z przyległymi do niej
zieleńcami. Celem projektu jest poprawa estetyki ulicy, a także uczynienie jej
przyjaźniejszą i bardziej funkcjonalną
dla mieszkańców, przy jednoczesnym
wyeksponowaniu wartości kulturowych
dzielnicy Bronowice. Studenci mają już
za sobą wizję lokalną oraz pierwsze spotkanie z mieszkańcami. Na spotkaniu
przedstawione zostały główne problemy, takie jak: kwestia reklam, koszy na

śmieci, żywopłotów, miejsc parkingowych, hałasu i zanieczyszczeń generowanych przez ruch uliczny, a wstępne
szkice koncepcyjne i wizualizacje poddano dyskusji. Pojawiły się także nowe,
istotne informacje i sugestie, które należy uwzględnić w projekcie. Na spotkaniu
wybrano logo projektu, które towarzyszyć będzie dalszym opracowaniom. Do
końca roku planujemy przeprowadzenie
dokładnych inwentaryzacji terenu i zieleni oraz stworzenie jednolitej koncepcji.
Konsultacje społeczne są dla nas
bardzo ważne, ponieważ pomagają poznać problemy z jakimi spotykają się
mieszkańcy dzielnicy na co dzień, a przez
to wypracować ich sensowne rozwiązania. Chcielibyśmy podziękować mieszkańcom za przybycie. Liczymy także na
dalszą współpracę i opinie z Państwa
strony, które pomogą przy dalszym
projektowaniu. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przysyłać na adres:

sknarboris@gmail.com

•••

Z

apraszamy mieszkańców do
wspólnego obsadzania zieleńców i trawników roślinami cebulowymi. Chcąc mieć wiosną ładnie przed
oknami, trzeba jesienią – nawet chłodną – sadzić cebulki. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Dzielnicy VI
zachęcamy do wspólnego sadzenia!
Rośliny można będzie sadzić na
działkach gminnych: w parkach i na
trawnikach przy domach, które często
są gminne, lecz utrzymywane przez
prywatnych właścicieli.
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Efektem będą ukwiecone na wiosnę
ulice i skwery.
Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do kontaktu z radnym swojego
okręgu lub radną Margaretą Perčić.

◁▷

Ukwiecamy skwery i ulice

arząd Dzielnicy VI Bronowice
przygotował projekt uchwały, negatywnie opiniujący propozycję
Wydziału Edukacji, dotyczącą likwidacji XVIII LO. Swoją opinię Zarząd
przygotował po szerokich konsultacjach
społecznych, w szczególności z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami,
reprezentującymi placówki oświatowe
oraz organizacjami pozarządowymi,
funkcjonującymi na terenie Dzielnicy
VI Bronowice.
Poniżej przedstawiamy argumenty
podane w uzasadnieniu do uchwały:
1. XVIII Liceum Ogólnokształcące
zlokalizowane jest w samym centrum
dzielnicy. Posiada w pełni rozbudowane
i zmodernizowane zaplecze sportowe,
w tym boiska „Orlik – 2012” oraz wzorcowo wyposażone klasopracownie
przedmiotowe.
2. Szkoła posiada 23 sale lekcyjne, które umożliwią, w miejsce wygaszanego
gimnazjum, ulokowanie co najmniej
9 oddziałów z klas VI, VII i VIII zreformowanej szkoły podstawowej oraz
co najmniej 8 oddziałów z klas I-IV
zreformowanego Liceum. Do swobodnego zagospodarowania pozostanie
jeszcze 6 klas lekcyjnych.
3. Rodzice uczniów z klas III Gimnazjum nr 19, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr
8, deklarują chęć kontynuowania przez
ich dzieci nauki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym.
4. Szkoła posiada „Certyfikat lidera
szkoły promującej bezpieczeństwo”.
5. Dzielnica promuje wychowanie przez
sport, dlatego wspiera tworzenie klas
sportowych we współpracy z klubami
sportowymi i inwestuje środki publiczne w tym zakresie.
6. Szkoła posiada doświadczoną kadrę
pedagogiczną.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymaniem Liceum
jest budowa nowych osiedli mieszkaniowych, w których w najbliższych
latach zamieszka około 10 tysięcy
nowych mieszkańców.

BOGDAN SMOK

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

Nauczyciel SP 50
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fot. Agnieszka Goch

grudnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 50 obchodziła
święto swojego patrona Włodzimierza
Tetmajera.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w intencji Patrona Szkoły.
W czasie Mszy Świętej zostały poświęcone nowe krzyże do szkolnych sal.
W drugiej części uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście, a w śród nich
Radni Dzielnicy VI z wiceprzewodnicząca Panią Alicją Gackiewicz, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Bronowic z Panią prezes Barbarą Miszczyk, przedstawiciele Ludowego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego im.
Włodzimierza Tetmajera oraz wnuczka i prawnuczka Patrona Szkoły –
Pani Zofia Gręplowska i Pani Elżbieta
Konstanty. Uczniowie klas IV i VI, pod
kierunkiem Pań Moniki Klasy i Marty

Szymańskiej przygotowali występ artystyczny, zawierający fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, a także
wierszy Włodzimierza Tetmajera.
W czasie uroczystości Pani Dyrektor Anna Żelawska ogłosiła rozpoczęcie obchodów Jubileuszu „200-lecia
oświaty bronowickiej”. Do grudnia
2017 roku odbędzie się wiele konkursów i wydarzeń związanych z tak
bogatą tradycją bronowickiej oświaty.
Pierwsze wydarzenia miały już miejsce. Uczniowie mieli szanse wykonać
prace plastyczne na temat szkoły, przygotowali też mnóstwo aniołów na kiermasz, z którego dochody przeznaczone
zostaną na Hospicjum „Alma Spei”.
Jubileuszowi towarzyszyć będą także publikacje monograficzne na temat
Bronowic. Z tej okazji Towarzystwo
Przyjaciół Bronowic wraz ze Szkołą
Podstawową nr 50 wyda w ramach
Biblioteki Bronowickiej dwie książki,
które sfinansuje Rada Dzielnicy VI.

Rozpoczęcie obchodów jubileuszu 200 lat oświaty w Bronowicach

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie XXIII Festyn Bronowicki,
który odbędzie się 13 maja 2017 roku
w Szkole Podstawowej nr 50.

U progu
reformy
Z

◁▷

MARTA SZYMAŃSKA

apowiadane zmiany w szkolnictwie zbliżają się szybkimi
krokami. Na pierwszą połowę grudnia
zaplanowano kilkanaście spotkań, których celem było wypracowanie propozycji nowej sieci szkół samorządowych
w Krakowie oraz wyznaczenie granic
obwodów szkolnych. Pracom przewodniczy Katarzyna Król – wiceprezydent
Krakowa ds. Edukacji i Sportu lub
w zastępstwie Anna Korfel-Jasińska –
dyrektor Wydziału Edukacji UMK.
W skład zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej
w Gminie Miejskiej Kraków weszło 61
osób: radni z Komisji Edukacji RMK,
przedstawiciele dyrektorów szkół, rodziców, związków zawodowych. Na podstawie propozycji przedstawionych
przez zespół przygotowane zostaną
projekty uchwał dotyczących reorganizacji sieci szkół. Ostateczną decyzję
w sprawie kształtu sieci szkolnej podejmie Rada Miasta Krakowa. Jednak,
jak powiedział prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski „Naszym zadaniem
jest dobrze przygotować szkoły do tych
zmian, dlatego chcemy przeprowadzić
w sposób fachowy tę debatę w poszczególnych dzielnicach, ponieważ każda
dzielnica ma inną strukturę szkół i inaczej to będzie wyglądało”. Tym samym
w posiedzeniach zespołu, jako głos doradczy, mogli uczestniczyć członkowie
Rad Dzielnic.
źródło: BiP

Pliki audiowizualne z posiedzeń Zespołu Zadaniowego
dostępne są na stronie: www.bip.krakow.pl
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Co

Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: alicjagackiewicz@op.pl

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ
Podmioty uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to
osoby fizyczne, które spełniają jedną
z poniższych przesłanek:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej miały
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
• posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
• uzyskały zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa;
• nie ukończyły 26 lat;
• ukończyły 65 lat;
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji
zagrożenia lub poniosły straty.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnio-

nej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach;
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• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,

doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkt
Nr

Adres Punktu –
usytuowanie lokalu

1
2

Godziny działania
Punktu /od poniedziałku do piątku */

godz. 7.30-11.30
os. Centrum C 10 [pokój nr 4]

3

godz. 12.00-16.00
godz. 16.30-20.30

Podmiot
prowadzący Punkt

Zarządca/administrator
lokalu

Organizacja
pozarządowa

Urząd Miasta
Krakowa

4

Aleja Pod Kopcem 10a [pokój nr 04]

godz. 15.30-19.30

5

ul. Józefińska 14 [pokój nr 003]

godz. 16.00-20.00

6

os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]

godz. 10.00-14.00

Adwokaci/
Radcy prawni

godz. 15.30-19.30

Organizacja
pozarządowa

Dom Pomocy
Społecznej
w Krakowie

7

ul. Krakowska 55 [wejście od ul. Krakowskiej 53, parter]

Organizacja
pozarządowa

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

8

ul. Helclów 2 [pokój nr 10]

godz. 16.00-20.00

Organizacja
pozarządowa

Dom Pomocy
Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

9

ul. Sas-Zubrzyckiego 10, dom nr
godz. 11.00-15.00
1 „Socius”

Organizacja
pozarządowa

MDDPS w Krakowie

Organizacja
pozarządowa

ZIKiT w Krakowie

10

ul. Centralna 53 [pokój nr 7]

11
12
13
14

godz. 7.30-11.30
godz. 12.00-16.00

Stadion Miejski im. H. Reymana ul. Reymonta 20 [pokój nr
0W047]

godz. 7.30-11.30

Adwokaci

godz. 12.00-16.00

Organizacja
pozarządowa

godz. 16.30-20.30

pon.: g. 9.00-13.00,
wt.: g. 13.00-17.00
śr.: g. 12.00-16.00 Radcy prawni
czw.: g. 12.00-16.00
pt.: g. 8.00-12.00

15

os. Dywizjonu 303 nr 34
[sala dyżurów Radnych]

16

Plac Wszystkich Świętych 3-4
godz. 16.00-20.00
[pokój nr 6]

17
18

Plac Wszystkich Świętych 3-4 godz. 7.30-11.30
[pokój nr 27]
godz. 12.00-16.00

19

Al. Powstania Warszawskiego 10
[pokój nr 49]

20

os. Zgody 2 [pokój nr 22]

21

ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]

22

ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]

23

Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

24

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

25

ul. Kasprowicza 29 [pokój nr 1]

26

ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr
godz. 10.00-14.00
32]

ZIS w Krakowie

Rada Dzielnicy XIV

Radcy prawni

Urząd Miasta
Krakowa
godz. 16.00-20.00

Adwokaci

Radcy prawni

Zarząd Budynków
Komunalnych w
Krakowie

ul. Rozrywka 1 [pokój nr 8]

28
29

Rynek Podgórski 4/2a

30

godz. 7.30-11.30
godz. 12.00-16.00
godz. 7.30-11.30

Radcy prawni

Miejskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

godz. 12.00-16.00

[*] z wyjątkiem punktu nr 15.
[**] z wyjątkiem punktu nr 28, czynnego codziennie w godz. od 12.00 do 16.00, w dniach: 01.09.2016,
08.09.2016, 15.09.2016, 22.09.2016, 29.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016, 20.10.2016, 27.10.2016, 03.11.2016,
10.11.2016, 17.11.2016, 24.11.2016, 01.12.2016, 08.12.2016, 15.12.2016, 22.12.2016, 29.12.2016 – punkt czynny w godz. 15.15 do 19.15.
Radcy prawni – oznacza radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adwokaci – oznacza adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uwaga:

Od 2 stycznia 2017 mogą być zmiany dotyczące niektórych punktów. Zmiany te będą podane w następnym
numerze naszej gazety.

•••

INFOLINIA

WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA KRAKOWA
nii Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać tam informacje
o świadczeniach oraz dowiedzieć się

VIII

edycja sesji

Zdrowy Styl Życia

więcej w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych, działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy Miejskiego Ośrodka
Wspierania Inicjatyw Społecznych.

◁▷

(12) 616-50-01 – to numer nowej infoli-

odbyła się pod hasłem

fot. Tomasz Tracz

„Poczuj zieleń” w Bronowicach

„Kolory jesieni” – I miejsce w konkursie fotograficznym

AGATA CZAJOWSKA
Nauczyciel ZSGDiGW

N

a co dzień nie widzimy ich, bo
nie podnosimy głowy tak wysoko. W Babilonie mieli wiszące ogrody,

a w Krakowie mamy „zielone dachy”. Coraz więcej tego typu rozwiązań pojawia
się w naszym mieście, a w Bronowicach
jest ich najwięcej. W sumie w Krakowie
powstało już 165. Dzielnica Bronowice
może pochwalić się aż 37 istniejącymi.

Jeden z takich dachów znajduje się naprzeciwko Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej przy
ulicy Lea, w którym 16 listopada 2016 r.
odbyła się sesja Zdrowy Styl Życia.
Tematem tegorocznej sesji była zieleń i jej znaczenie dla zdrowia mieszkańców Krakowa. Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia biorąc
udział w konkursie fotograficznym pt.
„Krakowska zieleń”. Zdjęcia wystawione do konkursu stanowiły oprawę konferencji. Pani dyrektor Lucyna Łukańska wręczyła laureatom dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez
Dzielnicę VI. Klasa geodezyjna wykonała
mapę miasta z zaznaczonymi terenami zieleni, a logistyczna, wykorzystując
odnowione stare meble stworzyła „mobilny ogródek”. Ten pomysł bardzo
spodobał się pani dr hab. inż. Małgorzacie Frazik-Adamczyk z Katedry
Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
która była prelegentem tej sesji.
Wykład pt. „Zielone dachy” – jako
narzędzie do walki z zanieczyszczeniem powietrza przybliżył nam wszystkim nie tylko historię, konstrukcję zielonych dachów, ale uświadomił ich znaczenie dla współczesnej architektury
i zdrowia człowieka. Oczywiste jest, że
mają ogromne znaczenie ekologiczne
tworząc warunki bytowania zróżnicowanej fauny i flory. Dają więcej cienia
i izolują budynek. Nie każdy jednak
wie, że podnoszą komfort akustyczny
wewnątrz pomieszczeń budynku, retencjonują i oczyszczają wody opadowe. Wpływają na lokalną temperaturę. Zielone dachy poprawiają estetykę
miasta niwelując poczucie przytłoczenia powodowane przez wysoką zabudowę. Każda powierzchnia zielona będąca producentem tlenu pełni funkcję
filtra oczyszczającego powietrze. Rośliny mają też ogromny udział w pochłanianiu zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych z powietrza.
Gośćmi sesji byli pan Bogdan
Smok – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice oraz pan
Andrzej Mielczarek – dyrektor Zespołu
Szkół Budowlanych Nr 1.
Organizatorem Agata Czajowska –
nauczyciel ZSGDiGW.
Zieleń to nie tylko świeże powietrze, ale także dobra inwestycja, która
opłaca się nam wszystkim.

◁▷
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Wyniki konkursu fotograficznego w ramach VIII
edycji sesji „Zdrowy styl życia” na str. 10.
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II międzyprzedszkolny
konkurs wiedzy patriotycznej

zachy to strategiczna gra planszowa, wymagająca wiedzy, koncentracji i umiejętności przewidywania,
za kolebkę której uznawane są Indie.
Do Polski, jak można przypuszczać na
podstawie wzmianek w literaturze,
dotarły w XII wieku. Umiejętność gry
w szachy zyskiwała sobie wysoką rangę
na dworze królewskim. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje tę królewską grę za dyscyplinę sportu.
21 listopada 2016 r. dziewczyny
z Gimnazjum nr 19 odniosły historyczne zwycięstwo! Pierwszy raz w historii
szkoły zdobyły Mistrzostwo Krakowa w szachach. Ten ogromny sukces
odniosły: Urszula Łukaszek, Joanna
Kurtyka i Iwona Lis. Dziewczyny nie
wystraszyły się dużo bardziej „ogranych” przeciwniczek.
Najbardziej emocjonująca była
ostatnia walka Iwonki, która musiała
zmierzyć się nie tylko z rywalką, ale
także z olbrzymią presją, bo od jej wygranej zależało, które miejsce ostatecznie zajmiemy. I choć był to jej pierwszy
turniej w życiu, pod „ostrzałem” spojrzeń kilkudziesięciu osób, wytrzymała
napięcie i wygrała! Brawo dziewczyny,
serdecznie Wam gratulujemy!

15 listopada 2016 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 77 „Magiczne siódemki”
odbył się po raz drugi Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Kraków moje miasto –
Polska moja ojczyzna”, który przeznaczony był dla dzieci w wieku 5-6 lat.

fot. Monika Róg

Ten ogromny sukces odniosły (od lewej):
Asia Kurtyka, Ula Łukaszek i Iwona Lis

Musimy także pochwalić męską
reprezentację w składzie: Jakub Żaba,
Szymon Róg i Filip Wojtyła. Chłopcy
walczyli nie mniej ambitnie niż dziewczyny, ale zajęli dopiero 7. miejsce. Było
im tym bardziej przykro, że do medalu
brakło tylko dwóch punktów. Ale też
obiektywnie musimy stwierdzić, że
wśród chłopców było dużo więcej „zawodowców”, więc nie ma co rozpaczać,
tylko dalej ćwiczyć i na kolejnym turnieju wejść do strefy medalowej.
[MR]
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Na zakończenie konkursu – pamiątkowa fotografia

RENATA STAWOWIAK

Nauczyciel P-77

C

elem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych
u najmłodszych oraz propagowanie
i rozwijanie wśród dzieci zainteresowania krajem, rodzinnym miastem
oraz najbliższą okolicą.
W zaplanowanym przez nas przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele pobliskich przedszkoli z V i VI Dzielnicy Miasta Krakowa: Samorządowe
Przedszkole nr 38 „Akademia Zielonego Misia”, Samorządowe Przedszkole
nr 137, Samorządowe Przedszkole nr
82, Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” oraz Samorządowe Przedszkole nr
77 „Magiczne siódemki”.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodniczący
Rady Dzielnicy VI Pan Bogdan Smok,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93
Pan Maciej Guzikowski i dyrektor
Samorządowego Przedszkola nr 77
Pani Bożena Białas.
Reprezentanci poszczególnych przedszkoli wykazali się doskonałą znajomością symboli państwowych, legend,
zabytków oraz charakterystycznych elementów krajobrazów naszego kraju.

Poziom ich wiedzy mile zaskoczył
jury i organizatorów konkursu. Atmosfera w trakcie tego spotkania sprzyjała
wesołej zabawie, jaką niewątpliwie był
ten konkurs. Obdarowane dyplomami
i nagrodami dzieci z uśmiechem na
twarzy pożegnały nasze przedszkole.
Mamy nadzieję, że organizowany
konkurs wiedzy patriotycznej na stale
wpisze się w tradycję naszego przedszkola i w kolejnych latach trafi do szerszego grona odbiorców.

◁▷

S

fot. Przedszkole nr 77

HISTORYCZNE
		 ZWYCIĘSTWO

Laureaci konkursu fotograficznego
VIII edycji sesji „Zdrowy styl życia”:

I miejsce – Tomasz Tracz, kl. 1 g
„Kolory jesieni” – za wykonanie i właściwie
ujęty temat
II miejsce – Krzysztof Chronowski, kl. 3 la
„Czy każda zieleń jest dobra dla zdrowia” –
za ciekawe spostrzeżenia, trafnie dobrany
tytuł i wykonanie
III miejsce ex aequo:
Jakub Ulman, kl. 2 lb
„Kraków w kolorach nadziei” – za kompozycję artystyczną, przemyślenie tematu
i optymistyczne przesłanie
Natalia Jarosik, kl 1 lc
„Zwolnij – odkryj piękno Krakowa” – za
przemyślenie tematu oraz za uniwersalne
i optymistyczne przesłanie

XXXII

sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice odbyła się 17 listopada 2016 r. Podjęto
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXII/240/2016
w sprawie koncepcji przebudowy drogi
osiedlowej przy ul. Rydla.
Radni pozytywnie zaopiniowali ww.
koncepcję w rejonie bloków 18 i 22.
UCHWAŁA Nr XXXII/241/2016
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 278/2 obr. 40
Krowodrza przy ul. Tetmajera.
Pozytywnie również zaopiniowano
ustanowienie prawa trwałego zarządu ww.
nieruchomości na rzecz Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie, celem utrzymania
znajdującego się na przedmiotowej działce
terenu rekreacyjnego z ogródkiem jordanowskim.
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2016
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 107/20 obr. 3
Krowodrza przy ul. Krzywy Zaułek.
Rada pozytywnie zaopiniowała ustanowienie prawa trwałego zarządu na ww.
nieruchomości na rzecz Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie, celem utrzymania
ogródka jordanowskiego.
UCHWAŁA Nr XXXII/243/2016
w sprawie budowy linii tramwajowej do
Ronda Ofiar Katynia.
Rada Dzielnicy zawnioskowała o budowę linii tramwajowej z Azorów do Ronda
Ofiar Katynia, która przebiegać będzie
zgodnie z Wariantem nr II obecnie opracowywanego studium wykonalności inwestycji. Trasa tego wariantu przebiega wzdłuż
ul. J. Conrada do Ronda Ofiar Katynia,
a następnie skręca w prawo i biegnie wzdłuż
ul. Jasnogórskiej do projektowanej pętli.
Wariant nr II, jako jedyny, stanowi
rozwiązanie obecnych problemów komunikacyjnych północno-zachodniej części
Krakowa, w kontekście już przeciążonych
linii tramwajowych i autobusowych.
Zapewni dogodny i bliski dostęp do komunikacji dla największej liczby mieszkańców
Dzielnic IV i VI, jak również studentów
i uczniów przemieszczających się komunikacją miejską, co w efekcie znacząco poprawi jakość życia w tej części miasta. Ten wariant zapewni dostęp do komunikacji tramwajowej zarówno z istniejących już osiedli
zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego,
Radzikowskiego, jak również w Bronowicach Małych i Wielkich. Ponadto zabezpieczy transport dla przyszłych mieszkańców i pracowników nowych inwestycji
w tym rejonie. Oprócz planowanych inwe-

stycji na wyżej wspomnianych obszarach,
należy przypomnieć, że na terenie w rejonie
dawnego Motelu Krak, w ciągu najbliższych
lat, powstanie osiedle z blisko 2200 mieszkaniami oraz kompleks biurowy, w którym
zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy pracowników. Oznacza to konieczność zapewnienia
dogodnego transportu dla blisko kilkunastu
tysięcy ludzi. Należy wspomnieć, że zabudowa na terenie całej dzielnicy Bronowice
(również w Mydlnikach) przyjmuje bardzo
ekspansywny charakter i konieczne jest
zastosowanie rozwiązań komunikacyjnych
zachęcających do rezygnacji z transportu
samochodowego. Należy również wskazać,
że zaskakującym wydaje się możliwość wykluczenia z projektowanej linii tak ważnego
węzła komunikacyjnego jakim jest Rondo
Ofiar Katynia zważywszy, że stanowi ono
kluczowy punkt przesiadkowy dla mieszkańców i pracowników miejscowości zlokalizowanych w rejonie Olkusza, Zabierzowa
i Krzeszowic. Należy przy tym zwrócić uwagę na zarzuty mieszkańców, kwestionujące
stronę etyczną linii tramwajowej poprowadzonej do galerii handlowych, zlokalizowanych w tym obszarze, do których większość
osób i tak dojeżdża samochodem z uwagi na
zakupy w sklepie z meblami, duże zakupy
spożywcze czy też budowlane. Tylko przebieg linii tramwajowej według Wariantu
II zapewni łatwy dostęp do galerii handlowych, stawiając jednak potrzeby mieszkańców i pracowników na pierwszym miejscu.
Budowa linii tramwajowej do Ronda
Ofiar Katynia jako kontynuacja inwestycji
z Azorów przyczyni się do zwiększenia
jakości życia poprzez zmniejszenie ruchu
samochodowego i usprawnienie komunikacji. Jest konieczna, uzasadniona i potwierdzi gospodarność Władz Miasta Krakowa
oraz chęć działania dla dobra jak największej liczby mieszkańców.
UCHWAŁA Nr XXXII/244/2016
w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedstawiciela Dzielnicy VI Bronowice Rada pozytywnie zaopiniowała ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu
Miasta Krakowa: ML-02.7123.677.2016.
JK z dnia 19.10.2016 r..
UCHWAŁA Nr XXXII/245/2016
w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedstawiciela Dzielnicy VI Bronowice Rada pozytywnie zaopiniowała ponowne zawarcie
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu
Miasta Krakowa: ML-02.7123.694.2016.
JK z dnia 25.10.2016 r.

◁▷

SESJE RADY
DZIELNICY VI

Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, w biurze
Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

ZMIANA TERMINU

KONSULTACJE W SPRAWIE STREFY
PŁATNEGO PARKOWANIA

OBSZAR OBJĘTY KONSULTACJAMI W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Z

arząd Dzielnicy VI Bronowice
ogłosił konsultacje społeczne
dotyczące wprowadzenie strefy płatnego parkowania, obejmującej obszar położony w obrębie: od strony północnej
– tory kolejowe, od strony wschodniej
– ulice: Głowackiego i Piastowska, od
strony południowej i zachodniej – ulica
Armii Krajowej

Termin zgłaszania uwag i opinii
został przedłużony
do 31 grudnia 2016 r.

Prosimy przesyłać je:
listownie na adres dzielnicy:

ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków
lub za pośrednictwem e-maila:

rada@dzielnica6.krakow.pl

podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dla ułatwienia kontaktu
prosimy również o podanie numeru telefonu lub adresu e-mailowego.
Za nadesłane opinie i uwagi z góry
dziękujemy.

NOWA AGENCJA
POCZTOWA
PRZY UL. LEA

P

oczta Polska S.A. Region Sieci w Krakowie informuje, że 21 listopada
br. została utworzona Agencja Pocztowa,
która funkcjonować będzie pod adresem:

ul. Juliusza Lea 23, 30-052 Kraków
czynna:

poniedziałki w godz. 10:00 – 20:00,
od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 18:00
Agencja będzie realizować pełny zakres
powszechnych usług pocztowych.
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W KRĘGU TRADYCJI

OSADZANIE
CHOCHOŁA

„ŚPIEWAJMY RAZEM ODDAJĄC
CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ”

Ś

piew przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, jest świadectwem historii i rozpala miłość do Ojczyzny. Symbolizuje jedność i towarzyszy
nam w chwilach radosnych, a także
w momentach dramatycznych. Pokrzepia na duchu i koi ból. W VI Dzielnicy,
jak co roku kontynuowana jest tradycja
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych dla uczczenia rocznicy Święta Niepodległości. Uroczystość ta odbyła się
10 listopada w Kościele pod wezwaniem
św. Antoniego w Bronowicach Małych.
Organizatorem wydarzenia była Szkoła
Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza
Tetmajera, Parafia pw. św. Antoniego
oraz Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
Małych.
Na miejsce przybyły poczty sztandarowe ze szkół Dzielnicy VI: Szkoły
Podstawowej nr 50 im. Włodzimierza
Tetmajera, Szkoły Podstawowej nr 153
im. ks. prof. Józefa Tischnera, Gimnazjum nr 19 i Liceum nr XVIII im. Prof.
Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego, Gimnazjum nr 18 im. Jana III Sobieskiego oraz Liceum nr XVII im. Młodej
Polski oraz Zespołu Szkół Budowlanych

Osadzanie chochoła

przyciągającym coraz więcej krakowian oraz mediów. – To cudowne miejsce – podkreślała przy tej okazji Maria
Rydlowa dwa lata temu – gdzie chochoł śpiewał i nadal śpiewa swą groźną
przestrogę: Miałeś, chamie, złoty róg,

miałeś, chamie, czapkę z piór: czapkę
wicher niesie, róg huka po lesie, ostał
ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur.
Miejmy nadzieję, że wiatr przemian nie zagłuszy tej pieśni.
[IS]

nr 1. Obecni byli też dyrektorzy szkół:
pani Anna Żelawska, pan Marek Gaweł,
pan Jan Hryńczuk, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Bronowic Małych pani Barbara Miszczyk oraz liczni mieszkańcy
Bronowic Małych i okolic.
W pierwszej kolejności złożono
kwiaty pod tablicą „Ku chwale mieszkańców Bronowic Małych”, upamiętniającą poległych w walce za wolność
Polski. Następnie została odprawiona
Msza Święta przez proboszcza tutejszej parafii – księdza Mariana Bylicę
w intencji Ojczyzny.
Całość uświetnił występ artystyczny uczniów klasy II d ze SP nr 50 przygotowany przez panią Alicję Dygut-Sułkowską.
W dalszej kolejności odbyło się
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich. Śpiewie przewodniczył Chór Szkolny uczniów
SP nr 50 pod kierunkiem
pana Roberta Pazery oraz
organista tutejszej parafii
pan Jacek Pach. Wszyscy
z śpiewnikami w dłoniach włączali się w śpiew
znanych i mniej znanych
utworów, które opowiadają
o trudzie odzyskiwania niepodległości polskiego naro-

du. Atmosfera powagi, wspólnoty, śpiewanie pieśni o Ojczyźnie, bez wątpienia
integruje i ukazuje młodemu pokoleniu
współczesne oblicze patriotyzmu.
Na koniec głos zabrała dyrektor SP
50 pani Anna Żelawska, która podziękowała wszystkim wykonawcom i licznie przybyłym mieszkańcom.
Wspólny śpiew pieśni patriotycznych w roku 2016 było wspaniałym
przeżyciem. Udział w uroczystości był
dla dzieci i młodzieży kolejną lekcją
historii, która na długo zostanie w ich
pamięci.
Dziękujemy wszystkim, którzy
z wielkim zaangażowaniem śpiewali
z nami i pomagali w zorganizowaniu tak
ważnego wydarzenia w Dzielnicy VI.

JOANNA JANUSZKIEWICZ

Śpiewie przewodniczył Chór Szkolny uczniów SP nr 50

fot. Agnieszka Goch

ak już nakazuje bronowicka
tradycja w listopadzie znów
otuliliśmy krzew róży na klombie
przed „Rydlówką”. Ten piękny zwyczaj
ustanowiony w 1969 roku przez prof.
Stanisława Waltosia, ówczesnego przewodniczącego Krakowskiego Oddziału
PTTK, w którego strukturę wpisywało
się Muzeum Młodej Polski jest pielęgnowany nadal, pomimo zmian jakie
niesie ze sobą upływ czasu. W zeszłym
roku byliśmy świadkami przejścia
„Rydlówki” pod skrzydła Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, co niewątpliwie rozpoczęło nowy rozdział
w historii młodopolskiego muzeum.
Tym samym wydaje się, że nasz bronowicki rytuał, będący do tej pory
lokalnym wydarzeniem, skupiającym
głównie środowisko bronowickie stał
się już wydarzeniem ogólnomiejskim,

fot. Marta Drużkowska
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