M I E S I Ę C Z N I K R A DY D Z I E L N I C Y V I B R O N O W I C E
Nr 176-177 wrzesień 2014

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1426-5022

BUDŻET
OBYWATELSKI

GŁOSUJEMY
NA NAJLEPSZE PROJEKTY

NOWE ZASADY
WYDAWANIA KART
PARKINGOWYCH

XII ŚWIĘTO
ULICY
TETMAJERA

1 0 0 L AT PA R A F I I
		 W M Y D L N I K AC H
NIEBEZPIECZNE
ODPADY

▪

W NUMERZE:

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

XLV, XLVI

Przewodniczący Rady i Zarządu:

Sesja Rady Dzielnicy VI

▪

3-5

Budżet Obywatelski
6

Budżet Obywatelski

Instrukcja Głosowania		

▪

9

▪

11

Nowe Zasady

▪

12

Remont

Ulic Łupaszki i Witkiewicza
Zakończony			

13

▪
▪
▪
▪

Idzie Zima Zła		

13

Tydzień Transportu		

14

Niebezpieczne Odpady

15

Święto Ulicy

Tetmajera			

▪

16

100 Lat

Parafii w Mydlnikach

▪

18

Józefa Singer

Rachela z Wesela		

20

▪
▪

Inauguracja			

22

Wy + My = Zwycięstwo

22

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com
Okładka: fot. Ilona Stus
Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail:
dzielnica6@um.krakow.pl
Skład i łamanie:
Ilona Stus
Druk:
Zakład Poligraficzny "ROMA-POL"
tel. (12) 423-73-72

2

Jerzy Kopacz
Artur Śliwa
Łukasz Wyrobiec

wtorek – Bogdan Smok, Przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00
czwartek – Alicja Gackiewicz, Z-ca Przewodniczącego, 10.00-11.00
piątek – Artur Śliwa, członek Zarządu, 18.00-19.00

Wydawania
Kart Parkingowych		

Członkowie Zarządu:

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI:

Budżet Obywatelski

To się Opłaca 			

Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu:
Alicja Gackiewicz

Wyniki Weryfikacji		

▪

Bogdan Smok

DYŻURY RADNYCH MIASTA KRAKOWA:
BOGDAN SMOK – 28 października 2014 r., g. 10.00-11.00
Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VI – Bronowice
ul. Zarzecze 124 a.
ponadto istnieje możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail.
tel.: 604 228 830;
e-mail: biuro@bogdansmok.pl

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.

XLV
SESJA RADY
DZIELNICY VI

XLV

Sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się 24 lipca. Podjęto na niej następujące uchwały:
Uchwała Nr XLV/370/2014
w sprawie listy zadań priorytetowych
na rok 2015. Poniżej lista zadań na rok
2015 przyjęta przez radnych:

Uchwała Nr XLV/371/2014
Przyjęto wstępną listę zadań powierzonych na rok 2015 w zakresie prac remontowych gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli:
• Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 39 – wymiana tapet w korytarzu
i w salach • Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 29a – wykonanie podjazdu • Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi
z Łobzowa 30 – wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych
i malowanie kuchni • Przedszkole nr
82,ul. Głowackiego 2 – remont kuchni
• Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15 c –

remont kapitalny elewacji • Szkoła
Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 –
dołożenie rynny i rury spustowej i rynny przy sali gimnastycznej oraz remont
kapitalny szatni szkolnej • Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 –
częściowa wymiana instalacji elektrycznej • Szkoła Podstawowa nr 138,
ul. Wierzyńskiego 3 – remont opaski
i szachtów oraz remont przedsionka,
wymiana drzwi do kotłowni • Szkoła
Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15 d –
remont kapitalny elewacji i gzymsów
• Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7, ul. Złoty Róg 30 – remont kapi-

DZIAŁ

KWOTA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Komunikacja z mieszkańcami: druk Gazety Bronowickiej, redakcja gazety, obsługa strony www., kolportaż, wykonanie, montaż, demontaż, konserwacja i utrzymanie tablic informacyjnych.

47 000 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: zakupy dla JRG Nr 3 – zestaw mobilny oświetlenia do akcji,
latarki z umocowaniem do hełmu strażackiego, radiostacje nasobne lekkie.

18 000 zł

Komisariat Policji IV Komendy Miejskiej Policji: dofinansowanie zakupu radiowozu, dofinansowanie dodatkowych patroli.

55 000 zł

Straż Miejska – Odział II Krowodrza: płatne patrole.

9 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkole Nr 77: organizacja imprez i zakup nagród, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

1 500 zł

Przedszkole Nr 38: organizacja imprez i zakup nagród, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

1 500 zł

Przedszkole Nr 82: organizacja imprez i zakup nagród, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

1 500 zł

Przedszkole Nr 137: organizacja imprez i zakup nagród, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

1 500 zł

SP Nr 50: organizacja imprez, w tym zakup nagród, program zdrowe żywienie, zakup książek do biblioteki szkolnej, piknik szkolny.

4 000 zł

SP Nr 93: organizacja imprez i zakup nagród, zakup książek do biblioteki szkolnej, program zdrowe żywienie,
międzyszkolna gra terenowa pn.: „Śladami Jana Pawła II”, Jubileusz 55-lecia szkoły, piknik szkolny.

9 500 zł

SP Nr 138: organizacja imprez i zakup nagród, zakup książek do biblioteki szkolnej, organizacja szkolnego
Pikniku Rodzinnego, program zdrowe żywienie, konkurs palm, konkurs szopek.

5 500 zł

SP Nr 153: organizacja imprez i zakup nagród, konkurs „Brzechwałki”, Dzielnicowa Olimpiada 6-latków,
projekt „Jestem genialnym dzieckiem czyli pokaż co potrafisz”, zakup książek do biblioteki szkolnej, piknik
szkolny.

6 800 zł

ZSO Nr 7, ul. Złoty Róg: organizacja imprez i zakup nagród, zakup książek do biblioteki szkolnej, program
zdrowe żywienie.

2 000 zł

Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 8, ul. Na Błonie): organizacja imprez i zakup nagród, program zdrowe żywienie,
zakup książek do biblioteki szkolnej, organizacja zawodów sportowych, zakup granulatu do konserwacji
boiska.

10 600 zł

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1: organizacja imprez i zakup nagród, program zdrowe żywienie, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup granulatu do konserwacji boiska.

4 600 zł

ZSGDiGW, ul. Lea: organizacja imprez i zakup nagród, program zdrowe żywienie, zakup książek do biblioteki szkolnej.

2 000 zł

OCHRONA ZDROWIA
Profilaktyka zdrowia: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców po 65 roku życia, badania wad postawy dzieci ze szkół podstawowych.

18 000 zł
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POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna: kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących, zakup leków dla osób starszych i niepełnosprawnych, zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI – Konkurs Ofert.

17 000 zł

Konkurs Ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych – wyjazdy i spotkania integracyjne
jedno lub dwudniowe.

10 000 zł

Dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.

12 000 zł

MDDPS - prowadzenia Klubu Seniora – ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI – działalność całoroczna
stacjonarna.

20 000 zł

Organizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych i niepełnosprawnych (objętych pomocą MOPS).

1 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Budowa nagrobka żołnierza w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Rakowickim.

4 500 zł

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wykonanie renowacji kapliczki św. Jakuba przy ul. Tetmajera.

46 350 zł

Montaż znaków drogowych, luster, słupków oraz wyznaczenie znaków poziomych wg wskazań Dzielnicy.

4 000 zł

KULTURA
Imprezy kulturalne Dzielnicy: Dworek Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” - dofinansowanie działalności, organizacja uroczystości państwowych z okazji świąt 11 listopada i 3 maja, organizacja plebiscytu na najlepszego sportowca – ucznia ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dzielnicy VI, konkurs
plastyczny pn.: „Moja Dzielnica VI Bronowice”, konkurs wiedzy o dzielnicy dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, spotkanie integracyjne dla seniorów z okazji Dnia Seniora, Osadzenie Chochoła w
Rydlówce, Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie, Wielkanoc w Bronowicach, wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, organizacja wernisażu i druk katalogu na
wystawę malarstwa „Z BRONOWICKICH PRACOWNI” w ramach Dni Bronowic, prowadzenie nieodpłatnych
zajęć z grupą folklorystyczną w Klubu Kultury w Mydlnikach.

36 000 zł

Krowoderska Biblioteka Publiczna – zakup książek (Filia Nr 7 – 3 000 zł, Filia Nr 9 – 4 000 zł).

7 000 zł

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana: Impreza „Dni Bronowic”, Wypoczynek stacjonarny dzieci i
młodzieży w okresie wakacji, Realizacja projektów edukacyjnych.

65 000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Inwestycje dla nośników prądu, wody i gazu w Klubie Sportowym „Bronowianka”.

18 500 zł

Realizacja programu „Mój trener”

14 000 zł

talny sanitariatów z wymianą kabin
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
8, ul. Na Błonie 15 b – wymiana drzwi
zewnętrznych do szatni.
Uchwała Nr XLV/372/2014
w sprawie delegowania członków Rady
Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki
miejskie. Na okres od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2014 r. wydelegowano niżej
wymienionych członków Rady Dzielnicy VI Bronowice: Wojciech Borkowski, Jacek Domański, Krzysztof Duda,
Marcin Dzierżak, Alicja Gackiewicz,
Waldemar Janusz, Andrzej Kędzior,
Jerzy Kopacz, Adam Kozik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta Maj, Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, Ewa Nowak,
Agata Pasionek-Sacha, Łukasz Quirini-Popławski, Małgorzata Sroczyńska,
Stefan Suliński, Artur Śliwa, Łukasz
Wyrobiec.
Uchwała Nr XLV/373/2014
w sprawie warunków zabudowy dla
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inwestycji: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych –
każdy z częścią usługową i garażem
podziemnym, budowa miejsc postojowych, dojść pieszych, dojazdów
i infrastruktury technicznej – na działkach nr 570/4, 570/5, 570/6, 570/7,
570/8, 571/1, 571/2, 575/1, 575/2,
570/2 i 782/2 obr. 2 Krowodrza wraz
z przebudową zjazdu z ulicy Juliusza
Lea – na dz. nr 570/2 i 782/2 obr. 2
Krowodrza w Krakowie”. Radni negatywnie zaopiniowali powyższe zamierzenie z uwagi na: zbyt wysoką zabudowę nie nawiązującą wysokością do
sąsiednich budynków położonych po
stronie zachodniej i wschodniej ulicy, których wysokość nie przekracza
IV kondygnacji, a w szczególności do
budynków jednorodzinnych o niskiej
zabudowie zlokalizowanych po stronie
północnej (ul. Zarzecze) i północno-wschodniej (ul. Włościańska). Ponadto w opisie inwestycji nie przewiduje

się powierzchni biologicznie czynnej.
Cała powierzchnia terenu przeznaczona jest pod budynki, drogi dojazdowe
i parking naziemny.
Uchwała Nr XLV/374/2014
w sprawie warunków zabudowy dla
inwestycji: „Budowa budynku biurowo-usługowo-handlowego z garażem
podziemnym i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z częścią usługową
i garażem podziemnym, budowa miejsc
postojowych, dojść pieszych, dojazdów
i infrastruktury technicznej – na działkach nr 570/4 570/5, 570/6, 570/7,
570/8, 571/1, 571/2, 575/1, 575/2,
570/2 i 782/2 obr. 2 Krowodrza wraz
z przebudową zjazdu z ulicy Juliusza
Lea – na dz. nr 570/2 i 782/2 obr. 2
Krowodrza w Krakowie”.
To zamierzenie inwestycyjne, również
zostało negatywnie zaopiniowane przez
radnych. Decyzję uzasadniono podobnie jak w uchwale Nr XLV/373/2014
dotyczącej inwestycji przy ul. Lea.

XLVI
SESJA RADY
DZIELNICY VI

N

a XLVI Sesji Rady Dzielnicy VI,
która odbyła się 28 sierpnia podjęto
cztery uchwały:
Uchwała Nr XLVI/381/2014
Przyjęto listę zadań powierzonych na
rok 2015 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem: Rozbudowa i budowa dojść
i dojazdów do budynków mieszkalnych
oraz urządzeń z nimi związanych oraz
miejsc postojowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami
kolidującego uzbrojenia na działkach
nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza
w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek
w Krakowie.
Uchwała Nr XLVI/382/2014
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa. Radni zawnioskowali do
Prezydenta Miasta Krakowa o przeznaczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 na
następujące zadania:
1. Budowa prawoskrętu z ul. Rydla
w ul. Bronowicką na kierunku do ul.
Armii Krajowej.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zarzecze z ul. Wiedeńską.
3. Modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 50
w Krakowie (budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
i oświetleniem, budowa boiska do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią tartanową, budowa bieżni czterotorowej
o długości 60 m).
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego
z oświetleniem w Szkole Podstawowej
nr 138 w Krakowie.

5. Nadbudowa piętra wraz z użytkowym poddaszem w Klubie Kultury
„Mydlniki”– filii Centrum Kultury
„Dworek Białopradnicki”.
Uchwała Nr XLVI/383/2014
w sprawie delegowania członków Rady
Dzielnicy VI Bronowice do prac w komisjach powołanych przez jednostki
miejskie. Na okres od 1 września do 30
września 2014 r. wydelegowano niżej
wymienionych członków Rady Dzielnicy VI Bronowice: Wojciech Borkowski, Jacek Domański, Krzysztof Duda,
Marcin Dzierżak, Alicja Gackiewicz,
Waldemar Janusz, Andrzej Kędzior,
Jerzy Kopacz, Adam Kozik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta Maj, Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, Ewa Nowak,
Agata Pasionek-Sacha, Łukasz Quirini-Popławski, Małgorzata Sroczyńska,
Stefan Suliński, Artur Śliwa, Łukasz
Wyrobiec.
Uchwała Nr XLVI/384/2014
w sprawie warunków zabudowy dla
inwestycji: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny
z usługami w parterze wraz z parkingiem nadziemnym, infrastrukturą
drogową oraz wjazdem z ul. Krzywy
Zaułek, na działkach nr 111/6, 111/7,
459/3, 582, 571, 572 obr. 3 Krowodrza w Krakowie przy ul. Bronowickiej
8a”. Ze względu na zbyt wysoką zabudowę nie nawiązującą wysokością do
sąsiednich budynków oraz brak zgody na skomunikowanie inwestycji od
strony ul. Krzywy Zaułek, a także zbyt
wąskie i jednokierunkowe uliczki nie
są przystosowane do bardziej wzmożonego ruchu samochodów, inwestycję tą
radni zaopiniowali negatywnie.

υ

Uchwała Nr XLV/380/2014
Pozytywną opinię uzyskała też dokumentacja opracowana dla zadania
„Przebudowa ul. Prystora w Krakowie. Radni wnieśli o uwzględnienie
w projekcie przebudowy ul. Prystora
uwag mieszkańców dotyczących pozostawienia słupków oświetleniowych
w dotychczasowych lokalizacjach pod
warunkiem podpisania i złożenia przez
właścicieli odpowiednich działek stosownych oświadczeń.

υ

Uchwała Nr XLV/375/2014
w sprawie projektu przebudowy ul.
Bronowickiej. Ten projekt pn.: „Przebudowa ul. Bronowickiej na odcinku
od al. Armii Krajowej do skrzyżowania
z ul. Wernyhory/Balicka” radni zaopiniowali pozytywnie.
Uchwała Nr XLV/376/2014
W ramach zadań powierzonych na
rok 2015 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej
i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej przyjęto zadanie pn.:
„Montaż osłon na zbyt jaskrawe oświetlenie na boisku przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Na
Błonie 15b” na kwotę 31 200 zł.
Uchwała Nr XLV/377/2014
w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na rok 2015 r. na
„Roczny programu współpracy Gminy
Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”.
W związku z tym w ramach zadań priorytetowych na rok 2015 przeznaczono
środki finansowe w łącznej wysokości
16 000 zł na realizację ofert składanych w zakresie:
1. Zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI –
kwota 6 000 zł, 2. Działania na rzecz
osób niepełnosprawnych i starszych
z Dzielnicy VI – wyjazdy i spotkania
integracyjne jedno lub dwudniowe –
kwota 10 000 zł.
Uchwała Nr XLV/378/2014
w sprawie dokumentacji dla przebudowy ul. Ochlewskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali opracowaną
dokumentację dla przebudowy ul.
Ochlewskiego. Wniesiono o uwzględnienie w projekcie przebudowy ulicy
pozostawienia słupków oświetleniowych w dotychczasowych lokalizacjach
pod warunkiem podpisania i złożenia
przez właścicieli odpowiednich działek
stosownych oświadczeń.
Uchwała Nr XLV/379/2014
W zawiązku ze zbliżającymi się wyborami do Rad Dzielnic Miasta Krakowa
radni pozytywnie zaopiniowali utworzone okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Dzielnicy VI Bronowice przedstawione w Zarządzeniu Nr 1896/2014
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
04.07.2014 r. w sprawie utworzenia
okręgów wyborczych w wyborach do
Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO
GRYPIE

W dniu 1 września br. rozpoczął się program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Dzielnicy VI, którzy ukończyli 65.
rok życia. Program będzie realizowany do
28 listopada br. lub do wyczerpania zapasów. Realizatorem programu jest:

Jurajskie Centrum Medyczne
ul. Wierzyńskiego 9, Kraków
tel. 12 622 88 80

Zapisy telefoniczne lub zgłoszenia osobiste
w godzinach pracy Przychodni:
od pn. do pt. – od godz.8.00 do 20.00,
sob. – od godz. 8.30 do 13.00
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BUDŻET OBYWATELSKI
wyniki weryfikacji

Szanowni

Państwo, projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego na rok 2014
przeszły weryfikację w jednostkach
miejskich. Z Dzielnicy VI wpłynęło
w sumie 21 propozycji z czego 6 nie
zostało dopuszczonych do głosowania.
Tym samym lista projektów, na które
w dniach 27 września do 5 października br. będziecie mogli Państwo oddać
głosy, została oficjalnie zamknięta. Poniżej prezentujemy wszystkie projekty
zgłoszone z naszej dzielnicy oraz projekty ogólnomiejskie, które pomyślnie
przeszły weryfikację formalno-prawną.

Projekty Dzielnicowe

Przyjęte:

I Dostawa i montaż indywidualnych,
zamykanych szafek dla uczniów
oraz dostawa i montaż regałów
otwartych
Wykonanie szafek zamykanych (330
szt.) oraz 3 szt. regałów dla uczniów SP
nr 93 wraz z montażem na korytarzach
szkolnych w miejscach w tym celu wydzielonych
II Renowacja biblioteki
Renowacja elewacji budynku oraz
okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 297.
III Wymiana nawierzchni ulicy
Zielony Most
Wymiana nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na całej powierzchni
ulicy.
IV Budowa bezpiecznego przejścia
dla pieszych na ulicy Zarzecze, na
wysokości KS „Bronowianka”
Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych.
V Bezpieczna droga i dojazd do Szkoły Podstawowej nr 50
Wykonanie remontu istniejącego chodnika wzdłuż ogrodzenia SP nr 50 przy
ul. Katowickiej 28, remont istniejących
miejsc parkingowych usytuowanych
równolegle do osi jezdni, wykonanie
wjazdu na teren szkoły.
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VI Budowa chodnika przy ulicy
Łupaszki
Budowa chodnika o szerokości 1,5 m
na odcinku 200 metrów, który umożliwi pieszym poruszanie się po ulicy
Łupaszki.
VII Budowa oświetlenia ulicznego
do modernizowanego oświetlenia
przy ulicy Sołtysa Dytmara
Dobudowa oświetlenia ulicznego,
wzdłuż końcowego odcinka ul. Zapolskiej, do modernizowanego oświetlenia
na ul. Sołtysa Dytmara.
VIII Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa „Angielski bezpłatnie pięć razy w tygodniu dla
krakowskich uczniów" oraz „Bezpieczne przeprowadzanie dzieci
przez jezdnię" i „Monitoring dla
szkół i przedszkoli w Dzielnicy VI"
Zapewnienie nauczania angielskiego pięć razy w tygodniu dla uczniów
oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.
IX Dopuszczenie jazdy rowerem
po chodnikach wzdłuż ulicy Armii
Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych
Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.
X Zatoki parkingowe przy ulicy
Bronowickiej
Wyznaczenie i budowa miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony
ul. Bronowickiej, w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni.
XI Renowacja zieleni u zbiegu ulic
Myczkowskiego i Balickiej
Zagospodarowanie terenu u zbiegu
ul. Balickiej i Myczkowskiego poprzez
usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie
powierzchni korą lub kamieniem.
XII Remont chodnika w ciągu ulicy
Balickiej
Wymiana nawierzchni chodnika wraz
z obrzeżami na kostkę brukową.

XIII Rozbudowa placu zabaw Szkoły
Podstawowej 138
Montaż kolorowych, drewnianych przyrządów do zabaw i ćwiczeń dla dzieci,
ustawienie ławek dla opiekunów dzieci.
XIV Roztańczone Mydlniki
Rozpowszechnianie kultury tanecznej
wśród mieszkańców oraz zapoznanie
ich ze światem tańca towarzyskiego.
XV Remont pobocza przy ul. Piastowskiej od strony zachodniej
Wymiana krawężników i bezpiecznika o szer. 0,50 m wraz z obrzeżami,
remont małego fragmentu chodnika
z wjazdem do posesji nr 46, budowa
ścieku z uzupełnieniem asfaltu.
Odrzucone:
I Sygnalizacja świetlna na istniejącym przejściu dla pieszych –
ulica Pasternik
Wnioskowana propozycja budowy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera – Pasternik została
zaopiniowana negatywnie ponieważ: nie można wykonać sygnalizacji świetlnej na samym przejściu
dla pieszych, ponieważ znajduje się
w obszarze skrzyżowania i zachodzi konieczność objęcia sygnalizacją świetlną całego skrzyżowania.
Urealnione szacunkowe koszty realizacji samej sygnalizacji świetlnej
określono na kwotę 350.000,00
zł. W związku z powyższym realizacja zadania w ramach procedury
budżetu obywatelskiego i środków
dla zadań dzielnicowych (na każdą
dzielnicę) nie może być realizowana,
gdyż przekracza kwotę 100.000,00
zł – na podstawie Uchwały Nr
XCVII/1465/2014 Rady Miasta
Krakowa z dnia 20 lutego 2014 roku
Rozdział 4 §11 pkt 1 ww. Uchwały.
II Konkurs plastyczny "Matka
i dziecko" - w nawiązaniu do malarstwa Stanisława Wyspiańskiego
Pomimo prób wielokrotnego kontaktu telefonicznego z Wnioskodawcą nie uzupełniono „Listy poparcia
dla projektu” o wymaganą nazwę
projektu.
III
Ustawienie
sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Jabłonkowskiej i Zarzecze
Projekt dotyczący ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.

Jabłonkowskiej i Zarzecze jest niemożliwy do realizacji ze względu na bliskość
skrzyżowania Armii Krajowej-Zarzecze, na którym znajduje się sygnalizacja świetlna. Prawidłowe współgranie
obu sygnalizacji będzie niemożliwe.
Powierzchnie akumulacji pomiędzy
skrzyżowaniami są niewielkie (ok. 25
metrów), co pozwala na zatrzymanie
zaledwie kilku pojazdów.
Powoduje to konieczność ścisłego skoordynowania jednej sygnalizacji z drugą, co wpłynie negatywnie na warunki
ruchu na dużym skrzyżowaniu z ul.
Armii Krajowej. W celu zniwelowania
sytuacji blokowania tarczy skrzyżowania niezbędnym byłoby wyświetlanie sygnału zielonego dla ul. Zarzecze
zarówno dla pojazdów używających
kierunkowego lewoskrętu z ul. Armii
Krajowej jak i prawoskrętu z ul. Armii
Krajowej.
Jednocześnie taka sama sytuacja musi
mieć miejsce z drugiej strony, gdzie
podczas zielonego sygnału dla wlotów
skrzyżowania Armii Krajowej, również
konieczne jest załączenie zielonego
sygnału dla ul. Zarzecze na wysokości
ul. Jabłonkowskiej. Oznacza to, że nie
pozostaje miejsca w cyklu sygnalizacji
dla otwarcia sygnału zielonego dla ul.
Jabłonkowskiej, gdyż na sygnalizacji
świetlnej czas potrzebny dla wyjazdu
pojazdów z wlotów podporządkowanych jest większy, niż przy skrzyżowaniu bez sygnalizacji. Wykonanie rozwiązania, które nie tamowałoby ruchu
na ul. Armii Krajowej i ul. Zarzecze,
jest technicznie niemożliwe. W związku
z powyższym wniosek opiniuje się negatywnie.
IV Budowa drugiego wyjazdu z ulicy
Jabłonkowskiej
Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu opiniuje negatywnie proponowaną we wniosku lokalizację zjazdu z łącznicy ulic: Balickiej i Armii Krajowej (ulice klasy zbiorczej).
Zjazd lokalizowany na łuku jezdni,
w miejscu o ograniczonej widoczności
jest niezgodny z § 77 i 113 „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” /Dz. U. nr
43/ i w znaczący sposób wpłynąłby na
płynność i obniżenie bezpieczeństwa
ruchu pojazdów i pieszych.

V Skatepark – obiekt sportowy dla
entuzjastów sportów ekstremalnych
Wniosek został negatywnie zaopiniowany ze względu na przekroczenie
budżetu przewidzianego dla realizacji projektów dzielnicowych (100 tys.
zł) przez szacunkowy koszt realizacji
przedsięwzięcia.
VI Zakup defibrylatora dla programy Krakowska Sieć AED – Impuls
Życia
Podstawą negatywnej oceny merytorycznej wniosku jest konieczność ponoszenia corocznych kosztów utrzymania zakupionego zestawu AED niewspółmiernie wysokich do wartości
proponowanego zadania. Wniosek jest
niekompletny z uwagi na podanie niepełnego kosztu realizacji zadania. Dnia
30 lipca br. Biuro ds. Ochrony Zdrowia
wystąpiło do Wnioskodawcy o zajęcie
stanowiska w ww. kwestii i dokonanie
ewentualnej korekty zgłoszonego zakresu rzeczowego i finansowego. Wnioskodawca dnia 8 sierpnia br. poprosił
o korektę kwoty do wartości 7 200 zł
(zakup zestawu AED) i 300 zł (zakup
oznaczeń). W odniesieniu do kwestii
pokrycia kosztów obsługi urządzenia
poinformował, że przewiduje pokrywanie kosztów obsługi i utrzymanie AED
ze środków budżetu Miasta Krakowa,
w ramach umowy o udzielenie dotacji
dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W chwili obecnej na terenie Miasta Krakowa rozmieszczonych jest 25
urządzeń AED, zakupionych w ramach
realizacji Programu AED IMPULS ŻYCIA. Dodatkowo w ramach rozbudowy
Sieci w roku 2014 planuje się zakup 5
nowych urządzeń, co w konsekwencji
podniesie roczny koszt związany z obsługą Sieci o 1000 zł (łącznie 60 000
zł/rok). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe od 2008 r. do chwili obecnej miały miejsce pojedyncze próby
użycia AED.

Projekty Ogólnomiejskie
Przyjęte:
Angielski bezpłatnie pięć razy w tygodniu dla krakowskich uczniów

Remont alejek w Parku im. T. Kościuszki
Rozbudowa systemu roweru miejskiego KMK Bike w Dzielnicy VIII
Dębniki
Centrum Mechatroniki i Robotyki
Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i barier technologicznych
Dobry serwer - autostradą dla biblioteki
Międzynarodowy turniej mini koszykówki
Zdrowie pod kontrolą – akcja profilaktyczno-zdrowotna
Plac zabaw „Kubusiowa zagroda”
Obywatelska siłownia – budowa zewnętrznej siłowni wraz ze ścieżką do
biegania i skwerem wzdłuż ul. Wilka-Wyrwińskiego
„Przystanek Przyszłość” – cykl
warsztatów i zajęć dla młodzieży
„Od dzieciaka do starszaka” – gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana
Free WiFi for Cracow – Darmowy
Miejski Internet
Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
Co roku jeden ogródek fitness z monitoringiem – w każdej dzielnicy
Krakowa, dla seniorów i dla naszej
młodzieży
Krakowskie meble miejskie –
pilotażowe wyposażenie przestrzeni
publicznych w innowacyjne meble
miejskie
Rehabilitacja wzroku dzieci, młodzieży i dorosłych słabowidzących ze
wszystkich dzielnic miasta
Bestsellery w bibliotekach, nie tylko
w Empiku
Nowa Korona - renowacja obiektów
Klubu Sportowego Korona
Prosto do tramwaju
Pełnowymiarowe boisko
w Ultimate Frisbee

do

gry

Renowacja Elewacji CSW Solvay

Żywopłot w Parku Krakowskim
wzdłuż al. Mickiewicza

Kraków ćwiczy na polu

Renowacja zabytkowego samolotu
JAK-23 oraz jego otoczenia na Bielanach

Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej na
terenie KS „Borek”

Popołudniowe koncerty na Plantach
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Dobre Cechy Krakowa, czyli po co
miastu rzemieślnicy?
Film pod roboczym tytułem „Solidarność Krakowska lat 80-82”
Wystawa „Stan wojenny w Krakowie - represje i opór społeczeństwa”
w Starej Kaplicy przy kościele na os.
Szklane Domy (Małopolski Instytut
Solidarności)
Album historyczny „Ksiądz Kazimierz”
Piłkarskie wakacje
Modernizacja parkingów przy przychodni Ugorek, ul. Ułanów 29 a
Duchacki park ćwiczeń fizycznych
Budowa boiska wielofunkcyjnego
i związanej z nim infrastruktury na
terenach sportowych KS Wróblowianka
Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Parku Kultury VIA
EUROPEA
Wystawa „Życie na kartki” – 1914-1989, czyli od I wojny światowej do
PRL-u, ze zbiorów Fundacji im. Tadeusza Kościuszki
Nowohuckim tonem - sześć dekad
muzyki młodzieżowej w Nowej Hucie
Ścianka wspinaczkowa w ZSE przy
ul. Loretańskiej 16
Iluminacja mostu im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Pakiet uzupełniający nr 1 do dodatkowych lekcji języka angielskiego –
zakup materiałów biurowych na
kwotę 200 zł
Pakiet uzupełniający nr 2 do dodatkowych lekcji języka angielskiego –
zakup materiałów biurowych na
kwotę 150 zł
Pakiet uzupełniający nr 3 do dodatkowych lekcji języka angielskiego –
zakup materiałów biurowych na
kwotę 100 zł
Pakiet uzupełniający nr 4 do dodatkowych lekcji języka angielskiego –
zakup materiałów biurowych na
kwotę 44 zł
Przywrócenie przestrzeni publicznej
mieszkańcom Krakowa poprzez organizację konkursu architektonicznego na rewitalizację Pl. Prymasowskiego przy ul. Grodzkiej

Kraków dostępny dla niesłyszących
Trwała iluminacja świetlna mostu
im. Józefa Piłsudskiego
Budowa wzdłuż ul. Armii Krajowej
brakującego chodnika i drogi dla rowerów
65. rocznica powstania Hutnika
Nowa Huta
Krakowski Senior XXI wieku – aktywny w sieci
Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych
Tor kolarski BMX Racing
Akademia handballu - projekt zajęć
sportowych dla młodzieży

Remont istniejącej drogi – sunięcie
istniejącej bardzo zniszczonej betonowej nawierzchni jezdni przy al.
Focha 39
Miejski Plac Manewrowy 01 – motocyklowo-samochodowy tor szkoleniowy
Budowa parkingu w ciągu drogi krajowej DK-79 przy al. Andersa
Razem fajniej! – rozwijanie właściwych interakcji pomiędzy dziećmi
niepełnosprawnymi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami,

Uruchomienie tablicy informującej o
stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do Dąbia
wzdłuż Bulwarów Wiślanych

Rondo Mogilskie przyjazne, bo użyteczne

Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi

X Jubileuszowy Nowohucki Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci
Przedszkolnych „Przedszkolak Obywatelem Świata”

Renowacja obiektu sportowego RzKS
Juvenia Kraków

Boisko multisportowe z wysokimi
bandami w Parku Krowoderskim
Boisko multisportowe z wysokimi
bandami przy ul. Redemptorystów
Akademia Basketu KNBA
Centrum psychoonkologii
Porozmawiaj ze mną – język migowy
w autobusie
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Dąbie
Chodnik wzdłuż ul. Nad Strugą
Usłyszeć szept wśród wrzasku – projekt ułatwi osobom słabosłyszącym
kontakt ze społeczeństwem
Remont pawilonu handlowego na
Azorach
Remont chodnika na ul. Opolskiej,
od ul. Pleszowskiej do ul. Mackiewicza po stronie Dworku Białoprądnickiego
Wyrównanie poboczy na ul. Łokietka
Profesjonalny tor do gry w Disc Golf
Modernizacja Pl. J. Kossaka, ul. K.
Morawskiego i przejścia podziemnego pod al. Krasińskiego
Stojaki rowerowe w całym Krakowie

Hala sportów ekstremalnych

Likwidacja barier architektonicznych
w przejściu podziemnym pod al. Krasińskiego w ciągu ul. Morawskiego

Akordeonowe wsparcie dla młodych
muzyków

Najpiękniejsza trasa spacerowa Krakowa – Sikornik
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Kraków Przyjazny Motocyklistom –
Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015

Zagospodarowanie Zalewu Bagry
Wykonanie nowej elewacji budynku
od strony podwórka
Częstsza
pielęgnacja/konserwacja
zieleni dla Dzielnicy II. Program pilotażowy
III Salezjańskie Biegi na Orientację
Obywatel w kulturze – adresowane
głównie do młodych ludzi przygotowujące ich do aktywności w kulturze
i zaangażowania w życie społeczne
miasta.
Mali ratownicy – szkolenia dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
Założenie Przedszkolnego Klubu Szachowego
Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Lwowska/ul. Józefińska/Mur
Getta
Bagry: budowa alejki spacerowo-rowerowej po północnej stronie jeziora na odcinku od łąki na wschód
do klasztoru oo. Trynitarzy do górki
saneczkowej
Plac Edukacji Kynologicznej
KMK Bike w Nowej Hucie
Rewitalizacja Kopca Wandy wraz
z terenami zielonymi
„Psi Raj” – ogrodzony park dla psów
Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Kijowskiej – Łączymy Parki Krakowa!
Projekt przywrócenia walorów estetycznych Parku im. Gen. Stanisława
Skalskiego – rewitalizacja
Mały Plac Zabaw w części południowo-wschodniej Parku Jordana

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2014

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA ZADANIA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Modernizacja Bulwaru Rodła
Uzupełnienie i dobudowa wyposażenia technicznego pływalni KSOS
przy ul. Wysłouchów 34A na osiedlu
Kurdwanów
Projekt „Cafe Fińska” – nowe modele samoorganizacji mieszkańców,
udzielania sobie nawzajem bezinteresownego, bezgotówkowego wsparcia
opartego na wymianie umiejętności.
Pogromcy bazgrołów
Szczegółowy opis przyjętych i odrzuconych projektów ogólnomiejskich oraz projekty z pozostałych dzielnic Krakowa dostępne są na stronie
www.krakow.pl/budzet

Podział kwot w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 przedstawia się następująco:
• 1.800.000 zł – na realizację zadań o charakterze dzielnicowym
(z podziałem po 100.000 zł na każdą
dzielnicę),
• 2.700.000 zł – na realizację zadań
o charakterze ogólnomiejskim.
Suma kosztów piętnastu projektów
z Dzielnicy VI Bronowice, które zostaną
poddane głosowaniu, wynosi 898 689 zł.
Głosowanie odbędzie się w następujących terminach:
27 września,
28 września,
29 września,
30 września,
1 października
2 października,
3 października,
4 października,
5 października,

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

8.00 – 12.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
8.00 – 12.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
9.00 – 11.00

Punkty do głosowania
będą zlokalizowane w:
SP nr 50, ul. Katowicka 28
SP nr 93, ul. Szlachtowskiego 31
SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3
ZSO nr 8, ul. Na Błonie 15b
ZSB nr 1, ul. Szablowskiego 1
siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy VI,
ul. Zarzecze 124a

1. Kto może głosować ?
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania.
Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na
karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL.
Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą
uznane za nieważne.
2. Kiedy można zagłosować?
Głosować można od 27 września do 5 października 2014 roku.
3. Jak i gdzie można głosować?
• w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania; głosując przez Internet nie
muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania;
LUB

• osobiście w punkcie głosowania - Rady Dzielnic zapraszają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach; tutaj znajdą Państwo wykaz punktów głosowania,
informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona również na tablicach ogłoszeń
w siedzibach Rad Dzielnic i wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

UWAGA: Na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce „Do pobrania” znajdą
Państwo wzór karty do głosowania. W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Państwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej
w punktach głosowania - w wyznaczonych miejscach i godzinach.
4. Ile razy można głosować?
Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez
Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez
daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do
głosowania, nr PESEL.
5. Na co można głosować ?
W Internecie oraz w punktach głosowania w Dzielnicach, głosują Państwo zarówno na
zadania o charakterze lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji zadań
(5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jednej wybranej przez siebie dzielnicy
i 5 głosów na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenione
przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt.
Na karcie do głosowania wpisujemy numer propozycji zadania wykaz
zadań do głosowania przy przyznanej liczbie punktów.

propozycji

Głosowanie 27 września – 5 października 2014
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6. Gdzie można znaleźć opisy propozycji zadań i przypisane im
numery?
Wszystkie propozycje zadań o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które otrzymały pozytywną rekomendację merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz
miejskich jednostek organizacyjnych są opublikowane na stronie internetowej budżetu
obywatelskiego www.budzet.krakow.pl – wykaz

propozycji zadań do głoso-

wania oraz będą dostępne w formie papierowej w siedzibach Rad Dzielnic. Dodatkowo
z listą zadań będzie można zapoznać się w punktach głosowania.

7. Na jakie zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) można
zagłosować? Czy w tym kontekście ma znaczenie, w której dzielnicy
deklaruję zamieszkanie?
Nie ma znaczenia, w której dzielnicy deklarujemy zamieszkanie. Każdy mieszkaniec
Krakowa może oddać głos w punkcie głosowania w dowolnie wybranej dzielnicy
(np. jeżeli chcesz zagłosować na zadania z Dzielnicy VIII Dębniki, nie musisz oddawać głosu
w punkcie głosowania zlokalizowanym na terenie tej dzielnicy).

każdy mieszkaniec musi wybrać jedną dzielnicę
(wpisując jej numer na karcie do głosowania), w której wybiera 5 zadań
o charakterze lokalnym.
Podczas głosowania,

W przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim, każdy mieszkaniec może wybrać
z całej puli propozycji zadań ogólnomiejskich.

8. Jak należy zaznaczyć wybrane zadanie na karcie do głosowania?
W pozycji opisanej na karcie do głosowania jako „zadania o charakterze lokalnym”, należy wpisać numer dzielnicy (cyfra rzymska), w której chcemy wskazać do realizacji zadania o charakterze lokalnym (rubryka „nr dzielnicy”). Następnie – w wolnych rubrykach
należy wpisać numer wybranego przez nas zadania (cyfra arabska), przyporządkowując
go ilości punktów, jakie mu przyznajemy.
W przypadku głosowania na „zadania o charakterze ogólnomiejskim” – postępujemy
jak wyżej.
Analogicznie oddajemy głos za pomocą Internetu, gdzie w formularzu karty do głosowania mamy do uzupełnienia wyżej opisane pozycje. Dodatkowo etap głosowania elektronicznego kończy się wpisaniem kodu CAPTCHA oraz kliknięciem przycisku „Głosuj”.
Wszystkie rubryki muszą być uzupełnione o numery wybranych przez nas zadań.
9.Kiedy głos uznaje się za nieważny?
Głos będzie nieważny:
• gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała
wymaganych danych,
• gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane
w niewłaściwej rubryce,
• gdy w wyniku weryfikacji karty zostanie stwierdzony brak podpisu pod wnioskiem lub
dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne,
• gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż
jeden raz.
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Konsultacje
Społeczne Inicjatywy
Lokalnej
Do 7 października 2014 roku trwają
konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa w przedmiocie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały zawarty w druku 1854
jest dostępny w Kancelarii Magistratu przy placu Wszystkich Świętych 3-4
w Krakowie oraz w siedzibach Rad Dzielnic Krakowa. W tych samych miejscach
znajdą się później wyniki konsultacji.
Pisemne uwagi do projektu uchwały
można składać w miejscach wyłożenia
projektu, na dziennikach podawczych
Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać
pocztą na adres:
Wydział Rozwoju Miasta,
plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków
lub elektronicznie na adres:
dialoguj@um.krakow.pl
z dopiskiem
„Konsultacje społeczne inicjatywy
lokalnej”.

BADANIA
POCZUCIA
BEZPIECZEŃSTWA
W KRAKOWIE

U

υ

υ

rząd Miasta Krakowa –
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego informuje, że we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim
w Krakowie oraz firmą BBS Obserwator, prowadzi badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.
W dniach 1 września do 8 października pracownicy BBS Obserwator
zwrócą się do mieszkańców naszego
miasta z prośbą o odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu. Analiza Państwa odpowiedzi umożliwi wyciągnięcie pełnych wniosków na temat
poczucia bezpieczeństwa w Krakowie
i stworzenie opracowania które posłuży do wyznaczenia dalszych działań.
Jednocześnie zachęcamy Państwa
do udziału w tym badaniu, gdyż Państwa głos i opinia jest dla nas szczególnie cenna.
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BUDŻET
OBYWATELSKI
TO SIĘ OPŁACA

ALICJA GACKIEWICZ

N

nie wszystkich projektów poddanych
w ubiegłym roku pod głosowanie.
Na dzień dzisiejszy zbudowany został już plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 50, przy ul. Katowickiej i progi
zwalniające na ul. Na Błonie.
W trakcie realizacji jest rewitalizacja amfiteatru, modernizacja oświetlenia na ul. Sołtysa Dytmara i wyznaczenie przejścia przez ul. Bronowicką.
W tym roku nasi mieszkańcy wykazali się jeszcze większą aktywnością
co zaowocowało piętnastoma poprawnie zweryfikowanymi projektami, które już wkrótce zostaną poddane głosowaniu.

fot. Ilona Stus

3. Budowa progów zwalniających na ul.
Na Błonie.
4. Modernizacja oświetlenia na ul. Sołtysa Dytmara.
5. Wyznaczenie przejścia dla pieszych
przez ul. Bronowicką na wysokości
ul. Staszczyka.
W procedurze głosowania największą liczbę głosów uzyskał plac zabaw, a na drugiej pozycji uplasowała
się rewitalizacja amfiteatru. Te zadania
zostały zgłoszone do realizacji w br.
W wyniku starań przewodniczącego naszej dzielnicy Miasto przyznało
nam dodatkowe środki finansowe, które umożliwią w tym roku zrealizowa-

υ

asza dzielnica po raz drugi
uczestniczy w budżecie obywatelskim,
w którym to mieszkańcy proponują
realizację konkretnych zadań.
W roku ubiegłym Dzielnica VI
przeznaczyła z własnego skromnego budżetu 83 tys. zł na realizację
projektów zaproponowanych przez
mieszkańców.
Do rady wpłynęło osiem projektów, z których pozytywnie zaopiniowano pięć:
1. Plac zabaw w Szkole Podstawowej
Nr 50 ul Katowicka.
2. Rewitalizacja amfiteatru na os.
Widok.

Progi zwalniające na ul. Na Błonie

υ

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro.alicja@interia.pl

Plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 50, przy ul. Katowickiej
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NOWE ZASADY WYDAWANIA
KART PARKINGOWYCH
czasowe orzeczenia, które zawierają
powyższe wskazania do karty parkingowej zachowują ważność.

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Szanowni Państwo!

O

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta
parkingowa wydawana jest
wyłącznie:

•

Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
mającej ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
• Osobie niepełnosprawnej, która
nie ukończyła 16 roku życia mającej
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do grona osób uprawnionych do
karty parkingowej ustawodawca zaliczył w drodze wyjątku osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym,
które posiadają orzeczenie wydane
wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R ( upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N
(choroba neurologiczna). Dotych-
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Z dniem 1 grudnia tracą ważność
karty wydane dla osób zaliczonych do
lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Kartę umieszcza się za przednią
szybą pojazdu samochodowego lub
w innym widocznym miejscu, która
potwierdza nw. uprawnienia.

υ

d dnia 1 lipca 2014 r. ulegają
zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca
2014 r. organem wydającym kartę
parkingową staje się Przewodniczący
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności właściwego ze
względu na miejsce stałego pobytu
osoby niepełnosprawnej w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dotychczas wydane karty zachowują swoją ważność do dnia 30 listopada 2014 r.

Kartę parkingową wydaje się na
wniosek niepełnosprawnego, który
składa go na ręce Przewodniczącego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku dołącza się:
• Jedną fotografię o wymiarach
35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami.
• Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).
Składając wniosek należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz
ze wskazaniem do karty parkingowej.
Osoba niepełnosprawna odbiera
kartę osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość o czym
powiadamia ją Przewodniczący Zespołu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
wyznaczając dokładny termin i miejsce
odbioru karty.
Kartę parkingową wydaną:
• osobie, która nie ukończyła 18
roku życia, odbiera jeden z rodziców lub
ustanowionych przez sąd opiekunów,
• osobie, ubezwłasnowolnionej
całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
• osobie ubezwłasnowolnionej
całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Karta parkingowa potwierdza
uprawnienia do:
1. Korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert).
2. Niestosowania się do następujących
znaków drogowych:
• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,
• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
• B-3 a zakaz wjazdu autobusów,
• B-4 zakaz wjazdu motocykli,
• B-10 zakaz wjazdu motorowerów
• B-35 zakaz postoju,
• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,
• B-38 zakaz postoju w dni parzyste,
• B-39 strefa ograniczonego postoju.

υ

BOGDAN SMOK

Istotną zmianą jest to, że karta
parkingowa wydawana będzie na okres
ważności orzeczenia jednak nie dłużej
niż na okres 5 lat.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Zapraszamy mieszkańców na dyżury
prawnika w siedzibie Dzielnicy VI
Bronowice w dniach:
6 października 2014 r.,
3 listopada 2014 r.,
1 grudnia 2014 r.
w godzinach 14:00 do 17:00
Możliwość wcześniejszej rejestracji
pod numerem 791 90 44 20 lub bezpośrednio w budynku Rady i Zarządu
Dzielnicy VI, przy ul. Zarzecze 124 A.
Więcej informacji na stronach:
www.dzielnica6.krakow.pl
www.cognosco.pl
Dyżur prawnika organizowany jest
we współpracy z organizacją pożytku
publicznego Fundacją „COGNOSCO”.

REMONT ULIC ŁUPASZKI
I WITKIEWICZA ZAKOŃCZONY

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin.kucharczyk2@gmail.com

R

υ

emont ulicy Łupaszki i Witkiewicza mamy już za sobą. Polegał on
na wykonaniu nakładki asfaltowej po

wcześniejszym uzupełnieniu podbudowy wraz z budową poboczy.
Dzięki przeprowadzonemu remontowi poprawi się komfort jazdy
kierowców i bezpieczeństwo. Najbardziej docenią to mieszkańcy, którzy
od czterech lat czekali na remont ulic,
zwłaszcza ulicy Łupaszki zniszczonej
w trakcie powodzi w 2010 roku.
Remont ulicy Łupaszki zrealizowany został w ramach akcji usuwania
skutków powodzi z roku 2010 ze środków finansowych otrzymanych na ten
cel z budżetu państwa.

υ

MARCIN KUCHARCZYK

IDZIE
ZIMA ZŁA

MARCIN DZIERŻAK

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

Nadchodzi zima oraz związane z nią
niedogodności życia w mieście. Zanim zaczniemy odśnieżać chodniki,
rozpocznie się sezon grzewczy z czyhającymi niebezpieczeństwami.

fot. Ilona Stus

K

fot. Marcin Kucharczyk

Ulica mjr. Łupaszki przed remontem (2010 r.)

Ulica mjr. Łupaszki po remoncie

ażdego roku zimą atakuje
tzw. cichy zabójca, czyli tlenek węgla wydzielany przy spalaniu paliwa
z niedostateczną ilością powietrza.
W mieszkaniach najczęściej wydziela się ze spalania gazu do ogrzewania
wody. Szczelne okna i ograniczona
drożność wentylacji sprzyjają powstawaniu tego bezwonnego śmiertelnego
gazu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
zalecany jest montaż elektrycznego detektora tlenku węgla, który w przypadku wykrycia stężenia gazu ostrzega sygnałem dźwiękowym. Detektor można
zakupić w sklepie budowlanym.
O ile przed tlenkiem węgla możemy indywidualnie się zabezpieczyć,
o tyle przed zanieczyszczonym krakowskim zimowym powietrzem możliwości zabezpieczenia są ograniczone.
Ograniczanie wychodzenia z domu, nawet z pełną świadomością konsekwencji, jest niemalże niemożliwe. Maski na
twarz pomagają, chociaż ciężko się do
nich przemóc.
Niekorzystna lokalizacja miasta
w niecce rzeki Wisły ogranicza zdolności jego przewietrzania, w wyniku
czego uliczny kurz, spaliny, a przede
wszystkim zanieczyszczenia ze spalania węgla, drewna oraz śmieci spowijają krakowskie powietrze dusząc
mieszkańców. W okresie grzewczym
codziennie przekroczone są wskaźniki
jakości powietrza, nieraz sześciokrotnie. Krakowscy lekarze przedstawiają
opracowania dowodzące negatywnego
wpływu lokalnego powietrza na zwięk-
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rozszerzenia o palenie w kominkach
i uszczegółowienia uchwały.
W wyniku postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił
uchwałę uznając, iż sejmik nie miał
kompetencji na różnicowanie kwestii
stosowania paliw w zależności od celu.
Ponadto wskazał liczne luki w określeniu odbiorców uchwały oraz jej realizacji. Uchwała obejmowała właścicieli nieruchomości, ale już nie osoby
będące w posiadaniu nieruchomości,
ale niemogące udokumentować prawa
własności. Ponadto, zgodnie z uchwałą,
palić węglem mogliby niektórzy przedsiębiorcy, co dawało możliwość „obejścia” przepisów, ale też nie było zgodne
z konstytucyjnymi zasadami równości,

praworządności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej.
Decyzja Sądu Administracyjna
zaskoczyła, chociaż w myśl decyzji
i uzasadnienia zaskakująca jest treść
uchwały, która wymagała jej uchylenia.
Władze miasta oraz województwa
podtrzymują wolę zdecydowanej walki
z problemem ekologicznym Krakowa.
W przeciągu nadchodzących miesięcy
uchwała będzie dopracowywana. Jej
uszczegółowianie będzie budzić kontrowersje, które do tej pory nie były
dyskutowane. Wcześniej czy później
i tak trzeba by się z tymi szczegółami
zmierzyć. Dopracowanie i uszczegółowienie uchwały pomoże w późniejszej
jej realizacji.

Tylko w tym roku:
• uruchomiono pierwszą w Polsce regularną linię autobusową nr 154 obsługiwaną autobusami elektrycznymi,
• zmodernizowano, wymieniono na
bardziej ekologiczne (mniejsze drgania
i hałas) torowisko od Ronda Mogilskiego do Ronda Czyżyńskiego,
• zamontowano 224 stojaki rowerowe,
• uruchomiono parking typu „Bike and
Ride” wyposażony w stacje naprawczą,
• powiększono system roweru publicznego KMK Bike o nowych 17 stacji
i 230 rowerów,
• oddano do użytku kolejne odcinki dróg rowerowych: al. Andersa od
ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego
po stronie północno-wschodniej o długości ok. 620 metrów oraz al. Pokoju
od ul. Lema do wjazdu do Ogrodu Doświadczeń po stronie północnej o długości ok. 550 metrów,
• wytyczono kolejne kontrapasy na ulicach: Garncarska, Szpitalna, Szlak, Józefińska, Staromostowa, Przy Moście,
Racławicka.

W programie Tygodnia Mobilności, który odbywał się między 16 a 22
września, znalazły się między innymi:
• Pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego,
• Przejazd rowerami z udziałem władz
Miasta, os. Zgody 2
• Egzamin na kartę rowerową
• Warsztaty z obsługi rowerów miejskich KMK Bike
• Forteczny Rajd Rowerowy
• Pokaz ekologicznych pojazdów
• Konferencja Zintegrowany system
monitorowania danych przestrzennych
dla poprawy jakości powietrza w Krakowie
• Uroczystość wręczenia certyfikatu
Przyjazny Rowerom dla EDF Polska
I Oddział w Krakowie
• Rowerem do Szkoły - przejazd rowerowy ścieżkami Nowej Huty uczniów
XI Liceum Ogólnokształcącego i zaprzyjaźnionych szkół. Wycieczka rowerowa uczniów połączona ze zwiedzaniem Elektrociepłowni
• Międzynarodowa Konferencja “Step-

υ

υ

szoną ilość zgonów, chorób (głównie
astmy), alergii, poronień. Z niedawno
opublikowanego opracowania Europejskiej Agencji Środowiska wynika, iż
gorsze powietrze od krakowskiego jest
jedynie w dwóch przemysłowych miastach Bułgarii.
Problem był bliski przełomu, gdy
Sejmik Województwa Małopolskiego w listopadzie zeszłego roku podjął
uchwałę zmierzającą do zakazu używania paliw stałych do ogrzewania
mieszkań i domów w Krakowie, dopuszczając jednakże spalanie drewna w kominkach. Uchwała została
zaskarżona przez dwie osoby. Pierwsza wskazywała, że przepisy uderzają
w najuboższych. Druga domagała się

TYDZIEŃ
TRANSPORTU

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA

Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

W

2014 r. Kraków jako jedno z dziesięciu polskich miast włączył
się do programu European Mobility
Week, czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W mieście
od lat prowadzone są działania na
rzecz uspokojenia ruchu samochodowego w Śródmieściu w celu oddania
pieszym jak najwięcej przestrzeni zajmowanych kiedyś przez auta. Można
tu przedstawić choćby takie przykłady jak przekształcenie w miejską
przestrzeń – niedostępną dla ruchu
– Małego Rynku i placu Szczepańskiego, czy ulicy Grodzkiej i fragmentu
ul. Krupniczej. Ważnym elementem
kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.
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MARCIN DZIERŻAK

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

P

rzeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory to niebezpieczne odpady wytwarzane przez nasze gospodarstwa domowe. Odpady te
z uwagi na szkodliwość dla środowiska
wymagają szczególnego traktowania.

na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może kumulować
Zuż yte baterie
się w komórkach organizmów żywych,
Zużyte baterie, a szczególnie stanowiąc dla nich zagrożenie.
Nie można wyrzucać leków do toznajdujący się w nich ołów, kadm
i nikiel mogą skazić wody gruntowe. alet. Oczyszczalnie nie radzą sobie doStosowany w akumulatorach elektro- brze z takimi substancjami a ich obeclit działa zabójczo na florę bakteryjną ność w wodzie sprawia, że bakterie
w oczyszczalniach ścieków. Wyciekają- i wirusy uodparniają się na nie i do
terapii potrzebne będą
cy elektrolit z batenowe leki lub większe ich
rii na komunalnym
Lista aptek przyjmujących
dawki.
wysypisku śmieci
przeterminowane leki
Leki zbierane są
wstrzymuje procesy działających na terenie Dzielnicy
w specjalnych pojemnibiodegradacji
inVI Bronowice:
•Balicka 18 – apteka „Widok”
kach w aptekach, a nanych odpadów.
•Bronowicka 73 – apteka
stępnie poddawane są
Zbiórkę baterii
„Na Bronowickiej”
termicznej
utylizacji.
prowadzą we wła•Bronowicka 78 – apteka
Można
wrzucać
do nich
snym zakresie fir„Anthoxanthum”
zarówno
pastylki,
drażetmy, instytucje oraz
•Lea 114 – apteka „Gaja”
•Na Błonie 1 – apteka w przychodni
ki, maści, jak i leki płynne
placówki oświatowe.
oraz aerozole. ZabronioNa terenie Dzielnicy
VI Bronowice jest to m.in. Przedszkole ne jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek
Samorządowe nr 137 (ul. Na Błonie 15 i termometrów. Mile widzianym jest
c), Przedszkole nr 38 (ul. Jabłonkowska wrzucanie leków bez opakowań.
39) oraz liczne sklepy spożywcze, elektryczne i wielobranżowe.

υ

Tydzień Mobilności skończył się
22 września Dniem bez Samochodu.
W tym dniu w Krakowie można było
bezpłatnie poruszać się środkami komunikacji miejskiej za okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Życie w mieście bez samochodu
jest nie tylko możliwe, ale także o wiele
przyjemniejsze.
Kampania przyczynia się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza przez co poprawiamy komfort
naszego życia.
Warto na stałe zapisać te daty
w kalendarzu, aby uczyć się życia we
wciąż rozwijającym się Mieście Królów
Polski.

NIEBEZPIECZNE
ODPADY

υ

ping Stones: How to make Mobility
Patterns More Sustainable
• Park(Ing) Day
• Kontrola emisji spalin w pojazdach
uczestniczących w ruchu drogowym na
terenie Miasta Krakowa
• Festiwal rowerowy na którym można
było skorzystać z darmowego serwisu
i diagnozy roweru, obejrzeć testy zapięć rowerowych, koncerty zespołów
Amusing Companions i Voodoo Bragga
• IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych
• Rowerem na Zakupy – akcje promocyjne Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Galerii Bronowice
• Rowerem na Targ – akcja promocyjno-edukacyjna Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska i Stowarzyszenia PODGORZE.PL na Targu Pietruszkowym
• Przejazd na trasie Cichy Kącik/Kopiec Wandy – ul. św. Wawrzyńca –
Muzeum Inżynierii Miejskiej, zabytkowym tramwajem nr „0”
• Przejazd na trasie Rynek Główny –
Grodzka, Dominikańska, Starowiślna,
Podógrska, Gazowa, św. Wawrzyńca –
Muzeum Inżynierii Miejskiej (powrót:
ul. św. Wawrzyńca, Starowiślną) zabytkowym taborem autobusowym „M”
• Zwiedzanie Muzeum Inżynierii
Miejskiej
• Kampania „TAK! DLA CZYSTEGO
POWIETRZA”
• Bezpieczna droga do szkoły
• zajęcia profilaktyczne z uczniami
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• prelekcje realizowane z Inspektorem
MPK na temat komunikacji miejskiej,
bezpieczeństwa i poszanowania mienia

Przeterminowane
leki
Zbudowane z szeregu związków
chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi. Są szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte
w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić

Krakowska K arta Rodzinna
i Ogólnopolska K arta Dużej Rodziny
Wydział Spraw Społecznych UM Krakowa
informuje, że od dnia 08. 09. br. wnioski
o Krakowska Kartę Rodzinną i ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyjmowane są
w następujących lokalizacjach UM:
ul. Stachowicza 18, Kraków,
os. Zgody 2, Kraków.
w godz. od 7.40 do 15.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu: 12 616 50 50.
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XII ŚWIĘTO
ULICY TETMAJERA
O

rganizatorami tegorocznego
Święta Ulicy Tetmajera było Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, Rada Dzielnicy VI oraz Centrum Młodzieży im.
dr. Henryka Jordana. W programie
obok tradycyjnego już tortu ze złotym
pierścionkiem znalazły się: rodzinna
gra terenowa „Skarby ulicy Tetmajera”,
warsztaty filmu animowanego „Nowa
legenda Bronowic” oraz zwiedzanie
pracowni Włodzimierza Tetemajera
w dworku „Tetmajerówka”, niedostępnym na co dzień.
Na scenie, która 6 września stanęła na parkingu przy ul. Tetmajera zmieniały się jak w kalejdoskopie występujące zespoły muzyczne, reprezentujące
nieco odmienne gatunki muzyczne, od
naszego folkloru po muzykę boliwijską,
choć właśnie folklor można tu uznać za
wspólny mianownik.

Był też czas kiedy scena należała do młodszego pokolenia – piosenki
i taniec w wykonaniu grup dziecięcych.
Baśniowy klimat wprowadziła grupa
Studia Teatru, Muzyki i Tańca Elżbiety
i Piotra Armatys własną aranżacją bajki
o Kopciuszku.
Święto Ulicy Tetmajera było też
okazją do sąsiedzkiego i nie tylko sąsiedzkiego biesiadowania, które urozmaicały kramy i stoiska, a zapach grillowanej kiełbasy wzmagał piknikowy
nastrój.
Dlaczego warto tu być? Choćby
dlatego, że można miło spędzić czas,
wśród przyjaciół i znajomych. Można
go spędzić wspólnie z rodziną włączając
się w gry i zabawy, można stać się właścicielem unikalnych obrazów wystawionych na aukcję, przekazując jednocześnie pieniądze na szczytny cel, moż-

To przyjaciele zachęcili tegoroczną znalazczynię złotego pierścionka do udziału
w Święcie Ulicy Tetmajera

na też się wzbogacić znajdując w torcie
złoty pierścionek, choć tak naprawdę
najważniejsza jest dobra, wspólna
zabawa.
[IS]

Można było zobaczyć na co dzień niedostępną „Tetmajerówkę”

Rysować i malować każdy może...

Nie mogło być biesiady bez dobrego grilla

Jak widać nie brakowało folkloru również w wykonaniu dzieci
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Nie ma jak swojski chleb ze smalcem i ...ogórek

Nie zabrakło również naszego rodzimego folkloru

Młodzi artyści ze Studia Teatru, Muzyki i Tańca Elżbiety i Piotra Armatys

W oczekiwaniu na tort

Do tańca przygrywał boliwijski zespół „AHAJU FUSION”

Parking przy ul. Tetmajera na chwilę zmienił swój charakter
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Jubileusz 100-lecia Duszpasterstwa 1914-2014 w Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach

100 LAT PARAFII
				W MYDLNIKACH
Kalendarium

P

oczątkowo Mydlniki należały
do parafii św. Szczepana w Krakowie.
1913 r. – Wizyta biskupa krakowskiego księcia Stefana Sapiehy i ustanowienie kaplicy w dawnej karczmie w Mydlnikach, którą na potrzeby przeznaczył
prof. UJ Kazimierz Rogoyski, kierownik Zakładu Doświadczalnego.
15 VIII 1914 r. – Pierwszą mszę św.
odprawił w kaplicy ks. Józef Niemczyński – notariusz biskupi, po poświęceniu obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Pierwszym kościelnym został
Jan Motyl, a następnie Andrzej Sikora.
– W czasie I wojny światowej kaplicę
obsługiwali księża misjonarze z Czarnej Wsi. Odprawiano nabożeństwa,
udzielono kilku chrztów i zawarto
jeden związek małżeński, Magdaleny
i Piotra Siwków.
1935 r.– Powstał w Mydlnikach cmentarz w miejscu dotychczasowego cmentarza cholerycznego. Poświęcił go
ówczesny proboszcz parafii ks. dr Andrzej Moliński.
– W okresie międzywojennym kaplicę
obsługiwali kapłani z parafii św. Szczepana. W tym okresie bardzo uroczyście
obchodzono uroczystość Bożego Ciała.
Ołtarze ustawiono: pierwszy u Franciszka Banduły, drugi przy domu Bronisława Klimy, trzeci u Józefa Ptaka,
a czwarty w bramie Zakładu Doświadczalnego.
od 1939 r. – kaplicę obsługiwali OO.
Kapucyni z Olszanicy, którzy jednocześnie uczyli religii. W kaplicy był przechowywany Najświętszy Sakrament.
Mszę św. odprawiano w niedzielę
i w czwartek.
od 1945 r. – mieszkańcy Mydlnik pod
przewodnictwem Andrzeja Sikory zaczęli usilnie zabiegać o utworzenie parafii i przeniesienie kaplicy do starego
pałacu dworskiego z XIX w. należącego
do braci Stelmachów.
1951 r. – Po likwidacji Domu Dziecka
mieszczącego się w pałacu starano się
wydzierżawić lokal na potrzeby parafii.
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Ówczesny wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz udzielił na to milczącej zgody.
Dekretem z dnia 19 stycznia 1951 r.
utworzono parafię w Mydlnikach.
W tygodniu między niedzielą czarną
a niedzielą palmową przeniesiono kaplicę do nowego lokalu. Jedno skrzydło pałacu przeznaczono na plebanię.
W niedzielę palmową poświęcenia dokonał i odprawił pierwszą mszę św. ks.
prałat Adam Górkiewicz. Parafię nadal
obsługiwali księża z parafii św. Szczepana. Ostatnim był ks. Ludwik Węgrzyn. Do parafii została przyłączona
wieś Rząska. Posługi kościelnego od
1945 r. pełnił Jan Pirowski.
24 VIII 1952 r. – Pierwszy proboszcz
parafii ks. Mieczysław Satora odprawił
w Mydlnikach pierwszą mszę św. Uroczysty ingres odbył się w dniu 31 VIII
1952 r. przy współudziale ks. prałata
Adama Górkiewicza – proboszcza parafii św. Szczepana.
Proboszcz ks. Mieczysław Satora dokonał gruntownego remontu i przystosowania do celów sakralnych obiektów
pałacowych. Sfinalizowano transakcję
zakupu budynków pałacowych oraz
2 hektarów parku.
20 VI 1953 r. – Pierwszy odpust parafialny. Biskup Franciszek Jop odprawił
uroczyste nieszpory i udzielił sakramentu bierzmowania.
1954 r. – wprowadzono w parafii Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy.
1955 r. – Pierwsza wizytacja parafii
przez Biskupa Franciszka Jopa, Wikariusza Kapituły Archidiecezji Krakowskiej, który jednocześnie udzielił
sakramentu bierzmowania.
1959 r. – Pierwsze Misje parafialne
prowadzone przez O. Czesława /administratora parafii Bronowice Wielkie/
oraz O. Waleriana z klasztoru OO. Reformatów w Gdańsku.
1959 r. – Proboszczem w parafii został
ks. mgr Stanisław Zolich.

1960 r. – wizyta biskupa Karola Wojtyły i udzielenie sakramentu bierzmowania.
1961 r. – Nowe organy, które poświęcił
biskup Julian Groblicki.
– Proboszcz ks. Stanisław Zolich uzyskał zgodę na przebudowę kościoła
i przystąpił do budowy plebani.
1966 r. – I Peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego. Rozpoczęto prace przy
przebydowie kościoła. Prace szły bardzo wolno.
1974 r. – Proboszczem został ks. Janusz Bielański. Pod jego kierunkiem
rozpoczęto intensywne przygotowania do budowy kościoła. Zgromadzono materiał potrzebny na wzniesienie
świątyni.
13 VI 1974 r. – Procesja Bożego Ciała
po raz pierwszy udała się „na górkę”.
1975 r. – Rozpoczęto budowę kościoła.
Majstrem budowy został Jerzy Trybus.
12 V 1975 r. – Do parafii przybył ks.
Kardynał Metropolita Krakowski Karol Wojtyła. Poświęcił On fundamenty, frontowe wejście i dotychczasowe
wybudowane mury.
21 IX 1975 r. – Poświęcono uroczyście krzyż szczytowy świątyni i wmurowano akt fundacyjny wypisany przez
Pana Młodzianowskiego, na którym
ofiarni parafianie złożyli swoje podpisy
w liczbie 142 osoby.
4 IV 1976 r. – Odbyło się uroczyste
poświęcenie nawy głównej kościoła.
Poświęcenia dokonał ks. biskup Stanisław Smoleński. Przy przygotowaniu
nawy głównej prace malarskie wykonał pan Kania, instalację elektryczną
Michał Kominiak, drzwi zewnętrzne
Aleksander Chwastek.
1976 r. – Ks. proboszcz Janusz Bielański otrzymał godność kanonika.
31 XII 1976 r. – Majster budowy Jerzy Trybus otrzymał Błogosławieństwo

– Dokonano renowacji figury Matki
Bożej Niepokalanej na kolumnie przy
ulicy Balickiej.
16 V 1998 r. – Metropolita krakowski
Franciszek Macharski powołał parafialny oddział Akcji Katolickiej, mianując prezesem pana Leopolda Krzanowicza, a asystentem kościelnym ks. dra
Stefana Dobrzanowskiego.
14 IV 1999 r. – Drugie nawiedzenie
parafii przez obraz Jasnogórskie, poprzedzone misjami parafialnymi.
17 VI 2001 r. – W pięćdziesiątą rocznicę erygowania parafii w Mydlnikach,
odbyła się konsekracja kościoła.
Źródło:
materiał opr. przez Parafię
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ciekawostką jest Pręgierz z Matką
Boską na szczycie, pierwotnie figura
znajdowała się na Rynku Głównym
w Krakowie.

Obchody
	Jubileuszu

W

stulecie duszpasterstwa 14
i 15 sierpnia 2014 roku odbyły się
główne uroczystości jubileuszowe.
Przygotowania do obchodów
trwały 5 lat, między innymi poprzez
misje święte oraz pielgrzymki do Ziemi

Świętej, Rzymu, Santiago de Compostela, Lourdes, Fatimy, Wilna, Lwowa
i na Kresy Wschodnie. Parafianie nawiedzili miejsca kultu religijnego
w Polsce: Kalisz, Licheń, Niepokalanów, Warszawa-Żoliborz, Wilanów,
Nysa, Świdnica, Krzeszów, Góra Świętej Anny, Tuchów i inne. W tym okresie
odbyła się peregrynacja Obrazu Pana
Jezusa Miłosiernego oraz relikwii:
Świętej Siostry Faustyny i wówczas
Błogosławionego Jana Pawła II. Główne obchody Jubileuszowe zostały poprzedzone dniami skupienia.
Równolegle z przygotowaniami
duchowymi przeprowadzono szereg
prac renowacyjnych i uzupełniających
w świątyni i na terenie przykościelnym.
Historyczny wizerunek obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który w latach 1914-1980 był umieszczony w ołtarzu głównym, został przeniesiony do nowopowstałej, bocznej kaplicy przy wejściu do kościoła.
W ramach obchodów jubileuszowych w mydlnickiej świątyni odbyło
się szereg koncertów z udziałem indywidualnych artystów i chórów z dekanatu bronowickiego.
Kulminacyjnym momentem uroczystości w dniu 14 sierpnia była Msza
Święta koncelebrowana przez księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
z udziałem księży z dekanatu i duszpasterzy pracujących w parafii w minionych latach. Podczas Mszy Świętej
młodzież przyjęła sakrament bierzmowania. W wygłoszonej homilii ksiądz

fot. Tomasz Górecki

Ojca Świętego Pawła VI dla siebie i całej rodziny. Przywiózł je z Rzymu ks.
kard. Karol Wojtyła z ks. kan. Stanisławem Dziwiszem.
1977 r. – Prace blacharskie przy budowie kościoła prowadzą i wykonują Jan
Adamczyk, Władysław Nowak, Władysław Baczyński.
18 VI 1977 r. – Ks. proboszcz Janusz
Bielański został przeniesiony do parafii
w Nowej Hucie, a na jego miejsce przybył ks. Tadeusz Szarek.
3 VII 1977 r. - Poświęcono krzyż na
ukończonej wieży kościoła.
1 XI 1977 r. – Pierwszy raz na cmentarzu w Mydlnikach odprawiono
mszę św. w Uroczystość Wszystkich
Świętych.
1978 r. – W dzień 27 VI – Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy po raz
pierwszy w parafii odprawiona została
msza św. dla ludzi chorych. Przybyło
na nią około 60 osób.
24 VI 1979 r. – Proboszczem parafii
został ks. dr Stefan Dobrzanowski. Kontynuuje prace przy budowie kościoła
i plebani – konserwacja dachu, malowanie plebani, zagospodarowanie parku.
IX 1979 r. – Powołanie Rady Duszpasterskiej i Rady Katechetycznej – realizacja uchwał Soboru Watykańskiego II
i Synodu Krakowskiego.
11-17 XI 1979 r. – Misje poprzedzające nawiedzenie naszej parafii przez
relikwie św. Stanisława, biskupa i męczennika. Krzyż misyjny postawiono
przy wejściu głównym do kościoła.
8 V 1980 r. – Poświęcenie obrazu ołtarzowego Patronki parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
7 XII 1980 r. – Kardynał Franciszek
Macharski poświęcił Tabernakulum,
prezbiterium i nawę główną kościoła.
28 X 1984 r. – Kardynał Franciszek
Macharski poświęcił dzwony z udziałem konsula francuskiego i delegacji
fundatorów z Paryża. Delegacja liczyła
50 osób.
1986 r. – Biskup Albin Małysiak poświęcił dzwonnicę z udziałem delegacji
Francuzów.
– Ustanowienie i poświęcenie Drogi
Krzyżowej pędzla Marii Pabisiak przez
kardynała Franciszka Macharskiego.
– Rozbudowano fabrykę Alpha, ks. dr
Stefan Dobrzanowski poświęcił nowe
hale produkcyjne.
1992 r. – Ks. prałat Janusz Bielański
poświęcił witraże w kościele.
1996 r. – Nową siedzibę Urzędu Poczty uroczyście poświęcił ks. proboszcz.

Kulminacyjnym momentem uroczystości była Msza Św. koncelebrowana przez ks. kard.
Stanisława Dziwisza
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fot. Tomasz Górecki

Kardynał nawiązał do historycznego
okresu tworzenia wspólnoty parafialnej, a także wyraził podziękowanie
Panu Bogu, księżom i parafianom za
dokonane dzieła. Liturgię uświetnił
chór Schola Cantorum Mydlnicensis.
Została również poświęcona nowopowstała kaplica.
W uroczystościach wzięli udział
licznie zgromadzeni parafianie, członkowie rodziny pana Pasenkiewicza,
ówczesnego wojewody krakowskiego,
który w 1951 r. dał milczące przyzwolenie na zmianę miejsca kaplicy ze starej karczmy do opustoszałego dworu.
Po Mszy Świętej ksiądz proboszcz
Jan Rajda zaprosił wszystkich na agapę, przygotowaną przez parafian, do
namiotu ustawionego w parku przykościelnym. Była to okazja do wspólnych
rozmów z księdzem Kardynałem, licznie zgromadzonymi księżmi, przedstawicielami Rady Dzielnicy VI, gośćmi i
parafianami. Spotkanie uświetniał występ Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik pod kierunkiem pana
Józefa Stachery. Następnego dnia tj. 15
sierpnia każdej mszy świętej przewodniczyli księża pracujący w poprzednich
latach w parafii. Po skończonej liturgii
ksiądz Proboszcz zapraszał wszystkich

Spotkanie uświetniał występ Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik

do namiotu na kawę, herbatę i ciasta
upieczone przez parafianki.
Uroczystości jubileuszowe stały się
okazją do odnowy duchowej parafian,
do wyzwolenia inicjatywy w tworzeniu
dzieła wspólnego, integracji Mydlni-

Kim byli Ci,

którzy dali nazwy

Bronowickim ulicom

RACHELA – jedna z bohaterek dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”.
W scenie XVII aktu I pojawia się jej ojciec, Żyd, który zapowiada przybycie córki na wesele: (... )moja córka, to kobita, a jest panna modern, całkiem, jak
gwiazda (...) Jakie tylko książki są, to czyta, a i ciasto gniecie wałkiem, była
w Wiedniu na operze, w domu sama sobie pierze – no, zna cały Przybyszewski,
a włosy nosi w półkole, jak włoscy w obrazach anieli (...). A jaka naprawdę była
Rachela? Odwołajmy się do wspomnień pani Marii Rydlowej.
JÓZEFA SINGER
RACHELA Z „WESELA”

MARIA RYDLOWA

P

ochodzę z Bronowie Małych,
i to od kilku pokoleń. Rodzice moi znali Józefę Singerówną od zawsze. Rodzina matki, Spyrłakowie, mieszkała
w najbliższym sąsiedztwie Singerów.
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Słyszałam niejednokrotnie od matki,
że „stara Singerka” pomagała pielęgnować w ciężkiej chorobie moją prababkę,
że znała się na chorobach, na lekach, no
i na ludziach, i umiała poradzić w rozmaitych kłopotach.
Rachela to imię, jakie dał córce
karczmarza Wyspiański, jej imię żydowskie to Perel – Perła, w codziennym użytku Pepa, Pepka.
Pepka najmłodsza z pięciorga dzieci Singerów urodziła się w Bronowicach

czan, starszego i młodszego pokolenia.
Jubileusz był wielką radością
i dziękczynieniem Bogu i ludziom.

ZOFIA FEDOR
KRYSTYNA PIOTROWSKA
Małych. Dzieci żydowskie chowały się
razem z dziećmi chłopskimi. Pepka
była zaprzyjaźniona z dziewczynami
„od Mikołajczyków” z racji choćby bliskiego sąsiedztwa. Na weselu Jadwigi
z Lucjanem Rydlem była. Ojca Hirscha
Singera nie było, nie było i księdza. Pepka-Rachela zaprzyjaźniła się z rodziną
Rydlów. Z Anną Rydlówną „Haneczką"
z „Wesela”, pracowały jako pielęgniarki w czasie I wojny światowej. W 1919
r. przyjęła Rachela chrzest katolicki,
obiecawszy przed śmiercią Rydlowi
(zmarł 8 kwietnia 1918 r.), że jak Polska
odzyska wolność, złoży Bogu w podzięce swoją religię Mojżeszową. Utrzymywała przyjazne stosunki z rodziną
Rydlów i Tetmajerów i też ze swoją
rodziną. Dzięki córce Lucjana Rydla –
Helenie z Rydlów Rydlowej, przetrwała
okupację. Tu była na Rydlówce meldowana, tu wystarano się o jej metrykę
i kenkartę na inne nazwisko: Eugenia,
Jadwiga Gawlik. Wyjechała do Warszawy, gdzie była mało znana. Przeżyła powstanie warszawskie, raz jeden
musiała okupić się „szmalcownikowi”,
który ją poznał.

fot. arch. rodziny Rydlów

głosem, czy wiem na
pewno, o jakim wielkim poecie mówię. No
i usłyszałam wtedy odpowiedź, pełną żaru
wewnętrznego, na temat poezji, a zwłaszcza
Hymnów pana Jana –
i pełną dezaprobaty
ocenę mego pokolenia,
zachłyśniętego płytkim
racjonalizmem.
W ciągu paru lat
kilka razy miałam okazje słuchać opowiadań
pani Józefy o towarzyszach jej młodości,
pisarzach, malarzach,
o ludziach teatru. Słuchałam chciwie wspomnień
zwyczajnych
o ludziach „niezwyczajnych”.
Wspomnienia
jej były prześwietlone
Singerówna Perel Józefa – Rachela z Wesela (1881-1955)
wzruszeniem, zachwytem, bez cienia egzaltacji. Nie zapisy- parobka. Młodzi nie zdecydowali się na
wałam tych wspomnień, bo wydawa- małżeństwo – za głęboka przepaść ich
ło mi się, że nie sposób je zapomnieć. dzieliła... .
W jakiś czas później, czytając po
Niestety, nawet nie staram się je dziś
odtwarzać, bo zdaje sobie sprawę, że raz nie wiadomo który „Wesele”, udeponakładały się na nie wspomnie- rzył mnie dialog między poetą a Rachenia inne, czytane w ciągu lat studiów lą (scena XXXVI, akt I):
i pracy zawodowej. Ale jedną rozmowę,
a raczej sytuację, pamiętam dobrze, Poeta
bo nie nałożyły się na nią inne wspo- – Pani się kiedy zakocha w chłopie...,
mnienia.
Któregoś ranka, gdy wychodziłam Rachel
z domu na wykłady, zatrzymał mnie
ojciec i zapytał, czy będę się widzieć – Pan może wywróży.
z Pepą Singerówną. Na moje zapewnie- Mam do chłopców pociąg duży.
nie, że będę na Loretańskiej w południe, Lecz być musi ładny chłopiec.
powiedział: „Powiedz Pepie, że umarł Powrót, powrót do natury.
Antek Dzieża”. W południe zaszłam
Czyżby Wyspiański wiedział o tej
na Loretańską, bo właśnie malowałam
z panną Józefą boazerię w kuchni, ko- miłości, może doszły go plotki, ludzie
rzystając z nieobecności Mrożewskich. na wsi wiedzieli najwięcej. Nigdy nie
W czasie pracy przypomniałam sobie słyszałam o tej miłości pani Józefy
polecenie ojca. Pani Józefa na wia- ani u Rydlów, ani u Tetmajerów. Jódomość o śmierci Antoniego Dzieży, zefa Singerówna zmarła na atak serca
gospodarza z Bronowie, mimo pode- w mieszkaniu na Loretańskiej 8 czerwszłego wieku mężczyzny bardzo przy- ca 1955 r. Została pochowana na
stojnego, zapaliła nerwowo papierosa cmentarzu Rakowickim. Na płycie nai podeszła do okna. Długo stała grobnej widnieje informacja: „urodzow oknie. Nie śmiałam przerwać mil- na w Bronowicach Małych”.
czenia. Po jakimś czasie pani Józefa
wróciła do pracy. Wieczorem, po powrocie do domu, zapytałam ojca, co
łączyło Józefę Singerównę z Antkiem Źródło:
Dzieżą, i dowiedziałam się, że oni się Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackochali, że ludzie wiedzieli o wielkiej kie, nr 27, wyd. Towarzystwo Przyjaciół
miłości pięknej Żydówki i urodziwego Bronowic, Kraków, grudzień 2009

υ

υ

Kiedy Singerowie wyprowadzili
się z Bronowie, dziadkowie kupili od
dworu po nich karczmę, zamieniając
ją na dom czynszowy dla najbiedniejszych mieszkańców Krakowa, tych wyrzuconych poza granice miasta.
Józefę Singerównę poznałam po
okupacji. Po powrocie do Krakowa, po
powstaniu warszawskim, Singerówna zamieszkała na ulicy Loretańskiej,
w dawnym mieszkaniu Heleny i Zdzisława Rydlów, wraz z Haliną i Zdzisławem Mrożewskimi. Mrożewskich
w czasie okupacji Niemcy wyrzucili
z mieszkania przy ulicy Sereno Fenna.
Rodzina Mrożewskich-Galińskich była
zaprzyjaźniona z Rydlami od lat, to
Zdzisław Mrożewski aktor, za okupacji
pracownik Magistratu wyrabiał Józefie
Singer kenkartę.
W czasie studiów zachodziłam często na Loretańską, bo z ulicy Gołębiej
było znacznie bliżej tam niż do Bronowie. I tam, u Mrożewskich, poznałam
Józefę Singerównę, „Józkę”, jak ją nazywała mała Joanna Mrożewska, na
wyraźne życzenie starszej przyjaciółki. Dużo ciepła, niespełnionych uczuć
macierzyńskich wkładała „Józka”
w przyjaźń z Joasią. Można je było często spotkać na Plantach. Kilkakrotnie
razem spędzały wakacje u bratanka
pani Józefy, dra Henryka Singera.
Na Loretańskiej bywałam często,
ciągnęły mnie przede wszystkim rozmowy, dyskusje o teatrze, o literaturze.
Czasem brała w nich udział Józefa Singerówna. Pamiętam moje wystąpienie,
gdy prof. Kazimierz Wyka prowadzący
cykl wykładów o Młodej Polsce zaczął
opowiadać głosem smutnym, trochę
nosowym – powołując się na relacje
Jana Zawiejskiego – jak to w czasie
okupacji niemieckiej zginęła Rachela-Józefa Singerówna na ulicy w Warszawie, zaszczuta na śmierć przez „szmalcownika”. Słuchałam zdumiona i nie
namyślając się wiele, wstałam i poinformowałam Profesora oraz słuchaczy
wykładu, że Rachela żyje, że mieszka
w Krakowie i że widuję się z nią często.
Kiedyś przyszłam na Loretańską,
krytycznie nastawiona do „rozwichrzonego”, „irracjonalnego” modernizmu
i wygłosiłam śmiały bardzo krytyczny
sąd o twórczości Jana Kasprowicza,
pokpiwając z jego poematu dramatycznego Na wzgórzu śmierci. Pani Józefa słuchała z początku z pobłażliwym
uśmiechem, ale było jej w końcu tego
za dużo i zapytała mnie stanowczym
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INAUGURACJA
W sobotę, 20 września, w Rydlówce odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Bronowickiego Archiwum Społecznego dokumentującego barwną historię życia codziennego w Bronowicach Małych, dawnej podkrakowskiej wsi,
która po dziś dzień słynie ze słabości jaką żywili do niej młodopolscy artyści.
Koordynator projektu

B

w pamięci bronowickich seniorów
i seniorek (po 65. roku życia) przygotowały ich specjalistki z Ośrodka Karta popularyzującego ideę archiwistyki społecznej w Polsce oraz eksperci
z firmy MultiREClab zajmującej się
profesjonalną realizacją nagrań i obróbką dźwięku. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów lokalnej historii udało
nam się zgromadzić pokaźną kolekcję
starych fotografii, dokumentów osobistych i autentycznych
wspomnień – podsumowuje
Natalia Martini. Pozyskane
w ramach projektu materiały
udostępnione zostaną w postaci cyfrowej na stronie internetowej archiwum, którą jako
pierwsi ujrzeli uczestnicy spotkania inauguracyjnego.

υ

ronowickie Archiwum Społeczne postało w ramach projektu
realizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Bronowic, które postanowiło odkryć historię zapisaną we wspomnieniach mieszkańców i mieszkanek
Bronowic Małych. Bronowickie Archiwum Społeczne to pomysł na zachowanie pamięci o dawnych Bronowicach Małych. O tutejszych zwyczajach,
wierzeniach, opowiadaniach i pieśniach, o tańcach, zabawach i strojach,
o chatach, ogrodach i polach, a nawet
o stawach, które dziś już nie istnieją.
O wszystkim tym, co składa się na historię lokalnego świata, który jeszcze
nie tak dawno temu był, a którego dziś
już prawie nie ma.
W trakcie prac nad stworzeniem
pierwszego zbioru archiwaliów doszło
do spotkania przedstawicieli i przed-

stawicielek dwóch pokoleń, z których
jedno pamięta, drugie zaś, poszukując
swych korzeni, przejawia zainteresowanie treścią tej pamięci. Dziesięcioro młodych wolontariuszy z Bronowic
(w wieku od 18 do 33 lat) wcieliło
się w rolę archiwistów społecznych
i w trakcie wakacji gromadziło unikatowe świadectwa minionych czasów.
Na spotkanie z historią zachowaną

υ

NATALIA MARTINI

Portret pani Krystyny Łabno, która uczestniczyła
w projekcie w roli świadka historii

Bronowickie Archiwum Społeczne ma postać cyfrową. Jego zbiory
dostępne są na stronie:
www.archiwumbronowickie.pl.

WY + MY = ZWYCIĘSTWO
Zespół Szkół
Budowlanych

M

nr

1

istrzostwa Świata
w Siatkówce ’2014, odbywające się po raz pierwszy
w Polsce, w tym w Krakowie, to znakomita okazja do obejrzenia na żywo
sportowych popisów reprezentantów 24 krajów,
w tym naszych zawodników. Tym samym to
także
super
promocja
i upowszechnienie u nas
siatkówki wśród dzieci
i młodzieży szkolnej. Szkoda, że rozgrywane mecze
nie transmitowano on line
w telewizji publicznej.
Szkoda także, że pod WaKraków Arena pozostawiła niezapomniane wrażenie
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...a wszystko po to, żeby zabawa była przednia

polska) pomógł zespołowi z Francji
zająć pierwsze miejsce w grupie krakowskiej. I to niezależnie od tego, że
są oni groźnymi rywalami naszych
rodaków. Szkoda, że sympatycznym
Belgom nie udało się awansować do
drugiej rundy Mistrzostw. Zabrakło im tak niewiele. Tak czy owak:
„VOUS+NOUS = VICTORY!”.

υ

fot. arch. szkolne

śmy też w odśpiewaniu urodzinowych
„Stu lat” dla Raula Lozano, byłego trenera reprezentacji Polski w siatkówce. Oczywiście nie zapomnimy także
o spontanicznych spotkaniach przed
Kraków Areną z kibicami z Finlandii
i Iranu.
Mamy nadzieję, że nasz doping,
z „Frere Żake” na trąbce (pisownia

υ

welem nie dane było zagrać reprezentacji naszego kraju.
Jednak dzięki m.in. Stowarzyszeniu Tak, Kraków! z jego przewodniczącym, posłem Ireneuszem Rasiem na
czele, jak również wskutek osobistego, efektywnego zaangażowania Bogdana Smoka, krakowskiego radnego
i
jednocześnie
przewodniczącego
Rady Dzielnicy VI Bronowice, młodzież bronowickich szkół, w tym
Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1
w Krakowie, pod opieką dyrektora i kilku nauczycieli mogło kibicować najpierw reprezentacji Francji
(2 września br.), a następnie Belgii
(4 września br.).
Kraków Arena zrobiła na nas niezapomniane wrażenie. Tym chętniej
i głośniej, z namalowanymi na twarzach – przez wolontariuszy Stowarzyszenia – flagami francuskimi, belgijskimi i polskimi, również w kształcie
serc, dopingowaliśmy głównie Francuzów i Belgów. W tym celu też Honorowy Konsulat Belgii w Krakowie udostępnił nam dużą flagę i szarfę belgijską. Mieliśmy też ze sobą transparent
(baner) z napisem w trzech językach:
WY + MY = ZWYCIĘSTWO!, a ponadto inne pomoce. Wszystko po to, żeby
zabawa była przednia. Uczestniczyli-

Najważniejszy był doping

PO PR ZEC Z Y TANIU, PR ZEK A Ż GA ZE TĘ SĄ SIADOWI
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Budżet
obywatelski
2014
Głosuj, to się opłaca!

27 września – 5 października

Szczegółowe zasady głosowania na: www.budzet.krakow.pl

Weź udział w głosowaniu na złożone przez
mieszkańców projekty miejskie oraz dzielnicowe
i wybierz te, które zostaną zrealizowane.

