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XXXVII
i XXXVIII
SESJA RADY
DZIELNICY VI
W

styczniu miały miejsce dwie
sesje Rady Dzielnicy VI. Pierwsza odbyła się 2 stycznia, druga 30 stycznia br.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Dzielnicy VI podjęto trzy uchwały: uchwała
nr XXXVII/305/2014, która dotyczyła przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Dzielnicy VI na rok 2014, na kwotę
34 000 zł. Plan obejmował: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 800 zł;
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy, 120 zł;
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
4680 zł; § 4210 – zakup materiałów
i wyposażenia, 6360 zł; § 4260 – zakup energii, 7980 zł; § 4270 – zakup
usług remontowych, 400 zł; § 4300
– zakup usług pozostałych, 7020 zł;
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, 1500 zł; § 4370 – opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 4300 zł;
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz
§ 4410 – podróże służbowe krajowe,

0 zł; § 4520 – opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, 840
zł. Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy VI – 34 000 zł.
Uchwała nr XXXVII/306/2014
w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego stosownie
z pismem Urzędu Miasta Krakowa: ML02.7123.377.2013.ES z dnia 05.12.2013
r. Radni pozytywnie zaopiniowali ponowne
zawarcie umowy.
Uchwała nr XXXVII/307/2014
w sprawie realizacji budżetu partycypacyjnego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice,
która postanowiła przystąpić do jego realizacji w roku 2014.
Na drugim (XXXVIII) styczniowym
posiedzeniu Rady Dzielnicy VI radni przyjęli następujące uchwały:
Uchwała nr XXXVIII/308/2014
w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych na rok
2014. Kwotę z rezerwy, w wysokości 1 000
zł, przeznaczono na materiały biurowe i promocyjne dla Klubu Kultury w Mydlnikach.
Uchwała nr XXXVIII/309/2014
w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych na
rok 2014. Kwotę z rezerwy, w wysokości 8
000 zł, przeznaczono na prowadzenie zajęć
z grupą folklorystyczną w Klubie Kultury
w Mydlnikach w bieżącym roku.
Uchwała nr XXXVIII/310/2014
w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok 2014.
Z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
przeniesiono kwotę w wysokości 100 zł na
§ 4300 (zakup usług pozostałych).

DYŻURY MIEJSKIEGO
RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
w siedzibach Rad Dzielnic Miasta
Krakowa w 2014 roku.
Miejski Rzecznik Konsumentów
w tzw. sprawach konsumenckich
będzie do dyspozycji mieszkańców
Miasta Krakowa:
w godzinach

od 14.00 do 15.00.

Dzielnica VI Bronowice
15 maja i 18 września
w siedzibie
Rady Dzielnicy VI
Bronowice
ul. Zarzecze 124 A
Kraków
Wykaz dyżurów w pozostałych dzielnicach
dostępny na stronie:
www.dzielnica6.krakow.pl
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Uchwała nr XXXVIII/311/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/299/2013 Rady Dzielnicy VI z dnia
17 października 2013 r. dotyczącej listy
zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie: tworzenia, modernizacji i utrzymania
ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.
W uchwale nr XXXIV/299/2013 Rady
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 17.10.2013 r.
w § 2. wykreślono punkty 1–4 wprowadzając następujące zmiany: ● kwotę w wysokości 75 700 zł przeznaczono na doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań
Zarządu Dzielnicy, ● kwotę w wysokości
131 750 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni oraz ogródków, pielęgnację
zieleni niskiej i wysokiej oraz remonty
chodników i alejek wg wskazań Zarządu
Dzielnicy, ● dostawę ławek i koszy na śmieci wg wskazań Zarządu Dzielnicy.
Uchwała nr XXXVIII/312/2014
w sprawie zmiany realizatora w ramach
zadań priorytetowych na rok 2014. Radni
zmienili realizatora dwóch zadań priorytetowych na rok 2014 pn.: „Impreza Dni
Bronowic” na kwotę 20 000 zł oraz „Święto ulicy Tetmajera” na kwotę 13 000 zł
z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie na Centrum Młodzieży
im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.
Uchwała nr XXXVIII/313/2014
w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy
ul. Głowackiego w Krakowie”. Wspomniane zamierzenie inwestycyjne, z usługami,
z garażem podziemnym, infrastrukturą
techniczną oraz przebudową zjazdu na
działkach nr 72/2, 72/5, 72/6, 580 obr. 3
Krowodrza przy ul. Głowackiego 12, radni
zaopiniowali pozytywnie.
Uchwała nr XXXVIII/314/2014
w sprawie zmiany realizatora w ramach
zadań powierzonych z zakresu lokalnych
wydarzeń kulturalnych na rok 2014. Zmieniono realizatora zadania powierzonego
pn.: „Dni Bronowic” na kwotę 13 550 zł
z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” na Centrum Młodzieży im. dr. Henryka
Jordana w Krakowie.
Uchwała nr XXXVIII/315/2014
w sprawie realizacji zadań powierzonych
w zakresie budowy, przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2014 r.
Radni zawnioskowali o realizację niżej wymienionych zadań:
● ul. Przybyszewskiego na wysokości budynku nr 44 – dowieszenie 1 szt. oprawy
oświetleniowej – koszt realizacji 3 500 zł,
● ul. Przybyszewskiego na odcinku od budynku nr 44 do ul. Zarzecze – dobudowa
oświetlenia – koszt 24 500 zł, ● wymiana
lamp pomiędzy ul. G. Zapolskiej 25 i 27
oraz w obrębie parkingu – koszt 25000
zł, ● ul. Wieniawy-Długoszowskiego na
odcinku od ul. Zielony Most do wejścia na
os. Złota Podkowa – dobudowa oświetlenia
w cyklu 2 letnim:
2014 r. – 3 000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej.
2015 r. – 27 000 zł – realizacja zadania
na podstawie wykonanej dokumentacji.
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Uchwała nr XXXVIII/316/2014
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn.: „Dobudowa oświetlenia
na ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Zielony Most do wejścia na os.
Złota Podkowa”, planowanego do realizacji,
przez Radę Dzielnicy VI, w latach 20142015 zgodnie z poniższym zestawieniem:
Nazwa zadania: Dobudowa oświetlenia
na ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Zielony Most do wejścia na
os. Złota Podkowa; Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie; Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa pieszych.

lata

Fazy realizacji Kwota i źródło
inwestycji
finansowania

2014

3 000 zł –
zadania powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic
wraz z oświetleniem

2015

Wykonanie
dokumentacji
projektowej

Realizacja
zadania na
podstawie
wykonanej
dokumentacji

27 000 zł –
zadania powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic
wraz z oświetleniem

Uchwała nr XXXVIII/317/2014 Radni
zawnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięcie środków finansowych,
w wysokości 269 800 zł, z paragrafu inwestycyjnego dotyczącego budowy, przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
na paragraf wydatków bieżących dotyczących prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia w roku 2014.
Uchwała
nr
XXXVIII/318/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/
272/2013 Rady Dzielnicy VI z dnia 29
sierpnia 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
ul. Bronowickiej (stara Balicka) na odcinku od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania
z ul. Wernyhory/Balicka”. Rada Dzielnicy planowała zrealizować ww. zadanie
w latach 2014-2015. W uchwale
z dnia 29 sierpnia 2013 r. wprowadzono
następujące zmiany: w § 1. w tabeli, w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2015, podaną kwotę
475 500 zł zmniejszono do kwoty 100 000
zł, a na końcu tabeli dodano kolejny wiersz,
poszerzając wniosek o rok 2016, według następującego zestawienia:

2016

Realizacja
zadania na
podstawie
opracowanej
dokumentacji
– kontynuacja

375 500 zł –
zadania powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic
wraz z oświetleniem

Uchwała nr XXXVIII/319/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/297/2013 Rady Dzielnicy VI z dnia
17 października 2013 r., która dotyczyła
zmiany uchwały nr XXII/210/2012 Rady
Dzielnicy VI z dnia 25 października 2012 r.
W uchwale nr XXII/210/2012 radni zawnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa chodnika przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tetmajera z ul. T. BoyaŻeleńskiego wraz z utworzeniem przejścia
dla pieszych”, którego realizację zaplanowano na lata 2013-2014.
W uchwale z dnia 17 października 2013 r.
wprowadzono następujące zmiany: w § 1.
w punkcie 4. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na
rok 2015 podaną kwotę 692 000 zł zmniejszono do kwoty 200 000 zł, a na końcu
tabeli dodano kolejny wiersz, poszerzając
wniosek o rok 2016, według następującego
zestawienia:

2016

Realizacja
zadania
w zakresie
opracowanej
dokumentacji

492 000 zł –
zadania powierzone z zakresu
budowy i przebudowy ulic
wraz z oświetleniem

XXXIX
SESJA RADY
DZIELNICY VI
W

iększość uchwał podjętych na
lutowej, XXXIX Sesji Rady Dzielnicy VI,
dotyczyła przyjęcia rocznego planu pracy poszczególnych Komisji Rady Dzielnicy VI: uchwała nr XXXIX/320/2014
Komisji Informacji i Promocji, uchwała
nr XXXIX/322/2014 Komisji Kultury
i Sztuki, uchwała nr XXXIX/323/2014
Komisji Gospodarki Komunalnej, uchwała nr XXXIX/324/2014 Komisji Edukacji, uchwała nr XXIX/325/2014 Komisji Rewizyjnej, uchwała nr XXXIX/326
/2014 Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Uchwała nr XXXIX/327/2014
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, uchwała nr
XXXIX/328/2014 Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, uchwała nr
XXXIX/329/2014 Komisji Sportu i Rekreacji. Z załącznikami do uchwał, dotyczących rocznych planów pracy poszczególnych Komisji można zapoznać się w biurze
Rady Dzielnicy VI Bronowice oraz na stronie internetowej Dzielnicy VI Bronowice:
www.dzielnica6.krakow.pl
Pozostałe uchwały podjęte na XXXIX
sesji to: uchwała nr XXXIX/ 321/2014
w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. Radni zmniejszyli

XL
SESJA RADY
DZIELNICY VI

Tak to widzę…

plan
zmniej- zwiękpo zmiaszenie
szenie
nach

§
§ 4210.
(zakup
materiałów i wyposażenia)

500
zł

0
zł

5 960
zł

Szanowni Państwo

K

§ 4270.
(zakup
usług
remontowych)

0
zł

100
zł

500
zł

§ 4300.
(zakup
usług pozostałych)

0
zł

300
zł

7 120
zł

§ 4390.
(zakup
usług
obejmujących wykonanie
ekspertyz,
analiz i
opinii)

0
zł

100
zł

100
zł

Razem

500 zł

500zł

―

Uchwała nr XL/334/2014 w sprawie
zmiany na liście zadań priorytetowych na
rok 2014. W dziale nr 754 wykreślono zadanie pn. „Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej – zakupy dla JRG nr 3 –
zakup nożyc ratowniczych”. Pozostałą kwotę w wysokości 30.000 zł przeznaczono
na nowe zadanie, z działu nr 801 Oświata
i Wychowanie, pn.: „ SP nr 50 – remont łazienki szkolnej”.
Uchwała nr XL/335/2014 w sprawie
zmiany uchwały nr II/8/2011 Rady Dzielnicy VI Bronowice, dotyczącej powołania
Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy VI. Radni zmienili uchwałę, o której
mowa powyżej, poprzez dopisanie do § 3.
uchwały punktu 5. o treści: „Koordynacja
działań związanych z realizacją budżetu
obywatelskiego w Dzielnicy VI Bronowice”.

raków to wielki miejski organizm – ogrom zadań, wiele dziedzin
w obrębie życia publicznego. Bezpieczeństwo, infrastruktura drogowa,
komunikacja miejska, edukacja, kultura, sport i rekreacja, gospodarka odpadami i wiele innych. Zabezpieczenie
wszystkich potrzeb jest bardzo trudne,
a niekiedy wręcz niemożliwe. Trzeba
jednak pamiętać, że Kraków nie jest
fabryką, która jedynie i bezwzględnie
musi się kierować tylko rachunkiem
ekonomicznym i wszystko traktować
w kategoriach – finansowa strata lub
zysk. Przecież wydając środki na inwestycje drogowe, edukacyjne, kulturalne nie otrzymujemy zysku w postaci przyrostu środków na gminnym
koncie – wręcz przeciwnie. Również
przy wielkich inwestycjach metropolitalnych także nie możemy mówić
o zysku finansowym. Jednakże inwestycje te powodują zysk bardzo ważny,
choć niematerialny – wyższy komfort
życia w naszym mieście i różnorodne
możliwości rozwoju dla jego mieszkańców. Miasto ma szerokie obowiązki
i szerokie spektrum możliwości - winno myśleć zarówno o sprawach lokalnych, bieżących jak i o wielkich projektach, ideach. Właśnie kierując swe
działania na możliwie jak najbogatszy
zakres miejskiego życia uzyskamy rzeczywisty rozwój Krakowa.

υ

XL

Sesja rady Dzielnicy VI miała
miejsce 13 marca 2014 r. Podjęte na niej
uchwały, w głównej mierze dotyczyły zmian
na liście zadań priorytetowych na rok 2014
oraz zmian w planie rzeczowo-finansowym
wydatków Dzielnicy VI. I tak uchwała nr
XL/332/2014 dotyczyła zmniejszenia
kwoty na zadanie pn.: „Remont ulic, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy”
z kwoty 43 000 zł do kwoty 33 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł została podzielona na nowe zadania: montaż
znaków drogowych, luster, słupków oraz
wyznaczanie znaków poziomych wg wskazań Dzielnicy – kwota 4 000 zł oraz dofinansowanie projektu na przebudowę ulicy
Żelechowskiego – kwota 6 000 zł.

Uchwała nr XL/333/2014 w sprawie
zmiany w planie rzeczowo-finansowym
wydatków Dzielnicy VI Bronowice na rok
2014. W planie dokonano zmiany na łączną kwotę 500 zł:

z poważaniem

υ

kwotę na zadanie pn.: „Komisariat Policji
IV Komendy Miejskiej Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu” z kwoty 30 000
zł do kwoty 21 000 zł. Pozostałą kwotę
w wysokości 9 000 zł przeznaczono na
nowe zadania pn.: „Komisariat Policji IV
Komendy Miejskiej Policji – zakup alkosensora oraz radiotelefonu przenośnego”.
Uchwała nr XXXIX/330/2014
w sprawie rozdysponowania środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta na rok
2014. Środki w wysokości 83 000 zł zabezpieczone w ramach rezerwy celowej
pn. „ Dofinansowanie dla Dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym
w 2013 r.” przeznaczono na następujące
zadania:
● wykonanie przejścia dla pieszych przez
ul. Bronowicką do ul. Staszczyka – kwota
14 500 zł,
realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
● zamontowanie progów zwalniających
na ul. Na Błonie w Krakowie – kwota
45 800 zł,
realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
● modernizacja oświetlenia ulicznego przy
ul. Sołtysa Dytmara – kwota 22 700 zł,
realizator: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Uchwała nr XXXIX/331/2014
w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. Radni zrezygnowali
z zadania priorytetowego pn.: „Konkurs
Ofert – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Pozostałą po zadaniu kwotę,
w wysokości 12 000 zł, przeznaczyli na
nowe zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – organizacja zawodów sportowych – kwota 6 000 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 138 – organizacja szkolnego
Pikniku Rodzinnego – kwota 6 000 zł.

Informacja
Rada Miasta Krakowa
w dniu 12 marca 2014 r.
podjęła uchwałę nr XCIX/1500/14
w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice. Uchwała
została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
w dniu 27 marca 2014 r.
www.dziennikiurzedowe.gov.pl
Nowy Statut Dzielnicy wejdzie w życie
11 kwietnia 2014 r.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
boguslawkosmider@gmail.com
www. kosmider.krakow.pl

Ulokuj swój podatek
w Krakowie!
www.krakow.pl/podatki
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Wykaz Dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych I Komisariatu
Policji IV w Krakowie, którzy obsługują teren VI R ady
Dzielnicy w Krakowie:
Kierownik Rewiru Dzielnicowych I - asp. sztab Paweł Kurzawa – IV KP Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 3, tel. (12) 61 51 186
st. asp. Michał Misztal – IV KP Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 9,
tel. (12) 61 51 026

sierż. Mariusz Wolko – IV KP Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 5,
tel. (12) 61 51 237

sierż. sztab. Janusz Jakubowski – IV KP
Kraków ul. Radzikowskiego 29, pok. 10,
tel. (12) 61 51 207

asp. Michał Martyna – IV KP Kraków
ul. Radzikowskiego 29, pok. 5,
tel. (12) 61 51 237

Wykaz ulic w rejonie:
Altanowa, Armii Krajowej 2-18, Bandtkiego, Bronowicka 1-39 oraz 2-58, Cicha, Czeladnicza, Czyżewskiego nr 1, Głowackiego parzyste, Grenadierów, Halczyna, Jadwigi
z Łobzowa, Kołowa, Krzywy Zaułek, Kunickiego, Lea 123-193 oraz 110-124, Młodej Polski, ul. Młynówka Królewska – deptak od Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego, Niedziałkowskiego, Piastowska 26-56, Przybyszewskiego 2-52, Rydla 1-57 oraz 2-24, Sewera,
Staszczyka, Szlachtowskiego, Zaczarowane Koło, Zapolskiej 7-17 oraz 2-14, Zarzecze
1-37 oraz 2-32, Żelechowskiego.

Wykaz ulic w rejonie:
Armii Krajowej 28 oraz prawa strona na odcinku ul Przybyszewskiego do Ronda Ofiar
Katynia, Bronowicka 43-133 oraz 60-146, Czepca, Drzymały, Dytmara Sołtysa, Górna,
Kmietowicza, Krakusów, Lea 195-253 oraz 140-244, Młynówka Królewska – deptak od
ul. Przybyszewskiego do Armii Krajowej, Mysłakowskiego, Przybyszewskiego nieparzyste, Racheli, Rodakowskiego, Równa, Rydla 26-54, Stańczyka, Szablowskiego, św. Wojciecha, Wallek Walewskiego, Wesele, Wjazdowa, Włościańska, Zapolskiej 21-35 oraz 1444, Zarzecze 39-77 oraz 34-90, Złoty Róg.

Wykaz ulic w rejonie:
Arciszewskiego, Armii Krajowej 43-97, Balicka 2-38, Brzozowskiego, Bzymka-Strzałkowskiego, Hamernia, Jabłonkowska 17-49, Justowska, Kowalskiego, Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Legendy, ks. Machaya, Młynarskiego, Na Błonie 1-17 c, Ochlewskiego, Odlewnicza
– lewa strona na odcinku od ul. Hamernia do nasypu przy ul. Armii Krajowej, Olkuska,
Orna, Pamiętna, Pileckiego, Jana Piwnika „Ponurego”, Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Stróżeckiego, Trawiasta, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze 97-135 oraz 106-136.

Wykaz ulic w rejonie:
Balicka 1-357 oraz 40-326, Brzegowa, Brzezińskiego, Dolińskiego, Filtrowa, Godlewskiego,
Gradowa, Groszkowa, Hemara, Jabłonkowska 1-3, Katowicka Kurozwęckiego, Lindego, Na
Błonie 19-61b oraz 10-60, Na Nowinach, Nad Zalewem, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik
15-65, Peipera, Przy Młynówce, Radzikowskiego 99-157, Spiczakowa, Tetmajera, Truszkowskiego, Wapiennik, Wernyhory, Werychy-Darowskiego, Wieniawy-Długoszowskiego,
Wierzyńskiego, Witkiewicza, Wójcickiego, Zakliki z Mydlnik, Zaklucze, Zielony Most,
os. Złota Podkowa, Zygmunta Starego 122-130 oraz ogródki działkowe, Żeleńskiego.

Wykaz Strażników
Rejonowych:
Rejon I
mł. specjalista Paweł Birczyński,
tel. 513-199-229
młodszy strażnik Tomasz Cichopek
– w trakcie oczekiwania na tel. służbowy

Wykaz ulic w rejonie:

Rejon II
młodszy strażnik Bartosz Osuchowski
– w trakcie oczekiwania na tel. służbowy

Wykaz ulic w rejonie:
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Altanowa, Armii Krajowej, Bandtkiego, Bronowicka, Cicha, Czeladnicza, Czepca, Drzymały, Sołtysa Dytmara, Głowackiego, Piastowska (do Armii Krajowej), Górna, Grenadierów, Halczyna, Jadwigi z Łobzowa, Kmietowicza, Kołowa, Krakusów, Krzywy Zaułek, Kunickiego, Lea, Młodej Polski, Młynówka Królewska, Mysłakowskiego, Niedziałkowskiego,
Piastowska, Przybyszewskiego, Rodakowskiego, Rydla, Sewera, Stańczyka, Staszczyka,
Szabłowskiego, Szlachtowskiego, Wallek-Walewskiego, Wesele, Wjazdowa, Włościańska,
św. Wojciecha, Zaczarowane Koło, Zapolskiej, Zarzecze, Złoty Róg, Żelechowskiego.

Arciszewskiego, Armii Krajowej (na odcinku od Ronda Ofiar Katynia do zakola na wysokości ul. Odlewniczej – od strony os. Bronowice Nowe), Balicka (do skrzyżowania
z ul. Lindego) os. Bronowice Nowe, Bzymka-Strzałkowskiego, Filtrowa, Hamernia,
Jabłonkowska, Justowska, Katowicka (część od ul. Wernyhory), Bronowicka (część od ul.
Wernyhory), Kowalskiego, Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Legendy, Lindego, ks. Machaya,
Młynarskiego, Na Błonie, Ochlewskiego, Odlewnicza, Olkuska, Orna, Pamiętna, Pileckiego, Jana Piwnika "Ponurego", Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Zygmunta Starego
(do ul. Lindego), Stróżeckiego, Trawiasta, Wernyhory, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze.
ciąg dalszy na str. 7

Rejon III
młodszy strażnik Agata Witulska
– w trakcie oczekiwania na tel. służbowy

Wykaz ulic w rejonie:
Armii Krajowej (odcinek od Radzikowskiego do wiaduktu kolejowego), Boya-Żeleńskiego, Brzozowskiego, Groszkowa, Katowicka, Mjr. Łupaszki, Na Nowinach, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik, Peipera, Pod Strzechą, Zielony Most,
Żeleńskiego, Radzikowskiego, Tetmajera, ks. Truszkowskiego, Wieniawy-Długoszowskiego, Witkiewicza, Wójcickiego, Zaklucze, Balicka (od skrzyżowania z ul.
Lindego), Brzegowa, Brzezińskiego, Dolińskiego, Godlewskiego, Gradowa, Hemara, Kurozwęckiego, Myczkowskiego, Przy Młynówce, Spiczakowa, Zygmunta Starego (od ulicy Lindego), Wapiennik, Weryhy-Darowskiego, Wierzyńskiego, Zakliki
Z Mydlnik.

WARTO BYŁO ...

BOGDAN SMOK

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

D

fot. GB

zisiaj już możemy z całym przekonaniem powiedzieć, że warto było
przystąpić do pilotażowego projektu
„Dzielnice się liczą” w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
Dzięki temu projektowi mieszkańcy zgłosili 8 zadań do realizacji, które
w głosowaniu zdobyły następującą liczbę głosów:
1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 50 – 1353 pkt.
Koszt zadania – 33 000 zł.

Amfiteatr na os. Widok

2. Amfiteatr na os. Widok – miejsce życia społecznego – 1017 pkt.
Koszt zadania – 50 000 zł.
3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych
przez ulicę Bronowicką do ul. Staszczyka – 716 pkt.
4. Montaż progów zwalniających na
ul. Na Błonie – 381 pkt.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego
– ul. Sołtysa Dytmara – 355 pkt.
Poniżej przedstawiamy projekty,
które po weryfikacji zostały odrzucone z uwagi na dwuletni cykl realizacji
zadań i koszt inwestycji nie mieszczący
się w zaplanowanych środkach finansowych:
1. Skwer poetki przy deptaku Młynówka
Królewska na wysokości ul. Altanowej.
2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż
ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy
Bronowickiej do ul. Lea.
3. Przyjazne podwórko przy ul. Krzywy Zaułek.
Poprzez realizację budżetu obywatelskiego radni Dzielnicy mieli okazję

spotykać się z mieszkańcami, którzy
mogli w skrócie zapoznać się z założeniami budżetu obywatelskiego, zasadami funkcjonowania Dzielnicy, jej
kompetencjami, podziałem środków
finansowych i planowaniem wydatków.
Cały projekt podzielony był na cztery
etapy:
● Promocja i przedstawienie założeń
projektu wraz z całym przebiegiem
konsultacji. Informacja o kompetencjach Rady Dzielnicy. Ustalenie listy
problemów i potrzeb w Dzielnicy. Praca
z mapą i stworzenie listy pomysłów.
● Opracowanie wstępnych pomysłów
na projekty.
● Opracowanie projektów wraz z ich
szacunkową wyceną.
● Prezentacja projektów wraz z dyskusją i przeprowadzenie głosowania.
Przystąpienie do BO w 2013 r. zaprocentowało przyznaniem Dzielnicy
VI dodatkowych środków finansowych
w kwocie 83 000 zł, co pozwoli na realizację w tym roku projektów, które
przegrały rywalizację w głosowaniu,
a są to:
1. Wyznaczenie przejścia dla pieszych
przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka.
Kwota – 14 500 zł.
2. Montaż progów zwalniających na
ul. Na Błonie.
Kwota – 45 800 zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego
– ul. Sołtysa Dytmara.
Kwota – 22 700 zł.
Warto też było podjąć starania
o pozyskanie dodatkowych środków
finansowych dla Dzielnicy z budżetu
Miasta Krakowa, albowiem za dodatkowe środki finansowe będą zrealizowane następujące zadania:
1. Budowa sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – kwota 2 900 000 zł.
2. Utworzenie szkolnych placów zabaw
w ramach programu „Radosna szkoła”
w SP nr 50, 93, 153 – szacunkowa
kwota 300 000 zł.
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3. Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 kwota 299 000 zł.
4. Przebudowa ul. Prystora – kwota
40 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i przyjęcie zgłoszenia
wykonania robót budowlanych.
5. Przebudowa ul. Ochlewskiego –
– kwota 40 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul. Lea –
– kwota 420 000 zł.
7. Nakładka na ul. Przybyszewskiego –
kwota 400 000 zł.

Miejsce wyznaczone na przejście dla pieszych przez ul. Bronowicką

Ważną informacją jest dla nas
to, że radni miasta ustalili szczegółowe zasady i tryb realizowania przez
prezydenta Miasta Krakowa budżetu
obywatelskiego w formie regulaminu,
co oznacza, że będzie on realizowany na
poziomie Miasta i Dzielnic także w tym
roku.
W miesiącu kwietniu odbędzie
się szeroka kampania promocyjna
dotycząca budżetu obywatelskiego.
W naszej dzielnicy rozpoczną się wtedy
pierwsze spotkania z mieszkańcami.

υ

υ

Ul. Ochlewskiego

Spotkania
z mieszkańcami
na temat
budżetu partycypacyjnego

spotkanie inicjujące
25.04.2014 r. o godz. 18.00
w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie,
ul. Szablowskiego 1

fot. GB

II spotkanie
23.05.2014 r. o godz. 18.00
w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie,
ul. Szablowskiego 1
Ul. Prystora
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z debaty na temat bezpieczeństwa
w

Dzielnicy VI Bronowice

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

W

piątek 28 lutego 2014 r.
w Szkole Podstawowej nr 153, ul Na
Błonie 15 d odbyła się debata na temat
bezpieczeństwa w Krakowie, a w szczególności w Dzielnicy VI Bronowice.
Debatę prowadził przewodniczący
Rady Dzielnicy – Bogdan Smok.
Debata zorganizowana przez Radę
Dzielnicy VI Bronowice była odpowiedzią na uchwałę Rady Miasta, która
zobowiązywała Prezydenta Miasta
Krakowa do zorganizowania debat
w związku z przykrymi wydarzeniami
zagrażającymi zdrowiu i życiu, jakie
miały miejsce w Krakowie, w ostatnim
czasie.
W debacie wzięli udział:
1. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK – Jerzy Mądrzyk.
2. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji – podkom. Paweł Maciejowski.
3. Komendant Komisariatu IV Policji –
mł. insp. Piotr Morajko oraz kierownik
Rewiru Dzielnicowych – Paweł Kurzawa i Wydziału Prewencji – Sławomir
Chochół.
4. Zastępca Komendanta ds. Prewencji
Straży Miejskiej – Radosław Gądek.
5. Naczelnik Oddziału II Krowodrza
Straży Miejskiej – Mariusz Janik.
6. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Miejskiej państwowej Straży Pożarnej – bryg. mgr inż. Krzysztof
Mendak
7. Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
Bronowice – Bogdan Smok.
8. Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
VI Bronowice – Alicja Gackiewicz.
9. Przewodniczący Komisji Praworząd-

Po wystąpieniach przedstawicieli służb mundurowych, którzy przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa
w Krakowie, a w szczególności w Dzielnicy VI Bronowice odbyła się szeroka
dyskusja, która zakończyła się sformułowaniem następujących wniosków:
1. Należy zwiększyć nadzór nad placówkami oświatowymi, a w szczególności w godzinach popołudniowych
i wieczornych.
2. Dobudować oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Zielony Most.
3. Rozwiązać problem z bezdomnymi
przebywającymi w okolicy pętli tramwajowej Bronowice Małe.
4. Wybudować sygnalizację świetlną
na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Wiedeńskiej będącym głównym
dojściem do KS Bronowianka i osiedlu domów jednorodzinnych Widok –
– Zarzecze.
5. Egzekwować przepisy dotyczące ruchu drogowego w zakresie prawidłowego parkowania samochodów.
6. Szczególnym nadzorem otoczyć
miejsca, w których funkcjonują całodobowe sklepy z alkoholem i szlak spacerowy Młynówka Królewska.
7. Poprawić współpracę dzielnicowych
z mieszkańcami i szkołami.
8. Wydzielić ze ścieżki rowerowej, usytuowanej wzdłuż ul. Armii Krajowej,
miejsce dla pieszych.
9. Opracować lub jeśli są opracowane
to przekazać do wiadomości mieszkańców procedury związane z powiadamianiem odpowiednich służb mun-

υ

ALICJA GACKIEWICZ

ności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy
VI Bronowice – Marcin Dzierżak.
10. Radni Dzielnicy: Małgorzata
Sroczyńska – przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji oraz Łukasz
Quirini-Popławski,.
11. Dyrektorzy Placówek Oświatowych.
12. Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych.
13. Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
14. Przedstawiciele Rad Rodziców placówek oświatowych.
15. Dyrektor KS Bronowianka.
16. Mieszkańcy.

durowych w zakresie niebezpiecznych
zdarzeń, z podaniem przybliżonego
czasu, w jakim powinna nastąpić interwencja.
Informacja taka powinna ukazać się na
stronie Dzielnicy VI i w „Gazecie Bronowickiej”.
10. Poprawić bezpieczeństwo na ul. Na
Błonie, poprzez skierowanie kilku linii
aglomeracyjnych na dworzec autobusowy Krowodrza Górka.
Debata trwała 2,5 godziny.

υ

Sprawozdanie

Projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Miasta Krakowa
ponownie wyłożony
do publicznego wglądu

Z

głoszone przez Zarząd Dzielnicy
uwagi do pierwszego wyłożonego projektu studium w uchwale Nr 69/2013
z dnia 2 sierpnia 2013 r. zostały rozpatrzone w następujący sposób:
Uwaga nr 1 uwzględniona w całości.
Uwaga dotyczyła przeznaczenia części południowej działki nr 437/24
należącą do Spółdzielni „SANEL” na
ZU (zieleń urządzoną).
Uwaga nr 2 uwzględniona częściowo. Uwaga dotyczyła Fortu nr 7, przy
ul. Rydla. Dzielnica wnioskowała o poszerzenie terenu fortecznego o obszar
obejmujący teren otwarcia widokowego
na Fort nr 7 oraz pozostałość drogi rokadowej i wprowadzenie dodatkowego
zapisu o brzmieniu „ teren otwarcia widokowego na Fort nr 7 oraz pozostałość
drogi rokadowej należy pozostawić bez
zabudowy”. (Wniosek o poszerzenie terenu fortecznego został uwzględniony
częściowo.)
Uwaga nr 3 nieuwzględniona.
Uwaga ta dotyczyła utrzymania pasa
obudowy ulic Pasternik i Eliasza Radzikowskiego oraz o poszerzenia wyznaczonego pasa obudowy do szerokości 60-70 metrów wzdłuż ww. ulic.
Uwaga nr 4 uwzględniona z zastrzeżeniem.
Uwaga dotyczyła obszaru pomiędzy
ul. Katowicką, Radzikowskiego i Armii Krajowej. Dzielnica wnioskowała
o zachowanie zapisu zgodnego z obo-
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zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego, (z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
niskiej intensywności na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną).
Uwaga nr 9 nieuwzględniona.
Dzielnica wnioskowała o zmianę przeznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zaklucze, ul. Majora Łupaszki,
a od strony północnej odgrodzonego
ścianą lasu i jeziorem, o zmianę przeznaczenia z ZR na MN, (z terenów zieleni nieurządzonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną).
Uwaga nr 10 nieuwzględniona z zastrzeżeniem.
Uwaga ta dotyczyła proponowanej
lokalizacji terminalu autobusowego.
Mając na uwadze ogromne znaczenie
jakie będzie mieć nowe studium w planowaniu przestrzennym Miasta Krakowa Zarząd Dzielnicy zorganizował
spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Bronowic oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Bronowic
podczas, którego dokonano wstępnej
analizy ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium.
Jeśli będą zgłoszone nowe uwagi Zarząd Dzielnicy przygotuje stosowny
projekt uchwały, który przedłoży Radzie Dzielnicy.

BOGDAN SMOK

LEKCJA STYLU
Justyna Polony-Poluk
Nauczyciel ZSO nr 8

C
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kazaniu arkuszy testowych w ręce jury
składał się niemal wyłącznie z dyskusji na temat prawidłowości niektórych
odpowiedzi… Wszystkie wątpliwości
zostały wkrótce rozstrzygnięte przez
konkursowe jury poprzez ogłoszenie
prawidłowych i jedynie słusznych odpowiedzi, niektóre z nich zostały poparte nawet autorytetem samego Dyrektora Szkoły, który zademonstrował
„wszem i wobec”, jak elegancki mężczyzna powinien nosić marynarkę.
W drugiej części konkursu zespoły
klasowe przedstawiały zainscenizowane scenki rodzajowe, w których mogliśmy obejrzeć zarówno przykłady do-

Projekt zmiany studium dedykowany
obszarom położonym
w Dzielnicach od I do VII
udostępniony jest w sali konferencyjnej
UMK w budynku przy ul. Wielopole 17 a:
poniedziałek
wtorek 		
środa		
czwartek		
piątek		

12:00-18:00
8:00-15:00
12:00-18:00
8:00-15:00
8:00-15:00

Informacje dotyczące planów i obowiązującego studium
można uzyskać pod numerem tel.: (12) 616-85-02,
jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

brych obyczajów, jak i karykaturę tych
niewłaściwych. Złożone z nauczycieli
i przedstawicieli klas gimnazjalnych
jury przyznawało punkty za każdą
scenkę, podziwiając nie tylko znajomość reguł savoir vivre’u wśród młodzieży, ale i niewątpliwe umiejętności
aktorskie.
Drużyny miały także okazję zaprezentować przygotowane wcześniej plakaty – one również wzbudziły uznanie,
a nawet zachwyt.
Nie wiadomo, czy uczniowie Gimnazjum nr 19 wkroczą w dorosłym życiu
na ścieżkę VIP-ów, czy zrobią karierę
w dyplomacji, czy będą przechadzać się
w świetle reflektorów po czerwonych
dywanach…, ale pewne jest, że po tej
gimnazjalnej „Lekcji Stylu” postawili
kilka kroków w tym kierunku. A zwyciężczynią konkursu międzyszkolnego,
który odbył się w Zespole Szkól Zawodowych nr 1 w Krakowie, została Weronika Dorczak – uczennica naszego
gimnazjum. Serdecznie gratulujemy!
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zy jednorzędowa marynarka
powinna być zapięta na wszystkie guziki? Czy torebkę w kawiarni wiesza
się na krześle, czy kładzie na kolanach?
Czy urodzinowy prezent odpakowujemy przy gościach, czy w samotności?
Te i wiele innych podobnych pytań
zaprzątały głowy uczniów Gimnazjum
nr 19 w Krakowie, którzy w ramach
szkolnego etapu konkursu „I Ty możesz
zostać VIP-em” przystąpili do napisania niełatwego testu z zasad savoir
vivre’u w życiu codziennym i biznesie.
Pomimo, że test miał ulubioną przez
uczniów formę, czyli po kilka odpowiedzi do wyboru, wcale nie okazał się
łatwy i pretendenci do tytułu młodych
dżentelmenów i młodych dam nieźle
musieli się nad nim nagłowić. Rozemocjonowany gwar, jaki nastąpił po prze-

Termin zapoznania się z wyłożonym projektem zmiany studium mija
14 kwietnia, a uwagi należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 maja 2014 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi
można wnosić: ● osobiście w Urzędzie
Miasta Krakowa w Punktach Obsługi
Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze), ● drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa
Sarego 4, 31-047 Kraków, ● drogą
elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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wiązującym Miejscowym Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego.
(Przyjęto wariant pośredni pomiędzy
obowiązującym planem a rozwiązaniem zaproponowanym w studium.
Uwaga dotyczyła przywrócenia niskiej
intensywności zabudowy.)
Uwaga nr 5 nieuwzględniona.
Dzielnica wnioskowała zwiększenie
wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej z 30% do 40 % dla obszaru
pomiędzy ul. Katowicką, Radzikowskiego i Armii Krajowej.
Uwaga nr 6 uwzględniona.
Dzielnica wnioskowała o zachowanie
ogródków działkowych „Złoty Róg”
i „Widok” położonych przy ul. Armii
Krajowej.
Uwaga nr 7 uwzględniona w całości.
Uwaga dotyczyła zmiany przeznaczenia obszaru objętego ulicami Pasternik,
Tetmajera i Władysława Żeleńskiego
z MNW na MN zgodnie z uchwalonym
planem zagospodarowania przestrzennego, (z zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej niskiej intensywności
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną).
Uwaga Nr 8 uwzględniona w całości.
Uwaga dotyczyła zmiany przeznaczenia obszaru objętego ulicami Wł. Tetmajera, ul. Majora Łupaszki i Wieniawy-Długoszowskiego z MNW na MN

fot. Ewa Szydło

Celem organizowania wyjazdów zagranicznych dla uczniów szkół technicznych
i zawodowych jest zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego
poprzez praktyki i staże oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod
i technologii w zakresie kształcenia zawodowego. Założeniem „Projektów
mobilności” jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie
więzi pomiędzy światem edukacji i pracy. Ponadto projekty te dają możliwość
uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy
w innym kraju, zachęcają do otwartości i współpracy, wspierają zdolności
adaptacyjne oraz uwrażliwiają na różnice mentalne i kulturowe.

Stadion Lipzig Red Bull ARENA, na którym w 2006 roku odbywały się XVIII Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej

PIOTR WYDRZYŃSKI
Wicedyrektor Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
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a przełomie października i listopada 2013 r. uczniowie z Technikum
Geodezji i Kształtowania Środowiska
Nr 12 kształcący się w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji
oraz technik ochrony środowiska odbywali w Lipsku staż w formie praktyk
zawodowych.
Praktyki realizowane były w ramach
projektu pt.: „Nowe kierunki specjalizacji zawodowej techników budownictwa”. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu

„Uczenie się przez całe życie” młodzież
mogła zapoznać się z nowymi technologiami oraz wykonywać prace związane z kształceniem w zawodzie. Zatrudnieni byli m.in. Leipzig Seen GmbH,
Forssbohm&Sohne GmbH STADION,
Kommunaler Eigenbetrieb/ZOO.
W instytucjach tych zajmowali się
m.in. porządkowaniem i rekultywacją
terenów zielonych, renowacją domków
letniskowych, modernizacją instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Poznali również nietypowe rozwiązania technologiczne związane z przywracanie wartości użytkowej terenom
zielonym.
Dzięki dobremu przygotowaniu teoretycznemu w szkole uczniowie znakomi-

cie sobie radzili z wykonaniem powierzonych zadań.
Dodatkową atrakcją odbywania
praktyki za granicą była możliwość
poznania innego kraju, jego historii oraz zetknięcia się z obcą kulturą.
W trakcie miesięcznego pobytu uczniowie zwiedzili wiele interesujących
miejsc Lipska oraz uczestniczyli w kilku imprezach i uroczystościach. Podziwiali panoramę Lipska z platformy widokowej Panoramahaus, płynęli łodzią
kanałami rzeki Weisse Elster. Uczestniczyli również w uroczystościach
związanych z 200. rocznicą heroicznej
śmierci w bitwie pod Lipskiem Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Księstwa
Warszawskiego księcia Józefa Poniatowskiego zorganizowanej przez Polski
Instytut w Lipsku.
Na pewno na długo w ich pamięci
pozostanie kibicowanie drużynom na
meczu piłki nożnej RB Lipsk – Borusia Dortmund, rozegranym na stadionie Lipzig Red Bull ARENA, na którym w 2006 roku odbywały się XVIII
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
Zwiedzanie najstarszego ogrodu
zoologicznego na świecie wraz z największym lasem tropikalnym w Europie należało do wyjątkowych atrakcji
pobytu.
Do jednych z ciekawszych wycieczek organizowanych w trakcie pobytu
zapewnie można zaliczyć wyjazd do
Drezna, którego piękna architektura
urzekła wszystkich
Na koniec praktyk każdy uczestnik
otrzymał certyfikat wręczony podczas
uroczystości w Europa-Haus Leipzig,
przez dyrektora szkoły Panią Lucynę
Łukańską oraz dyrektora CKP Pana
Marka Filipczyka.
Młodzież w trakcie pobytu musiała nie tylko sprostać wymaganiom
stawianym przez niemieckich pracodawców ale również dostosować się
do zasad organizacji pracy panujących
w Niemczech.
Dla wielu z nich wyjazd ten stanowił nowe doświadczenie życiowe, ale
przede wszystkim był wielką lekcją
wzajemnej współpracy, tolerancji, odpowiedzialności oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
Opiekunami młodzieży podczas
praktyki były nauczycielki Zespołu
Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej Pani Tatjana Sowa oraz
Pani Ewa Szydło.
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PRAKTYKI ZAWODOWE
W NIEMCZECH
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W E Ź U DZ I A Ł W KO N S U LTAC JAC H !
Z IO 2 022
Kraków kontynuuje działania związane ze staraniami o organizację
Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku.
Zgodnie z decyzjami Rady Miasta Krakowa w tej sprawie zostały wyznaczone konsultacje społeczne,
które odbywają się pomiędzy

15 marca a 31 maja 2014 roku
W ramach konsultacji zaplanowano szereg spotkań z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, w czasie których
będzie prezentowana koncepcja organizacji ZIO 2022 w Krakowie, a następnie przeprowadzona zostanie otwarta
debata:
dla mieszkańców dawnej dzielnicy Krowodrza
w poniedziałek 28 kwietnia 2014 roku
o godz. 18.00 w Hali Wisły przy ul. Reymonta 22
• dla mieszkańców dawnej dzielnicy Śródmieście – we wtorek 15 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w Sali Obrad
Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
• dla mieszkańców dawnej dzielnicy Podgórze – w czwartek 24 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00 w Hali Korony
przy ul. Kalwaryjskiej 9.
• dla mieszkańców dawnej dzielnicy Nowa Huta – w poniedziałek 12 maja 2014 roku o godz. 18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232.
W poniedziałek 19 maja 2014 roku
o godz. 18.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
przy pl. Wszystkich Świętych 3-4
odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi i turystycznymigg
W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Komitetu Konkursowego Kraków 2022, Zastępca Prezydenta
Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka oraz przedstawiciele UMK deklarują możliwość udziału
w spotkaniach, debatach organizowanych przez stronę społeczną w okresie:
od 28 marca do 30 maja 2014 roku,
w poniedziałki i piątki,
w godz. 16:00-20:00
(z wyjątkiem dni, w których już wcześniej zaplanowano inne wydarzenia lub spotkania).
Zaproszenia należy kierować na adres: dialoguj@um.krakow.pl
Wniosek aplikacyjny miasta (koncepcja) zostanie wyłożona do wglądu do publicznej wiadomości w siedzibach
Rad i Zarządów Dzielnic Miasta i na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa.
Wnioski i opinie można składać:
• pisemnie na Dziennik Podawczy w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.
• drogą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje ZIO 2022”.
• Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 z dopiskiem „Konsultacje ZIO 2022”.
Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w sprawie koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie znajduje się w serwisie „Dialog Społeczny” Urzędu Miasta Krakowa www.dialoguj.pl,
(www.dialogspoleczny.krakow.pl) i MPI „Magiczny Kraków” www.krakow.pl.

