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XXIX
SESJA RADY
DZIELNICY VI
XXIX Sesja Rady Dzielnicy VI 
odbyła się 13 czerwca br. Radni podjęli 
następujące uchwały:
Uchwała Nr XXIX/251/2013
W sprawie znaku zakazu zatrzymywa-
nia się na ul. G. Zapolskiej. Wniesiono  
o wprowadzenie zakazu zatrzymywa-
nia się po prawej stronie ulicy, na kie-
runku i odcinku od ul. Bandtkiego do  
ul. Przybyszewskiego.
Uchwała Nr XXIX/252/2013
Z listy zadań priorytetowych na rok 
2013 radni wycofali zadanie pn.: 
„Konkurs Ofert – prowadzenie Klu-
bu Seniora – ośrodka wsparcia dla 
seniorów Dzielnicy VI” na kwotę  
14 000 zł. Kwotę z wycofanego zada-
nia przeznaczono na nowe zadanie pn.: 
„Klub Kultury Mydlniki – wymiana 
okien i malowanie pomieszczeń”. 
Uchwała Nr XXIX/253/2013
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
priorytetowego pn.: „Komisariat Policji 
IV Komendy Miejskiej Policji: remont 

budynku – kontynuacja” na: „Komisa-
riat Policji IV Komendy Miejskiej Poli-
cji: remont siedziby pomocniczej przy 
ul. Radzikowskiego 29”. Przeznaczona 
kwota 25 000 zł pozostała bez zmian.
Uchwała Nr XXIX/254/2013
Stosownie z pismem Urzędu Miasta Kra-
kowa z dnia 16.05.2013 r. radni pozy-
tywnie zaopiniowali ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego.
Uchwała Nr XXIX/255/2013
Pozytywnie zaopiniowano również in-
westycje planowane na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice przedstawione we 
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miej-
skich 2013 r.
Uchwała Nr XXIX/256/2013
Radni pozytywnie zaopiniowali zby-
cie działki nr 767/2 i części działki 
nr 767/3/A stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Kraków, położonych 
przy ul. Bronowickiej, w części zajętej 
pod budynek w celu poprawy warun-
ków zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej, składającej się z działek 
nr 296/8, 296/21, 296/25 stano-
wiącej własność osoby prywatnej.
Uchwała Nr XXIX/257/2013
W ramach zadań powierzonych na 
rok 2013 w zakresie prac remonto-
wych dróg, chodników i oświetlenia 
przyjęto zadania: ● ul. Rodakowskiego 

– remont części chodnika wraz z na-
wierzchnią jezdni ● remont chodnika 
na przedłużeniu ul. Cichej, położonym 
na terenie gminnym ● remont chodni-
ków i ciągów pieszo-jezdnych w obrę-
bie pętli tramwajowej Bronowice Małe  
● ul. Balicka – remont chodnika na od-
cinku od wjazdu do kościoła do pętli 
autobusowej ● remont chodników przy 
ul. Zarzecze na odcinku od ul. Na Bło-
nie do ul. Justowskiej ● ul. Cicha – re-
mont ulicy ● remont uliczek wewnętrz-
nych po zachodniej stronie ul. Rydla 
● remont chodnika na ul. Włościań-
skiej ● remont chodnika na ul. Lea od 
drukarni do ul. Młodej Polski ● dokoń-
czenie remontu ul. Szlachtowskiego  
● remont ul. Niedziałkowskiego ● re-
mont chodnika na ul. Zarzecze od  
ul. Kunickiego do ul. Lea ● ul. Kuro-
zwęckiego boczna – wykonanie na-
kładki asfaltowej ● remont ul. Prystora  
● remont ul. Machaya.

Jednocześnie radni uchylili uchwałę 
Nr XXI/189/2012 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 20 września 2012 r. 
w sprawie listy rankingowej zadań po-
wierzonych na rok 2013, w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników 
i oświetlenia.

prezydent miasta krakowa

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)  
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
130 poz. 871), a także na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 
2-4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.
Zmiana Studium obejmuje obszar Mia-
sta Krakowa z wyłączeniem:
● obszaru w rejonie Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
dla którego kierunki zmian w struk-

turze przestrzennej zostały określone  
w uchwale Nr XCIII/1256/10 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krako-
wa w rejonie Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach oraz przy-
jęcia tekstu jednolitego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Miasta Krakowa 
wynikającego z tej zmiany Studium;
● obszaru włączonego do granic Gminy 
Miejskiej Kraków z gminy Kocmyrzów 
-Luborzyca na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 
roku w sprawie ustalenia granic niektó-
rych gmin i miast oraz zmiany siedziby 
władz gminy (Dz. U. z 2012 r. poz. 873), 
to jest części obszaru dotychczasowego 
obrębu ewidencyjnego Zastów (dział-
ki ewidencyjne o numerach: 441/6, 
441/8, 441/11-41/14, 441/16, 441/18-
41/39, 441/41-441/45, 441/47-441/53, 
442/2, 443/2-43/4, 444/1-44/3, 445/2, 
445/4-445/9, 446/1, 446/2, 447-449  
i 465/4), o łącznej powierzchni 4,63 ha.

Projekt zmiany Studium wraz  
z prognozą oddziaływania na środowi-
sko udostępniony zostanie do wglądu  
w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 
2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel  
i świąt) w Urzędzie Miasta Krakowa  
w następujących lokalizacjach:
● ul. Grunwaldzka 8, pok. 17 (wejście 
od ul. B. Zaleskiego) – dla mieszkań-
ców Dzielnic I-III;
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● ul. Wielopole 17 a, sala konferencyj-
na – dla mieszkańców Dzielnic IV-VII;
● Rynek Podgórski 1, sala Obrad  
im. F. Maryewskiego – dla mieszkań-
ców Dzielnic VIII-XIII;
● os. Zgody 2, sala konferencyjna – dla 
mieszkańców Dzielnic XIV - XVIII.

Ponadto projekt zmiany Studium 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko udostępniony zostanie także 
na stronie internetowej:
http://www.bip.krakow.pl.
Informacji na temat przyjętych rozwią-
zań planistycznych udzielają w okresie 
wyłożenia pracownicy Urzędu Miasta 
Krakowa, którzy dyżurują w lokaliza-
cjach wymienionych powyżej, w godzi-
nach:
● poniedziałki 12:00-18:00 
● wtorki 8:00-15:00
● środy 12:00-18:00
● czwartki 8:00-15:00
● piątki 8:00-15:00

Dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami przyjętymi w projekcie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa zostanie przeprowa-
dzona w dniu 3 lipca 2013 r., w Audito-
rium Maximum, ul. Krupnicza 33, sala 
amfiteatralna, początek o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 usta-
wy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko, osoby prawne i fizyczne oraz jed-
nostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej oraz każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w wy-
kładanych dokumentach, może wno-
sić uwagi do projektu zmiany Studium 
oraz prognozy oddziaływania na śro-
dowisko.

Uwagi należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 19 sierp-
nia 2013 r. – z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krako-
wa 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: opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub po-
przez Elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP).

Rozpatrzenie następuje w for-
mie Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Krakowa publikowanego w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Krakowa na stronie internetowej 
http://www.bip.krakow.pl.

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

Rada Dzielnicy VI dzięku-
je mieszkańcom za zaangażowanie  
w proces demokratycznego rządze-
nia wspólnym budżetem. Dziękujemy 
za poświęcony czas i pomysły, które 
wpłynęły w postaci papierowej i elek-
tronicznej do biura Rady i Pracowni 
Obywatelskiej oraz te, które ze wzglę-
dów formalnych nie zostały przyjęte, 
ale obrazują potrzeby osób, którym na-
sze otoczenie nie jest obojętne. Dzięki 
Państwu mamy szersze pojęcie na te-
mat problemów, z którymi na co dzień 

borykają się mieszkańcy. Niektóre  
z pomysłów, których realizacja prze-
kraczała kwotę przeznaczoną na bu-
dżet obywatelski już znalazły się  
w projektach uchwał nadchodzącej 
XXX sesji Rady Dzielnicy VI. 

Dnia 23 czerwca br. zakończył się 
okres składania projektów dla budżetu 
partycypacyjnego. Dla przypomnienia, 
na pierwszym spotkaniu konsultacyj-
nym mieszkańcy, a także osoby uczące 
się, bądź pracujące na terenie Dzielnicy 
VI składali propozycje uchwał bazując 
na mapach terenów gminnych przygo-
towanych przez Pracownię Obywatel-
ską. W maju i czerwcu dyżurowali dla 
Państwa w siedzibie Dzielnicy radni: 
Alicja Gackiewicz, Agata Pasionek 
-Sacha, Małgorzata Sroczyńska, Bog-
dan Smok, Łukasz Quirini-Popławski, 
Adam Kozik, Waldemar Janusz, Mar-
cin Dzierżak i Stefan Suliński. Drugie 
spotkanie, które odbyło się 4 czerwca 
miało na celu dopracowanie pomy-
słów oraz konsultację kosztorysów 

z pracownikiem ZIKiT-u. 17 czerwca 
spotkaliśmy się w celu wypełnienia 
formularzy potrzebnych do złożenia 
wniosków. Ponownie mogliśmy liczyć 
na pomoc Stanisławy Wojtas z ZIKiT-u,  
która odpowiadała na zadane pytania.

Kolejnym krokiem będzie wy-
słanie wszystkich projektów do od-
powiednich jednostek realizacyjnych  
w celu oceny formalnej. Na czwartym, 
ostatnim spotkaniu konsultacyjnym 
zaplanowanym na 24 września br. 
18:00 – 20:00 ponownie spotkamy się 
w celu przedstawienia projektów bio-
rących udział w głosowaniu. Pomysły 
referować będą ich autorzy. Tego dnia 
będzie możliwość zagłosowania po raz 
pierwszy. Do dyspozycji jest łącznie  
6 pkt., które należy przydzielić trzem 
różnym projektom w ilości: 3 pkt.,  
2 pkt., 1 pkt. Wygrywa projekt, który 
sumą głosów otrzyma najwięcej punk-
tów. Takie preferencyjne głosowanie 
pozwoli określić, które z projektów są 
najistotniejsze do realizacji. Głoso-
wanie będzie trwać również w dniach 
25-29 września w wyznaczonych przez 
Radę Dzielnicy punktach. Więcej infor-
macji na temat zasad głosowania zosta-
nie zamieszczone z początkiem lipca  
na stronach: budzet.krakow.pl oraz 
dzielnica6.krakow.pl.
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Wybieg dla psów zrealizowany staraniem Rady Dzielnicy VI ze środków budżetu miasta
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SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2012 PRZYJĘTE

Pomimo widocznego kryzysu jaki odczuwaliśmy w mieście w 2012 roku, bilans 
dla naszej dzielnicy w zakresie wykorzystania środków finansowych na zada-
niach powierzonych i priorytetowych okazał się bardzo korzystny.

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Na zadaniach priorytetowych 
wykorzystanie środków wyniosło 
84.96%. Wynik procentowy byłby 
lepszy, gdyby nie fakt, że planowana 
budowa wybiegu dla psów na kwotę 
40.000 zł, zarezerwowaną początkowo 
w budżecie dzielnicy, została ostatecz-
nie zrealizowana ze środków budżeto-
wych miasta. 

Jeszcze lepiej wypadły zadania 
powierzone z zakresu remontów dróg 
chodników i oświetlenia, co pokazuje 
poniższe zestawienie.
Wysokość planowanych środków: 
1.071.000 zł.
Zadania zaplanowane i zrealizowane:
● ul. Lea – remont chodnika na odcin-
ku od ul. Zarzecze do ul. Przybyszew-
skiego – 177.346 zł;
● ul. Bronowicka – remont chodnika 
od przystanku tramwajowego do nr 46 
– 62.833 zł;
● remont ul. Szlachtowskiego
– 439.927 zł;
● ul. Hamernia – remont istniejącej 
nawierzchni – 184.894 zł;
● ul. Jadwigi z Łobzowa – remont 
chodnika od ul. Młodej Polski do  

ul. Staszczyka po stronie numerów pa-
rzystych wraz z dojazdem i chodnika-
mi do bloku nr 13 – 150.099 zł;
Wysokość wydatkowanych środków: 
1.069.100 zł.
Kwota niewykorzystana: 1.899 zł.

Równie dobrze wypadła realizacja 
zadań w zakresie tworzenia, moderni-
zacji i utrzymania ogródków jordanow-
skich oraz zieleńców i skwerów, gdzie  
z zaplanowanej kwoty 245.000 zł wy-
dano 236.699 zł. Nie wykorzystano 
tylko 389 zł.

W zakresie prac remontowych 
gimnazjów, szkół podstawowych  
i przedszkoli zadania zostały wykona-
ne w 95% i jest to duża zasługa dyrek-
torów placówek oświatowych, którzy 
współpracowali z ZEO i na bieżąco 
monitorowali postępy prac związanych  
z realizacją zadań.

Jedną z ważniejszych inwestycji, 
których nie udało nam się zrealizo-
wać w roku ubiegłym, była planowa-
na budowa sygnalizacji świetlnej, na 
przejściu dla pieszych, na ul. Balickiej  
w Mydlnikach. Nie mniej jednak, zo-
stanie ona zrealizowana w roku bieżą-
cym, ze środków budżetowych Miasta, 
o co skutecznie zabiegaliśmy.

Na koniec krótkiego podsumowa-
nia sprawozdania, pragnę podziękować 
Radnym naszej Dzielnicy i Miasta Kra-
kowa, którzy na co dzień wspierali i na-
dal wspierają Zarząd w działaniach na 
rzecz naszej dzielnicy i jej mieszkań-
ców. Dziękuję również kierownikom 
jednostek miejskich i wydziałów, z któ-
rymi współpracujemy na co dzień. 

Korzystając z okazji, w związku ze 
zbliżającym się okresem wakacyjnym, 

życzę naszym Nauczycielom, Uczniom 
i Rodzicom udanego wypoczynku  
i nabrania energii, abyśmy pierwszego 
września mogli z radością i optymi-
zmem wkroczyć w nowy rok szkolny, 
natomiast naszym Czytelnikom życzę 
dużo słońca i wytchnienia od codzien-
nych problemów.

Tak To widzę…

Szanowni Państwo

Rok temu prezydent nie otrzy-
mał absolutorium. Ale zamiast się 
kłócić zaczęliśmy rozmawiać o trud-
nych sprawach naszego miasta. Po 
roku widać, że Kraków ma się lepiej: 
na czas płacimy swoje rachunki, podej-
mujemy nowe inwestycje. To dzieje się 
dzięki porozumieniu, które w Krako-
wie zawarto. To efekt wspólnej – Rady  
i Prezydenta – pracy, trudnych, czasem 
niepopularnych decyzji. To właśnie  
dzięki nim sytuacja Krakowa jest co-
raz lepsza. Optymizmem napawa rów-
nież fakt, iż rysują się duże szanse na 
większe, bardzo znaczące środki z Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. Przed 
nami wielka szansa i musimy ją wyko-
rzystać .

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

boguslawkosmider@gmail.com

z poważaniem
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SPRZĄTANIE KRAKOWA

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

MPO przejęło zadania z zakresu sprzątania miasta, które wcześniej realizowa-
ne było przez ZIKiT. Ograniczenia jednak pozostały te same, niewystarczająca 
ilość środków finansowych i dodatkowo długa zima. 

Zimowe sprzątanie Krakowa 
kosztowało już 26,6 mln zł względem 
przewidywanych w budżecie 15 mln zł. 
Większy koszt jest wynikiem długiej  
i zaskakującej zimy. MPO rozpoczę-
ło pozimowe sprzątanie miasta już  
w lutym. W marcu wysprzątanych było 
10% ulic miasta. Niespodziewane wiel-
kanocne opady śniegu zmarnowały tę 
pracę.

Oszczędzanie w zakresie sprząta-
nia miasta jest co najmniej nieeleganc-
kie. Szczególnie jeśli mowa o turystycz-
nym Krakowie, będącym wizytówką ca-
łego kraju. Brudne miasto jest nie tylko 
brzydkie, ale i niezdrowe. Chodząc, po-
ruszając się pojazdami wznosimy kurz, 
który następnie wdychamy. Uwolnieni 
z zimowego smogu wchodzimy w wio-
senny kurz. Chcielibyśmy, aby wzorem 
zachodnich miast partnerskich, równe 

jak stół drogi były sprzątane 2-3 razy 
w tygodniu. W niektórych zachodnich 
miastach, określony jest stały har-
monogram sprzątania ulic. W ponie-
działki nie można parkować po stronie  
z numerami parzystymi, a w czwartki 
nieparzystymi, pod groźbą odholowa-
nia samochodu i związanymi z tym 
kosztami.

Największym problemem w sprzą-
taniu ulic, zaraz obok braku środków 
finansowych, stanowią właśnie par-
kujące samochody. Zaparkowane auta 
uniemożliwiają przejazd przez ulicę 
specjalistycznym maszynom sprząta-
jącym. Czyszczenie można realizować 
również manualnie, ale takie sprzątanie 
jest znacznie droższe. Nawet jeśli pracę 
wykonują skazani, to ich praca wyma-
ga nadzoru i transportu. W 2011 roku 
skazani posprzątali 37 ulic i zajęło to  
w sumie 17 484 godziny.

23 oraz 24 maja, w zachodniej 
części Bronowic, we współpracy z MPO 
został przeprowadzony pilotażowy pro-
gram harmonogramowego sprzątania 
ulic. Informacja o sprzątaniu kolejnych 
ulic w poszczególne dni została rozdy-
strybuowana mieszkańcom z prośbą  
o przeparkowanie na ten czas pojazdów. 
W wyniku akcji zostało zwolnionych 
ok. 30% miejsc postojowych. Gdyby 
nie kosztowne i czasochłonne ręczne 

sprzątanie ulic, zapewne wyglądałyby 
dalej tak jak na załączonym zdjęciu. 

Niniejszym pragnę podziękować 
wszystkim, którzy wsparli akcję sprzą-
tania ulic i przeparkowali swoje po-
jazdy. W czystości jest i przyjemniej  
i zdrowiej! Warto o tym pamiętać rów-
nież wyrzucając niedopałek papierosa 
czy papierek na ulicę. Nasze podatki  
i wynagrodzenia są niskie, dlatego też 
budżet miasta jest ok. 5 razy mniejszy 
niż zachodniego odpowiednika. Nie 
ma wystarczająco pieniędzy publicz-
nych, aby prowadzić permanentne 
sprzątanie miasta, pomóżmy więc sami  
w utrzymaniu porządku.

zmiany w komunikacji miejskiej

w okresie wakacyjnym
W związku ze zmniejszonymi potrzebami przewozowymi w okresie wakacyj-
nym zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie. Na liniach autobusowych rozkłady wakacyjne będą obowiązywać 
od dnia 29.06.2013 r., na liniach tramwajowych od dnia 01.07.2013 r. po zakoń-
czeniu remontu torowiska w rejonie Wawelu. 

linie tr a m wa jow e: linie au tobusow e:

4, 20 – kursować będą z częstotliwością                
10 min przez cały dzień;
13 – kursować będzie z częstotliwością 
10 min w godzinach szczytu i 20 min 
poza godzinami szczytu;
14, 24 – kursować będą z częstotliwo-
ścią 20 min przez cały dzień.

501 – zostanie zawieszony;
139 i 172 – częstotliwość kursowania 
zostanie utrzymana jak w roku szkol-
nym, na części linii wprowadzona zo-
stanie korekta godzin odjazdów;
208 – nie będzie wjeżdżać pod terminal 
krajowy i obsługiwać "Kraków Airport T2".

Od dnia 11.08 br. (godzina 4:00 rano) 
do 13.08 br. (godzina 4:00 rano) pla-
nuje się wymianę płyt monolitycznych 
w torowisku w ciągu ul. Basztowej na 
odcinku pomiędzy ul. Długą i Pawią.
W trakcie prowadzonych prac wszyst-
kie linie autobusowe w ciągu ulicy Basz-
towej będą kursować przez cały okres 
zamknięcia torowiska bez zmian.
Linie tramwajowe będą natomiast 
funkcjonowały według następującego 
porządku:
Linia nr 4 – Wzgórza Krzesła-
wickie – Dworzec Główny – We-
sterplatte – Gertrudy – Domini-
kańska – Franciszkańska – Stra-
szewskiego – Podwale – Karme-
licka – Bronowice Małe.

ul. Staszczyka przed sprzątaniem
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Likwidacji ulega przystanek „Basztowa 
Lot”. Zmianie lokalizacji ulegają przy-
stanki: w kierunku Ronda Mogilskie-
go „Dworzec Główny” z ul. Basztowej 
na ul. Westerplatte oraz w kierunku 
Bronowic przystanek „Teatr Bagatela”  
z ul. Dunajewskiego na ul. Podwale.
Dodatkowo w ramach powyższej linii 
będą obsługiwane przystanki: „Poczta 
Główna”, „Plac Wszystkich Świętych”, 
„Filharmonia”.

Linia nr 14 – Mistrzejowice – Dwo-
rzec Główny – Westerplatte – Ger-
trudy – Dominikańska – Francisz-
kańska – Straszewskiego – Pod-
wale – Karmelicka – Bronowice.
Likwidacji ulega „Basztowa Lot”.

Zmianie lokalizacji ulegają przystan-
ki: w kierunku Ronda Mogilskiego 
„Dworzec Główny” z ul. Basztowej 
na ul. Westerplatte oraz w kierunku 
Bronowic przystanek „Teatr Bagatela”  
z ul. Dunajewskiego na ul. Podwale.
Dodatkowo w ramach powyższej linii 
będą obsługiwane przystanki: „Poczta 
Główna”, „Plac Wszystkich Świętych”, 
„Filharmonia”.

Linia nr 20 – Mały Płaszów - Dwo-
rzec Główny – Westerplatte – Ger-
trudy – Dominikańska – Francisz-
kańska – Straszewskiego – Pod-
wale – Karmelicka – Bronowice.
Likwidacji ulega „Basztowa Lot”.
Zmianie lokalizacji ulegają przystanki: 

w kierunku Ronda Mogilskiego „Dwo-
rzec Główny” z ul. Basztowej na ul. We-
sterplatte oraz w kierunku Bronowic 
przystanek „Teatr Bagatela” z ul. Duna-
jewskiego na ul. Podwale.
Dodatkowo w ramach powyższej linii 
będą obsługiwane przystanki: „Poczta 
Główna”, „Plac Wszystkich Świętych”, 
„Filharmonia”.
Pasażerowie posiadający ważne bilety 
okresowe na linie tramwajowe nr: 4, 
14, 20 mogą wykonywać przejazdy na 
wszystkich odcinkach ulic tworzących 
układ I obwodnicy dowolnymi pojaz-
dami (tramwajami, autobusami) ko-
munikacji miejskiej.

Profesjonalni graficiarze „w akcji” przed budynkiem magistratu

Radni Dzielnicy VI na Dniu Otwartym Magistratu

URZĄD BEZ TAJEMNIC

„Graffiti w przestrzeni miejskiej” 
pod takim hasłem odbył się tegorocz-
ny Dzień Otwarty Magistratu. Graffiti 
często będące aktem wandalizmu sta-
nowi poważny problem wielu metropo-
lii. Jednak granica między dewastacją 
a sztuką jest wyraźna. Organizatorzy 
postawili więc nie tylko na wymianę 
doświadczeń z zagranicznymi partne-
rami Krakowa w zakresie walki z niele-
galnym graffiti, ale także pomysłów na 
jego pozytywne wykorzystanie. 

Temat nie ograniczył się jedynie 
do Dnia Otwartego Magistratu i był 
kontynuowany po jego zakończeniu. 

Zaplanowano semi-
narium „Graffiti w 
przestrzeni miejskiej”, 
z udziałem ekspertów 
z Krakowa, Florencji, 
Tbilisi, Wiednia, Wil-
na, Rochester, Tron-
dheim oraz Moskwy 
i Sankt Petersburga. 
Profesjonalnych grafi-
ciarzy „w akcji” można 
było oglądać w akcie 
tworzenia przed bu-
dynkiem krakowskie-
go magistratu.

W niedzielę, 2 czerwca zwiedza-
jący mogli zapoznać się z pracą urzęd-
ników magistratu i samorządów lokal-
nych poszczególnych dzielnic Krakowa, 
a także zwiedzić urząd oraz gabinety, 
w których na co dzień pracują przed-
stawiciele władz miasta. Dzielnicę VI 
reprezentował przewodniczący Bogdan 
Smok oraz radni: Małgorzata Sroczyń-
ska, Agata Pasionek-Sacha oraz Łukasz 
Wyrobiec.

Z tej okazji przygotowano wiele 
wystaw m.in. wystawę najciekawszych 
wpisów dokonanych przez zagranicz-
nych gości w Księdze Pamiątkowej Pre-
zydenta Miasta Krakowa. Obchodom 
Święta Miasta towarzyszyły liczne im-
prezy kulturalne. W godzinach popo-
łudniowych, na płycie Rynku, odbyła 
się wspólna Lekcja Śpiewania, nawią-
zująca do idei społeczeństwa obywatel-
skiego, w której wziął udział Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 
Organizatorzy przygotowali 3000 bez-
płatnych śpiewników.

[IS]
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W cykl spotkań na stałe wpisała się Kapela Mydlniczanie

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

ILONA STUS

Z BRONOWICKICH
PRACOWNI

i Tak – BoGaCi dUCHEM – STaRaMY Się dawaĆ,
RozdawaĆ doBRo, kTÓREMU Na iMię SzTUka

Wyzwań w tym roku nie bra-
kowało. Upłynął on pod znakiem 
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych 

Artyści z Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich tak mówią 
słowami Macieja Naglickiego o sobie: „Z Bronowic jesteśmy. Bronowice nas określają 
też pod względem artystycznym. To tradycja młodopolskich kontaktów, pejzaże kre-
ślone pędzlami niepoślednimi i strofy, z których płynie na Polskę echo tamtego wese-
la oraz kształt południowych krańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tak osadzeni 
stajemy kolejny już rok do wyzwań artystycznych” (…).

i indywidualnych, plenerów pozakra-
kowskich i publikacji kolejnych tomi-
ków wierszy.

Owoce swojej pracy twórczej 
członkowie Stowarzyszenia zaprezento-

wali 26 maja, na corocznym wernisażu 
„Z Bronowickich Pracowni”. Wernisaż 
zorganizowany został w ramach obcho-
dów Święta Dzielnicy VI – Dni Brono-
wic. Był też czasem podsumowującym 
kolejny rok działalności Stowarzysze-
nia. Rok, w którym pożegnano Iwonę 
Dutkowską – śpiewaczkę operową oraz 
Jadwigę Zarębską-Kacprzak z zawodu 
architekta, realizującą wśród przyja-
ciół swoje malarskie pasje. Rok, w któ-
rym do grona artystów dołączyli nowi 
członkowie. Rok wspólnych plenerów 
i kontaktów z artystami z innych grup 
krakowskiego środowiska artystyczne-
go. Rok wspólnej pracy i zabawy.

Na wernisażu mogliśmy zobaczyć 
prace malarskie wykonane różnymi 
technikami, rękodzieło – witraże oraz 
wysłuchać poezji, tematycznie nawią-
zującej do Dnia Matki, przypadającego 
na dzień wernisażu.

W cykl spotkań na stałe wpisała 
się Kapela Mydlniczanie nawiązująca 
swoim repertuarem do folkloru My-
dlinik i Krakowa. W imieniu artystów,  
w podziękowaniu za wieloletnią współ-
pracę, wiceprzewodnicząca Stowarzy-
szenia – Ewa Ziomek – złożyła na ręce 
nestora grupy Franciszka Klimy obraz. 
Stałym elementem wernisażu od lat 
stał się też tradycyjny już barwny stół 
bronowicki z niezapomnianym sma-
kiem domowego smalcu.

Miniony rok pracy podsumował 
almanach „Z Bronowickich Pracowni” 
z wybranymi pracami artystów, wyda-
ny przez Radę Dzielnicy VI.

Kim byli Ci, 
Którzy dali nazwy
bronowiCKim uliCom
MIKOŁAJ ZAKLIKA Z MIĘDZYGÓRZA – zwany również Zakliką z Mydlnik, her-
bu Topór. Kanclerz wielki koronny i jeden z wykonawców testamentu królowej 
Jadwigi.

Mikołaj Zaklika z Międzygórza, 
bardziej znany jako Zaklika z Mydlnik 
był synem wojewody sandomierskie-
go – Jana Zakliki z Międzygórza. Oj-
ciec Mikołaja otrzymał od Kazimierza 
Wielkiego wieś Międzygórze i tak stał 
się protoplastą Rodu Zaklików.

W latach 1386-1404 Zaklika  
z Mydlnik pełnił funkcję urzędnika 

kierującego kancelarią monarchy. Jako 
kanclerz wielki koronny odpowiadał za 
politykę zagraniczną. Urząd ten z regu-
ły sprawowany był przez osobę duchow-
ną. Życie duchowne nie było mu jednak 
obce. Jako jeden z dwóch synów został 
przeznaczony do stanu duchownego  
i pełnił urząd proboszcza sandomier-
skiego. Jednak w 1386 r. porzucił stan 

duchowny, co nie przeszkodziło mu  
w piastowaniu urzędu kanclerza. Zakli-
ka odegrał też rolę w fundacji Akademii 
Krakowskiej, dzisiejszego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Wielki przywilej 
fundacyjny był najważniejszym aktem 
z lipca 1400 r. Władysław Jagiełło 
wydając go, na nowo powołał do życia 
Akademię. Uczelnia miała działać na 
wzór Uniwersytetu Paryskiego. Ród To-
porów na czele z rodziną Tęczyńskich  
i kanclerzem Zakliką z Mydlnik, przed-
stawicielem drugiej gałęzi tego rodu 
posiadali połowę prawa patronatu ma-
łej kolegiaty Świętego Idziego, ufundo-
wanej przez ich wspólnego przodka. 

Zaklika z Mydlnik był też jednym  
z wykonawców testamentu królowej 
Jadwigi.

υ υ
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Wręczenie medali okolicznościowych 
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40 WSPÓLNYCH LAT

Mydlniki to obecnie obszar Kra-
kowa wchodzący w skład Dzielnicy VI 
Bronowice. Historia tego miejsca sięga 
średniowiecza. W okresie tym wieś, 
której mieszkańcy świadczyli wyspe-
cjalizowane posługi na rzecz właścicie-
la wsi nosiła nazwę wsi służebnej lub 
jak we wczesnym średniowieczu osady 
służebnej. Wieś taką zamieszkiwała  
z reguły ludność jednej specjalności  
rzemieślniczej np. bednarze lub ho-
dowlanej, jak koniarze czy owczarze 
oraz zajmująca się hodowlą i tresurą 
sokołów i psów myśliwskich. Nazwa 
takiej wsi z reguły mówiła czym zajmo-
wali się jej mieszkańcy. Do dziś zacho-
wało się ok. 600 nazw wskazujących, 
że dana miejscowość była kiedyś słu-
żebna. Należą do nich Mydlniki, często 
mylnie kojarzone z wyrobem mydła. 
Nazwa jednak nie ma nic wspólnego  
z tym fachem, bowiem nie tylko Ruda-
wa, Rudnik, Rudno czy Rudy wywodzą 
swoje nazwy od rud żelaza, lecz także 
Mydlniki, a nazwa pochodzi od wymy-
dlania występującej tu dawniej rudy 
darniowej. 

40 lat temu, 1 stycznia 1973 
roku, Mydlniki zostały przyłączone 
do Krakowa, choć jak mawiają starzy 

Mydlniczanie to Kraków został przy-
łączony do Mydlnik. Po tych zmianach 
Mydlniki stały się integralną częścią 
krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Co 
w posagu wniosły Mydlniki? Po pierw-
sze kilkaset hektarów przepięknych 
terenów, po drugie bogate dziedzictwo 
historyczne i kulturowe wsi. Kraków 
zyskał również jeden z najdłuższych  
i najpiękniejszych szlaków spacero-
wych – Młynówkę Królewską. Stary, 
ziemny akwedukt, o którym pierwsze 
wzmianki pochodzą z XIII wieku. Miał 
on doprowadzać wody Rudawy do Kra-
kowa w celach gospodarczych i obron-
nych. Na terenie Mydlnik obok wielu 
zabytków, takich jak XIX wieczna kuź-
nia folwarczna, w której obecnie mieści 
się biblioteka publiczna, znaleźć można 
też stare fortyfikacje poaustriackie – 
fort artyleryjski typu ziemnego z 1884 
roku oraz fort dla piechoty z lat 1896-
1902.

27 marca 1991 roku nowa Rada 
Miasta Krakowa podjęła kluczową 
uchwałę o powołaniu 18 rad dzielnic, 
jako jednostek pomocniczych Krako-
wa. Po tych zmianach Mydlniki weszły 
w skład dzielnicy VI Bronowice. Dwa 
lata temu obchodziliśmy jubileusz 20 
lat istnienia i działalności nowych rad 
dzielnic. Z tego tytułu Rada Miasta 
Krakowa postanowiła wybić pamiątko-

we medale, by nagrodzić osoby, które 
pracują na rzecz społeczności lokalnej, 
które poświęcają swój czas pro publico 
bono dla dobra wspólnego. Wśród gro-
na wyróżnionych medalem znaleźli się 
również mieszkańcy Mydlnik. 

Podczas obchodów 40-lecia przy-
łączenia Mydlnik do Krakowa, z rąk 
przewodniczącego Rady Dzielnicy VI 
Bogdana Smoka i wiceprzewodniczącej 
Alicji Gackiewicz, medal okolicznościo-
wy odebrali: Halina Gołąb-Mikołajska 
– wieloletni dyrektor SP nr 138, Alicja 
Solawa (pośmiertnie) – współzałoży-
cielka klubu Schola Cantorum Mydlni-
censis, Maria Pałka – pracująca przez 
37 lat na terenie Mydlnik, jako pielę-
gniarka środowiskowa i higienistka 
szkolna, Jerzy Trybus – zaangażowa-
ny przez wiele lat na rzecz mydlnickiej  
parafii, Leopold Krzanowicz – wielo-
letni prezes Akcji Katolickiej parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Jubileusz świętowano na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 138 im. Wojsk 
Lotniczych, która również stanowiła 
część posagu, jaki wniosły Mydlniki do 
mariażu z Krakowem. 

W uroczystości udział wzięli 
mieszkańcy i sympatycy Mydlnik, dy-
rekcje zaprzyjaźnionych szkół z terenu 
Dzielnicy VI, przedstawiciele władz 
samorządowych i KS „Bronowianka” 
oraz osoby związane ze środowiskiem 
mydlnickim: m.in. proboszcz ks. kan. 
Jan Rajda i nestor Mydlnik Franciszek 
Klima, pierwszy radny po przyłącze-
niu Mydlnik do Krowodrzy, wcześniej 
radny Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Mydlnikach. 

Obchody jubileuszowe urozmaici-
ły przedstawienia teatralne i występy 
dzieci oraz młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 138, Szkoły Tańca Towa-
rzyskiego STTS, z Klubu Kultury My-
dlniki, przedszkolaków z Przedszkola 
„Malowany konik”, a także „Studia 
teatru, muzyki i tańca” oraz koncerty 
muzyczne.

Zorganizowana z tej okazji wysta-
wa okolicznościowa tematycznie zwią-
zana z historią Mydlnik pozwalała na 
nutkę refleksji.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
Mydlniki mimo przyłączenia do Kra-
kowa zachowały swoją tożsamość. My-
dlniczanie pielęgnują rodzimy folklor  
i niepowtarzalność tego miejsca prze-
kazując jego historię i dziedzictwo 
młodym pokoleniom. 

υ
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Jak widać na sześciolatki w szkole czeka nie tylko nauka 

Szkoła Podstawowa nr 93 w spektaklu „Witaminki”

W ZDROWYM CIELE
– ZDROWY DUCH

BRONISŁAWA CZAJOWSKA
Nauczyciel SP 93

Tegoroczna, trzecia edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „O zdrowym 
żywieniu” okazała się kolejnym sukcesem artystycznym uczestników i nauczy-
cieli. Organizacja dzielnicowego przeglądu jest działaniem z zakresu profilak-
tyki zdrowotnej realizowanym w formie artystycznej. Spotkanie odbyło się 21 
maja 2013 r. w nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Włodzi-
mierza Tetmajera.

MAŁGORZATA CELER
Nauczyciel-Bibliotekarz SP nr 50

Organizatorzy przeglądu przy-
gotowali scenografię przedstawiającą 
krakowski rynek z Wieżą Mariacką, 
Sukiennicami, Ratuszem i straganami 

warzywno-owocowymi krakowskich 
przekupek. Szkoła nr 50 jest w gronie 
szkół promujących zdrowie i realizuje 
różnego rodzaju zadania z zakresu pro-
filaktyki. W szerokim wachlarzu dzia-
łań corocznie realizuje projekt Rady 
Dzielnicy VI: Przegląd Małych Form 
Teatralnych.

Swoje prezentacje zespołowe przy-
gotowały cztery placówki: SP 93, 138, 50  
i Przedszkole Samorządowe nr 137. 

W komisji oceniającej mieliśmy 
przyjemność gościć: przewodniczącego  
z Rady Dzielnicy VI – Bogdana Smoka 
oraz przedstawicieli grona pedagogicz-
nego: Agnieszkę Front i Urszulę Su-
chanek (SP 138), Iwonę Lekki (SP 93), 
Alicję Sułkowską-Dygut (SP 50) i Beatę 
Dziubę (Przedszkole nr 137).

Szkoła Podstawowa nr 93 miesz-
cząca się przy ul. Szlachtowskiego 31  
w Krakowie zorganizowała zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci w wieku przedszkol-
nym, głównie dla sześciolatków, zachę-
cając ich w ten sposób do rozpoczęcia 
nauki w roku szkolnym 2013/2014. 
Nadmienię, że takie comiesięczne spo-
tkania w naszej placówce odbywają się 
cyklicznie od trzech lat. Przedsięwzię-
cie to miało na celu oswojenie dzieci ze 
środowiskiem szkolnym. Nauczyciele 
włożyli wiele trudu w przygotowanie  
i prowadzenie ciekawych zajęć „dla 

młodych odkrywców”. Oprócz dobrze 
spędzonego czasu na uczeniu się po-
przez zabawę, rozmowy w miłym gro-
nie rówieśników, była też chwila na 
słodki poczęstunek. Nasi młodzi przy-

Sześciolatki
w SzKole

jaciele z ogromnym 
zainteresowaniem 
uczestniczyli w przy-
gotowanych zaję-
ciach i z ogromnym 
smutkiem opusz-
czali mury Szkoły. 
Natomiast Rodzice 
mogli z bliska zo-
baczyć kolorową 
Szkołę, wejść do sal 
lekcyjnych i poznać 
nauczycieli. Zajęcia, 
które zakończyły  
cykl całorocznych 
spotkań odbyły się 
24 maja 2013 br. 

Następne zajęcia zaplanowane są 
dopiero w przyszłym roku szkolnym, 
ale już dziś serdecznie na nie zaprasza-
my.

Komisja bardzo wysoko oceniła po-
ziom występów przyznając następujące 
nagrody:

I miejsce w kategorii przedszkoli 
Przedszkole Samorządowe nr 137
za spektakl „Teatrzyk zdrowe owoce 
i warzywa”

I miejsce w kategorii
szkół podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 138
za spektakl „Tajemnice koktajlu Smerfo-
jagodowego"

Wyróżnienie otrzymały: 
Julia Żelawska za rolę Gargamela
Magdalena Kaszyńska za rolę Klakiera

II miejsce w kategorii
szkół podstawowych 
Szkoła Podstawowa nr 50
za spektakl „Na krakowskim rynku”
Szkoła Podstawowa nr 93
za spektakl „ Witaminki”

Dziękujemy wszystkim za udział i zapra-
szamy na przyszły rok, na kolejną edy-
cję przeglądu w naszej szkole.

υ υ
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DOM
DLA BEZDOMNYCH
Zasada mówiąca, że najprostsze rozwiązania są najlepsze ma swoich licznych 
zwolenników. Jednak nie zawsze się sprawdza, szczególnie w przypadku tak 
złożonego problemu jakim jest bezdomność. Wiedzą o tym bracia kapucyni, 
którzy od wielu lat w Dziele Pomocy św. Ojca Pio wspierają osoby bezdomne 
i zagrożone bezdomnością oferując im wszechstronną i kompleksową pomoc.

Mitów na temat bezdomności 
jest wiele, równie dużo gotowych re-
cept na to, jak z niej wyjść. Pomimo 
tego, problem bezdomności wciąż ist-
nieje, osoby bez domu codziennie mi-
jamy na krakowskich ulicach. Skala 
występowania bezdomności w Krako-
wie powoduje, że jest ona trzecim co do 
ważności problemem społecznym na 
siedem wyszczególnionych, w ramach 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Krakowa. Moż-
na doszukiwać się przyczyn tego sta-
nu rzeczy w sposobie funkcjonowania 
państwa czy kondycji rodziny, można 
wyciągać mądre wnioski, można też 
zacząć działać... We wrześniu 2010 
roku bracia kapucyni otwarli pierwszą 
część Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca 
Pio dla osób bezdomnych i zagrożo-
nych bezdomnością. Zespół złożony ze 
świeckich specjalistów – pracowników 
socjalnych, psychologów, psychotera-
peutów, prawników, doradcy zawodo-
wego – i braci zakonnych ponad dwa 
lata pomaga usamodzielnić się osobom 
bezdomnym. – Droga do samodziel-
ności nie jest łatwa, nie będziemy tego 
ukrywać, dlatego tym bardziej cieszą 
nas nawet drobne zwycięstwa: ktoś do-
staje pracę, zaczyna wierzyć we własne 
siły, uświadamia sobie, że trudności są 
jednak do pokonania – mówi o. Hen-
ryk Cisowski, dyrektor Dzieła Pomocy 
św. Ojca Pio. By uzyskać wsparcie przy 
ulicy Loretańskiej potrzeba jednego 
– chęci do współpracy. Na efektyw-

ność pomocy osobie bezdomnej głów-
ny wpływ ma jej aktywne uczestnic-
two w procesie pomocowym – mówi 
Iwona Surmaj, wieloletni pracownik 
socjalny, kierownik Punktu Konsulta-
cyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
Tym co odróżnia kapucyńską organi-
zację od innych tego typu placówek 
jest kompleksowość pomocy, uwzględ-
niająca każdą ze sfer życia człowieka.  
W Punkcie Konsultacyjnym Dzieła oso-
ba potrzebująca może zatem uzyskać 
wsparcie socjalne, zawodowe, prawne, 
psychologiczne i duchowe oraz doraź-
ne. – Nasza pomoc skierowana jest nie 
tylko do osób bezdomnych ale też do 
osób i rodzin zagrożonych bezdomno-
ścią to „nowa”, niezaopiekowana grupa 
ludzi wykluczonych społecznie – wyja-
śnia Iwona Surmaj. 

Jeden z podopiecznych Punktu 
Konsultacyjnego, 56-letni pan Stani-
sław wyznaje, że... – bezdomność to 
wielka samotność i taka długo trwająca, 
nieprzyjemna chwila. Wspomnianemu 
poczuciu osamotnienia również starają 
się zaradzić przy ul. Loretańskiej. Tym 
bardziej, że zerwane więzi to jeden  
z podstawowych powód bezdomności. 
W ciągu mijającego roku w Dziele Po-
mocy św. Ojca Pio powstało pięć grup 
wsparcia dla osób bezdomnych. Każda 
z nich zasługuje na miano innowacyj-
nej. Grupom skupiającą najwięcej osób 
jest Dyskusyjny Klub Filmowy „Lore-
tanin”, założony i prowadzony przez 
osoby bezdomne przy wsparciu brata 

zakonnego i pracownika socjalnego. 
Na comiesięczne projekcje filmowe  
i poseansową wymianę wrażeń przy-
chodzi ponad 60 osób. – „Loretanin” 
to grupa, którą od początku do końca 
tworzą nasi podopieczni – podkreśla 
o. Henryk Cisowski. – Udostępnili-
śmy salę, daliśmy komputer, a 'grupa 
inicjatywna' wybrała nazwę, film, za-
projektowała plakat, wyprodukowała 
i rozprowadziła darmowe bilety wśród 
bezdomnych z krakowskich schronisk 
i nie tylko – dodaje. Kolejną powstałą 
w Dziele grupom wsparcia jest Zielo-
na Mila, skupiająca osoby uzależnione 
od alkoholu. Grupa ta nie jest typową 
grupą terapeutyczną, łączy elementy 
AA z samopomocą i edukacją na te-
mat alkoholu. Osoby bezdomne mają 
także możliwość spotykania się „przy 
Dzbanie” wypełnionym Słowem Bo-
żym. Na wspólne dzielenie niedziel-
ną Ewangelią przychodzi co tydzień 
kilkanaście osób. W Dziele Pomocy  
św. Ojca Pio spotykają się także całe 
rodziny zagrożone bezdomnością bądź 
z niej wychodzące. Na każde spotka-
nie zapraszanych jest około 20 rodzin,  
w sumie zbiera się więc ponad 70 osób. 
Spotkania w rodzinnym gronie mają 
wymiar integracyjny i wspólnotowy. 
Osoby bezdomne mają też możliwość 
poznania przysługujących im praw  
i uświadomienia sobie obowiązków na 
warsztatach organizowanych w Dziele 
Pomocy od października 2012 roku, 
pod nazwą „Poznaj swoje prawa”. Jak 
podkreśla Iwona Surmaj – Dzięki 
wsparciu grupowemu osoby wycho-
dzące z bezdomności otrzymują moż-
liwość nawiązania nowych i trwałych 
relacji zbudowanych na samodzielnym 
wyborze i zaufaniu, które w znacznej 
mierze mogą przyczynić się do usamo-
dzielnienia i odejścia ze środowiska 
osób bezdomnych. 

Nie martw się o jutro,
Myśl o tym, żeby być dobrym już dziś 

św. Ojciec Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
Tel. (12) 433 51 70
www.dzielopomocy.pl
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Lunapark dostarczył najmłodszym dużo radości

Podziękowania dla  Fundacji EC Kraków za prawdziwie gorące serce Układ taneczny
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INTEGRACYJNE
DNI BRONOWIC

Tak spędzony czas niósł ze sobą 
wiele pozytywnych aspektów. Przede 
wszystkim uzmysławiał, że ludzie nie-
pełnosprawni są wśród nas i pragną 
normalnie funkcjonować. Nie są gru-
pą samą w sobie lecz integralną czę-
ścią społeczeństwa. Potrafią pracować, 

Święto Miasta Krakowa, które obchodziliśmy początkiem czerwca zostało po-
przedzone naszym lokalnym świętem – Dniem Bronowic, tradycyjnie połączo-
nym z 14. już Piknikiem Integracyjnym, zorganizowanym w ramach tygodnia 
osób niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Obok Dzielnicy 
VI współorganizatorami była Fundacja Elektrociepłowni Kraków „Gorące Ser-
ce” i Małopolskie Stowarzyszenie „Sprawni Razem”. 

bawić się, cieszyć życiem i uprawiać  
sporty. Mieszkańcy Bronowic, niepeł-
nosprawni z krakowskich szkół inte-
gracyjnych oraz organizacji pozarządo-
wych wzięli udział w wielu konkuren-
cjach sportowych oraz imprezach, któ-
re odbywały się na płycie boiska, hali 
sportowej KS „Bronowianka” i Orliku.

Spotkanie było też okazją do po-
dziękowania Fundacji Elektrociepłowni 

Kraków „Gorące Serce” za wielolet-
nią działalność. Fundacja ta wspie-
ra  również organizacje pozarządowe  
w różnych obszarach, także w obszarze 
pomocy społecznej, za co w imieniu 
Małopolskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych 
w Krakowie, podziękowała prezesowi 
Fundacji EC Kraków „Gorące Serce” 
– Adamowi Pławeckiemu – Alicja Gac-
kiewicz, prezes Małopolskiego Związ-
ku pełniąca również funkcję wiceprze-
wodniczącej Rady Dzielnicy VI. 

Wiele ciepłych słów padło również 
ze strony pozostałych gości: Bogda-
na Dąsala, Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Magdaleny Bassara, rad-
nej Miasta Krakowa i Bogdana Smo-
ka reprezentującego Stowarzyszenie 
„Sprawni Razem” i jednocześnie prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy VI, bę-
dącej gospodarzem spotkania.

Piknik Integracyjny i Dni Bro-
nowic, jak zawsze upłynęły pod zna-
kiem dobrej zabawy, spotkań w gronie 
przyjaciół i znajomych, konkursów  
i zdrowej, sportowej rywalizacji. Prze-
konaliśmy się również, że nie brakuje 
uzdolnionej młodzieży, która podczas 
Dni Bronowic zaprezentowała boga-
ty i różnorodny program artystyczny. 
Występy zarówno profesjonalistów jak 
i amatorów, zabawy plenerowe, park 
zabaw dla najmłodszych, a także moż-
liwość poznania tajników lepienia z gli-
ny i wykonanie własnych prac. To tylko 
niektóre z atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy na ten dzień. Całość za-
kończył pokaz sztucznych ogni.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
dzielili z nami ten czas oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego 
spotkania.

ILONA STUS
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