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

XXX
SESJA RADY
DZIELNICY VI
W

lipcu miały miejsce dwie sesje
Rady Dzielnicy VI. Pierwsza, XXX sesja Rady Dzielnicy VI, odbyła się 4 lipca br. Radni podjęli na niej następujące
uchwały:
Uchwała Nr XXX/258/2013
w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Na Błonie. Radni wnieśli do
Zarządu Infrastruktury Komunalnej

i Transportu w Krakowie o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na
moście na rzece Rudawie w ciągu ulic
Jesionowa – Na Błonie na kierunku od
ul. Zarzecze do ul. Jesionowej.
Uchwała Nr XXX/259/2013
w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac
remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Poniżej znajduje się przyjęta wstępnie lista zadań
powierzonych na rok 2014 w wyżej
wymienionym zakresie: Przedszkole
Nr 38 – termomodernizacja budynku
przedszkola, Przedszkole Nr 82 – modernizacja instalacji CO z grzejnikami
w piwnicy, Szkoła Podstawowa Nr 50

– modernizacja sanitariatów na I piętrze wraz z instalacją kanalizacji wewnętrznej oraz instalacją ciepłej i zimnej wody, Szkoła Podstawowa Nr 138
– termomodernizacja budynku szkoły,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
– modernizacja instalacji CO z grzejnikami w skrajnych salach lekcyjnych na
II piętrze.
Uchwała Nr XXX/260/2013
w sprawie listy zadań priorytetowych
na rok 2014. Radni ustalili listę zadań
priorytetowych na rok 2014 przedstawioną w załączniku do uchwały.
Poniżej ogólny zarys załącznika do
Uchwały Nr XXX/260/2013 z dnia
04.07.2013 r.:

DZIAŁ

KWOTA

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

50 000 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: zakupy dla JRG Nr 3– zakup oświetlenia mobilnego LED
(1 komplet).

3 000 zł

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

40 000 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: zakupy dla JRG Nr 3 – zakup nożyc ratowniczych.

30 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkole Nr 77: organizacja imprez i zakup nagród.

500 zł

Przedszkole Nr 38: organizacja imprez i zakup nagród.

500 zł

Przedszkole Nr 82: organizacja imprez i zakup nagród.

500 zł

Przedszkole Nr 137 organizacja imprez i zakup nagród.

500 zł

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

2 000 zł

SP Nr 93: organizacja imprez i zakup nagród, zakup książek do biblioteki szkolnej.

1 500 zł

SP Nr 138: organizacja imprez i zakup nagród, zakup książek do biblioteki szkolnej.

1 500 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.

4 300 zł

Gimnazjum Nr 18 (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.

2 000 zł

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

2 000 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 wzroku i badania
słuchu u dzieci ze szkół podstawowych, z terenu Dzielnicy VI.

32 000 zł
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POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna: kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących, zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych
ruchowo z Dzielnicy VI – konkurs ofert.

16 000 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

Konkurs Ofert – prowadzenia Klubu Seniora – ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI.

6 000 zł

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

4 500 zł

Remont ulic, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy

100 000 zł

KULTURA
Imprezy kulturalne Dzielnicy: Dworek Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” - dofinansowanie działalności (Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów - cykl artystycznych warsztatów dla seniorów, nordic
walking dla seniorów, joga dla seniorów, wycieczka w góry dla seniorów, zajęcia plastyczne dla dziecka z mamą,
warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, joga dla mamy z dzieckiem, tenis stołowy dla młodzieży, przegląd piosenki dziecięcej, uroczystości świąteczne i państwowe), Osadzenie Chochoła w Rydlówce, Bronowickie Zeszyty
Historyczno-Literackie, Wielkanoc w Bronowicach, wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych i wakacji letnich, „Dni Bronowic”, Święto ul. Tetmajera, organizacja wernisażu i druk katalogu na
wystawę malarstwa „Z BRONOWICKICH PRACOWNI” w ramach Dni Bronowic, konkurs palm - Mydlniki, Konkurs
szopek – Mydlniki, wykonanie tablicy upamiętniającej posadzenie dębu przez społeczeństwo Bronowic Małych
z inicjatywy Rady Dzielnicy VI Bronowice z okazji jubileuszu 700 – lecia lokacji Bronowic Małych.

62 200 zł

Krowoderska Biblioteka Publiczna – zakup książek (Filia Nr 7 – 2 000 zł, Filia Nr 9 – 3 000 zł).

5 000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Konkurs ofert – wypoczynek stacjonarny dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

31 000 zł

Konkurs ofert – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

12 000 zł

Budżet partycypacyjny

75 000 zł

Uchwała Nr XXX/261/2013
w sprawie listy zadań powierzonych na
rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej
i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej. W ramach zadań powierzonych na rok 2014 wyżej wymienionym zakresie przyjęto zadanie pn.:
„Zakup kontenerów szatniowych dla
Klubu Sportowego „Bronowianka” na
kwotę 30 400 zł.
Uchwała Nr XXX/262/2013
w sprawie upoważnienia Zarządu
Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz
występowania z wnioskami. Radni
upoważnili Zarząd Dzielnicy VI do
wydawania opinii oraz występowania
z wnioskami, o których mowa w § 4
pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy VI w terminie od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 28
sierpnia 2013 r.
Uchwała Nr XXX/263/2013
w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie
prac remontowych gimnazjów, szkół
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podstawowych i przedszkoli. Zmniejszono kwotę na zadanie pn.: „Szkoła
Podstawowa Nr 153 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na korytarzu” do kwoty 20 500 zł. Pozostałą
kwotę w wysokości 12 500 zł przeznaczono na nowe zadania pn.: „Szkoła
Podstawowa Nr 153 – oświetlenie terenu wokół szkoły, uzupełnienie monitoringu zewnętrznego, zamontowanie
szlabanu elektromechanicznego na
parkingu”.
Uchwała Nr XXX/264/2013
w sprawie kupna przez Gminę Miejską Kraków działki nr 437/24 obręb
Krowodrza położonej przy ul. Bandtkiego w Krakowie. Rada Dzielnicy VI
Bronowice zawnioskowała do Prezydenta Miasta Krakowa o kupno działki nr 437/24 obręb Krowodrza o pow.
1.0779 ha stanowiącą własność Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych
„Sanel”, położonej przy ul. Bandtkiego
w Krakowie i przeznaczenie tej działki
na poszerzenie Parku Młynówka Kró-

lewska. Załącznik z uzasadnieniem
stanowi integralną część uchwały.
ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr XXX/264/2013
Rady Dzielnicy VI Bronowice
z dnia 04.07.2013 r.
Działka o kupno, której występuje
Rada Dzielnicy VI Bronowice przylega
bezpośrednio do Parku Młynówka Królewska. Na działce tej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaplanowany został, a następnie zrealizowany przez Spółdzielnię „SANEL” park,
z układem alejek spacerowych, stanowiący miejsce rekreacji i wypoczynku
dla niepełnosprawnych pracowników
Spółdzielni. Teren ten wyróżnia się dużym udziałem zieleni o nierównomiernym rozmieszczeniu i stanowi miejsce
stałego przebywania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt czyli siedlisko
i ostoję, oraz ptaków takich jak: sikory,
sroki, kawki, gawrony, a w szczególności gniazda ptaków z rodzin krukowatych. Na działce o której mowa rosną

liczne drzewa i krzewy ozdobne między innymi: klony, lipy, olsze, trzmieliny, czeremchy, modrzewie, świerki, jarzęby, brzozy, wierzby, sosny, ligustry,
wiązy, śnieguliczki, lilaki, głogi, wiśnie, kasztanowiec, forsycje, magnolie,
żywotniki, jałowce, winobluszcz, bzy,
derenie, cis, irga, leszczyna, grochodrzew, jesiony, jaśminowce.
Rada Dzielnicy wnioskuje o wykup tego
terenu w trosce o zachowanie niezwykle cennych drzew i krzewów, siedlisk
zwierząt i ptaków, które mają ogromne
znaczenie dla kształtowania systemu
przyrodniczego miasta w najdłuższym
lokalnym korytarzu ekologicznym,
położonym w ciągu spacerowym Młynówki Królewskiej.
Uchwała Nr XXX/265/2013
w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2013. Zmniejszono
kwotę na zadanie pn.: „Komunikacja
z mieszkańcami – § 4300 druk Gazety
Bronowickiej” do kwoty 18 520 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 1 980
zł przeznaczono na nowe zadania pn.:
„Szkoła Podstawowa Nr 138 – wykonanie audytu w zakresie termomodernizacji budynku”.

XXXI
SESJA RADY
DZIELNICY VI
D

ruga lipcowa sesja Rady Dzielnicy
VI odbyła się 30 lipca br. Podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXI/266/2013
w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. W ramach
zadań priorytetowych na rok 2014
w zakresie pomocy społecznej radni
zwiększyli kwotę na zadanie pn.: „zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI – Konkurs Ofert” z kwoty 5 000 zł do kwoty
10 000 zł. Jednocześnie zmniejszono
rezerwę w ramach zadań priorytetowych na rok 2014 do kwoty 17 000 zł.
Uchwała Nr XXXI/267/2013
w sprawie przystąpienia i przeznaczenia środków finansowych w ramach
zadań priorytetowych na rok 2014, na
„Roczny programu współpracy Gminy
Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”. Przystąpiono do Dziel-

nicowego Konkursu Ofert realizowanego w ramach „Rocznego programu
współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, określonymi w art. 3 ust
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” na rok 2014. W ramach zadań priorytetowych na rok
2014 przeznaczono środki finansowe
w łącznej wysokości 69 000 zł na realizację ofert składanych w zakresie: zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z Dzielnicy VI – kwota
10 000 zł, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych z Dzielnicy VI – wyjazdy i spotkania integracyjne jedno lub dwudniowe – kwota
10 000 zł, prowadzenie Klubu Seniora
– ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI – kwota 6 000 zł, wypoczynek
stacjonarny dzieci i młodzieży Dzielnicy VI w okresie wakacji letnich – kwota
31 000 zł, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy
VI – kwota 12 000 zł.
Uchwała Nr XXXI/268/2013
w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie
prac remontowych gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli. Zmniejszono kwotę na zadanie pn.: „Przedszkole Nr 137 – modernizacja instalacji CO z wymianą grzejników” do kwoty
24 600 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 5 400 zł. przeznaczono na nowe
zadania pn.: „Przedszkole Nr 137 –
wymiana zużytych urządzeń na placu
zabaw dla dzieci”.

XXXII
SESJA RADY
DZIELNICY VI
N

a sierpniowej sesji Rady Dzielnicy
VI, która miała miejsce 29 sierpnia br.
podjęto uchwały:
Uchwała Nr XXXII/269/2013
w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. Zmniejszono
kwotę na zadanie pn.: „Pomoc społeczna – kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących” do kwoty 5 000 zł. Pozostałą
kwotę w wysokości 6 000 zł. przeznaczono na nowe zadania pn.: „Pomoc
społeczna – zakup leków dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Uchwała Nr XXXII/270/2013
w sprawie listy zadań powierzonych na
rok 2014 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem. Radni przyjęli listę zadań
powierzonych na rok 2014 w zakresie
budowy i przebudowy ulic gminnych
wraz z oświetleniem: budowa chodnika
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tetmajera a ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz
z utworzeniem przejścia dla pieszych
oraz budowa drogi wewnętrznej wraz
z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla – etap I.
Uchwała Nr XXXII/271/2013
w sprawie zmiany zadania priorytetowego na rok 2014. Zmieniono zadanie
pn.: „Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej – zakup dla JRG Nr 3 –
zakup oświetlenia mobilnego LED – 1
komplet” na: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup dla
JRG Nr 3 – zakup sprzętu łączności”.
Kwota 3 000 zł pozostała bez zmian.
Uchwała Nr XXXII/272/2013
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do
realizacji w latach 2014 – 2015 przedstawionym na końcu.
Uchwała Nr XXXII/273/2013
w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/263/2013 Rady Dzielnicy VI
Bronowice z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie
prac remontowych gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli. Zmieniono uchwałę Nr XXX/263/2013 Rady
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 4 lipca
2013 r. w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w wyżej
wymienionym zakresie w następujący
sposób: w § 1 zmieniono kwotę 20 500
zł (przeznaczoną na zadanie pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 153 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na
korytarzu”) na 21 980 zł a w § 2 zmieniono kwotę 12 500 zł (przeznaczoną
na zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr
153 – oświetlenie terenu wokół szkoły,
uzupełnienie monitoringu zewnętrznego, zamontowanie szlabanu elektromechanicznego na parkingu” do kwoty
11 020 zł.
Uchwała Nr XXXII/274/2013
w sprawie zmiany w planie rzeczowofinansowym wydatków Dzielnicy VI na
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rok 2013. W planie rzeczowo-finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok
2013, zadanie OU/04/2013, dz. 750,
rozdział 75022 przeniesiono z § 4110
(składki na ubezpieczenia społeczne)
kwotę w wysokości 320 zł na § 4520
(opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego).
Uchwała Nr XXXII/275/2013
w sprawie listy zadań powierzonych
na rok 2014 w zakresie Programu
„Bezpieczny Kraków”. W ramach zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków”
radni przyjęli zadania na łączną kwotę
11 900 zł: realizator – Straż miejska,
zadania: ● Zakup materiałów profilaktycznych (odblaski na akcję bezpieczna droga do szkoły) oraz akcje profilaktyczne w przedszkolach – 1000 zł
● Nagrody na konkursy i festyny (m.in.
Prawo i my, Prawo ratownictwo i bezpieczeństwo) – 1000 zł ● Zakup nagród na konkursy, festyny, imprezy
organizowane na terenie Dzielnicy VI
Bronowice w ramach akcji Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Dzień
Dziecka, Mikołaj itp. – 2 200 zł;
realizator – Straż Pożarna, zadania:
● tunel z przeszkodami dla dzieci 3 000 zł; realizator – Policja, zadania: ● Radiostacja „Motorola” z ładowarką – 3 200 zł ● 10 szt. latarek ledowych do indywidualnego wyposażenia
policjanta służby patrolowo-obchodowej – 1 500 zł; razem: 11 900 zł.

W uchwale Nr XXXII/272/2013 radni zawnioskowali do Prezydenta Miasta
Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego trzech
zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ul. Bronowickiej (stara Balicka)
na odcinku od ul. Armii Krajowej do

Nazwa zadania: przebudowa ul. Bronowickiej (stara Balicka) na odcinku od
ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wernyhory/Balicka.
Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie.
Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
Lata

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – z wyłączeniem nieruchomości,
będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, ujętych w harmonogramie udostępnionym na stronie www.mpo.krakow.
pl, odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu.
Termin należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania – zarządcą nowego systemu gospodarowania odpadami.
Zgłoszenie potrzeby przekazania odpadów
należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie
pod nr 12 64 62 395.

Termin odbioru
odpadów wielkogabarytowych

I i III ŚRODA MIESIĄCA
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Kwota i źródło
finansowania

Wykonanie dokumentacji 34 500 zł – zadania powierzone
projektowej i pozyskanie z zakresu budowy i przebudowy
niezbędnych decyzji.
ulic wraz z oświetleniem.

2015

Realizacja zadania
podstawie projektu.

na 475 500 zł – zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz
z oświetleniem.

Nazwa zadania: budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na odcinku od
ul. Filtrowej do ul. Na Błonie.
Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie.
Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
Lata

2015

Fazy realizacji
inwestycji

Kwota i źródło
finansowania

Wykonanie dokumentacji 27 000 zł – zadania powierzone
projektowej i pozyskanie z zakresu budowy i przebudowy
niezbędnych decyzji.
ulic wraz
z oświetleniem.
Realizacja zadania
podstawie projektu.

na 259 713 zł – zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem.

Nazwa zadania: budowa chodnika przy ul. Młodej Polski (rejon SPZOZ Krowodrza).
Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie.
Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
Lata

2014

– Spółdzielnie Mieszkaniowe

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIDOK
ul. NA BŁONIE 7 ,30-147

Fazy realizacji
inwestycji

2014

2014

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

skrzyżowania z ul. Wernyhory/Balicka”, „Budowa ciągu pieszo-jezdnego
ul. Zarzecze na odcinku od ul. Filtrowej
do ul. Na Błonie”, „Budowa chodnika
przy ul. Młodej Polski (rejon SPZOZ
Krowodrza)” zgodnie z poniższymi zestawieniami:

2015

Fazy realizacji
inwestycji

Kwota i źródło
finansowania

Wykonanie dokumentacji 18 500 zł – zadania powierzone
projektowej i pozyskanie z zakresu budowy i przebudowy
niezbędnych decyzji.
ulic wraz
z oświetleniem.
Realizacja zadania
podstawie projektu.

na 122 500 zł – zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic wraz z oświetleniem.

BUDŻET
OBYWATELSKI
– FINAŁ!
Zamontowanie progów zwalniających na
Na Błonie w Krakowie.
W ramach projektu planowane jest zastąpienie obecnych, zniszczonych progów zwalniających na ulicy Na Błonie
(na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Hamernia). Głównym celem projektu jest
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

ul.

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA

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

Szanowni Państwo, projekty zgłoszo-

ne przez mieszkańców przeszły weryfikację w jednostkach miejskich.
ZIKiT i ZEO oceniły Państwa pomysły
pod względem merytorycznym. Trzy
tematy ze względów formalnych nie
zostały dopuszczone do głosowania.
Tym samym lista projektów na które
w dniach 24 – 27 września 2013 roku
będziecie mogli Państwo oddać głosy
została oficjalnie zamknięta. Oto 5 z 8
zgłoszonych projektów, które przeszły
pozytywnie weryfikację formalnoprawną:

Amfiteatr na Widoku
– miejsce życia społecznego
Projekt zakłada odnowienie amfiteatru na osiedlu Widok w Krakowie oraz
wzbogacenie go o ekran.
Miejsce to będzie służyć organizacji wydarzeń, takich jak: projekcje, odczyty,
przedstawienia, czy otwarte spotkania
mieszkańców.
Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej osiedla oraz
stworzenie miejsca sprzyjającego integracji jego mieszkańców.
Wyznaczenie przejścia dla pieszych
przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka
Projekt zakłada namalowanie pasów
dla pieszych na ul. Bronowickiej, które
umożliwiają przechodniom przejście
do chodnika na ul. Staszczyka.
Planowane jest również obniżenie krawężników w miejscu przejścia. Celem
projektu jest skrócenie trasy dojścia
z przystanku przy ul. Głowackiego na
ul. Staszczyka.

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 50
Projekt zakłada stworzenie placu zabaw na niezagospodarowanym terenie,
przy szkole w sąsiedztwie boiska. Plac
przeznaczony dla dzieci w wieku 5-13
lat. Pozwoli to na uatrakcyjnienie nauki
w szkole, aktywne spędzanie wolnego
czasu i przerw na świeżym powietrzu
oraz uatrakcyjnienie infrastruktury
sportowej szkoły.
Modernizacja oświetlenia ulicznego
– ul. Sołtysa Dytmara
Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez podpięcie istniejących latarni do sieci oświetlenia miejskiego. Latarnie położone są na gruncie
Gminy Miejskiej Kraków, tymczasem
oświetlają całą ulicę na wyłączny koszt
jednej nieruchomości.
Pozostałe pomysły zostały odrzucone
z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji, bądź dwuletniego planu realizacji, który jest niemożliwy do wykonania
z powodu zbliżającego się końca kadencji, a były to:
● wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Bronowickiej do Lea;
● projekt przyjaznego podwórka przy
ul. Krzywy Zaułek, zakładający rozbudowę i modernizację ogródka jordanowskiego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;
● skwer poetki przy deptaku Młynówka
Królewska.
24 września odbędzie się czwarte
– ostatnie spotkanie konsultacyjne
na którym wszystkie projekty zostaną
jeszcze raz omówione i przedstawione
Państwu przez ich autorów. To pierwszy dzień głosowania.

Spośród osiemnastu krakowskich
Dzielnic do projektu zostały wybrane
tylko trzy. Oprócz Bronowic, w pracę
nad pilotażowym budżetem, aktywnie
włączył się Zwierzyniec oraz Prądnik
Biały. Obie dzielnice przeznaczyły na
projekt po 100 000 zł. W Zwierzyńcu
ilość projektów zgłoszona przez mieszkańców była największa. 18 pomysłów
w dalszym ciągu przechodzi weryfikację. Obejmują szeroki zakres obszarów
problemowych. Mieszkańcy zgłosili
projekty dotyczące poprawy walorów
estetycznych swojej okolicy, poprzez
uporządkowanie terenów zielonych, ale
także wymianę nawierzchni, przeprowadzenie kampanii społecznej oraz cyklu imprez kulturalno-sportowych. Ma
to na celu uwrażliwienie mieszkańców
i władz na problem zanikania zielonej
przestrzeni publicznej i uruchomienie
procedury pozyskiwania nowych terenów zielonych przez miasto. Pojawił
się również – podobnie jak w Bronowicach, pomysł stworzenia letniego
ogródka filmowego. Kilka projektów
obejmuje zagospodarowanie terenów
dla najmłodszych. Najmniejszym zadaniem jest ustawienie lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa.
W Prądniku Białym nie wszystko poszło po myśli organizatorów. Ta dzielnica ograniczyła się do objęcia projektem jednego osiedla na swoim terenie,
a mianowicie Górki Narodowej. Z czterech zgłoszonych w terminie projektów
pozytywną weryfikację otrzymał tylko
jeden, dlatego zarówno liderzy prowadzący pilot budżetu jak i rada dzielnicy nie będą mieli już okazji spotkać
się z mieszkańcami, by podsumować
przygotowania. Głosowanie nie odbędzie się. Projekt wejdzie do realizacji
w 2014 roku.
W Bronowicach znów spotkamy
się w ostatni wtorek września. To ostatni – czwarty termin konsultacji. Dla
nas każde konsultacje z Państwem były
inne. Niska frekwencja na ostatnim
spotkaniu przed złożeniem projektów
cieszyła i martwiła zarazem. Na plus
zdawało się być dobre przygotowanie
pod względem merytorycznym miesz-
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kańców. Minusem był fakt, że pula
pomysłów była bliska wyczerpania. Na
szczególną uwagę zasługują zgłoszenia, które nie miały możliwości nawet
formalnego zapisu w postaci projektu,
a które razem omawialiśmy. Nasze problemy i pomysły od tej pory są wspólne.
Wszystkie sugestie, które mają realną
możliwość wykonania trafiły pośrednio
lub bezpośrednio w ręce Zarządu Dzielnicy. Ci z Państwa, którzy postanowili
poświęcić swój czas na pracę społeczną
zyskali jeszcze jedno. Nie należycie już
do większości – blisko 60% – Krakowian, którzy nie potrafią wymienić żadnego zajęcia, które mieści się w zakresie prac i kompetencji Rady Dzielnicy.
To sukces projektu.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się
z terminami głosowania oraz regulaminem. Koniec września oferuje wzięcie
udziału w możliwie najbardziej demokratycznych wyborach. Czekamy na
Państwa przy wyborczych urnach!
Dziękujemy Stowarzyszeniu Pracownia Obywatelska za koordynację
projektu oraz trud włożony na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację mieszańców i wpływ na
transparentny obraz działania lokalnej
władzy. Dziękujemy także Fundacji
Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Centrum OPUS.

24 września odbędzie się czwarte – ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym wszystkie projekty zostaną jeszcze raz omówione i przedstawione Państwu przez autorów projektów. To pierwszy dzień głosowania.
TERMINY I MIEJSCA GŁOSOWANIA WYGLĄDAJĄ NASTĘPUJĄCO:
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Szablowskiego 1
• 24.09.2013 (wtorek) w godzinach 17:00 - 19:00
• 25.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 26.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 27.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Szlachtowskiego 31
• 25.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 26.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 27.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Na Błonie 15 b
• 25.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 26.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 27.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Katowicka 28
• 25.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 26.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 27.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
Szkoła Podstawowa Nr 138 ul. Wierzyńskiego 3
• 25.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 26.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00
• 27.09.2013 (środa) w godzinach 13:00 - 18:00

υ

υ

RYDLÓWKA WCIĄŻ ŻyWa
Muzeum Młodej Polski, miesz-

czące się w "Rydlówce" zajmujące zabytkowy dworek w Bronowicach Małych,
w którym to odbyło się słynne wesele
poety Lucjana Rydla z chłopską córką
Jadwigą Mikołajczykówną, uwiecznione przez Stanisława Wyspiańskiego
w najsłynniejszym jego dramacie Wesele, na wiosnę 2013 roku otwarło
swoje podwoje dla młodych twórców.
W marcu – inaugurowane uroczystym "Rozbieraniem Chochoła" zainspirowanym doroczną, listopadową
uroczystością "Osadzania Chochoła",
połączone z powitaniem wiosny i robieniem Marzanny – ruszyły w nim prowadzone przez krakowską ŻyWą Pracownię cykliczne warsztaty artystyczne dla dzieci. Wspólna inicjatywa Muzeum Młodej Polski i ŻyWej Pracowni
o znamiennej nazwie "Rydlówka wciąż
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ŻyWa", ma na celu rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych dzieci,
w oparciu o stałą ekspozycję Rydlówki
z dziedziny etnografii, historii i sztuki.
Każde warsztaty składają się z części
teoretycznej, która obejmuje zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem pod kątem tematyki zajęć, oraz z części praktycznej, podczas której warsztatowicze
– pod okiem instruktorek rzemiosła
artystycznego z ŻyWej Pracowni – wykonują przedmioty związane z historią
Bronowic Małych, Wesela, Stanisława
Wyspiańskiego, Lucjana Rydla, Młodej
Polski, czy też samej Rydlówki.
Oferta edukacyjnych warsztatów
muzealnych dla dzieci obejmuje m.in
tematy takie jak: skrzynie wyprawne,
czyli rzecz o bronowickich meblach
ludowych, tkaniny malowane w kwiatowe motywy zaczerpnięte z haftów
krakowskich, jak ubierali się dawniej

Krakowiacy? – warsztaty lalek w strojach krakowskich, chochołowe exlibrisy – warsztaty grafiki artystycznej,
warsztaty architektoniczne, kurki, koguciki, klepokii stuk-puki – warsztaty ludowych zabawek, tkactwo – inspirowane
m.in. ludowymi szmaciakami, czerpanie
papieru, warsztaty tradycyjnych krakowskich wycinanek, zielnik Wyspiańskiego warsztaty wzorcowych kart zielnikowych,
biżuteria ludowa – korale z masy chlebowej, warsztaty wykliniarstwa, kwiatowe
korony weselne, decoupage.
[AR]
Warsztaty, prowadzone są zarówno dla grup
zorganizowanych, czyli co najmniej 10 osób,
gdzie terminy są do uzgodnienia, jak i w postaci regularnych, sobotnich warsztatów rodzinnych od godziny 14.00 – 15.30.
Program warsztatów – wrzesień:

21.09 – Zielnik Wyspiańskiego
28.09 – Bronowickie chaty
ZAPISY TELEFONICZNIE i MAILOWO:
508 237 287, 600 632 062, 601 739 358;
rydlowka@zywapracownia.pl

KARTA DO GŁOSOWANIA
Proszę przydzielić punkty (3, 2, i 1) poniżej wymienionym projektom, gdzie 3 punkty
oznaczają największe poparcie dla projektu, a 1 punkt – najmniejsze.

liczba
przyznanych
punktówa

Aby głos był ważny proszę rozdysponować wszystkie punkty. 3, 2 i 1 punkt
można przyznać wyłącznie jeden raz! Oznacza to, że dwa projekty nie powinny
otrzymać żadnego punktu. Szczegółowa instrukcja wypełnienia karty znajduje
się na odwrocie.

1. Amfiteatr na Widoku – miejsce życia społecznego
Projekt zakłada odnowienie amfiteatru na osiedlu Widok w Krakowie oraz wzbogacenie go o ekran.
Miejsce to będzie służyć organizacji wydarzeń, takich jak: projekcje, odczyty, przedstawienia, czy
otwarte spotkania mieszkańców. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej osiedla oraz stworzenie miejsca sprzyjającego integracji jego mieszkańców.

2. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka
Projekt zakłada namalowanie pasów dla pieszych na ul. Bronowickiej, które umożliwiają przechodniom przejście do chodnika na ul. Staszczyka. Planowane jest również obniżenie krawężników
w miejscu przejścia. Celem projektu jest skrócenie trasy dojścia z przystanku przy ul. Głowackiego
na ul. Staszczyka.

3. Zamontowanie progów zwalniających na ul. Na Błonie w Krakowie
W ramach projektu planowane jest zastąpienie obecnych, zniszczonych progów zwalniających na
ulicy Na Błonie (na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Hamernia). Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 50
Projekt zakłada stworzenie placu zabaw na niezagospodarowanym terenie, przy szkole w sąsiedztwie boiska. Plac przeznaczony dla dzieci w wieku 5-13 lat pozwoli na uatrakcyjnienie nauki w szkole,
aktywne spędzanie wolnego czasu i przerw na świeżym powietrzu, uatrakcyjnienie infrastruktury
sportowej szkoły.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Sołtysa Dytmara
Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez podpięcie istniejących latarni do sieci
oświetlenia miejskiego. Latarnie położone są na gruncie Gminy Miejskiej Kraków, tymczasem oświetlają całą ulicę na wyłączny koszt jednej nieruchomości.
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Z A SADY G ŁOSOWANIA
W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec dzielnicy i osoby z nią związane (uczące się
oraz pracujące na terenie dzielnicy).
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich
(16-17 lat) legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanej przez opiekuna prawnego.
1. Decyzję należy podejmować indywidualnie.
2. Mają Państwo do dyspozycji łącznie 6 punktów, należy rozdysponować je wszystkie.
Na karcie do głosowania proszę przydzielić projektom punkty od 3 do 1.
3 punkty – dla projektu najbardziej popieranego
2 punkty – dla projektu, który popiera się w drugiej kolejności
1 punkt – dla projektu, który stawia się na trzecim miejscu
Przy pozostałych projektach proszę nic nie wpisywać.
3. Można tylko raz wybrać jedną z wartości punktowych (tylko raz przyznaje się 3 punkty, 2 punkty
i 1 punkt).
4. Aby Państwa głos był ważny należy rozdysponować wszystkie posiadane punkty.
5. Aby Państwa głos był ważny nie można punktować dwa razy tego samego projektu.
6. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny.

Przykład prawidłowo oddanego głosu:

2
1
3

Projekt nr 1
Projekt nr 2
Projekt nr 3
Projekt nr 4
Projekt nr 5

Przykład nieprawidłowo oddanych głosów:

3
3

Projekt nr 1
Projekt nr 2
Projekt nr 3
Projekt nr 4
Projekt nr 5

1
4
5
3
2

Projekt nr 1
Projekt nr 2
Projekt nr 3
Projekt nr 4
Projekt nr 5

3
2
1
2

Projekt nr 1
Projekt nr 2
Projekt nr 3
Projekt nr 4
Projekt nr 5

3

Projekt nr 1
Projekt nr 2
Projekt nr 3
Projekt nr 4
Projekt nr 5

WYNIKI GŁOSOWANIA
1. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl oraz na stronie Rady Dzielnicy,
będą również dostępne w siedzibie Rady Dzielnicy.
2. Wynikiem głosowania będzie lista projektów, uszeregowana w kolejności uzyskanych punktów.
3. Projekt, który uzyska największą liczbę punktów przeznaczony zostanie do realizacji.

Kartę do głosowania można wyciąć, wypełnić w domu i w dniu głosowania wrzucić gotową do urny.
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DOBRE LATO
DLA DZIELNICY
Lato dla dzielnicy VI będzie kojarzyć się między innymi z powrotem do naszych
Bronowic linii tramwajowej nr 8, o którą z tak wielką determinacją i uporem
walczyliśmy wszyscy przez cały rok!

Ósemka wróciła do „Bronowic Małych”

stawiliśmy argumenty przemawiające
za pozostawieniem linii nr 8 na dotychczasowej trasie i zajęliśmy zdecydowane stanowisko, w którym domagaliśmy

się szybkiego przywrócenia tej linii.
Niezależnie od tego Zarząd Dzielnicy VI Bronowice w dniu 26 sierpnia
tego roku podjął uchwałę w sprawie
korekty tras linii tramwajowych biegnących do naszej dzielnicy, wnosząc
między innymi o pozostawienie linii
nr 20 na dotychczasowej trasie, skierowanie linii tramwajowej nr 13 z Bronowic Małych na dawna trasę, tj. przez
ul. Basztową, Starowiślną do „Bieżanowa” oraz pozostawienia bez zmian linii
tramwajowych nr 4 i 14.
Długa zima przysporzyła nam dużo
kłopotów, a w szczególności opóźniła
realizację zadań z zakresu remontów
i inwestycji, jakie zostały zaplanowane
przez nas w tym roku. Nie mniej jednak
kluczowe zadania są w trakcie realizacji a część z nich została już zrealizowana. Przykładem takim jest oddana na
inaugurację roku szkolnego 2013/2014
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
ulicy Balickiej z ulicą Wierzyńskiego,
która powinna poprawić bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych. Druga
ważna inwestycja, która realizowana
jest w Mydlnikach, to budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr
138 przy ul. Wierzyńskiego, do której w tym roku zapisała się rekordowa
liczba uczniów – ponad 170. Obie te
inwestycje są realizowane ze środków
budżetowych Miasta o które razem
z panią radną Martą Pateną skutecznie
wnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta

BOGDAN SMOK

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

fot. Ilona Stus

D

uże znaczenie przy wprowadzaniu kolejnych zmian w komunikacji tramwajowej miało spotkanie
z zastępcą dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
w którym wzięli udział: pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Prezes Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych, Członek Zarządu Krakowskiej
Spółdzielni Niewidomych „SANEL”
i ja, jako Przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bronowice i zarazem radny Miasta Krakowa. Podczas spotkania przed-

Za dwa lata, w tym miejscu stanie sala gimnastyczna
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fot. Ilona Stus

W oczekiwaniu na zielone światło

BRONOWICE MAŁE:
ZNÓW GROŹBA WYŚCIGU
DO ZABUDOWY
Wojewódzki Sąd Administracyjny swoim wyrokiem stwierdził nieważność
części zapisów miejscowego planu zagospodarowania "Bronowice Małe
– Tetmajera". Powód – niezgodność miejscowego planu z obowiązującym studium zagospodarowania Krakowa.

MAŁGORZATA MROWIEC
Dziennik Polski

Z

–
agrożenie teraz jest takie, że
może być kontynuowany wyścig deweloperów, wyścig "wuzetek" i inwestycji
w Bronowicach Małych. A plan miał
przecież ochronić je przed chaotyczną
i zbyt intensywną zabudową – mówi
Bogdan Smok, przewodniczący Dzielnicy VI Bronowice. Te obawy podzielają mieszkańcy z tego rejonu, którzy
wczoraj zjawili się w biurze dzielnicy.
Plan "Bronowice Małe – Tetmajera" został uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w październiku zeszłego
roku. Chciano poprzez niego chronić
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walory przyrodnicze, krajobrazowe
i wartość historyczną dawnej wsi Bronowice Małe. Była to reakcja na bardzo szybko postępującą zabudowę tego
kawałka Krakowa i niesłabnący apetyt
deweloperów. Plan miał zapewnić, że
uchroni się ten obszar przed kolejnymi
blokami.
Bronowice Małe to dawna podkrakowska wieś. Miejsce słynie z tego,
że odbyło się tu wesele poety Lucjana
Rydla, które później stało się kanwą
dramatu Wyspiańskiego. M.in. mieszkał tu też malarz Włodzimierz Tetmajer, który uwieczniał urodę Bronowic
i tutejsze zwyczaje. – To wyjątkowe
miejsce. Istnieje trasa turystyczna po

nego, dotyczących naszej dzielnicy oraz
uwag zgłoszonych przez mieszkańców.
Z dokumentem tym można zapoznać
się w siedzibie dzielnicy, przy ulicy Zarzecze 124 a.

υ

zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Krakowa przygotowanych na
podstawie analizy projektu Studium,
uchwalonych dotychczas miejscowych
planów zagospodarowania przestrzen-

υ

Krakowa. Kolejne inwestycje, na które
również otrzymaliśmy środki finansowe z budżetu Miasta, a które powinny
zostać zrealizowane w tym roku to:
boisko o powierzchni poliuretanowej,
zlokalizowane obok „skate parku” na
szlaku spacerowym „Młynówka Królewska” i przebudowa peronów na pętli
tramwajowej w „Bronowicach Małych”,
która powinna poprawić estetykę tego
ważnego węzła przesiadkowego w naszej dzielnicy.
Jeśli chodzi o zadanie związane
z remontami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wynika, że wszystkie zaplanowane remonty zostaną zrealizowane
a środki finansowe przekazane przez
dzielnicę będą wykorzystane prawie
w 100%.
W kolejnym wydaniu "Gazety
Bronowickiej" przedstawię Państwu
stan zaawansowania prac z zakresu
budowy, przebudowy, remontów dróg,
chodników i oświetlenia.
Na zakończenie pragnę poinformować, że Zarząd Dzielnicy podjął uchwałę w sprawie uwag do projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków

Bronowicach Małych, są pomysły, żeby
wokół niej stworzyć piękną widokową
ścieżkę rowerową – mówi przewodniczący "szóstki".
Zwraca też uwagę, że miejscowy
plan, który miał być parasolem chroniącym przed wdzierającą się tam
zabudową wielorodzinną, był dobry
z punktu widzenia mieszkańców
i dzielnicy. – Był wzorowo przygotowany, na konsultacje przychodziło po sto
kilkadziesiąt osób.
Radny Grzegorz Stawowy, przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta, potwierdza,
że sytuacja z planem dla Bronowic
Małych nie wygląda wesoło. – Pół planu miejscowego jest tym wyrokiem
unieważniona. Niezgodność z obowiązującym studium, jak widzę, polega na
tym, że my uchwaliliśmy plan, który
sankcjonuje to, co jest w rzeczywistości, a sąd wskazał, że co innego jest zapisane w studium – wyjaśnia Stawowy.
Podkreśla też: – To moment poważnego alarmu.
Urząd Miasta informuje, że od wyroku WSA odwołała się strona przeciwna, tzn. osoby prywatne, które wniosły
skargę na plan. Do czasu rozstrzygnię-

υ

υ

fot. Ilona Stus

cia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczenie pozostaje nieprawomocne. Miasto złożyło
zaś skargę kasacyjną. Przygotowano
również odpowiedź na skargę kasacyjną strony przeciwnej.
Jak wskazuje radny Stawowy, jeżeli
gmina ostatecznie przegrałaby sprawę,
to pozostaną bez ochrony planu duże
obszary. W tym takie, gdzie wcześniej
bardzo chętnie stawiano domy wielorodzinne, np. w rejonie ul. Pod Strzechą. Deweloperzy mogliby znów ruszyć
po "wuzetki". Tymczasem uchwalenie
nowego planu może trwać rok, do tego
można by się tym zająć dopiero, gdy
pod koniec tego roku zostanie uchwalone nowe studium. – Nadzieja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że
nie podtrzyma wyroku WSA – mówi
Grzegorz Stawowy.
"Dziennik Polski" z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Ulica Tetmajera w Bronowicach Małych

NOWE
STUDIUM DLA KRAKOWA
Kraków przystąpił do opracowywania nowego studium zagospodarowania
przestrzennego miasta. Dokument ten określi politykę przestrzenną miasta,
która będzie realizowana przez najbliższe dwie dekady.

MARCIN DZIERŻAK

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl
Znaczenie studium
i miejscowych planów

Sam dokument studium nie jest wiążącym elementem prawa miejscowego.
Wydział Architektury Urzędu Miasta
Krakowa nie może na podstawie zapisów studium odmówić wydania pozwolenia na budowę obiektu, który nie
jest zgodny z założeniami studium dla
danego miejsca. Prawdziwie istotne są
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, które ostatecznie rozstrzygają, co i gdzie można wybudować.
Plany miejscowe są uszczegółowieniem
studium i muszą być z nim zgodne.

Do dzisiaj nieco ponad 40% powierzchni Krakowa pokryta jest miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. To oznacza, że na
ponad połowie powierzchni miasta
nie obowiązuje żadne prawo miejscowe określające rozwój przestrzenny,
a pozwolenia na budowę wydawane są
w oparciu o prawo budowlane, które
w ostatniej dekadzie zostało bardzo
zliberalizowane, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe miast. Z drugiej strony, zliberalizowane prawo budowlane
pozwoliło na chaotyczną zabudowę
i znikomą możliwość ingerencji Urzędu
Miasta Krakowa w rozwój przestrzenny
miasta. Dlatego też, plany miejscowe są
niebywale istotnym dokumentem, gdyż
w pewnym sensie stoją ponad prawem
budowlanym. Umożliwiają budowanie
tylko tego, co zostało w planie dozwolone i skutecznie uniemożliwiają budowanie obiektów niepożądanych. Powinny były zostać wykonane dla całego
Krakowa od razu po zliberalizowaniu
prawa budowlanego. Powód, dla którego nie udało się uchwalić miejscowych

planów jest dość zaskakujący. Pomimo
gotowości Urzędu Miasta przeznaczenia wysokich środków finansowych na
ich sporządzenie, brakowało oferentów. Wykonanie takiej usługi wymaga
odpowiedniego wykształcenia architektonicznego w kierunku urbanistyki,
ale także wiąże się z licznymi konsultacjami społecznymi. A jak wiadomo,
interesy jednych stoją w konflikcie
z innymi, więc i praca mediatora nie
jest dla architektów interesująca.
Plan działania Urzędu Miasta
Krakowa zakłada, aby odświeżyć studium, bowiem aktualne z 2003 roku
nie jest zgodne z rzeczywistą zabudową. Ponadto, założeniem nowego studium jest „rozwój, a nie rozbudowa”.
Rozległe miasto to wyższe wydatki na
infrastrukturę drogową, kanalizacyjną
dostaw mediów, a także większy ruch
drogowy i związany z tym hałas i zanieczyszczenia. Nowe studium proponować ma miasto bardziej kompaktowe, tańsze i przyjemniejsze w komunikacji.
Jak czytać dokument studium
Studium składa się z szeregu dokumentów. Części graficzne osobno opisują rozwój struktury przestrzennej,
systemów transportu czy infrastruktury technicznej i komunalnej. Część
tekstowa precyzuje oznaczenia z części
graficznej. W mapie Struktura Przestrzenna – Kierunki i Zasady Rozwoju sporządzonej dla całego Krakowa
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Ujednolicony projekt
RYSUNEK ZMIANY STUDIUM UWARU
ZAGOSPODAROWANIA PRZETRZENN

możemy znaleźć takie oznaczenia jak
MNW (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
niskiej intensywności), MW (tereny
zabudowy wielorodzinnej) czy U (terenu usług). Ważnym jest, iż dla każdej
dzielnicy zostały określone odrębne
parametry kierunków zagospodarowania. Dlatego, czytając studium trzeba
zapoznać się również z wersją tekstową studium, która dookreśla wysokość
oraz gęstość zabudowy danego kierunku dla danej dzielnicy. Wszystkie
załączniki, mapki oraz część opisowa
dostępne są pod adresem http://www.
bip.krakow.pl/?dok_id=56497). W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w czytaniu studium zapraszam do
kontaktu ze mną.
Procedura uchwalania studium
Nowe studium opracowywane jest na
zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa
przez środowiska akademickie, urbanistów oraz planistów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Pierwsza wersja robocza nowego studium została ukończona pod koniec
2012 roku. W kolejnych wersjach roboczych studium ewaluowało, aż reszcie
w miesiącach czerwcu oraz lipcu zostało wyłożone do publicznego wglądu. Do
19 sierpnia można było składać uwagi
do wyłożonej wersji do Prezydenta Miasta Krakowa. W mojej ocenie, studium
było niezrównoważone, z licznymi błędami. Najwyraźniej, tak samo odebrali
studium mieszkańcy Krakowa, gdyż
w sumie zostało złożonych około 8.500
uwag. Zważywszy, iż termin wyłożenia
studium oraz składania uwag przypadł
na wakacje, ich ilość zdecydowanie
przekroczyła oczekiwania.
Tak duża ilość uwag spowodowała wydłużenie czasu procedowania studium.
Początkowo, harmonogram zakładał
rozpatrzenie uwag, poprawienie studium i wyłożenie go ponownie do publicznego wglądu w okolicach listopada. Dzisiaj, harmonogram został zrewidowany i spodziewamy się trzymiesięcznego opóźnienia. Po ponownym
wyłożeniu projektu zmiany studium do
publicznego wglądu, będzie ponownie
czas na składanie uwag. Ostatecznie
studium będzie musiało zostać uchwalone przez Radę Miasta Krakowa.
Dokument studium jest fundamentem
do opracowania kluczowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Opóźnienie uchwa-

14

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA WYODRĘBNIONYCH KATEGO
tereny do zabudowy i zainwestowania (w tym
również tereny zabudowane i zainwestowane)
wraz z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym
sposobie użytkowania przeznaczonymi do:

UM
U

tereny zabudowy usług
mieszkaniowej wielorod
tereny usług

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

UH

MNW

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej niskiej intensywności
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny usług, w tym obi
wielkopowierzchniowe

PU

tereny przemysłu i usłu

MW

lenia studium powoduje, iż kolejne
miesiące Kraków nie będzie pokryty
planami miejscowymi i w dalszym ciągu będzie możliwa swawolna szarża
deweloperów. Obserwując zmiany projektu nowego studium muszę stwierdzić, iż wersja robocza z końca 2012
roku była znacznie bardziej zrównoważona. Niestety, przez kuluarowe na-

ciski, zespół projektowy wprowadził
zmiany, które ostatecznie spotkały się
z słusznym oporem społecznym.
Nowe studium dla Bronowic
Wyłożony projekt zmiany studium nie
jest łaskawy dla Bronowic. Pod kuluarowymi naciskami, część dawnej jednostki wojskowej przy ul. Rydla została

ulicy Armii Krajowej
od zakrętu w stronę
Ronda Ofiar Katynia.
W nowym studium,
została zaproponowana zmiana przeznaczenia terenów na
zabudowę usługową,
tj. podobną do zabudowy biurowcami w
okolicach skrzyżowania ulic Przybyszewskiego oraz Armii
Krajowej.
Zmieniona
została
również propozycja
zabudowy Bronowic
Małych, z zabudowy
jednorodzinnej, na
zabudowę wielorodzinną o parametrach podobnych do
gęstej zabudowy Ruczaju.
Podczas konsultacji
społecznych zorganizowanych w cukierni
przy ul. Bronowickiej,
mieszkańcy rozpoznali znacznie więcej
błędów studium, jak
dopuszczona zabudowa wysoka na ulicy
domów jednorodzinnych dwukondygnacyjnych itp.

UNKOWAŃ I KIERUNKÓW
NEGO MISTA KRAKOWA

RII TERENÓW

iekty handlu
go

ug

ZC

tereny cmentarzy

ZU

tereny zieleni urządzonej

ZR

tereny zieleni nieurządzonej

IT

infrastruktura techniczna

W

wody powierzchniowe
śródlądowe

nione przez urząd. Wtedy też, będzie
kolejna możliwość składania uwag.
Miejmy nadzieję, że kolejna wersja nowego studium będzie zrównoważona
i nie będzie wymagać kolejnych zmian
i dalszego opóźniania porządkowania
struktury przestrzennej tkanki Miasta
Krakowa.

υ

przeznaczona pod zabudowę, chociaż
w pierwszej wersji roboczej z końca
2012 roku, urbaniści Politechniki Krakowskiej zaproponowali przeznaczenie
obszaru na tereny zielone.
Obowiązujące wciąż studium z 2003
roku, przeznacza na tereny zielone
ogródki działkowe Złoty Róg oraz Widok, ciągnące się po wschodniej stronie

υ

gowej oraz zabudowy
dzinnej

Co dalej?
W chwili obecnej
urząd
Prezydenta
Miasta Krakowa rozpatruje uwagi do wyłożonego projektu nowego studium. Każda
uwaga jest czytana
a argumentacja rozważana. Poprawione
studium będzie wyłożone ponownie za
około pół roku i okaże
się wtedy, na ile uwagi zostały uwzględ-

Szanowni Państwo
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września br. nastąpi Wielkie
otwarcie Klubu Kultury Mydlniki, które będzie równocześnie rozpoczęciem
pasjonującej przygody z kulturą.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
wykwalifikowana kadra pedagogów,
artystów i pasjonatów przygotowała cykl zajęć, które zadowolą każdego
odbiorcę. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i dostosowaliśmy tematykę
i program zajęć wedle wieku odbiorców, tworząc ciekawe i pouczające
warsztaty. Klub Kultury Mydlniki
może pochwalić się cyklem warsztatów
kreatywnych „Podróże w wyobraźni”,
muzyczno – edukacyjnych czy matematycznych „MATplaneta”. Mamy
zaszczyt współpracować z wybitnymi
artystami, którzy przygotowali oryginalne i bardzo ciekawe zajęcia ze
Street art, robotyki czy projektowania tajemniczych ogrodów. Ponadto
w Klubie odbywać się będą zajęcia
z survivalu, jogi i fitnessu, plastyki, gry
na instrumencie, tańca współczesnego
i nie tylko. Bardzo nowatorskim pomysłem jest prowadzenie Laboratorium
multimedialnego, czy powstanie Klubu
Odkrywców Przygód.
Klub Kultury Mydlniki wkrótce
stanie się miejscem, gdzie można będzie pomalować największą kolorowankę, wypić kawę, kupić obraz czy
umówić się na spotkanie założycielskie
stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak to tutaj mieszkańcy okolicy będą
mogli podzielić się swoimi pomysłami,
współtworzyć kulturę i budować razem
z nami miejsce przyjazne rodzinie.
15 września 2013 r. o godzinie
11:30 nastąpi Wielkie Otwarcie Klubu
Kultury Mydlniki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dzielnicy przygotowaliśmy liczne atrakcje
dla naszych gości, m.in. prezentację
warsztatów i instruktorów prowadzących zajęcia, zabawy dla dzieci
i rodziców, gry fabularne, słodki poczęstunek. W godzinach wieczornych
Klub Kultury Mydlniki ożyje za sprawą
niesamowitego pokazu multimedialnego przygotowanego przez wydział
Intermediów ASP, który ucieszy oko
naszych gości.
Będziemy zaszczyceni goszcząc
Państwa w tym szczególnym dniu, który na pewno przyczyni się do pozytywnych zmian w naszej dzielnicy.
Klub Kultury Mydlniki
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CUDZE CHWALICIE…
– GDY JEST TEGO WARTE

fot. Marta Patena

Wielu mieszkańców naszej dzielnicy, Bronowice, podąża ulicami Czarnowiejską, Nawojki i Kijowską. Na skrzyżowaniu tych ulic, na murze ogradzającym
budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie,
widnieje wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II: uśmiechnięta twarz z dłonią
wyciągniętą w geście pozdrowienia.

Radna Miasta Krakowa
napisz: Marta.Patena@rmk.krakow.pl

Z

za kierownicy prowadzonego
samochodu – tylko mignięcie, z okien
autobusu dłuższy widok, a przy spacerze powód do krótkiej myśli, refleksji
czy nawet modlitwy.
Jak wiele graffiti, nie tylko w naszym mieście, ale na całym świecie,
także ten fragment muru powstał, aby
wyzwalać emocje. Oceniamy ideę rysunku, jego artystyczną wartość a także pracę autora. Nieraz potrzebujemy
dodatkowych wyjaśnień do rozumienia zawartej treści. Malowanie graffiti
budzi podziw, także wśród osób obdarzonych plastycznymi zdolnościami.
Mur okalający szkołę od ulicy
Kijowskiej i Nawojki ma ponad 100
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MARTA PATENA

metrów długości i za wiedzą i zgodą
dyrektorki szkoły, pani Magdaleny
Mazur pokryty jest w poszczególnych
częściach różnego rodzaju graffiti. Warunek: umieszczane treści muszą być
zgodne z obowiązującym prawem i nie
ranić uczuć mieszkańców.
W 2005 roku, po śmierci Papieża, pojawił się mural z wizerunkiem
Jana Pawła II. Trzykrotnie wizerunek ulegał drobnym zniszczeniom ale
był odnawiany przez autora, artystę
o pseudonimie Imp2k. Za każdym razem zmieniał się nieznacznie wcześniejszy wygląd Postaci.
2 sierpnia wizerunek Papieża został zniszczony po raz czwarty.
Zawiadomiona Policja wszczęła dochodzenie z urzędu, gdyż treść
umieszczonych napisów kwalifikowała
czyn pod paragraf mówiący o nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych
i wyznaniowych. Winnemu grozi kara
pozbawienia wolności do dwóch lat.
Ze względu na treść dopisków malunek został zasłonięty płachtą a następnie mur całkowicie wyczyszczono,
bo okazało się, że malowidła nie da się
ocalić. Autor poprzednich wizerunków

nie podjął się na nowo zadania, ale zgodził się na wykorzystanie jego dzieła
do wykonania specjalnej siatki z wizerunkiem Ojca Świętego – ostatniej, powstałej w kwietniu 2011 roku, wersji
muralu. Inicjatorem nowej formy wizerunku była społeczność szkolna.
29 sierpnia 2013 roku, wykonany w skali 1:1 baner został zawieszony
w miejscu zniszczonego wizerunku
i dodatkowo zabezpieczony profesjonalnie przed kolejnymi próbami zamalowania go farbą. Tego samego dnia,
w samo południe, dyrektor szkoły dokonała odsłonięcia dzieła, w którym
miałam przyjemność uczestniczyć.
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani „papieskimi kremówkami”.
Do dzisiaj sprawcy zniszczenia
pozostają nieznani, nie zostali ujęci.
Nieznany pozostaje także główny
sponsor odtworzenia wizerunku Ojca
Świętego, bo jak powiedziała pani
dyrektor Magdalena Mazur: ”Zakupienie zadrukowanej siatki, a także
uprzednie oczyszczenie muru, sfinansował anonimowy darczyńca.”
W niedługim czasie ma być też rozbudowana szkolna sieć monitoringu, co
pozwoli objąć to miejsce ochroną.
Spacerujemy, idziemy, biegniemy,
jeździmy samochodem albo autobusem. Dobrze jest mieć miejsce, gdzie
w natłoku codziennych spraw i obowiązków, na rzut oka odczytujemy:
„trzymaj się, jest dobrze” albo „nie
martw się, będzie lepiej” albo chociaż
„pozdrowienia”. W niedużym malunku
ukryto moc Wielkiej Postaci.

υ

Zza miedzy

Komunikacja

J

eszcze w tym roku zostanie
ulepszona pętla tramwajowa "Bronowice Małe". Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił przetarg
na jej przebudowę. Termin składania
ofert upływa 17 września. Zakończenie prac planowane jest 25 listopada
br. Wykonawca zadba o nowe chodniki,
oświetlenie oraz przystanki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, co
ułatwi również wsiadanie do tramwaju
osobom z wózkiem dziecięcym.

WŁODZIMIERZ
PRZERWA-TETMAJER

Włodzimierz Tetmajer - rys. węglem Stanisława Wyspiańskiego (1899)
(fotokopia z arch. Rydlówki)

Różne są poglądy na temat pochodzenia rodziny Tetmajerów. Jedni jej początki
umiejscawiają na terenie Niemiec, inni na pograniczu francusko-niemieckim.
W roku 1794 zostali nobilitowani (lub potwierdzono im szlachectwo) przez cesarza Franciszka I i od tej pory noszą przydomek „Przerwa".

W

łodzimierz urodził się w Harklowej jako syn Adolfa i Leonii Krobickiej w roku 1861. Ojciec był wtedy
właścicielem Ludźmierza. Jego przyrodnim bratem był Kazimierz PrzerwaTetmajer, poeta i piewca skalnego Podhala. W roku 1875 Włodzimierz rozpoczął studia malarskie w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych, które następnie
kontynuował w Monachium, Wiedniu
i Paryżu. Ukończył filologię klasyczną
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W roku 1890 Włodzimierz Tetmajer, żeniąc się z córką bronowickiego
chłopa Jacentego Mikołajczyka Anną,
związał się życiowo i artystycznie
z leżącymi kilka kilometrów od Krakowa Bronowicami Małymi. Jego wesele zostało opisane w książce Ignacego
Maciejowskiego-Sewera „Bajecznie kolorowa", a wzbudziło w mieszczańskim
Krakowie wiele kontrowersji i towarzyskich problemów. Przez długie lata
z tym krokiem Włodzimierza nie mógł
pogodzić się jego ojciec.
Malarstwo i pisarstwo nie było
wówczas zajęciem dochodowym stąd
pierwsze lata małżeństwa Tetmajera

nie należały do łatwych. Mimo to udało
się przebudować dwór franciszkański,
tak, że cała rodzina mogła zamieszkać
w domu do dzisiaj zwanym „Tetmajerówką". W poprzednim domu Tetmajera odbyło się słynne wesele Lucjana
Rydla i siostry Anny Tetmajerowej
z Mikołajczyków, Jadwigi, opisane przez
S. Wyspiańskiego. W roku 1908 dom
ten Rydel odkupił przeprowadzając się
z Toń. To jest dzisiejsza „Rydlówka".
Postać Włodzimierza Tetmajera – Gospodarza z „Wesela" – bardzo
trafnie opisał Józef Dużyk pisząc artykuł „Bronowickie Boże Narodzenie
Włodzimierza Tetmajera" zamieszczony w kwartalniku „Kraków": Był jedną z najbarwniejszych postaci epoki
Młodej Polski i najlepiej wyglądał w
staropolskim kontuszu, przepasany
wzorzystym słuckim pasem, oparty
o kolumienki malowniczego dworku,
witający gości złotoustymi oracjami,
a potem śpiewający wraz z nimi przy
biesiadnym, zastawionym kielichami
stole przepyszne „kurdesze". To był cały
Włodzimierz Tetmajer, ze swoją artystyczną fantazją, artysta kochający
wiejskie pejzaże, przepojone słońcem,
zielenią i kolorami sukman i chust, ale
i nie gardzący piórem, gdy czuł potrzebę wypowiedzenia czegoś publicznie,
na łamach prasy, tworzący wiersze,
długie poematy, artykuły politycznospołeczne, wygłaszający płomienne
przemówienia w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918
r. i godzący się z tragicznym losem w
1920 r., gdy syn jego, Jan Kazimierz,
ginie w wojnie polsko-bolszewickiej.
To on pierwszy jasno i wyraźnie upomniał się o wolną i niepodległą Polskę
z dostępem do morza w parlamencie
austriackim, nie bojąc się przykrych
następstw, jakie mu wtedy, w 1917 r.
mogły grozić. Ten jego krok jako posła
do parlamentu w Wiedniu - a był nim w
latach 1911-1918-to konsekwencja całej
jego działalności publicznej.

Związany był z Ligą Narodową
i Polskim Stronnictwem Ludowym (po
rozłamie w roku 1913 w PSL „Piast"). Po
odbytym w dniach 25-26.08.1912 roku
tzw. zjeździe irredentystów w Zakopanem został członkiem zarządu powołanego tam Polskiego Skarbu Wojskowego. PSW pod honorowym przewodnictwem Bolesława Limanowskiego
miał dotować działalność organizacji
kształcenia militarnego, wydawnictwa
wojskowe i stowarzyszenia militarne.
W listopadzie 1912 roku przewodniczył
zebraniu, które w Wiedniu doprowadziło do utworzenia Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych. Kiedy do KTSSN
przystąpił PSL, to Tetmajer stał się jego
przedstawicielem. Od roku 1914 reprezentował w KTSSN Drużyny Strzeleckie. Był zresztą przed wojną prezesem
krakowskiego „Strzelca".
Po wybuchu wojny Tetmajer jako
komisarz Komisariatu Wojskowego
w sekcji zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego w Nowym Targu organizował ochotniczy zaciąg Podhalan
do Legionów – z Nowego Targu zwerbowano w tym czasie 550 osób, a z Zakopanego 70. Na początku wojny podjęto
próbę organizacji Legionu Zachodniego i Wschodniego, a wspomniane działania Tetmajera przypadły na okres
narastającego kryzysu wokół przysięgi
na wierność cesarzowi Austro-Węgier
i tzw. sprawy Legionu Wschodniego.
19.09.1914 roku otrzymał w Krakowie
od W. Sikorskiego rozkaz wybrania
z oddziału nowotarskiego 540 ochotników – reszta i cały oddział zakopiański
miała być zwolniona. W dwa dni później Departament Wojskowy w Krakowie otrzymał wiadomość, że Tetmajer
zarządził natychmiastowe rozwiązanie
oddziału i zacieranie śladów działalności NKN.
Najbardziej zdecydowany krok
polityczny podjął Tetmajer inicjując
wspomnianą już wyżej rezolucję Koła
Polskiego w parlamencie wiedeńskim,
gdzie zapisano m. in. Koło Polskie opierając się na uznanej przez cały świat
zasadzie niepodległości Polski oraz na
Prawie Narodów stanowienia o własnym losie oświadcza, że równolegle
z dążeniem całości Narodu Polskiego,
dąży do niepodległej i zjednoczonej
Polski z dostępem do morza, i uznaje
się solidarnym z dążeniami.
W roku 1918 został kierownikiem
Departamentu Wojskowego Polskiej
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Komisji Likwidacyjnej – pierwszej
niepodległej polskiej władzy na terenie Małopolski Zachodniej. W dwa lata
później, podczas wojny polsko-rosyjskiej, był przewodniczącym Komitetu
Obrony Państwa w Krakowie i organizował zaciąg do Armii Ochotniczej.
Jego zaangażowaniu narodowemu
i politycznemu zawdzięczać należy, że
do „Tetmajerówki", i do Bronowic, przyjeżdżali m. in. Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Charles de Gaulle, Ferdynand
Foch i Józef Haller.
Z kolei najwybitniejszych polskich
artystów ściągał Tetmajer, pisarz i malarz. Pozostawił po sobie wiele płócien
oddających barwy życia podkrakowskiej wsi (m. in. „Święcone", „Procesja

w Bronowicach", „Wesele"), ilustracje
do książek K. Tetmajera, L. Rydla, Sewera, serie pocztówek. Poza pracami
literackimi (tom wierszy „Marsz Skrzyneckiego", „Noce letnie", „Noc wigilijna") tworzył także opracowania teoretyczne – „Gody i godnie święta w Krakowskiem" czy „Słownik bronowski".
W roku 1897 był współtwórcą Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka".
W świąteczne dni 1923 roku kierownik szkoły w Bronowicach Małych,
Stanisław Podgórski, zanotował: Dnia
26 grudnia 1923 umarł w Krakowie
Włodzimierz Przerwa-Tetmajer wielki
miłośnik ludu wiejskiego, prawy Polak,
sławny artysta malarz, poeta, wielki
polityk i miłośnik stroju narodowego,

XI ŚWIĘTO
ULICY TETMAJERA
„Chciałam przede wszystkim przywitać osoby, które podchodziły do mnie
i mówiły: proszę pani ja jestem prawnuczką Kliminy z Wesela, przychodzi drugi
pan i mówi, mój pradziadek pijał z Tetmajerem a ja mówię – wiem, że był tu
taki, który pijał z Tetmajerem. Bardzo mi było miło, że przychodzą ludzie stąd.
Nie ma drugiej takiej ulicy w Krakowie, gdzie by historia, sztuka zahaczały
o współczesnych ludzi, i to jest piękne. Ja jestem tym ogromnie wzruszona, że
mogę być u Was, w tej chwili, wśród Czepców, Tetmajerów, Mikołajczyków…
– mówiła Anna Lutosławska, aktorka i reżyser teatralny, rozpoczynając swoje
wspomnienia. W 1956 roku przez 3 sezony grała pannę młodą w Weselu Wyspiańskiego na deskach Teatru Słowackiego, wcielając się w swoją postać aż
250 razy. W 1971 roku, w tym samym teatrze, wcieliła się w postać Racheli.

Wspomnienia Anny Lutosławskiej

ILONA STUS

T

WOJCIECH HAUSNER

Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie
nr 18 Kraków , Kraków 2013.

się mieszkanka Kostrza, która stanowi rodzinę zastępczą dla dziewczynki, urodzonej w Bronowicach Małych,
na ulicy Tetmajera, która uczestniczy
w święcie od 10 lat.
W sobotnie popołudnie była też
okazja do zwiedzenia "Rydlówki" a najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez "ŻyWą Pracownię".
Na scenie mogliśmy zobaczyć
również Alicję Kondraciuk i Edwarda
Jankowskiego w programie poetyckim
"Śladami Włodzimierza Tetmajera".
Nie zabrakło również prac artystów
z Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, w tym obrazów
pani Marioli Nejman i Zofii Dubiel oraz
obrazu autorstwa prof. Romana Kurzawskiego, który wraz z innymi pracami o tematyce bronowickiej został
wystawiony na aukcję, z której dochód
zostanie przeznaczony na konserwację
kapliczki św. Jakuba.
Barwne stroje ludowe, mieszające się z codziennymi dodawały ludowego kolorytu, podobnie jak występ
Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z
Mydlnik. Do tańca porywała również
muzyka innych zaproszonych wykonawców, jak folkowa kapela "Góralska
Hora", z którą zabawa trwała do późnych godzin wieczornych
Jeszcze raz gratulujemy organizatorom oraz pani Katarzynie Nowakowskiej-Meissner, za oprawę wizualną,
pełną uroku i jednocześnie prostoty,
z elementów zaczerpniętych z natury.
Święto Ulicy Tetmajera, które odbyło się 7 września zostało sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy VI.

υ

υ

rudno oprzeć się wrażeniu, że
w tym roku jedenaste już Święto Ulicy Tetmajera przeżyło swój renesans
i powstało jak feniks z popiołu, a to za
sprawą ciekawej aranżacji artystycznej
samego otoczenia jak i programu, który sprawił, że z piknikowego spotkania
przerodziło się w spotkanie biesiadne,

z dużą dozą kultury i sztuki nawiązującej tematycznie do osoby samego Tetmajera i nie tylko. Klimat przepełniony barwną ludowością sprzyjał wspomnieniom o artyście i przywołaniu
Bronowic Małych z tamtych lat. Wystawa starych fotografii ukazująca miejsca
i ludzi z Bronowic Małych, ze zbiorów
Muzeum Etnograficznego w Krakowie,
na drewnianych deskach płotu spięła,
jakby klamrą, obie strony ulicy, sprawiając, że sama ulica i parking stały się
integralną częścią obchodów.
Obrazu dopełniały ludowe kramy
z rękodziełem artystycznym i oczywiście, kryte strzechą, stoisko Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, organizatora Święta Ulicy Tetmajera. Można
było tu kupić nie tylko chleb z domowym smalcem ale również los uprawniający do wzięcia w poszukiwaniach
złotego pierścionka, ukrytego w specjalnie przygotowanym na tę okazję
torcie. Szczęśliwym znalazcą okazała

przyjaciel szkoły i młodzieży szkolnej. 27 grudnia włościanie w dowód
wielkiej czci dla Zmarłego sprowadzili
jego zwłoki z Krakowa do Bronowic
a 29 grudnia wzięli tłumny udział
w odprowadzeniu zwłok na miejsce
wiecznego spoczynku (...) Grono obywateli z Krowodrzy zamiast wieńca
na trumnę s.p. Włodzimierza Tetmajera przesłało 10 miljonów Marek do Zarządu szkoły na ręce kierownika by za
tę kwotę sprawiono przybory do nauki
dla dzieci.
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Trudna sztuka dzielenia tortu

A na szczęście...lajkonik
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Z wizytą w "Rydlówce"
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Kolorowe kramy z rękodziełem artystycznym

I

Wystawa fotografii

Pierścionek znalazł właściciela

Gratulacje dla pani Katarzyny

Leszek Mazan, autor książek związanych z Krakowem
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fot. Ilona Stus

A

LAUREACI

fot. Ilona Stus

Wakacje za nami, przyszła pora na obowiązki, w tym obowiązki szkolne. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęli kolejny rok szkolny, niektórzy z nich jako uczniowie pierwszych klas nowych szkół. Zarówno
przed jednymi jak i drugimi pojawią się nowe wyzwania i czas na kolejne lub
pierwsze osiągnięcia na polu naukowym i sportowym. Jest to dobry moment
na podsumowanie osiągnięć minionego roku szkolnego 2012/2013, których
wśród uczniów szkół w naszej dzielnicy nie brakowało.

Inauguracja roku szkolnego w SP nr 138

W

czasach, w których panuję
tak wiele niepochlebnych opinii o młodym pokoleniu należy mówić o jego
wartościowych cechach. Poniżej prezentujemy osiągnięcia uczniów ze szkół
na terenie naszej dzielnicy, na poziomie
wojewódzkim i ogólnopolskim.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 93 brali udział , i osiągnęli wysokie wyniki, w wielu konkursach
i olimpiadach: Krakowska Matematyka laureatami zostali: Pliszka Adam,
Nikolow Filip, Czamara Piotr; konkurs
historyczny organizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, laureatem
był Libera Jakub, w Małopolskim Konkursie języka angielskiego laureatami
zostali: Cichy Jan, Pliszka Adam, Pietrzyk Tom, w ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego FOX: Dobrowolski
Patryk, w Pucharze im. Kazimierza
Górskiego (zawody ogólnopolskie) II
miejsce zajęli: Jakubowski Maciej, Radłowski Kamil, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu finalistą był:
Bigajski Aleksander. Powyżsi uczniowie
są już absolwentami szkoły. W ogólno-
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polskim konkursie "Bezpieczni w Sieci" organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne laureatkami
zostały: Gdowska Kinga, Romańska
Zuzanna – uczennice obecnych klas
VI.
L aureaci ze Szkoły Podstawowej nr
50 to: Michał Kapałka laureat Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego –
III miejsce i II miejsce w Wojewódzkim
Konkursie „Jan Paweł II”, Aleksandra
Polak – finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, Wojciech Kądziołek – II miejsce w Konkursie Historycznym „Krakus” (list gratulacyjny
od Prezydenta Miasta Krakowa), Julia
Piasecka – III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Słowa „Mój
Kraków” – III miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Recytatorskim „Siódme
Niebo.
Wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” otrzymali: Michał Wąsik, Michał
Kapałka, Jan Zakrzewski, Karol Kuciński, Wiktor Lenczyk, Julia Piasecka, Julia Staszczak, kolejno 12, 13 i 14
miejsce w „Ogólnopolskim konkursie

ortograficznym”: Alicja Marciniszyn,
Stanisław Czoba, Piotr Polak, zdobywcy kolejno 1, 2, 3 i 4 miejsca w Olimpiadzie wiedzy Oxford Plus: Piotr Pichór,
Kuba Rynkiewicz, Julia Pawłowska,
Daria Kaim, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Legendy
Krakowskie” zdobył Jan Zakrzewski,
natomiast w konkursie przyrodniczym
"Świetlik": Hubert Sułek i Szymon Jarosz.
Wykaz osiągnięć uczniów Technikum Geodezji i K ształtowania Śro dowiska Nr 12: Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny “EKOPLANETA” – wyróżnienie otrzymał Piotr Markiewicz kl.
3, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
“ALCHEMIK” – wyróżnienia przyznano: Przemysław Dzidkowiec kl. 3
i Piotr Markiewicz kl. 3, Ogólnopolski
Konkurs Geograficzny “Geo-Planeta”
– wyróżnienie otrzymał Tomasz Curyło kl. 4, Międzynarodowa Olimpiada
z Języka Niemieckiego – finalistą został
David Banach kl. 4, Konkurs “KORBA”
program dla osób kreatywnych – finalistą został Jakub Hab kl. 4.
Osiągnięcia uczniów ZSO 7 w roku
szkolnym 2012/2013:
XVII Liceum Ogólnokształcące: Etap ogólnopolski: Robert
Rusinek (III A) finalista konkursu
z języka francuskiego, Filip Palkiewicz
(III A) finalista konkursu z języka francuskiego, Gimnazjum nr 18
Etap wojewódzki: Piotr Czechowski (3a) laureat z fizyki i finalista
z języka francuskiego, Justyna Kłos
(3b) laureatka z języka francuskiego,
Justyna Litwic (3a) laureatka z języka francuskiego, Łukasz Łakomy (3a)
finalista konkursu z informatyki i języka francuskiego, Magdalena Król (1a)
finalistka z języka francuskiego, Anna
Kołacz (1a) finalistka z języka francuskiego, Julia Ceglarek (3a) finalistka
z języka francuskiego, Daria Piłat (3a)
finalistka z języka francuskiego, Kajetan Rey (3a) finalista z języka francuskiego, Aleksandra Sokół (3a) finalistka z języka francuskiego i Kamil Sułecki (3a) finalista z języka francuskiego,
Aleksandra Kowalska (3b) finalistka
z języka francuskiego, Julia Ślósarczyk
(3b) finalistka z języka francuskiego
W Zespole Szkół Budowlanych
Nr 1 w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na poziomie ogólnopolskim jeden z uczniów zajął III
miejsce a drugi był finalistą.
[IS]

fot. Marcin Karoli

Kiedy zapytamy przeciętnego mieszkańca naszego miasta o trzy najpopularniejsze w Krakowie dyscypliny sportowe, to zapewne, zgodnie z prawdą, usłyszymy o grach zespołowych: o piłce nożnej, siatkówce i koszykówce. Jeśli jednak
zapytamy o najpopularniejszy sport indywidualny wśród dzieci i młodzieży, to
odpowiedź nie jest już tak oczywista – najpopularniejsze są szachy (w klubach
sportowych naszego miasta ćwiczy ponad 600 dzieci). Młodzi zwolennicy królewskiej gry nie tylko z zapałem trenują, ale również ochoczo spotykają się na
turniejach szachowych.

Młodzi szachiści

JACEK WOLAK

Prezes Klubu Szachowego

W

υ

tym roku, na terenie naszej
dzielnicy, został rozegrany jeden z bardziej znanych i cenionych w Małopolsce
turniejów szachowych skierowanych
przede wszystkim do dzieci i młodzieży
– IX Otwarty Turniej Szachowy o laur
arcymistrza Bogdana Śliwy. Impreza
mająca na celu upamiętnienie najwybitniejszego krakowskiego szachisty
w historii, wielokrotnego Mistrza
Polski, reprezentanta naszego kraju
w Olimpiadach Szachowych i uczestnika Turnieju Międzystrefowego w Göteborgu (1955).
Tegoroczna odsłona omawianych
zawodów choć nie była jubileuszową –
na to przyjdzie czas w przyszłym roku
– to z pewnością wyjątkową. Organizator imprezy, najstarszy klub szachowy
w Polsce, w przededniu imprezy obcho-

dził swoje 120 urodziny. Z tego powodu było bardzo uroczyste otwarcie, podczas którego nie tylko przypomniano
o wielkich sukcesach z przeszłości
(m.in. 4 tytuły Mistrza Polski, szerokie
grono wspaniałych wychowanków), ale
również o obecnych sukcesach klubu.
Prezes klubu dr Jacek Wolak wspomniał
nie tylko o tym, że drużyna juniorów
w ostatnich rozgrywkach o Drużynowe
Mistrzostwo Polski Juniorów zdobyła 7. miejsce, ale również przedstawił
dwójkę aktualnych Mistrzów Polski:
Anię Marczuk, która wywalczyła tytuł w
kategorii do 14 lat i Rafała Gunajewa,
który niedawno wygrał Mistrzostwa
Polski Niewidomych i Słabowidzących.
Same rozgrywki zgromadziły 120
miłośników królewskiej gry głównie
z terenu Polski południowej, a dzięki
uczestnictwu zawodników z Danii i Rosji zawody wręcz miały charakter międzynarodowy. Rywalizowano w czterech grupach wiekowych.

W grupie „A” (kategoria open),
mimo sporej liczby seniorów, o zwycięstwo rywalizowali wyłącznie juniorzy.
Ostatecznie zwyciężył Marcin Chmiel,
który wyprzedził Szymona Gumularza
i Samuela Matysiaka. Najwyżej sklasyfikowany zawodnik gospodarzy –
Konrad Deka – zajął wysokie czwarte
miejsce.
W grupie „B” (juniorzy do lat 16)
bardzo ciekawą walkę o pierwsze miejsce stoczyli Dawid Skowronek i Radosław Wilk. Ostatecznie szczęście
uśmiechnęło się do Dawida i to on
wracał do domu z dużym pucharem
oraz główną nagrodą. Trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Płanecie,
a wśród zawodników Krakowskiego
Klubu Szachistów najwyżej znalazł się
Rajmund Flach (5 miejsce).
Liczni kibice najchętniej obserwowali zmagania najmłodszych. W grupach „C” (juniorzy do 12 lat) i „D”
(juniorzy do 8 lat) najłatwiej zobaczyć,
jakie emocje towarzyszą grze w szachy.
Połączenie wielkiej ambicji i sportowej
zadziorności z niesamowitą ekspresją
daje wiele satysfakcji. I choć zawsze
chodzi o zwycięstwo, to akurat w tych
grupach zajęte miejsce ma drugorzędne
znaczenie. Liczą się przede wszystkim
zawierane przyjaźnie i radość z pożytecznie spędzanego wolnego czasu. Dla
porządku podajmy jednak triumfatorów: w gr. „C” zwyciężył Jakub Cichoń,
który wyprzedził Jana Bazana i Filipa
Litwa, natomiast w gr. „D” zwyciężył
Grzegorz Druzgała, a pozostałe miejsca
na podium zajęli Kamil Knapik i Arkadiusz Skorupka.
Na zakończenie warto wspomnieć
o tych, bez których turniej – przynajmniej w takiej postaci – nie mógłby
się odbyć. Przede wszystkim na wielkie
brawa zasługuje gospodarz imprezy –
dyrektor ZSO nr 8 pan Marek Gaweł,
który wraz z zespołem pracowników
szkoły dbał, by uczestnikom nie brakowało przysłowiowego „ptasiego mleczka”. Duży wkład w organizację zawodów
mieli patroni medialni i liczni sponsorzy. Byli to „Magazyn Szachista”, telewizja TV-NET, Wydawnictwo „Granna”, Wydawnictwo „Egmont”, dystrybutor gier komputerowych „Techland”,
„Albi Polska”, Urząd Miasta Krakowa,
Restauracja „Ziemiańska” oraz firma
komputerowa „Bishop-Net”.
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NIECH ŻYJĄ WAKACJE
W

akacje dobiegły końca, uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach
a najmłodsi powrócili do zabawy w grupach przedszkolnych. Pozostały jednak
wspomnienia. Mamy nadzieję, że dzieci z naszej dzielnicy, które uczestniczyły w wypoczynku stacjonarnym, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, miło wspominają
czas beztroskich wakacyjnych, sierpniowych dni spędzonych na obiektach
KS „Bronowianka” i terenie ZSO nr 8.
Tu pod okiem opiekunów, z których

większość może pochwalić się bogatym
dorobkiem sportowym, uczestniczyły
w zajęciach sportowych, plastycznych
i teatralnych. Nie zabrakło też czasu
na zabawę w grupie, wspólne szukanie
skarbu, odwiedzanie placu zabaw czy
kino. Był też czas na naukę ale w przyjemniejszym wydaniu. Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
ukazała, nie zawsze lubianą, fizykę
w ciekawym świetle, pozwalając w sposób empiryczny zapoznać się z różnymi
zjawiskami, z jakimi spotykamy się na

co dzień. Miłośnicy sportu realizowali swoje pasje w dwóch grupach: piłki
nożnej i tenisa stołowego. Największą
atrakcją był jednak basen, który nie
tylko był źródłem doskonałej zabawy
ale również przynosił ulgę w upalne
dni. Był to również czas nawiązywania
nowych przyjaźni i nauki budowania
relacji w grupie. Wszystkim dzieciom
życzymy, aby rok szkolny szybko upłynął, w miłej atmosferze, pełen sukcesów, abyśmy mogli spotkać się za rok.
Wypoczynek dla dzieci zrealizowano
ze środków Rady Dzielnicy VI.

WAKACYJNA
GALERIA

...a czasem próbowaliśmy złapać równowagę

Czasem były próby sił...

W "Ogrodzie doświadczeń" można było dotknąć dźwięku

Grupa teatralna
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To była radość

Na zakończeniu obecni byli też rodzice

AKCJA LATO W KLUBIE
KULTURY „MYDLNIKI”

Pożegnalny spektakl – do zobaczenia za rok

fot. Dominik Stanisławki

A

kcja Lato 2013 w Klubie
Kultury „Mydlniki” trwała trzy tygodnie od 5.08 do 23. 08. 2013 r.
i przyniosła uczestniczącym w niej wiele niezapomnianych chwil.
W trakcie trwania zajęć wakacyjnych
dzieci
uczestniczyły
w wyjściach m.in. na kręgle, do groty
solnej oraz Parku Doświadczeń. Miały okazję obejrzeć pokaz w mobilnej
kapsule planetarium zatytułowany:
„Jak powstał wszechświat?”, a także
uczestniczyły w zajęciach z robotyki
i programowania. Ponadto wzięły
udział w warsztatach „Od fotografii do
filmu animowanego” zorganizowanych
w Muzeum Narodowym, zajęciach
sportowo- rekreacyjnych oraz plastycznych i edukacyjnych.
Klub Kultury „Mydlniki” od lat wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego i dzięki dofinansowaniu
Rady Dzielnicy VI organizuje dla dzieci
wypoczynek.
[KK]

fot. Ilona Stus

Niektóre nagrody odbierali w zastępstwie młodsi bracia

Twórcze szaleństwo

PO PR ZEC Z Y TANIU, PR ZEK A Ż GA ZE TĘ SĄ SIADOWI
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Bezpłatne Porady Prawne
dla Mieszkańców
Mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Filiach Miejskiego Ośrodka
pomocy Społecznej w Krakowie bez względu na miejsce zamieszkania osoby zwracającej się o pomoc w formie
poradnictwa specjalistycznego:

● Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-49.
● Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24.
● Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257 00 07, fax: 12 257 00 08.
● Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 425-72-78.
● Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75.
● Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74.
● Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20.
● Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60.
● Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34.
* Porada prawna – informacja mająca zastosowanie w konkretnej sprawie, oparta na materiałach przekazanych przez
klienta;
Pomoc w sporządzeniu projektu pisma procesowego, innego pisma.
* Porada psychologiczna – działanie nastawione doradczo mające na celu pomoc klientowi w zrozumieniu problemu lub
wskazanie perspektyw rozwojowych (rozwiązywanie pojedynczych problemów).

Zakres porad:

● Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają

trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany
dochód.

● Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

● Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
● Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności

z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zagrożenia trwałości rodziny,
przemocy, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności i zagrożenia bezdomnością, zagrożenia przemocą w
rodzinie lub środowisku klienta, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, alkoholizmu lub
narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

● Pomoc w formie terapii udzielana jest w ośrodkach terapii i poradnictwa.
● Informację o sposobie załatwiania sprawy można otrzymać:

о w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w których
świadczone jest poradnictwo specjalistyczne
о w jednostkach specjalistycznego poradnictwa:
Stowarzyszenie SIEMACHA
· ul. Podbrzezie 6, tel. 12/ 423-02-28
· ul. Ptaszyckiego 6, tel. 12/ 682-11-50

