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Zdrowych, R adosnych Świąt
Wielk anocnych,
w gronie rodziny i przyjaciół,
pełnych wiary, nadziei i miłości
or az
pogodnego wiosennego nastroju

W imieniu Rady i Zarządu
dzielnicy VI Bronowice
życzy
przewodniczący
Bogdan Smok
or az Redakcja

XXVI
SESJA RADY
DZIELNICY VI
Na XXVI Sesji Rady Dzielnicy VI

Bronowice radni przyjęli roczne plany
pracy następujących Komisji: Komisji
Edukacji, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Informacji i Promocji,
Komisji Kultury i Sztuki, Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisji
Sportu i Rekreacji, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej (Uchwały: Nr XXVI/228/2013, Nr XXVI
/229/2013, Nr XXVI/230/2013, Nr
XXVI/231/2013, Nr XXVI/232w/2013,
Nr XXVI/233/2013, Nr XXVI
/235/2013, Nr XXVI/236/2013, Nr
XXVI/237/2013).
Ponadto zmieniono zakres rzeczowy zadania powierzonego na rok 2013,
w zakresie budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej i szkolnej
infrastruktury sportowej i rekreacyj-

nej pn.: „Remont nawierzchni asfaltowej boiska z nałożeniem sztucznej
nawierzchni w Szkole Podstawowej
nr 153” na: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej
nr 153”.
Kwota 30 400 zł pozostała bez zmian
(Uchwała Nr XXVI/226/2013).
Radni zmienili też zakres rzeczowy
zadania priorytetowego na rok 2013
pn.: „Szkoła Podstawowa nr 153 –
remont nawierzchni asfaltowej boiska
z ułożeniem sztucznej nawierzchni” na:
„Szkoła Podstawowa nr 153 – przebudowa boiska wielofunkcyjnego”.
Kwota 64 000 zł pozostała bez zmian
(Uchwała Nr XXVI/227/2013).
Radni wnieśli do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie o czasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zielony Most,
na okres trzech miesięcy, i przywrócenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego (Uchwała Nr XXVI/234/2013).
Z załącznikami do uchwał, dotyczących rocznych planów pracy poszczególnych Komisji można zapoznać
się w biurze Rady Dzielnicy VI Bronowice oraz na stronie internetowej
Dzielnicy VI Bronowice:
www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY MIEJSKIEGO
RZECZNIKA
KONSUMENTÓW
w siedzibach Rad Dzielnic Miasta
Krakowa w 2013 roku.
Miejski Rzecznik Konsumentów
w tzw. sprawach konsumenckich
będzie do dyspozycji mieszkańców
Miasta Krakowa:
w godzinach

od 14.00 do 15.00.

Dzielnica VI Bronowice
17 maja i 13 września
w siedzibie
Rady Dzielnicy VI
Bronowice
ul. Zarzecze 124 A
Kraków
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undacja Cognosco jest organizacją pożytku publicznego. Od ponad
trzech lat prowadzi w Krakowie sieć
bezpłatnej pomocy prawnej dla ubogich krakowian. Obecnie funkcjonuje
6 placówek pomocy, pomoc przez telefon, asysta prawna (pomoc potrzebującym w warunkach domowych) oraz

pomoc prawna świadczona w sądzie
przez adwokata Fundacji. Dodatkowo
uruchamiamy projekt mediacji. Obecnie w naszych poradniach pracuje 16
wolontariuszy – aplikantów.

υ

Fundacja Cognosco

Poniżej znajduje się lista Poradni Prawnych, gdzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

nazwa

miasto

adres

lokalizacja

dyżur

Poradnia prawna
Fundacji Cognosco
Nowa Huta

Kraków

os. Centrum C 10

budynek MOWIS

środa
17:00-19:00

Poradnia prawna
Fundacji Cognosco
Mistrzejowice

Kraków

ul. Miśnieńska 58

budynek
Rady Dzielnicy
Mistrzejowice

poniedziałek
17:00-19:00

Poradnia prawna
Fundacji Cognosco
Czyżyny

Kraków

os. Dywizjonu 303
nr 34

budynek
Rady Dzielnicy
Czyżyny

wtorek
17:00-19:00

Poradnia prawna
Fundacji Cognosco
Podgórze

Kraków

ul. Sokolska 13

budynek
Domu Kultury

czwartek
17:00-19:00

Poradnia prawna
Fundacji Cognosco
YMCA

Kraków

ul. Krowoderska 8

budynek YMCA

piątek
17:00-19:00

Poradnia prawa pracy
Fundacji Cognosco

Kraków

ul. Karmelicka 20

ul. Karmelicka 20

uzgadniany
telefonicznie

PORADY PRZEZ INTERNET: porada@poradnieprawne.org
STRONA INTERNETOWA: www.poradnieprawne.org
E-MAIL: porada@poradnieprawne.org

PORADY PRZEZ TELEFON: (+48) 536 955 296
INFORMACJA TELEFONICZNA: (+48) 536 955 296

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o.
ul. Nowohucka 1
31-580 Kraków
Konto: 73 124047221111 00004851 5630
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
Kapitał zakładowy: 3 700 000,00 zł
KRS nr 0000189262 NIP: 675-000-65-47

N

a mocy Uchwały nr LII/697/12
Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca
2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp.
z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, MPO
Sp. z o.o. przejęło nadzór nad pracami
związanymi z utrzymaniem czystości
i porządku na terenie Miasta Krakowa.
Dotyczy to utrzymania czystości terenów zielonych: zbierania zalegających
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Biuro Zarządu
tel. (12)6462202
fax (12) 646 23 50
Biuro Obsługi Klienta
tel. (12)6462222
fax (12) 646 23 52

na zieleńcach odpadów komunalnych,
zamiatania powierzchni utwardzonych, oczyszczania jezdni, opróżniania
ulicznych koszy na śmieci oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci.
Zadania związane z pielęgnacją
zieleni, w tym koszenie, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów wraz
z usuwaniem pozostałości po procesach
pielęgnacyjnych na terenach zielonych,
będących własnością Gminy Miejskiej
Kraków, pozostały w kompetencjach

www.mpo.krakow.pl
mpo@mpo.krakow.pl
bok@mpo.krakow.pl

Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie.
Zgłoszenia dotyczące utrzymania
czystości w ww. zakresie mogą Państwo
kierować drogą elektroniczną na adres
beata.galon@mpo.krakow.pl (rejony
Podgórze, Wola Duchacka, Krowodrza)
lub telefonicznie pod nr (12) 646 22 37
do Kierownika Wydziału Oczyszczania
lub pod numer (12) 646 23 82 (rejony
Podgórze, Wola Duchacka, Krowodrza).

Opieka
Medyczna
W jaki sposób możemy wezwać ze-

spól ratownictwa medycznego?

Zespół Ratownictwa Medycznego wzywamy dzwoniąc z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer
999 lub 112.
Pomoc może wezwać również dziecko!
Pomoc medyczna świadczona przez
Zespoły Ratownictwa Medycznego zawsze jest bezpłatna. Nie musimy okazywać żadnego dokumentu ubezpieczenia. Jeśli zagrożone jest czyjeś życie
i zdrowie nie należy się wahać, tylko natychmiast dzwonić na numer
alarmowy 999. Pamiętajmy, że obowiązkiem osoby będącej świadkiem
nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
innego człowieka jest zawiadomienie
służb udzielających pomocy medycznej
oraz zgodnie z posiadanymi umiejętnościami udzielenie pierwszej pomocy.
W takim przypadku osobie ratującej
przysługuje ochrona prawna, jak funkcjonariuszom publicznym oraz zwolnienie z odpowiedzialności za szkody
majątkowe spowodowane koniecznością ratowania życia lub zdrowia w stanie nagłym.

K iedy

Pogotowie lub
Szpitalnego Oddziału
R atunkowego?
wezwać

udać się do

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego
lub wizyta w SOR powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.
Sugerować je może obecność jednego
z poniższych objawów: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką
krwi, masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych, ostre
i nasilone reakcje uczuleniowe, zatrucia lekami, środkami chemicznymi,
udar cieplny, wyziębienie organizmu,
porażenie prądem, upadek z dużej wysokości.

Rozmieszczenie

szpitalnych od-

działów ratunkowych na terenie

K rakowa
5. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
Centralna Rejestracja tel. (12) 6308 324
lub (12) 6308 342, (12) 6308 162, (12)
6308 138, (12) 6308 140, (12) 6308 136

Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Centrala Szpitala: (12) 644 01 44
SOR: Recepcja (12) 6229 260
Szpital Miejski Specjalistyczny
im G. Narutowicza w Krakowie
Prądnicka 35-37
Centrala Szpitala: (12) 633-01-00,
SOR: (12) 2578 280
Szpital Specjalistyczny
im L. Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1
Centrala Szpitala: (12) 646 80 00
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
SOR ul. Kopernika 19-21
Całodobowy punkt informacji: (12) 424
70 00; SOR: rejestracja: (12) 424-8277; dyżurka lekarska: (12) 424-82-33;
dyżurka pielęgniarek: (12) 424-82-78

Pomoc

medyczna w nocy i dni

wolne od pracy

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza
nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy lub
w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium.
W ramach opieki nocnej i świątecznej
udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Nocna i świąteczna opieka
medyczna pracuje codziennie
od godz. 18.00 do godziny 8.00
oraz całodobowo we wszystkie
niedziele, święta
i dni wolne od pracy
Nie obowiązuje rejonizacja i można
skorzystać z pomocy dowolnego ambulatorium. Lista placówek w Krakowie dla wszystkich dzielnic na stronie
www.nfz-krakow.pl

Placówki będące realizatorami Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej w roku 2013 na terenie K rakowa dla dzielnicy VI
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPC
Zabierzów, ul. Śląska 236
tel. (12) 285 50 89

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej OPC
ul. Galla 24
tel. (12) 294 73 83

Całodobowy Telefon
Informacji Medycznej
Urzędu Miasta Krakowa
(12) 661-22-40
W ramach Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej udzielane są m.in.
informacje dotyczące:
adresów i numerów telefonów
świadczeniodawców wraz ze
wskazaniem rodzaju udzielanych
świadczeń medycznych z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa), opieki całodobowej, leczenia
szpitalnego, stomatologii, rehabilitacji
leczniczej, leczenia uzdrowiskowego,
opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), adresów i numerów
telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy
społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa; adresów i numerów telefonów realizatorów
miejskich programów zdrowotnych
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu
Miasta Krakowa; ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy
domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)" oraz telefonów zaufania dla tych osób z terenu Miasta Krakowa; poszukiwania osób zaginionych
na terenie Krakowa.
Małopolski Oddział Wojewódzkiego
Narodowego Fundudszu Zdrowia
MOW NFZ, 31-056 Kraków ul. Józefa 21
centrala telefoniczna: (12) 29 88 100,
adres e-mail: nfz@nfz-krakow.pl
INFORMACJA - (12) 29 88 386
CAŁODOBOWA AUTOMATYCZNA INFOLINIA
(12) 194 88
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DOKĄD ZMIERZA KRAKÓW

fot. Ilona Stus

W Krakowie jest coraz więcej samochodów. Stan powietrza jest fatalny, hałas
coraz większy, chodniki zablokowane. Do tego gęstnieją zabudowania. Miastu
brakuje strategicznej wizji przyszłości, która kształtowałaby jego rozwój.

Taki widok w ciągu dnia należy w Krakowie do rzadkości

MARCIN DZIERŻAK

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

W

1952 roku w wyniku wielkiego smogu w Londynie zmarło 12
tysięcy ludzi. Dzisiaj media na całym
świecie donoszą o ogromnym zanieczyszczeniu powietrza w Pekinie. Gdyby nie fakt, że Kraków jest stosunkowo
małym miastem, również bylibyśmy na
czołówkach światowych gazet, wszakże
mamy najgorsze powietrze w Europie,
a są dni, że jest i gorsze od pekińskiego! W większość zimowych dni zalecane jest nie opuszczanie swoich domów.
Stosowne komunikaty niemal co dzień
trafiają do przedszkoli. Złe powietrze
przekłada się także na długofalowe
problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, nowotwory płuc. Specjaliści
przeliczyli, że oddychanie krakowskim
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powietrzem jest równe wypalaniu 127
paczek papierosów rocznie!
Kraków wymaga szczególnego
traktowania i zdecydowanych rządów.
Lawirowanie samorządowców wokół
popularnych decyzji doprowadzi do
zagłady. Z uwagi na niekorzystne położenie geograficzne miasta oraz jego
wartość historyczną, kulturową i turystyczną, trzeba odważnych i czasami kontrowersyjnych rozwiązań. W tej
chwili w mieście brakuje strategicznej
wizji przyszłości i jej konsekwentnej
realizacji.
Polityką nie jest wyłącznie podejmowaniem decyzji zgodnie z preferencjami większości. Polityka to
przede wszystkim kreowanie i promowanie światopoglądu, poddawanie go
pod dyskusję. Polityka jest dialogiem
o przyszłości. Rządzenie to przywilej,
ale i odpowiedzialność wymagająca
czasem podjęcia trudnych decyzji. Na
szczeblu rządowym ta rola polityki
funkcjonuje. Dzięki ostatniej debacie
o związkach partnerskich, przynajmniej duża część społeczeństwa ma
jakieś swoje zdanie na ich temat. Rządzący nie odpuścili również reformy
emerytalnej, będąc przekonanym o jej
słuszności. Niestety, na poziomie samo-

rządu nie widać, aby trudne tematy były
podejmowane, nawet te proponowane
przez lokalne inicjatywy są bagatelizowane. Ostatnio, samorząd doszedłszy do wniosku o koniecznej reformie
oświaty, nieudolnie ją przeprowadził
i w konsekwencji jej nie zrealizował.
Aktualne decyzje pozwalające na dogęszczanie zabudowy, brak zdecydowanych działań pro ekologicznych doprowadzą do katastrofy.
Rozwinięte miasto to nie miejsce,
w którym najubożsi mają stare samochody, ale w którym najbogatsi korzystają z publicznego transportu. Kraków
ma szczęście dysponować nienajgorszą
infrastrukturą, ekologiczną trakcją
tramwajową, nowym taborem, zarówno autobusowym jak i tramwajowym.
Niewielkie zmiany uatrakcyjniłyby komunikację miejską, zwiększyłyby liczbę pasażerów i tym samym dochody
budżetu miasta.
Trzeba jasno powiedzieć, że samochody nie są pożądane w Krakowie. Chcemy, aby studenci przyjeżdżali
koleją i jeździli po mieście rowerami,
komunikacją miejską i przemieszczali się pieszo. Samochody hałasują,
zanieczyszczają powietrze i blokują ruch tramwajowy. W Śródmieściu
(Karmelicka, Długa) ruch samochodowy może przecież w ogóle nie istnieć,
a zakaz parkowania na ulicy Krupniczej usprawniłby komunikację pieszą
do budynków UJ i AGH.
Dla uzdatnienia krakowskiego powietrza wydaje się niezbędnym
wprowadzenie całkowitego zakazu
palenia węglem. Przyłączenie wszystkich 30 tysięcy palenisk do miejskiej
sieci ciepłowniczej oraz dotowanie
najuboższych o koszty zwiększonych
rachunków to ok. 60 milionów złotych
rocznie. W świetle trzy miliardowego
budżetu Miasta Krakowa to jest wykonalne, a z uwagi na wartość miasta,
można wystąpić o stosowne subwencje
rządowe na ten cel, co odciążyłoby budżet miasta.
W Londynie po tragedii lat pięćdziesiątych wprowadzono zakaz palenia węglem. Coraz więcej miast
w Europie wprowadza zakaz poruszania się starymi samochodami. Auta
produkowane dzisiaj emitują do sześciu razy mniej zanieczyszczeń, niż te
z lat dziewięćdziesiątych. To tak jakby
jeździło sześć razy mniej samochodów.
W całym niemieckim okręgu przemysłowym Zagłębia Ruhry, od początku
ciąg dalszy na str. 7

Oprócz błękitnego nieba...

mgr inż. ADAM DZIURZYŃSKI

Dobry trend, ale wciąż za mały. W Berlinie jest 361,1 samochodów na 1000
mieszkańców, a w Krakowie na tą samą
liczbę mieszkańców przypada aż 550 aut.
Dla Krakowa przydałaby się również pełna obwodnica, aby rozładować
ruch tranzytowy. Póki co, Kraków dostaje ok. 8 razy mniej inwestycji rządowych (finansowanych z budżetu
państwa), niż miasta rządzone przez
prezydentów Platformy Obywatelskiej.

W konsekwencji, aby być zauważonym
przez rząd w Warszawie i nie być wciąż
spychanym z listy inwestycji, musimy
zwracać na siebie uwagę organizacją
olimpiady, której z kolei organizacja
obciąża budżet miejski.
Tymczasem, właśnie ruszyła budowa nowego osiedla na pasie startowym
w Czyżynach. Kolejne blokowanie korytarza wietrzącego miasto.
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2013 roku można poruszać się wyłącznie samochodami spełniającymi wymagania, co najmniej normy Euro 3.
Z dróg zniknął na przykład popularny
na polskich drogach, ale nie ekologiczny VW Golf III.
Mieszkańcy Krakowa coraz chętniej
przesiadają się na rower. To szybki środek transportu i najzdrowszy ze wszystkich. Miasto mamy stosunkowo płaskie, więc wygodnie jest po nim jeździć.

O
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d kilku miesięcy batalia o czyste powietrze nad Krakowem nabrała
nowego tempa, które daje nadzieję na
rozwiązanie problemu wynikającego
z ciągle dużej ilości pieców opalanych
paliwami stałymi. Zasadniczą przyczyną krakowskiego smogu jest położenie
miasta w niecce, na terenach z dawna
podmokłych, przez co bardzo utrudnione jest oddziaływanie prądów powietrza.

W tej sytuacji sprawą bardzo istotną jest zadbanie Krakowian o utrzymanie otwartych „kanałów”, którymi do
miasta mogą wpływać wiatry. Jednym
z najkorzystniejszych, gdyż położonym
na kierunku przeważających zachodnich wiatrów jest „kanał” wzdłuż doliny
rzeki Rudawy. Tereny te szczęśliwie, jak
na razie, pokryte są niezbyt intensywną
zabudową, z wyjątkiem lotniska, którego lokalizacji już nie potrafimy zmienić.
Miasto jednak może i powinno
uratować dolinę Rudawy poprzez całkowitą rezygnację z planów budowy
trasy Balickiej łączącej lotnisko z ulicą

Mieszkaniec Dzielnicy VI
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fot. Ilona Stus

CZYSTE NIEBO
NAD KRAKOWEM

Armii Krajowej. Ta trasa będzie generować znaczny ruch samochodów,
z których zanieczyszczenia będą przez
zachodnie wiatry bez przeszkód nawiewane do środka miasta. W sposób naturalny z biegiem lat wybudowana trasa będzie obrastać zabudową usługowo
mieszkaniową, zatykając ten naturalny
„kanał”. Nie jest to wizja fantasty. Takie
są prawa rozwoju miast, którym można
się przeciwstawić tylko rezygnując z tej
trasy.
Lotnisko w Balicach jest bardzo
dobrze skomunikowane z miastem bez
przejazdu przez zatłoczone Śródmieście, poprzez 10 wjazdów. Północna
i wschodnio-północna część poprzez
ulicę Radzikowskiego do Ronda Ofiar
Katynia. Południowa i wschodnio-południowa część poprzez pięć (!) zjazdów z autostrady gdzie jeszcze dojdzie
dojazd do Nowej Huty drogą S7. Do
śródmiejskiej części są możliwe dojazdy ulicami Balicką (można tam małym
kosztem zbudować szerszy mostek na
Rudawie), Olszanicką, Księcia Józefa,
Tyniecką. Przewidywana Trasa Balicka poprzez ulicę Armii Krajowej połączy się z wąskimi, już dziś zatłoczonymi ulicami Czarnowiejską i Alejami
Trzech Wieszczów i dalej ciasną zabudową Starego Miasta. Jakiż to zatem
ma sens? Przypomnieć też należy, że
w bliskim już terminie do lotniska będzie kursować bardziej sprawna kolej.
Tak więc zgłaszam apel do Rady
i Zarządu Miasta o podjęcie decyzji odstępującej na zawsze od budowy Trasy
Balickiej w trosce o czyste powietrze
w Krakowie! W pierwszej kolejności zwracam się do Rady Dzielnicy VI
o podjęcie stosownej uchwały. W opracowywanym aktualnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Krakowa, trasa ta już nie powinna się znajdować! Będą nam wdzięczni zwłaszcza
przyszli mieszkańcy naszego grodu.
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Czytelnicy Piszą

7

Bronowickim ulicom
WOJCIECH HALCZYN – „polski prezydent”, w młodości był bacą na Spiszu. Po
I wojnie światowej stał się aktywnym polskim działaczem niepodległościowym. Walczył o to, by Spisz i Orawa, zamieszkałe przez polskich górali, przyłączone zostały do odradzającej się Polski.

U

mierzem Rouppertem – jako delegat
Spiszu – wziął udział w paryskiej konferencji pokojowej, podczas której delegacja została przyjęta przez Thomasa
Woodrowa Wilsona, ówczesnego prezydent USA. Dzięki znajomości angielskiego, ku zaskoczeniu obserwatorów,
Halczyn mógł swobodnie z nim prowadzić rozmowę.
W 1920 r., decyzją Konferencji
Ambasadorów państw alianckich, Lendak znalazł się w Czechosłowacji. Halczyn obawiając się represji ze strony
nowych władz pozostawał w Nowym
Targu. Pracował w tym czasie jako
drwal pod Ludźmierzem. Gdy kilka
lat później parlament czechosłowacki ogłosił amnestię powrócił do wsi,
w której się urodził. Tu mimo szykan ze
strony władz cieszył się dużym szacunkiem i poważaniem wśród krajanów,
którzy zwali go „polskim prezydentem”.

Nasza Sprawa

Procedura Niebieskiej K arty

8

lęgniarka w przychodni zauważy ślady pobicia
dziecka czy pacjenta proszącego o pomoc. Niebieską Kartę zakłada pracownik socjalny, kiedy
uprawdopodobni anonimową informację, że
w rodzinie może dochodzić do przemocy. Zasadą jest, że założenie Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy. Działania są podejmowane poza jej zgodą, często
wbrew niej samej.
Osoba, która założyła „ Niebieską Kartę”
ma siedem dni, by przekazać ją odpowiedniej
jednostce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W każdej Filii MOPS jest
specjalista koordynujący działania związane
z procedurą Niebieskiej Karty. Specjalista ten
ma trzy dni, by poinformować osoby znające
sytuację rodziny (pedagog w szkole, dzielnicowy, kurator sądowy, lekarz, terapeuta czy inne
osoby pracujące z rodziną), której sprawa dotyczy, że Karta została założona. Trzy dni ma
także pracownik socjalny, by podjąć działania
zmierzające do skontaktowania się z rodziną.

Zdarzyć się więc może, że pracownik socjalny zapuka do naszych drzwi niespodziewanie,
nawet w godzinach rannych czy wieczornych.
W ciągu czternastu dni koniecznym jest zorganizowanie spotkania z ofiarą przemocy lub
sprawcą przemocy celem ustalenia planu pomocy rodzinie. Na spotkanie to zaprasza się
ofiarę/sprawcę przemocy (sprawca zostaje
wezwany), osoby znające sytuację rodziny (pedagog szkolny, dzielnicowy, terapeuta, kurator
sądowy, pracownik socjalny). W trakcie takiego
spotkania omawiane są problemy rodzinne oraz
wspólnie wszyscy zastanawiają się jak pomóc
rodzinie. Osobie z rodziny oferuje się różną pomoc, jaką oferuję nie tylko MOPS, ale i szkoła,
Policja czy inne osoby. Spotkania te odbywają
się cyklicznie, w zależności od potrzeby rodziny
i trwają aż do chwili rozwiązania problemu.
Osoby doznające przemocy często są zagubione w szeregach wielu działań, wielu ludzi.
Wszyscy jednak chcą jej pomóc zrozumieć, że
przemoc można zatrzymać – nawet jeśli sprawca przemocy mówi, że to nie jest możliwe. Jeśli
tylu ludzi czeka, by pomóc, może warto z ich
wiedzy i doświadczenia skorzystać, by odzyskać
szacunek do samego siebie i zapewnić dzieciom
dobre wspomnienia.
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w przypadkach podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie
wdraża się tzw. Procedurę Niebieskiej Karty.
Jest to schemat postępowania w przypadkach
przemocy, ściśle określający zadania poszczególnych służb i instytucji.
Nadmienić trzeba, że obecnie nie tylko
policjant i pracownik socjalny ma prawo do zakładania Niebieskiej Karty. Takie uprawnienie
mają także pedagodzy szkolni, pielęgniarki, lekarze, ratownicy pogotowia medycznego, także
przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy mieszczą
się przy ul. Rozrywki 1 w Krakowie. Założenie
Niebieskiej Karty następuje w różnych sytuacjach: może to być interwencja Policji w sytuacji awantury rodzinnej, może to być z chwilą,
kiedy pedagog uzyska informację od osoby
o przemocy w rodzinie czy jeśli dziecko zgłosi
problem przemocy w swoim domu. Niebieska
Karta może być założona, jeśli lekarz lub pie-
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rodził się 4 X 1863 w Lendaku
na Spiszu. Młodość spędził na wypasie
owiec w Tatrach Bielskich i Wysokich.
Później pracował jako robotnik leśny.
W 1897 wyemigrował za pracą do
USA, gdzie nauczył się angielskiego.
Po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do wojska i walczył w armii
austro-węgierskiej. Gdy, po jej zakończeniu, ważyły się losy jego rodzimych
ziem – Orawy i Spiszu – włączył się
w działalność Narodowego Komitetu
Obrony Spisza, Orawy, Czadeckiego
i Podhala, a następnie Głównego Komitetu Plebiscytowego. Był błyskotliwy
i obyty w świecie, wypowiadał się jasno i rzeczowo potrafiąc konkludować
swoje wypowiedzi. Rozumiał takie
wartości, jak tradycja i wiara oraz wagę
mowy ojczystej. 11 kwietnia 1919 r.
wraz z Piotrem Borowym z Orawy,
ks. Ferdynandem Machayem i Kazi-
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którzy dali nazwy

Mimo to nie był to dla niego łatwy czas.
Tęsknota za ojczystym językiem sprawiała, że wypatrywał polskich turystów wędrujących po Spiszu i Tatrach.
Spotkania te były okazją nie tylko do
polskiej mowy, ale też zaspokojeniem
ciekawości o wydarzeniach w kraju.
Wojciech Halczyn zmarł 5 sierpnia
1932 r., w Lendaku. Został pochowany
na tamtejszym cmentarzu, a na jego grobie stanął kamienny pomnik z tablicą
w języku polskim o treści: Wojciechowi
Halczynowi Straconemu – przyjaciele
z Polski. Błogosławieni umarli, którzy
w Panu umierają („Stracony” – to rodzinny przydomek Halczyna).
Pomnik powstał dzięki komitetowi zawiązanemu z inicjatywy ks. Ferdynanda Machaya. Tak rodacy chcieli
uczcić pamięć o nim. Niestety pięć miesięcy później, 17 marca 1936, z polecenia władz czechosłowackich tablica
została usunięta i zastąpiona tablicą
z napisem słowackim oraz zmienioną
pisownią imienia i nazwiska na słowacką. Kolejne próby przywrócenia treści
dawnej tablicy nie przyniosły rezultatu.
Jednak pamięć o Wojciechu Halczynie w Polsce pozostała. W 60. rocznicę śmierci – 2 sierpnia 1992 r. –
w Łapszach Niżnych, w kościele parafialnym odsłonięto i poświęcono tablicę pamięci Wojciecha Halczyna i zarazem jego pierwszy pomnik w Polsce.
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Kim byli, Ci

WIOSNA U KANTEGO
Tegoroczna aura nas nie rozpieszcza. Po srogiej zimie nastała wiosna, niestety
tylko w sensie kalendarzowym. Mimo, że mamy za sobą pierwszy dzień
najradośniejszej z pór roku, za oknem siąpi deszcz, a wokół ciągle widać
pozostałości zimy. Ponura sceneria nie ma, na szczęście, wpływu na nastrój,
który panuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 8, popularnie zwanym
w naszej dzielnicy „Kantym”.

z impasu. Zaczęto docierać do radnych dzielnicy i miasta, przedstawicieli prasy i środowisk opiniotwórczych.
W akcję włączyli się uczniowie i ich
rodzice, a także mieszkańcy dzielnicy oraz parafianie. Potwierdzeniem
tego był masowy udział wszystkich
tych, którym na sercu leżało dobro
szkoły, w obradach Komisji Edukacji
i Sesji Rady Miasta, kolejno 8 i 9 stycznia 2013 roku. Kulminacja nastąpiła
jednak 11 stycznia 2013 roku, kiedy
z oficjalną wizytą zawitała do szkoły Wiceprezydent Miasta Krakowa,
Anna Okońska-Walkowicz. Później
w murach szkoły pojawił się sam Prezydent, Jacek Majchrowski. Placówkę odwiedzili również radni: Marta Patena
i Grzegorz Stawowy. Szkołę ocalono.

Wizyta wiceprezydent Anny Okońskiej-Walkowicz

MAREK KUCHARSKI
Nauczyciel ZSO nr 8

NOWOROCZNY FALSTART

DETERMINACJA I KONSOLIDACJA
Sytuacje kryzysowe mają różne
następstwa. Mogą przyczynić się do
pogłębienia stanu krytycznego, mogą
również stać się bodźcem do konstruktywnego działania, będącego początkiem całkowitej odnowy. Nasze przygnębienie i poczucie niesprawiedliwości nie trwało długo – mówi Beata
Dorczak, psycholog szkolny. Wprost
przeciwnie, kryzys nas zjednoczył
i zmusił do działania – dodaje Krystyna Kaliszewska, szkolny pedagog.
W głosie obu pań wyczuwa się determinację i wiarę w słuszność wypowiadanych sądów. Podobnie było 2 stycznia
2013 roku, kiedy dyrekcja, personel
szkolny i uczniowie powrócili do pracy po świątecznej przerwie. Dwa tygodnie, jakie pozostały do zimowych
ferii, przerodziły się w okres intensywnych spotkań, formalnych i nieformalnych, organizowanych przez dyrekcję
i nauczycieli szkoły. Spontanicznie wyłoniony został sztab kryzysowy, który pod egidą dyrektora, Marka Gawła
zajął się poszukiwaniem dróg wyjścia
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Atmosfera to zgoła odmienna od
tej, w jakiej szkoła przywitała nowy
rok. Przypomnijmy kilka faktów z nieodległej jeszcze przeszłości. 28 grudnia minionego roku Kronika Krakowska zaskoczyła wszystkich informacją
o dramatycznym losie trzynastu krakowskich szkół, które decyzją Prezydenta Miasta miały być przeznaczone
do zamknięcia, połączenia lub stopniowego wygaszania. Na liście znalazł
się, ku ogólnemu zaskoczeniu, również
ZSO nr 8 przeznaczony do stopniowego wygaszania. Projekt uchwały przedstawiony miał być w czasie cyklicznych
obrad Rady Miasta. Sesja została zaplanowana na 9 stycznia 2013 roku. Ostateczna decyzja zapaść miała jednak na
sesji Rady Miasta 31 stycznia 2013
roku. Czarny scenariusz, szczęśliwie,
się nie sprawdził. Szkoła z opresji wyszła obronną ręką. Prezydent Miasta
wycofał się z podjętej, jak się okazało –
pochopnie, decyzji, akcentując w argumentacji szczególnie aspekt realizowa-

nia przez szkołę pozytywnego, merytorycznego i rozwojowego programu.

Pytanie, czy do całego zamieszania dojść musiało, wydaje się być dziś
mało zasadne. Ani Dyrekcja szkoły, ani
nauczyciele nie chcą oglądać się wstecz.
To co ich interesuje, to przyszłość. Program naprawczy opracowany został
jeszcze w październiku, zanim doszło
do podjęcia nieuzasadnionej i niesprawiedliwej, jak czas pokazał, decyzji. Rozwinięto współpracę z Klubem
Sportowym Bronowianka, czego potwierdzeniem stało się wzbogacenie
oferty edukacyjnej gimnazjum o klasy
sportowe. Również w gimnazjum postanowiono stworzyć po raz pierwszy
w Polsce klasę o profilu szachowym
pod patronatem Krakowskiego Klubu
Szachistów. Rozszerzono ofertę edukacyjną w liceum opracowując projekty utworzenia klas akademickich
(we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim) o nowych profilach:
biznesowym, psychologiczno-pedagogicznym i językowo-kulturoznawczym.
Przeniesiono do budynku głównego
bibliotekę, której ultranowoczesne zaplecze ma sprzyjać dalszej działalności
Klubu Recenzenta, inicjatywy unikalnej w skali krajowej. Zadbano również o opracowanie planów obniżenia
kosztów eksploatacji budynku. Szkoła,
przy aktywnym współudziale rodziców
i uczniów, organizuje Dni Otwarte.
Ze swoją ofertą stara się też dotrzeć do
innych placówek edukacyjnych Krakowa. Pomaga jej w tym lokalna Parafia. Plany są ambitne, a ich słuszność
z pewnością potwierdzą najbliższe lata.
Póki co, wszyscy u „Kantego” cieszą
się wiosną i nadchodzącymi Świętami
Wielkanocnymi.
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fot. arch. ZSO nr 8

AMBITNE PLANY
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LES P’TITS GIBUS
W KOSZALINIE

fot. arch. ZSO nr 7

Kiedy cztery lata temu przyjechałam do Krakowa, by podjąć pracę lektora języka francuskiego w XVII LO im. Młodej Polski na Złotym Rogu, już wtedy świtał
mi w głowie pomysł założenia w szkole małej grupy teatralnej. Niestety, wciąż
brakowało mi na to zarówno czasu, jak i środków... Aż do dnia, w którym na
krakowskim wieczorku poetyckim przypadek postawił na mojej życiowej drodze Axela de Vreese, mieszkającego w Krakowie belgijskiego aktora i reżysera.

Na deskach teatru

ÉLODIE CAILLIAU

Lektor j. belgijskiego XVII LO

N

iemal od razu opowiedziałam
Axelowi o pomyśle utworzenia francuskojęzycznych warsztatów teatralnych
w XVII LO, a on zapalił się do tego
projektu. Przedsięwzięliśmy wówczas
pierwsze kroki, by zainteresować projektem stowarzyszenie Wallonie-Bruxelles International i zdobyć w ten sposób środki na sfinansowanie go choć po
części. Ku naszej wielkiej radości z każdej strony napłynęły do nas pozytywne
odpowiedzi.
Na początku roku szkolnego 20112012 otworzyliśmy nasze pierwsze
warsztaty teatralne. Na pierwszym
spotkaniu zjawiło się około dziesięciu
zainteresowanych uczniów, spośród
których siedmioro (uczęszczających do
II i III klasy XVII LO) podążyło za teatralną przygodą aż do samego końca.
Tak powstała aktorska trupa o nazwie
„P’tits Gibus”. Zeszłoroczny spektakl
skupiał się wokół belgijskich piose-
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nek, połączonych nicią przewodnią,
zrodzoną z pomysłów zarówno moich,
Axela, jak i uczniów. Trupa wystawiała
ów spektakl kilkakrotnie przy różnych
okazjach: uświetniła swoim występem
ceremonię dwudziestolecia sekcji dwujęzycznej z j. francuskim w XVII LO
w Krakowie, później zaś zaprezentowała się na gali zorganizowanej na
dwudziestolecie sekcji dwujęzycznych
w Polsce, która miała miejsce w Warszawie. Prawdziwy chrzest teatralny
odbył się 18 kwietnia 2012 r. przed
dwustuosobową widownią zgromadzoną w Centrum Kultury Rotunda, gdzie
„P’tits Gibus” wystąpili tego samego
wieczoru, co trupa teatralna sekcji Filologii Francuskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, również prezentująca
spektakl w reżyserii Axela de Vreese.
Po zeszłorocznych sukcesach moja
chęć podjęcia kolejnego teatralnego
wyzwania wzrosła jeszcze bardziej.
Zachęciłam więc licealistów i Axela do
zaangażowania się w to doświadczenie
po raz drugi. Tym razem mój wybór
padł na sztukę Laurenta Van Wettera
pt. „Éduqons-les”, napisaną na podsta-

wie osobistego świadectwa nastolatków i skierowaną do młodzieży. Scenariusz tej sztuki otrzymałam dzięki
osobistemu kontaktowi z autorem, do
którego napisałam, by zasięgnąć porady odnośnie spektaklu odpowiedniego
dla młodzieży uczącej się języka francuskiego. Laurent Van Wetter przesłał
mi wówczas swoją najnowszą, niewydaną jeszcze sztukę.
Skoro scenariusz został wybrany, pozostało jedynie zabranie się za
motywowanie uczniów do pracy. Tym
razem na warsztaty teatralne zgłosiło się ośmioro chętnych licealistów
z klas II i III. Ćwiczyliśmy emisję głosu, pracowaliśmy nad oddechem i francuską wymową, wybieraliśmy sceny
do odegrania podczas spektaklu oraz
dyskutowaliśmy na temat kostiumów
i scenografii. Wspólne wysiłki szybko
zaczęły przynosić wymierne efekty.
W tym roku marzyło mi się więcej
niż wystawienie spektaklu na scenie
w Rotundzie. Bardzo chciałam, by
i teraz licealiści mieli okazję zagrania
przed większą publicznością, tak jak
ich starsi koledzy podczas zeszłorocznych uroczystości obchodów dwudziestolecia sekcji dwujęzycznych. I wtedy
jeszcze raz do tej historii wmieszał się
życiowy przypadek: podczas zebrania
w Warszawie poznałam osobiście organizatorkę Festiwalu francuskojęzycznych teatrów szkół średnich, który odbywa się rokrocznie w marcu
w Koszalinie. I to właśnie było wszystko to, czego było mi trzeba do realizacji
moich zamierzeń. Zachęceni udziałem
w festiwalu licealiści natychmiast zaangażowali się w projekt i zyskali jeszcze większą motywację do naszych cotygodniowych, teatralnych spotkań.
Na spotkanie z teatralna przygodą
wyjechaliśmy z Krakowa 28 lutego. Po
piętnastogodzinnej podróży pociągiem
dotarliśmy do Koszalina, gdzie witało
nas piękne słońce i uczniowie współorganizującego festiwal, I LO im. St.
Dubois. Po krótkim odpoczynku spędziliśmy popołudnie na próbie, a wieczorem pojechaliśmy do teatru Dialog
na uroczystość otwarcia Festiwalu
i występ grupy licealistów z Liceum
im. Leonarda da Vinci w Montaigu we
Francji. Przedstawienie ogromnie nam
się spodobało, na nasze szczęście znakomici Francuzi nie brali udziału w rywalizacji, lecz byli honorowymi gośćmi
Festiwalu. Nazajutrz czekał nas wyjątkowo długi, męczący i pełen emocji

widowni oddała nam owację na stojąco. całej widowni długo nie milkły. Po uroByły to chwile prawdziwego tryumfu.
czystości wręczenia nagród na naszych
Komentarze zasłyszane od pu- zwycięzców czekała jeszcze odświętna
bliczności po zakończeniu spektaklu kolacja.
potwierdzały moje wrażenia, ale trzeTu jednak nasza przygoda z teba było poczekać jeszcze kilka godzin atrem bynajmniej się nie kończy. „P’tits
na werdykt festiwalowego jury. Wie- Gibus” wystąpią w rodzinnym mieście
czorem wróciliśmy do teatru, wysłu- 26 marca na deskach Centrum Kulchaliśmy przemówień miejskich rad- tury Rotunda. Już dzisiaj serdecznie
nych i przewodniczącego jury, którzy wszystkich zapraszamy!
wielokrotnie podkreślali ogrom pracy
i talentu wszystkich występujących na Tłumaczenie : Justyna Polony-Poluk
festiwalowej scenie uczniów i wreszcie
ze sceny padł niecierpliwie wyczeZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7
kiwany werdykt:
przy ul. Złoty Róg 30 w Krakowie
Pierwsza Nagroda
Festiwalu wędruje
ZAPRASZA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW
do Krakowa! TrudNA
no opisać, co działo się przez kilkaDZIEŃ OTWARTYCH DRZWI,
naście następnych
który odbędzie się
minut: wybuchy
uczniowskiej radow sobotę 6 kwietnia 2013r.
ści, moja ogromod godz. 10.00 do 12.00
na nauczycielska
duma, a oklaski

υ

υ

dzień. Próba z oświetleniem, warsztaty
teatralne prowadzone przez zawodowego aktora aż wreszcie przyszedł czas
na rywalizację grup licealnych. Przed
nami zaprezentowała się konkurencja
z Warszawy, Rzeszowa, Poznania, zaś
nasza grupa miała wystąpić jako ostatnia. Poziom stresu wzrastał po każdym
obejrzanym spektaklu – wszystkie były
bardzo oryginalne i bardzo piękne.
I wreszcie wybiła godzina 17.15, nadeszła tak długo wyczekiwana chwila:
moi krakowscy licealiści zajęli swoje
miejsca na scenie, ja w reżyserce, gasną
światła, rozbrzmiewa muzyka... spektakl się rozpoczyna! Przedstawienie
trwało pół godziny i było to trzydzieści
minut najczystszej przyjemności. Młodzi adepci sztuki teatralnej okazali się
profesjonalistami w każdym calu: ich
aktorska gra i tempo prowadzonej akcji
były bez zarzutu, a z widowni co chwilę
dobiegały wybuchy szczerego śmiechu.
I oto z sali dobiega do reżyserki grzmot
oklasków, ja również oklaskuję moich
aktorów ze wszystkich sił i dołączam
na scenę do wspólnych ukłonów. Część

XXIV i XXV Sesja R ady Dzielnicy VI
XXIV Sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się
3 stycznia 2013 roku. Podjęto następujące uchwały: UCHWAŁA Nr XXIV/216/2013 – radni przyjęli
plan rzeczowo finansowy na rok 2013 na kwotę
34 000 zł: składki na ubezpieczenia społeczne – 940
zł; składki na Fundusz Pracy – 220 zł; wyngrodzenia
bezosobowe – 4300 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6320 zł; zakup energii – 7300 zł, zakup usług
remontowych – 420 zł, zakup usług pozostałych –
7200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej – 1500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej – 5400 zł, podróże
służbowe krajowe – 400 zł.
UCHWAŁA Nr XXIV/217/2013 – w związku z wpisaniem do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 zadania z listy rankingowej zadań powierzonych na rok
2013 pn.: „Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze na
wysokości Szkoły Podstawowej” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2013, radni wnieśli o zwolnienie środków finansowych Rady
Dzielnicy VI Bronowice zarezerwowanych na realizację powyższego zadania. Jednocześnie uchylono
uchwały: Nr XV/157/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
i Nr XVI/164/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/157/2012 Rady Dzielnicy
VI Bronowice z dnia 22 marca 2012 r. Uchwały te
dotyczyły wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania
inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy
VI Bronowice do realizacji w latach 2012-2013.
UCHWAŁA Nr XXIV/218/2013 – z listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, moder-

nizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą wykreślono zadanie pn.: „Modernizacja boiska przy ul.
Zarzecze na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 153”
ujęte dotychczas na pozycji 2. (przyjęte Uchwała Nr
XXII/201/2012 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia
25.10.2012 r.).
UCHWAŁA Nr XXIV/219/2013 – radni negatywnie
zaopiniowali projekt uchwały Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na
Błonie 15 b i zamiaru likwidacji szkół wchodzących
w skład Zespołu, poprzez stopniowe wygaszanie.
W uzasadnieniu radni zwrócili uwagę m.in. na fakt,
że od września 2012 r. ZSO realizuje program naprawczy zmierzający do podniesienie poziomu nauczania i poprawy wizerunku szkoły.
UCHWAŁA Nr XXIV/220/2013 – w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI do wydawania opinii
oraz występowania z wnioskami w terminie od dnia
14 stycznia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.

XXV Sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się 21 lutego. Podjęto uchwały: UCHWAŁA Nr XXV/221/2013
– dokonano podziału dodatkowych środków finansowych w wysokości 60 000 zł, przeznaczonych na
zadania priorytetowe na rok 2013, w następujący
sposób: bezpieczeństwo publiczne – dofinansowanie druku książeczki pt. „Z nimi jestem bezpieczny”
– 2 500 zł; oświata i wychowanie – zakup pianina dla
Szkoły Podstawowej nr 153 – 4 000 zł; gospodarka
komunalna i ochrona środowiska – montaż znaków
drogowych, luster, słupków oraz wyznaczanie znaków poziomych wg wskazań Dzielnicy oraz remont
ulic, chodników i oświetlenia wg wskazań Dzielnicy –
45 000 zł; kultura – dofinansowanie publikacji książki

pt.: „Pracownia witrażowo-szklarska Tadeusza Stanisława Wilkosza” – 5 000 zł. Pozostała rezerwa
w kwocie 3 500 zł.
UCHWAŁA Nr XXV/222/2013 – w planie rzeczowofinansowym wydatków Dzielnicy VI Bronowice na
rok 2013 przeniesiono z § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) kwotę w wysokości 260 zł na § 4300
(zakup usług pozostałych).
UCHWAŁA Nr XXV/223/2013 – radni pozytywnie
zaopiniowali projekt zmiany ordynacji wyborczej
w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
pod warunkiem przyjęcia postulatu o utrzymanie
wymogu stałego zameldowania w danej dzielnicy,
co najmniej na pół roku przed wyborami.
UCHWAŁA Nr XXV/224/2013 – z listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków” przyjętych Uchwałą Nr XXI/192/2012
z dnia 20 września 2012 r., radni wycofali zadanie pn.
„Zakup materiałów profilaktyczno-dydaktycznych,
w tym zakup nagród w konkursie Prawo i Ty dla szkół
podstawowych i gimnazjów” na kwotę 3 500 zł, którą przeznaczyli na druk książeczki pt. „Z nimi jestem
bezpieczny”.
UCHWAŁA Nr XXV/225/2013 – radni zawnioskowali do Prezydenta Miasta Krakowa o wystąpienie
do Ministra Skarbu Państwa, Ministra Obrony Narodowej oraz Prokuratora Generalnego o przekazanie terenów zielonych w obrębie ulic: L. Rydla,
H. Rodakowskiego, L. Kmietowicza, Krakusów oraz
linii kolejowej 133 (E-30) na rzecz Gminy Miejskiej
Kraków z przeznaczeniem na zieleń publiczną. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 roku oraz zgodnie
z aktualnie opracowywaną zmianą studium przedmiotowy teren przeznaczony jest na teren zieleni
urządzonej.
Pełna wersja uchwał na stronie internetowej Dzielnicy VI
Bronowice www.dzielnica6.krakow.pl
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KLUB INTEGR ACJI
SPOŁECZNEJ
FUNDACJI „LEONARDO”

ZAPR ASZA NA BEZPŁATNE
KURSY:

▪ komputerowe
▪ biurowo-kadrowe
▪ języka angielskiego
▪ zakładania własnej firmy
▪ fotografii
▪ projektowania stron www

WARSZTATY:

▪ poruszania się po rynku pracy
▪ rozmów kwalifikacyjnych
▪ komunikacji interpersonalnej
▪ asertywności
▪ radzenia sobie ze stresem
▪ zarządzania czasem
▪ techniki efektywnej nauki

KONSULTACJE SPECJALISTÓW:
▪ doradca zawodowy
▪ pracownik socjalny
▪ psycholog

Oferta Klubu jest dla osób bezrobotnych mieszk ających w Kr akowie
w szczególności do osób pozostających poza rynkiem pracy, które nie pobierają zasiłku z Urzędu Pracy, emerytury ani
renty, a chcą zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne

Kontakt:
ul. Krakusa 8
tel. (12) 263 00 88
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
www.kisleonardo.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKAI
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNI

