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DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
wtorek    – Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 
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XLVII
SESJA RADY
DZIELNICY VI
W październiku sesja Rady Dzielnicy 
VI nie odbyła się, w związku z czym 
na ostatniej sesji radni spotkali się 
25 września br. Na XLVII sesji Rady 
Dzielnicy podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XLVII/385/2014
w sprawie ponownego zawarcia umo-
wy najmu lokalu socjalnego. Radni 
zaopiniowali pozytywnie ponowne za-
warcie umowy najmu lokalu socjalne-
go stosownie z pismem Urzędu Miasta 
Krakowa: ML-02.7123.324.2014.ES 
z dnia 13.08.2014 r.
Uchwała nr XLVII/386/2014
W ramach zadań powierzonych na rok 
2015 w zakresie Programu „Bezpieczny 
Kraków” radni przyjęli zadania na łącz-
ną kwotę 11 900 zł:
Nazwa zadania: Zakup nagród dla 
uczestników akcji „Bezpieczne ferie”, 
„Bezpieczne wakacje”, Dzień Dziec-
ka, Mikołajki, organizowanych na te-
renie Dzielnicy VI, kwota: 1500 zł, 
jednostka realizująca: Straż Miejska; 
Nazwa zadania: Zakup nagród rze-
czowych dla uczestników konkursów:
„Prawo i my”, „Prawo, ratownictwo, 
bezpieczeństwo”, turnieju tenisa stoło-
wego, biegu na orientację oraz innych 
organizowanych przez Straż Miejską na 
terenie Dzielnicy VI, kwota: 2000 zł, 
jednostka realizująca: Straż Miejska; 
Nazwa zadania: Zakup materiałów 
profilaktycznych w ramach realizowa-
nych programów profilaktycznych (ka-
mizelki i opaski odblaskowe, książki), 
kwota: 1000 zł, jednostka realizują-
ca: Straż Miejska; Nazwa zadania: 
Autochodzik do prowadzenia zajęć  
w przedszkolach i szkołach podstawo-
wych na terenie Dzielnicy VI, który uła-
twia dzieciom poznanie i zrozumienie 
przepisów ruchu drogowego oraz zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze, 
kwota: 1100 zł, jednostka realizująca: 
Straż Miejska; Nazwa zadania: Fan-
tom do treningów elementów pierwszej 
pomocy, kwota: 3500 zł, jednostka 
realizująca: Straż Pożarna; Nazwa 
zadania: Zestaw do pozoracji ran i ob-
rażeń u osoby poszkodowanej, kwota: 
2800 zł, jednostka realizująca: Straż 
Pożarna.

Uchwała nr XLVII/387/2014
w sprawie delegowania członków Rady 
Dzielnicy VI Bronowice do prac w ko-
misjach powołanych przez jednostki 
miejskie. Na okres od 1 października 
do 31 października 2014 r. wydelego-
wano niżej wymienionych członków 
Rady Dzielnicy VI Bronowice: Woj-
ciech Borkowski, Jacek Domański, 
Krzysztof Duda, Marcin Dzierżak, Ali-
cja Gackiewicz, Waldemar Janusz, An-
drzej Kędzior, Jerzy Kopacz, Adam Ko-
zik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta Maj, 
Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, Ewa 
Nowak, Agata Pasionek-Sacha, Łukasz 
Quirini-Popławski, Małgorzata Sro-
czyńska, Stefan Suliński, Artur Śliwa, 
Łukasz Wyrobiec.
Uchwała nr XLVII/388/2014
w sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji: „Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego z usługami  
w części parteru, garażem podziem-
nym, zagospodarowaniem terenu, 
miejscami postojowymi na terenie – na 
działkach nr 167/82, 167/83 obr. 2 
Krowodrza, wraz z dwoma wjazdami 
z działki drogowej nr 585, 586 obr. 3 
Krowodrza przy ul. Rydla w Krakowie”. 
Radni z uwagi na nieprzystosowanie 
ul. Rydla wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
Bronowicką do przyjęcia dodatkowego 
wzmożonego ruchu drogowego nega-
tywnie zaopiniowali powyższe zamie-
rzenie inwestycyjne.
Uchwała nr XLVII/389/2014
w sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji: „Budowa budynku biuro-
wo-usługowo-handlowego wraz z ga-
rażem podziemnym oraz przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa istniejącego 
budynku usługowego na budynek biu-
rowo-usługowo-handlowy wraz z gara-
żem podziemnym oraz budowa miejsc 
postojowych na działkach nr: 256/5, 
70/1, 69/6, 69/5, 69/4, 69/7, 
256/3, 67/6 obr. 1 Krowodrza,  
a także budowa i przebudowa niezbęd-
nej infrastruktury technicznej (stacja 
transformatorowa, przyłącza, sieci we-
wnętrzne i instalacje) na działkach nr: 
256/5, 70/1, 69/6, 69/5, 69/4, 
69/7, 256/3, 67/6, 295, 233/3 
obr. 1 Krowodrza oraz nr 426/1 obr. 
6 Krowodrza, przy ul. Lindego i ul. Na 
Błonie w Krakowie”. To zamierzenie 
inwestycyjne radni zaopiniowali pozy-
tywnie.
Uchwała nr XLVII/390/2014
w sprawie projektu planu rzeczowo-fi-
nansowego wydatków Dzielnicy VI na 

rok 2015. Radni zawnioskowali o przy-
jęcie projektu planu rzeczowo-finanso-
wego wydatków Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2015 (dz. 750, rozdz. 75022) 
na kwotę 34 000 zł przedstawiony  
w załączniku do uchwały.
Uchwała nr XLVII/391/2014
w sprawie przeniesienia środków finan-
sowych w planie rzeczowo-finansowym 
wydatków Dzielnicy VI na rok 2014. 
Zawnioskowano o dokonanie przenie-
sienia środków finansowych w następu-
jący sposób: § 4110 składki na ubezpie-
czenie społeczne zmniejszono o 10 zł,  
§ 4120 składki na fundusz pracy zmniej-
szono o 7 zł, § 4170 wynagrodzenie bez-
osobowe zmniejszono o 90 zł, § 4210 
zakup materiałów i wyposażenia zwięk-
szono o 2 762 zł, § 4270 zakup usług 
remontowych zwiększono o 1500 zł,  
§ 4300 zakup usług pozostałych zmniej-
szono o 450 zł, § 4360 opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej 
sieci telefonicznej zmniejszono o 630 
zł,  § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  
w stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej) zmniejszono o 2 975 zł, § 4390 
zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono  
o 100 zł, paragrafy: 4260 zakup energii, 
4410 podróże służbowe krajowe oraz  
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego pozosta-
wiono bez zmian. 
Uchwała nr XLVII/392/2014
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pra-
cy aptek krakowskich w 2015 r. Radni 
pozytywnie zaopiniowali projekty:
• uchwały Rady Miasta Krakowa  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy krakowskich aptek ogólnodo-
stępnych w 2015 roku – załącznik nr 1,
• zarządzenia Prezydenta Miasta 
Krakowa w sprawie trybu uzgodnie-
nia zmian w rozkładzie godzin pracy 
krakowskich aptek ogólnodostępnych  
w 2015 roku – załącznik nr 2. 
Pełna treść projektu uchwały, jak i za-
rządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, 
dostępna jest w siedzibie Dzielnicy VI 
oraz na stronie:
www.dzielnica6.krakow.pl
Uchwała nr XLVII/393/2014
w sprawie zmiany na liście rankingo-
wej zadań powierzonych na rok 2015 
w zakresie budowy i przebudowy ulic 
gminnych wraz z oświetleniem. Na listę 
wprowadzono dodatkowe zadania wg 
następującej kolejności: 
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W związku z przystąpie-
niem do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Rejon 
Ronda Ofiar Katynia II” Uchwa-
łą Nr CXIX/1888/14 RMK z dnia 
22 października 2014 r. zapra-
szam serdecznie wszystkich za-
interesowanych mieszkańców na  
spotkanie konsultacyjne, na któ-
rym przedstawiciele Biura Plano-
wania Przestrzennego poinformu-
ją nas o procedurze sporządzania 
planu, w tym m.in. o możliwości 
składania wniosków do planu.

Bogdan Smok

Spotkanie konsultacyjne 
odbędzie się 

17 listopada 2014 r.
 o godzinie 18:00

w Szkole Podstawowej 
Nr 50, ul. Katowicka 28υ υ

• przebudowa ul. Bronowickiej (sta-
ra Balicka) na odcinku od ul. Armii 
Krajowej do skrzyżowania z ul. 
Wernyhory/Balicka • budowa cią-
gu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na 
odcinku od ul. Filtrowej do ul. Na 
Błonie • dobudowa oświetlenia na ul. 
Wieniawy-Długoszowskiego na odcin-
ku od ul. Zielony Most do wejścia na 
os. Złota Podkowa • poszerzenie ul. 
Żelechowskiego o miejsca parkingowe.
Lista zadań powierzonych na rok 2015 

NOWE PLANY
DLA BRONOWIC MAŁYCH

BOGDAN SMOK

MARTA DRUŻKOWSKA
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

Mieszkanka ul. Katowickiej

Nie tak dawno walczyliśmy 
wspólnie, aby zapisy w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego były zgodne  
z oczekiwaniami mieszkańców. Nieste-
ty, mimo dwukrotnego zebrania oko-
ło pięciuset podpisów pod uwagami  
i wielkiego poparcia Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic oraz Zarządu  
i Rady Dzielnicy VI tak się nie stało. 
Naszym zdaniem zapisy Studium są 
zbyt liberalne w stosunku do oczeki-
wań mieszkańców Bronowic Małych. 
Studium zostało uchwalone 7 lipca 
2014 roku, a jego zapisy będą stano-
wiły wytyczne do opracowywania no-
wych planów miejscowych. Do tej pory 
nasze Bronowice były chronione dwo-
ma miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego: „Bronowice 
Małe – Tetmajera” do ul. Groszkowej 
i Katowickiej (przy szkole) oraz od  
ul. Groszkowej i Katowickiej „Bronowi-
ce Małe – Rondo Ofiar Katynia”.

W związku z uchwaleniem nowego 
Studium Rada Miasta podjęła uchwałę 
o przystąpieniu do zmiany planu zago-

spodarowania przestrzennego  „Rondo 
Ofiar Katynia II” (pokrywającego się 
z obszarem planu „Bronowice Małe – 
Rondo Ofiar Katynia”). Stąd też mo-
żemy się spodziewać liberalnego po-
dejścia planistów dla tego obszaru pod 
względem intensywności i wysokości 
zabudowy, na co nie może być naszej 
zgody. Nie możemy również dopuścić 
do wyprowadzenia ruchu samocho-
dowego z nowych inwestycji na ulice 
Groszkową i Katowicką.

Drugim zagrożeniem może być 
decyzja sądu o uchyleniu w części pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Bronowice Małe – Tetmajera”, jednak 
o tym w jakim zakresie Naczelny Sąd 
Administracyjny uchyli plan dowiemy 
się po czekającej nas rozprawie. 

Na dzień dzisiejszy musimy  przy-
gotować się do walki o wizję rozwoju 
Bronowic Małych zgodną z wolą miesz-
kańców, która jednocześnie będzie 
chronić walory krajobrazowe i kultu-
rowe wyjątkowego miejsca, w którym 
żyjemy.

w zakresie budowy i przebudowy ulic 
gminnych wraz z oświetleniem po do-
konanych zmianach przedstawia się 
następująco:
• rozbudowa i budowa dojść i do-
jazdów do budynków mieszkalnych 
oraz urządzeń z nimi związanych oraz 
miejsc postojowych wraz z oświetle-
niem, odwodnieniem i przekładkami 
kolidującego uzbrojenia na działkach 
nr 107/20, 489/11 obr. 3 Krowodrza 
w rejonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek 

w Krakowie • przebudowa ul. Brono-
wickiej (stara Balicka) na odcinku od 
ul. Armii Krajowej do skrzyżowania  
z ul. Wernyhory/Balicka • budowa cią-
gu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na od-
cinku od ul. Filtrowej do ul. Na Błonie  
• dobudowa oświetlenia na ul. Wienia-
wy-Długoszowskiego na odcinku od ul. 
Zielony Most do wejścia na os. Złota 
Podkowa • poszerzenie ul. Żelechow-
skiego o miejsca parkingowe. υ υ

ZAPROSZENIE 
NA KONSULTACJE

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego, Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia
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Rada dzielnicy w liczbach
Przedstawiamy Państwu staty-

stykę dotyczącą pracy Rady, Zarządu 
i Komisji merytorycznych w kończą-
cej się kadencji 2011-2014 oraz dla 
przykładu podział środków finanso-
wych w roku 2013, będących w dys-
pozycji Dzielnicy VI na zadania prio-
rytetowe i powierzone.

Ilość sesji
Ilość 

posiedzeń 
Zarządu

Ilość 
uchwał 

podjętych
przez 

Zarząd

Ilość 
uchwał 

podjętych 
przez Radę

Ilość  
projektów 

uchwał przy-
gotowanych 
przez Zarząd

Ilość projektów uchwał 
przygotowanych przez 

Komisje

48 146 82 393 331 56

Zadania priorytetowe

Zadania powierzone

Komunikacja
z mieszkańcami         – 47 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne  – 98 000 zł
Oświata i Wychowanie    – 154 900 zł
Ochrona Zdrowia      – 29 000 zł
Pomoc Społeczna      – 58 000 zł

Remonty
przedszkoli i szkół    – 230 000 zł
Program
„Bezpieczny Kraków”       – 11 900 zł

Gospodarka Komunalna    – 57 000 zł
Kultura                      – 81 900 zł
Rezerwa: 3 500 zł
Ogółem: 530 000 zł

Lokalne
wydarzenia kulturalne       – 17 800 zł
Problematyka
osób niepełnosprawnych    – 94 350 zł
Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia  – 888 600 zł
Modernizacja
i utrzymanie terenów 
zielonych         – 206 247 zł
Remont
infrastruktury sportowej    – 30 400 zł
Ogółem: 1 479 297 zł

υ

Mieszkalnictwo

bRonowickie
spRawy

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

Zmieniło się sporo w dotych-
czasowej polityce mieszkaniowej. 
Zmieniły się też zasady wynajmu 
mieszkań dla osób mających bar-
dzo niskie dochody. Znowelizowana 
przez Radę Miasta Krakowa uchwała 
w sprawie zasad wynajmowania loka-
li mieszkalnych wchodzących w skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Miej-
skiej Kraków oraz tymczasowych po-
mieszczeń (Uchwala Nr CXIII/1758/14 
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierp-
nia 2014 r.) spowodowała, że Wydział 
Mieszkalnictwa UMK rozpoczął 
procedurę aktualizacji wniosków 
mieszkaniowych wszystkich osób, 
które zostały wstępnie zakwali-
fikowane do udzielenia pomocy 
mieszkaniowej. 

Zgodnie z uprawnieniami wyni-
kającymi z uchwały Nr LVIII/795/12 
Rady Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy 
opiniuje ponowne zawarcie umowy naj-
mu lokalu w oparciu o protokół z wizji 

przeprowadzonej przez przedstawicieli 
Dzielnicy, posiadane dokumenty oraz 
informacje dotyczące osób zamiesz-
kujących w lokalu, przede wszystkim  
w przedmiocie zachowania, które  
w sposób rażący lub uporczywy wykra-
cza przeciwko porządkowi domowemu.

Nasza dzielnica jak dotychczas po-
zytywnie opiniowała wszystkie przed-
łożone wnioski o zawarcie ponow-
nych  umów najmu lokalu dotyczących 
mieszkańców naszej dzielnicy. υ υ

υ υ

30 października na zaprosze-
nie radnego Marcina Dzierżaka, do 
Bronowic przyjechał Prezydent Miasta 
Krakowa Jacek Majchrowski. Spotka-
nie z Bronowianami o nazwie „Brono-
wickie sprawy” służyło omówieniu pro-
blemów, wyzwań, szans oraz zagrożeń, 
przed którymi stoi nasza okolica. 

Prezes Zarządu SM Widok Bog-
dan Pawela omówił temat koniecznej 
modernizacji dworca przesiadkowego 
Widok. Rozmowy z mieszkańcami do-

tyczyły również budowy stacji Szyb-
kiej Kolei Aglomeracyjnej oraz ochro-
ny Młynówki Królewskiej. Największe 
emocje budził temat dawnej jednostki 
wojskowej przy ulicy Rydla.

Prezydent był zaskoczony tak dużym 
zaangażowaniem mieszkańców w sprawę 
fortu. Mieszkańcy domagali się zdecydo-
wanych działań Prezydenta ukierunko-
wanych na ochronę terenu przed zabu-
dowaniem i określenia kierunku rozwoju 
terenu na zieleń urządzoną.

Po spotkaniu Prezydent zgodził 
się zrewidować studium dla tego tere-
nu. Najbliższa okazja ku temu nastąpi 
w przeciągu kilku miesięcy. Od czasu 
uchwalenia studium Miasto Kraków 
rozszerzyło swoje granice i potrzeb-
ne jest także uchwalenie studium dla 
nowych obszarów. Prezydent poparł 
także priorytetowe sporządzenie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zobowiązał się rów-
nież wystąpić do stosownego ministra  
z wnioskiem o skomunalizowanie tere-
nu na rzecz gminy. 

„To ogromny przełom w sprawie” – 
mówi z zadowoleniem Marcin Dzier-
żak. „Teraz tylko trzeba dopilnować, 
aby w tej sprzyjającej atmosferze słowa 
Prezydenta stały się faktem”.

fo
t.

 J
ak

ub
 W

ło
de

k



6

BUDŻET OBYWATELSKI
rozstrzygnięcie głosowania w budżecie
obywatelskiM bRonowic 
Od 27 września do 5 października mieszkańcy Krakowa mogli głosować na pro-
pozycje zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano 67320 
głosów, w tym 59199 za pomocą Internetu, a 8201 tradycyjną metodą papierową 
w punktach głosowania. Można podsumować kolejne 10 miesięcy pracy nad bu-
dżetem, ale najpierw o zwycięskich projektach.

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

W Bronowicach najwięcej gło-
sów zdobył projekt dopuszczenia jaz-
dy rowerem po chodnikach wzdłuż 
ul. Armii Krajowej, na odcinkach bez 
dróg rowerowych, który polega na za-
montowaniu znaków drogowych ze-
zwalających na poruszanie się rowerem  
w ciągu pieszych, by umożliwić sen-
sowną i legalną jazdę na tym odcin-
ku. Projekt zdobył w głosowaniu 4859 
punktów, a na jego wykonanie po-
mysłodawca przewidział 20 000 zł. 
Na drugim miejscu Pakiet „Angielski  
i Bezpieczeństwo" – inicjatywa „An-
gielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygo-
dniu dla Krakowskich Uczniów" oraz 
„Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci 
przez Jezdnię" i „Monitoring dla Szkół  
i Przedszkoli w Dzielnicy VI", który zdo-
był 4787 punktów, a jego wykonanie 
kosztuje 99 600 zł. Trzecie miejsce to 
wymiana nawierzchni asfaltowej na ca-
łej długości ulicy Zielony Most – 3298 
punktów, 100 000 zł. Czwarte miejsce 
dla zatok parkingowych przy ulicy Bro-
nowickiej, czyli wyznaczenia i budowy 
miejsc parkingowych wzdłuż północnej 
strony ulicy Bronowickiej w miejscu ist-
niejącego chodnika i pasa zieleni. Projekt 
zyskał 3717 głosów, a na jego wykonanie 
projektodawca przewidział 95 000 zł. 

Na realizację projektów dla każdej 
dzielnicy Krakowa wygospodarowano 
po 100 000 zł. Z tego powodu do re-
alizacji w tym roku nie wejdą projekty, 
które zajęły od drugiego do czwartego 
miejsca. Oprócz zwycięskiego projektu 

do realizacji wejdą dalsze propozycje, 
które według kolejności wyczerpują 
pulę przeznaczoną na budżet obywa-
telski dla Dzielnicy, ale w sumie jej nie 
przekraczają i będą mogły być zreali-
zowane jeszcze w tym roku. Pozostałe 
projekty, które zostaną zrealizowa-
ne to: budowa progu zwalniającego  
z kostki brukowej, będącego jednocze-
śnie bezpiecznym przejściem dla pie-
szych na ul. Zarzecze, na wysokości KS 
Bronowianka – 33 000 zł, renowacja 
elewacji budynku oraz okien Filii nr 
7 Krowoderskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Balickiej – 35 981 zł oraz 
„Roztańczone Mydlniki”, czyli propo-
zycja rozpowszechniania kultury ta-
necznej wśród mieszkańców i zapozna-
nie ich ze światem tańca towarzyskiego 
–  5 102 zł.  Gratulujemy! 

Pełna lista rankingowa projektów 
wraz z ilością punktów, którą każdy  
z nich otrzymał znajduje się pod adre-
sem budzet.krakow.pl, na stronie inter-
netowej Rady Dzielnicy VI lub w siedzi-
bie Rady przy ul. Zarzecze 124 a. 

Ewaluacja projektu trwa. Wiele 
osób przyglądało się całemu procesowi 
i już zgłaszają propozycje usprawnienia 
procedur, aby budżet obywatelski dla 
Krakowian miał spójne zasady. Reguły 
powinny być czytelne i jednakowe dla 
wszystkich dzielnic, a w szczególności 
te dotyczące promocji projektu, orga-
nizacji spotkań konsultacyjnych, form 
głosowania, a skończywszy na weryfi-
kacji projektów. 

W mojej ocenie w skali całego 
miasta nie wszystko wypadło ideal-
nie, ale nie od razu Kraków zbudowa-
no. Nie zrażając się powinniśmy dalej 
rozwijać ideę budżetu obywatelskiego 
i wdrażać ją w życie. Dążymy do uzy-
skania funkcjonalnego narzędzia dla 
aktywnych mieszkańców i zwiększenia 
puli środków na budżet obywatelski  
o co najmniej kilka razy. Proszę już dzi-
siaj założyć, że sami Państwo będziecie 
prowadzić promocję projektu, organi-

zować spotkania, a do głosowania sta-
wią się wszyscy sąsiedzi i frekwencja 
pobije wszelkie wybory samorządowe. 
Bronowice z kolejnej edycji budżetu 
wyszły z tarczą. Jesteśmy co raz więk-
szymi optymistami jeśli chodzi o przy-
szłość tej formy sprawowania władzy. υ υ

AMFITEATR
EMOCJI

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

Co jakiś czas  jestem pytany  
o amfiteatr „modernizowany” w ra-
mach przyznanych środków finanso-
wych przez naszą dzielnicę na realiza-
cję budżetu obywatelskiego.

Pytanie to sprawia mi nie lada  
kłopot, gdyż wszelkie ustalenia doty-
czące zakresu modernizacji lub prze-
budowy amfiteatru były lub powinny 
być uzgadniane przez projektodawcę  
z Zarządem Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu. Dotyczy to również 
harmonogramu i terminu realizacji in-
westycji oraz dopilnowania jego reali-
zacji, bo taka jest idea budżetu obywa-
telskiego – projektowanie, uzgadnianie 
i monitorowanie projektów.

Tytuł zadania zgłoszonego do bu-
dżetu obywatelskiego mówił o odno-
wieniu amfiteatru. Jego nawierzchni,  
schodów, szafy elektrycznej, wzboga-
ceniu o tablicę – ekran, tak aby mógł 
służyć różnym celom społecznym: pro-
jekcjom, odczytom, przedstawieniom, 
otwartym spotkaniom mieszkańców. 
Korzystanie wolne i bezpłatne.

Jak się jednak okazuje Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu zgodził się na realizację czę-
ściową projektu, bez budowy tablicy, 
uzasadniając to między innymi w ten 

Lista zadań zatwierdzonych do realizacji, stanowiąca 
załącznik do Zarządzenia Nr 3131/2014 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 31.10.2014 znajduje się na 
stronie: www.budzet.krakow.pl
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napisz: marcin.dzierzak@gmail.com

υ

SZYBKA KOLEJ
AGLOMERACYJNA
Mieszkańcy Krakowa w ostatnim referendum opowiedzieli się za budową metra. 
Transport kolejowy jest najefektywniejszy, sprawnie przemieszcza potoki pasa-
żerów. Jeżeli by wykonać decyzję mieszkańców, będzie koniecznym zadłużenie 
miasta na okres 100 lat.

MARCIN DZIERŻAK

Roczny budżet Miasta Krako-
wa wynosi 3,9 mld zł. 2,3 mld zł mia-
sto wydaje na tzw. wydatki stałe, tzn. 
na oświatę i wychowanie (1,2 mld zł), 
utrzymanie infrastruktury (0,5 mld 
zł), administrację (0,5 mld zł), bezpie-
czeństwo publiczne (0,1 mld zł) oraz 
ochronę zdrowia. Pomoc społeczna  
i mieszkalnictwo kosztują miasto 0,4 
mld zł, na kulturę wydatkowane jest 
0,3 mld zł. Pozostałe środki w wysoko-
ści 0,9 mld zł przeznaczone są na inwe-
stycje w infrastrukturę.

Koszt budowy pierwszej linii me-
tra w Krakowie szacuje się na 10 mld 
zł. Jeżeli zostałoby przyznane dofinan-
sowanie ze środków unijnych, wkład 
Miasta wynosiłby 6,5 mld zł. Szacu-
je się, że utrzymanie metra będzie 
kosztować budżet miasta dodatkowo 
0,2 mld zł rocznie (koszty niepokryte  
z przychodów ze sprzedaży biletów). 

Gdyby potrzebny wkład miasta 6,5 
mld zł zaciągnąć w postaci kredytu na 
100 lat, rata kredytu wyniosłaby 0,26 
mld zł. Jeżeli dodamy do tego 0,2 mld 
zł potrzebnych rocznie na utrzymanie 
jednej linii, z dzisiejszych 0,9 mld zł 
do inwestycji oznaczonych kolorem 
czerwonym, pozostawałaby w budżecie 

sposób: „Przedmiotowy projekt mie-
ści się w kosztach realizacji środków 
finansowych jakie Rada Dzielnicy za-
deklarowała przeznaczyć na realiza-
cję, jednakże zasadnym jest, aby teren 
amfiteatru został kompleksowo zmo-
dernizowany i zagospodarowany wraz 
z zaprojektowaniem nowych obiektów 
konstrukcyjnych umożliwiających ak-
tywną integrację oraz włączenie się 
mieszkańców w życie społeczne i mię-
dzypokoleniowe”.  

Z mojej wiedzy wynika, że rezy-
gnacja projektodawcy z budowy trwa-
łej konstrukcji ekranu była warunkiem 
pozytywnego zweryfikowania projektu 
i poddanie go pod głosowanie miesz-
kańców. Po tej decyzji zakres robót 
ograniczył się do przebudowy schodów, 
remontu szafy energetycznej i oczysz-

czenia amfiteatru polegającego na usu-
nięciu trawy, chwastów i jego odmu-
leniu. Ponieważ nie wszystkie środki 
zostały wykorzystane na realizację 
wymienionych  prac wspólnie z przed-
stawicielami ZIKiT podjęliśmy decyzję 
o remoncie siedzisk amfiteatru do wy-
czerpania środków, mając na uwadze 
to, że po ich oczyszczeniu okazało się, 
że są one w fatalnym stanie. 

W przyszłym roku należy konty-
nuować prace polegające na remoncie 
siedzisk, co będę rekomendował nowo 
wybranej Radzie. 

Teraz już mogę jednak zapewnić, 
że kino letnie zostanie zainauguro-
wane w wakacje przyszłego roku, co  
w rozmowie ze mną, zadeklarował dy-
rektor Centrum Młodzieży im. dr. Hen-
ryka Jordana Bartłomiej Kocurek. υ υ

BOGDAN SMOK zwycięzcą 
rankingu Krakowskich 

Samorządowców w kategorii 
„Najlepszy Radny Dzielnicowy”

przeprowadzony przez Fundację
Aurea Libertas i Fundację Obywatelską.

Wyniki rankingu to efekt 11 miesięcy 
pracy Fundacji polegającej między in-
nymi na badaniu wielu wskaźników: 
• Analiza protokołów Sesji, Komisji, 
posiedzeń Zarządów • Obecność na Se-
sjach, udział w pracach Komisji • Refe-
rowanie uchwał, udział w dyskusji, ilość 
zgłoszonych poprawek • Wynik wybor-
czy i stopień realizacji programu wybor-
czego • Dostępność i rozpoznawalność 
radnego • Skuteczność wprowadzania 
pomysłów i projektów • Ocena radnego 
przez mieszkańców • Szybkość reakcji  
i merytoryczne podejście do problemów.
Bogdan Smok zajął  pierwsze miejsce w 
Dzielnicy VI zdobywając 66.21 punktów 
na 100 możliwych i  wygrał   rywalizację 
w 7 z 11 ocenianych kategoriach: dobry 
wizerunek, społecznik, radny z inicjaty-
wą, dostępny, obowiązkowy, zdolny do 
współpracy, człowiek sukcesu.
Na drugim  miejscu uplasowała się Ali-
cja Gackiewicz – wiceprzewodnicząca 
Rady, a na trzecim Andrzej Kędzior – 
przewodniczący Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych. 

Wynik w skali Krakowa:
1.miejsce
Bogdan Smok Dzielnica VI 
zwycięzca w 7 kategoriach.
2.miejsce 
Piotr Klimowicz Dzielnica V
i Maciej Nazimek Dzielnica X
zwycięzcy w 6 kategoriach.
3.miejsce
Jakub Kosek Dzielnica IV 
zwycięzca w 5 kategoriach.

Z rankingiem można zapoznać się na stronie 
www.rankingsamorzadowcow.pl

Amfiteatr
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KRAKOWSKI WĘZEŁ
KOMUNIKCYJNY

υ υ

połowa tego. To oznacza spowolnienie 
rozwoju infrastruktury drogowej, par-
ków, muzeów, szkół itd.

Problem wybrnięcia z decyzji pod-
jętej w referendum pozostawiam inicja-
torom pomysłu umieszczenia pytania  
o metro. Aby znacząco poprawić ofertę 
komunikacji publicznej wystarczy uru-
chomić Szybką Kolej Aglomeracyjną 
na bazie istniejącej trakcji kolejowej. 
Budowa jednej stacji to koszt ok. 0,01 
mld zł. Część stacji jak np. Łobzów ist-
nieje, lecz wymaga tańszych remontów 
i dostosowania. Czas przejazdu Szybką 
Koleją Aglomeracyjną z Dworca Głów-
nego na lotnisko w Balicach to 20 mi-
nut z przystankami.

W sprawie komunikacji publicz-
nej w okresie przedwyborczym padają 
obietnice darmowej komunikacji miej-
skiej. Chciałbym Państwa przestrzec 
przez populistycznymi hasłami kandy-
datów na urząd prezydenta i radnych 
Miasta Krakowa. Dzisiejsze wydatki 
na komunikację publiczną w Krako-
wie wynoszą 500 mln zł, a przychody 
ze sprzedaży biletów i usług 350 mln 
zł, miasto dokłada rocznie 150 mln 
zł. Entuzjaści darmowej komunika-
cji publicznej zakładają, iż aby jeździć 
darmowo będzie trzeba rozliczać PIT 
w Krakowie. Twierdzą, że związany  
z tym wzrost przychodów z podatku 
dochodowego do budżetu miałby się 
miastu opłacać.

Jeżeli przyjrzeć się pomysłowi 
dokładniej, to można założyć, iż bar-
dzo szybko wszyscy studenci podró-
żujący MPK zaczną rozliczać podatki  
w Krakowie. Ich przychody są nieste-
ty relatywnie niskie, a więc przychody 
miasta uległyby bardzo nieznacznemu 
zwiększeniu. Ponadto, wzrost ilości 

Bezpieczeństwo Publiczne
2 %Ochrona Zdrowia

1 %

Pozostałe
24 %

Utrzymanie 
Infrastruktury

13 %

Pomoc Społeczna
 i Mieszkalnictwo

10 %

Oświata i Wychowanie
30 %

Administracja
13 %

Kultura
7 %

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA 2014

pasażerów może spowodować, że sieć 
będzie niewydolna. Potrzebne będą in-
westycje w tabor i infrastrukturę, które 
nie są przez pomysłodawców uwzględ-
niane. Mam również wątpliwości, czy 
większy ścisk panujący w tramwajach 
będzie sprzyjał przesiadaniu się z wy-
godnego samochodu do tańszego tram-
waju czy autobusu.

Więcej podróżnych w komunikacji 
publicznej, to mniejsze korki, czyst-
sze powietrze, cichsze miasto, drożne 
chodniki przez brak na nich zaparko-
wanych samochodów. Komunikacja 

publiczna już dzisiaj jest tańsza od po-
dróżowania samochodem (w przypad-
ku zakupu biletu okresowego różnica 
jest ogromna). Aby zachęcić miesz-
kańców miasta do przesiadania się do 
komunikacji publicznej, ta musi zacząć 
konkurować wygodą, bowiem cenowo 
już dziś jest korzystna. Potrzebny jest 
nowy tabor, infrastruktura w lepszym 
stanie umożliwiająca krótsze czasy 
przejazdu, rozbudowa infrastruktury 
do nowych osiedli oraz mniejszy tłok  
w pojazdach.

DROGI GŁÓWNE

WAŻNIEJSZE DROGI 
ZBIORCZE

DROGI GŁÓWNE
RUCHU PRZYSPIESZONEGO

AUTOSTRADY
ISTNIEJĄCE    PROJEKTOWANE

DROGI EKSPRESOWE

PROJEKTOWANE ODCINKI
TUNELOWE DRÓG

LINIE I PRZYSTANKI KOLEI 
AGLOMERACYJNEJ
GŁÓWNE PRZYSTANKI 
PRZESIADKOWE KOLEI

GRANICA MIASTA KRAKOWA
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BEZPIECZEŃSTWO
W DZIELNICY
Dobiega końca szósta kadencja Rady Dzielnicy VI Bronowice, w której miałem 
przyjemność pełnić funkcję przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpie-
czeństwa.

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin.dzierzak@gmail.com

Podchwytliwym jest, iż poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców jest 
niezależne od jego stanu faktycznego. 
Nagłośnione przez media zabójstwa 
w Krakowie wpłynęły negatywnie na 
poczucie bezpieczeństwa, natomiast 
dane wskazywały, iż takie zajścia mają 
miejsce w określonych grupach chuli-
gańskich lub rzadziej podczas awantur 
domowych. Przypadkowy mieszkaniec 
nie jest narażony na zagrożenie. Dane 
ilości przestępstw na 1000 mieszkań-
ców plasują Kraków w gronie najbez-
pieczniejszych miast Polski, chociaż 
badania poczucia bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców wykazują inaczej.

Piesze patrole zmniejszają wykrywal-
ność przestępstw

Doświadczenie wielu miast świa-
ta pokazuje, iż więcej funkcjonariu-
szy w wydziałach dochodzeniowych 
zwiększa wykrywalność przestępstw  

i wpływa na spadek ich liczby. Niespo-
kojni krakowianie oczekiwali jednak 
funkcjonariuszy na ulicach, co tylko 
pozornie poprawia bezpieczeństwo. 
Osoba mająca zamiar dokonać włama-
nia czy kradzieży zwykle nie robi tego 
na oczach przechodzących funkcjona-
riuszy.

Działania podjęte na terenie Krako-
wa wskazują, iż znacznie skuteczniejsze 
są patrole funkcjonariuszy w cywilnym 
ubraniu. Dobrze zbudowani funkcjo-
nariusze w bluzach z kapturem mogą 
wpływać wręcz negatywnie na poczucie 
bezpieczeństwa, jednakże skutecznie 
ujawniają wykroczenia i przestępstwa 
na gorącym uczynku jak np. malowanie 
na elewacjach budynków.

Szukając kompromisu pomiędzy 
poczuciem bezpieczeństwa a jego fak-
tycznym stanem, podjęte zostały dzia-
łania, które skutecznie wpływały na 
poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy. 
Istotny wpływ na pozytywny trend 
miała większa śmiałość mieszkańców 

w zgłaszaniu obserwowanych zakłóceń 
porządku publicznego. Dla sprawniej-
szej obsługi zgłoszeń interwencyjnych 
zostały powołane centralne ogniwa 
interwencyjne, aby funkcjonariusze 
komend lokalnych mogli skupić się na 
działaniach patrolowych.

Dalszych działań wymaga problem 
spożywania alkoholu oraz zachowanie 
porządku w miejscach publicznych. 
Istniejące prawo nie daje skutecznych 
narzędzi do walki z problemem.

Zadbane otoczenie
Obserwuje się spadek ilości prze-

stępstw i wykroczeń w rejonach za-
dbanych. Wspólne dbanie o estetykę 
przestrzeni, mocniejsze doświetlanie 
ulic, skwerów i parków przez miasto to 
również kierunek działań walki z chu-
ligaństwem.

Jak pokazują statystyki innych 
miast, które rozwinęły sieć monito-
ringu, kamery zmniejszają ilość prze-
stępstw oraz wykroczeń. Wpływają 
również pozytywnie na poczucie bez-
pieczeństwa. W ostatnim referendum 
mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się 
za instalacją kamer.

Monitoring LTE
Wraz z Łukaszem Wantuchem, 

członkiem komisji do spraw monitorin-
gu w Krakowie opracowaliśmy koncep-
cję systemu „Monitoring LTE”. Projekt 
zakłada budowę systemu monitoringu 
w partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Miasto Kraków dostarczyłoby sieć oraz 
serwery, do którego dołączać mogłyby 
się wspólnoty, spółdzielnie oraz wła-
ściciele domów, w których gestii byłby 
zakup kamer z funkcją transmisji da-
nych i czujnikiem ruchu (ok. 1000 zł), 
a także montaż, np. na elewacji. Nie-
które prognozy mówią o możliwości 
powstania nawet 100.000 kamer w ca-
łym mieście, co wymagałoby zabezpie-
czenia 10 mln zł w budżecie miasta na 
infrastrukturę stanowiącą kręgosłup 
systemu. Aktualnie trwają konsultacje 
projektowe. Zainteresowanych admi-
nistratorów budynków bardzo proszę 
o kontakt w tej sprawie z biurem Rady 
Dzielnicy VI.
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2010 2011 2012 2013

Przestępstwa, na które miała wpływ 
służba prewencji

Przestępstwa samochodowe

Uszkodzenie mienia

Włamania do mieszkań

PRZESTĘPSTWA NA TERENIE 
KOMISARIATU POLICJI IV

2011 20132012
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ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE - 
STRAŻ MIEJSKA

DZIELNICA VIBRONOWICE

Trwają konsultacje projektu systemu 
monitoringu w Krakowie. Zainteresowa-
nych administratorów budynków, wspól-
noty mieszkaniowe prosimy o kontakt  
z biurem Rady Dzielnicy VI.

υ υ
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ŚWIĘTY CYRYL I METODY W KAPLICZCE  
W MYDLNIKACH

Greccy misjonarze Państwa 
Wielkomorawskiego, twórcy pisma 
starocerkiewnosłowiańskiego (głagoli-
ca, cyrylica) tłumacze Pisma Świętego 
na język słowiański, a od 1980 r. pa-
troni Europy, znaleźli swoje miejsce  
w Jubileuszowej kapliczce w Mydl-
nikach. Stanowią oni swoistą „Arkę 
przymierza między dawnymi a nowy-
mi laty” (Adam Asnyk).

Pomysł wzniesienia kapliczki upa-
miętniającej miejsce, gdzie w latach 
1914-1951 odprawiane były msze 
święte (obecnie pętla autobusowa) 
podsunął prezes Parafialnego Oddzia-
łu Akcji Katolickiej pan Leopold Krza-
nowicz. Plan zaakceptował asystent ks. 
proboszcz Jan Rajda oraz członkowie  
Akcji Katolickiej, którzy z entuzja-
zmem przystąpili do dzieła.

Rozpoczęła się żmudna praca z za-
łatwianiem formalności. 

W grudniu 2012 r. wystosowa-
no pisma w sprawie poparcia inicja-
tywy budowy kapliczki do: Dzielnicy 
VI, Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu, Archidiecezjalnej Komi-
sji do spraw Konserwacji Zabytków, 
Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej.

Nastąpił okres załatwiania spraw 
formalnych w Urzędzie Miasta Kra-
kowa. W sumie łącznie podpisano 40 
różnych pism i umów. Pan inżynier Fe-
dor kilkadziesiąt razy gościł w różnych 
komórkach Urzędu Miasta Krakowa. 
Trzykrotnie zmieniano propozycję lo-
kalizacji kapliczki, ponieważ  zarządca 
terenu ZIKiT uzależniał to od projek-
towanej rozbudowy pętli autobusowej  
w Mydlnikach. 

14 listopada 2013 roku podpisa-
no umowę z Wydziałem Skarbu Miasta 
na dzierżawę terenu przeznaczonego 
pod budowę kapliczki, co musiało być 
poprzedzone zgodą w postaci uchwały 
Rada Miasta Krakowa.

W listopadzie 2013 r. złożono do 
Wydziału Architektury i Urbanistyki 
wniosek zgłoszenia budowy kapliczki 
wraz z projektem zagospodarowania 

terenu i tu nie odbyło się bez kłopotów. 
Wydział Architektury zmusił nas do 
zakupu nowej mapy sytuacyjno-wyso-
kościowej uprawniającej do projekto-
wania. 

Nadszedł rok 2014, w którym 
wszystkie sprawy formalno-prawne 
zostały załatwione i z dniem 3 marca 
można było przystąpić do budowy ka-
pliczki. 

3 marca wykonano w terenie fun-
dament żelbetowy pod kapliczkę. Przy 
pracach udział wzięło 13 osób, w tym 
również z poza Akcji Katolickiej. Sa-
mochód i koparka były dzięki parafia-
ninowi Panu Polakowi. 

19 marca zamówiono bloki ka-
mienne z piaskowca, w kopalni Rad-
ków koło Wrocławia.

Kolejne prace to uzgodnienie tre-
ści i formy tablicy, wybór odlewnika 
tablicy, wykonanie matrycy. W poło-
wie maja przywiezione zostały bloki 
kamienne z kopalni Radków do firmy 
kamieniarskiej w Krzeszowicach. Tam 
zostały zamontowane tablice, sygna-
turka, figury św. Cyryla i św. Metode-
go, które wcześniej stanowiły podstawę 
ambonki w kościele ufundowanej przez 
ówczesnego proboszcza ks. dr. Stefana 
Dobrzanowskiego. Przy pomocy dźwi-
gu postawiono kapliczkę u zbiegu ulic 
Balickiej i Hemara w dniu 10 czerwca 
2014 r. 

19 czerwca zakończono wszelkie 
prace: impregnacje kamienia, pokrycie 
daszków blachą tytan-cynk, wykona-
nie chodnika z kostki wokół kapliczki, 
niwelacje terenu i zasianie trawy. Dzie-
ło zostało zakończone – już w Boże Cia-
ło, zlokalizowany został przy kapliczce 
I ołtarz w czasie procesji. 

Można stwierdzić, że przy realiza-
cji dobrych dzieł Opatrzność Boża pod-
suwa pomyślne rozwiązania oraz ofiar-
nych ludzi. Okazała się nimi Rodzina 
pana Czesława Floryańskiego z syna-
mi Grzegorzem i Krzysztofem, którzy  
w całości sfinasowali koszt budowy ka-
pliczki. Byli oni również fundatorami 
nowopowstałej bocznej kaplicy przy 
wejściu do kościoła, w której umiesz-
czono historyczny wizerunek obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Dopełnieniem dzieła było poświę-
cenie kapliczki. Dzień 27 września 

stał się przedłużeniem parafialnych 
uroczystości jubileuszowych. Dziekan 
dekanatu Bronowice ks. prałat Józef 
Caputa wraz z księżmi z dekanatu po-
święcili kapliczkę. Ceremonia odby-
ła się z udziałem zaproszonych gości  
i parafian. Prezes Zarządu DIAK-u dr 
Jan Wilk, przedstawiciele parafialnych 
oddziałów AK z dekanatu, przewod-
niczący  Rady Dzielnicy VI – Bogdan 
Smok i Rodzina Fundatora wymieniali 
poglądy na aktualne tematy.

Wystąpił również nasz prezes pan 
Leopold Krzanowicz, który zapoznał 
zebranych z przebiegiem działań zwią-
zanych z powstaniem kapliczki i udzia-
łem członków POAK w uroczystościach 
jubileuszowych. Niestety, było to osta-
nie wystąpienie naszego wieloletniego 
Prezesa, który tę funkcję pełnił nie-
przerwalnie od 1998 r. Zmarł nagle 3 
października pozostawiając rodzinę, 
nas członków w głębokim żalu. Świętej 
pamięci Leopold Krzanowicz pozosta-

ZOFIA FEDOR
KRYSTYNA PIOTROWSKA

nie w naszej pamięci jako człowiek od-
dany dziełom Akcji Katolickiej. Podjęte 
zadania wypełniał wzorowo i wyma-
gał, od nas członków, odpowiedzial-
ności za podjęte dzieła. Był działaczem 
społecznym, przez wiele lat, człon-
kiem Schola Cantorum Mydlnicensis, 
prowadził kronikę parafialną. Stąd  
w Jego ostatniej ziemskiej drodze wzię-
ło udział wielu parafian, przedstawi-
ciele władz lokalnych, przedstawiciele 
władz krajowych i diecezjalnych Akcji 
Katolickiej. υ υ

Śp. Leopold Krzanowicz

fot. Wojciech Wyżga
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NOWE BOISKO NA LEA
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Praca szkoły to nie tylko zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, bardzo ważnym 
elementem w rozwoju młodego pokolenia jest dbanie o jego prawidłowy rozwój 
sprawności fizycznej.

PIOTR WYDRZYŃSKI
Wicedyrektor ZSGDiGW

W ostatnich latach obserwuje-
my promowanie wychowania fizycz-
nego przez instytucje odpowiedzialne 
za edukację młodzieży. W całym kraju 
organizuje się akcje popularyzujące re-
gularny wysiłek fizyczny oraz zdrowy 
styl życia. Wiele podmiotów włączyło 
się w propagowanie zajęć wychowa-
nia fizycznego, jak również aktywnych 
form spędzania czasu. Powstają pro-
gramy, które są kierowane zarówno do 
najmłodszych rozpoczynających na-
ukę jak i do młodzieży na najwyższym 
szczeblu edukacji. Dużo projektów 
uzyskało finansowe wsparcie ze środ-
ków Unii Europejskiej, dzięki czemu 
można było prowadzić zajęcia dodat-
kowe rozwijające sprawność fizyczną.

Do realizacji programów wychowa-
nia fizycznego potrzeba nie tylko zapa-
łu nauczyciela i uczniów ale również 
odpowiedniego zaplecza. Doposażenie 
szkół w sprzęt do ćwiczeń, moderni-
zacja istniejących szkolnych obiektów 
sportowych oraz budowa nowych jest 
kluczowym elementem prawidło-
wej realizacji podstawy programowej  
z wychowania fizycznego. Ilość środ-
ków finansowych, jaka powinna być 
wydatkowana na ten cel otrzymywa-
nych z organów prowadzących jest za-

zwyczaj niewystarczająca, dlatego też 
dyrektorzy poszukują różnych źródeł 
finansowania mogących poprawić in-
frastrukturę sportową szkół. 

Z pomocą finansową często przy-
chodzą jednostki budżetowe, których 
zadania nie są związane z wydatkami 
ponoszonymi na edukację. W bieżącym 

roku Zarząd Infrastruktury Sportowej, 
przeprowadził w kilku krakowskich 
szkołach rewitalizację przyszkolnych 
boisk sportowych. Z inicjatywy Bogda-
na Smoka, radnego Miasta, w Zespole 
Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospo-
darki Wodnej mieszczącym się przy ul. 
Lea 235 w okresie lipiec-sierpień 2014 
ZIS wykonał modernizację boiska, 
polegającą na wymianie nawierzchni 
bitumicznej na nowoczesną powłokę 
syntetyczną-poliuretanową oraz przy-
stosował do pełnienia wielu funkcji. 
Dzięki modernizacji, oprócz gry w pił-
kę nożną, uczniowie mogę rozgrywać 
mecze gry siatkowej, koszykówki oraz 
tenisa ziemnego. Wraz z wykonaniem 
nowoczesnej nawierzchni i wyposaże-
nia w elementy takie jak słupki, bramki, 
kosze, siatki umożliwiające rozgrywki, 
zastosowano również specjalne piłko-
chwyty za bramkami do piłki nożnej 
oraz ławki dla kibicujących. Całość 
otoczona została opaską z kostki bru-
kowej. Dzięki zaangażowaniu naszej 
Dzielnicy Bronowice i olbrzymim na-
kładom finansowym przeznaczonym 
na ten cel można zaobserwować radość 
młodzieży i wzrost motywacji nie tylko 
do aktywnego uczestnictwa na lekcjach 
wychowania fizycznego ale również 
do uczęszczania na zajęcia dodatkowe 
rozwijające sprawność fizyczną. 

Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Kra-
kowie posiada ponad 60-letnią tradycję kształcenia zawodowego młodzieży  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szeroka gama atrakcyjnych zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej  
nr 30 pozwala na wybór tego jednego, upragnionego, a przede wszystkim zgodnego  
z zainteresowaniami potencjalnych kandydatów. 

Sprzedawca, stolarz, ślusarz, piekarz, cukiernik, kaletnik, kucharz, tech-
nolog robót wykończeniowych a nawet pracownik obsługi hotelowej i me-
chanik pojazdów samochodowych to zawody poszukiwane na obecnym ryn-
ku pracy. Wszyscy absolwenci gimnazjów specjalnych posiadający orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole zawodowej lub przysposabiającej do pra-
cy, mogą znaleźć swoje miejsce w naszym ośrodku.

Druga szkoła – Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 – działającą w ra-
mach Ośrodka jest przeznaczona dla młodzieży, której niepełnosprawność in-
telektualna jest zdiagnozowana na poziomie umiarkowanym i znacznym. 
Szeroka oferta edukacyjna i terapeutyczna tej szkoły, pozwala uczniom na  
realizowanie swoich zainteresowań w różnych dziedzinach, a także na zdobywanie kom-
pendium wiedzy o współczesnym świecie w całej jego złożoności. Wyposażanie naszych 
uczniów w kompetencje społeczne w trakcie realizacji działań edukacyjno-rewalidacyj-
nych, jest gwarancją na ich późniejsze funkcjonowanie w samodzielnym życiu.

Informacja

Wszelkie dodatkowe informacje  
i zapisy w sekretariacie szkół na ulicy 
Szujskiego 2 w Krakowie. 

Tel: 12/4229439
Dyrekcja Ośrodka ul. Barska 45
Tel/Fax: 12/2662967

υ υ

Boisko przy Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Śp. Leopold Krzanowicz
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KANDYDACI W WYBORACH DO RAD DZIELNIC – DZIELNICA VI BRONOWICE

OKRĘG NR 1 – 1. DRUŻKOWSKA MARTA wiek: 38 zawód: HISTORYK SZTUKI, KONSULTANT PLANISTYCZNY zam. KATOWICKA popierany przez: TOWARZYSTWO PRZYJA-
CIÓŁ BRONOWIC, BEZPARTYJNY; 2. FRANCZYK MAREK wiek: 35 zawód: PRZEDSIĘBIORCA zam. OS. ZŁOTA PODKOWA popierany przez: NIEZALEŻNY; 3. MARCZYŃSKA-MIK 
NATALIA wiek: 38 zawód: POLITOLOG zam. OS. ZŁOTA PODKOWA popierany przez: NIEZALEŻNY; 4. SZCZĘŚNIAK-KĄDZIOŁEK AGNIESZKA wiek: 36 zawód: MGR BIOLOGII zam. 
TETMAJERA popierany przez: BEZPARTYJNY

OKRĘG NR 2 – 1. PASIONEK-SACHA AGATA wiek: 38 zawód: PEDAGOG zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY,  2. PŁAZA MICHAŁ wiek: 27 zawód: KONTROLER 
RUCHU LOTNICZEGO zam. LINDEGO popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 3 – 1. SZWED MARIA wiek: 67 zawód: EMERYTKA zam. NA BŁONIE popierany przez: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC  2. ŚLIWA ARTUR wiek: 50 
zawód: PRACOWNIK ADMINISTRACJI zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 4 – 1. ANTOSIEWICZ WALDEMAR wiek: 42 zawód: KSIĘGOWY zam. KATOWICKA popierany przez: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC, 2. BOJM  
DANIEL wiek: 36 zawód: ANALITYK BIZNESOWY zam. PROFESORA MYCZKOWSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. KOTEK MARCIN wiek: 37 zawód: INFORMATYK zam. 
GEN. WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 5 – 1. KOPACZ JERZY wiek: 69 zawód: INŻYNIER GEOLOG zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. KORDULA LEOKADIA wiek: 70 zawód: MGR 
PRAWA I ADMINISTRACJI – UJ zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. OSTROWSKI JERZY wiek: 21 zawód: STUDENT zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 6 – 1. DUDA KRZYSZTOF wiek: 22 zawód: STUDENT zam. NA BŁONIE popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 2. ZECHENTER PAWEŁ 
wiek: 53 zawód: GRAFIK, FOTOGRAF zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 7 – GACKIEWICZ ALICJA wiek: 69 zawód: INŻYNIER METALURG, PEDAGOG zam. PRZYBYSZEWSKIEGO popierany przez: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC

OKRĘG NR 8 – 1. JANUSZ WALDEMAR wiek: 48 zawód: TECHNIK ELEKTROENERGETYK zam. NA BŁONIE popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. STRZEBOŃSKA ALICJA wiek: 37 
zawód: KSIĘGOWA zam. JABŁONKOWSKA popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 9 – 1. BIELECKI MACIEJ wiek: 28 zawód: STARSZY ANALITYK KREDYTOWY zam. ARMII KRAJOWEJ popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. DZIUBA WOJCIECH 
wiek: 20 zawód: STUDENT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE zam. KSIĘDZA MACHAYA popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. KORDAS KRYSTYNA wiek: 70 zawód:  
EMERYTKA zam. BRONOWICKA popierany przez: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC, 4. NOWAKOWSKI JANUSZ wiek: 50 zawód: KIEROWCA - MECHANIK SAMOCHO-
DOWY zam. KUNICKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY, 5. PASIERB MACIEJ wiek: 25 zawód: KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO zam. LINDEGO popierany przez: STOWARZY-
SZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 6. QUIRINI-POPLAWSKI ŁUKASZ wiek: 34 zawód: PRACOWNIK NAUKOWY, URBANISTA, DZIAŁACZ SPOŁECZNY zam. STRÓŻECKIEGO 
popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 10 – 1. GOCH ADAM wiek: 37 zawód: INŻYNIER CHEMII zam. WIERZYŃSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. MAJ ELŻBIETA wiek: 53 zawód: INŻYNIER 
INŻYNIERII ŚRODOWISKA, PROJEKTANT zam. KUROZWĘCKIEGO

OKRĘG NR 11 – 1. PRYWAŁKO WŁODZIMIERZ wiek: 65 zawód: NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA zam. WERYHY-DAROWSKIEGO popierany przez: KOMITET WYBOR-
CZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO, NIEZALEŻNY, 2. TUREK MAŁGORZATA wiek: 55 zawód: TECH. BUDOWLANY zam. RYDLA popierany przez: NIEZALEŻNY,  
3. WESOŁOWSKA BEATA wiek: 43 zawód: OPIEKUNKA DZIECIĘCA zam. RYDLA popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC

OKRĘG NR 12 – 1. DZIERŻAK MARCIN wiek: 27 zawód: INŻYNIER MECHANIK zam. RODAKOWSKIEGO, 2. KRAJEWSKI ŁUKASZ wiek: 36 zawód: ARCHITEKT zam. KRZYWY 
ZAUŁEK popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. KULCZYCKI RYSZARD wiek: 33 zawód: TECHNIK BUDOWLANY zam. PRZYBYSZEWSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 13 – 1. BIAŁEK MICHAŁ wiek: 21 zawód: STUDENT zam. GRENADIERÓW popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. SMOK BARTOSZ wiek: 24 zawód: STUDENT  
zam. ZARZECZE popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC

OKRĘG NR 14 – 1. DOMAŃSKI JACEK wiek: 79 zawód: INŻ. EMERYT zam. RODAKOWSKIEGO popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 2. KMIE-
CIK DOROTA wiek: 45 zawód: PRACOWNIK SOCJALNY zam. WJAZDOWA popierany przez: BEZPARTYJNY, 3. KRUSZNIEWSKA AGNIESZKA wiek: 36 zawód: FRYZJER zam.  
PRZYBYSZEWSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY, 4. RYGORCZUK MARIUSZ wiek: 19 zawód: UCZEŃ zam. RYDLA

OKRĘG NR 15 – 1. JANOWSKI PIOTR JÓZEF wiek: 25 zawód: STUDENT zam. ZARZECZE popierany przez: BEZPARTYJNY, 2. SMOK BOGDAN wiek: 59 zawód: NAUCZYCIEL 
zam. ZARZECZE popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC

OKRĘG NR 16 – 1. BORKOWSKI WOJCIECH wiek: 32 zawód: MGR INŻ. ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA W TRANSPORCIE zam. WESELE popierany przez: STOWARZYSZENIE 
MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 2. NIEBIELSKI MATEUSZ wiek: 19 zawód: STUDENT POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ KIERUNEK BUDOWNICTWO zam. LEA popierany przez: BEZPARTYJNY

OKRĘG NR 17 – 1. KOSSAKOWSKI JERZY wiek: 58 zawód: RENCISTA (GRAFIK KOMPUTEROWY) zam. ALTANOWA popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. NIEBIELSKI KRZYSZ-
TOF wiek: 59 zawód: PRACOWNIK SAMORZĄDOWY zam. LEA popierany przez: BEZPARTYJNY, 3. PERČIĆ MARGARETA wiek: 34 zawód: MGR TURYSTYKI I REKREACJI zam. 
PIASTOWSKA popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 4. SZOSTAK PIOTR wiek: 20 zawód: STUDENT zam. ALTANOWA popierany przez: NIEZALEŻNY

OKRĘG NR 18 – 1. KUCHARCZYK MARCIN wiek: 30 zawód: INŻYNIER ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ zam. ZARZECZE popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW 
BRONOWIC, 2. SULIŃSKI STEFAN wiek: 44 zawód: NAUCZYCIEL zam. RYDLA popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. SZUMIEC ROKSANA wiek: 37 zawód: GEOLOG NAFTOWY, LICEN-
CJONOWANY POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI zam. RYDLA popierany przez: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO

OKRĘG NR 19 – 1. BACZYŃSKI JAKUB wiek: 23 zawód: STUDENT zam. ZARZECZE popierany przez: NIEZALEŻNY, 2. BARAN WOJCIECH wiek: 26 zawód: STUDENT zam. 
NA BŁONIE, 3. BORKOWSKI ŁUKASZ wiek: 22 zawód: STUDENT zam. WESELE popierany przez: BEZPARTYJNY, 4. BRYLOWSKI WOJCIECH wiek: 41 zawód: KIEROWCA-MECHA-
NIK zam. BANDTKIEGO popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 5. KOWALCZYK MARIA wiek: 59 zawód: SOCJOLOG zam. GÓRNA popierany przez:  
NIEZALEŻNY, 6. MATUSZEWSKA KATARZYNA wiek: 40 zawód: EKONOMISTKA zam. PRZYBYSZEWSKIEGO popierany przez: NIEZALEŻNY, 7. NIEMCZUK MARIA wiek: 65 zawód: 
MGR ZOOTECHNIKI-BANKOWIEC zam. ZARZECZE popierany przez: BEZPARTYJNY

OKRĘG NR 20 – 1. BURDA MARIAN wiek: 58 zawód: ELEKTROMONTER zam. BRONOWICKA popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC, 2. JARECKI 
TOMASZ wiek: 22 zawód: LOGISTY zam. ZŁOTY RÓG popierany przez: NIEZALEŻNY, 3. KOZIK ADAM wiek: 47 zawód: NAUCZYCIEL zam. ZŁOTY RÓG popierany przez: NIEZA-
LEŻNY, 4. SIKORA STANISŁAW wiek: 63 zawód: PRZEDSIĘBIORCA BUDOWLANY; PROJEKTANT INSTAL. BUDOWL.; HANDLOWIEC zam. PASTERNIK popierany przez: TOWARZY-
STWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC, BEZPARTYJNY

OKRĘG NR 21 – 1. SANIOCKI KRZYSZTOF wiek: 61 zawód: INŻ. MECHANIK zam. BALICKA, 2. SROCZYŃSKA MAŁGORZATA wiek: 28 zawód: AUTOR INSTRUKCJI TECHNICZ-
NYCH zam. ZAPOLSKIEJ popierany przez: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC

Obszary okręgów, numery obwodów i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz ich adresy, a także pozostałe 
informacje na temat wyborów do Rad Dzielnic dostępne są na stronie internetowej

www.bip.krakow.pl 
             

Wybory - niedziela 16 listopada 2014 roku

Lokale wyborcze czynne w godzinach od 7.00 do 21.00


