M I E S I Ę C Z N I K R A DY D Z I E L N I C Y V I B R O N O W I C E
Nr 171 grudzień 2013

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1426-5022

WESOŁYCH
ŚWIĄT
JUBILEUSZ
PA R A F I I
Ś W. WO J C I EC H A
ROWEROWE
ŚWIĘTA

CZY ULICE
CZAS
DOCZEKAJĄ SIĘ NA REWITALIZACJĘ
PRZEBUDOWY?

▪

W NUMERZE:

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

XXXVI

Przewodniczący Rady i Zarządu:

Sesja Rady Dzielnicy VI

▪

3

Ulice

Członkowie Zarządu:

- czy doczekają się
przebudowy 			

4

5

6

Lekcja
8

Rowerowe

Święta				

▪
▪

▪

liwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za
pośrednictwem e-mail
tel.: 604 228 830;
e-mail: biuro@bogdansmok.pl

10

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p.
(wejście od ul. Wiedeńskiej,
budynek KS „Bronowianka”)
30-149 Kraków

11

Jubileusz w Parafii

św. Wojciecha 		

BOGDAN SMOK – przez okres najbliższych trzech miesięcy istnieje moż-

BIURO RADY I ZARZĄDU
DZIELNICY VI BRONOWICE

Złoty Róg

w Europie			

piątek – Artur Śliwa, członek Zarządu, 18.00-19.00

10

Dzień

Pluszowego Misia		

▪

9

Sejm Pamięta

o Bronowicach Małych

wtorek – Bogdan Smok, Przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00

DYŻURY RADNYCH MIASTA KRAKOWA:

Obywatelska

▪

poniedziałek – Jerzy Kopacz, członek Zarządu, 12.00-13.00
czwartek – Alicja Gackiewicz, Z-ca Przewodniczącego, 10.00-11.00

Czas na Rewitalizację

- prezentacja projektów

▪

Jerzy Kopacz
Artur Śliwa
Łukasz Wyrobiec

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI:

Czujmy

się Bezpieczniej		

▪

Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu:
Alicja Gackiewicz

Prystora i Ochlewskiego

▪

Bogdan Smok

12

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

Biuro czynne:
poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com
Okładka: fot. Ilona Stus
Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail:
dzielnica6@um.krakow.pl
Skład i łamanie:
Ilona Stus
Druk:
Zakład Poligraficzny "ROMA-POL"
tel. (12) 423-73-72

2

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.
Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby:
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

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

spokojnych, pełnych ciepła i radości
świąt bożego narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie,
przy blasku wigilijnej świecy
oraz spełnienia marzeń i wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym roku 2014
życzy
w imieniu Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
przewodniczący
Bogdan Smok
oraz Redakcja

XXXVI

υ

Sesja Rady Dzielnicy
VI odbyła się 12 grudnia br.
Na sesji radni podjęli uchwałę –
uchwała Nr XXXVI/303/2013
– w sprawie zmiany zadania priorytetowego na rok 2014, dotyczącego budżetu partycypacyjnego. W ramach zadań priorytetowych na rok
2014 zwiększono kwotę na zadanie
pn.: „Budżet partycypacyjny” z kwoty

75 000 zł do kwoty 83 000 zł. Tym samym zmniejszono rezerwę, w ramach
zadań priorytetowych na rok 2014, do
kwoty 9 000 zł. Kwotę w wysokości 83
000 zł, przeznaczoną na zadanie pn.:
„Budżet partycypacyjny”, radni podzieli
w następujący sposób: Plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 50 – 33 000 zł
oraz Amfiteatr na Widoku – 50 000 zł.
Druga podjęta na sesji uchwała, uchwała Nr XXXVI/304/2013, dotyczyła
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI do
wydawania opinii oraz występowania
z wnioskami o których mowa w § 4 pkt.
4 i 5 Statutu Dzielnicy VI w terminie
od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia
3 stycznia 2014 r.

υ

XXXVI
SESJA RADY
DZIELNICY VI

W dniu 30 listopada br. nastąpiło
otwarcie Punktu Obsługi Mieszkańców w nowopowstałej galerii handlowej „Bronowice”, znajdującej się przy
ul. Stawowej 61.
Mieszkańcy Krakowa mogą tam
m.in.: złożyć wniosek o dowód osobisty
lub prawo jazdy, zarejestrować pojazd,
dokonać czynności zameldowania lub
wymeldowania oraz uzyskać pomoc
przy rejestracji działalności gospodarczej. W Punkcie Obsługi Mieszkańców
można również składać wnioski i podania do wszystkich wydziałów Urzędu
Miasta Krakowa.

Punkt czynny będzie
od poniedziałku do soboty
w godzinach od 10:00 do 18:00
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ULICE
PRYSTORA I OCHLEWSKIEGO
– czy doczekają się przebudowy?

Zdjęcia ulic zostały nadesłane przez mieszkańców

Od kilku lat ulice na osiedlu Widok-Zarzecze są w kiepskim stanie. Albo nie
były wykonane od początku jak należy, czyli z kilkudziesięcioletnią perspektywą funkcjonowania, albo dodatkowo są rozjeżdżane przez dostawcze samochody. Niektóre z nich udało się naprawić. Chociaż mieszkańcy ulic Prystora
i Ochlewskiego nie mogą doczekać się remontu, to nie oni zabiegali o niego
tym razem.

Ulica Prystora

czy zapewnienie środków finansowych
na budowę hali sportowej w Szkoły
Podstawowej nr 138 w Mydlnikach.
Oczywiście to nie jedyne inwestycje
realizowane dzięki dobrej współpracy
naszych radnych ze środków budżetowych miasta. Należy tu wspomnieć
wybudowaną w Mydlnikach sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych,
która poprawiła bezpieczeństwo, wybudowanie uniwersalnego boiska
w pasie Młynówki Królewskiej dla dzieci i młodzieży, czy też trwającą w chwili
obecnej przebudowę peronów na pętli
tramwajowej w Bronowicach Małych.
[SP]

Ulica Ochlewskiego
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fot. Ilona Stus

S

ąsiedzi z bliskich ulic zwrócili
się do naszych radnych Miasta – Marty Pateny i Bogdana Smoka z apelem
o pomoc w przebudowie tych ulic. To
właśnie przeważyło: obywatelskie podejście do lokalnych spraw. Radzie
Dzielnicy Bronowice nie wystarczyło
środków finansowych na to zadanie,
dlatego radni postanowili zwrócić się
o poparcie remontów do pozostałych
radnych RMK: przyjęcie odpowiednich
poprawek do budżetu miasta na 2014
rok i zaplanowanie ich w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta. Głosowanie w II połowie grudnia przesądzi
o remontach wymienionych ulic.
Radna Marta Patena jest jednak
dobrej myśli, gdyż dotychczasowa dobra współpraca z przewodniczącym
Rady Dzielnicy i jednocześnie radnym
miasta Bogdanem Smokiem daje konkretne efekty, jak chociażby wybudowanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych

Remont pętli tramwajowej na os. Widok

Nadchodzi koniec roku, czas podsumowań oraz wyznaczania celów na kolejny rok. W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągamy trend spadku przestępstw zarówno w Bronowicach, jak i całym Krakowie. Paradoksalnie poczucie bezpieczeństwa wśród krakowian również spada, głównie za sprawą nagłośnionych w mijającym roku w ogólnopolskich mediach kilku przypadków
gangsterskich porachunków.

MARCIN DZIERŻAK

Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

C
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hociaż wskaźniki przestępstw
na 100 tys. mieszkańców, w Krakowie są znacznie niższe, aniżeli w Warszawie, Wrocławiu czy Katowicach, to
jednak o żadnym innym mieście tyle
źle się nie mówiło, co o Krakowie. Być
może zaskoczeniem dla ogólnopolskich
dziennikarzy jest fakt, że w Mieście
Krakowie kojarzonym z kulturą, historią, sztuką występują problemy ich
rodzimych miast. Uczciwie patrząc na
ranking przestępczości miast polskich,

Kraków zajmuje dobre miejsce w połowie stawki. Budowanie sztucznego napięcia wokół Krakowa, odwiedzanego
przez 8 mln gości rocznie i zamieszkałego przez kolejny milion mieszkańców nie służy poczuciu bezpieczeństwa
w mieście. Przestępczość spada, a jej
wykrywalność stoi na wyjątkowo wysokim poziomie. Szczególnie skuteczne
na tle Krakowa są działania IV Komisariatu Policji, w którym rejonie znajdują się szczęśliwie Bronowice.
Ostatnimi miesiącami zaobserwowano zuchwałych włamywaczy sprawdzających czujność mieszkańców Bronowic. Włamywacze zwykli wchodzić
do mieszkań oraz domów w czasie obecności domowników przez niezabezpieczone zamkiem drzwi. Przebywający
w innych pomieszczeniach mieszkańcy nie orientują się, gdy włamywacze wynoszą z domu kosztowności.
W przypadku nieoczekiwanego kontaktu z domownikiem, włamywacze
zwykli tłumaczyć fakt swojej obecności

chęcią sprzedaży książki telefonicznej,
czy poszukiwania pokoju do wynajęcia.
Mechanizm działania włamywaczy funkcjonuje bardzo dobrze w połączeniu z nieaktywnymi obywatelsko
mieszkańcami. Okradzeni zwykli zgłaszać sprawę na policję, ale jako że nie
mieli okazji zobaczyć złoczyńców, toteż
nie dostarczają policji danych umożliwiających skuteczne działanie. Ci z kolei, których czujność domowego miru
spowodowała bezpośrednią konfrontację ze „sprzedawcami książki telefonicznej” i mieli okazję poznać niepożądanych gości, zwykle nie zgładzają tego
faktu na policję, ponieważ nie zostali
poszkodowani.
Powyższy model kradzieży jak
i reakcji mieszkańców jest niestety
powszechny. Świadkowie nie zgłaszający sprawy na policję, nie dostarczają
funkcjonariuszom niezbędnych rysopisów, prawdopodobnych podejrzanych
o kradzieże w sąsiedztwie, co znacznie
utrudnia prowadzenie postępowania.
Sukcesy naszego komisariatu
w wykrywaniu sprawców kradzieży,
czy „graficiarzy” są dowodem na zdolności dochodzeniowe oraz prewencyjne. Kluczowe w ostatecznym sukcesie
pozostają: materiał dowodowy, świadkowie i rysopisy.
Korzystając z okazji życzę Państwu spokojnych, wesołych oraz bezpiecznych Świąt, a także wyznaczenia
ambitnych, ale osiągalnych celów na
2014 rok. Wesołych Świąt!
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CZUJMY
SIĘ BEZPIECZNIEJ

Ulice
Po Remoncie
W

październikowym numerze „Gazety Bronowickiej”, w artykule
„Lista długa a środki skromne”, przedstawiliśmy Państwu listę ulic oczekujących na remont nawierzchni.
Zakończył się remont części chodnika na ul. Zarzecze, na odcinku od
ul. Na Błonie do ul. Wiedeńskiej. Było
to ostatnie realizowane w tym roku
zadanie, z zakresu prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia.
Kontynuacja remontu chodnika
przy ul. Zarzecze, aż do ul. Justowskiej,
przewidziana jest na przyszły rok.

υ

υ

Ulica Zarzecze po remoncie na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Wiedeńskiej
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CZAS NA REWITALIZACJĘ
– prezentacja projektów
W poprzednim numerze „Gazety Bronowickiej” pisaliśmy o Sesji Rady Miasta,
podczas której odbyły się prezentacje projektów zagospodarowania terenu po
byłym pomniku marszałka Koniewa, przy ulicy Armii Krajowej, w pasie Parku
„Młynówka Królewska”, przygotowanych przez studentów Architektury Krajobrazu – Studiów Międzywydziałowych Uniwersytetu Rolniczego.
Chcieliśmy w tym miejscu przeprosić panią Patrycję Chojecką za pominięcie jej osoby w prezentacji zespołu. Poniżej, raz jeszcze przedstawiamy
pełne składy zespołów, które przygotowały projekty:
Zespół I: Karolina Brzozowska,
Patrycja Chojecka, Konrad Cofór,
Joanna Sęk.
Zespół II: Agnieszka Kępa, Olga Kawecka, Renata Kowalczyk, Kamila
Warchoł, Katarzyna Żak.
Zgodnie z obietnicą, w obecnym
numerze prezentujemy wizualizacje
projektów wraz z ich opisem.

Projekt Zespołu I

G

łównym założeniem projektowym było utworzenie przestrzeni pu-

blicznej oraz parkowej, w taki sposób
aby uzyskać efekt swoistej kameralności, pomimo sąsiadujących z terenem
ciągów komunikacyjnych.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców pobliskiej zabudowy oraz
uwzględniając strefy wydzielone pierwotnie, został opracowany projekt
koncepcyjny, łączący w sobie trzy części. Pierwsza – reprezentacyjna – ma
stanowić wizytówkę całego założenia,
w związku z tym będzie to obszar wybrukowany, utrzymany w stonowanej
kolorystyce, jedyny akcent będzie stanowiła instalacja z czerwonych drabin.
W założeniu projektowym jest to element upamiętniający strażaków, którzy oddali życie podczas akcji ratunkowych. Dopełnienie tej instalacji ma
stanowić nasyp ziemny, ograniczony
granitowym murem, po którym będzie

spływać woda. Utworzony nasyp będzie posiadał przejście, które połączy
ze sobą część reprezentacyjną z parkową. Przejście w założeniu ma stanowić
element zaskoczenia odbiorcy, nie będzie ono dostrzegalne z części północnej placu. Przejście zostanie połączone
z placem za pomocą traktu, wykonanego z czerwonych płyt. Strefa ta ma
służyć jako miejsce dużych spotkań publicznych, a także defilad strażackich.
Kolejną częścią jest strefa parkowa,
która łączyłaby w sobie przestrzeń przeznaczoną zarówno do aktywnego jak
i biernego wypoczynku. Nasyp ziemny
o wysokości 2 m to forma utworzona
z piętrzących się ziemnych tarasów.
Założeniem projektowym było urozmaicenie terenu oraz przeznaczenie go
do aktywnego spędzenia czasu.
Druga przestrzeń, przeznaczona
jako kameralny zakątek, będzie składała się z labiryntu utworzonego z betonowych, barwionych ścian o płynnej
formie. Poszczególne elementy tego
obiektu posiadałyby stopniowaną wysokość, w centrum labiryntu umieszczona by była fontanna otoczona siedziskami. Przez ten teren biegną dwie
ścieżki, tworzące osie parku oraz łączące ze sobą istotne elementy całego
założenia.

Instalacja z drabin w założeniu projektowym ma upamiętniać strażaków, którzy oddali życie podczas akcji
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Ostatnią część
stanowi strefa rekreacyjna, jej założeniem projektowym było połączenie dwóch dominant
krajobrazowych (górki oraz amfiteatru).
Kolejnym wyzwaniem była modyfikacja oraz powiększenie powierzchni
skateparku. W celu
połączenia obiektów
zastosowałoby się
płynną linię poprowadzoną od amfiteatru aż po skatepark.
Górka saneczkowa
zostałaby wzbogacona o elementy ułatwiające dzieciom
wspinaczkę po jej
powierzchni
oraz
zjeżdżalnię. Amfiteatr zostałby wykorzystany w celach
rekreacyjnych, za-

opis projektu:
KAROLINA BRZOZOWSKA
Architektura Krajobrazu

Projekt Zespołu II

P

ne jest urządzanie czasowych wystaw
rzeźb w plenerze – na trawniku koło
ciągu komunikacyjnego.
Naszym zamierzeniem było stworzenie harmonijnej całości, w której
każdy element współgra ze sobą. Park
łączy w sobie wartości estetyczne oraz
funkcjonalne. Kolorystyka nawierzchni i małej architektury została dobrana
tak, żeby podkreślać otoczenie i współistnieć z nim. Projektowany teren ma
pełnić funkcje wypoczynkowo – rekreacyjne. Przeznaczony jest zarówno dla
osób starszych, dorosłych, jak i dzieci.
Duża ilość zieleni oraz odpowiednie
rozmieszczenie
małej
architektury sprawi, że park, mimo że znajduje
się obok dużych ciągów komunikacyjnych, będzie miejscem odpoczynku
i rekreacji.
opis projektu:
KATARZYNA ŻAK

Architektura Krajobrazu

Na łamach "Gazety Bronowickiej"
zaprezentowaliśmy wybrane wizualizacje. Całość przygotowanych wizualizacji i projekty koncepcyjne rewitalizacji fragmentu "Młynówki Królewskiej"
zaprezentowane przez studentów Architektury Krajobrazu Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie dostępne są na
stronie internetowej Dzielnicy VI:
www.dzielnica6.krakow.pl

Pomnik, czerwony kolor ścian to skojarzenie ze Strażą Pożarną a ażurowa zewnętrzna ściana ma przywodzić na myśl płomienie

υ

odstawą i punktem wyjścia do
stworzenia koncepcji zagospodarowania zielonego fragmentu osiedla Widok była świadomość, że najważniejszą
i najbardziej reprezentacyjną strefą
założenia będzie obszar znajdujący się
najbliżej ul. Armii Krajowej i budynku
Straży Pożarnej, nazwany na potrzeby
projektu „Placem Strażackim”. Mając
świadomość, że teren ten ma służyć
strażakom podczas obchodów uroczystości – stał się on najistotniejszym
punktem kompozycji. Stworzony został
projekt pomnika – labiryntu o formie
inspirowanej The Museum Israel (Jerozolima). Posiada on formę swoistego
labiryntu, w którym poprzez ułożenie
ścian i zastawek zwiedzający może po-

dążać tylko jedną, wytyczoną trasą.
Zabieg ten z jednej strony miał określić kolejność w jakiej odwiedzający
powinni oglądać ekspozycję fotografii
ukazujących historię krakowskiej Straży Pożarnej, ale również w symboliczny
sposób, przez wprowadzenie elementu
niepewności, zobrazować warunki pracy strażaków. Czerwony kolor ścian
pomnika nie został zaprojektowany
przypadkowo – jest to oczywiste skojarzenie ze Strażą Pożarną, natomiast
ażurowa zewnętrzna ściana ma przywodzić na myśl płomienie. Pomnik zaprojektowano wraz z placem, który ma
służyć Straży Pożarnej podczas rozmaitych uroczystości.
W następnej kolejności opracowane zostały projekty układu komunikacyjnego, amfiteatru, górki saneczkowej, zjeżdżalni oraz skateparku. Główna aleja łącząca wszystkie strefy parku
ma kształt przypominający płomienie,
jej układ nakierowuje spacerowiczów
prosto na pomnik. Amfiteatr, górki
oraz skatepark mają służyć dzieciom
i młodzieży mieszkającym głównie na
osiedlu Widok. Obiekty te w swojej
formie nawiązują do koła, które poprzednio wykorzystane zostało w projekcie pomnika. Wszystkie elementy
projektowane są w sposób zapewniający jedność kompozycyjną i wizualną.
Są one wkomponowane w otaczającą
je zieleń. Każdy z obiektów posiada
czerwone elementy. Skarpy zostały
odpowiednio zabezpieczone murkami
oporowymi (przy punkcie widokowym
i zjeżdżalni). Dodatkowo planowa-
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stosowano by jedynie w jego centrum
plac wodny. Całość założenia miałaby
charakter swobodny, a elementami
nawiązującymi do pozostałych części
byłyby instalacje pionowe barwy czerwonej oraz rabata umieszczona przy
drewnianym pomoście.
Podsumowując wszystkie strefy pełniłyby swoje pierwotne funkcje,
pozostając jedynie zmodyfikowanymi
oraz wzbogaconymi o elementy, które
polepszyłyby jakość wypoczynku.

7

LEKCJA
OBYWATELSKA

Na podsumowanie spotkania zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.
Teraz wszyscy z niecierpliwością
czekamy na kolejny etap projektu, wizytę na sesji Rady Dzielnicy VI.

młodzi obywatele

fot. Gabriela Garzeł

W dniu 28 listopada bieżącego roku odbył się pierwszy etap projektu „Uczeń –
Obywatel”. ZSO nr 8 miał zaszczyt gościć przewodniczącego Rady Dzielnicy VI
Bronowice pana Bogdana Smoka, który jest również radnym Miasta Krakowa.

Bogdan Smok ciekawie i z humorem opowiadał o karierze politycznej i funkcjonowaniu dzielnicy

AGNIESZKA BARAŃSKA
K AROLINA BARAŃSKA
K AROLINA LENDA
Uczennice ZSO nr 8

W

spotkaniu wzięli udział wybrani uczniowie gimnazjum, którzy
mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonuje Rada Dzielnicy. Pan
Bogdan Smok bardzo ciekawie i z humorem opowiadał o swojej karierze politycznej oraz o funkcjonowaniu naszej
Dzielnicy. Podczas wizyty Przewodniczący przedstawił uczniom największe
inwestycje z ubiegłych lat, które dzięki
sprawnej polityce zostały w większości
zrealizowane.
W trakcie ostatniej kadencji duży
nacisk położono na modernizację istniejących już obiektów sportowych
i tworzenie nowych. Dzięki takiemu podejściu dzisiaj możemy cieszyć się jednym z największych kompleksów boisk
sportowych w Krakowie. Równie ważnym aspektem programu wyborczego
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była poprawa poziomu bezpieczeństwa
na terenie naszej dzielnicy oraz jak najlepsze przystosowanie infrastruktury
dla osób niepełnosprawnych. W trosce
o osoby starsze powstał Klub Seniora,
a dla najmłodszych rozbudowano place
zabaw.
Jedną z bardziej interesujących
rzeczy była opowieść pana Bogdana
Smoka o tym, jak zaczynał swoją podróż polityczną. Wspomniał o zabawnych wydarzeniach ze swojej kariery.
Przykład przewodniczącego Rady
Dzielnicy Bronowice pokazał, jak każdy z nas, dzięki wytrwałości, sumienności i otwartości może wysoko awansować na odpowiedzialne i prestiżowe
stanowiska.
Wizyta spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów.
Z punktu widzenia ogólnospołecznego takie przedsięwzięcia są niezwykle
ważne i pomagają kształtować postawy obywatelskie wśród młodych ludzi,
którzy niedługo będą mieli prawo decydować o przyszłości nie tylko samorządów, ale i całego kraju.

٭٭٭

„poza stereotypy
– ja obywatel”
Podobna lekcja wychowania

obywatelskiego odbyła się w siedzibie
Dzielnicy VI Bronowice. Została przeprowadzona w ramach zadania realizowanego przez Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana mieszczącego się
przy ul.Krupniczej 38.
Nowatorski program warsztatów
edukacji samorządowej „Poza stereotypy – Ja Obywatel” skierowany jest
do młodych mężczyzn, mających konflikt z prawem, skazanych pierwszym
wyrokiem. Projekt realizowany jest
regularnie od września 2011 r., przez
instruktorkę Pracowni Edukacji Samorządowej Centrum Młodzieży im. dr.
H. Jordana – Annę Szczęsny.
Zajęcia prowadzone w ramach
tego programu mają na celu pokazanie
osadzonym ich roli w społeczeństwie
oraz wzbudzenie w nich świadomości
obywatelskiej – podkreśla w rozmowie
pani Anna.
W trakcie cyklicznych spotkań
skazani poszerzają swoją wiedzę
z zakresu samorządności. Dodatkowo
w 2012 roku program został poszerzony o tematy dotyczące niepełnosprawności oraz postaw prospołecznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, na
terenie aresztu oraz w terenie - w krakowskich urzędach, instytucjach i muzeach tak, aby w praktyce przybliżyć
uczestnikom projektu prezentowane
programowe zagadnienia.
Lekcję na terenie siedziby Dzielnicy VI poprowadził przewodniczący
Rady i Zarządu – Bogdan Smok.
Dzięki takiej lekcji osoby pozbawione wolności mogły poznać strukturę i funkcjonowanie samorządu,
a w szczególności Rad Dzielnic. Poznać
zadania i cele jakie stoją przed samorządami.
Podczas spotkania dyskutowano także
o przemianie ustrojowej i gospodarczej
kraju oraz o prawach i obowiązkach
obywateli.
[RT]

ROWEROWE ŚWIĘTA
Święta to czas podsumowań, postanowień na przyszłość i prezentów, a w tym
roku można sobie śmiało życzyć roweru pod choinkę. Dlaczego właśnie roweru...? Rower to tani, wygodny i bezpieczny sposób transportu, który wpływa
pozytywnie na zdrowie, a nie generuje zanieczyszczeń, ani hałasu. To klucz
do zrozumienia koncepcji przyjaznego miasta, a te ośrodki, które postawiły
na ten środek transportu budują przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Jeżeli
ktoś postanowił w roku 2014 zadbać o siebie, być bardziej zadowolonym i więcej czasu spędzać aktywnie niech wsiada na rower i w następnym roku jedzie
do pracy, szkoły i na zakupy właśnie tym środkiem transportu. To ma również
wymiar gospodarczy.

Miasta chcą być przyjazne
Żyjemy w wieku miejskości, gdzie
po raz pierwszy w historii większość
ludzi mieszka w miastach. W dobie
Internetu i społeczeństwa informacyjnego to ludzie stają się najcenniejszym
zasobem dzięki ich kreatywności. Dobra niematerialne stają się tak samo,
a czasem nawet bardziej cenne, niż dobra materialne. Miasta chcąc przyciągnąć najlepszych muszą zapewnić wysoką jakość życia dla nich i ich rodzin.
Na światowej scenie widać wyraźnie
ten trend, gdzie oprócz tradycyjnie
przyjaznych miast w stylu Kopenhagi,
czy Amsterdamu, starania o poprawę
sytuacji podejmują kolejne, takie jak
Nowy Jork, czy Moskwa.

Studium i strategia
K rakowa
Kraków ma za sobą sukcesy
w przyciąganiu dużych firm, ale przed
nim wyzwanie polegające na rozwoju
najbardziej zaawansowanych sektorów
gospodarczych, również przy udziale
lokalnych przedsiębiorstw. Obecnie
trwają prace nad tworzeniem ważnych
dokumentów: studium zagospodarowania przestrzennego i strategii miasta
Krakowa. Głównym zadaniem powinno być stworzenie przyjaznego miasta
dla ludzi przy udziale jego mieszkańców. Dzięki środkom unijnym na politykę spójności Kraków ma między
innymi możliwość zrealizowania zintegrowanej sieci połączeń rowerowych.
Powinien to zrobić nie tylko dla obecnych rowerzystów, ale potraktować ją
jako inwestycje w rozwój miasta i jego
przyszłość, również tę ekonomiczną.
Rowerowych świąt można zatem życzyć całemu Krakowowi i wszystkim
jego mieszkańcom, a szczególnie tym,
którzy postanowią zrealizować swoje
noworoczne postanowienia i wsiądą na
rower w 2014 roku.

SEBASTIAN OCIEPKA

fot. Amsterdamizer

Członek
Stowarzyszenia
Kraków Miastem Rowerów

Przypominamy, że z nadejściem wiosny
2014, jak co roku, „rusza” wypożyczalnia
rowerów miejskich. Więcej informacji na
stronie:
www.kmkbike.pl
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był dniem wolnym
od nauki. Dyrekcja
i społeczność Szkoły Podstawowej im.
Włodzimierza Tetmajera zorganizowała
spotkanie, mające
na celu uczczenie
pamięci
Włodzimierza Tetmajera,
w 90. rocznicę jego
śmierci. Współorganizatorami byli: Ludowe Towarzystwo
Kulturalno-Naukowe oraz Zarząd Wojewódzki PSL WojeSP nr 50 jako jedyna w Polsce przyjęła za patrona Wł. Tetmajera
wództwa Małopolskiego. Uroczystości
rozpoczęto
dziękczynną
mszą św.
MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
w
Kościele
św.
Antoniego.
Po
prograRadna Dzielnicy VI
mie
artystyczno-patriotycznym
miejnapisz: promocja.bronowice@gmail.com
sce miała uroczysta sesja naukowa,
grudnia 2013 był dla Bro- w której udział wzięli znakomici prenowic wyjątkowo uroczystym dniem, legenci. Wykładom przewodniczył dr
zwłaszcza dla uczniów Szkoły Podsta- Andrzej Kosiniak-Kamysz i dr Kaziwowej nr 50, dla których dzień ten, mierz Baścik. Prof. dr hab. UJ Stani-

sław Grodzki w swojej prelekcji przedstawił działalność polityczną Włodzimierza Tetmajera na tle historii Europy
z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast
mgr Roman Szatko przybliżył walory
patriotyczne w twórczości Wł. Tetmajera. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny na temat „Rola Patrona Szkoły
w drodze Polaków do Niepodległości”.
Za ciekawostkę można uznać fakt, że
bronowicka Szkoła jako jedyna w Polsce przyjęła za patrona Włodzimierza
Tetmajera. „Pięćdziesiątka” skupia wokół siebie społeczność lokalną, która
nie jest obojętna na przeszłość, a co za
tym idzie przyszłość Bronowic. Pamięć
o historii przekazuje się tu w ciepłej,
jakby rodzinnej atmosferze.
13 grudnia 2013 roku Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej jednomyślnie
przyjął uchwałę upamiętniającą cześć
Włodzimierza Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci. Uhonorowano postać
malarza i pisarza, wybitnego przedstawiciela Młodej Polski, polityka obozu
niepodległościowego, m.in. prezesa
Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie,
działacza PSL „Piast” i delegata Naczelnego Komitetu Narodowego, naszego
„Gospodarza”.

– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.
													
(A. A .Milne)

Dzień
Pluszowego Misia

25

listopada 2013, w 111. rocznica urodzin Pluszowego Misia tłumy
uroczych niedźwiedzi zaszczyciły progi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Krakowie. Największy z nich spędził
nawet w kąciku w sklepiku cały samotny weekend w oczekiwaniu na Wielką
Urodzinową Imprezę zorganizowaną
przez Samorząd u Kantego. A było na
co czekać! Już od samego rana w szatni
zaczęło się zbierać brązowe, szare, białe i czarne puchate towarzystwo… Były
tam miśki grubaśne i troszkę chudsze, eleganckie pod muchą, opatulone
w szaliki, czapki i zimowe sweterki,
były misiowe kokietki w spódniczkach,
miśki figlarne i zawadiackie, olbrzymy
i maluszki mieszczące się w dłoni, a każdy z nich przyszedł do szkoły za łapkę ze
swoim Najlepszym Przyjacielem.
Czy miśki nauczyły się czegoś
w szkole dzisiejszego dnia? Misie uwa-
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żają, że „myślenie nie jest łatwe, ale
można się do niego przyzwyczaić”
(A. A. Milne), więc może?
Nasze niedźwiedzie zwiedziły
wszystkie zakamarki szkoły: zaglądnęły do szkolnego sklepiku, żeby sprawdzić czy jest tam miód (czy też MJUT?),
ale im bardziej zaglądały do środka,
tym bardziej miodu tam nie było…
Potem wpadły na chwilę do pani pielęgniarki sprawdzić poziom cholesterolu
przed zjedzeniem urodzinowych tortów, poszperały wśród książek w bibliotece (czy jest tam wystarczająco dużo pozycji
o pluszowych misiach?),
aż wreszcie rozsiadły się
w sekretariacie… Kiedy
jednak okazało się, że
klawiatura
komputera
nie jest przystosowana
do pluszowych misiowych łap, przeniosły się
na szkolny korytarz, by
oddać się gromadnie

czynności, do której zostały stworzone:
Do Przytulania! Nikt chyba nie policzył
ile razy przytuliły się wszystkie miśki
i ile wywołały szczerych, szerokich
uśmiechów, ale wszystkie dobre i ciepłe emocje z tego przemiłego dnia zostały uwiecznione na zdjęciach.
W organizowanym przez samorząd konkursie na najfajniejsze zdjęcie
klasowe z miśkami wygrali wszyscy –
bo przecież przyjaźń z Misiem to rzecz
bezcenna.
[MR]

Przyjaźń z Misiem to rzecz bezcenna

fot. arch. ZSO nr 8

fot. arch. SP 50

SEJM PAMIĘTA
O BRONOWICACH MAŁYCH

fot. Justyna Sobczyk

Międzynarodowa współpraca młodzieży to jeden z priorytetów ZSO nr 7
(Gimnazjum nr 18 i XVII LO), znajdującego się przy ulicy Złoty Róg. Uczniowie
i nauczyciele cenią sobie możliwość spotkań z kolegami z innych krajów,
wspólnej nauki, wymiany myśli, poglądów, zwiedzania ciekawych miejsc,
poznawania życia codziennego, zainteresowań i obyczajów. Takie spotkania
uczą, że choć pochodzimy z różnych stron, to niewiele nas różni - wzrasta więc
nie tylko poziom wiedzy, ale i otwartości. Oczekiwana przez nauczycieli i rodziców poprawa znajomości języków obcych pojawia się niejako przy okazji.
Mimochodem język staje się naturalnym narzędziem komunikacji, a nie żmudnie „wkuwanym” szkolnym przedmiotem.

Polsko-włoskie warsztaty artystyczne w Scuola secundaria w San Giorgio a Cremano

K ATARZYNA JOKEŠ

Nauczyciel ZSO nr 7
Koordynator Projektu Comenius

P
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rócz corocznych wymian ze
szkołami francuskimi i wyjazdów studyjnych do Anglii, szkoła bierze udział
w europejskim programie Comenius
„Uczenie się przez całe życie”. Do chwili obecnej odbyły się już trzy projekty,
w które zaangażowani byli uczniowie z Polski, Francji, Anglii, Niemiec
i Belgii.
Obecnie, od początku ubiegłego roku szkolnego, grupa 21 uczniów
Gimnazjum nr 18, wspólnie ze szkołą
z włoskiego San Giorgio a Cremano
(Neapol) i z hiszpańskiej Villanueva de
la Reina (Jaen), realizuje projekt Comenius pt. „Back into the past”. Działania projektowe rozpoczęte we wrześniu
2012 zakończą się w czerwcu 2014.
Ich celem jest zbadanie wpływu antycznej kultury krajów basenu Morza

Śródziemnego na współczesną kulturę
Europy. Już pierwsze lektury wyraźnie
wskazały trop: jesteśmy dziedzicami
starożytności. Ileż się dziś mówi o demokracji! A skąd ona, jeśli nie z Grecji?
Rzeczpospolita to przecież nic innego
jak rzymska res publica. Współczesne prawodawstwo czerpie z dorobku
antyku. Na starożytnej architekturze
i sztuce wzorowały się późniejsze epoki, a ileż wyrażeń – nawet potocznych
– zaczerpnęliśmy od klasyków starożytności? A Igrzyska Olimpijskie?
A filozofia?
Pewnego wiosennego dnia w Krakowie, wraz z naszymi hiszpańskimi
gośćmi postawiliśmy sobie pytanie
„Jakie wartości są dla nas najważniejsze?” Okazało się, że nie odeszliśmy
daleko od Sokratejskiej idei piękna
i dobra oraz, że w gruncie rzeczy więcej
nas łączy niż dzieli. W tym roku szkolnym skupimy się na analizie wpływów
antycznych na kultury narodowe.

Spotkanie z rówieśnikami, przyjmowanie ich w domach oraz wyjazd do
nich pozwala też poznać życie codzienne w innym kraju. W ramach realizowanego obecnie projektu wiosną 2013
byliśmy we Włoszech, miesiąc później
do Krakowa przyjechali Hiszpanie,
a w międzyczasie do Hiszpanii pojechali Włosi. W tym roku szkolnym czeka nas kolejna tura spotkań: nasi gimnazjaliści spędzą tydzień w Andaluzji,
nad Wisłą powitamy Neapolitańczyków, a do Italii pojadą Hiszpanie.
Bardzo pragnęłam znaleźć sposób, który pozwoliłby mi zachęcić
moich uczniów do nauki języka angielskiego – mówi hiszpańska koordynatorka projektu, anglistka, pani
Adoración Torres Bravo – i znalazłam
najlepszą drogę: projekt Comenius,
który stwarza uczniom okazję do używania języka obcego. Ponadto, ta ciekawa przygoda sprawia, że stają się
bardziej otwarci i niezależni. Uczą się
zachowywać jak dorośli, rozwiązywać
problemy bez pomocy bliskich. Ja, jako
historyk, szczególnie cenię sobie możliwość doświadczenia przez młodzież
wspólnoty kulturowej z innymi młodymi Europejczykami.
Opinie uczniów są podobne. Znakomita większość jest zadowolona z bogatego programu spotkań i wspólnego
zwiedzania (krakowscy gimnazjaliści
poznali Wenecję, Neapol i Rzym, Włosi
region Granady, a Hiszpanie odwiedzili najważniejsze miejsca w Krakowie,
w tym oczywiście Wawel, a także Wieliczkę i Oświęcim). Były też spotkania
w szkołach, warsztaty naukowe i artystyczne, gry terenowe, prezentacje,
a także mniej formalne spacery czy
dyskoteki. Po tygodniu spędzonym
w gościnnej rodzinie korespondenta,
niektórym smutno było się rozstawać.
Niejednemu łezka zakręciła się w oku,
a w ankietach podsumowujących znajdowaliśmy entuzjastyczne opinie na
temat „najlepszych na świecie włoskich
rodzin” lub gorące zapewnienia o chęci
pozostania w nadwiślańskim grodzie
na dłużej. Dobrze, że jest Internet,
przez który uczniowie mogą się komunikować na co dzień.
Należy również podkreślić, że na
realizację projektu „Comenius” szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii
Europejskiej, dzięki czemu działania
projektowe i spotkania z partnerami
w kraju i za granicą nie obciążają zbytnio kieszeni rodziców.
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JUBILEUSZ W PARAFII
ŚW. WOJCIECHA
Jubileusze wiążą się z podsumowaniami i wspomnieniami. Często towarzyszy
im refleksja o tym, co było, czego udało się dokonać, co można było jeszcze
zrobić…

Uwieńczeniem Jubileuszu była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. kardynał
Stanisław Dziwisz

Julię Miller – wieloletnią przewodniczącą Zespołu Charytatywnego;
Annę Stawowiak – za pracę społeczną przy redakcji „Okruchów Świętego Wojciecha”;
Antoniego Pogana – przewodniczącego Rady Budowy Kościoła św.
Wojciecha.
Uwieńczeniem jubileuszu była
uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz

fot. arch. parafia św. Wojciecha

R

ozpoczęcie Roku Jubileuszowego w Parafii Św. Wojciecha w Krakowie – Bronowicach zostało poprzedzone kilkoma ważnymi wydarzeniami: Misje Święte, peregrynacja obrazu
„Jezu ufam Tobie”, pielgrzymka do
grobu św. Wojciecha do Gniezna oraz
pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Kulminacyjne uroczystości jubileuszowe miały miejsce 25 i 26 października 2013 r.
W sobotę, 26 października, odbyła się Koncertowa Gala w wykonaniu
blisko 100 osób: członków zespołów
śpiewaczych i Parafialnego Zespołu
Młodzieżowego oraz zaprzyjaźnionego
z parafią chóru „Pastores” z parafii Pana
Jezusa Dobrego Pasterza. Galę prowadził aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego Tadeusz Szybowski. Koncertowi
towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca wydarzenia
z życia wspólnoty parafialnej. W trakcie koncertu przewodniczący Dzielnicy
VI Bronowice Bogdan Smok podziękował ks. prałatowi Józefowi Capucie za
wieloletnią pracę na rzecz Dzielnicy
i rozwijanie działalności kulturalnej
w Parafii oraz odznaczył medalem pamiątkowym XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa:

w koncelebrze z licznie przybyłymi na
tę uroczystość kapłanami, którzy pracowali w naszej parafii oraz proboszczami z dekanatu bronowickiego. Kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Maślanka, który w homilii zwrócił uwagę
na wiarę przodków, której nie można zmarnować, ale trzeba zachować
i przekazać następnym pokoleniom.
Kaznodzieja wyraził też wdzięczność
ks. proboszczowi Józefowi Capucie oraz
kapłanom, którzy na przestrzeni lat
krzewili w tej parafii wiarę i prowadzili
ludzi do Boga. Podkreślił także dobrą
współpracę Parafii z Radą Dzielnicy VI
i Urzędem Miasta Krakowa, Szkołami
i innymi organizacjami w trosce o chorych i ubogich.
Na zakończenie Eucharystii Złote
Medale Błogosławionego Jana Pawła II
dla zasłużonych dla diecezji z rąk ks.
kardynała Stanisława Dziwisza otrzymali: Wiesław Smulski oraz Włodzimierz Skleniarz.
Ten Jubileusz to wielka radość
i dziękczynienie samemu Bogu, który przez wiele lat wspomagał księdza
proboszcza Józefa Caputę i parafian
w budowie świątyni i tworzeniu wspólnoty parafialnej. Mimo wielu trudności
w przeciągu tego ćwierćwiecza dokonano tutaj naprawdę wielkich rzeczy.
Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście!”
tymi słowami wyrażamy wdzięczność
za powstanie parafii św. Wojciecha.
Bogu Wszechmogącemu niech będą
dzięki, że pozwolił nam uczestniczyć
w tym doniosłym Jubileuszu 25-lecia
Parafii. To On wybiera sobie określone
miejsca na ziemi, aby tam oddawano
Mu cześć.
[KK]

W ramach jubileuszu odbyła się uroczysta Gala Koncertowa

