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

Czwarta edycja 
Budżetu Obywatelskiego w Krakowie

Jeszcze do 31 marca mieszkańcy 
Krakowa mogą zgłaszać propo-

zycje pomysłów, które chcieliby zre-
alizować w ramach IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Zadania mogą doty-
czyć różnych obszarów funkcjonowa-
nia miasta, bądź dzielnicy. W czerwcu 
projekty, które przeszły weryfikację 
formalną zostaną poddane głosowa-
niu, a te które wygrają, będą realizo-
wane w 2018 r.

W bieżącej edycji wróci głosowa-
nie „papierowe”. Do dyspozycji miesz-
kańców czynne będą punkty konsul-
tacyjne w M1 (al. Pokoju 67) oraz CH 
Bonarka (ul. Kamieńskiego 11) w go-
dzinach od 14:00 do 20:00, a także 
na Małym Rynku przez cały marzec, 
w dni powszednie od 17:00 do 20:00. 

Marzec jest miesiącem intensyw-
nej kampanii informacyjno-promo-
cyjnej. Z początkiem miesiąca została 
uruchomiona infolinia BO – w godzi-
nach pracy UMK (7:30–15:30) pod nu-
merem tel. 12 616 11 11 można uzyskać 
informacje dotyczące: wsparcia tech-
nicznego platformy internetowej (po 
wybraniu # 1), organizowanych przez 
UM Krakowa spotkań z mieszkańcami 
(po wybraniu # 2) oraz ogólnie budże-
tu obywateklskiego (po wybraniu # 3).

W przypadku projektów:
● ogólnomiejskich – każdy mieszka-
niec Krakowa, który ukończył 16 lat;
● dzielnicowych – każdy mieszkaniec 
dzielnicy, której projekt dotyczy i który 
ukończył 16 lat.

Jakie informacje należy przygotować, 
jeśli chce się złożyć propozycję zadania?

Aby wniosek mógł zostać uznany 
za kompletny, wypełniając formularz 
wnioskodawca musi podać następują-
ce informacje:

Dane kontaktowe: ▪ swoje imię i na-
zwisko ▪ adres zamieszkania (należy 
podać pełen adres zamieszkania, tzn. 
ulicę, numer domu, numer mieszkania 
oraz dzielnicę, w której się zamieszkuje) 
▪ pesel (na tej podstawie weryfikowany 
jest wiek wnioskodawcy) ▪ adres e-mail 
oraz numer telefonu kontaktowego (pod 
podanym adresem e-mail i numerem 
kontaktowym wnioskodawca powinien 
być dostępny. Jest to ważne na etapie 
weryfikacji formalnej oraz prawnej, 
kiedy może okazać się, że skontaktowa-
nie się z wnioskodawcą jest konieczne 
do dokonania rzetelnej oceny).

Zgłoszenie zadania: 
▪ Określenie charakteru zgłaszanej 
propozycji zadania

Propozycja zadania może mieć cha-
rakter ogólnomiejski lub dzielnicowy.
– Zadania dzielnicowe to takie, które 
służą mieszkańcom danej dzielnicy  
i realizowane są w ramach środków 
wydzielonych do dyspozycji dzielnic.
– Zadania ogólnomiejskie służą miesz-
kańcom całego miasta, to znaczy, że 
dotyczą potrzeb mieszkańców więcej 
niż jednej dzielnicy.

Uwaga: projekt o charakterze dzielni-
cowym może zgłosić wyłącznie miesz-
kaniec danej dzielnicy!

Tytuł propozycji zadania: 
▪ Tytuł nie może składać się z więcej 
niż 60 znaków. Jest to pierwsza wizy-
tówka projektu.

Miejsce realizacji propozycji zadania
▪ Propozycje zadań, zwłaszcza o cha-
rakterze inwestycyjnym, mogą być re-
alizowane wyłącznie na gruntach na-
leżących do Gminy Miejskiej Kraków. 
Strukturę własności działek można 
sprawdzić pod adresem: http://obser-
watorium.um.krakow.pl/obserwatorium/

Miejsce realizacji zadania można 
określić zarówno poprzez podanie nu-
merów  działek  i  obrębów,   jak  i  podając 
sam  adres.  Jeśli na podstawie wska-

zanych przez wnioskodawcę informa-
cji jednostka oceniająca nie będzie mo-
gła jednoznacznie zlokalizować propo-
nowanego we wniosku miejsca, wnio-
skodawca zostanie poinformowany  
o konieczności doprecyzowania.

Krótki opis propozycji zadania
▪ Krótki opis nie może składać się  
z więcej niż 250 znaków. Jest to dru-
ga wizytówka projektu. Powinien od-
dawać istotę projektu i zainteresować 
osoby, które będą głosować.

Szczegółowy opis propozycji zadania
▪ W tym punkcie należy uwzględnić 
dwa aspekty:
1. Wykazać ogólnodostępność projek-
tu. Jeśli jednostka oceniająca będzie 
miała wątpliwości co do jego ogólno-
dostępności, wnioskodawca zostanie 
poinformowany o konieczności dopre-
cyzowania.
2. Doprecyzować swój pomysł. Stopień 
szczegółowości oraz charakter opisu 
zależą od rodzaju wniosku:
Wnioski o charakterze inwestycyjnym 
(„twarde”) – Z jakiego materiału ma 
być wykonana ławka? Jakie zabawki 
znajdą się na placu zabaw? Ile i jakich 
książek ma być kupionych do bibliote-
ki? Itp.
Wnioski o charakterze nieinwestycyj-
nym („miękkie”) – Na czym mają po-
legać szkolenia? Ilu będzie beneficjen-
tów? Jakie są zasady naboru? Itp.

Proszę pamiętać o tym, że każde za-
danie realizowane będzie przez Urząd 
Miasta Krakowa lub miejskie jednostki 
organizacyjne w oparciu o prawo za-
mówień publicznych, ustawę o działal-
ności pożytku publicznego i wolonta-
riacie lub inne przepisy prawa. Bycie 
wnioskodawcą nie jest jednoznaczne 
z byciem realizatorem zadania, nie 
wolno również w zadaniu wpisywać 
nazwy realizatora (np. firmy, organi-
zacji, fundacji). Wszystkie takie wpi-
sy będą korygowane na etapie oceny 
prawnej.

Im bardziej szczegółowy opis, tym 
sprawniejsza będzie ocena zadania.

Uzasadnienie dla realizacji propozycji 
zadania
▪ W tym miejscu należy wykazać dla-
czego realizacja zadania jest ważna. 

Kto może złożyć propozycję zadania?
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WIĘCEJ BLOKÓW NA TERENIE
PO DAWNYM MOTELU KRAK?

◁▷

Jakie korzyści przyniesie jego realiza-
cja lokalnej społeczności, bądź całemu 
miastu? Co w nim jest nowego, czego 
do tej pory w mieście nie było?

Harmonogram działań związanych z wy-
konaniem propozycji zadania

W tym polu należy opisać, jak po 
kolei wnioskodawca wyobraża sobie  
realizację zadania:
▪ kiedy planuje się jego rozpoczęcie 
(wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie 
naboru, itp.);
▪ kiedy ma nastąpić właściwa realiza-
cja (budowa chodnika, wykonanie kon-
certu, na jaki okres czasu planowane  
są szkolenia, itp.);
▪ kiedy nastąpi jego zakończenie (od-
danie projektu do użytku, ostatnie  
z cyklu zajęć itp.).

Należy pamiętać, że wszystkie za-
dania będą realizowane dopiero  
w kolejnym roku kalendarzowym (bu-
dżetowym). Oznacza to, że realizacja 
projektów zgłoszonych w roku 2017 
rozpocznie się dopiero w roku 2018.

Kosztorys
▪ Pole kosztorysu nie jest obowiązko-
we, ostateczna wycena zawsze dokony-
wana jest przez jednostkę oceniającą 
wniosek i jest to wycena ostateczna.

Warto jednak wstępnie oszacować 
koszty realizacji zadania, aby wie-
dzieć czy mieszczą się one w limitach 
finansowych przeznaczonych na BO.

Lista poparcia
▪ Aby projekt mógł być uznany za kom-
pletny, obowiązkowe jest dostarczenie 
przez wnioskodawcę załącznika, jakim 
jest lista poparcia.
Lista poparcia musi zostać podpisana 
przez co najmniej 15 mieszkańców Kra-
kowa (w przypadku projektów ogólno-
miejskich) lub 15 mieszkańców dzielni-
cy, której projekt dotyczy (w przypad-
ku projektów dzielnicowych).

 

● W ramach budżetu obywatelskiego 
miasta Krakowa można zgłaszać zarów-
no zadania będące w gestii gminy, jak  
i powiatu. 
● Zadania muszą spełniać kryterium 
ogólnodostępności dla mieszkańców 
miasta (muszą być realizowane w ogól-
nodostępnych przestrzeniach. Jeśli pro-
pozycja zadania polega na organizacji 
szkoleń, kursów czy imprez integracyj-
nych należy zapewnić otwarty nabór do 
udziału w takich przedsięwzięciach).
● Koszty zadań muszą mieścić się w li-
mitach finansowych.
● Jeśli koszt zadania przekracza 20 000 
zł, to po jego realizacji nie mogą być ge-
nerowane roczne koszty utrzymania 
wyższe niż 30% wartości proponowane-
go zadania.

● Propozycje zadań nie mogą stać 
w sprzeczności z obowiązującymi  
w mieście planami, politykami i pro-
gramami, w tym w szczególności  
z miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego i innymi uchwa-
łami Rady i zarządzeniami Prezydenta.
● Jeśli realizacja zadania wymaga 
współpracy instytucjonalnej (np. z do-
mem kultury, szkołą, itp.) należy pamię-
tać o załączeniu do propozycji zadania 
pisemnego oświadczenia o gotowości 
danej instytucji do współpracy w za-
kresie realizacji zadania. Oświadczenie 
takie musi być podpisane przez osobę 
kierującą instytucją (lub ją zastępującą).
● Realizacja proponowanego zadania 
nie może naruszać obowiązujących 
przepisów prawa, prawa osób trzecich, 
w tym prawa własności.
● Zadania (zwłaszcza inwestycyjne) 
muszą być planowane do realizacji na 
gruntach należących do Gminy Miej-
skiej Kraków.
● Propozycje zadań muszą zakładać 
realizację zadania w całości. Planowa-
nie wyłącznie projektu przedsięwzięcia 
bez uwzględnienia środków na realiza-
cję lub wnioskowanie o zabezpieczenie 
środków wyłącznie na realizację bez 
uwzględnienia środków na projekt bę-
dzie oceniane negatywnie.

W roku 2017 realizacja BO przebiegać będzie zgod-
nie z harmonogramem przedstawionym na str. 11.

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Szanowni Państwo, zgodnie  
z licznymi prośbami opisuję 

kolejną próbę zintensyfikowania za-
budowy na obszarze po dawnym Mo-
telu Krak i dawnej szkółki firmy na-
sienniczej. 1 lutego 2017 r. Prezydent 
Miasta Krakowa wydał  Zarządzenie 
NR 276/2017 (druk 1705) o przystą-
pieniu do opracowania nowego planu 
dla tego obszaru pod nazwą „Brono-
wice Małe – rejon ulicy Wizjonerów”. 
Słusznie Państwo wyrażali zdziwienie 
i irytację tym pomysłem, szczególnie, Fragment załącznika graficznego do zmiany planu. Jak widać Biuro Planowania Przestrzennego już 

„zmieniło" przebieg ulicy Groszkowej

Jakie zadanie mogą być realizowane  
w ramach budżetu obywatelskiego 
ogólnomiejskiego?
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◁▷

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

że na  tym terenie nadal obowiązuje, 
niedawno uchwalony, plan „Bronowice 
Małe – Rondo Ofiar Katynia”. Powo-
dem przystąpienia było dostosowanie 
do zapisów obowiązującego Studium 
oraz rozbudowa sieci dróg. Niestety 
Studium dopuszcza bardziej inten-
sywną zabudowę dla tego obszaru niż 
obowiązujący plan  (np. w rejonie, gdzie 
obecnie inwestor może budować obiekty 
o wysokości do 10 i 13 m o charakterze 
jednorodzinnym, wg zapisów Studium 
mógłby budować budynki o charakterze 
wielorodzinnym do wysokości 16 m). 

Na spotkaniu z Przedstawiciela-
mi Biura Planowania Przestrzennego,  
w Szkole Podstawowej nr 50, które od-
było się 17 listopada 2014 roku Pań-

stwo jasno określiliście swoje oczeki-
wania wobec tego obszaru oraz dez-
aprobatę dla podobnych działań. 

Jako Rada Dzielnicy VI Bronowi-
ce, 19 maja 2016 roku, przygotowali-
śmy uchwałę o odstąpieniu przez Gmi-
nę Kraków od sprzedaży części tego 
terenu, aby utworzyć tam park oraz 
elementy infrastruktury społecznej. 
„Miasto” odstąpiło od sprzedaży części 
działek, aby zrealizować te postulaty.  
Jest to możliwe bez zmian planistycz-
nych, ponieważ teren należy do Gminy. 

27 lutego 2017 r. reprezentowa-
łam Państwa na Komisji Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowi-
ska Rady Miasta Krakowa, by prosić 
o wyrażenie negatywnej opinii przez 

ww. Komisję dla wyżej przywołanego 
zarządzenia Prezydenta Miasta. Uda-
ło się. Komisja jednogłośnie wyda-
ła negatywną opinię dla zarządzenia  
o przystąpieniu do sporządzenia planu 
pod nazwą „Bronowice Małe – rejon 
ulicy Wizjonerów”. Wobec powyższe-
go, następnego dnia, punkt mówiący 
o przystąpieniu do sporządzania ko-
lejnego planu dla tego obszaru został 
wycofany z porządku obrad. Według  
Przewodniczącego Komisji Zagospo-
darowania Przestrzennego RMK była 
to już trzecia, na szczęście nieudana, 
próba zintensyfikowania zabudowy na 
tym obszarze.

Szanowni Państwo, poniżej 
przedstawiamy wyniki kon-

sultacji społecznych, na podstawie 
których Rada Dzielnicy VI podjęła 
uchwałę kierunkową do Prezydenta 
Miasta Krakowa o przedłożenie Ra-
dzie Miasta Krakowa uchwały wpro-
wadzającej strefę płatnego parkowania  
w obszarze objętym konsultacjami. 
Jeśli analiza formalno-prawna i eko-
nomiczna dotycząca przyszłej strefy 
wypadnie pomyślnie Prezydent powi-
nien przedłożyć Radzie Miasta stosow-
ną uchwałę, którą podejmie ostateczną 
decyzję. Dzisiaj pozostawiamy Pań-
stwa z poniższą lekturą, a o dalszym 
rozwoju wydarzeń będziemy informo-
wać na bieżąco.

Konsultacje społeczne, którymi 
objęto mieszkańców obszaru propo-
nowanej strefy były prowadzone od 
1.11.2016 r. do 31.01.br. i przebiega-
ły kilkoma drogami: ● do mieszkań-
ców skierowano list z informacją na 
temat propozycji wprowadzenia strefy 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia strefy płatnego 
parkowania w Dzielnicy VI Bronowice

płatnego parkowania oraz  informa-
cją o sposobie przesyłania opinii. Za 
dystrybucje pisma odpowiedzialni 
byli radni wybrani z danego terenu ● 
przeprowadzono 7 spotkań z miesz-
kańcami ● informacja o konsultacjach 
zamieszczona była w Gazecie Brono-
wickiej, na stronie Dzielnicy VI i ta-
blicach informacyjnych ● o konsulta-
cjach społecznych informowały media,  
a w szczególności Dziennik Polski, TVP 
Kraków, Radio Kraków, Radio ZET  
i Radio ESKA. 

Zebranych zostało 548 opinii  
z czego: 349 opinii pozytywnych, 170 
opinii negatywnych i 29 opinii odrzu-
conych lub pozostawionych bez rozpa-
trzenia, z uwagi na: stawiane warunki, 
niepodane miejsce zamieszkania lub 
przesłanie przez osoby nie zamieszku-
jące w obszarze proponowanej strefy.

Nadesłane opinie

5 %

31 %

64 %

Pozytywna

Negatywna Odrzucone

Przykłady uzasadnień do przesyłanych 
opinii:
Opinie pozytywne
1. Popieramy wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania. Uważamy, że 
mieszkańcy nie mogą parkować przed 
swoimi miejscami zamieszkania po-
nieważ szereg osób pozostawia tutaj 
samochody, w celu przemieszczenia się 
do centrum miasta tramwajami.
2. Auta parkują na chodnikach unie-
możliwiając przejście, a wjeżdżający 
przyczyniają się do zwiększenia i tak 
dużego zanieczyszczenia powietrza.
3. Strefa powinna być wprowadzona po 
obu stronach ulicy Bronowickiej.
4. Wprowadzenie proponowanej strefy 
płatnego parkowania, oprócz ewident-
nych i bezdyskusyjnych korzyści wymie-
nionych w liście skierowanym do miesz-
kańców przez dzielnicę poprawiłoby tak-
że bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
5. Dzięki strefie zmniejszy się ilość sa-
mochodów parkujących na chodnikach.
6. Strefa płatnego parkowania powinna 
obowiązywać przez  wszystkie dni tygo-
dnia i 24 godziny na dobę.
7. Jeśli projekt dojdzie do skutku to 
chciałbym, aby nie odbyło się to kosz-
tem zieleni przy wyznaczaniu miejsc do 
parkowania.
8. Spokojna cicha uliczka zmieniła się  
w autostradę ze sznurem przepychają-
cych się aut, parkujących na każdym 
wolnym skrawku chodnika, trawnika, 
oczywiście po obu stronach ulicy. Chod-
nikiem nie da się przejść, ulicą nie da się 
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Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
Technikum Budowlane Nr 1

w Zespole Szkół Budowlanych w Krakowie jest wśród
10 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkół

Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

Poznaliśmy tegoroczny ranking 
najlepszych w Polsce szkół po-

nadgimnazjalnych. Z przyjemnością 
informujemy, że wśród szkół technicz-
nych, bronowickie Technikum Budow-
lane w ZSB nr 1 znalazło się w pierw-
szej dziesiątce. 10 miejsce to duży suk-
ces. A co za nim idzie? Oprócz ogrom-

◁▷

dojechać do domu, autem trudno wje-
chać do garażu.
9. Jesteśmy mieszkańcami obszaru po-
łożonego w sąsiedztwie GTC. Obecnie 
ciągle wzrastający ruch samochodowy 
oraz parkowanie aut i blokowanie wjaz-
dów niejednokrotnie uniemożliwia wy-
jazd z posesji. Mamy nadzieję, że wpro-
wadzenie strefy płatnego parkowania 
zdyscyplinuje kierowców i  wzorem do-
tychczasowych stref wpłynie korzystnie 
na komfort życia mieszkańców.
10. Wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania nie zlikwiduje całkowicie 
problemu, ale zapewne ograniczy ruch 
i stworzy mniej więcej normalne wa-
runki dla mieszkańców.
11. Czasami kilkanaście minut szukam 
miejsca do zaparkowania. Bardzo pro-
szę o wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania.
Negatywne opinie
1. Zmuszanie mieszkańców do naby-
wania abonamentów jest troszkę na-
ciąganym pomysłem.
2. Z pewnością w trakcie wyznaczania 
miejsc parkingowych miasto wyelimi-
nuje kilka legalnych miejsc bez poda-
nia powodów.
3. Nakładanie kolejnych opłat na sta-
łych mieszkańców dzielnicy i wmawia-
nie im, że to dla ich dobra to raczej nie-
zbyt dobry pomysł.

4. Tu są głównie małe uliczki i mimo 
tego, że w domach jednorodzinnych są 
garaże lub miejsca postoju, to zabrak-
nie miejsc dla innych członków rodzin.
5. Strefa powinna powstać dopiero po 
zorganizowaniu dużych, z prawdziwe-
go zdarzenia P&R. Mam na uwadze 
parking jaki ma powstać na styku ulic 
Bronowickiej i Armii Krajowej, ale bez 
etapowania! Całość trzeba wybudować 
od razu bo wiadomo, że potem będą 
inne potrzeby i poczekamy... hen w da-
leką przyszłość.
6. Abonament postojowy dla wielu 
mieszkańców, zwłaszcza emerytów, jest 
drogi, będzie to dodatkowe niespodzie-
wane obciążenie budżetu domowego.
7. W proponowanym obszarze jest 
tłoczno, ale nie występuje brak miejsc.
8. Ucierpią osoby korzystające z tar-
gu, bo będą musiały płacić za postój,  
a sprzedawcy stracą część zysków.
9. Mniej chętnie będą odwiedzać miesz-
kańców rodziny i znajomi, bo nikt nie 
lubi konieczności płacenia za postój.
10. Chodzi o ograniczenie wolności oby-
wateli, którzy posiadają samochody.
11. Nie będzie to miało wpływu na zwięk-
szenie ilości miejsc parkingowych.

Obok przedstawiamy rozkład głosów na po-
szczególnych ulicach.

Nazwa
ulicy

Opinia 
negatywna

Opinia 
pozytywna

Przybyszewskiego       53  3
Gabrieli Zapolskiej        8  10
Wesele        12  4
Rydla        79  10
Bronowicka       22  15
Lea        53  3
Szablowskiego       7  1
Stańczyka       2  1
Krzywy Zaułek      10  2
Cicha        5  2
Rodakowskiego       6  4
Piastowska       3  3
Staszczyka       6  1
Wallek-Walewskiego    1  16
Zarzecze        18  3
Armii Krajowej       1  1
Altanowa       —  1
Złoty Róg       —  16
Czepca       —  7
Wjazdowa      —  5
Szlachtowskiego        8  3
Halczyna       —  2
Jadwigi z Łobzowa      10  4
Sewera        6  —
Górna        2  2
Żelechowskiego       9  7
Krakusów       2  27
Młodej Polski      —  3
Bandtkiego       3  3
Św. Wojciecha       1  1
Kołowa        13  10
Drzymały        7  —
Kunickiego       2  —
Suma głosów:    349  170

nej satysfakcji wychowanków i grona 
pedagogicznego fakt, że jego uczniowie 
ze świetnymi wynikami zdadzą matu-
rę, a co najistotniejsze dla ich przyszło-
ści, egzaminy zawodowe, otwierające 
dobre perspektywy pracy. Nie bez zna-
czenia pozostają także sukcesy w olim-
piadach. Jednak strona edukacyjna, to 
jedna ze stron medalu. Druga to war-
tości jakie młodzież wyniesie ze szkoły, 
która niewątpliwie, w dużym stopniu, 
kształtuje młodych ludzi i wprowadza 
w dorosłość. Jak jednak sprawić, aby 
młodzi ludzie chętnie i odpowiedzial-
nie zabiegali o swoją edukację? Nie jest 
to zadanie łatwe. Myślę, że wpływ ma 
tu szczególna atmosfera placówek, po-
czucie przynależności i jedności wśród 
uczniów, więź z nauczycielami, a ze 
strony grona poczucie odpowiedzialno-
ści i pedagogiczne podejście do ucznia, 
zwracające uwagę na jednostkę.

Wyniki rankingu przeprowadzone 
przez Fundację Edukacyjną „Perspek-
tywy” mogą świadczyć o tym, że Tech-
nikum Budowlane w ZSB nr 1 jest taką 
placówką. Placówką o dużej spuściźnie 

historycznej i tradycji sięgającej ponad 
180 lat. O korzeniach powstania i wie-
loletniej działalności oraz osiągnięciach 
ZSB nr 1 na przestrzeni lat możemy 
przeczytać w książce poświęconej bro-
nowickiej oświacie pt. „200 lat oświaty 
w Bronowicach Małych 1817-2017”. 
Wspieram wśród młodzieży zdrowe 
życie, wolne od patologii, proekolo-
giczne, w tym akcje szkolne młodzie-
ży (…). Staram się z zaangażowaniem  
i pasją, ale także z pokorą wykonywać 
swoje obowiązki ku chwale Boga, dla 
dobra bliźnich, w szczególności miesz-
kańców Krakowa-Bronowic i okolic, 
oraz własnej satysfakcji, traktując je 
jako zaszczyt i przywilej – pisze w niej 
dyrektor ZSB nr 1 Andrzej Mielczarek. 
Zapewne taka postawa nie pozostała bez 
wpływu na lokatę w rankingu.

Zachęcamy do lektury wspomnia-
nej książki wydanej z okazji 200 lat 
bronowckiej oświaty, w której można 
zapoznać się bliżej z profilem, historią  
i również niemałymi osiągnięciami po-
zostałych szkół w Dzielnicy VI.

[IS]
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BARTOSZ RYLSKI
Nauczyciel SP 93

ERASMUS
MAŁGORZATA KUBIAK
Nauczyciel SP 153

◁▷

◁▷

W ramach realizowanego przez 
 Szkołę Podstawową nr 153 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Kra-
kowie programu Erasmus Plus: „Basic 
employability and entrepreneurship 
skills at a young age” w dniach 23-27 
stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie 
dla nauczycieli w partnerskiej placów-
ce w Irlandii – Kildare Place School.

Szkoła w Irlandii specjalizuje się  
w nauczaniu dramy oraz budowaniu  
relacji między uczniami klas młodszych 
i starszych. Przez tydzień nauczyciele 
ze szkół partnerskich poznawali nowa-
torskie metody nauczania, brali udział 

w różnorodnych warsztatach oraz sami 
prowadzili zajęcia.

Nauczyciele SP 153 dzięki aktyw-
nemu udziałowi w szkoleniu doświad-
czyli możliwości, jakie daje współpraca 
w grupie oraz poznali sposoby two-
rzenia atmosfery odpowiedzialności, 
a także wspierania młodszego ucznia. 
Zaprezentowane zostały też nietypowe 
sposoby wykorzystania dramy w naby-
waniu umiejętności społecznych. 

Udział w projekcie Erasmus Plus 
umożliwia uczniom SP 153 praktycz-
ne wykorzystanie języka angielskiego 
podczas twórczej współpracy z kolega-
mi z innych krajów.

Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Krakowie bę-
dzie podejmować gości z sześciu szkół 
partnerskich w dniach 20-24 marca 
2017 roku.

O SANTA ROSIE SŁÓW KILKA
Historia Polski pełna jest tragicznych wydarzeń: zrywów narodowych, po-
wstań, wojen. Polscy bohaterowie to najczęściej ludzie doświadczeni przez los, 
wielcy przywódcy, którzy oddali swoje życie służąc Ojczyźnie. 

W czerwcu 1941 r. Niemcy 
zaatakowały ZSRR. W wy-

niku tego 30 lipca został podpisany 
układ Sikorski-Majski, który przywra-
cał stosunki dyplomatyczne pomiędzy 
Polską a ZSRR. Ponadto przewidywał 
utworzenie armii polskiej (późniejsza 
Armia Andersa) oraz amnestię dla oby-
wateli polskich – więźniów politycz-
nych i zesłańców. Armia ta na wiosnę 
1942 r. opuściła teren ZSRR i udała się 
przez Irak, Iran do Palestyny.

Cywile, którzy towarzyszyli Armii 
Andersa zostali przyjęci przez Meksyk, 
który był jedynym krajem oferującym 
pomoc humanitarną tysiącom Polaków. 
Aż 1434 z nich skorzystało z zaprosze-

nia Meksyku i ówczesnego prezyden-
ta tego kraju Manuela Ávila Camacho, 
który zaoferował Polakom schronienie  
w hacjendzie Santa Rosa, położonej koło 
León w stanie Guanajuato. Nasi rodacy 
dotarli tam 4 lipca 1943 r. Na upamięt-
nienie tych wydarzeń Pan Jose Ignacio 
Nuno wykonał dla Szkoły Podstawowej 
nr 93 w Krakowie mural, który upa-
miętnia sposób w jaki przyjęto polskich 
uchodźców  w  Meksyku. Będzie on służył 
jako przykład dla przyszłych pokoleń.  
W sposób symboliczny ukazano powrót 
do domu jednej z 300 polskich sierot, 
rezydentów Haciendy Santa Rosa, oto-
czonej motywami Indian Otomi, czyli 
grupy etnicznej zamieszkującej tere-
ny Guanajuato, przedstawiając wiedzę  
zdobytą  podczas  okresu  wygnania.

Natomiast świadek historii pan 
Lech Trzaska opowiedział nam o wspo-

mnianych wydarzeniach z własnej per-
spektywy. Jako kilkuletni chłopiec 
został wraz z całą rodziną wywieziony  
w 1940 roku przez Sowietów na Sybe-
rię. Po powstaniu armii Andersa, do 
której dołączyli jego ojciec i wujek, któ-
rzy niestety zmarli wkrótce po dotarciu 
do punktu werbunkowego ewakuowa-
no go z mamą, ciocią, rodzeństwem  
i kuzynostwem do Iranu, skąd następ-
nie w roku 1943 trafili do Indii, gdzie 
wraz z 5000 innych Polaków zamiesz-
kali w miejscowości Valivade, która 
przemieniła się w porzucone wśród 
dżungli polskie miasteczko. Następne 
5 lat pan Trzaska spędził w Indiach 
działając w polskim harcerstwie, prze-
żywając niezwykłe przygody (stoczył 
m.in. walkę z kobrą) i stając się świad-
kiem historycznych wydarzeń, takich 
jak odzyskanie niepodległości przez 
Indie. 

Spotkanie z naszymi gośćmi było 
okazją wyjątkową, gdyż  podstawo-
wym źródłem wiedzy o przeszłości są 
osoby, które brały bezpośredni udział 
w ważnych wydarzeniach albo były  
z tymi osobami w jakiś sposób zwią-
zane i mogą je opowiedzieć z zupełnie 
innej perspektywy, bazując na swoich 
przeżyciach i opiniach. Ze spotkania 
możemy wyciągnąć prosty wniosek: 
zawsze należy odnosić się do wydarzeń 
z przeszłości, aby móc zbudować bar-
dziej obiecującą przyszłość dla kolej-
nych pokoleń.
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Ludzie i Osobowości Roku 2016

– • —

W lutym poznaliśmy laureatów corocznego plebiscytu Gazety Krakowskiej. Uhonorowała ona ludzi, którzy zdaniem kapituły plebi-
scytu wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami – „Ludzie Roku 2016”, natomiast czytelnicy i internauci swoimi głosami przyznali 89 
osobom tytuł ,,Osobowości Roku 2016”, spośród 500 nominowanych we wszystkich powiatach małopolski, w kilku kategoriach.

Ludzie Roku 2016:
● Kardynał Stanisław Dziwisz – emerytowany metropolita krakowski, sekretarz Jana Pawła II w latach 1978-2005. Współgospo-
darz Światowych Dni Młodzieży ● Zofia Gołubiew – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000-2015, 
członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa ● Tadeusz Jakubowicz – przewodniczący Gminy Żydowskiej w Krakowie, 
członek zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Jewish Community Centre ● Stanisław i Mateusz Starostka – sołtys 
Łękawicy i jego syn, którzy z odruchu serca, i z narażeniem życia uratowali z płonącego domu poruszającego się o kulach mężczyznę  
● dr inż. Władysława Francuz – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr inż. budownictwa, adiunkt Politechniki Kra-
kowskiej. Profesor Oświaty ● Magdalena Chuderska – dyrektor Stowarzyszenia Krakowski Komitet Zwalczania Raka, działającego na 
rzecz Centrum Onkologii w Krakowie ● prof. Ryszard Tadeusiewicz – felietonista Gazety Krakowskiej, wybitny naukowiec, trzykrotny 
rektor Akademii Hutniczo-Górniczej ● Matka Stefania Polkowska – matka przełożona Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach, 
uśmiechnięta zakonnica, pracowita i dobra jak chleb ● Anna Czech – posłanka na Sejm RP, a jednocześnie założycielka Fundacji Krom-
ka Chleba. Angażuje się w budowę hospicjum Viva Spel ● Marek Sowa – do roku 2015 Marszałek Województwa Małopolskiego. Obecnie 
poseł na Sejm RP. Odznaczony Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Osobowości Roku 2016 z Krakowa, 
nominowani w kategoriach:
Kategoria kultura – Jurek Dybał – dyrektor 
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Mia-
sta Krakowa Sinfonietta Cracovia.
Kategoria samorząd – Michał Drewnicki – 
radny Miasta Krakowa.
Kategoria biznes – Marcin Kluska – właści-
ciel firmy Biznes Liga
Kategoria Działalność społeczna i charytatywna – 
Bogdan Smok przewodniczący Rady Dziel-
nicy VI Bronowice trzech kadencji, radny 
Miasta Krakowa w kadencji 2010-2014. 
W swojej działalności społecznej znany  
z organizacji i koordynowania Ogólno-
polskich Olimpiad Seniorów EDF Polska, 
Integracyjnego Dnia Sportu z Rodzin-
nym Piknikiem z okazji  Tygodnia Osób 

Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z Wzajemnością”. Z zawodu jest nauczy-
cielem, wychowawcą, trenerem II klasy 
Judo. W latach 1991-2007 pełnił funkcję 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowaczego w Krakowie dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie. Na 
polu oświaty wyróżniony medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej. Inicjator i współ-
założyciel Stowarzyszeń działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów 
i mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice. 
Za pracę społeczną na rzecz dzieci i mło-
dzieży wyróżniony honorowym tytułem 
„Przyjaciel Dziecka” przyznawanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Laureat  
nie zapomina o sobie i regularnie uprawia 
sport, a jak przystało na nauczyciela judo  

w szczególności sztuki walki. Uwielbia pie-
sze wędrówki i taniec towarzyski. Potrafi 
słuchać problemów mieszkańców i stara się 
je rozwiązywać, co nie zawsze jest łatwe. 
Jest żonaty, ma dwójkę dzieci – Agnieszkę 
i Bartosza. Jest też szczęśliwym dziadkiem, 
zauroczonym wnuczkami – czteroletnią 
Mayą i roczną Sophi.  ◁▷

W grudniu poznaliśmy wyniki II 
Dzielnicowego Konkursu Szo-

pek Bożonarodzeniowych. Jury w składzie: 
ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak, Iwona 
Olczyk – Dyrektor Szkoły nr 138; Iwona 
Piętowska-Kusior SP 50, Władysława Gaw-
lik – AK , Anna Kotek – AK, Elżbieta Sowa – 
AK, Krystyna Piotrowska – AK, Zofia Fe-
dor – AK miało ogromne wyzwanie przy  
ocenie złożonych 31 prac. Szopki zostały 
ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 

Laureaci II Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Klasy IV-V
Nagroda główna: Łukasz Goch kl. V, SP 138;
Maciej i Stanisław Maciejewscy – rodzeństwo, Jacek 
Żukowski kl. VI b, SP 50.

Nagroda specjalna ks. Proboszcza Kazimierza 
Klimczaka: Wojciech Młynarczyk kl. IV a, SP 50.
Prace nagrodzone: Lena i Sonia Sajdak – rodzeństwo 
kl. IV a/V b, SP 50; Kamila Musiał kl. V b, SP 50; 
Mateusz Głuszkiewicz kl. VI a, SP 50; Julia Żelawska 
kl. VI b, SP 138.
Prace wyróżnione: Gabriela Książek kl. V b, SP 50; 
Dominika Kawiorska kl. V b, SP 50; Karol Hodorowicz 
kl. IV a, SP 50; Mikołaj Rosół kl. VI b, SP 50; Klara 
Zygmunt kl. IV, SP 138; Olena i Sofia Kulycka – 
rodzeństwo kl. II d/V b, SP 50; Szymon Zygan kl. IV a, 
SP 50.
Do klasy III 
Nagroda główna: Julia i Mikołaj Szeląg – rodzeństwo 
kl. III a, SP 138.
Nagroda specjalna ks. Proboszcza Kazimierza 
Klimczaka: Mateusz Starowicz kl. III b, SP 138.

Uczestnicy otrzymali: dyplomy, na-
grody książkowe, gry planszowe, zawiesz- 
ki na choinkę oraz „coś słodkiego”. 
Fundatorem nagród była Dzielnica VI – 
Bronowice oraz Ks. Proboszcz. Konkurs 
został zorganizowany przez SP nr 138 oraz 
Akcję Katolicką przy parafii MBNP.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu 
za trud włożony w wykonanie przepięknych szopek. 
Zapraszamy do udziału w następnej edycji.

Prace nagrodzone: Błażej Dratwa i Bruno Tomkowicz 
kl. II d, SP 50; Antoni Zakrzewski kl. III c, SP 50; 
Weronika Bugno kl. I b, SP 50; Robert i Paweł Sikora – 
rodzeństwo kl. III b, SP 138 i przedszkole; Małgorzata 
Mikietyńska kl. III b, SP 138; Dominika Burza kl. III a, 
SP 138.
Prace wyróżnione: Karolina Starowicz przedszkole, 
Maria i Mateusz Popielarscy – rodzeństwo kl. II b i III b, 
SP 50; Natalia i Maksymilian Owca – rodzeństwo, 
Olga Madej kl. III b, SP 138; Justyna i Krzysztof Walka –  
rodzeństwo kl. III a i I b, SP 138; Amelia Schechtel 
kl. I a, SP 50; Aleksandra Kotek kl. III a, SP 138; 
Gabriela Pałka i Dorian Opaczko kl. III b, SP 138; Igor 
Machlowski i Wiktor Szlachta kl. II d, SP 50.
Nagroda Publiczności (zwyciężczyni internetowego 
głosowania): Gabriela Książek – SP 50.
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SESJE RADY
DZIELNICY VI

XXXIII       sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 14 grudnia 2016 r. 
Podjęto następujące uchwały:

XXXIV       sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 12 stycznia 2017 r. 
Podjęto następujące uchwały:

XXXV sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 19 stycznia 2017 r. 
Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2016
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2016
w sprawie opinii dotyczącej propozycji  
likwidacji XVIII Liceum Ogólnokształcą-
cego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 8 w ramach przed-
stawionego projektu wdrożenia „Reformy 
systemu oświaty w Krakowie”.

UCHWAŁA Nr XXXIV/249/2017
w sprawie określenia wysokości środków  
finansowych przeznaczonych do rozdyspono-
wania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2018.

Radni określili wysokość ww. środków 
finansowych na kwotę 100 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXXIV/250/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji: „Budowa budynku wielorodzin-
nego mieszkalno-usługowo-biurowego z ga-
rażem podziemnym na działce nr 109/5 obr. 
1 Krowodrza wraz z budową zjazdu z działki 
nr 284 obr. jw. przy ul. Lindego w Krakowie”.

Powyższe zamierzenie inwestycyjne za-
opiniowano pozytywnie.
UCHWAŁA Nr XXXIV/251/2017
w sprawie obwodów szkół podstawowych 
na terenie Dzielnicy VI Bronowice.

Pozytywnie zaopiniowano propozycje 
dotyczące ustalenia obwodów szkół podsta-
wowych na terenie Dzielnicy VI Bronowice 
przedstawione przez dyrektorów niniej-
szych szkół.

UCHWAŁA Nr XXXV/252/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.

W § 1 niniejszej uchwały przeniesio-
no środki z zadania przyjętego Uchwałą Nr 

XXVII/212/2016 z 07.07.2016 r. z uwzględ-
nieniem Uchwały Nr XXVIII/221/2016  
z 25.08.2016 r. w następujący sposób:

Kwotę 30 900 zł z zadania: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia” przeniesio-
no na zadanie: „Wyniesienie przejścia dla 
pieszych na ul. Wesele” (WPF), natomiast 
kwotę 45 000 zł z zadania: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia” przeniesiono na 
zadanie: „Zatoki parkingowe przy ul. Bro-
nowickiej (II etap). Jednostka realizująca 
ZIKiT pozostała bez zmian.

Kwota na zadanie: „Remont dróg, 
chodników i oświetlenia” po uwzględnieniu 
§ 1 niniejszej uchwały wynosi 402 702 zł.

W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XXVIII/221/2016 z 25.08.2016 r. oraz 
po uwzględnieniu § 1 niniejszej uchwały 
w następujący sposób: z „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia” na „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia: remont ul. 
Machaya ● remont pobocza z wjazdami na 
ul. Katowickiej na odcinku od ul. Boya-Że-
leńskiego do posesji nr 12 c ● remont tarczy 
skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Za-
polskiej ● remont chodnika na ul. Katowic-
kiej na odcinku od posesji nr 36 do posesji 
nr 48 włącznie ● remont zatoki postojowej 
na ul. Katowickiej usytuowanej przed wjaz-
dem do Szkoły Podstawowej nr 50 ● wyko-
nanie nakładki asfaltowej na ul. Złoty Róg”. 
Kwota przeznaczona na ww. remonty –  
402 702 zł, realizator – ZIKiT.

W § 3 zmieniono zakres rzeczowy oraz 
realizatora zadania przyjętego Uchwałą Nr 
XXVII/212/2016 z 07.07.2016 r. w na-
stępujący sposób: z „Przebudowa schodów  
w Parku Młynówka Królewska przy przej-
ściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskie-
go” – realizator ZZM na „Przebudowa scho-
dów w parku Młynówka Królewska przy 
przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszew-
skiego – dokończenie projektu i realizacja 
wg pozwolenia na budowę” – realizator  
ZIKiT. Kwota – 80 000 zł.

W § 4 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:
z „Budowa zatoki parkingowej przy ul. 
Bronowickiej na odcinku od ul. Rodakow-
skiego do ul. Górnej – wykonanie projektu 
(WPF)” – realizator ZIKiT na „Zakup leków 
dla osób starszych i niepełnosprawnych za-
mieszkałych na terenie Dzielnicy VI” – re-
alizator MOPS. Kwota – 10 000 zł.

W § 5 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:
z „Opracowanie dokumentacji na wykonanie 
renowacji kapliczki z gorejącym sercem Pana 
Jezusa zlokalizowanej przy ul. Złoty Róg 28” –  
realizator ZIKiT na „Zakup leków dla osób 
starszych i niepełnosprawnych zamieszka-
łych na terenie Dzielnicy VI” – realizator 
MOPS. Kwota 3 000 zł.

UCHWAŁA Nr XXXV/253/2017
w sprawie ustanowienia prawa trwałego 
zarządu na działce nr 1 obr. 40 Krowodrza 
przy ul. Tetmajera.

Radni zaopiniowali uchwałę pozytywnie.
UCHWAŁA Nr XXXV/254/2017
w sprawie zmiany nazw przystanków tram-
wajowych w Dzielnicy VI Bronowice.

Wniesiono o ponowne rozpatrzenie zmia-
ny nazw przystanków tramwajowych: przy-
stanek „Bronowice” na „Bronowice – Rydla”, 
przystanek „Wesele” na „Przybyszewskiego”. 
Uzasadnienie: O zmianę nazw tych przystan-
ków zwracają się mieszkańcy, również spoza 
dzielnicy. Wyjaśnienia ZIKiT zawarte w pi-
śmie TO.6129.1.434.2016 z 22.10.2016 r. 
są niesatysfakcjonujące. Nazwa przystanku 
końcowego na pętli przy ul. Rydla zlokalizo-
wana jest przy os. Rydla, co jest zgodne z in-
terpretacją ZIKiT i uzasadnia wnioskowaną, 
kompromisową zmianę nazwy tego przystan-
ku. Przystanek „Wesele” zlokalizowany jest 
przy ul. Przybyszewskiego i uzasadnia zmianę 
nazwy. Tłumaczenie, że taki przystanek już 
istnieje przy ul. Armii Krajowej jest bezzasad-
ne, ponieważ jest to przystanek autobusowy  
i nie koliduje z kierunkiem jazdy tramwajów. 
Należy również podkreślić, że ogólny kieru-
nek jazdy nie określa nazwy przystanków, lecz 
tablice informacyjne umieszczone na czołach 
składów tramwajowych.
UCHWAŁA Nr XXXV/255/2017
w sprawie zmiany organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Bronowickiej i ul. Przyby-
szewskiego.

Wniesiono o zmianę znaku drogowego 
B-18 oznaczającego „zakaz wjazdu pojazdów 
o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t” 
zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskie-
go – skrzyżowanie z ul. Bronowicką na znak 
B-5 „zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych  
o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 
3,5 t”. Znak B-5 winien być powtórzony przy 
ul. Przybyszewskiego – wjazd z ul. Zapolskiej 
(prawy i lewy skręt w ul. Przybyszewskiego).
UCHWAŁA Nr XXXV/256/2017
w sprawie wniosków do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych 
miasta Krakowa” (dotyczy obszarów przyrod-
niczych objętych planem nr 43, 44, 45 i 46).

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 
z późn. zm.) wnioskuje się o uwzględnienie  
w sporządzanym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego „Dla wybra-
nych obszarów przyrodniczych miasta Kra-
kowa” następujących wniosków:
» w terenach zieleni nieurządzonej (ZR) 
i terenach zieleni urządzonej (ZU) niedo-
puszczanie do zmniejszenia wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej minimum 
90%, przyjętego w strukturalnych jednost-
kach urbanistycznych zgodnie z dokumen-
tem Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta  AGNIESZKA GOCH
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Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 Rady 
Miasta Krakowa z 16 kwietnia 2003 r. 
zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10  
z 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr 
CXII/1700/14 z 9 lipca 2014 r.);
» zachowana szczególna restrykcyjność 
standardów przestrzennych w terenach po-
łożonych w strefie kształtowania systemu 
przyrodniczego, korytarzach ekologicznych, 
obszarach wymiany powietrza i w otulinie 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazo-
wego.

Uzasadnienie dla powyższych wniosków 
stanowią wyniki analizy przestrzennej obsza-
ru, w ramach której zidentyfikowano najważ-
niejsze problemy funkcjonalno-przestrzenne:
» zjawisko zmiany dotychczasowej funkcji 
terenów zieleni;
» postępująca zabudowa terenów do-
tychczas niezainwestowanych prowadzi 
do zmiany charakteru istniejącej struktury 
przestrzennej obszarów;
» uszczuplanie terenów zielonych rozumia-
nych jako łąki, lasy, zespoły zieleni wysokiej, 
zieleń nieurządzona, skwery, grunty orne;
» niebezpieczeństwo przekształcenia spo-
łecznie utylitarnej zieleni izolacyjnej towarzy-
szącej zabudowie jedno i wielorodzinnej;
» zmiana sposobu użytkowania na taki, 
który może przyczynić się do degradacji 
środowiska i krajobrazu;
» realne zagrożenie przerwania ciągłości 
strefy kształtowania systemu przyrodniczego, 
korytarza ekologicznego i obszarów wymiany 
powietrza związanych z doliną Rudawy;
» obniżenie bogactwa przyrodniczego  
i kulturowego obszaru otuliny Bielańsko-Ty-
nieckiego Parku Krajobrazowego.
UCHWAŁA Nr XXXV/257/2017
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego stosownie z pismem 
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa.

Powyższą uchwałę radni zaopiniowali 
pozytywnie. 
UCHWAŁA Nr XXXV/258/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/ 
184/2016 z 24.02.2016 r. w sprawie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-
cego wprowadzenia do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego, zadania inwestycyjnego plano-
wanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice 
do realizacji w latach 2016-2017.

W ww. uchwale wprowadzono następu-
jące zmiany: w § 1 w tabeli w kolumnie do-
tyczącej kwoty i źródła finansowania zada-
nia na rok 2017 podaną kwotę zwiększono 
do kwoty 80 900 zł, tj. o 30 900 zł.

W § 2 po uwzględnieniu powyższych 
zapisów tabela przedstawiona w § 1 Uchwa-
ły Nr XXII/184/2016 z 24.02.2016 r. 
otrzymuje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Wyniesienie przejścia dla 
pieszych na ul. Wesele.
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa .

Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie projektu
i pozyskanie uzgodnień 12 000 zł 

2017 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 80 900 zł

UCHWAŁA Nr XXXV/259/2017
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/ 
214/2016 Rady Dzielnicy VI z 07.07.2016 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI do realizacji w latach 2017-
2018, które dotyczyło budowy zatoki par-
kingowej przy ul. Bronowickiej na odcinku 
od ul. Rodakowskiego do ul. Górnej.

Radni uchylili ww. uchwałę.
UCHWAŁA Nr XXXV/260/2017
w sprawie poszerzenia ul. Zielony Most.

Rada Dzielnicy VI Bronowice zawnio-
skowała o przeprowadzenie analizy formal-
no-prawnej i technicznej w zakresie możli-
wości poszerzenia ul. Zielony Most do para-
metrów ulicy o dwóch pasach jezdni.
UCHWAŁA Nr XXXV/261/2017
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 
153 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 w Krakowie. 

Radni pozytywnie zaopiniowali po-
wyższą uchwałę. Uzasadnienie do uchwa-
ły: Po zapoznaniu się z projektem uchwały 
Prezydenta Miasta Krakowa wraz z jego 
uzasadnieniem w sprawie włączenia Szko-
ły Podstawowej Nr 153  w Krakowie, ul. 
Na Błonie 15 d w strukturę Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 8 w Krakowie Rada 
Dzielnicy postanawia pozytywnie zaopinio-
wać ww. projekt uchwały. Włączenie Szkoły 
Podstawowej w strukturę ZSO Nr 8 pozwoli 
na: ● racjonalne i efektywne wykorzystanie 
budynków szkolnych w tym klasopracowni 
przedmiotowych, zaplecza sportowo-re-
kreacyjnego, a w szczególności boisk „Orlik 
– 2012” ● realizację spójnych programów 
edukacyjnych i wychowawczych na każdym 
etapie kształcenia ● utrzymanie zatrudnie-
nia na obecnym poziomie dzięki temu, że 
wszyscy pracownicy staną się pracownika-
mi ZSO Nr 8 ● obniżenie kosztów kształ-
cenia w  Szkole Podstawowej nr 153, które  
obecnie są wyższe niż w innych szkołach 
podstawowych i w ZSO Nr 8 ● opracowanie 
dla  nauczycieli szkół wchodzących w skład 
ZSO Nr 8 wspólnego planu doskonalenia 
zawodowego, który zapewni im stabiliza-
cję zawodową ● przedkładając propozycje 
przyjęcia pozytywnej opinii uwzględniono 
również wypowiedzi dyrektorów ww. szkół 
o wspaniałej współpracy pomiędzy szkoła-
mi oraz opinie rodziców wygłoszone na sesji 
Rady Miasta Krakowa 11 stycznia 2017 r.

• • •

XXXVI sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 9 lutego 2017 r. Pod-
jęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVI/262/2017
w sprawie uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon Fortu Bronowice”. 

Radni negatywnie zaopiniowali ww. pro-
jekt. W związku z ogłoszeniem Prezydenta 
Miasta Krakowa z 23 grudnia 2016 r. wnie-
siono o następujące uwagi do wyłożonego do 
publicznego wglądu (I wyłożenie) projektu:
1. O ograniczenie zabudowy po południowej 
stronie Fortu Bronowice poprzez odsunięcie 
wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy od strony fortu tak, aby pozostawić wolny 
od zabudowy pas terenu o szerokości co naj-
mniej 55 m licząc od krawędzi fosy fortu (pro-
ponowany przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy został przedstawiony na załączniku 
nr 1, który stanowi integralną część uchwały). 
Wnosi się również o wprowadzenie zapisu  
zakazującego lokalizowania w opisanym pa-
sie terenu elementów zagospodarowania 
terenu takich jak drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe i inne powierzchnie utwardzone za 
wyjątkiem chodników pieszych.

W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie planu w terenie oznaczonym, jako 
MWn/MN.1 została wyznaczona nieprze-
kraczalna linia zabudowy od strony fortu. 
Niestety tak wyznaczona linia zabudowy je-
dynie w nieznacznym stopniu odsuwa przy-
szłą zabudowę od krawędzi fosy.
Jako cele wprowadzenia planu podaje się: 
„wyznaczenie zasad zagospodarowania tere-
nów okołofortecznych jako przestrzeni pu-
blicznych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców”. W przedmiotowym projekcie 
planu lokalizacja zasadniczej części owych 
przestrzeni publicznych została wyznaczona 
po stronie zachodniej od fortu Bronowice, 
pomiędzy fortem a ul. Rodakowskiego. Jeżeli 
teren ten ma funkcjonować jako ogólnodo-
stępny park miejski należy przeanalizować 
jego dostępność. Od strony uczęszczanej 
przez mieszkańców ul. Rydla zgodnie z zapi-
sami planu trudno się będzie dostać do tego 
terenu. Od północy prowadzi na ten teren 
wąskie przejście pomiędzy fosą fortu a tere-
nem kolejowym. Od południa projekt planu 
dopuszczając zabudowę w najbliższym są-
siedztwie fortu pozostawia jedynie wąskie, 
dwukrotnie załamujące się pod kątem  pro-
stym przejście wzdłuż fosy fortu. Należy tu 
zwrócić uwagę, że forteczna fosa to wąska  
i dosyć głęboka (ok. 5-7 m) przestrzeń ogra-
niczona z obydwu stron ceglanymi piono-
wymi ścianami. Wąskie przejście pomiędzy 
fosą a ogrodzeniem otaczającym sąsiadującą 
bezpośrednio z fortem zabudowę albo tere-
nem kolejowym nie zachęci mieszkańców 
do korzystania z terenów zielonych. Zgodnie  
z zapisami projektu planu dogodny dostęp do 
tego terenu możliwy jest  jedynie od strony ul. 
Rodakowskiego – wąskiej, jednokierunkowej 
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, w biurze 
Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

ulicy dojazdowej, z której korzystają jedynie 
lokalni mieszkańcy. Efektem ukształtowania 
terenu zgodnego z zapisami planu będzie 
ewentualne powstanie w przyszłości parku,  
z którego będzie korzystać niewielu miesz-
kańców i który, ze względu na swoje położe-
nie stanie się raczej zmartwieniem policji niż 
popularnym w okolicy terenem rekreacyj-
nym. Dlatego bardzo ważne w przywracaniu 
tej części miasta mieszkańcom jest otwarcie 
przestrzenne terenów zielonych wyznaczo-
nych w projekcie planu na ul. Rydla.

Należy też zwrócić uwagę na nieuwzględ-
nienie w projekcie planu tzw. przedstoku – 
łagodnie opadający w kierunku przedpola 
fortu pas terenu zlokalizowany od strony 
jego czoła. Nie jest to otoczenie fortu, ale 
jego integralna część i jako taka powinna być 
odtworzona i chroniona przed zniekształca-
jącym ją zagospodarowaniem terenu. 

Dodatkowo wyznaczając nieprzekraczal-
ną linię należy wykonać analizę ekspozycji 
fortu Bronowice z ul. Rydla. Dopuszczenie 
do zabudowy w formie określonej w projek-
cie planu prowadzi do dosyć przypadkowego 
przysłonięcia sylwety fortu z tej strony. Wła-
ściwa ekspozycja fortu wydaje się być kluczo-
wym elementem w jego rehabilitacji.
2. O włączenie terenu oznaczonego w pro-
jekcie planu jako KDW.1 w całości do tere-
nu ZPf.1. Prowadzenie drogi wewnętrznej w 
kierunku terenów zielonych nie jest zasadne 
funkcjonalnie. Dodatkowo prowadzenie dro-
gi przy krawędzi fosy jest ingerencją w obiekt 
zabytkowy. Obsługa komunikacyjna zabudo-
wy na terenach oznaczonych w planie jako 
MWn/MN.1 powinna odbywać się w sposób 
niekolidujący z najbliższym otoczeniem fortu.
UCHWAŁA Nr XXXVI/263/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji: Budowa budynku wielorodzin-
nego z podziemnym garażem wielostanowi-
skowym i infrastrukturą techniczną, budową 
zjazdu z działki nr 74/4 na działkę 74/3 obr. 
2 Krowodrza przy ul. Złoty Róg w Krakowie.

Radni negatywnie zaopiniowali ww. za-
mierzenie inwestycyjne, ponieważ: 
● w sąsiedztwie przeważa zabudowa o cha-
rakterze jednorodzinnym wolnostojącym ● 
na obszarze sąsiadującym z planowaną in-
westycją przeważają dachy dwu lub wielo-
spadowe ● ponadto w analizie przy wyzna-
czaniu wysokości zabudowy nie uwzględ-
niono niskiej zabudowy przy ul. Czepca 
(nr 20) i Złoty Róg (nr 15, 17, 23, 25)  
● zabudowa sąsiadująca z planową inwe-
stycją jest rozdrobniona, a projektowany 
budynek będzie miał długą monotonną 
elewację (zaleca się wprowadzenie zapisów  
o rozczłonkowaniu/rozdrobnieniu/podzia-
le elewacji) ● proponowana ilość miejsc 
postojowych wydaje się nieadekwatna do 
proponowanej powierzchni zabudowy.

UCHWAŁA Nr XXXVI/264/2017
w sprawie uregulowania stanu prawnego 
działki 196 obr. 3 Krowodrza na korzyść gmi-
ny Kraków.

Wniesiono o ponowne rozpatrzenie 
uregulowania stanu prawnego ww. działki. 
Przedmiotowa działka znajduje się w naj-
bliższej okolicy ruchliwego pasa drogowego 
ulicy Piastowskiej. Z uwagi na fakt, że przed-
miotowa działka w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Krakowa stanowi rezerwę na 
zieleń, została ona ujęta w koncepcji ZZM, 
dotyczącej odnowienia zieleni na całej dłu-
gości ul. Piastowskiej. Powyższa działka jest 
dla koncepcji nowej zieleni szczególnie cen-
na, ponieważ stanowi jedyny obszar  zielony,  
na którym możliwe jest utworzenie niewiel-
kiego parku (tzw. parku kieszonkowego), tak 
bardzo potrzebnego mieszkańcom zabetono-
wanej i ruchliwej części miasta. Po właściwym 
zaprojektowaniu, park kieszonkowy może 
pełnić funkcję filtra dla zanieczyszczonego 
pyłami powietrza, a także może przemienić 
się w przyjemne i atrakcyjne miejsce na odpo-
czynek i spotkań mieszkańców.

Koncepcja zagospodarowania zieleni 
wzdłuż jezdni w ulicy Piastowskiej, a tym 
samym zieleni na przedmiotowej działce, 
powstaje od połowy 2016 r. we współpracy 
Zarządu Zieleni Miejskiej, Rady Dzielnicy 
VI, mieszkańców Bronowic oraz Koła Ar-
boris zrzeszającego studentów Wydziału 
Architektury Krajobrazu przy Politechnice 
Krakowskiej. Rada Dzielnicy chce przezna-
czyć środki na sfinansowanie parku kieszon-
kowego na przedmiotowej działce.
UCHWAŁA Nr XXXVI/265/2017
w sprawie wstępnego projektu zmian w sta-
tutach Dzielnic Krakowa opracowanego przez 
Komisję Dialogu Obywatelskiego Rady Mia-
sta Krakowa.

Radni pozytywnie zaopiniowali wstępny 
projekt.
UCHWAŁA Nr XXXVI/266/2017
w sprawie zbycia działki nr 239/21 obr. 49 
Krowodrza przy ul. Zakliki z Mydlnik.

Negatywnie zaopiniowano zbycie ww.  
w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego, z uwagi na to, że z wnioskiem o kupno 
działki wystąpiła strona, która zaproponowała 
w rozliczeniu przekazanie działek o numerach 
239/22 i 239/26 obr. 49 Krowodrza położo-
nych w pasie „Parku Młynówka Królewska”. 
Rada Dzielnicy VI po zamianie działek wyko-
na projekt zagospodarowania pozyskanego 
terenu i udostępni go mieszkańcom.
UCHWAŁA Nr XXXVI/267/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.

Przeniesiono środki z zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XXVII/212/2016 z 07.07.2016 
r. w następujący sposób: kwotę 6 000 zł  
z zadania: „Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej (JRG-3) – zestaw ratownika 
medycznego KSRG do udzielania kwalifiko-
wanej pomocy przed medycznej” na zadanie: 
„Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej (JRG-3) – dofinansowanie zakupu skoko-
chronu dla JRG-3” – realizator KM PSP; 

Kwotę 3 000 zł z zadania: „Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej (JRG-3) – za-
kup rzutnik multimedialny” na zadanie: „Ko-
menda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
(JRG-3) – dofinansowanie zakupu skoko-
chronu dla JRG-3” – realizator KM PSP;
Kwotę 5 000 zł z zadania: „Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożarnej (JRG-3) 
– specjalistyczny fantom do przyrządowego 
udrażniania dróg oddechowych” na zadanie: 
„Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej (JRG-3) – dofinansowanie zakupu skoko-
chronu dla JRG-3” – realizator KM PSP. 

W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób: 
z zadania: „Przedszkole Nr 38 – wymiana 
nawierzchni placu na poliuretanową i inne 
prace remontowe” na zadanie „Przedszkole 
Nr 38 – wymiana nawierzchni placu na poli-
uretanową” – kwota 5 000 zł;
z zadania: „Przedszkole Nr 38 – wymiana  
i doposażenie urządzeń na placu zabaw i inne 
prace remontowe” na zadanie: „Przedszkole 
Nr 38 – doposażenie placu zabaw” – kwota 
8 000 zł;
z zadania: „Przedszkole Nr 82 – doposażenie 
placu zabaw i inne prace remontowe” na za-
danie: „Przedszkole Nr 82 – doposażenie pla-
cu zabaw” – kwota 10 000 zł;
z zadania: „Przedszkole nr 137 – wymiana 
i doposażenie urządzeń placu zabaw i inne 
prace remontowe” na zadanie: „Przedszkole 
nr 137 – doposażenie placu zabaw” – kwota 
10 000 zł;
z zadania: „SP Nr 138 – budowa placu zabaw 
i inne prace remontowe” na zadanie: „SP Nr 
138 – modernizacja placu zabaw” – kwota  
50 000 zł. We wszystkich przypadkach reali-
zatorem jest ZEO. ◁▷

HARMONOGRAM

do 31 marca — Spotkania z mieszkańcami.
               Składanie propozycji zadań.
do 31 maja — Ocena formalna i ocena prawna
                propozycji zadań.

2 czerwca — Publikacja wyników  weryfikacji.

3-7 czerwca — Składanie protestów wobec 
                 wyników oceny prawnej.

do 9 czerwca — Rozpatrywanie protestów.

2 czerwca — Ogłoszenie wykazu punktów 
             głosowania.

12 czerwca — Sporządzanie i ogłoszenie listy 
projektów, które będą poddane głosowaniu.

do 9 czerwca — Możliwość wycofania złożonej 
propozycji zadania  przez wnioskodawcę.

17-30 czerwca — Głosowanie.
do 31 lipca — Zatwierdzenie listy projektów do 
realizacji oraz ich upublicznienie.

BUDŻET
MIASTA KRAKOWA

OBYWATELSKI



ANNA KUCHARSKA-ZYGMUNT

◁▷
MIEJSKI OŚRODEK 

POMOCY SPOŁECZNEJ 
W KRAKOWIE 

W RAMACH PROJEKTU

W SILE WIEKU

BOŻY MŁYN mieści się w dawnym 
barze „Słoneczko” przy kościele św. 
Jana Kantego. Lokal został udostępnio-
ny grupie zapaleńców, którzy  zamarzyli 
o przyjaznym dla wszystkich miejscu, 
gdzie integrowałyby się pokolenia, gdzie 
przy dobrej kawie, pysznym domowym 
cieście w miłym towarzystwie można 
wspólnie, aktywnie spędzić czas.

Rozpoczął się trzeci miesiąc działal-
ności Bożego Młyna. Starsze osoby znaj-
dują tu miejsce do oglądania filmów re-
ligijnych, wspólne śpiewanie, wymianę 
porad kulinarnych, kurs komputerowy, 
kurs języka angielskiego, szachy. Odby-
wają się też spotkania z ciekawymi oso-
bami. Rodzice z małymi dziećmi  biorą 
udział w zajęciach umuzykalniających, 
mogą też wybrać się na „randkę” zosta-
wiając tu dzieci pod opieką, podszko-
lić się na warsztatach dla rodziców czy 
skorzystać z bogatej oferty gier planszo-
wych dla całej rodziny. Dzieci korzysta-
ją z zajęć Klubu Młodego Przyrodnika, 
biorą udział w zajęciach artystycznych 
i kulinarnych oraz balach (odbył się już 
bal Trzech Króli oraz karnawałowy). 
Mogą tu urządzić swoje urodziny.

Boży Młyn miele różne tematy
jedne od ręki, inne na raty

Wszyscy, którzy tu działają, robią to 
ofiarowując swój czas i inwencję – nie-
odpłatnie. Także wszelkie usługi nie są 
wycenione – korzystający są proszeni  
o ofiarę według uznania i możliwości. 

Boży Młyn nie ma na razie żadnych 
dofinansowań (jedynie ks. Proboszcz 
Zbigniew Zięba partycypuje w opłatach 
stałych). Musi więc uzbierać środki na: 
media, napoje, ciasta, materiały do 
zajęć np. plastycznych, środki czysto-
ści, wystrój wnętrz, drobne naprawy  
i przyszłe remonty. Dlatego liczy na 
Państwa hojność (także w formie upie-
czonego ciasta, słodyczy dla dziecia-

ków, artykułów papierniczych i środ-
ków czystości).

Wszystkie osoby, które mają choć 
trochę wolnego czasu są zaproszone do 
współtworzenia Bożego Młyna. 
Kontakt: 517 399 409
E-mail: bozy.mlyn1@gmail.com 

ZAPRASZAMY
od wtorku do piątku 

w godzinach od 1100 do 2000 
w sobotę 

w godzinach od 1000 do 2000 
w niedzielę 

od godziny 900 do 2000

Szczegółowy program zajęć znajdu-
je się na stronie parafii św. Jana Kan-
tego oraz na stronie www.bozymlyn.pl  
i w gablotce.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krakowie informuje, że od 1 marca 

2017 r. do 28 lutego 2020 r. realizuje projekt 
pn.: „W sile wieku”, finansowany przez Unię Eu-
ropejską, ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 
mieszkańców Krakowa, którzy ze względu na 
podeszły wiek (60+), stan zdrowia lub niepeł-
nosprawność wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wy-
konywania podstawowych czynności dnia co-
dziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

Dla uczestniczek i uczestników przewidzia-
no utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kra-
ków 5 nowych placówek – klubów samopomo-
cy (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną 
aktywizację seniorów. W ramach projektu za-
planowano realizację usług:
opiekuńczo – pielęgnacyjnych: dwa posiłki 
dziennie (w przypadku osób niesamodzielnych 
zapewniamy pomoc w spożywaniu posiłków), 
pomoc w podstawowych czynnościach ży-
ciowych, opiekę higieniczną a dla wybranych 
uczestników dowóz z miejsca zamieszkania do  
i z klubu samopomocy;
aktywizująco – usprawniających: organizacja 
czasu wolnego, terapie zajęciowe podnoszące 
sprawność i aktywizację seniorów; imprezy in-
tegracyjne, wyjazdy rekreacyjno-turystyczne,
wspomagających: możliwość uzyskania wspar-
cia w postaci informacji, edukacji i poradnic-
twa poprzez bezpośredni kontakt pracownika 
socjalnego z uczestnikiem projektu a także po-
przez wsparcie świadczone dla opiekunów fak-
tycznych (poradnictwo indywidualne, wsparcie 
psychologiczne, warsztaty tematyczne).

W marcu br. MOPS planuje uruchomienie 
na os. Krakowiaków 2 w Krakowie, pierwszego 
Klubu Samopomocy – specjalistycznego dla 20 
mieszkańców Krakowa po 60. roku życia, po 
przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzhe-
imera lub inne choroby otępienne. Pozostałe 
Kluby Samopomocy – aktywizacyjne urucho-
mione będą w najbliższym czasie. 
Aby zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy  
w ramach projektu „W sile wieku”, należy złożyć 
wniosek zamieszczony na stronie internetowej 
Ośrodka wraz z zaświadczeniem lekarskim bez-
pośrednio w siedzibie MOPS w Krakowie ul. Jó-
zefińska 14, Klubach Samopomocy, w lokalach 
Filii MOPS lub za pośrednictwem poczty albo 
pracownika socjalnego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
proszone są o kontakt telefoniczny z panią
Moniką Łojek w godz. 7:30 – 15:30 
numer tel. 12 616 53 30 lub 660 637 756.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy!

boży młyn i panama group
W bronowickiej przestrzeni pojawi-
ły się dwa nowe przedsięwzięcia,  
które mają szansę wpłynąć znacząco 
na naszą społeczność. 
Są to Boży Młyn i PanaMa Group.

BOŻY MŁYN

PANAMA GROUP
PANAMA GROUP to grupa mło-

dych osób zebranych przy naszej Pa-
rafii, które chcą pozyskać fundusze na 
wyjazd do Panamy na ŚDM w 2019 r. 
Chcieliby oni swoją pracą wolontaryjną 
pomóc  zarówno osobom starszym, jak  
i rodzinom  z małymi dziećmi. Wszyst-
kie świadczone przez nich usługi są 
„opłacane” dobrowolną ofiarą. Propo-
nują m.in. pomoc w zakupach, mycie 
okien, pomoc przy obsłudze komputera, 
telefonu, opiekę nad dziećmi itp. Warto 
skorzystać!

Napisałam na początku, że Boży 
Młyn i PanaMa Group mają szansę zna-
cząco wpłynąć na naszą społeczność. 
Mam na myśli to, że w dzisiejszym za-
bieganym świecie często się mijamy, 
bez słowa i bez uśmiechu. Bywamy co-
raz bardziej samotni i bezradni w co-
dziennej szamotaninie. Pomimo że tyle 
wokół ludzi, trudniej jakoś się spotkać.  
A właśnie spotkania są tym, co nas prze-
mienia. Żywe relacje, spędzony wspól-
nie czas. Z ciekawością siebie nawza-
jem, z uważnością  na siebie. Wierzę, że 
mamy sobie wiele do zaoferowania. Dla-
tego zadbajmy wspólnie o Boży Młyn, 
weźmy za niego odpowiedzialność, bo 
stąd możemy zacząć lansować modę 
na dzielenie się życzliwością i radością  
życia.


