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Odpady wytwarzane w mie-
ście to odpady z gospodarstw domo-
wych (odpady komunalne), odpady  
z czyszczenia ulic i placów, odpady wiel-
kogabarytowe, budowlane, z terenów 
zielonych oraz niebezpieczne, będące 
efektem działalności np. szpitali. Aby 
dogonić standardy europejskie w za-
kresie gospodarki odpadami, wszystkie 
kraje członkowskie Unii Europejskiej 
zostały zmotywowane koniecznością 
wdrożenia unijnej dyrektywy odpado-
wej.

Dyrektywa odpadowa określa 
długoterminową politykę w zakresie 
gospodarki odpadami. Jej celem stra-
tegicznym jest zapewnienie przyszłym 
pokoleniom możliwości zaspokojenia 

W Krakowie odbieranych jest 320 000 ton odpadów rocznie. Każdy mieszkaniec 
wytwarza średnio 280 kg odpadów. Tylko 10% odpadów jest segregowanych,  
a aż 90% składowanych na wysypiskach. Pod tym względem jesteśmy  
w „ogonie” Europy. Dla porównania, w Holandii składuje się jedynie 1% 
odpadów, reszta przeznaczana jest do odzysku.

GOSPODARKA ODPADAMI

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl
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Miejmy nadzieję, że w przyszłości, w takich miejscach, będziemy oglądać tylko przyrodę

ich potrzeb. Wszelkie dobra dostępne 
w sklepach, lodówki, pralki wytwa-
rzane są z surowców wydobywanych 
z Ziemi. Jeżeli po zużyciu produktów 
będziemy je przeznaczać na niszczenie 
na wysypiskach, nie tylko będziemy 
zanieczyszczać środowisko, ale także 
pozbędziemy się w perspektywie kilku 
pokoleń surowców na Ziemi, z których 
produkowane są różne towary. Aby nie 
wyeksploatować naszej planety zupeł-
nie, potrzebny jest odzysk surowców 
z zużytych produktów tak, aby można 
było je powtórnie przetworzyć i wypro-
dukować z nich nowy towar. 

Docelowo, za odpady odpowia-
dać mają producenci lub sprzedaw-
cy wprowadzający towary na rynek. 
Już teraz musimy wdrożyć standardy 
gospodarki odpadami funkcjonujące  
w krajach zachodniej Europy. Hierar-
chia postępowania z odpadami opisana 
w dyrektywie, zakłada przede wszyst-
kim segregację odpadów „u źródła”, 
czyli w miejscach ich powstawania. 
Odpady, z których możliwe jest odzy-
skanie surowców powinny być podda-
ne recyklingowi. Pozostałe, spełniające 
odpowiednie wymagania energetyczne, 
powinny zostać spalone (tzw. odzysk 
energii). Składowane powinny być wy-

łącznie odpady, z których rzeczywiście 
nic nie da się odzyskać. Doświadczenie 
krajów zachodniej Europy pokazuje, że 
tych ostatnich odpadów jest de facto 
nie wiele, nawet 1%.

Dyrektywa unijna zakłada koniecz-
ność segregacji 50% wagi wszystkich 
odpadów i daje Polsce czas do wdroże-
nia tego standardu do 2025 roku. Jed-
nak już od 1 stycznia 2013 r., nie po-
zwala nam na składowanie odpadów o 
wartości opałowej ponad 6MJ/kg. Takie 
odpady, już teraz powinny być spalane 
wytwarzając energię cieplną i elektrycz-
ną. Miasto Kraków zakończyło właśnie 
przetarg na budowę spalarni. Nieste-
ty, z powodu aktualnie funkcjonującej 
ustawy o zamówieniach publicznych, 
przetargi wygrywają najtańsze firmy,  
a kryterium technologii i renomy wy-
konawcy pozostaje rzeczą niezbyt istot-
ną. W wyniku funkcjonującego prawa, 
przetarg na budowę spalarni wygrała 
firma koreańska oferująca wątpliwą 
jakość wykonania oraz technologię 
spalarni, której budowa ma ruszyć już 
niebawem w Nowej Hucie.  

Wdrażanie unijnej dyrektywy spo-
wodowało podjęcie stosownej ustawy 
przez sejm, na mocy której samorzą-
dy są zobowiązane od 1 lipca 2013 
roku przejąć całkowitą gospodarkę 
odpadami, włącznie z ich odbiorem  
z gospodarstw domowych, a następnie 
efektywnego ich zagospodarowania. 
Zamierzeniem ustawy jest wyelimino-
wanie „podrzucania” śmieci do koszy 
wspólnot czy spółdzielni, czy wywoże-
nia ich za miasto i tworzenia „dzikich”, 
nielegalnych wysypisk.

Konieczność podniesienia stan-
dardów gospodarki odpadami zwiększa 
rzecz jasna jej koszty. Potrzebna jest 
wszakże spalarnia śmieci, dodatkowe 
centralne sortownie, a ponadto mia-
sto zobowiązane jest pokrywać koszty 
odbioru odpadów. Likwidacja dzikich 
wysypisk, poprzez pozbawienie sen-
sowności nielegalnego składowania 
odpadów spowoduje zwiększenie ich 
ilości w systemie gospodarowania, 
bowiem trafią do niego odpady, które 
wcześniej bywały porzucane w lasach.  
W celu sfinansowania tych kosztów 
ustawa umożliwiła pobieranie przez 
gminy tzw. „opłaty śmieciowej”.

Fundusze pozyskane z „opłaty 
śmieciowej” mogą być wykorzystane 
wyłącznie na cele gospodarki odpada-
mi, nie można z nich, tak jak z innych 
podatków, realizować inwestycji infra-
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strukturalnych czy finansować szkol-
nictwa. Koszt gospodarki odpadami 
pozostaje niezmienny niezależnie od 
sposobu naliczania „opłaty śmiecio-
wej”. Jeżeli w danym roku, gmina po-
bierze łącznie więcej 
„opłaty śmieciowej”, niż 
faktyczny koszt gospo-
darowania odpadami, 
każdy mieszkaniec bę-
dzie miał prawo wystą-
pienia o zwrot nadpłaty. 
Jeżeli jednak, łączne 
przychody gminy z po-
boru „opłaty śmiecio-
wej” będą niższe od rze-
czywistych wydatków na 
gospodarkę odpadami, wtedy miasto 
będzie musiało dopłacić z pozostałych 
funduszy, czyli tych przeznaczonych 
pierwotnie na infrastrukturę, edukacje 
czy bezpieczeństwo. 

Postawione wyzwanie przed samo-
rządem, w związku z ustaleniem „opła-
ty śmieciowej”, polega wyłącznie na 
sprawiedliwej dystrybucji tejże opłaty 
na mieszkańców gminy oraz ustalenia 
takiej jej wysokości, aby suma opłat nie 
przekroczyła rzeczywistych kosztów 
gospodarki odpadami, a jednocześnie 
była im jak najbliższa.

Sejm umożliwił naliczanie opłaty 
śmieciowej gminom od zużycia wody 
i chociaż ta metoda cechuje się pew-
nymi trudnościami we wdrożeniu, to 
jednak wydaje się najsprawiedliwsza. 

Odzwierciedla sto-
sunkowo prawdziwie 
ilość mieszkańców za-
mieszkujących lokal  
i nie pozostawia moż-
liwości manipulacji 
czy oszustw. Dodat-
kowo, zachęca do 
oszczędzania wody co 
również jest postawą 
ekologiczną. 

Ostatecznie jed-
nak, Rada Miasta Krakowa uchwaliła 
stawki zależne od ilości osób w gospo-
darstwie domowym, przy czym im wię-
cej osób w gospodarstwie domowym, 
tym niższa opłata na mieszkańca. Dla 
nieruchomości, w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza, ma siedzi-
bę firma lub zarząd spółdzielni, opłata 
będzie naliczana od ilości pojemników. 
W obydwu przypadkach, osoby niesor-
tujące odpady zapłacą 50% więcej. 

Realizację wyznaczonego przez 
Unię Europejską celu – segregacji 50% 
odpadów do 2025 roku – będziemy 

osiągać stopniowo. Na 2013 rok wy-
znaczono w Krakowie cel segregacji 
20% odpadów. Aby ułatwić mieszkań-
com segregację, przyjęto w Krakowie 
obowiązek podziału odpadów jedynie 
na frakcję mokrą (pojemnik niebieski)  
i suchą (pojemnik żółty). Do frakcji su-
chej zaliczymy metal, plastik, papier  
i szkło (dla wspólnot i spółdzielni szkło 
będzie składowane osobno), pozostałe 
odpady to frakcja mokra. Przed wyrzu-
ceniem odpadu frakcji suchej należy go 
wypłukać. Frakcja sucha będzie dodat-
kowo centralnie sortowana na wysypi-
sku przez MPO.

Do 1 lipca powinniśmy rozwiązać 
umowy z aktualnie obsługującymi nas 
firmami wywożącymi odpady. Aktu-
alnie funkcjonuje kilka tego typu firm  
w Krakowie, trzeba sprawdzić na swojej 
umowie jaki jest okres wypowiedzenia, 
aby z odpowiednim wyprzedzeniem 
złożyć odpowiedni wniosek. W przypad-
ku, jeżeli odpady odbiera od nas MPO, 
umowa rozwiąże się automatycznie.

Do końca kwietnia należy wypełnić 
deklarację o wysokości „opłaty śmiecio-
wej” i dostarczyć ją do MPO lub Urzę-
du Miasta Krakowa. Deklarację można 
złożyć również drogą elektroniczną na 
stronie: http://www.nowezasady.pl/.

OPŁ AT Y DL A Z ABUDOW Y JEDNORODZINNEJ GDZIE NIE MA DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ilość osób w gospodarstwie domowym Odpady segregowane Odpady niesegregowane

1 32,50 zł 48,50 zł

2 44,50 zł 65,00 zł

3 54,50 zł 80,50 zł

4 62,50 zł 92,50 zł

5 69,50 zł 103,50 zł

6 76,50 zł 113,50 zł

7 i więcej 80,50 zł 119,00 zł

OPŁ AT Y DL A Z ABUDOW Y WIELORODZINNEJ GDZIE NIE MA DZIAŁ ALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ilość osób w gospodarstwie domowym Odpady segregowane Odpady niesegregowane

1 19,50 zł 29,00 zł

2 37,00 zł 55,00 zł

3 53,50 zł 80,00 zł

4 64,50 zł 96,00 zł

5 72,50 zł 108,00 zł

6 76,50 zł 113,00 zł

7 i więcej 78,50 zł 116,50 zł

OPŁ AT Y DL A NIERUCHOMOŚCI GDZIE PROWADZONA JEST DZIAŁ ALNOŚĆ GOSPODARCZ A

Pojemność pojemnika Odpady segregowane Odpady niesegregowane

0,12 m3 16,00 zł 23,84 zł

0,18 m3 24,00 zł 35,76 zł

0,24 m3 31,50 zł 46,93 zł

do 1 lipca wypowiedz umowę  
z firmą odbierająca odpady 
(nie dotyczy umów z MPO);

do 31 kwietnia złóż deklara-
cję o wysokości opłaty;

Więcej informacji: 
http://www.nowezasady.pl/
tel: 800 11 22 11.
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BITWA O FORT WYGRANA,
WOJNA TRWA

0,66 m3 45,39 zł 67,63 zł

0,77 m3 52,96 zł 78,91 zł

0,80 m3 55,02 zł 81,97 zł

1,10 m3 75,65 zł 112,71 zł

2,50 m3 192,94 zł 287,48 zł

5,00 m3 385,88 zł 574,96 zł

7,00 m3 540,23 zł 804,94 zł

10,00 m3 771,75 zł 1149,90 zł

12,00 m3 926,10 zł 1379,88 zł

15,00 m3 1157,63 zł 1724,86 zł

16,00 m3 1234,80 zł 1839,85 zł

18,00 m3 1389,15 zł 2069,83 zł

20,00 m3 1543,50 zł 2299,81 zł

30,00 m3 2315,25 zł 3449,72 zł

38,00 m3 2932,65 zł 4369,64 zł

40,00 m3 3087,00 zł 4599,63 zł

1,00 m3 – odpady sprasowane 410,24 zł 611,25 zł

1,00 m3 – odpady sprasowane z targowisk 152,00 zł 226,48 zł

1,00 m3– pojemnik wyłącznie na szkło 71,59 zł 106,66 zł

Od ponad roku Agencja Mienia Woj-
skowego snuje plany sprzedaży nie-
ruchomości przy ul. Rydla wraz z Wa-
runkami Zabudowy osiedla bloków 
wielorodzinnych. XIX wieczny fort 
reditowy  znajdujący się na dziesię-
ciohektarowej nieruchomości może 
zostać zabudowany. 

Zagrożenie zostało oddalone, ale 
nie rozwiązane. Urząd Miasta Krakowa 
umorzył postępowanie administracyj-
ne o ustalenie Warunków Zabudowy 
dla inwestycji bloków wielorodzinnych 
na terenie Fortu Bronowice. Pomimo 

sprytnego wybiegu wnioskodawcy, po-
dzielenia potężnej inwestycji na cztery 
osobne projekty urząd uznał, iż nie jest 
zasadnym rozpatrywanie ich oddziel-
nie. Ponieważ wszystkie cztery inwe-
stycje tworzą jedną przekraczająca po-
wierzchnią 2 ha, toteż wnioskodawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedsta-
wić decyzję o uwarunkowaniach środo-
wiskowych. Decyzję taką nie powinno 
być trudno zdobyć wnioskodawcy, nie-
mniej jednak zajmie to kilka miesięcy. 

Informacje o działaniach w sprawie fortu 
można śledzić na:
http://www.facebook.com/ZieloneBronowice 
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Wizualizacja zabudowy fortu

facebook.com/ZieloneBronowice 
więcej informacji:

MARCIN DZIERŻAK

Fort 7 Bronowice
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3 Maja 2012 r. na Placu Zamkowym w Warszawie

POWRÓT DO TRADYCJI
ŚWIĘTA 3 MAJA

Nie potrafiliśmy już cieszyć się 
tym świętem, tak jak w okresie II Rze-
czypospolitej. Czy inaczej je rozumieli-
śmy? Czy można było Święto Konstytucji 
rozumieć inaczej… Zabrakło wiedzy, któ-
rą daliśmy sobie wymazać ze zbiorowej 
pamięci. 

W roku 1926 „Ilustrowany Kurier 
Codzienny” ogłaszał:
Obchód 3-Maja w Krakowie odbędzie 
się według następującego programu:

W wigilię święta narodowego, 
dnia 2 maja radiostacja krakowska 
obwieści rozpoczęcie obchodu, pod-
nosząc jego znaczenie dla Narodu. 
 – O godz. 6 po południu na znak dany 
przez odegranie hejnału z wieży Ma-
riackiej, orkiestry wojskowe i cywilne 

spod strażnicy wojskowej w Rynku 
Głównym wyruszą w ulice miasta.

3 maja o godz. 6 rano pobudka 
muzyk wojskowych na ulicach mia-
sta, nabożeństwo na Wawelu, dalej 
o godz. 9 uroczysta msza św. polowa 
na Błoniach, rewia oddziałów woj-
skowych i policyjnych, dostępna dla 
szerokich sfer społeczeństwa uroczy-
sta Akademia w sali Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, zbiórka na Dar Naro-
dowy 3 Maja. Po południu o godz. 3 po 
jednym przedstawieniu bezpłatnym  
w teatrach i kinach i po jednym zawo-
dzie na boiskach sportowych, na któ-
re komitet obywatelski rozda bilety. 
Od godz. 3-6 po południu zabawa dla 
dzieci w Starym Teatrze. W razie nie-
pogody odbędą się zamiast mszy św. 

polowej na Błoniach, nabożeństwa we 
wszystkich kościołach i świątyniach.

Ten sam IKC w roku 1938 tak opi-
sywał przygotowania do święta:

Dnia 2 maja, w dniu poprzedza-
jącym święto Narodowe całe miasto 
ubrano już rozlicznymi flagami o bar-
wach narodowych polskich i miejskich. 
Na oknach wielu domów pojawiły się 
nalepki 3-majowe, a przejeżdżające 
tramwaje ubrano chorągiewkami.  
O godz. 19-tej zebrały się w Rynku 
od strony ul. Szewskiej liczne rzesze 
publiczności, aby wysłuchać koncer-
tu orkiestr, które przybyły w liczbie 
15-tu, w tym pięć wojskowych. Hasło 
do capstrzyku podały fanfary z wieży 
ratuszowej. Orkiestry przeciągnęły 
ulicami miasta w towarzystwie tłu-
mów publiczności, napełniając Kra-
ków melodiami skocznych marszów. 
O godzinie 20-tej urządzony został 
w Starym Teatrze uroczysty wieczór. 
(...) Po odegraniu przez orkiestrę woj-
skową poloneza „Witaj królu”, wygło-
sił przemówienie o Konstytucji 3 Maja  
dr K. Grzybowski.

Kolejne rocznice uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja świętujemy od ponad 
dwustu dwudziestu lat. W roku 1791 
nie było wątpliwości, że to pokojowe 
zwycięstwo obozu reformatorskiego, 
kiedy w okresie liberum veto polski 
sejm przyjął Ustawę Rządową odna-
wiającą państwo. Po 100 latach Oswald 
Balzer stwierdzał, że: „przyszła ona do 
skutku nie przez siłę i przemoc (...), zro-
dziła się bez rewolucji, bez kropli krwi 
rozlewu, w formie łagodnego zamachu 
stanu, z własnej niczym nie skrępowa-
nej woli narodu samego. (...) to dobro-
wolny nawrót z drogi, która była nie-
bezpieczna”. Konstytucja 3 Maja, wraz 
z towarzyszącymi jej ustawami, wień-
czyła burzliwy okres inicjacji szerokich 
przemian społecznych i politycznych  
w latach Sejmu Czteroletniego. Czas ten 
miał przynieść zmiany w ustroju miast 
i pozycji mieszczan, powołanie stuty-
sięcznej armii do obrony granic Rze-
czypospolitej, reorganizację sejmików 
stanowiących integralną część ustroju 
państwa, kodyfikację prawa oraz grun-
towne reformy w szkolnictwie i oświa-
cie. Nie wpisuje się w ten ciąg ani zbroj-
na walka o niepodległość, której sym-
bolami w Krakowie są między innymi 
pomnik Nieznanego Żołnierza (mylnie 
zwany „grobem”!) i pomnik Czynu 
Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej, 
ani wielka martyrologia polskich ofice-
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W roku 1919 sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił po wieczne czasy uro-
czyste Święto Narodowe Trzeciego Maja, jako rocznicę uchwalenia Konstytucji 
1791 roku. Nieczęsto były warunki do świętowania. Przeżywaliśmy rozbiory, czas 
zaborów, obie wojny światowe, okupacje, czasy stalinowskie i okres PRL-u. Nisz-
czono polskość, burzono pomniki. Święto 3 Maja, podobnie, jak 11 Listopada, zo-
stało wykreślone z kalendarza. Oba święta sejm przywrócił dopiero po przemianie 
ustrojowej w roku 1989, jednak wznowione obchody Święta 3 Maja przyjęły cha-
rakter martyrologiczny.
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Komitet Obywatelski Widok  
i Widok-Zarzecze od lat starał się 
o zmianę formuły krakowskich 
obchodów Święta 3 Maja i o od-
stępstwo od obcych świętu ak-
centów martyrologicznych.

Po raz pierwszy z takim postula-
tem wystąpiliśmy w roku 2000 i tylko 
jednorazowo udało się nam doprowa-
dzić do rezygnacji z oficjalnego trzecio-
majowego marszu do pomnika Niezna-
nego Żołnierza na placu Matejki. Nasze 

rów w Katyniu, symbolizowana przez 
Krzyż Katyński, zwany też Krzyżem 
Pamięci Narodowej.

Nie można mieć przed oczami 
sali sejmowej na Zamku Królewskim  
w Warszawie, posłów oraz warszaw-
skich mieszczan, którzy z wielkim en-
tuzjazmem wołają: „Wiwat Król! Wiwat 
Konstytucja!”, i równocześnie, w ciszy  
i skupieniu, składać przy Krzyżu Katyń-
skim, czy przed pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza hołd poległym Obrońcom 
Ojczyzny. Nie nauczymy młodzieży pa-
triotyzmu, zamazując ważne symbole. 
Dzień 3 Maja winien być świętem rado-
snym, takim jak radosne było uchwa-
lenie Konstytucji, takim jak w zapo-

mnianej dziś pieśni „Witaj majowa ju-
trzenko”. Dzień ten musi, jak przed laty, 
pozostać świętem Konstytucji 3 Maja, 
pierwszej w Europie i drugiej na świe-
cie nowoczesnej ustawy zasadniczej, 
świętem polskiego parlamentaryzmu. 
W tym dniu nie można, szczególnie  
w Krakowie, nie przywołać pamięci Hu-
gona Kołłątaja, współtwórcy projektu 
Konstytucji 3 Maja, rektora i reforma-
tora Akademii Krakowskiej, wybitnego 
myśliciela okresu Oświecenia, zwolen-
nika tworzenia w Polsce wielkiego sta-
nu obywatelskiego.

Podjęta w tym roku decyzja  
Wojewody Małopolskiego o przywróce-
niu radosnego charakteru Święta Na-

rodowego Trzeciego Maja, takiego jak 
wskazuje ustawa z roku 1919, ucieszy 
niewątpliwie wielu mieszkańców. War-
szawskie obchody Święta Konstytucji 
zmieniły się w roku 2011. Teraz dołą-
cza Kraków. Do manifestowania uza-
sadnionej radości nie trzeba przekony-
wać ani młodzieży, ani dorosłych. Wy-
starczy przypomnieć historię Polski, 
związaną z datą 3 maja 1791 r. A dzie-
ciom powiedzmy: dawno temu mądrzy 
ludzie wymyślili, co zrobić, by w Pol-
sce było lepiej – i to właśnie uchwalili 
3 maja.

wnioski, przekazane trzy lata temu 
Prezydentowi Krakowa i przed dwoma 
laty poprzedniemu Wojewodzie Mało-
polskiemu, zostały przyjęte, ale nie do-
szło do ich realizacji.

W końcu wracamy dzisiaj do 
tradycji radosnego świętowania.

Nie tylko do radosnego. Nasz ubie-
głoroczny wniosek, skierowany do 
pana wojewody Jerzego Millera, zbiegł 
się z apelem wojewody do mieszkań-
ców Krakowa i Małopolski o radosne 
i świadome świętowanie 3 Maja. To 
bardzo ważne. Świadome! Zapropono-
waliśmy nowy scenariusz obchodów, 
który został zaakceptowany i dodatko-
wo rozszerzony przez Biuro Wojewody, 

między innymi o otwartą już wystawę 
na Plantach, koło Pałacu Sztuki, ilu-
strującą przedwojenne obchody święta 
3 Maja w Krakowie.

Czy wprowadzona zmiana bę-
dzie Pana zdaniem trwała?

Jestem o tym przekonany. Świado-
mość istoty święta Konstytucji 3 Maja 
powraca, jest coraz powszechniejsza. 
Od niedawna mamy też radosny Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie 
da się już dzisiaj skutecznie namawiać 
do celebrowania martyrologii w dniu 
3 Maja, tak jak na przykład nie da się 
uzasadnić śpiewania „Wisi na krzy-
żu Pan, Stwórca nieba” w uroczystość 
Bożego Narodzenia. To nie to święto. 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
W NASZEJ DZIELNICY

— ● —

 Pierwsze spotkanie konsultacyjne
dla mieszkańców naszej dzielnicy

 odbędzie się w dniu 14 maja
o godzinie 17.00

w auli Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1
w Krakowie, przy ul. Szablowskiego 1

Dzięki inicjatywie Stowarzysze-
nia Pracownia Obywatelska jest szan-
sa na to, by w dzielnicach Krakowa na 
stałe zagościł budżet partycypacyjny. 
Cieszymy się, że spośród 18 dzielnic 
Krakowa, w drodze rekrutacji, Rada 
Programowa tego pilotażowego pro-
gramu wytypowała do współpracy 
naszą dzielnicę. Idea budżetu partycy-
pacyjnego polega w skrócie na tym, że  
o wykorzystaniu środków finansowych 
wydzielonych ze środków budżetowych 
dzielnicy decydować będą sami miesz-
kańcy.

To mieszkańcy będą zgłaszać po-
mysły i decydować o ich realizacji.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne 
dla mieszkańców naszej dzielnicy od-
będzie się w dniu 14 maja o godzinie 
17.00 w auli Zespołu Szkół Budowla-
nych Nr 1 w Krakowie, przy ul. Sza-
blowskiego 1, na które w imieniu rad-
nych i swoim serdecznie zapraszam.

Kolejne spotkania konsultacyjne 
odbędą się w następujących termi-
nach:

4 czerwca br. – aula ZSB Nr 1,  
ul. Szablowskiego 1, początek spotka-
nia – godzina 17.00

17 czerwca br. – aula ZSB Nr 1,  
ul. Szablowskiego 1, początek spotka-
nia – godzina 17.00

Radni naszej dzielnicy  postano-
wili  przeznaczyć wstępnie na budżet 
partycypacyjny kwotę 50 tys. zł.

Jednak ostateczna decyzja w tej 
sprawie, będzie podjęta przez radych  
na kwietniowej sesji Rady Dzielnicy. 

Informacje na temat postępu prac w zakresie 
budżetu partycypacyjnego będzie można śledzić na 
stronie dzielnicy:
www.dzielnica6.krakow.pl 
jak również na facebook’u Rady Dzielnicy VI Brono-
wice pod adresem:
https://www.facebook.com/Dzielnica6

BOGDAN SMOK

Z Andrzejem Karockim, przewod-
niczącym Stowarzyszenia „Komitet 
Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze 
w Krakowie”, rozmawia Ilona Stus.
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Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy

bronowiCKim uliCom

KASPER ŻELECHOWSKI – polski malarz, poeta, fotograf i pamiętnikarz. Uczeń 
Jana Matejki. Współtwórca kabaretu "Zielony Balonik". Malował portrety, 
pejzaże i sceny rodzajowe. 

Urodził się w 1863 r. w Kleczy 
Dolnej. Malarstwo studiował w kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie 
pod okiem Jana Matejki uczył się na 
wydziale kompozycji. Następnie wyje-
chał do Monachium, gdzie studiował na 
tamtejszej Akademii, pod kierunkiem 
Karla Rauppa. Po studiach zamieszkał 
na stałe w Krakowie, gdzie pracował, 
prowadził działalność wystawienniczą 
i brał czynny udział w życiu krakow-
skiego środowiska artystycznego. Oko-
ło roku 1890 artyści „odkryli” Brono-
wice, położone w pobliżu Krakowa. 
Jako pierwszy przyjechał tu Ludwik de 
Laveaux, student krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych, a za nim jego kole-

dzy: Włodzimierz Tetmajer, Wincenty 
Wodzinowski, Stanisław Radziejowski  
i oczywiście Kasper Żelechowski. Ta-
kie były początki pierwszej kolonii ar-
tystycznej na ziemiach polskich, naj-
pełniej realizującej idee Heimatkunst, 
czyli sztuki małych ojczyzn. Żelechow-
ski malował nie tylko portrety oraz 
pejzaże, ale także obrazy o tematyce 
rodzajowej zabarwione niekiedy tre-
ściami polityczno-społecznymi oraz 
kompozycje z elementami fantastyki, 
osnute na motywach baśni i podań lu-
dowych. Inspiracje do nich stanowiły 
między innymi Bronowice, które zgod-
nie z prądem Heimatkunst przesuwały 
ciężar motywów malarskich i literac-

kich z tematów związanych z wielkimi 
miastami do tematów dotyczących ma-
łych wsi i ludowości. 

Żelechowski był jednym ze współ-
twórców Panoramy Tatr (1895) eks-
ponowanej w Warszawie. Swoje prace 
często prezentował w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1924 r. 
wziął udział w Wystawie Sztuki Kra-
kowskiego Związku Artystów Plasty-
ków, jaka odbyła się w Lublinie oraz w 
wystawie autoportretów w Krakowie, 
w 1929 r. Jako były legionista i członek 
„Sokoła” brał też udział w kilku wysta-
wach poświęconych sztuce Legionów, 
m.in. w wystawach w Krakowie (1916) 
oraz w Warszawie (1917). Ciekawostką 
jest, że Żelechowski prowadził zakład 
fotograficzny w Krakowie przy ulicy 
Podwale 14. Wprawdzie krótko, ale za-
słynął jako autor zdjęć portretowych,  
w tym portretu Włodzimierza Prze-
rwy-Tetmajera z 1892 roku. Zakład 
Kaspra Żelechowskiego przejął w 1896 
roku Alojzy Olma.

Kasper Żelechowski zmarł w 1942 
roku w Krakowie. Pochowany został na 
Cmentarzu Rakowickim.

υ υ

nagrody w Konkursie na najpiękniejszą pisankę 
Wielkanocną 

Do konkursu na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną 
zgłoszono 71 pisanek, w czterech kategoriach 
wiekowych. Nagrody dla uczestników konkursu, 
ufundowała Rada Dzielnicy VI oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic. Były to książki o tematyce 
Wielkanocnej oraz zabawki i gry dla najmłodszych. 
Wszyscy uczestnicy, od 4. miejsca otrzymali upominki, 
jako wyróżnienie za udział w konkursie. Prace oceniała 
Komisja Konkursowa w składzie: Agata Pasionek-
Sacha, Małgorzata Sroczyńska – radne Dzielnicy 
VI Bronowice oraz Magdalena Dyras i Mieczysław 
Stachura z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach:

Przedszkolaki i Zerówka
1. miejsce – Anita Szumiec
2. miejsce – Wiktor Piwowarski
3. miejsce – Radosz Leja
Klasy I–III 
1. miejsce – Szymon Dratwiński
2. miejsce – Ignacy Herman
3. miejsce – Weronika Górska
Klasy IV–VI
1. miejsce – Gabriela Kwapińska
2. miejsce – Oliwia Adamek
3. miejsce – Oskar Piwowarski
Gimnazjum, Liceum i dorośli
1. miejsce – Anna Byczek
2. miejsce – Krystyna Sadzikowska
3. miejsce – Szymon Kwapiński

Komisji dziękujemy za fachową ocenę a uczestnikom 
konkursu za kreatywność w przygotowywaniu 
pisanek, a przede wszystkim za kultywowanie pięknej 
tradycji.

KonKurs 
PisaneK wielKanoCnyCh

Do konkursu zgłoszono 71 pisanek
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W ferworze pracy twórczej

W jakie stroje ubrani byli go-
ście na Weselu? Czym jest sukmana, 
rogatywka lub zapaska? Dlaczego ko-
rale musiały być czerwone i w jaki spo-
sób rozpoznawano z której wsi kto po-
chodzi? Odpowiedź na te i wiele innych 

pytań młodzi ludzie mogą znaleźć na 
rodzinnych warsztatach etnograficzno 
– artystycznych organizowanych, od 
marca tego roku, w Muzeum Młodej 
Polski „Rydlówka”. Ta wspólna inicjaty-
wa Muzeum i krakowskiej „ŻyWej Pra-

cowni” ma na celu rozwijanie kreatyw-
ności oraz zdolności twórczych dzieci 
z dziedziny etnografii, historii, sztuki 
i tradycyjnego rzemiosła, w oparciu  
o stałą ekspozycję „Rydlówki”.

Dzieci poszukując inspiracji  
w muzealnych eksponatach poznają 
m.in. skrzynie posagowe, stroje lu-
dowe, hafty krakowskie i zwyczaje 
ludowe. Warsztaty prowadzone są te-
matycznie: rozbieranie chochoła, pal-
my wielkanocne, krakowskie stroje 
ludowe to spotkania, jakie już miały 
miejsce. Pod okiem profesjonalnych 
instruktorek z „ŻyWej Pracowni”, dzie-
ci tworzyły własne dzieła inspirowane 
myślą przewodnią spotkania. Poznając 
elementy tradycyjnego stroju krakow-
skiego własnoręcznie wykonywały ze 
szmatek małe laleczki, a robiąc trady-
cyjne wielkanocne palmy, zdobione 
baziami i kłosami zbóż oraz własno-
ręcznie przygotowanymi kwiatami 
z bibuły, musiały najpierw poszukać 
pomiędzy muzealnymi eksponatami 
motywów kwiatowych i nauczyć się 
wykonywać kolorowe kwiaty z bibuły. 
Warsztaty są nie tylko źródłem wiedzy, 
tej bezcennej, nawiązującej do naszych 
tradycji i korzeni, ale również rozwijają 
wyobraźnię oraz zdolności plastyczne.  
Są też doskonałym sposobem na wspól-
ne spędzenie czasu z naszymi pocie-
chami w sobotnie popołudnie.

Program warsztatów
na najbliższy okres:

27.04 – tkactwo
11.05  – skrzynie posagowe
18.05 – kwiatkowe serwetki
25.05 – czerpanie papieru
  1.06 – krakowskie wycinanki
  8.06 – zabawki ludowe
15.06 – exlibrisy 
22.06 – zioła Wyspiańskiego
29.06 – biżuteria ludowa

Warsztaty z cyklu „Rydlówka wciąż ŻyWa” odbywają się w Muzeum 
Młodej Polski w soboty od godz. 14.00-16.00, przy ul. Tetmajera 28.

ZAPISY: 
telefonicznie: 508 237 287, 601 739 358
lub mailowo: rydlowka@zywapracownia.pl
W cenie wszystkie niezbędne materiały, zwiedzanie muzeum pod kątem tematu 
warsztatów oraz kawa i herbata dla wszystkich uczestników spotkania.
Więcej informacji na stronach: www.rydlowka.com i www.zywapracownia.pl

[IS]

Efekty pracy napawają dumą
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stoP graffiti

Graffiti występujące w przewa-
żającej części na elewacjach budynków 
oraz urządzeniach użyteczności pu-
blicznej trudno traktować jako formę 
sztuki. Jest to typowy akt wandali-
zmu. Najbardziej dotkliwym aspektem 
związanym z pojawieniem się graffiti 
wydaje się być zniszczenie mienia, a 
co za tym idzie ponoszenie przez wła-
ścicieli zdewastowanych powierzchni 
kosztów związanych z przywróceniem 
ich do stanu poprzedniego.

Oprócz wymiaru wyłącznie mate-
rialnego, pojawianie się graffiti prowa-
dzić może do eskalacji czynów niezgod-
nych z prawem na zniszczonym obsza-
rze, obniżenia poczucia bezpieczeń-

stwa mieszkańców, a w konsekwencji 
do spadku wartości nieruchomości na 
danym terenie lub nawet spadku atrak-
cyjności turystycznej miasta.

Zagrożenia wynikające z opisy-
wanego stanu rzeczy wymuszają na 
władzach lokalnych konieczność pod-
jęcia kompleksowych, zintegrowanych 
działań mających na celu próbę ograni-
czenia występującego w Krakowie zja-
wiska. Tym bardziej, że wszechobecne 
nielegalne graffiti może wprost dopro-
wadzić do zwiększenia przestępczości 
na terenie miasta.

Jeżeli chcą Państwo włączyć się  
w działania na rzecz poprawy czystości 
i estetyki miasta oraz walczyć z nie-
legalnym graffiti uprzejmie prosimy  
o zgłaszanie nowopowstałych napi-
sów. W tym celu należy pobrać do-
stępny na stronie krakowskiej Straży 

Miejskiej www.strazmiejska.krakow.pl 
formularz zgłoszenia szkody w postaci 
graffiti i odesłać wypełniony na adres 
graffiti@strazmiejska.krakow.pl

Każdy z mieszkańców może włą-
czyć się do programu „Czysty Kraków”, 
którego celem jest zapobieganie zjawi-
sku graffiti oraz nielegalnej reklamy. 

Zawiadomienie o przestępstwie 
zniszczenia mienia może złożyć każdy, 
jednak tylko właściciel zniszczonej rze-
czy może domagać się ścigania i uka-
rania sprawców. Wzór zawiadomienia 
o przestępstwie znajduje się na stronie  
www.strazmiejska.krakow.pl, na końcu 
Poradnika dla właścicieli nieruchomo-
ści uszkodzonych przez graffiti lub nie-
legalne ogłoszenia i plakaty. Zawiado-
mienie o wykroczeniu można też zgłosić 
telefonicznie na numer Straży Miejskiej 
– 986 lub ustnie strażnikowi.

nadesłane przez czytelnika

Wiosenne porządki

pierwsze oznaki wiosny w Bronowicach

KilKa pomysłów
na wiosenne porządKi

• Jeśli chcesz odświeżyć dywan posyp 
go warstwą sody oczyszczonej. Po 15 
minutach wyczyść odkurzaczem.
• Lakierowaną drewnianą podłogę wy-
czyścisz zimnym naparem z czarnej 
herbaty.
• By usunąć białe plamy powstałe po 
gorących naczyniach postawionych na 

drewnianych meblach nałóż na nie gę-
stą papką z soli i oliwy i pozostaw na 
trzy godziny.
• Sierść zwierząt domowych znakomi-
cie możesz usunąć przy pomocy taśmy 
samoprzylepnej owiniętej wokół ręki, 
tak by strona z klejem znajdowała się 
na zewnątrz. Drugi sposób to zebranie 
sierści ręką w gumowej rękawicy, która 
elektryzuje się i przyciąga włosy.
• Ślady kredek świecowych na ścianie 
można zmyć wodą z płynem do mycia 
naczyń lub przetrzeć wilgotną gąbką 
posypaną sodą do pieczenia.
• Tłuste plamy na drewnianej podłodze 

możesz usunąć robiąc papkę z talku 
wymieszanego z benzyną. Powstały po 
odparowaniu benzyny proszek zgarnij, 
po czym przetrzyj powierzchnię szmat-
ką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem 
płynu do mycia naczyń.
• Chodniki z owczych skór możesz od-
świeżyć posypując je pudrem dziecię-
cym lub mąką kartoflaną i pozostawia-
jąc na kilka godzin. Następnie dokład-
nie wyszczotkuj chodnik i wytrzep.
• Kamień w toalecie możesz usunąć 
wlewając do muszli podgrzany ocet  
i pozostawiając go tam na pół godziny.

υ υ

υ υ
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Jest to edukacja pozaformalna, 
dzięki której młodzież zaangażowana 
w wybrane przez siebie projekty (kul-
tura, edukacja, ekologia itd.) zdobywa 
nowe doświadczenia. 

Nasze przedszkole pełni funkcję 
organizacji goszczącej, zaś akcję ko-
ordynuje krakowskie Stowarzysze-
nie Rozwoju i Integracji Młodzieży 
– STRIM. Samo przedsięwzięcie zy-
skało miano innowacji pedagogicznej 
„Rozwijanie świadomości europejskiej 
dzieci w wieku przedszkolnym z wyko-
rzystaniem obecności Wolontariuszy 
z Unii Europejskiej” zaaprobowanej 
przez Kuratorium Oświaty.

W październiku 2011 r., jako 
pierwsi, zawitali do Akademii Zielo-
nego Misia Sara ze słonecznej Italii 
oraz Juan z Hiszpanii. Mieli okazję za-
poznać się ze specyfiką pracy nauczy-
ciela, funkcjonowaniem przedszkola, 
poznać dzieci. Szybko zostali zaak-

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

P I K N I K  I N T E G R A C Y J N Y 

"GORĄCE SERCE RAZEM 
 Z  NIEPEŁNOSPRAWNYMI " 

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice
oraz Fundacja Elektrociepłowni "Kraków" S.A.

Gorące Serce
zapraszają 25 maja 2013 r. na:

INTEGRACYJNE

RODZ INNY
oraz

ROZPOCZĘC IE GODZ. 11.0 0
KS "BRONOWIANKA" UL. ZARZECZE 124 A

W roku szkolnym 2011/2012 Samorządowe Przedszkole nr 38 Akademia Zie-
lonego Misia, przy ul. Jabłonkowskiej 39 w Krakowie rozpoczęło przygodę  
z wolontariatem europejskim w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Eu-
ropean Voluntary Service (EVS)  umożliwia wolontariuszom (w wieku od 16 
do 30 roku życia) podjęcie pracy społecznej w krajach Unii Europejskiej oraz 
Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. 

ceptowani ujmując nas sympatią i po-
godą ducha. Codziennie uczestniczyli  
w życiu grupy: po-
magali nauczycielowi  
w organizacji zajęć, 
podejmowali zabawy 
z dziećmi, dbali o bez-
pieczeństwo w czasie 
wycieczek i spacerów. 
Każdego dnia próbo-
wali zapoznać dzieci  
z kulturą swojego kraju. 
Wykazywali się inicja-
tywą, realizowali swoje 
pomysły w konsultacji 
z koordynatorem dzia-
łań i nauczycielkami 
poszczególnych grup.  
I tak, prezentowali uro-
ki kraju ojczystego po-
przez pokazy multime-
dialne, plakaty, piosen-
ki. Wzbogacali słow-
nictwo dzieci związane 
z tematem komplekso-
wym tygodnia. Przy-

gotowywali wraz z przedszkolakami 
rodzime potrawy: tortilla, sałatka hisz-
pańska, włoskie ciasteczka. W okresie 
przedświątecznym rozbrzmiewały ko-
lędy hiszpańskie i włoskie, dzieci wy-
konały kartki świąteczne. Sara opowie-
działa dzieciom o karnawale i zaprosiła 
Arlekina, zaś Juan przeprowadził mecz 
piłki nożnej. Z inicjatywy wolontariu-
szy odbył się Dzień Imion (dzieci po-
znały brzmienie i zapis swojego imienia  
w języku hiszpańskim i cały dzień zwra-
cały się do siebie używając hiszpań-
skich odpowiedników) oraz spotkanie 
z piosenką hiszpańską. Juan chętnie 
angażował się w kampanię społeczną  
„Cała Polska czyta dzieciom” czytając 
dzieciom po hiszpańsku, angielsku  
i oczywiście po polsku. 

Dzieci bardzo szybko przyzwycza-
iły się do obecności wolontariuszy. Już 
w pierwszych dniach dało się zaobser-
wować akceptację i przychylność z ich 
strony. Były zaciekawione językiem, 
kulturą, wolontariuszami. Po roku po-
zytywnych doświadczeń kontynuuje-
my naszą przygodę, goszcząc w naszym 
Przedszkolu kolejnych wolontariuszy  
z innych krajów: z Węgier, Niemiec, 
Wenezueli i Turcji. 

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronach:
http://www.mlodziez.org.pl/
http://www.frse.org.pl/
http://www.strim.org.pl/
http://przedszkole38.krakow.pl/
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki zaprojektowały ramki na zdjęcia




