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XLI i XLII
SESJA RADY
DZIELNICY VI

W kwietniu, podobnie jak  
w styczniu br., miały miejsca dwa po-
siedzenia Rady Dzielnicy VI. Sesja 
XLI odbyła się 10 kwietnia. Większość 
podjętych na tej sesji uchwał dotyczyła 
zbycia nieruchomości i oraz warunków 
zabudowy dla poszczególnych, plano-
wanych inwestycji na terenie Dzielni-
cy VI. Istotną też, podjętą na tej sesji 
uchwałą, była uchwała dotycząca abso-
lutorium dla Zarządu. Uchwały podjęte 
na XLI sesji:
Uchwała nr XLI/336/2014 w spra-
wie sprzedaży części działki nr 532/3 
stanowiącej ulicę Groszkową. Radni 
negatywnie zaopiniowali sprzedaż tej 
części działki,  stanowiącej ulicę Grosz-
kową celem poprawy warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyle-
głej składającej się z działek nr 562/2, 
470/1, 469/9, 469/10 i 562/1.
Uchwała nr XLI/337/2014 w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu Dzielnicy VI w roku 
2013. Rok ten był trzecim rokiem dzia-
łalności Zarządu Dzielnicy VI podczas 
VI kadencji Rady Dzielnicy VI Brono-
wice. Zarząd wykonywał swoje zadania 
w składzie, który został ustalony pod-
czas I sesji Rady Dzielnicy VI w dniu 
27 stycznia 2011 roku. Po zapozna-
niu się z treścią Radni przyjęli roczne 
sprawozdanie Zarządu z działalności 
merytorycznej oraz realizacji planu 
finansowego wydatków Dzielnicy VI 
w roku 2013. Sprawozdanie zostało  
przedstawione w załączniku do uchwa-
ły i podobnie jak załączniki do samego 
sprawozdania jest do wglądu w siedzi-
bie Rady Dzielnicy VI oraz na stronie 
www.dzielnica6krakow.pl, w zakładce 
Sesje Rady Dzielnicy.
Uchwała nr XLI/338/2014 w spra-
wie zbycia działki nr 267/3 przy ul. 
Bronowickiej. Radni negatywnie za-
opiniowali zbycie ww. działki celem 
poprawy warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej składają-
cej się z działki nr 268 z uwagi na brak 
rozstrzygnięcia w zakresie służebności 
przejazdu i przechodu na rzecz każdo-
czesnego właściciela działki nr 269.

Uchwała nr XLI/339/2014 w spra-
wie warunków zabudowy dla inwe-
stycji: „Budowa budynku usługowego  
o funkcji sportowej przy ul. Zarudawie 
w Krakowie wraz z zapleczem, parkin-
giem oraz rozbudową sieci wodocią-
gowej na działkach nr 341/2, 466/1, 
415/2 obr. 6 Krowodrza, rozbudową 
kanalizacji opadowej na działkach nr 
432/2, 339/5, 341/1, 341/2, 342/2 
obr. 6 Krowodrza oraz budową zjazdu 
z działki drogowej nr 465/1 obr. 10 
Krowodrza”. Inwestycję tę Radni za-
opiniowali pozytywnie.
Uchwała nr XLI/340/2014 w spra-
wie warunków zabudowy dla inwestycji 
„Budowa budynku usługowo-handlo-
wego z pokojami hotelowymi wraz z czę-
ścią sportowo-rekreacyjną oraz odnową 
biologiczną (baza rekreacyjno-spor-
towa) zlokalizowanego na działce nr 
230/47 oraz części dz. nr 270/42 obr. 
6. Krowodrza przy ul. Zarzecze w Kra-
kowie”. Radni negatywnie zaopiniowali 
inwestycję, argumentując swoją decyzję 
faktem, że proponowana zabudowa nie 
nawiązuje wysokością do sąsiadujących 
domków jednorodzinnych, a także tym 
że realizacja przedsięwzięcia, o którym 
mowa,  przesłoni widok na Park „Mły-
nówka Królewska”, psując tym samym 
krajobraz tego terenu.
Uchwała nr XLI/341/2014 w spra-
wie warunków zabudowy dla inwe-
stycji: „Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Bandtkiego w Krakowie”. Miałaby ona 
obejmować do dziewięciu budynków  
z garażami podziemnymi, naziemnymi 
miejscami postojowymi, utwardzony-
mi dojściami i dojazdami, zbiornikiem 
retencyjnym na działkach nr 437/26, 
437/24 obr. 2 Krowodrza wraz ze 
zjazdem z działki nr 437/18 obr. jw. 
Tę inwestycję Radni również zaopinio-
wali negatywnie, tym razem zwracając 
uwagę na fakt, że ulice Bandtkiego i Za-
polskiej nie są w stanie przyjąć zwięk-
szonego ruchu drogowego, z uwagi na 
niewystarczającą przepustowość ww. 
ulic i całego układu przyległego. Po-
nadto inwestycja w żaden sposób nie 
nawiązuje swoim charakterem do oto-
czenia, w którym znajdują się domy 
jednorodzinne i wielorodzinne o ni-
skiej intensywności zabudowy. Dodat-
kowo na działce, na której inwestor 
zamierza wybudować bloki mieszkalne 
znajduje się zaprojektowany i wybudo-
wany w latach 60. park, z którego ko-
rzystają osoby niewidome i stanowi on 

naturalną otulinę Parku „Młynówka 
Królewska”. Oprócz tego, na działkach 
nr 437/24 i 437/23 występuje 21 ga-
tunków chrząszczy z rodzin biegaczo-
watych, z czego trzy gatunki zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środo-
wiska z dnia 12 października 2011 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwie-
rząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 
1419) uznawane są za gatunki chronio-
ne w Polsce.
Integralną część uchwały stanowi 
załącznik, w którym przedstawio-
no ekspertyzę dotyczącą zieleni pod 
kątem określenia występowania na 
ww. obszarze przyległym do terenu 
Parku „Młynówka Królewska” chro-
nionych roślin i zwierząt. Załącznik 
ten znajduje się do wglądu w siedzi-
bie Rady Dzielnicy VI oraz na stronie:  
www.dzielnica6krakow.pl, w zakładce 
Sesje Rady Dzielnicy.
Uchwała nr XLI/342/2014 w spra-
wie korekty uchwały nr XXII/210/2012 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej i Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego zadania 
inwestycyjnego, planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do reali-
zacji w latach 2013-2014. W uchwale 
nr XXII/210/2012 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z dnia 25 października 
2012 r. z uwzględnieniem zmian doko-
nanych uchwałą nr XXVIII/247/2013 
z dnia 16.05.2013 r. oraz uchwałą nr 
XXXIV/297/2013 z dnia 17.10.2013 
r. wprowadzono następującą korektę 
środków finansowych, polegającą na 
zmniejszeniu w § 1. kwoty przeznaczo-
nej na realizację zadania na podstawie 
projektu w 2014 r. z 90 000 zł do kwo-
ty 71 000 zł.
Po uwzględnieniu ww. uchwał i korekty 
§ 1. uchwały nr XXII/210/2012 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. uchwałą przyjmu-
je następujące brzmienie: wnioskuje 
się do Prezydenta Miasta Krakowa  
o wprowadzenie do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej oraz Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego zadania inwe-
stycyjnego pn.: „Budowa chodnika 
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tet-
majera z ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz 
z utworzeniem przejścia dla pieszych” , 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Nazwa zadania: budowa chodnika 
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tet-
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majera z ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz 
z utworzeniem przejścia dla pieszych.
Jednostka realizująca: Zarząd  
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie. Cel zadania: 
Zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców przez budowę chodnika i utwo-
rzenie przejścia dla pieszych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2013

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji

7 500 zł – za-
dania powie-
rzone z zakresu 
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem 

2014
Realizacja 
zadania na 
podstawie 
projektu

71 000 zł – za-
dania powie-
rzone z zakresu 
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem

Uchwała nr XLI/343/2014 w spra-
wie delegowania członków Rady Dziel-
nicy VI Bronowice do prac w komisjach 
powołanych przez jednostki miejskie. 
Do prac w komisjach powołanych 
przez jednostki miejskie, na okres od 
11 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 
2014 r, wydelegowano niżej wymie-
nionych członków Rady Dzielnicy VI: 
Wojciech Borkowski, Jacek Domań-
ski, Krzysztof Duda, Marcin Dzierżak,  
Alicja Gackiewicz, Waldemar Janusz, 
Andrzej Kędzior, Jerzy Kopacz, Adam 
Kozik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta 
Maj, Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, 
Ewa Nowak, Agata Pasionek-Sacha, 
Łukasz Quirini-Popławski, Małgorza-
ta Sroczyńska, Stefan Suliński, Artur  
Śliwa, Łukasz Wyrobiec.
Uchwała nr XLI/344/2014 w spra-
wie wycofania zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa chodnika przy ul. Mło-
dej Polski (rejon SPOZ Krowodrza)” 
z Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
w latach 2014-2015. Radni uchyli-
li § 3. uchwały nr XXXII/272/2013 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
29 sierpnia 2013 r. w sprawie wniosku 
do Prezydenta Miasta Krakowa doty-
czącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego zadania inwe-
stycyjnego, planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w latach 2014-2015.
Uchwała nr XLI/345/2014 w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta Kra-

kowa o przeniesienie środków finanso-
wych z paragrafu inwestycyjnego na 
paragraf wydatków bieżących. Radni 
zawnioskowali do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o przeniesienie środków  
finansowych z paragrafu inwestycyj-
nego pn.: „Budowa chodnika przy ul. 
Młodej Polski (rejon SPZOZ Krowo-
drza)” na paragraf wydatków bieżących 
„prace remontowe dróg, chodników  
i oświetlenia” w następujący sposób: 
W roku 2014 – przeniesienie z para-
grafu inwestycyjnego na paragraf wy-
datków bieżących kwoty 18 500 zł,
W roku 2015 przeniesienie z paragrafu 
inwestycyjnego na paragraf wydatków 
bieżących kwoty 122 500 zł.
Uchwała nr XLI/346/2014 w spra-
wie wprowadzenia korekty do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej oraz 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
dotyczącego zadania inwestycyjnego 
pn.: „Poszerzenie ul. Żelechowskiego 
o miejsca parkingowe”. Radni wnie-
śli o dokonanie korekty dotyczącej 
zwiększenia środków finansowych 
na realizację w 2014 roku ww. za-
dania, wprowadzonego uchwałą nr 
XXXIII/288/2013 z dnia 26 wrze-
śnia 2013 r. Korekta ma polegać na: 
wpisaniu w tabeli, w § 1. ww. uchwały,  
w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania na rok 2014 do-
datkowego źródła finansowania wg po-
niższego zestawienia: 

2014

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji 

15 000 zł – za-
dania powie-
rzone z zakresu 
budowy i przebu-
dowy ulic wraz z 
oświetleniem, 
6 000 zł – zada-
nia priorytetowe 

Po wprowadzeniu ww. korekty § 1. 
uchwały nr XXXIII/288/2013 z dnia 
26 września 2013 r. przyjął nastę-
pujące brzmienie: wnioskuje się do 
Prezydenta Miasta Krakowa o wpro-
wadzenie do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej oraz Wieloletniego Planu In-
westycyjnego zadania inwestycyjnego 
pn.: „poszerzenie ul. Żelechowskiego  
o miejsca parkingowe” zgodnie z po-
niższym zestawieniem:
Nazwa zadania: poszerzenie ul. Że-
lechowskiego o miejsca parkingowe.
Jednostka realizująca: Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie. Cel zadania: zwiększe-
nie bezpieczeństwa pieszych poprzez 
budowę miejsc parkingowych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2014

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji

15 000 zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem,
6 000 zł – za-
dania prioryte-
towe 
 

2015
Realizacja 
zadania na 
podstawie 
projektu

139 000 zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem

Druga sesja Rady Dzielnicy VI od-
była się 24 kwietnia br. Podjęto na niej 
dwie uchwały:
Uchwała nr XLII/347/2014 w spra-
wie uwag do projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krako-
wa, ponownie wyłożonego do publicz-
nego wglądu w dniach 04.03.2014 r. 
do 14.04.2014 r. 
W związku z ponownym wyłożeniem 
projektu zmiany Studium do publicz-
nego wglądu, na podstawie art. 11, pkt 
11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, radni wnieśli o uwzględ-
nienie w projekcie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa uwag, które stanowią załącznik 
do uchwały. Zapoznać się z nim można 
w siedzibie Rady Dzielnicy i na stronie 
www.dzielnica6krakow.pl, w zakładce 
Sesje Rady Dzielnicy.
Uchwała nr XLII/348/2014 w spra-
wie delegowania członków Rady Dziel-
nicy VI Bronowice do prac w komisjach 
powołanych przez jednostki miejskie 
na okres od 1 maja 2014 r. do 31 maja 
2014 r. 
Wydelegowano niżej wymienionych 
członków Rady Dzielnicy VI: Woj-
ciech Borkowski, Jacek Domański, 
Krzysztof Duda, Marcin Dzierżak,  
Alicja Gackiewicz, Waldemar Janusz, 
Andrzej Kędzior, Jerzy Kopacz, Adam 
Kozik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta 
Maj, Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, 
Ewa Nowak, Agata Pasionek-Sacha, 
Łukasz Quirini-Popławski, Małgorza-
ta Sroczyńska, Stefan Suliński, Artur  
Śliwa, Łukasz Wyrobiec.
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Zmiany te opisane zostały w Roz-
dziale III i IV Statutu Dzielnicy:

Grupie Mieszkańców składającej się 
z co najmniej  50 osób przysługuje 
prawo inicjatywy uchwałodawczej 
(§ 25 ust.2 pkt 6 )

Grupa mieszkańców o których 
mowa w § 25. ust. 2 pkt 6 może wy-
stąpić  z inicjatywą uchwałodawczą 
przez złożenie podpisów pod projektem 
uchwały kierowanej do Rady Dzielni-
cy. Cały proces uchwałodawczy opisu-
je szczegółowo § 35. Statutu. Zapisy 
tego paragrafu mówią między innymi 
o tym, że czynności związane z przy-
gotowaniem projektu uchwały, jego 
rozpowszechnianiem, kampanią pro-
mocyjną, a także organizacją zbierania 
podpisów mieszkańców Dzielnicy, po-
pierających, projekt wykonuje Komitet 
inicjatywy uchwałodawczej. Komitet 
taki może utworzyć grupa co najmniej 
3 mieszkańców Dzielnicy, którzy mają 
prawo wybierania do Rady. Komitet 
występuje pod nazwą uzupełnioną o ty-
tuł projektu uchwały. Po zebraniu wy-
maganej liczby podpisów zgodnie z wy-
mogami zawartymi w § 35. ust. 4 Ko-
mitet zawiadamia Prezydenta Miasta 
o utworzeniu Komitetu, podając jego 
pełną nazwę i dokładny adres siedziby 
wraz z danymi osobowymi członków 
Komitetu. Do zawiadomienia dołącza 
się projekt uchwały wraz z załączonym 
wykazem 50 podpisów mieszkańców, 
popierających projekt uchwały. 

NOWY STATUT
DZIELNICY VI BRONOWICE
W dniu 12 marca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCIX/1500/14 
w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
Nowy Statut obowiązujący  od dnia 11 kwietnia 2014 r. i wprowadza kilka 
zasadniczych zmian, które między innymi zwiększają partycypację mieszkańców 
w działalności samorządowej.

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

W przypadku nie stwierdzenia 
braków formalnych Prezydent Miasta, 
w ciągu 14 dni, przesyła przewodniczą-
cemu Dzielnicy postanowienie o przy-
jęciu zawiadomienia wraz z projektem 
uchwały, w celu wprowadzenia go do 
porządku obrad Sesji. 

Konsultacje społeczne
– Wniosek Obywatelski

Kolejnym uprawnieniem dla miesz-
kańców jest możliwość przeprowadza-
nia konsultacji społecznych w sprawie 
wydatków związanych z rozdysponowa-
niem środków wydzielonych do dyspo-
zycji Dzielnicy, określane jako wniosek 
obywatelski (§ 76. i 77. Statutu).

Propozycję wniosku obywatelskie-
go może zgłosić grupa 25 mieszkańców 
Dzielnicy mających prawo wybierania 
do Rady. Wniosek taki składa się do 
dnia 15 maja roku poprzedzającego 
uchwalenie wydatków budżetowych na 
kolejny rok. 
Zasady dotyczące tworzenia Komi-
tetu, jak i zgłaszania wniosku, są ta-
kie same jak w przypadku inicjatywy 
uchwałodawczej, z tą tylko różnicą, że 
w przypadku inicjatywy uchwałodaw-
czej Prezydent Miasta ma czas 21 dni 
na wezwanie do uzupełnienia braków 
formalnych, a w przypadku wniosku 
obywatelskiego 14 dni.

Prezydent Miasta wskazuje jed-
nostkę organizacyjną Miasta, która 
określa koszt realizacji zadania, propo-
zycje harmonogramów jego realizacji 
i finansowania, a następnie przesyła 
te informacje do Dzielnicy oraz pełno-
mocnika Komitetu w terminie do 30 
czerwca roku poprzedzającego uchwa-
lenie wydatków budżetowych na kolej-
ny rok.

O realizacji wniosku obywatelskie-
go decyduje Rada Dzielnicy zgodnie ze 
swoimi kompetencjami. 
Niewskazanie przez Radę proponowa-
nego zadania jest równoznaczne z od-
mową jego realizacji. Decyzja Rady jest 
wiążąca.

Budzet
Obywatelski

Z wnioskiem obywatelskim, doty-
czącym propozycji realizacji wskazane-
go zadania, może wystąpić do Zarządu 
Dzielnicy, w terminie do 31 marca roku 
poprzedzającego uchwalenie wydatków 
budżetowych na kolejny rok, każdy 
mieszkaniec Dzielnicy, który ukończył 
16 rok życia (§ 78. Statutu).

Do formularza zgłoszeniowego 
zadania dołącza się listę poparcia dla 
projektu, podpisaną przez co najmniej 
15 mieszkańców. Weryfikację formal-
ną zgłoszonych zadań przeprowadza  
jednostka miejska, która określa koszt  
i harmonogram realizacji zadania. Za-
rząd Dzielnicy lub powołana uchwałą 
Rady Komisja, w terminie do 30 czerw-
ca  roku poprzedzającego uchwalenie 
wydatków budżetowych na kolejny rok, 
przeprowadza wśród mieszkańców gło-
sowanie preferencyjne. Rada obliga-
toryjnie wskazuje w uchwale zadania 
do realizacji wybrane w głosowaniu 
preferencyjnym przez mieszkańców. 
Zadania realizowane są wg kolejności 
ustalonej w wyniku głosowania, aż do 
wyczerpania środków przeznaczonych  
w danym roku na Budżet Obywatelski.

Radzie Dzielnicy
przysługuje inicjatywa
uchwałodawcza

Nowy Statut daje Radzie Dzielni-
cy ważne narzędzie jakim jest inicja-
tywa uchwałodawcza w Radzie Miasta  
w sprawach, które dotyczą bezpośred-
nio obszaru i mieszkańców Dzielnicy 
oraz nie zostały zastrzeżone przez prze-
pisy prawa dla innych podmiotów. Cały 
proces uchwałodawczy dotyczący Rady 
Dzielnicy opisuje § 36. i 37. Statutu 
Dzielnicy. 

Zaprezentowane powyżej przepisy 
obowiązywać będą od nowej kadencji, 
czyli po jesiennych wyborach samorzą-
dowych (kadencja 2014-2018).

W kolejnym wydaniu "Gazety 
Bronowickiej" przybliżę Państwu inne 
istotne zmiany dokonane w Statucie,  
a w szczególności sprawy związane  
z gospodarką finansową Dzielnicy.

Pełna treść Statutu dostępna jest w sie-
dzibie Rady Dzielnicy VI oraz na stronach 
internetowych:
www.bip.krakow.pl
www.dzielnica6krakow.pl

.
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Konsultacje pozwalają na przedyskutowanie różnych idei i ocenę możliwości ich realizacji

Rada Miasta przekazała do rąk 
mieszkańców 4 500 000 zł, a w tym 
po 100 000 zł dla każdej z Dzielnic  
i 2 700 000 zł na zadania o charakterze 
ogólnomiejskim, czyli zadania obejmu-
jące obszar więcej niż jednej dzielnicy. 

Ideą budżetu jest wykorzystanie 
mechanizmu partycypacji obywatel-
skiej. Mówiąc o partycypacji myślimy  
o aktywnym uczestniczeniu każdego 
obywatela w wydarzeniach, które go 
dotyczą. Bliskie idei organizowania bu-
dżetu obywatelskiego jest pytanie o za-
sadność istnienia Rady Dzielnicy czy 
Miasta. Okazuje się, że dopiero przej-
ście przez wszystkie etapy projektu 
przygotowanego dla Państwa – od wy-

Po zeszłorocznym pilotażowym projekcie „Dzielnice się liczą!”, do którego 
przystąpiły Bronowice, Zwierzyniec i Prądnik Biały oraz inicjatywie „Priorytet 
Obywatelski”, przeprowadzonej w Dzielnicy I Stare Miasto w 2014 roku, do 
projektu „Budżet obywatelski” włączyło się pozostałych 14 dzielnic Krakowa.

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

pracowania własnego po-
mysłu, złożenia zgłosze-
nia, aż po rozstrzygnię-
cie podczas głosowania, 
pozwala zrozumieć me-
chanizmy demokracji. 

Pierwsze spotkanie 
konsultacyjne zorgani-
zowaliśmy dla Państwa 
w piątek 25 kwietnia br. Wprowadze-
nie, slajdowisko, prelekcje, konsultacje 
trwały do wieczora. Zostały poczynione 
pierwsze kroki do zrozumienia idei pro-
jektu. Moderatora spotkania wspierał 
przewodniczący Rady Dzielnicy – Bog-
dan Smok. Do dyspozycji mieszkańców 
zostały wyłożone mapy terenowe Bro-
nowic i Mydlnik, które służyły do we-
ryfikacji właściciela wybranego terenu. 
Wszystkie zgłoszone projekty muszą 
znajdować się na gruntach gminnych. 

Drugie spotkanie konsultacyjne zo-
stało zaplanowane na 23 maja. Uczest-
nictwo w spotkaniach nie jest obowiąz-
kowe, aczkolwiek serdecznie na nie 
zapraszamy. Nasze konsultacje pozwa-
lają na przedyskutowanie Państwa idei, 
ocenę możliwości ich realizacji, weryfi-
kację poziomu projektu dzielnica/mia-
sto. Dyskusja jest również podstawą do 
omówienia projektów, które być może 
nie będą możliwe do realizacji w 2014 
roku, ale na pewno zostaną wzięte pod 
uwagę na forum Rady Dzielnicy. Projek-
ty składa się na specjalnym formularzu, 
który powinien zawierać opis lokalizacji 
projektu i jego główną ideę w kilku zda-
niach. Należy opisać co dokładnie pla-
nujemy wykonać, aby potwierdzić, że 
założenia w kosztorysie pozwalają na 
realizację projektu za max. 100 000 zł. 
Urzędnikom, którzy w okresie wakacyj-
nym zweryfikują zasadność wykonania 
projektu pomocne będzie Państwa uza-
sadnienie opisujące w jakim zakresie 
projekt wpłynie na życie mieszkańców. 
Pomocne będzie również stworzenie 
kosztorysu, szkiców sytuacyjnych. Zgło-
szenie powinno zostać podpisane przez 
co najmniej 15 mieszkańców Krakowa.

Wszystkie informacje na temat for-
muły tegorocznej edycji „Budżetu oby-

watelskiego” dostęp-
ne są na stronie 
internetowej www.
budzet.krakow.pl.
Formularze cze-
kają na Państwa 
w siedzibie Rady 
Dzielnicy lub na 

Dziennikach Po-
dawczych Urzędu Miasta Krakowa. 
Będą udostępnione również podczas 
kolejnych konsultacji. Możliwość skła-
dania projektów istnieje do 16 czerw-
ca. Między 17 czerwca a 20 sierpnia 
trwać będzie weryfikacja projektów  
w odpowiednich jednostkach miejskich. 
Ogłoszenie listy projektów nastąpi  
1 września. Projekty do realizacji zo-
staną wybrane w głosowaniu, które po-
trwa od 27 września do 5 października. 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Drugie spotkanie 
konsultacyjne zostało zaplanowane 
na 23 maja.2014 r. o godz. 18.00
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

 ul. Szablowskiego 1

www.budzet.krakow.pl
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NOWE
STUDIUM DLA KRAKOWA

REFERENDUM

Od kilku lat trwają prace nad 
nowym Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Krakowa, które wskaże na 
najbliższe lata kierunki rozwoju mia-
sta w zakresie ochrony terenów zielo-
nych, w tym walorów krajobrazowych,  
infrastruktury drogowej, kolejowej  
a być może i przyszłego metra. Wska-
że też obszary pod nowe inwestycje 
i zabudowę mieszkaniową. Studium 
powinno odpowiedzieć na pytanie czy 
uda się pogodzić wizję dynamicznego 
rozwoju miasta z komfortem życia jego 
mieszkańców? Czy uda się ochronić 
cenne tereny pod względem walorów 

historyczno-krajobrazowych? Chociaż-
by teren Bronowic Małych, gdzie zacho-
wane są liczne obiekty ujęte w ewidencji 
zabytków, w tym wpisane do rejestru 
zabytków. Mowa tu o zespołach dwor-
sko-parkowych „Tetmajerówka” i „Ry-
dlówka”. Niezwykle cennymi obiektami 
są forty „Bronowice Małe” i „Mydlniki”, 
Kościół Prepozytów kościoła Mariackie-
go i chaty drewniane.

Na ostatniej Sesji w dniu 24 kwiet-
nia 2014 r. Rada Dzielnicy podjęła 
uchwałę nr XLII/347/2014 w sprawie 
uwag do projektu zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa, 
ponownie wyłożonego do publicznego 
wglądu w dniach od 04.03.2014 r. do 
14.04.2014 r. 
Zaproponowany przez Zarząd Dzielnicy 
projekt uchwały zawierający 11 uwag 
do projektu zmiany Studium, uwzględ-
niający także uwagi zgłoszone przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Bronowic  
i Stowarzyszenie Mieszkańców Bro-
nowic, został wcześniej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komi-
sję Zagospodarowania Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska naszej Dzielnicy. 

KRZYSZTOF DUDA
Radny Dzielnicy VI
napisz: duda.krzysztof@gazeta.pl

Podczas obrad Komisji,  jak również 
Sesji, swoimi cennymi uwagami dzieliła 
się z radnymi pani Marta Drużkowska, 
mocno zaangażowana w pracę nad pro-
jektem Studium. W imieniu mieszkań-
ców zabrała również głos pani Lucyna 
Marszałek, wnioskując o przeznaczenie 
obszaru zamkniętego pomiędzy szlakiem 
spacerowym Młynówka Królewska a uli-
cami Piastowską, Lea i Armii Krajowej 
pod zabudowę jednorodzinną i wielo-
rodzinną niskiej intensywności (MNW) 
oraz o przyjęcie maksymalnej wysoko-
ści zabudowy do 13 metrów. Większość 
przygotowanych uwag dotyczyła obniże-
nia wysokości zabudowy oraz zwiększe-
nia powierzchni biologicznie czynnej na 
wskazanych przez Dzielnicę obszarach. 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zapo-
znać się w sposób szczegółowy z uwa-
gami, może uczynić to w siedzibie Rady 
Dzielnicy VI lub na stronie Dzielnicy:
www.dzielnica6.krakow.pl

Korzystając z okazji dziękuję Za-
rządowi Dzielnicy VI, pani Marcie 
Drużkowskiej oraz organizacjom poza-
rządowym – Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Bronowic i Stowarzyszeniu Mieszkań-
ców Bronowic za konstruktywną współ-
pracę nad uwagami do projektu Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa.

Olimpiada
Powodem referendum stały się 

emocje wywołane przygotowywaniem 
Krakowa do kandydowania na gospo-
darza zimowych igrzysk. Słaba polityka 
informacyjna Urzędu Miasta Krakowa 

25 maja przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego odbędzie 
się samorządowe referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich 2022 w Krakowie, budowy metra, ścieżek rowerowych oraz 
systemu monitoringu.

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

w zakresie szczegółów aplikacji Miasta 
Krakowa, skutecznie umożliwiła do-
tarcie do opinii publicznej katastrofal-
nych prognoz o ogromnych kosztach 
i nieuniknionym bankructwie Miasta 
Krakowa. Hasła te zwykle znacząco 
rozmijały się z opracowywanymi przez 
urzędników prognozami. Niegodne za-
chowania osób z otoczenia Komitetu 
Konkursowego Kraków ZIO 2022 rzu-
ciły się cieniem na cały komitet kreując 
podejrzenia, iż przedsięwzięcie służyć 
ma wyłącznie kradzieży publicznych 
pieniędzy.

Urzędnicy opracowujący plany or-
ganizacji igrzysk dokonali pracy, dzięki 
której Kraków zajmuje dzisiaj dobrą po-
zycję na drodze do olimpiady. Przygo-

towany budżet imprezy obejmuje takie 
szczegóły jak magazynowanie śniegu 
na wypadek, gdyby świeżego zabrakło, 
koszulki dla wolontariuszy pracujących  
w informacjach turystycznych itp.

Całkowite wydatki budżetu przy-
gotowania regionu oraz organizacji 
olimpiady oscylują w okolicach 15 mld 
złotych. Zasilenie budżetu pochodzić 
ma z funduszy unijnych, budżetu cen-
tralnego (krajowego), budżetu woje-
wództwa oraz budżetu Miasta Krako-
wa, którego całościowy udział oscyluje 
w okolicach 300 mln zł do wydania  
w 8 lat. Dla porównania, roczny budżet 
Miasta Krakowa wynosi 3,8 mld zł,  
a RP 300 mld zł.

Nieformalny konflikt między Kra-
kowem a Warszawą, która dysponuje 
budżetem centralnym oraz środkami 
unijnymi ogranicza strumień pieniędzy 
europejskich płynących do Małopol-
ski. Do dzisiaj na jednego mieszkańca 
Warszawy, Poznania czy innego miasta 
którego prezydentem jest członek partii 
większościowej przypadło 2000-3000 
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złotych. funduszy unijnych, na miesz-
kańca Krakowa niecałe 900 zł. Organi-
zacja olimpiady w zamyśle ma być spo-
sobem na ściągniecie należnych środków 
do Miasta Krakowa i regionu na moder-
nizację i budowę infrastruktury (m.in. 
wschodnia obwodnica Krakowa, „Zako-
pianka”, rozbudowa sieci tramwajowej).

Celem przedsięwzięcia jest rów-
nież promocja Krakowa jako miasta 
turystycznego oraz zwiększanie świa-
domości międzynarodowej o istnieniu 
Polski oraz naszego regionu.
Przeciwnicy podnoszą wątpliwości, że  
prognoza budżetowa jest nierealna  
i wskazują ryzyko finansowe przedsię-
wzięcia. Krytykowany jest sam zamysł 
organizacji kolejnej kosztownej impre-
zy po Euro 2012, co stoi w sprzeczności  
z podejmowaniem koniecznych działań 
zorientowanych na uniezależnienie gospo-
darki Polski od zagranicznych wpływów.

Metro
Temat metra w Krakowie powraca 

jak bumerang od 1963 roku, kiedy po 
raz pierwszy wyrysowano plany jego li-
nii, przy okazji sporządzania planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Pytania o metro, ścieżki rowerowe oraz 
monitoring zostały włączone do refe-
rendum niejako przy okazji. Nie dziwi 
zatem fakt, że plany linii oraz szacunki 
są właśnie na prędko przygotowywa-
ne. Nie oznacza to, że pytanie nie ma 
sensu! Bogata perspektywa środków 
unijnych przyznanej Polsce do roku 
2020 jest w dużym stopniu skierowana 
do miast i samorządów. Jeszcze nigdy 
wcześniej samorządy nie dysponowały 
takimi środkami jakimi będzie dyspo-
nować kolejna kadencja Rady Mia-
sta Krakowa, która swoimi decyzjami 
urządzi Kraków kolejnym pokoleniom.

Komunikacja miejska w Krakowie 
kosztuje dzisiaj ok. 500 mln zł rocznie, 
z czego ok. połowa finansowana jest  
z przychodów z biletów. Przykładowy 
koszt budowy linii metra to 6 mld zło-
tych – tyle wydała Warszawa na budo-
waną aktualnie drugą nitkę. Utrzyma-
nie metra to wydatek w okolicach 300 
mln złotych rocznie.

Z dotychczas opracowanych szcze-
gółów wynika, że pierwsza linia metra 
miałaby biec z Bronowic (os. Widok 
Zarzecze) do Nowej Huty (Mogiła). 
Miałaby ok. 20 km, z czego połowa 
biegła by pod ziemią, a połowa na po-
wierzchni, również na specjalnie zbu-
dowanych estakadach. Na linii byłoby 
20 przystanków, a czas przejazdu byłby 
krótszy o około 30 minut w dwie strony  
w porównaniu z tramwajem. Przeciw-
nicy oprócz ryzyka finansowego wska-
zują ryzyko pogrążenia komunikacji 
tramwajowej oraz ograniczone korzyści 
dla polskich firm z racji potencjalnych 
wykonawców z zachodu. Ostatni argu-
ment dotyczy wszelkich inwestycjach 
jak autostrady, mosty, lotniska, kolej, 
którą zwykle realizują bardziej doświad-
czone zachodnie firmy.

ściezki rowerowe
Rowerzyści silnie zabiegają o swo-

je interesy i coraz większe środki na 
budowę ścieżek rowerowych. Czasy 
przejazdów tym ekologicznym środ-
kiem transportu stają się coraz bar-
dziej atrakcyjne, przez co popularność  
roweru rośnie.
Budowa ścieżek rowerowych wymaga 
zabrania przestrzeni publicznej innym 
jej użytkownikom. Odbywa się to kosz-
tem chodnika, zieleńca, miejsc par-
kingowych lub jezdni samochodowej. 
Rządzący nie są pewni, czy najliczniejsi 

w mieście samochodziarze użytkujący 
tkankę miejską popierają zabieranie im 
budżetu i przestrzeni.
Zagorzali samochodziarze staną w refe-
rendum przeciwko pieszym, którzy bu-
dowę ścieżek powinni poprzeć. Ozna-
czać to dla nich będzie bezpieczniejszy 
chodnik bez rowerzystów, na który dzi-
siaj uciekają z ruchliwej i nieraz agre-
sywnej jezdni opanowanej przez samo-
chody i ciężarówki.
Monitoring

Celem projektu jest poprawa bez-
pieczeństwa oraz poczucia bezpieczeń-
stwa. W pierwszym etapie monitoring 
miałby powstać w miejscach najbar-
dziej niebezpiecznych, na osiedlach 
Nowej Huty. Biorąc pod uwagę staty-
styki przestępstw i wykroczeń w Bro-
nowicach, możemy spodziewać się go 
raczej później niż wcześniej.
Monitoring budzi kontrowersje związa-
ne z poczuciem inwigilacji. Jeżeli nawet 
nie dzisiaj, to o możliwość niesłusznego 
jego wykorzystania w przyszłości.

Podsumowanie
Referendum to nowa jakość w sa-

morządzie zorientowana na włącza-
nie w proces decyzyjny mieszkańców.  
Ciekawe będą zarówno wyniki jak i fre-
kwencja, która zaświadczy jak bardzo 
mieszkańcy są zainteresowani uczest-
nictwem w decyzjach. Zostanie przepro-
wadzone przy okazji niemniej ważnych 
wyborów przedstawicieli w Parlamencie 
Unii Europejskiej. Legislacja wymaga 
powołania dwóch osobnych komisji wy-
borczych, dlatego wszystkich zaintere-
sowanych uczestnictwem w wyborach 
oraz referendum zachęcam do uważnej 
obserwacji gdzie i na jakie głosowanie 
pobiera się kartę wyborczą.

Zapraszamy do udziału 
w konsultacjach 

społecznych

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna pro-
ces konsultacji społecznych dotyczący trzech 
zagadnień będących przedmiotem referendum 
lokalnego w istotnych sprawach dotyczących 
mieszkańców Krakowa, a mianowicie budowy 
metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sie-
ci monitoringu oraz wieloletniego programu 
budowy dróg rowerowych. Termin zakończe-
nia konsultacji społecznych został ustalony na  
23 maja 2014 roku.

Konsultacje społeczne realizowane są  
w oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Krako-
wa nr CII/1575/14 z 9 kwietnia 2014 r. Za stro-
nę organizacyjną konsultacji społecznych odpo-

wiada Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta 
Krakowa, natomiast za stronę merytoryczną 
odpowiedzialni są: Wydział Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzę-
du Miasta Krakowa oraz Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie.

W ramach konsultacji przewidziane 
są: otwarte spotkania konsultacyjne z udzia-
łem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa 
oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie dla mieszkańców w każdej  
z 18 dzielnic, upublicznienie materiałów  – Infor-
macji Prezydenta Miasta Krakowa przygotowa-
nych w zakresie przedmiotu konsultacji, które 
są dostępne m.in. w siedzibach Urzędu Miasta 
Krakowa, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic, 
w placówkach Miejskich Jednostek Organizacyj-

nych oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz 
w serwisie Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

Uwagi do propozycji budowy metra  
w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci moni-
toringu oraz wieloletniego programu budowy 
dróg rowerowych można składać do 23 maja 
2014 roku – pocztą tradycyjną na adres: Wy-
dział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, 
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 
lub pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@
um.krakow.pl, z dopiskiem „konsultacje metra, 
sieci monitoringu, dróg rowerowych”.

Więcej informacji na temat szczegółowe-
go harmonogramu spotkań konsultacyjnych  
z mieszkańcami oraz materiałów dotyczących 
przedmiotu konsultacji znajduje się na stronie 
Dialogu Społecznego www.dialoguj.pl.

.
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JAN PAWEŁ OD KRZYŻA

Jan Paweł II – godny syn narodu 
polskiego, godny następca św. Piotra, 
ale przede wszystkim wielki człowiek, 
wielki sercem i duchem. Wielki skrom-
nością i mądrością. Na wspomnienie  
o Nim przychodzą ciepłe myśli. I szacu-
nek. Piastując tak wysoki urząd w sto-
licy apostolskiej potrafił być jednocze-
śnie tak blisko, nie tylko wiernych, ale 
po prostu ludzi. Człowiek był dla niego 
najważniejszy. Nikogo nie przekreślał, 
nie oceniał, tylko przelewał Bożą miłość 
i Boskie miłosierdzie. I uśmiech. Cie-
pły, pogodny, naturalny. Pojawiał się 
mimo zmęczenia czy trudnych chwil, 
których Jego życie nie było pozbawio-
ne. W wieku 9 lat, stracił matkę, trzy 
lata później – starszego brata, w wie-
ku 21 lat – ojca. Jako młody człowiek 
żył w czasach okrucieństwa i przelewu 
krwi – w czasie II wojny światowej – 
–był świadkiem jak brat zabijał brata. 
Być może dlatego tak dobrze rozumiał 
cierpiących, chorych i zagubionych.

Swoją służbą wypełnił prorockie 
polecenie kard. Stefana Wyszyńskiego: 

ILONA STUS

27 kwietnia br. na placu św. Piotra w Watykanie odbyła się uroczysta kano-
nizacja. Dwaj błogosławieni papieże Jan XXIII i Jan Paweł II weszli w poczet 
świętych. Była to pierwsza kanonizacja głowy Kościoła w XXI wieku i pierw-
szy przypadek w historii Kościoła, kiedy uroczystości przewodniczyło dwóch  
papieży – emerytowany i obecny.

„Wprowadź Kościół w III tysiąclecie”. 
Wprowadził. Otwierając go na Ducha 
Odnowy, ekumenizm, na krzyż. Krzyż, 
którego tajemnica stanowiła istotę Jego 
życia. Życia młodego człowieka, wika-
rego, kardynała i stanowiła fundament 
papieskiej posługi. Często podkreślał, 
że papież ma być przewodnikiem po 
tajemnicy świętego Krzyża. „Jesteśmy 
stworzeni do życia, ale nie możemy 
usunąć z naszej indywidualnej histo-
rii cierpienia i trudnych doświadczeń. 
Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi 
zbawienie i pokój. Bez Boga Krzyż nas 
przygniata; z Bogiem daje nam odku-
pienie i zbawienie” – mówił do mło-
dzieży w 1998 roku. „Weź Krzyż! Przyj-
mij go, nie pozwól, aby przygniotły cię 
wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj 
zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża 
uczynisz program swojego życia, jeżeli 
pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, 
w pełni odnajdziesz samego siebie!”

Data 27 kwietnia 2014 roku na 
zawsze pozostanie w sercach wie-
lu Polaków i wielu sercach na całym 
świecie. Większość pokoleń czerpie  
z mądrości świętych w oparciu o pozo-
stawione przez nich pisma, o świadec-

twa mówiące o ich życiu. My byliśmy 
świadkami życia jednego z nich. Otrzy-
maliśmy łaskę słuchania Jego słów  
i nauk osobiście, współuczestniczy-
liśmy w Jego życiu. Wielu było dane 
spotkać się osobiście. W grudniu 1998 
członkowie Kapeli Ludowej „Mydlni-
czanie”, za sprawą ojca Konrada Hej-
mo, gościli na audiencji u Jana Pawła 
II. – Ojciec Hejmo bardzo ucieszył się, 
że zrobi Ojcu Świętemu niespodziankę, 
był niezwykle uradowany – wspomi-
na pan Franciszek Klima, nestor ka-
peli – Ojciec Święty miał do czynienia  
z tysiącami ludzi, którzy byli blisko Nie-
go, ale nasz region, ten swój krakowski, 
kochał inaczej. – Nie wiedzieliśmy, 
że będziemy tak blisko Ojca Świętego  
– dodaje pani Barbara Łosiowska – 
wiedzieliśmy tylko, że będziemy na au-
diencji generalnej, wśród tysięcy ludzi, 
ale że będę z Nim rozmawiała, że Go 
dotknę… Gdy powiedziałam, że jeste-
śmy z parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy z Mydlnik, Ojciec Święty, po-
łożył dłoń na mojej i powiedział: „pew-
nie że znam, znam” i uśmiechnął się. 
– Ojciec Święty w Mydlnikach był trzy 
razy – dodaje pan Franciszek – między 
innymi z okazji poświęcenia kamienia 
węgielnego, tu w naszej parafii. 

A sama rozmowa z Ojcem Świę-
tym? – Głównie ogromne wzruszenie. 
Po tej wizycie moje drogi podążyły do 
Niegowici, gdzie zaraz po wyświęceniu 
na księdza Karol Wojtyła został wika-
rym. Pracuję w pobliżu i ile razy tam-
tędy przejeżdżam wracam myślami do 
tamtego dnia. Zdjęcie z audiencji towa-
rzyszy mi w pracy. Już mocno zniszczo-
ne mam wśród dokumentów i w trud-
nych chwilach często do niego sięgam 
– mówi pani Barbara. Pan Franciszek 
również wspomina tę chwilę z wielkim 
wzruszeniem. – Dziękowałem Bogu, że 
miałem okazję do bezpośredniego spo-
tkania się z Ojcem Świętym. Myślałem 
wtedy, że pewnie kiedyś zostanie świę-
tym, bo to Mu się należało, z każdym 
rozmawiał, wychodził do każdego, każ-
demu dobrze doradził.

Jan Paweł II podczas 102 piel-
grzymek zagranicznych i 142 podróży 
po Włoszech wygłosił ponad 3 tys. ho-
milii i przemówień. W czasie swojego 
pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 
14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 li-
sty apostolskie. Aby zgłębić duchowość 
Ojca Świętego najlepiej sięgnąć do Jego 
nauk.

Członkowie Kapeli Ludowej „Mydlniczanie” na audiencji u Ojca Świętego. Od prawej: Marian 
Sułkowski, Władysław Dworzak, Barbara Łosiowska, Barbara Sułkowska. W drugim rzędzie 
Józef Stachera i niewidoczni na zdjęciu Franciszek Klima i Jan Korus 
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Święto Wielkiej Nocy w 1791 
roku przypadło na dzień 24 kwiet-
nia. Posłowie trwającego już trzeci 
rok skonfederowanego Sejmu Wiel-
kiego rozjechali się do swoich posia-
dłości. Atmosfera byłą napięta. Tuż 
przed świąteczną przerwą członkowie 
Stronnictwa Patriotycznego osiągnę-
li znaczący sukces. Udało się w końcu 
chwalić prawo o miastach, zwiększają-
ce samorządność mieszczan w królew-
skich włościach i rozszerzające zakres 
przysługujących im praw. Zdołali także 
przeforsować zmiany w funkcjonowa-
niu sejmików ziemskich, przenosząc 
część ich kompetencji na sejm walny. 
Opozycja wobec reform była wciąż sil-

3 MAJ – RADOSNY MAJ

Gra terenowa jest w dzisiej-
szych czasach dość popularnym, 
sprawdzającym się i docenianym spo-
sobem na połączenie zwiedzania mia-
sta, integracji, współpracy i komuni-
kacji zespołu klasowego. Kraków jest 
jednym z najstarszych i najpiękniej-
szych miast w Polsce. Niegdyś była to 
siedziba władców i stolica państwa. 
Dziś jest miastem licznie odwiedza-
nym przez turystów. Jan Paweł II, nasz 
rodak, jest bardzo związany z naszym 
miastem – przez wiele lat tu mieszkał, 
chodził tymi samymi ulicami, którymi 
i my chodzimy. Dlatego pragniemy 
przybliżyć uczniom historię tego mia-
sta związaną z życiem i działalnością 
Ojca Świętego Jana Pawła II – Wiel-
kiego Polaka. Życzymy poszerzenia 
zdobytej wiedzy oraz wyśmienitej za-
bawy. 

Rajd rozpocznie się w Szkole Pod-
stawowej nr 93 w Krakowie mieszczą-
cej się przy ul. Szlachtowskiego 31, 
gdzie będzie miała miejsce rejestracja 

drużyn o godz. 9.00. Uczestnicy zaba-
wy wysłuchają wykładu, zobaczą film, 
oglądną wystawę poświęconą Papieżo-
wi i wezmą udział w quizie na temat ży-
cia  i działalności Jana Pawła II. 

Gra przeznaczona jest dla szkół 
podstawowych z terenu miasta Krako-
wa i okolic. Jest nowoczesnym sposo-
bem nauczania o historii, kreowania re-
lacji i współpracy zespołu. Pomysł zor-
ganizowania tegorocznej gry powstał 
w ramach przygotowania Polaków  do 
kanonizacji bł. Jana Pawła II. Poprzez 
udział w tej grze terenowej chcemy od-
dać cześć i hołd naszemu wielkiemu 
rodakowi. Dnia 2 czerwca 2014 roku 
grupy młodzieży z II Gimnazjum MCE 
w Krakowie w barwach biało-żółtych 
pojawią się na ulicach Krakowa. To 
będzie widoczny znak, że rozpoczę-
ła się gra terenowa pt. „Śladami Jana 
Pawła II w Krakowie”, w ramach której 
uczniowie będą szukali śladów, jakie 
pozostały po Karolu Wojtyle – Księ-
dzu, Biskupie, Kardynale Metropolicie 
Krakowskim i papieżu Janie Pawle II. 
Przez trzy godziny uczniowie spacero-
wać będą po Krakowie rozwiązując nie 
tylko przygotowane zadania związane 

ze znajomością historii miasta, życia 
Karola Wojtyły, ale także będą musieli 
pokazać swoje przygotowanie do gry, 
zaangażowanie, postawę patriotyczną. 
Gra będzie wymagała od nich wiedzy, 
pomysłowości oraz sprawności fizycz-
nej. Poznają rolę, jaką poszczególne 
miejsca odegrały w dziejach. Dowie-
dzą się o historii niektórych budynków  
w Krakowie, jakie funkcje spełnia-
ły lata temu, a jakie dziś. Nauczą się 
orientacji w terenie, a może zafascy-
nują się historią naszego miasta. 

Zwycięzców gry terenowej po-
znamy 9 czerwca 2014 roku podczas 
uroczystej gali finałowej w Sanktu-
arium bł. Jana Pawła II w Krakowie 
– Łagiewnikach, gdzie będzie miała 
miejsce uroczysta msza święta o godz. 
10.00, na którą serdecznie zaprasza-
my. Na najlepszych uczniów, zwycię-
skie klasy oraz szkoły czekają atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.

Ta nietypowa lekcja historii i reli-
gii myślę, że będzie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem i wielkim uznaniem 
tak ze strony uczniów jak i nauczycieli.

na. Początek maja zapowiadał się nader 
gorąco. Planowane wznowienie obrad 
5 maja przyniosłoby zapewne zaciekły 

atak konserwatywnych posłów i sena-
torów na projekty ograniczenia wolno-
ści szlacheckiej. 

Jednak to właśnie wtedy, pod ko-
niec kwietnia Stronnictwo Patriotyczne 
postanowiło postawić wszystko na jed-
ną kartę. Zwolennicy reform zostali po-
wiadomieni o przyspieszeniu terminu 
wznowienia obrad. Wcześniej wrócili 
do stolicy i od razu przystąpili do dys-
kusji nad proponowanym przez króla 
Stanisława Augusta projektem ustawy 
zasadniczej. Dokument przygotowa-
ny we współpracy z przedstawicielami 
Stronnictwa Patriotycznego Ignacym 
Potockim, Hugonem Kołłątajem i Sta-
nisławem Małachowskim zakładał 
utworzenie w Polsce i Litwie scentrali-
zowanej monarchii konstytucyjnej. Za-
rzucano praktykowaną do tej pory wol-
ną elekcję ustanawiając dziedziczność 
władzy. Znoszono instytucję liberum 
veto, która stała się zabawką w rękach 
magnatów i obcych mocarstw. Unowo-

MARCIN GAJEC
Historyk

BRONISŁAWA CZAJOWSKA
Nauczyciel SP nr 93

υ υ
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cześniano ustrój poprzez wprowadze-
nie monteskiuszowskiego trójpodziału 
na władzę ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Legislaturę powierzono 
Sejmowi Walnemu, a egzekutywa spo-
częła w rękach króla i rządu nazwanego 
Strażą Praw. 

2 maja odbyło się odczytanie pro-
jektu. W nocy wtajemniczeni w sprawę 
posłowie pisemnie zadeklarowali po-
parcie dla nowej ustawy. We wtorko-
we przedpołudnie, 3 maja 1791 roku, 
król przybył do jedynie w części wy-
pełnionej sali obrad sejmu. Zwolenni-
cy Stronnictwa Patriotycznego stawili 
się w komplecie, brakowało natomiast 
wielu ważnych przedstawicieli opozy-
cji. Entuzjazm uczestników obrad był 
wyczuwalny. Podobnie jak towarzyszą-
ce im napięcie. Do głównych przeciw-
ników reform zaliczali się obaj hetmani 
koronni, Ksawery Branicki i Seweryn 
Rzewuski. Zamek Królewski został 
otoczony oddziałami wiernej królowi 
gwardii. Przed zamkiem tłum około 

dwudziestu tysięcy mieszczan z niecier-
pliwością czekał na wynik obrad. Pro-
jekt konstytucji przedstawiono pod gło-
sowanie, jednak przewaga liczebna jego 
zwolenników była tak duża, że przyjęto 
go przez aklamację. Protesty składane 
przez konserwatywnych posłów zagi-
nęły w wybuchu powszechnej radości 
i okrzyków triumfu. Zapoczątkowa-
no zmiany, z którymi wielu obywateli 
wiązało ogromne nadzieje. Mimo, że 
w wielu kwestiach zachowawcza i kon-
serwatywna, konstytucja 3 maja miała 
szansę odmienić los Polski. Była wyra-
zem troski o los ojczyzny i próby prze-
zwyciężenia marazmu i rozkładu jaki 
dotknął Rzeczpospolitą w XVIII wieku. 
Stałą się też pierwszą w nowożytnej 
Europie ustawą zasadniczą. Wyprze-
dziła swoją francuską odpowiedniczkę  
o cztery miesiące. 

Tegoroczne obchody Konstytucji 
3 maja rozpoczęto w Krakowie trady-
cyjnie uroczystą mszą św. w wawelskiej 

katedrze, którą poprzedziło złożenie 
kwiatów przed pomnikiem Hugona 
Kołłątaja przy ul. Gołębiej. Po mszy św. 
w intencji ojczyzny złożono też kwiaty 
przed Krzyżem Katyńskim, skąd wy-
ruszył patriotyczny marsz Traktem 
Królewskim, zorganizowany przez śro-
dowiska prawicowe, uwieńczony zało-
żeniem kwiatów na Grobie Nieznanego 
Żołnierza, na pl. Matejki. Po oficjalnych 
uroczystościach na Wawelu obcho-
dy Konstytucji 3 maja, organizowane 
przez krakowskie samorządy, przyję-
ły charakter pikniku rodzinnego. Na 
krakowskich Błoniach zorganizowano 
pokazy służb mundurowych, zawody 
sportowe i pokazy sztuk walki. Nie za-
brakło jednak patriotycznych elemen-
tów świętowania. Na Rynku Głównym 
można było zobaczyć pokazy polskich 
tańców narodowych i pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu wojska, a na 
Małym Rynku, włączyć się w wspólną 
52. Lekcję Śpiewania z udziałem arty-
stów kabaretu Loch Camelot. υ υ

υ

Wyniki konkursóW Wielkanocnych

Jak powszechnie wiadomo z najpiękniej-
szych palm słynie Lipnica Murowana. Rekor-
dziści mają w swoim dorobku palmy mierzące 
ponad 35 m. Lipnickie palmy wpisane są do Pol-
skiej Księgi Rekordów i Osobliwości. 

Nie znaczy to jednak, że i my nie możemy 
być dumni z naszych mydlnickich palm, będą-
cych często owocem wielotygodniowej pracy. 
W Niedzielę Palmową do konkursu na najpięk-
niejszą palmę zgłosiło się wielu mieszkańców 
naszej dzielnicy wraz z całymi rodzinami. 
Patronat nad konkursem objęła Rada Dzielni-
cy VI Bronowice, natomiast nagrody wręczyli 
przedstawiciele organizatorów: mydlnickiej 
Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Ak-
cji Katolickiej i Klubu Kultury „Mydlniki”. Radę 
Dzielnicy VI reprezentowała radna Agata  
Pasionek-Sacha, przewodnicząca Komisji Kul-
tury i Sztuki, która wręczyła nagrody w Klubie 
Kultury „Mydlniki”.
Laureaci konkursu na najładniszą palmę:
1. miejsce – Rodzina Tischnerów 
wraz z zaprzyjaźnionymi rodzinami
oraz Michalina i Antoni Szmyt
2. miejsce – Szymon i Łukasz Goch
oraz Mateusz i Karolina Starowicz
3. miejsce – Igor Tomasik
Wyróżnienia:
Kotek Bartosz, Tomasiewicz Jakub, Prącik  Antoni, 
Fabiańczyk Marcel, Łabaj Karol i Dominik, Morys 
Maciej i Jakub, Burza Dominika, Sanicka Małgorzata, 
Buff Aleksandra i Jan, Pałka Gabrysia, Tomczyk 
Natalia i Oliwer, Sikora Robert, Skiba Julia i Wiktoria, 
Pelc Mateusz i Paulina, Podolska Ola, Ślusarczyk Jan 
i Marta, Baściuk Wiktoria, Chrustek  Agata i Ula, 
Salomon Dawid i Michał, Tancinco Jacek, Sikora Kasia,
Kromka Gabrysia, Jalal Julia, Dudzik Lena, 
Rościszewski Bartłomiej i Ignacy, Bartusiak Weronika.

W dniu 19 kwietnia w Wielką Sobotę 
po uroczystym święceniu pokarmów, odbył się 
konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną. 
Konkurs skierowany był do dzieci szkół pod-
stawowych i młodzieży gimnazjalnej. Organi-
zatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic, nagrody ufundowała Rada Dziel-
nicy VI. Prace oceniała komisja konkursowa  
w składzie: Alicja Sułkowska-Dygut, Agata  
Pasionek-Sacha, Magdalena Dyras i Anna Samek-
-Bugno. Prace oceniane były w kilku kategoriach.
Laureaci konkursu na najładniejszą pisankę:
Przedszkolaki i Sześciolatki
1. miejsce – Mateusz Szczekan
2. miejsce – Jerzy Szczekan
3. miejsce – Radosz Leja
Klasy I – III 
1. miejsce – Magdalena Broda
2. miejsce – Olga Dratwińska
3. miejsce – Maksymilian Kwiatkowski
Klasy IV – VI
1. miejsce – Oliwia Adamek
2. miejsce – Kasia Sułkowska
3. miejsce – Anita Borowska
Młodzież gimnazjalna:
1. miejsce – Magdalena Jaśkowiec
2. miejsce – Barbara Suchan
3. miejsce – Duszan Leja

Konkurs ma w Bronowicach już ponad 
10-letnią historię. Chcieliśmy wyrazić duże uzna-
nie dla Anny Bolek i Szymona Kwapińskiego, 
obecnie licealistów, którzy nadal uczestniczą  
w konkursie, a początki ich przygody z pisankami 
sięgają jeszcze szkoły podstawowej. Dziękujemy 
komisji konkursowej za trud włożony w ocenę 
prac, a dzieciom za udział i przygotowanie pisa-
nek. Zapraszamy za rok z nowymi pomysłami.

10 maja 2014 roku odbędzie się 
Festyn Bronowicki, 

organizowany po raz 20. 
przez społeczność 

Szkoły Podstawowej 
nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera

w Bronowicach Małych

W ramach festynu o godz. 14.00 zostanie 
odprawiona msza św. w intencji miesz-
kańców Bronowic z okazji 720. rocznicy 
lokacji Bronowic Małych.
O godz. 14.50, w pobliżu kościoła pw.  
św. Antoniego w Bronowicach Małych, 
przy ul. Pod Strzechą 16, nastąpi odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy. Upamiętnia-
jąca tablica, ma przypominać wydarzenie 
z 15 maja 1994 r., jakim było posadzenie 
Dębu 700-lecia lokacji Bronowic, w dniu 
świętowania Jubileuszu. Była to jedna  
z inicjatyw Komitetu Organizacyjnego 
Jubileuszu powołanego przez głównego 
organizatora – Radę Dzielnicy VI. 
Następnie barwny korowód przejdzie 
ulicami Bronowic Małych do Szkoły Pod-
stawowej nr 50, przy ul. Katowickiej 28. 
Tam w wykonaniu uczniów zobaczymy 
program artystyczny związany z Jubile-
uszem. Będziemy mogli też uczestniczyć 
we wszystkich atrakcjach przygotowa-
nych z okazji festynu, który będzie trwał 
do godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy! 
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 50 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

— ● —



NA INTEGRACYJNE 
DNI BRONOWIC

 ORAZ 
RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY 

"GORĄCE SERCE RAZEM
 Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI"

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice,

Fundacja Elektrociepłowni Kraków S.A. "Gorące Serce"

oraz Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

zapraszają 
31 maja 2014 r.

w  programie:

zabawy, konkursy, warsztaty dla dzieci i rodziców, 
występy artystyczne, bezpłatny lunapark, pokaz 
sztucznych ogni, koncert zespołu „koło samsary” 
i „Puzzle Cover Band” oraz wiele innych atrakcji.

IMPREZY GŁÓWNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA  
OBIEKTACH KS "BRONOWIANKA", UL. ZARZECZE 124 A

720-lecie lokacji bronowic

początek Pikniku Integracyjnego 
godz.11.00

Dni Bronowic rozpoczną się 
 o godz.16.00

zakończenie imprezy godz.22.00


