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Jak znikną
nasze śmieci?

Z wizytą w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów
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Konkurs dla rodzin zastępczych rozstrzygnięty!
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Krakowskie Wodociągi edukują
najmłodszych
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Wicelider wśród samorządów
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Felieton Prezydenta Miasta Krakowa

12. Wspomnienie o konsulu
Tomaszu Morawskim

Kraków pożegnał Honorowego Konsula
RP w Quito

13. Ulica św. Anny po rewitalizacji
Odzyskała dawny blask

13. NAWIKUS: przydatne narzędzie

O innowacyjnej metodzie monitoringu
kontraktowanych usług społecznych

KULTURA
14. Muzyczne misterium przejścia

Zbliża się Festiwal Sacrum Profanum

15. Najpiękniejszy sopran w ICE Kraków
Aleksandra Kurzak zaśpiewa w Krakowie

RADA MIASTA KRAKOWA
16. Jerzy Buzek – honorowy krakowianin

KONKURS

W poprzednim numerze zadaliśmy następujące
pytania: 1. Jaka nowa jednostka będzie zajmowała się miejską zielenią? 2. W którym roku odbyła się
pierwsza edycja Krakowskich Miniatur Teatralnych?
Prawidłowe odpowiedzi to: 1. Zielenią miejską od
1 lipca zajmuje się nowa jednostka – Zarząd Zieleni Miejskiej. 2. Pierwsza edycja Krakowskich Miniatur Teatralnych odbyła się w 2010 r. Zwycięzcy naszego konkursu Barbara Jania, Jakub Rzepka oraz
Jacek Wawszczak otrzymają podwójne zaproszenia
na jedno z krakowskich wydarzeń kulturalnych.

Z wizytą w Zakładzie Termicznego
Przetwarzania Odpadów w Krakowie

dzicem zastępczym – wszystkie będzie można
przeczytać w naszym dwutygodniku oraz na
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Dziś prezentujemy pracę, która zdobyła pierwszą nagrodę.
Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne
nagrody: weekend dla całej rodziny w Ośrodku
Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Pod Kamiennikiem” w Porębie, uroczysty obiad w restauracji
Pod Wawelem przy ul. św. Gertrudy 26, a także
cały dzień szalonej zabawy w Bukovina Terma
Hotel SPA. Zwycięzcy będą mogli też pojechać
na rodzinną wycieczkę do podziemi Kopalni Soli w Wieliczce i zwiedzić trasę turystyczną
lub górniczą. Dla rodziców zastępczych niespodziankę przygotowała też Bielenda.
W Krakowie funkcjonuje 36 zawodowych rodzin zastępczych, rodzinny dom dziecka i 6 rodzinnych placówek, którzy w sumie zapewniają
ponad 90 miejsc dla dzieci. W 113 niezawodowych, niespokrewnionych rodzinach wychowuje się 131 dzieci, a 308 spokrewnionych rodzin opiekuje się 387 dziećmi.
Redakcja KRAKOWA.PL

fot. Paweł Krawczyk / UMK
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a łamach naszego dwutygodnika
ogłaszaliśmy konkurs z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „I tak zostaliśmy rodziną zastępczą”, organizowany przez
pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. rodziny
Marzenę Paszkot oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeszcze w lipcu poznaliśmy zwycięzców, którzy na spotkaniu w magistracie odebrali nagrody. – Bardzo trudno było nam wybrać
zwycięską pracę, ponieważ wszystkie były najlepsze – piękne i wzruszające, przepełnione miłością. Mamy nadzieję, że Państwa opowiadania
zachęcą kandydatów na rodziców zastępczych
do podjęcia tego wyzwania, ponieważ rodzina
jest największą wartością, jaką możemy sobie
wyobrazić – powiedziała podczas uroczystości
Marzena Paszkot. – Będziemy chcieli wracać do
tej formuły co kilka lat, te opowieści są najpiękniejszą wizytówką idei rodzicielstwa zastępczego. Wszystkim gratuluję i dziękuję serdecznie –
powiedziała Józefa Grodecka, dyrektor MOPS-u.
Komisja konkursowa przyznała: I miejsce
pani Katarzynie Kowal – za piękną kompozycję
z puentą, pokazanie codziennej historii rodziny
wpisanej w ponadczasowy wymiar; II miejsce
pani Annie Kucharskiej – za wzruszającą, malarską opowieść o rodzącej się miłości; III miejsce
pani Lidii Korcali – za uniwersalne przesłanie
wpisane w poruszający obraz rodziny zastępczej.
Konkurs jest elementem prowadzonej przez
Miasto Kraków promocji rodzicielstwa zastępczego. Na konkurs nadesłano dziewięć prac,
a ponieważ każda z nich była poruszająca, opowiadała w inny sposób o tym, jak to jest być ro-

4. Jak znikną nasze śmieci?

A oto najnowsze pytania konkursowe: 1. Ile ton
śmieci rocznie będzie spalał Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie 2. Ile Centrów Aktywności Seniora ma docelowo powstać
w Krakowie? Odpowiedzi (wraz z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu) prosimy nadsyłać
na adres: redakcja@um.krakow.pl do 31 sierpnia
2015 r. Prosimy także o dołączenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UMK moich danych osobowych na potrzeby konkursu”. Na
zwycięzców czekają nagrody!
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Sposób dystrybucji dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.PL:
Dwutygodnik KRAKÓW.PL można otrzymać w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3–4, ul. Grunwaldzkiej 8,
ul. Lubelskiej 27, w Rynku Podgórskim 1 i 2, na os. Zgody 2, przy ul. Stachowicza 18, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielopole 18a,
ul. Wielickiej 28a, ul. Sarego 4 oraz w szpitalach miejskich i siedzibach jednostek miejskich.
KRAKÓW.PL otrzymać można także w sieci saloników prasowych KOLPORTER S.A.: al. 29 Listopada 95, ul. Konfederacka 1,
al. Pokoju 20, ul. Wysłouchów 22a, ul. Wysłouchów 27, ul. Kamieńskiego 1b, ul. Długa 63, ul. Beskidzka/Witosa 28, ul. św. Tomasza 25,
ul. Librowszczyzna 4, ul. Krowoderska 24, ul. Kalwaryjska 42, ul. Kniaźnina (Biedronka), ul. Słoneckiego 9, ul. Powstańców 34c,
ul. Kościuszki 17, os. Bohaterów Września 58, ul. Misiołka 1, ul. Jerzmanowskiego 12, ul. Nowohucka 52, al. Krasickiego 30,
ul. Bora-Komorowskiego 31, ul. Pawia 5, ul. Nowohucka 33a, ul. Ćwiklińskiej 18, ul. Wadowicka 6.

Kolejny numer KRAKOWA.PL ukaże się 9 września.
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26. Ogłoszenia

ekospalarnia

Jak znikną
nasze śmieci?

W przyszłym roku Kraków powinien zamknąć wysypisko
w Baryczy. Jednak ponad 700-tysięczne miasto nie może
przecież trzymać śmieci na ulicach ani wyrzucać ich do
lasu. Od nowego roku problem rozwiąże największy w Polsce Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli
spalarnia, w której będzie znikać dwie trzecie zawartości
naszych worków na śmieci. Za kilka tygodni nastąpi próbny rozruch, ale już dziś mogę Państwa zaprosić na wycieczkę po tym nowoczesnym zakładzie.
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Andrzej Kaczmarczyk

wi jedność ze środowiskiem. Ta praca wytycza
nowe ścieżki projektowania budynków przepalarnia usytuowana jest przy ul. Giemysłowych w Polsce”. I rzeczywiście, koncepdroycia. Dla zasiedziałych wokół Rynku
cja krakowskiego ZTPO wygrała w plebiscycie
krakowian wyjaśnienie – Giedroycia to
Polska Architektura XXL w kategorii „Najwiękulica pomiędzy pl. Centralnym a cementowsze nadzieje projektów powstałych w 2010 r.”.
nią, niedaleko osławionego osiedla budowniWynik konkursu zadowolił też przedstawicieli
czych huty zwanego Meksykiem i równie niespołecznego komitetu „Tak dla rozwoju Mogibezpiecznego baru o tej samej nazwie. Dotrzeć
ły”. Niestety, z przetargiem na wykonawcę intam można ul. Igołomską, która ma się stać
westycji nie poszło już tak łatwo.
fragmentem trasy S7, wzdłuż terenów po huOgłoszono go wiosną 2011 r. Było o co walcie Sendzimira. To jedna z wielu tras, którymi
czyć, bo cała inwestycja to 827 mln zł brutto.
będą poruszać się ciężarówki wiozące śmieci
371,7 mln zł to unijne dofinansowania ze środdo spalarni. Fragment ten ma być gotowy doków Funduszu Spójności, a 270 mln to pożyczpiero w połowie roku 2017, na razie więc to inka na preferencyjnych warunkach uzyskana przez
nymi drogami trafią do zakładu prawie wszystKHK (inwestora) z Narodowego Funduszu Ochrokie nasze odpady.
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłosiło się
Na drodze do spalarni wciąż pojawiają
trzynaście firm, z czego do następnego etapu zasię utrudnienia, bo m.in. przebudowywana
kwalifikowano pięć i… wtedy się zaczęło.
jest ul. Igołomska, końca dobiega też budoW kwietniu 2012 r. jako najkorzystniejszą
wa ostatniego fragmentu linii ciepłowniczej,
wybrano ofertę Mostostalu Warszawa. Od tej
którą ciepło wyprodukowane przy Giedroydecyzji do Krajowej Izby Odwoławczej skucia zostanie dostarczone do sieci miejskiej. To
tecznie odwołała się firma PBG. W maju dokodosłownie ostatni odcinek, bo linia jest wykonano ponownego wyboru najkorzystniejszej
nana w 99 proc.
oferty i tym razem wygrało PBG. Od tej decyzji
Już z daleka widać charakterystyczny kształt
Mostostal i POSCO złożyły odwołania do KrajoZTPO. Przysadziste budynki zlewają się w jeden,
wej Izby, a Mostostal również do sądu. Sprawę
w dużym stopniu z powodu różnokolorowych
jeszcze bardziej skomplikował fakt, że w czerwdachów przypominających falujące pagórki.
cu 2012 r. sąd zdecydował o upadłości PBG SA.
Z boku obecnie widać także kontenery i parkinW lipcu po raz kolejny wybrano najlepszą ofergi dla sprzętu budowlanego, ale po zakończetę. Tym razem zwycięzcą okazał się Budimex.
niu inwestycji na tym terenie zasadzone zostaNie trzeba chyba dodawać, że od tej decyzji odnie kilkaset drzew, a za budynkiem z odpadami
wołanie do KIO złożyły POSCO i PBG, a sąd rozz procesu spalania już teraz przygotowane jest
patrywał kolejne skargi zainteresowanych.
oczko wodne mające służyć okolicznej faunie.
To, co dla niezaangażowanego obserwaZresztą budowa w części schowana jest wśród
tora mogło wyglądać nawet groteskowo, dla
zieleni, choć oczywiście wysokiego komina nie
miasta było sprawą poważną. Jeżeli budowa
da się ukryć. Jednak w porównaniu z widocznynie zakończyłaby się w nieprzekraczalnym termi z daleka kominami elektrociepłowni w Łęgu
minie do końca roku 2015, przepadłaby unijna
ten można spokojnie uznać za nierzucający się
dotacja, a koszty inwestycji z powodu konieczw oczy.
ności zaciągnięcia kredytu wzrosłyby nawet
o 500 mln. W czwartym podejściu wygrało POTrudne początki
SCO. Odwołania i procesy.
Konkurs na koncepcję arPodejście piąte: ponowchitektoniczną
zakładu
nie zwycięża Mostostal,
Już z daleka
spalania odpadów zorgaale równocześnie uzależwidać
nizowany przez Krakownia podpisanie umowy od
charakterystyczny
ski Holding Komunalny we
zmiany jej warunków. Na
kształt ZTPO.
współpracy z krakowskim
to nie zgadza się KHK, a to
oddziałem Stowarzyszenia
oznacza szósty i na szczęśPrzysadziste
Architektów Polskich rozcie ostatni wybór najkobudynki zlewają się
strzygnięto pięć lat temu.
rzystniejszej oferty.
w jeden, w dużym
Wygrała praca wrocławOstatecznie
umowę
skiego zespołu Manufaktuz
południowokoreańską
firstopniu z powodu
ra nr 1. Autorami projektu
mą budowlaną POSCO Enróżnokolorowych
są Bogusław Wowrzeczka,
gineering & Construction
dachów
Michał Teller oraz Filip ŁaCo., Ltd podpisano dopiepiński. Miejski architekt Anro pod koniec roku 2012,
przypominających
drzej Wyżykowski powiea prace budowlane rozpofalujące pagórki.
dział wtedy o zwycięskim
częto rok później.
projekcie: „Spalarnia stano-

fot. archiwum KHK
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W czeluściach kotła

Z budynku administracji przez łącznik przechodzimy od razu do galerii nad halą rozładunku. Jest olbrzymia, tak by ciężarówki mog
ły w niej swobodnie manewrować. Po prawej
brama wjazdowa. Po lewej wyjazdowa. Po środku sześć bram do „przedsionka Mordoru”. Tym
przedsionkiem jest tzw. bunkier, do którego będzie trafiać 28 ton odpadów na godzinę. Bunkier oglądamy z oszklonej sterówki, z której będzie nadzorowany proces mieszania odpadów,
podawania ich na ruszty i ostatecznie spalania.
Na tę pracę oczekują dwa wielkie chwytaki, które kojarzą mi się z Tolkienowską Szelobą. Każdy
o udźwigu 5 ton.
Podane na ruszty odpady najpierw będą
podsuszane, by pozbawić je wilgoci i gazów,
a następnie trafią do jednego z dwóch kotłów. Spalanie będzie odbywać się w temperaturze od 850 do 1000 stopni, a to, co potem zostanie z naszych śmieci, będzie miało zaledwie
13 proc. wyjściowej objętości. Miałem rzadką
okazję zajrzenia do wnętrza pieców poprzez
drzwi, którymi będą wchodzić do środka ekipy
wykonujące okresowe konserwacje, oczywiście
wygaszonych kotłów. Każdy z nich będzie pracował przez 8100 godzin rocznie, czyli nieomal
bez przerwy. Nic dziwnego, bo plan przewiduje spalanie 220 tys. ton śmieci rocznie, czyli ponad dwie trzecie tego, co miasto w tym czasie
produkuje.

Z perspektywy dachu
Jeśli chce się wejść pod sam dach, na wysokość
36 m, lepiej nie mieć lęku wysokości, bo pod
stopami ażurowe kratownice, przez które widać
taśmowe podajniki, którymi pozostały po spalaniu popiół i żużel zostanie przetransportowa-

ny do ostatniego budynku. Tam osobno znajdą
miejsce tzw. pozostałości poprocesowe, które
będzie można wykorzystać w przemyśle lub budownictwie, a osobno odpady po chemicznym
oczyszczaniu spalin, które będą składowane
prawdopodobnie w opuszczonych kopalniach
poza terenem Polski. Przetarg na ich zagospodarowanie zostanie rozpisany pod koniec roku.
Odpady po chemicznym oczyszczaniu spalin na terenie spalarni transportowane będą
hermetycznymi liniami i gromadzone w szczelnym magazynie. Żadne zapachy nie będą wydobywały się na zewnątrz, bo obydwa produkcyjne budynki zaopatrzone są w system
zasysania powietrza do wnętrza, co będzie
wspomagać proces spalania.
Tuż pod dachem znajduje się serce całej inwestycji – dwa „walczaki” wyglądające jak walce
o długości kilku i wysokości 2 m, w których oddzielana będzie dostarczona z kotłów woda od
pary. Ostatecznym efektem tego procesu mają
być prąd i ciepło dla miasta. Do linii ciepłowniczej trafi 10 proc. potrzebnego miastu ciepła i tyle energii elektrycznej, ile potrzebuje krakowska komunikacja publiczna.
Na samym końcu stoi 70-metrowy komin.
Jakość wydobywających się z komina spalin
będzie stale monitorowana, a wyniki będą dostępne online.
W tej chwili w Polsce istnieje tylko jedna
spalarnia śmieci – w Warszawie – o wydajności
trzykrotnie niższej od krakowskiej. W budowie
jest natomiast sześć, ale porównywalna będzie
jedynie poznańska. Przy wydajności mniejszej
o 10 tys. ton rocznie, będzie kosztować o 100
mln zł więcej.

wizualizacja: archiwum KHK

Wjeżdżam na budowę. Moim przewodnikiem
będzie Jarosław Kołodziejczyk z Krakowskiego
Holdingu Komunalnego. Dostaję kask i odblaskową kamizelkę oraz butelkę wszechobecnej tu wody mineralnej, bo pomimo ponad
35 stopni w cieniu prace trwają nieprzerwanie. Spotkani po drodze kierownicy poszczególnych odcinków upał lekceważą. – Prawdziwy problem był kilka dni temu, gdy wiał silny
wiatr. Blaszane elementy, które mają 40 metrów długości i kilka metrów szerokości, na
wietrze zachowują się jak żagiel – mówi jeden
z nich.
Teraz widzę wyraźnie, że cała inwestycja
składa się z trzech budynków. – Ten w środku to główny budynek procesowy. Na końcu
stoi budynek gospodarki odpadami procesowymi, a przed nimi budynek administracyjno-socjalno-edukacyjny – wyjaśnia Kołodziejczyk.
Przechodzimy szybko przez ten obiekt, gdzie
oprócz biur i pomieszczeń socjalnych znajduje się sala konferencyjna. To w niej będą rozpoczynać się wycieczki po spalarni. Będzie tu
można zobaczyć prezentacje tej części spalarni, która ze względów bezpieczeństwa nie będzie dostępna dla zwiedzających. Poruszając
się po specjalnej galerii, osobiście będzie można zobaczyć halę rozładunku, bunkier, do którego wysypywane będą śmieci, sterownię oraz
halę kotłów. KHK ma nadzieję, że w najbliższym
czasie krakowska spalarnia stanie się mekką dla
służbowych wycieczek z polskich miast, które też przecież muszą zacząć budować takie
obiekty. Będzie największa w kraju i przez wielu uznawana jest za najatrakcyjniejszą architektonicznie.

Różnokolorowe dachy inwestycji przypominają falujące pagórki
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dla seniorów

Przyjdź, zobacz, zostań

Centra Aktywności Seniorów
w Krakowie:

O krakowskich Centrach Aktywności Seniora, konieczności współpracy pokoleń i edukacji do starości z Anną Okońską-Walkowicz,
Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska.

Wciąż jednak jest pokaźna grupa starszych
osób, które z różnych przyczyn są „wykluczone”. Miasto ma coraz więcej pomysłów
na to, jak temu przeciwdziałać...
AO-W: Zwróćmy uwagę, że osób starszych
w Krakowie jest coraz więcej i są to osoby bogate w doświadczenia, pełne pasji i radości życia. Często jednak nie mają towarzyszy, z którymi mogłyby spędzać ciekawie czas wolny.
Osoby, które wychowały już dzieci, skończyły
aktywność zawodową, nie powinny zamykać
się w czterech ścianach własnego domu. Wolny
czas można wykorzystać, rozwijając siebie, bo
rozwój każdego z nas trwa przez całe życie. Jest
to etap życia, w którym nie musimy się martwić
w tak dużym stopniu o bliskich.
Zachęcanie osób starszych do uczenia się
przez całe życie, do troski o swoją sprawność
ruchową i zdrowie oraz do pomocy innym to
jedno z ważniejszych działań Miasta w dążeniu
do wysokiej jakości życia seniorów. W tym celu
tworzymy m.in. sieć miejskich, ale prowadzonych przez organizacje pozarządowe Centrów
Aktywności Seniora (CAS).
CAS-y to projekt długofalowy. Na jakiej zasadzie działają te Centra?
AO-W: 1 lipca rozpoczęło działalność sześć
CAS-ów, a już 1 września ruszy pięć następnych.
Każde centrum podejmie współpracę z przynajmniej 70 osobami. Cała sieć ma liczyć 54 kluby – po trzy w każdej dzielnicy Krakowa. Poprowadzą je wybrane w otwartym konkursie ofert
krakowskie organizacje pozarządowe. Najbliż26 sierpnia 2015 r.

fot. Barbara Kańska / Foto-Garzyńska

Zmienia się nasze myślenie o seniorach. Coraz częściej to pełne wigoru, bardzo zaangażowane w różne inicjatywy osoby.
Anna Okońska-Walkowicz: To prawda. Warto też dodać, że zaczynamy wreszcie doceniać mądrość osób starszych wynikającą nie
tylko z wykształcenia, ale również bogatego
doświadczenia życiowego. Takie osoby mogą
zaoferować młodszym naprawdę wiele: doświadczenie, umiejętności, wiedzę. W naszym
mieście osoby starsze mają swoje przedstawicielstwa do współpracy z Miastem – to demokratycznie wybrana Rada Krakowskich Seniorów powołana przez Radę Miasta Krakowa
prawie przed rokiem oraz Krakowskie Centrum
Seniora.

szy nabór odbędzie się jesienią, więc zachęcamy organizacje zainteresowane prowadzeniem
CAS-ów, aby się zgłaszały. Zajęcia w CAS prowadzą animatorzy, trenerzy, ale będą mogli prowadzić je także sami seniorzy na zasadzie wolontariatu. Prowadzące CAS organizacje mogą
pobierać symboliczną opłatę 5 zł miesięcznie.
Jaka jest oferta Centrów? Kto może z niej
skorzystać?
AO-W: Do Centrum może zgłosić się każda
chętna do współpracy osoba w wieku 60+. Zajęcia są nieodpłatne i bardzo zróżnicowane.
Warsztaty z prawa, aby starsze osoby nie padały łupem oszustów, nauka nowoczesnych
technologii, by umiały kupić bilet w autobusie
i zapłacić za niego kartą, kursy komputerowe,
nauka angielskiego, zajęcia sportowe, by zachować dobrą kondycję, warsztaty zdrowego
żywienia, wolontariat – to tylko część bogatej
oferty, jaką przygotowały Centra.
Seniorzy interesują się najnowszymi technologiami, a Pani pozyskała do współpracy
RCS2, partnera edukacyjnego firmy Apple.
Co wyniknęło z tej współpracy?
AO-W: Seniorzy bardzo chętnie biorą udział
w warsztatach z zakresu nowych technologii.
Są to rzeczy, których chcą się uczyć – czują, że
tego potrzebują. Dzięki tej współpracy seniorzy działający w CAS otrzymają na czas szkolenia tablety. Jestem pewna, że możliwość robienia filmów, zdjęć, kursów doda uroku życia

• Dzielnica I
Polski Związek Emerytów i Rencistów,
Zarząd Oddziału Rejonowego Kraków
Śródmieście II, ul. Krupnicza 38,
31-123 Kraków, tel. 12 422-84-71;
Kościół dla Miasta Krakowa, ul. Berka
Joselewicza 28, 31-051 Kraków,
tel. 502 314 995;
• Dzielnica II
Akademia Pełni Życia, ul. Rzeźnicza 2,
31-540 Kraków, tel. 12 294-81-35;
Parafia św. Kazimierza, ul. Bobrowskiego 6,
31-552 Kraków, tel. 12 411 12 62;
• Dzielnica IV
Stowarzyszenie „Lajkonik”, ul. Łokietka 267,
31-263 Kraków, 12 637 29 44
wew. 202 oraz 273;
Fundacja „Uskrzydleni Wiekiem”,
ul. Rusznikarska 14, 31-261 Kraków,
tel. 605 672 797;
• Dzielnica V
Polski Komitet Pomocy Społecznej,
ul. Sienkiewicza 2a, 30-033 Kraków,
tel. 12 634-51-57;
• Dzielnica VI
Stowarzyszenie „Lajkonik”, ul. Bandtkiego 19,
30-129 Kraków, tel. 12 637-29-44
wew. 202 oraz 273;
• Dzielnica XVII
Fundacja „Nowe Centrum”, os. Słoneczne 14,
31-958 Kraków, tel. 698 138 948;
Fundacja „Ukryte Skrzydła”, os. Na Skarpie 35,
31-910 Kraków, tel. 12 680-21-56.

osobom starszym, a także poprawi ich samopoczucie i samoocenę.
Aktywizacja to jedno, integracja to drugie.
Dziś uważamy za seniora sześćdziesięciolatka, a przecież po zmianach emerytalnych
dopiero po ukończeniu 67 lat będziemy
przechodzić na emeryturę. Starzy i młodzi
będą musieli współpracować….
AO-W: Współczesny świat nastawiony jest na
osoby młode, przez co seniorzy spychani są na
margines jako osoby niepotrzebne, niemające
już nic do zaoferowania. Z drugiej strony wydłużający się wiek pracy sprawi, że dzisiejsza młodzież będzie musiała współpracować na rynku
pracy z osobami znacznie starszymi niż obecnie. Musi więc znaleźć z nimi wspólny język, dostosować swój sposób bycia do potrzeb osób
starszych etc. Z tych powodów tak ważnym kierunkiem rozwoju społeczeństwa Europy jest integracja pokoleń.
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Znalezione
niekradzione

fot. Wiesław Majka / UMK

21 czerwca 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy dotyczącej rzeczy
znalezionych. Co to oznacza dla osób, które coś zgubiły?

W Biurze Rzeczy Znalezionych można znaleźć oryginalne zguby…

Paweł Waluś

R

zadko zdarza się, aby rzecz zgubiona
przez kogoś, potem ponownie trafiła
w jego ręce. Jak przyznaje Robert Popenda pracujący w Biurze Rzeczy Znalezionych,
takie przypadki stanowią zaledwie ułamek procenta. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – nie
mamy pojęcia, gdzie szukać. – Niestety, wiele
osób nie wie o istnieniu Biura Rzeczy Znalezionych. Takie miejsca kojarzą się głównie z kinem,
galerią handlową albo z MPK. A ludzie zwyczajnie nie zdają sobie sprawy, że jak coś się znajdzie na terenie miasta, w publicznym miejscu
albo w parku, to trafia właśnie do nas, najczęściej poprzez policję albo straż miejską – mówi
Robert Popenda.
Niedawno weszły w życie nowe przepisy,
które odrobinę zmieniają całą procedurę. Co zatem dzieje się, jeśli przytrafi nam się zgubienie
jakiegoś przedmiotu?
Załóżmy teoretycznie, że pan Kowalski zostawił swoją komórkę w autobusie. Pan Nowak
ją znalazł. Jeżeli chce, aby przedmiot wrócił do
prawowitego właściciela, ma trzy możliwości:
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może przekazać rzecz kierowcy pojazdu, oddać ją na policję lub zgłosić się bezpośrednio
do Biura Rzeczy Znalezionych. Jeżeli postanowi oddać ją przewoźnikowi, odpowiedzialność
przejmuje MPK. Przed czerwcową zmianą przepisów telefon trafiłby do ich magazynów i to
właśnie u nich Kowalski musiałby szukać swojej
zguby. Teraz jednak komórka pozostanie tam
jedynie przez trzy dni, a potem zostanie przekazana do BRZ.
Kiedy telefon już trafi do urzędu, uruchamiana jest odpowiednia procedura. Najpierw pracownik dokonuje szacunkowej wyceny przedmiotu. Zgodnie z nową ustawą, jeśli wartość
danej rzeczy wynosi mniej niż 100 zł, urząd odmawia jej przyjęcia. Jednak telefon Pana Kowalskiego został wyceniony na wyższą kwotę. Niezależnie od tego, kto przekazuje rzecz – osoba
fizyczna, policja czy straż miejska – wypełnia
odpowiednie zgłoszenie. Tam określa się, co zostało znalezione, gdzie, kiedy, a sam przedmiot
jest dokładnie opisywany. Biuro sporządza protokół przyjęcia telefonu i wydaje oświadczenie
znalazcy, że rzecz została oddana. Dodatkowo
ma on prawo zaznaczyć, czy będzie żądał zna-

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Wielicka 28, pokój nr 114
tel. 12 616 5713
czynny od pon. do pt. w godz. 7.40–15.30

leźnego. Wcześniej, na podstawie Kodeksu Cywilnego, mógł liczyć jedynie na 10 proc. wartości przedmiotu od osoby uprawnionej do
odbioru, teraz może go otrzymać po upływie
określonego czasu, jeśli właściciel się po niego
nie zgłosi.
Po tych działaniach komórka trafia do rejestru Biura Rzeczy Znalezionych, ten zaś znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Rejestr jest regularnie aktualizowany. Teraz trzeba
sprawdzić, czy uda się znaleźć osobę uprawnioną do odbioru telefonu. Jeśli tak, zostaje ona poinformowana o tym, gdzie trafił zgubiony przedmiot, i poproszona o jego odbiór.
Niestety najczęściej znalezienie właściciela jest
niemożliwe i wtedy pracownicy Biura Rzeczy
Znalezionych muszą jedynie ograniczyć się do
zamieszczenia informacji o otrzymaniu telefonu w rejestrze i liczyć, że pan Kowalski sam będzie go szukać.
Wspominaliśmy już, że rzadko zdarza się,
by przedmiot wrócił do swojego prawowitego
właściciela. Co w takim wypadku? Jeżeli osoba
uprawniona do odbioru jest znana, ma rok na
to, aby przyjść i odebrać swoją własność. Jeśli
nie udało się znaleźć właściciela przedmiotu,
muszą minąć dwa lata – po tym czasie komórka
trafia do znalazcy w przypadku, gdy zaznaczył
on taką opcję podczas wypełniania formularza.
W innej sytuacji przedmiot staje się własnością
powiatu lub też Skarbu Państwa. Dalsza droga
telefonu jeszcze nie jest jasna. Prawdopodobnie zostanie on wystawiony na licytacji.
Co więc nowe przepisy oznaczają dla Kowalskiego? Na pewno odrobinę ułatwiają mu
życie. Swojego telefonu może szukać w BRZ.
Teraz, jeśli tylko wie, gdzie się zgłosić, nie powinien mieć problemu ze znalezieniem zgubionej komórki. Skorzysta na tym również pan
Nowak. Jeśli bowiem pan Kowalski nie odbierze telefonu, ten może przejść w posiadanie pana Nowaka. Co prawda oznacza to więcej pracy dla urzędników, ale Robert Popenda
uważa, że są na to przygotowani. – Dzięki
zmianie przepisów i nagłośnieniu tej sprawy
wiele osób dowiedziało się o istnieniu Biura
Rzeczy Znalezionych. Mamy bardzo dużo zapytań telefonicznych lub mailowych, bo i tak
można się do nas zwracać. Na pewno posiadamy wystarczająco dużo miejsca, żeby znalezione rzeczy przyjmować – podkreśla pracownik BRZ.
26 sierpnia 2015 r.
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Skąd w kranie woda?
Nowy rok szkolny to nowe wyzwania nie tylko dla dzieci i nauczycieli, ale też dla Wodociągów Krakowskich, które 7 września 2015 r.
startują z nowym programem edukacyjnym – tym razem dla przedszkolaków!

W

ędrówki Kropelki”, bo tak nazwane zostało przedstawienie edukacyjne dla najmłodszych, to zupełnie nowy pomysł, który zrodził się w oparciu
o wcześniejsze doświadczenia przy realizacji
projektu „Akademia Kropelki”, adresowanego
do uczniów szkół podstawowych. Sukces „Akademii Kropelki”, która ma już 6 tys. absolwentów, zachęcił do podjęcia działań proekologicznych wśród jeszcze młodszych dzieci.

Skąd się bierze woda w kranie?
Przedstawienie edukacyjne „Wędrówki Kropelki” jest dostosowane do percepcji dzieci w wieku 4–6 lat. Dwóch aktorów wciela się w postacie Dziadka Tadka i ciekawskiego wnuczka Olka,
który chce dowiedzieć się, skąd się bierze woda
w kranie. Dziadek Tadek i Olek zapraszają dzieci
do udziału w przedstawieniu, które tak naprawdę jest wspólną zabawą. Na przedszkolaków
czekają nie tylko stroje imitujące kropelki wody,
ale i cały zestaw makiet urządzeń służących do
uzdatniania wody, a później oczyszczania ścieków, tak aby z powrotem jako woda mogły
trafić do rzeki. Cały spektakl z udziałem dzieci
„zamienionych” przez Dziadka Tadka w wodę
przeplatany jest wesołymi piosenkami i wierszykami mówiącymi o tym, że wodę trzeba szanować i oszczędzać, bo jest ona największym
darem natury. W trakcie przedstawienia dzieci
poznają, jak złożonym procesom uzdatniania
podlega woda, zanim trafi do krakowskich kranów, i co się dzieje później po jej zużyciu, kiedy
trafia do oczyszczalni. Przedszkolaki nauczą się
też, jak należy się zachowywać nad zbiornikami wodnymi i w ich otoczeniu, poznają również
zasady racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych. Przedstawienia trwają około godziny i odbywają się w specjalnie przystosowanej do tego
celu sali w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany.
Program jest adresowany do przedszkoli z województwa małopolskiego i mogą w nim brać
udział tylko zorganizowane grupy liczące od 10
do 25 dzieci pod opieką wychowawców. Spektakle odbywać się będą sześć razy w miesiącu
od września do końca roku szkolnego. Udział
w przedstawieniu można zarezerwować tylko
poprzez stronę www.wedrowkikropelki.pl, aż
do wyczerpania dostępnych terminów.
26 sierpnia 2015 r.

Krakowska kranówka nie jest zła!
„Wędrówki Kropelki” to oczywiście nie jedyny
program edukacyjny realizowany przez Wodociągi Krakowskie. Wraz z nowym rokiem szkolnym rusza kolejna edycja „Akademii Kropelki”
dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Program ten od lat cieszy się wielką popularnością wśród krakowskich szkół. Wzrost świadomości dotyczącej ochrony środowiska naturalnego
jest głównym założeniem przedsięwzięcia. Wiele szkół już wielokrotnie uczestniczyło w projekcie, co potwierdza, że ta forma edukacji ekologicznej znakomicie się sprawdza – dzieci po
ukończeniu warsztatów „Akademii Kropelki”
mają większą świadomość konieczności ochrony przyrody i jej zasobów.
Nadal trwać też będzie kampania „Dobra
woda prosto z kranu”. To akcja mająca zachęcić krakowian do picia kranówki. Wodociągi

fot. archiwum Wodociągi Krakowskie

Robert Żurek

Krakowskie od lat wdrażają coraz nowocześniejsze systemy uzdatniania wody, która spełnia wszelkie normy unijne i nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu. Woda dostarczana
mieszkańcom Krakowa jest bardzo dobrej jakości. Najlepszą rekomendacją dla krakowskiej
„kranowianki” jest postulat mieszkańców, aby
w miejscach ogólnie dostępnych na stałe zainstalować „pitniki” z wodą sieciową. Obecnie
funkcjonują one w dwóch miejscach, jeden na
Rynku Głównym, drugi w parku Jordana. Trwają
prace, aby kolejnych 20 pitników zainstalować
w innych punktach Krakowa.
Wodociągi Krakowskie wprowadziły też serię gier edukacyjnych pod wspólną nazwą
„Niezwykła wyprawa kropelki”. Poprzez udział
w grach, w wersji plenerowej lub komputerowej, uczestnicy poznają zasady pomagające
zachować równowagę w środowisku naturalnym. Gra komputerowa jest dostępna na stronie: www.wodociagi.krakow.pl.
Kolejną formą edukacji ekologicznej jest wirtualny spacer po obiektach Wodociągów Krakowskich. Można go odbyć po wejściu na stronę
www.wodociagi.krakow.pl w trybie automatycznym i towarzystwie profesjonalnego lektora lub
w trybie manualnym, w którym zwiedzający sam
wybiera obiekty do obejrzenia.

Spektakl „Wędrówki Kropelki” to świetna zabawa dla przedszkolaków
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Kraków awansuje
w rankingu!
Kraków zajął drugie miejsce w najnowszym rankingu samorządów
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. To awans z ósmego
miejsca, na którym byliśmy rok temu.

Jan Machowski

stał Gdańsk (prawie 80 punktów). Na podium
znalazł się jeszcze Wrocław z 72 punktami.
Kraków zanotował awans w porównaniu
z 2014 r. o 6 pozycji, wyprzedzając m.in. wspomniany Wrocław oraz Poznań, Rzeszów, Katowice i Łódź. Kapituła Rankingu doceniła fakt, iż
Kraków jest jedną z nielicznych polskich aglomeracji, w których liczba mieszkańców wciąż rośnie.
Stolica Małopolski ma też jeden z najniższych
wskaźników bezrobocia w Polsce, który jest efektem dobrej współpracy między miastem, wyż-

W

rankingu „Rzeczpospolitej” polskie
miasta były oceniane w dwóch
zasadniczych kategoriach. Pod
uwagę brano sytuację finansową poszczególnych samorządów, a także sposób zarządzania gminami.
W tym roku Kraków okazał się wiceliderem
w stawce największych polskich miast, zdobywając niemal 74 punkty. Najlepiej oceniony zo-

szymi uczelniami i pracodawcami. Z miast, które stanęły na podium w tegorocznym rankingu,
to w Krakowie powstało najwięcej nowych podmiotów gospodarczych (14/1000 mieszkańców
miasta). Kraków jest też miastem coraz bardziej
atrakcyjnym do życia dzięki inwestycjom w rozwój infrastruktury komunalnej (nowe linie tramwajowe, drogi, hale sportowe, stadiony, centra
kongresowe, muzea, teatry).
W tegorocznym plebiscycie Kraków został dobrze oceniony również w kwestii finansów miasta i zarządzania. Co ciekawe, uzyskał najwyższą
notę za kryterium „udziału wydatków na organizacje pozarządowe” (aż 4,4 proc., podczas gdy
zwycięski Gdańsk może się pochwalić zaledwie
1,62 proc. całości wydatków budżetowych).
Nagrodę za drugie miejsce w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” odebrał Tadeusz
Trzmiel, zastępca Prezydenta Krakowa. Wyniki
zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która 13 lipca odbyła się w Warszawie.
Wyboru dokonała kapituła, w której zasiadają politycy, dziennikarze i samorządowcy. Jej
przewodniczącym jest Jerzy Buzek.

Kalendarium Prezydenta Miasta Krakowa
1 lipca

wie. Spektakl inaugurujący wydarzenie: „Pedaleando hacia el Cielo”, Rynek Główny

• Uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji setnej rocznicy połączenia Krakowa i Podgórza, Rynek Podgórski

30 lipca
•P
 odpisanie porozumienia o współpracy Gminy Miejskiej Kraków z PZU SA przy organizacji
imprez biegowych w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Sportowej
• Spotkanie z prezesem EDF, Thierrym Doucerainem

2 lipca
• Podpisanie porozumienia z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska
• Spotkanie z kończącym swoją misję dyplomatyczną Haraldem Lydersenem – honorowym
konsulem generalnym RP w Trondheim oraz
z Perem Forsethem – jego następcą

2 sierpnia
• Ś więto Sukiennic. Jubileusz XX-lecia Samorządu Kupieckiego Sukiennic, Rynek Główny
• S potkanie z gubernatorem stanu Nevada Brianem Sandovalem oraz członkami misji gospodarczej do Polski

4 lipca
• Uroczyste, symboliczne odnowienie aktu połączenia Podgórza i Krakowa z 4 lipca 1915 r.,
kładka o. Bernatka
• Otwarcie plenerowej wystawy „Rynek Podgórski – Reaktywacja. Krótka historia miejsca” oraz
koncert Orkiestry Dętej „Solvay”, Rynek Podgórski

8 sierpnia
• 7 2. kolarski Tour de Pologne UCI World Tour –
dekoracja zawodników, Rynek Główny

• Wizyta pożegnalna Ellen Germain – konsul generalnej Stanów Zjednoczonych w Krakowie
• Wręczenie nominacji nowo wybranym dyrektorom szkół i placówek oświatowych, Sala Obrad RMK

fot. Wiesław Majka / UMK

6 lipca

• Podpisanie porozumienia między Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków
ws. Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia, gabinet Marszałka Województwa Małopolskiego
• Otwarcie XXXIX Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej, Rynek Główny

14 sierpnia
• Inauguracja VIII edycji Nocy Cracovia Sacra,
klasztor oo. Dominikanów, ul. Stolarska

15 sierpnia
• Uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej
Maryi Panny Wniebowziętej, bazylika Mariacka

17 sierpnia
• Spotkanie zespołu zadaniowego ds. współpracy z Komitetem Organizacyjnym w sprawie Światowych Dni Młodzieży
• Spotkanie z Radą Ministrów w ramach wyjazdowego posiedzenia rządu w Krakowie, sale
Lea i Kupiecka

18 sierpnia
• Spotkanie z dziećmi w krakowskim magistracie w ramach projektu „Królewskie wakacje”

9 lipca

11 sierpnia

• Uroczyste otwarcie 28. ULICY – Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krako-

• S potkanie ze związkiem zawodowym krakowskich taksówkarzy
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13 sierpnia

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie:
www.krakow.pl w zakładce OTO FOTOkronika
Miasta Krakowa
26 sierpnia 2015 r.

miasto

Złapać oddech
Jacek Majchrowski

W

wakacje z Warszawy przyszła dobra wiadomość – Sejm przyjął ustawę antysmogową, dającą samorządom prawo decydowania, czy na ich terenie należy zakazać palenia węglem.
Teraz zewsząd pada pytanie, jaka będzie decyzja prezydenta Andrzeja
Dudy. Czy podpisze nową ustawę?
Doskonale zdaję sobie sprawę, że ustawa, na którą w Krakowie czekaliśmy z taką niecierpliwością, może budzić obawy samorządów, które
z problemem powietrza złej jakości jeszcze się nie zmierzyły i boją się, że
będzie ona bardzo dotkliwa dla uboższych mieszkańców. Myślę, że teraz – jako miasto, które już rozeznało tę tematykę – możemy służyć innym
naszymi doświadczeniami.
Pozwoliłem sobie zwrócić się do prezydenta Andrzeja Dudy z propozycją współpracy w tym zakresie. Nie mam wątpliwości, że jako krakowianin, a przecież także były radny naszego miasta, doskonale zdaje sobie
sprawę z wagi problemu. W skali kraju nasze miasto jest niekwestionowanym liderem zmian w tym zakresie. Realizowany od 2012 r. Program Ograniczania Niskiej Emisji pozwolił wymienić ponad 6300 starych pieców węglowych i kotłowni na nowoczesne, proekologiczne systemy grzewcze.
Wydaliśmy na to już 82 mln zł, a w 2016 r. planujemy wydać nawet ok.
100 mln zł.
Przed nami jednak jeszcze bardzo dużo do zrobienia i to nie tylko
w naszym mieście. Oszacowano, że w Krakowie i jego najbliższym sąsiedztwie, czyli na obszarze Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej, mamy

26 sierpnia 2015 r.

fot. archiwum własne

Mimo że lato w pełni, a przez ostatnie dni myśleliśmy przede
wszystkim o możliwości ochłodzenia się, to nikt w Krakowie
nie zapomina, że wraz z pierwszymi zimniejszymi dniami
powróci u nas problem zanieczyszczenia powietrza.
Jacek Majchrowski

ok. 75 000 palenisk węglowych. Problem złej jakości powietrza dotyczy
jednak nie tylko okolic Krakowa. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast na terenie Unii Europejskiej wskazanych przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska znajduje się aż sześć polskich miast.
Problem jest w Polsce tak duży, że bez rozwiązań o charakterze systemowym nie damy sobie rady. Bez możliwości wprowadzania minimów
jakościowych węgla i kotłów węglowych użytkowanych w sektorze komunalnym żadna aglomeracja miejska, ani tym bardziej gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, w obrębie których występują trudności w dostępie do
sieci ciepłowniczych i gazowych lub takiego dostępu nie ma wcale, nie
będą miały możliwości skutecznego ograniczania poziomu zanieczyszczeń powietrza. Bez ustawy zwiększającej kompetencje samorządów, które będą mogły nie tylko – jak do tej pory – zachęcać, ale także zmusić do
likwidacji trujących instalacji, może się okazać, że mimo zagwarantowanych pieniędzy na poprawę jakości powietrza wiele osób nie ma motywacji, żeby z nich skorzystać.
Złożyłem więc na ręce prezydenta Andrzeja Dudy propozycję podjęcia współpracy pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP a Urzędem Miasta
Krakowa i zadeklarowałem wolę przekazania zgromadzonych przez nas
doświadczeń związanych z poprawą powietrza. Głęboko wierzę, że sprawa jakości powietrza, tak ważna dla wielu Polaków, będzie również przedmiotem szczególnej troski Pana Prezydenta.
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Wspomnienie o konsulu
Tomaszu Morawskim

fot. Wiesław Majka / UMK

Dla jednych był „konsulem od kokainy” ratującym polskich więźniów
z koszmaru ekwadorskich więzień, dla drugich partnerem biznesowym. Krakowski magistrat zapamięta go jako przyjaciela oraz pełnego energii i kreatywności architekta przyjaźni pomiędzy Krakowem
a ekwadorską stolicą Quito. W lipcu tego roku przyszło nam pożegnać Honorowego Konsula RP w Quito Tomasza Morawskiego.

Tomasz Morawski (1950–2015)

Nina
Lenartowicz-Sokołowska

B

ył zawsze w pół drogi, gdzieś pomiędzy Polską i Ekwadorem. Mimo upływu
lat niezmiennie zakochany w Krakowie,
w którym spędził część dzieciństwa i wczesną
młodość, a jednocześnie zafascynowany ogromem i egzotyką dalekiego Quito. Nie zawsze
wiedzieliśmy, kiedy ponownie zjawi się w progach krakowskiego magistratu, pewne jednak
było, że przywiezie ze sobą nowe pomysły projektów jeszcze bardziej zbliżających Kraków
i Quito.
Kiedy ponad dekadę temu przedstawił
w krakowskim urzędzie ideę nawiązania formalnych relacji z Quito, spotkał się z pewnym
sceptycyzmem. Tysiące kilometrów dzielące
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oba miasta, zupełnie inne realia kulturowe, ekonomiczne, polityczne… Co może łączyć te dwa
zupełnie różne – jak wtedy myśleliśmy – światy? A jednak konsul Morawski pomógł nam dostrzec inne oblicze Quito; miasta, którego unikatowa starówka wraz z zabytkami Krakowa
wpisana została na pierwszą edycję Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r., ośrodka akademickiego szczycącego się bogatymi
tradycjami i życiem kulturalnym oraz miasta
o szczególnej atmosferze. Początkowo nieoficjalne kontakty przypieczętowała Uchwała
Rady Miasta Krakowa z 25 czerwca 2008 r. nadająca Quito tytuł Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa. Jednak miasta zaczęły zbliżać
się do siebie już przed jej podpisaniem: artyści
krakowscy zaczęli bywać w Quito, a ekwadorscy u nas; współpracę i wymianę wiedzy oraz

doświadczeń rozpoczęli również specjaliści zajmujący się ochroną zabytków i miejscy urzędnicy. Za wieloma z tych przedsięwzięć stał Tomasz Morawski, który przy tych i wielu innych
okazjach niestrudzenie odpowiadał na pytanie: „dlaczego Quito?”. Okazało się, że zadziałał
przypadek: do Ekwadoru zaprosił Morawskiego – wówczas pracownika krakowskiej AGH –
poznany w trakcie studenckiej wymiany kolega z Finlandii. Zorganizowanie i sfinansowanie
takiej wyprawy w latach 70. było nie lada wyzwaniem, ale z pomocą przyjaciół i rodziny
udało się. Po dwumiesięcznej podróży statkiem przyszły konsul dotarł na miejsce. W kolejnych latach podejmował się najróżniejszych
zajęć: woził turystów do ekwadorskiej dżungli,
był posłańcem, w końcu założył własną firmę.
Jego optymizm i energia sprawiły również, że
ten chłopak z odległego i nierodzącego wówczas najlepszych skojarzeń kraju szybko stał się
duszą quiteńskiego towarzystwa.
Jego przebojowość sprawiła, że kiedy
w 1993 r. zlikwidowano Ambasadę RP w Quito, to właśnie Morawskiego poproszono o pomoc dla Polaków przebywających w ekwadorskich więzieniach w związku z przemytem
narkotyków. Mógł ograniczyć się do sporadycznych wizyt i minimalnej pomocy. Jednak kiedy
zobaczył okropne warunki panujące w ekwadorskich aresztach i poznał więźniów – w większości pogubionych młodych ludzi, a nie
wyrachowanych członków karteli narkotykowych – zaczął działać. Pomagał organizować
materace do spania i paczki żywieniowe, radził,
jak bronić się przed sądem, rozmawiał, a w końcu pomagał wrócić do kraju. To dzięki staraniom
konsula Morawskiego po kilku latach w ekwadorskich placówkach nie było już ani jednego polskiego więźnia. Wysiłki Morawskiego na
rzecz więźniów docenili ekwadorscy dziennikarze, uznając go Konsulem Roku 2008. Polskie
władze również zauważały jego zaangażowanie, za które odznaczyły go m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi za Promocję Kultury Polskiej oraz
Orderem Excelencia Consular – najwyższym
odznaczeniem przyznawanym przez korpus
dyplomatyczny i konsularny. W 2009 r. w podziękowaniu za niesłabnące zaangażowanie
w budowanie przyjaźni pomiędzy Quito i Krakowem prezydent Jacek Majchrowski wręczył
mu odznakę za zasługi dla Miasta Krakowa Honoris Gratia.
Więcej o Tomaszu Morawskim, jego nieszablonowym życiu i niesztampowych działaniach można dowiedzieć się z jego książek:
„Więźniowie Ekwador, kokaina i...” i „Uciekinier”.
Informacje o współpracy Krakowa i Quito
można znaleźć na stronie: www.krakow.pl w zakładce Kraków Otwarty na Świat.
26 sierpnia 2015 r.
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Ulica św. Anny
po rewitalizacji
Zakończyła się rewitalizacja kolejnej ulicy w zabytkowym centrum.
Tym razem dawny blask odzyskała ul. św. Anny. Przy okazji wymieniono podziemne instalacje.

Jan Machowski

O

fot. Wiesław Majka / UMK

dnowiona ul. św. Anny to przykład,
że Miasto do remontów ulic podchodzi w sposób kompleksowy. W trakcie trwających przez ostatnie miesiące prac wymieniono nie tylko starą nawierzchnię, ale też
instalacje podziemne, ułożono nowy ciepłociąg – podkreśla Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.
Ulica św. Anny została przebudowana na
długości ok. 272 m. Nawierzchnię wykonano
z polskiej kostki granitowej o przekroju daszkowym, natomiast chodniki z włoskich płyt porfirowych. Jezdnię obramowano krawężnikiem
granitowym. W rejonie skrzyżowania ścieżki
Plant Krakowskich z ul. św. Anny zbudowano
próg z kostki kamiennej granitowej (jak jezdnia). Przed progiem wykonano zwężenie jezdni,
a wzdłuż kościoła św. Anny poszerzono chodnik. Wzdłuż ulicy poprowadzono również kontrapas rowerowy, którego krawędź wyznaczona
została kostką bazaltową.
W ramach zadania wykonano dylatacje poprzeczne nawierzchni jezdni oraz chodników
oraz dylatacje podłużne przy ściekach. Ponadto
wzdłuż budynków ułożono membranę w celu
odseparowania wód opadowych od ścian. Wyregulowano istniejące studzienki ściekowe oraz

Ulica św. Anny odzyskała dawny blask
26 sierpnia 2015 r.

dodatkowo wykonano siedem nowych studzienek ściekowych z osadnikiem i syfonem,
które podłączono do istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej.
Ulica św. Anny zyskała także nowe stylowe
oświetlenie. Jego wygląd został uzgodniony
z konserwatorem zabytków. Koszt zadania to
ok. 4 mln zł.
Kilka dni temu, w podobnym trybie rozpoczął się remont ulicy Wiślnej. Tu – podobnie jak
w przypadku ul. św. Anny – wymieniane będą
podziemne instalacje i kładziony nowy ciepłociąg. – Dla nas obszar wewnątrz II obwodnicy
Krakowa to priorytet. Chcemy, aby do już zrealizowanych ciepłociągów wzdłuż ulic Koletek,
Sukienniczej, Gołębiej, Brackiej i Topolowej, dołączyły kolejne – mówi Jan Sady, prezes MPEC
SA. Obecnie kończy się układanie ciepłociągu
wzdłuż ulicy Jabłonowskich i na odcinku ul. Jagiellońskiej. Chęć podłączenia się do miejskiej
sieci ciepłowniczej zadeklarowali niemal wszyscy właściciele budynków położonych przy
ul. św. Anny. Poza ul. Wiślną ciepłociąg będzie
też układany też wzdłuż ul. Piłsudskiego (od
Czapskich w kierunku Plant oraz na Zyblikiewicza. W tym roku MPEC planuje podłączyć do
sieci ok. 40 budynków, co pozwoli na likwidację
blisko 500 palenisk węglowych.

NAWIKUS:
przydatne narzędzie
Kraków jako miasto pełne innowacji
i świeżych pomysłów nie boi się korzystać
z nowych rozwiązań, które usprawniają
funkcjonowanie określonych systemów
i ułatwiają życie. Nie inaczej jest również
tym razem – NAWIKUS został opracowany
przez Fundację Gospodarki i Administracji
Publicznej oraz Gminę Miejską Kraków.
Coraz większa liczba konkursów ogłaszanych
przez naszą gminę dla organizacji
pozarządowych odbywa się właśnie
z wykorzystaniem metody monitoringu
oraz systemu informatycznego NAWIKUS.
Jakie są jego zalety? NAWIKUS upraszcza
zlecanie, realizację, monitorowanie oraz
ocenę usług społecznych. Dzięki niemu
zwiększona zostaje jakość oraz efektywność
tychże usług, narzędzie pozwala również
dostrzec ewentualne uchybienia w stosunku
do wymaganych standardów, a dzięki
temu odpowiednio je skorygować. Jest
to więc narzędzie, które przysłuży się
zarówno zlecającym usługi samorządom,
wykonującym je organizacjom
pozarządowym, a także samym odbiorcom
danej usługi, którzy będą mogli ją ocenić.
Jednym z problemów pojawiających się
przy tego typu zleceniach jest niejednolity,
skomplikowany system, który prowadzi
do różnorakich błędów. NAWIKUS to
wszystko ujednolica, a jest przy tym na
tyle intuicyjny, że prowadzi niemal krok
po kroku, dzięki czemu można uniknąć
wszelkich uchybień, które zdarzały się
wcześniej. Procedury przedstawiono
w czytelny sposób. System jest przejrzysty
i nie sprawia problemów. Monitoruje
efektywność danych podmiotów
wykonujących zlecenia.
Wszystko to działa z korzyścią dla każdej
ze stron i prowadzi od sprawnego zlecenia
usługi, do jej wykonania, a także oceny
i ewentualnych poprawek, jeśli zachodzi
taka potrzeba. NAWIKUS stanowi kolejny
krok w kierunku uproszczenia biurokracji,
a także zwiększenia efektywności usług
społecznych, co w dalszej perspektywie
przełoży się na lepsze funkcjonowanie
całego miasta.
Więcej informacji o innowacyjnej metodzie
monitoringu kontraktowanych usług
społecznych można znaleźć na stronie
http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/
(PW)
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Muzyczne
misterium przejścia

fot. Wojciech Wandzel www.wandzelphoto.com

Tegoroczny festiwal Sacrum Profanum będzie miał wyjątkowy
charakter. Z jednej strony zamknie on cykl wyznaczony przez trzy
ostatnie edycje, których główną ideą było przenikanie się muzyki
współczesnej z elektroniczną awangardą i alternatywą, a z drugiej –
wyznaczy perspektywę przyszłych odsłon festiwalu, które zdominują
arcydzieła muzyki XX w. i najwyższych lotów nowoczesna klasyka.

Wszystkie koncerty tegorocznej edycji Sacrum Profanum odbędą się w salach Centrum Kongresowego ICE Kraków

Karolina Grysiak

W

programie rozpiętym między tymi
dwoma punktami znajdzie się
również miejsce na prezentację
wybitnych indywidualności ze świata muzyki rozrywkowej, a także odsłonięcie możliwości
artystycznych tkwiących w twórczej reinterpretacji klasycznych utworów przez artystów z kręgów eksperymentalnych.
Pierwszy koncert (13 września) będzie się
odwoływał do idei przenikania się muzycznych
wpływów. Brytyjski zespół These New Puritans,
specjalizujący się w ambitnym art rocku, zaprezentuje materiał ze swej płyty „Fields Of Reeds”,
na której dwa lata temu zmierzył się z muzyką współczesną. W rejestracji materiału wziął
udział berliński kolektyw stargaze oraz jedni
z najlepszych interpretatorów muzyki najnowszej – Synergy Vocals. Efektowne połączenie
post-rocka i neoklasyki spodobało się nie tylko krytykom, ale i słuchaczom, bo płyta trafiła
do czołówki angielskiej listy najlepiej sprzedających się albumów.
Przegląd wybitnych indywidualności, które
w swej muzyce wykraczają poza wszelkie granice wyznaczone w muzyce, rozpocznie wy-
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konanie m.in. kompozycji „Music For Wood
And Strings”, „St. Carolyn By The Sea” i „Lachrimae” Bryce’a Dessnera (14 września). Ten znany głównie jako gitarzysta alternatywnej grupy
The National nowojorski artysta jest także dyplomowanym kompozytorem muzyki współczesnej. W Krakowie pojawi się w towarzystwie
Sinfonietty Cracovii, Sō Percussion i swego brata Aarona, aby wykonać kompozycje na gitary,
instrumenty perkusyjne i smyczkowe.
Bracia Dessner wspomogą dzień później
(15 września) innego rockmana, który również z powodzeniem próbuje swych sił w klasyce. Richard Reed Parry to muzyk legendy sceny alternatywnej z Kanady – Arcade Fire, ale
też niezwykle wszechstronny instrumentalista
i niekonwencjonalny kompozytor, specjalizujący się w muzyce kameralnej. Podczas Sacrum
Profanum usłyszymy materiał z jego płyty –
„Music For Heart And Breath”, w wykonaniu którego weźmie udział również nowojorska formacja yMusic.
Australijską scenę muzyki współczesnej
na tegorocznym festiwalu reprezentować będzie młoda kompozytorka Kate Moore. Jej
specjalnością są kolaże dźwiękowe łączące akustyczne i elektroniczne brzmienia. Pre-

zentowano je w wielu prestiżowych salach
koncertowych świata – a w Krakowie usłyszymy materiał z wydanego nakładem kultowej
wytwórni ECM albumu „Dances And Canons”
w wykonaniu Saskii Lankhoorn oraz z najnowszego wydawnictwa Cantaloupe Music – „Stories For Ocean Shells” w ujęciu Ashley Bathgate (19 września).
Po raz drugi na Sacrum Profanum zawita Jóhann Jóhannsson z Islandii. To prawdziwy mistrz ilustracyjnych kompozycji, łączących
subtelną elektronikę z przestrzennymi dźwiękami orkiestry. Jego kompozycje wykonywano
w katedrach, ale ozdabiały one również soundtracki hollywoodzkich przebojów filmowych
np. „Teorię wszystkiego”. W Krakowie usłyszymy
jego najnowszą kompozycję – „Drone Mass”. Artyście towarzyszyć będzie nowojorska formacja
ACME oraz powracający do Krakowa Theatre of
Voices (18 września).
Również z Islandii przyjedzie do Krakowa ceniony kompozytor Ólafur Arnalds. Znany z ilustracyjnych nagrań o nostalgicznym nastroju,
jest uwielbiany zarówno przez krytykę, jak i fanów. Podczas występu Arnalds zajmie się elektroniką, a na fortepianie zagra Alice Sara Ott.
Towarzyszyć im będzie kwintet smyczkowy
(16 września).
Drugim koncertem pokazującym możliwości tkwiące w twórczych reinterpretacjach klasyki będzie wspólny występ zespołów Matmos i Sō Percussion. Ten pierwszy znany jest
ze śmiałych eksperymentów elektronicznych,
polegających na tworzeniu muzyki z dźwiękowych defektów i odpadków. Sō Percussion już
gościli na Sacrum Profanum – stąd wiemy, że
to mistrzowie improwizowanej gry na instrumentach perkusyjnych. Artyści ci oddadzą hołd
Johnowi Cage’owi w programie zatytułowanym „We Are All Going In Different Directions”
(17 września).
I wreszcie finał – a zarazem zapowiedź kolejnych edycji festiwalu. Z okazji przypadającej w tym roku 140. rocznicy śmierci Thomasa
Manna Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Malta zamówiły operę „Czarodziejska góra”
opartą na prozie niemieckiego pisarza. Zobaczymy efekt współpracy czterech twórców:
kompozytora Pawła Mykietyna, reżysera Andrzeja Chyry, dramatopisarki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk oraz artysty sztuk wizualnych Mirosława Bałki (19 września).
Wszystkie koncerty tegorocznej edycji Sacrum Profanum będą się odbywać w salach
Centrum Kongresowego ICE Kraków. Bilety na
koncerty w ramach festiwalu Sacrum Profanum można kupić za pośrednictwem portalu
www.eventim.pl oraz w wybranych punktach
informacji miejskiej InfoKraków. Szczegóły na
stronie: www.sacrumprofanum.com.
26 sierpnia 2015 r.
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Najpiękniejszy sopran
w ICE Kraków

9 października w ICE Kraków wystąpi gwiazda światowych scen
operowych, najpiękniejszy polski sopran Aleksandra Kurzak. Na ekskluzywny krakowski koncert złożą się najpiękniejsze arie ilustrujące
wokalną perfekcję i wybitne operowe role artystki.

Ś

piewaczce będzie towarzyszyć Orkiestra
Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją libańsko-polskiego dyrygenta Bassema Akikiego. Koncert zapowiada nowy cykl ICE
Classic, którego szczegóły melomani poznają
jeszcze tej jesieni.
Aleksandra Kurzak to gwiazda o międzynarodowej renomie, najbardziej znana na świecie
polska śpiewaczka operowa, sopran najwyższej
klasy. Jako pierwsza Polka w historii wokalistyki
podpisała ekskluzywny kontrakt fonograficzny
z wytwórnią DeccaClassics. W 2009 r. uzyskała
dyplom doktora sztuki muzycznej. W życiu prywatnym jest związana ze słynnym francusko-włoskim tenorem Roberto Alagną, którego
poznała w czasie pracy nad przedstawieniem
„Napój miłosny” Donizettiego w Royal Opera House w Londynie. Mają półtoraroczną córkę Malenę, mieszkają na przemian w Warszawie
i pod Paryżem.
Sopranistka po raz pierwszy na scenie pojawiła się podczas studiów. Zagrała rolę Zuzanny
w „Weselu Figara” Mozarta na scenie Opery we
Wrocławiu, u boku swojej mamy Jolanty Żmurko. Od 2001 do 2007 r. była związana ze Staatsoper w Hamburgu. W 2004 r. zadebiutowała na dwóch najbardziej prestiżowych scenach
operowych świata: Metropolitan Opera w Nowym Jorku i Royal Opera House Covent Garden
w Londynie. Występowała na scenach największych teatrów operowych, m.in. Wiener Staats
oper, Theater an der Wien, Opera Bastille w Paryżu, Teatro alla Scala w Mediolanie, Deutsche
Staatsoper oraz Deutsche Oper w Berlinie,
Bayerische Staatsoper w Monachium, Opernhaus w Zurychu, Teatro La Fenice w Wenecji,
TeatroRegio di Torino, Arena di Verona czy Lyric Opera House w Chicago. Aleksandra Kurzak
jest laureatką konkursów wokalnych w Warszawie, Helsinkach, Barcelonie i Kantonie oraz zdobywczynią wielu prestiżowych nagród. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury
i Sztuki oraz stypendium fundacji Crescendum
Est-Polonia Aleksandra Gudzowatego. Otrzymała również nagrodę Prezydenta Wrocławia,
Wojewody Dolnośląskiego, oraz Wrocławską
26 sierpnia 2015 r.

Nagrodę Muzyczną. W 2015 r. odebrała International Opera Awards 2015 oraz została laureatką BACHTRACK OPERA AWARD jako najlepsza
śpiewaczka mijającego sezonu.
Koncert operowych arii Kurzak zapowiada nową markę kultury, wyjątkową serię koncertów muzyki klasycznej ICE Classic. Mają one
wypełniać czas między kluczowymi festiwalami Krakowa i zapewnić publiczności artystyczne doznania na najwyższym poziomie. Wszystkie koncerty w ramach cyklu odbywać się będą
w Centrum Kongresowym ICE Kraków. – Dzięki uruchomieniu ICE Kraków doczekaliśmy się
przestrzeni koncertowej mieszczącej blisko
2 tys. osób, dysponującej znakomitym zapleczem technicznym i wysokimi walorami akustycznymi. To pozwala nam dołączyć do wielu

ważnych scen muzycznych Europy i prezentować artystów do tej pory niedostępnych dla
krakowskich organizatorów – zapowiada Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. – Dzięki marce ICE Classic w naszym
mieście będą mogli regularnie występować
najwybitniejsi wykonawcy o międzynarodowej
renomie. Skupimy się głównie na repertuarze
z XIX i XX w., znakomitych solistach sceny operowej, instrumentalistach i światowej sławy orkiestrach i dyrygentach – dodaje.
Bilety na koncert Aleksandry Kurzak w ramach cyklu ICE Classic w cenach od 100 do
250 zł można kupić za pośrednictwem portalu www.eventim.pl oraz w wybranych punktach informacji miejskiej InfoKraków. Szczegółowe informacje na temat biletów są dostępne
na stronie www.icekrakow.pl oraz www.biurofestiwalowe.pl.

fot. Ula Weber

Karolina Grysiak

Aleksandra Kurzak –
Najpiękniejsze arie operowe
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej,
Bassem Akiki
9.10.2015 r. (piątek), godz. 20.00
ICE Kraków
ul. Marii Konopnickiej 17

Aleksandra Kurzak – najbardziej znana na świecie polska śpiewaczka operowa
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Jerzy Buzek –
honorowy krakowianin
Podczas ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji RMK radni podjęli
decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Jerzemu Buzkowi. Jest to dowód uznania
jego szczególnych zasług dla Krakowa, dla przemian demokratycznych
w Polsce i modernizacji Europy.

Z

prośbą o nadanie prof. Jerzemu Buzkowi tytułu Honorowego Obywatela
Krakowa zwróciło się Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Małopolski. Wniosek poparli byli i obecni rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
Prof. Jerzy Buzek to wybitna postać w historii naszego kraju. Były premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i były Przewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Był orędownikiem
rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ogromnym zapałem wspierał budowę III Kampusu
UJ. Dzięki niemu rząd w 1998 r. ujął budowę
III Kampusu UJ w projekcie budżetu państwa,
a Sejm RP wprowadził budowę kampusu na listę inwestycji centralnych. Program Wieloletni
„Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” stał się największą

inwestycją w obiekty publiczne w historii Krakowa i Małopolski. W jej wyniku uniwersytetowi

fot. archiwum Parlamentu Europejskiego

Łukasz Nowakowski

przybyło 2,5 raza więcej obiektów niż w całych
jego dziejach. Dla Krakowa i Małopolski ważny był również sukces, jakim było utworzenie
przez AGH i UJ, przy wybitnym udziale prof. Jerzego Buzka, w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy i Innowacji CC Poland
Plus z siedzibą w Krakowie – projektu badawczego o wartości co najmniej 2 mld euro, odpowiedzialnego za badania nad czystymi technologiami węglowymi. Gdyby nie osobiste
zaangażowanie prof. Jerzego Buzka, wówczas
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego,
w rozwój badań w naszym mieście, sukces ten
nie byłby możliwy.

Jerzy Buzek będzie pierwszą osobą, której nadany zostanie tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa w kadencji 2014–2018

Kalendarium Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
i wiceprzewodniczących
15 sierpnia
• Wieniec Dożynkowy w Grębałowie, ul. Styczna 1
(zaproszenie: Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa)
• Cudowna Moc Bukietów pod patronatem
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, Mały Rynek (zaproszenie:
Instytut Dziedzictwa)
• Dni Pleszowa (zaproszenie: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej)
• Święto Kwiatów i Ziół, ul. Mycielskiego (zaproszenie: Stowarzyszenie Przyjaciół Łuczanowic)
• Uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej
Maryi Panny Wniebowziętej, bazylika Mariac
ka (zaproszenie: Proboszcz Archiprezbiter bazyliki Mariackiej)

16 sierpnia
• Orlen Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej, ul. Bulwarowa 39 (zaproszenie: Prezy-

16

dent Miasta Krakowa oraz Dyrektor Zarządu
Infrastruktury Sportowej)

17 sierpnia
•P
 ożegnanie ambasadora oraz powitanie konsula Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ul. Powiśle 7 (zaproszenie: Ambasador
oraz Konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej wraz z małżonkami)

20 sierpnia
• S potkanie z Jozsefem Zelei, tytularnym Ambasadorem Pokoju, pl. Wszystkich Św. 3–4 (zaproszenie: Konsul Generalny Węgier)

21 sierpnia
• S potkanie ze stypendystami Fundacji Konrada
Adenauera z Niemiec, Sala Obrad RMK (zaproszenie: Fundacja Konrada Adenauera)

22 sierpnia
• Święto Luboczy, ul. Darwina (zaproszenie: Rada
i Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie,
Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Luboczy)

23 sierpnia
• Dzień Kantorowic – Święto Plonów, ul. Zakole (zaproszenie: Stowarzyszenie Nasze Kantorowice, Rada i Zarząd Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzesławickie, Ośrodek Kultury Kraków – Nowa
Huta)

28 sierpnia
• Obchody Dnia Straży Miejskiej, Sala Obrad
Rady Miasta Krakowa (zaproszenie: Prezydent
Miasta Krakowa oraz Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa)
26 sierpnia 2015 r.
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Tuż przed wakacjami toczyła się w Krakowie ważna dyskusja o wsparciu czytelnictwa książek. Znacząco spada zainteresowanie Polaków
czytaniem, a tym samym coraz mniej osób kupuje książki. W wyniku
tego spada liczba księgarń, w tym także w Krakowie (obecnie jest ich
jedynie 76).

Bogusław Kośmider*

L

udzie, którzy kupują książki, robią to przede wszystkim w wielkich sieciowych księgarniach przy hipermarketach lub w internecie. Taka sytuacja prowadzi do upadku tradycyjnych, małych, często mających
swój niepowtarzalny klimat księgarń. Tendencja ta budzi niepokój wielu osób.
Dlatego ruszył ruch społeczny, apelujący o zwiększenie czytelnictwa książek.
W Krakowie sytuacja jest paradoksalna – z jednej strony mamy do czynienia
ze spadkiem liczby księgarń, a z drugiej organizujemy największe polskie targi
książki, na które ciągną tłumy…
Czy powinniśmy ratować czytelnictwo książek? Pytanie wydaje się retoryczne, ale trzeba na nie odpowiedzieć. Odpowiedź zależy od podstawowego założenia – jak traktujemy książkę. Czy to normalny, komercyjny produkt,
jak proszek do prania, napój gazowany czy samochód? Jeżeli przyjmujemy
takie założenie, godzimy się, by to rynek, czyli my, kupujący, decydował o cenach. Konsumenci zdecydują, ile chcą płacić za ten produkt. Jeśli jednak spojrzymy szerzej, to zauważymy, że książka, ze względu na swą specyfikę, bez
wsparcia „nie poradzi sobie” w dzisiejszych czasach. Najpierw „nie poradzi sobie” książka wymagająca, potem z rynku zniknie każda inna, zastępowana
przez tańsze, łatwiejsze w odbiorze produkty. Wydaje się truizmem powiedzenie, że książka jest czymś więcej niż zwykłym produktem pierwszej potrzeby. Książka zmusza nas do wysiłku, czasem sporego, jak na przykład przy
lekturze dramatów Ibsena, specyficznej prozy Houellebecqa, „Gry w klasy”
Cortazara czy wielu innych. Książka powinna być traktowana jako coś więcej
niż produkt. Wydatek na taki produkt to nie koszt poniesiony na konsumpcję, tylko perspektywiczna inwestycja przynosząca w przyszłości ważne korzyści, choć prawie na pewno nie czysto ekonomiczne. Czy możemy żyć bez
książek? Oczywiście możemy. Choć trudno sobie wyobrazić świat bez dzieł
Sienkiewicza, Mickiewicza, Eco, Kapuścińskiego, Daviesa i wielu innych autorów. Książki kryją w sobie wielką wartość i zagadkę. Dlatego tak wiele osób –
w tym ja, zdający sobie sprawę z wartości książki, a jednocześnie znający siłę
pieniądza – mówi, że polskie czytelnictwo trzeba wspierać.
Jeżeli zdecydujemy już, że czytelnictwo w Polsce trzeba, z przyczyn pryncypialnych, wspierać, wręcz ratować, musimy zastanowić się, jak to zrobić. Tutaj pojawiają się dwa kierunki: rozwój bibliotek i rozwój księgarń. Biblioteki
w Krakowie mają sie coraz lepiej – oferują więcej książek, mają więcej czytelników, zapewniają dostęp do gazet i zasobów internetowych. Na temat
krakowskich księgarń rozmawialiśmy ostatnio na sesji Rady Miasta. Temat ten
rozważaliśmy pod względem kilku aspektów. Pierwszy to uczynienie z księgarń miejsc spotkań, zapoznawania się z książkami. By to umożliwić, musimy
pomóc księgarniom rozszerzyć działalność, nie obciążając ich wyższymi czynszami. Chcemy, by księgarnie mogły korzystać z preferencyjnych czynszów
także wtedy, kiedy prowadzą działalność klubową. Uważamy, że powinien
powstać minifundusz na współfinansowanie kameralnych wydarzeń przyciągających czytelników do księgarń. Takie działania zostaną już wkrótce podjęte, a ich efektem będzie stała pomoc miasta dla tych placówek.
Kwestią odrębną i najbardziej kontrowersyjną w pomocy dla rozwoju księgarstwa stało się wprowadzenie (na rok po wydaniu) stałej ceny książki. Zda26 sierpnia 2015 r.

fot. Wiesław Majka / UMK

Okiem Przewodniczącego –
pomóc książce!
Bogusław Kośmider

niem wydawców i księgarzy to jedno z najważniejszych wsparć dla czytelnictwa. Jeśli takie działania nie będą podjęte, na rynku zostaną tylko wielkie,
sieciowe księgarnie, sprzedające także inne bardziej dochodowe artykuły. Bez
takiego wsparcia księgarzy i małych wydawców czeka szybki upadek. Niestety, trzeba przyznać, że taka sytuacja ma już miejsce.
W dyskusji brzmiały jednak ostre i czytelne głosy negujące wprowadzenie takiej regulacji. Argumenty, które padały to: po pierwsze, co dobre dla wydawcy i księgarza, nie zawsze jest dobre dla czytelnika, który nie będzie mógł
kupować taniej danej książki. Po drugie, odgórne ustalanie stałej (przez rok)
ceny książki to zbyt duże przeregulowanie. Trzeci argument mówi, że takie regulowanie to zamach na wolną przedsiębiorczość. Spróbujmy odpowiedzieć
na te argumenty. Kupowanie książki taniej, niż założono, oznacza, że sprzedający albo sam zmniejszy już bardzo małą marżę, albo zrekompensuje to
sobie gdzie indziej, kosztem innego klienta. Po drugie, taka jednostkowa regulacja pokazywałaby specyficzny wymiar intelektualny książki, traktowanie
książki nie jako wydatku, a właśnie inwestycji i to zarówno samego kupującego, jak i społeczności, uznających takie wartości. Po trzecie, wolność, jak niektórzy uczą, to czasem uświadomiona konieczność. W tym wypadku właśnie
konieczność ratowania intelektualnego świata, który bez tej pomocy będzie
szybko odchodził w przeszłość. Takie skrótowe uzasadnienie wprowadzenia
tego specyficznego rozwiązania może wyda się ograniczone, ale przedstawia
istotę sprawy. Wprowadzenie stałej ceny książki w jednych krajach doprowadziło do powstrzymania spadku czytelnictwa i spadku liczby księgarń oraz
wydawców. W innych nie udało się tej tendencji powstrzymać. Nie ma więc
reguły, jest jednak próba znalezienia sposobu na powstrzymanie regresu.
Na tym tle propozycja poparcia przez Radę Miasta Krakowa stałej ceny
książki nie jest jednoznaczną decyzją, wdrażającą ten sposób działania w Krakowie. To jednak jedna z ważniejszych, symbolicznych decyzji krakowskiego
samorządu. Ważniejszych, bo jeśli Kraków poprze te działania, to poprą prawdopodobnie takie rozwiązanie również inne samorządy, a to daje dużą szansę na wdrożenie nowych przepisów. Symbolicznych, bo decyzja RMK nie ma
znaczenia sprawczego.
Co taka decyzja dałaby Krakowowi? Pokazałaby wolę samorządu tworzenia w naszym mieście strefy ochrony książki. Docelowo pozwoliłaby na rozwój księgarń i wydawnictw, co tworzyłoby kolejny ważny rynek turystyki dla
osób zainteresowanych działaniami i akcjami związanymi z książką i rozwojem intelektualnym. Nie wolno nam zapominać, że Kraków przez wieki był zagłębiem drukarstwa, księgarstwa i antykwariatów. To tu ściągali turyści z całej Europy w poszukiwaniu książkowych atrakcji. Może warto spróbować do
tego wrócić? Może to być sposób, aby zatrzymać w naszym mieście małe i klimatyczne księgarnie. Miejsca, w których można będzie porozmawiać o książkach,„poczuć zapach” książek i zagłębić się w ich lekturze. Kiedyś napisałem, że
miasto to nie fabryka, kultura to nie strata, tylko ważna wartość dodana. Teraz
jeszcze raz podkreślam, kultura i książka to wielka wartość dodana, także dla
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Dlatego warto poprzeć jako symbol ten konkretny pomysł!
*Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
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Jakiś czas temu byłam w teatrze, który znajdował się na drugim czy
trzecim piętrze kamienicy w prywatnym mieszkaniu, przystosowanym
do potrzeb granej sztuki. Na spektaklu było czternaścioro widzów
i pięcioro aktorów. Aktorów profesjonalistów, absolwentów szkół
artystycznych. Sztuka była świetna, bardzo dobrze dobrana i zagrana.
Zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile podobnych teatrów znajduje
się w Krakowie, i postanowiłam poszukać innych, równie niewielkich
instytucji.

fot. archiwum prywatne

Mikroteatry w Krakowie

Małgorzata Jantos

Małgorzata Jantos*

P

rzedstawicieli trzech z nich zaprosiłam na posiedzenie komisji,
nich 10 lat mieliśmy okazję obserwować rozkwit teatralny Krakowa.
której przewodniczę. Na spotkanie przyszli
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dzie można skierować do mieszkańców i turystów
stworzyliśmy
Mieszkańcy Polski znają i cenią wielkie krakowskie
przybywających do Krakowa, a nie tylko do wąskiekomitet
festiwale, które z roku na rok rosną w potęgę i siłę.
go środowiska teatralnego. Formuły, która stanie
organizacyjny
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się przyczyną zmiany w odbiorze teatru, jako herteatrów, także tworzących kulturę Krakowa, zdametycznej formy sztuki, dostępnej dla 3–5 proc.
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je sobie sprawę niewielu z nas. Absolwenci szkół
społeczeństwa. W ten sposób powstała idea pierwKrakowskich
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niki Krakowskiej, jak również w innych miejscach
ków nie słyszymy takich słów. Co chwilę proszeni
w Krakowie. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty tejesteśmy o wsparcie finansowe dla kolejnej instywszystkie teatry
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tucji kultury.
Krakowa –
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Teatralna mapa Krakowa
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Wraz z przedstawicielami paru niewielkich teaStowarzyszenie jest wspierane przez Gminę Krai mikro.
trów stworzyliśmy komitet organizacyjny Pierwków w ramach umowy o współpracy. Najwyższa
Zobaczymy, kto
szych Krakowskich Targów Teatralnych. Odbędą się
więc pora, aby mieszkańcy Krakowa zorientowali
się zdecyduje
w przyszłym roku, pod koniec maja lub na początsię, jak wspaniałą mamy ofertę teatralną.
ku września. Na targi zaproszone zostaną wszystkie
I na koniec wiadomość, która zapewne Państwa
zaprezentować,
teatry Krakowa – duże, średnie, małe i mikro. Zozaskoczy, tak samo jak zaskoczyła mnie. Inicjatyw
zaproszenia już
baczymy, kto się zdecyduje zaprezentować, zapronazwanych przeze mnie mikroteatrami w Krakowie
zostały wysłane.
szenia już zostały wysłane. Członkowie Komitetu
jest ponad 40. Tak więc można powiedzieć, że Krazaproponowali, aby po Targach została stworzona
ków nie tylko wielkimi festiwalami żyje.
mapa, na której oznaczone zostaną wszystkie dzia*przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
łające w mieście teatry. Jak napisaliśmy w zaproszeniu: „Przez ostat-
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Społeczeństwo
świadome ekologicznie

fot. archiwum prywatne

O planach Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz wpływie jakości
powietrza na nasze zdrowie z Anną Prokop-Staszecką, przewodniczącą Komisji rozmawia Katarzyna Maleta-Madejska.

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – internistka, mikrobiolog, serolog, pulmonolog. Wieloletni wykładowca akademicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Radna Miasta Krakowa VI i VII kadencji. Pracuje w komisjach: Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych, Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, Ekologii i Ochrony Powietrza. Krakowianka Roku 2014

Ekologia w Krakowie to trudny temat…
Anna Prokop-Staszecka: Jako lekarz mogę
potwierdzić, że powietrze mamy w mieście okropne. Ale i świadomość mieszkańców jest znikoma. Ludzie palą w piecach śmieciami, wyrzucają nieczystości do lasów, a to wszystko unosi
się do powietrza, toksyny wchłaniają się do ziemi. Ponadto na powietrze wpływ mają również
samochody, jak i to, co wwiewane jest do nas
z sąsiednich gmin, ze Śląska, z Czech. Oczywiście możemy mieć pretensje, że w XII w. powstało miasto nie tam, gdzie powinno – w zakolu Wisły, w kotlinie. Na to już jednak nic nie
poradzimy. Musimy dbać o to, co mamy. Tworzyć kanały nawiewowe. A przede wszystkim
nabywać większej świadomości ekologicznej.
Musimy wiedzieć, że szkodząc naturze, szkodzimy sobie, swoim dzieciom i wnukom.
Jest Pani lekarzem chorób płucnych. Jak
wielu z Pani pacjentów cierpi z powodu złego powietrza w mieście?
A.P-S.: Nie ma takiej specjalizacji, w której nie
mielibyśmy pacjentów, których część dolegliwości jest związana z tym, że nie dbamy o środowisko i nie dbamy o to, czym oddychamy. W Polsce
26 sierpnia 2015 r.

jest ok. 2 mln osób, które mają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Ile z nich cierpi z powodu papierosów, a ile w związku z tym, że mieszkają w miejscach, które mają fatalne powietrze
przez większość miesięcy? Mieszkając w Krakowie, w smogu, mamy takie warunki, jakbyśmy
wypalali 2 tys. papierosów rocznie. To odbija się
na wszystkich organach. Źle przewietrzane płuca,
niedotlenienie organizmu, to wszystko ma wpływ
na serce, na jego wydolność. Ma również wpływ
na biochemię, na szybsze powstawanie miażdżycy. Ponadto problem tzw. wysuszonego oka, zapalenia spojówek, alergii oka, alergii skórnych – to
wszystko jest związane ze środowiskiem.
Jest Pani przewodniczącą Komisji Ekologii
i Ochrony Powietrza. Pierwszą akcją, jaką
zainicjowała Pani wraz z radnymi, było zmywanie ulic miasta zamiast ich zamiatania.
A.P-S.: Wpadliśmy na ten pomysł z radnym
Krzysztofem Durkiem. MPO razem z Politechniką Krakowską przeprowadziło serię badań
pyłów ulicznych. Włączył się w to prof. Janusz
Mikuła. W pyle znaleziono śmieci, pyły, kurz
uliczny, ale też fragmenty zużytej gumy z opon
samochodowych. Tym oddychamy w mieście.
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Uświadomiliśmy sobie i mieszkańcom, że trzeba pamiętać o zachowywaniu czystości wokół siebie. Samochód z brudnymi kołami, pełnymi piachu, zapraw, betonu, toksyn wszystko
to przenosi na ulicę, a potem my to wdychamy.
Pandemia zapalenia zatok to także skutek smogu. Proszę zobaczyć ile osób w Krakowie ma katar, a ile kaszel przewlekły?
Jednak nie jest Pani zwolenniczką budowy
ścieżek rowerowych. Dlaczego?
A.P-S.: Protestowałam przeciwko ścieżkom rowerowym, ale nie dlatego że jestem przeciwniczką sportu. To jest na pewno przyszłość, ale
nie dopóki w Krakowie będzie smog. Ścieżki najczęściej znajdują się blisko ulic i rowerzyści, jadąc
w pobliżu samochodów, wdychają te wszystkie
toksyny, a to ma zgubny wpływ na stan ich płuc.
Najpierw trzeba wprowadzić czyszczenie miasta, poprawić jakość powietrza w całym regionie, a potem budować sieć ścieżek rowerowych.
Jakie plany ma jeszcze komisja?
A.P-S.: Ustaliliśmy, że zajmiemy się kilkoma celami strategicznymi, ale nie zapomnimy o małych
inicjatywach. Jedną z nich była wspomniana akcja zmywania ulic miasta. Poprosiliśmy prezydenta, aby MPO wzbogacić o nowe urządzenia do
zmywania, a nie do dmuchania. Akacja zmywanie
ulic to kooperacja MPO i ZIKiT, bo trzeba stworzyć
mapę i program mycia ulic. To znaczy, jeśli danego dnia będzie myta jedna część ulicy, to trzeba
wcześniej powiadomić mieszkańców, aby wtedy parkowali w innym miejscu. Chcemy wprowadzić zakaz korzystania z dmuchaw. Sprawiają one wrażenie, że miasto jest posprzątane, ale
cały kurz i pyły roznoszą się w powietrzu. Chcemy
także wprowadzić plany nasadzeń drzew i krzewów. Kraków ma tereny zielone, są one jednak
zaniedbane. Mamy nadzieję, że nowa jednostka – Zarząd Zieleni Miejskiej – zadba o inwentaryzację terenów zielonych i ich stan. Ponadto
musimy zadbać o edukację społeczeństwa, bo to
procentuje. Przyjęliśmy także cele długoterminowe. I tu przede wszystkim chcielibyśmy zająć się
wymianą kotłów cieplnych, zakazem wjazdu samochodów do centrum, ale także poprawą komunikacji miejskiej. Czekamy już tylko na powstanie obwodnicy Krakowa, bo bez niej takie
działania w mieście nie mają sensu. Najważniejsze jest podnoszenie świadomości ekologicznej.
Chcielibyśmy także wspólnie z Komisją Edukacji
wprowadzić zajęcia dla dzieci, podczas których
specjaliści od spraw zdrowia i ekologii będą uczulać na to, czym powinno się palić w domu, jak segregować śmieci, żeby nie zanieczyszczać swojego najbliższego środowiska, żeby dbać o rośliny
i sadzić je, a nie niszczyć. To wszystko powinno
być przekazywane od małego, tak aby rosło nam
świadome społeczeństwo.
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Zapraszamy do lektury pierwszego po wakacyjnej przerwie Głosu Dzielnic. Tym razem piszemy m.in. o: „Superścieżce”, budżecie obywatelskim w „trójce”, malowaniu na ścianie oraz nowej drodze na Klinach.
Dzielnica II Grzegórzki

Zagospodarowanie terenów trudnych
Kilkanaście godzin prac warsztatowych, dwie setki uczestników i dziesiątki pomysłów – to dotychczasowy bilans projektu „Superścieżka”. Rezultaty warsztatów można oglądać na wystawie wewnątrz ronda Mogilskiego.
„Superścieżka” to pierwszy w Krakowie i jeden z pierwszych w Polsce projektów placemakingowych. Głównym założeniem i celem placemakingu jest tworzenie ciekawych miejsc dostępnych dla każdego, zwłaszcza
w ramach zagospodarowania terenów trudnych, zaniedbanych czy zniszczonych. Tak niewątpliwie jest z półkilometrowym odcinkiem wzdłuż alei
Powstania Warszawskiego. Wystawa na Rondzie Mogilskim to podsumowanie pięciotygodniowych warsztatów organizowanych przez Fundację
Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. Można ją oglądać do końca sierpnia. Mieszkańcy Krakowa mają możliwość zapoznania się z pomysłami, na
które można będzie głosować już 5 września w Teatrze Variété (otwarta
debata od godziny 10.30). Wiosną przyszłego roku, po przejściu fazy administracyjnej rozpocznie się etap realizacji projektu.

ne. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy nadesłać do 4 września na
adres siedziby Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13)
lub pocztą elektroniczną na adres: rada@dzielnica9.krakow.pl. Karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej Rady Dzielnicy IX: www.
dzielnica9.krakow.pl, w Biurze Rady Dzielnicy IX, oraz w sekretariacie CSW
„Solvay”. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć projekt graffiti w formacie A3 lub w formie elektronicznej, z podaniem rozmiaru i kolorów graffiti.
Dzielnica X Swoszowice

Nowa droga na Klinach
Otwarta dla ruchu została nowa droga do osiedla przy ul. Mieczykowej
na Klinach. Inwestycja była prowadzona w dwóch etapach (przebudowa skrzyżowania ulic Bartla, Korpala i Krygowskiego oraz budowa nowej

Dzielnica III Prądnik Czerwony
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony przeznaczyła na budżet obywatelski
najwięcej ze wszystkich dzielnic Krakowa – 450 000 zł. Wystarczy to na
uruchomienie w latach 2015–2016 ośmiu zadań wskazanych przez głosujących mieszkańców. W 2015 r. do realizacji zostaną przeznaczone trzy
projekty: zwycięski projekt „Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony” w okolicach ronda Młyńskiego (1. miejsce, łącznie 2330 punktów) za 65 000 zł;
„Bogactwo nowości i obfitość wyboru, czyli nowinki wydawnicze i nowe
technologie w Twojej osiedlowej bibliotece” za 20 000 zł (4. miejsce w głosowaniu, 1374 punkty); „Dokończenie zagospodarowania skweru Przy
Studni” (16. miejsce, 407 punktów) za 2500 zł. W 2016 roku zostanie zrealizowane kolejnych pięć projektów dzielnicowych, w tym: „Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości pomiędzy mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców” za 268 000 zł (2. miejsce
w głosowaniu, 1714 punktów); stworzenie „Dzielnicowego pośrednic
twa w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym” – kontynuacja za
30 040 zł (5. miejsce, 1031 punktów); „Wykonanie wygodnego zejścia do
przystanku Rondo Barei II” (6. miejsce, 1028 punktów) za 15 000 zł; budowa „Zielonych ławeczek na osiedlach na bis” (7. miejsce, 951 punktów) za
10 500 zł oraz modernizacja placu w ramach projektu „Plac zabaw przy
ul. Ernesta Cieślewskiego” (8. miejsce, 836 punktów) za 44 000 zł.
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Malowanie na ścianie
We wrześniu rozpocznie się I edycja FESTIWALU STREET ARTU w DZIEWIĄTCE, czyli MALOWANIE NA ŚCIANIE. „Festiwal” ma być w założeniu naturalną kontynuacją dwóch konkursów „Graffiti w Przestrzeni Dzielnicy IX”,
zrealizowanych w latach 2013 i 2014. Obok konkursu na projekt graffiti
i jego realizację organizatorzy proponują warsztaty i spotkania edukacyjne z zakresu graffiti oraz wspólne malowanie na ścianie, co pozwoli na
integrację uczestników tych działań, reprezentujących różne pokolenia.
W konkursie udział mogą wziąć uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, studenci, uczestnicy zajęć w domach kultury, klubach
sportowych i członkowie stowarzyszeń oraz osoby nigdzie niezrzeszo-
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fot. Mateusz Żuk

Z rowerem na czele

drogi długości ok. 400 m). Środki na inwestycję – 2 mln zł – pochodziły
z budżetu miasta. To największa inwestycja drogowa na Klinach i zarazem
w całej Dzielnicy X zrealizowana w ciągu kilku ostatnich lat. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne mające na celu poszerzenie innej
drogi na tym samym osiedlu – ul. Bartla. – Nowa droga to dopiero początek wielu bardzo dużych inwestycji na Klinach. Wkrótce na naszym osiedlu powstaną dwa nowe place zabaw (m.in. Smoczy Skwer), wybudowane
zostanie przedszkole, a rewitalizacja fortu gwałtownie przyspieszy – zapowiada Maciej Nazimek, przewodniczący Rady Dzielnicy X Swoszowice.
Dzielnica XV Mistrzejowice

Kalistenika na Plantach
Na Plantach Mistrzejowickich jakiś czas temu powstało urządzenie do
ćwiczeń, zwanych kalisteniką. Jeden z mieszkańców dzielnicy Kamil Chyłek uprawia ten nietypowy sport i zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych trenowaniem. Dyscyplina ta nie wymaga żadnych nakładów finansowych, wystarczy chęć i silna wola. Kalistenika była stosowana
w starożytnej Grecji. Trenowali ją Spartanie przed bitwą, a także gladiatorzy. Znakomicie wpływa na ciało – poprawia równowagę, wytrzymałość
i kształtuje sylwetkę.
26 sierpnia 2015 r.
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Może to samorządowe skrzywienie, ale kiedy wyjeżdżam poza Kraków, w zwiedzanych miejscowościach oglądam lokalny urząd oraz
stronę internetową gminy.

Anna Szybist*

W

Krościenku nad Dunajcem spotkało mnie miłe zaskoczenie,
ponieważ pod Urzędem Gminy przy uroczym rynku znajdują
się dwie elektroniczne tablice. Pierwsza to ekran z dostępem
do internetu dla mieszkańców i turystów. Druga – dużo większa i z lepszą
rozdzielczością działa jak tablet i można na niej znaleźć ogłoszenia wójta
gminy i najważniejsze aktualności – np. gdzie i jak zgłosić występowanie
barszczu Sosnowskiego, o którym tak teraz głośno. Na żółtym pasku przesuwają się po ekranie aktualne terminy dyżurów radnych. Tablica zawiera
również okna z opisami nadchodzących wydarzeń kulturalnych, np. intrygujące „Warsztaty czwartkowe – naftowa niespodzianka – zaprasza Gminne Centrum Kultury”. Widząc taką tablicę, ma się od razu wrażenie, że ktoś
o mieszkańcach stale myśli. Jej lokalizacja w pobliżu przystanku autobusowego sprawia, że wielu, choćby „z nudów”, czyta. Ot, mała, ale skuteczna i godna pochwały miejscowa cyfryzacja.
Ostatnio na jednym z portali społecznościowych mieszkanka Belgii
oznajmiła, iż Kraków „nigdy nie będzie miastem cyfrowym”. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą, mimo że niewątpliwie jeszcze bardzo długa
droga przed nami.
Wciąż za mało mówimy o aplikacji myKRK, przeznaczonej na telefony
komórkowe i tablety. Sama dowiedziałam się o niej niedawno, a przecież
działa od kilku lat. Informacja o tej aplikacji powinna się pojawiać już na
dworcu i lotnisku, a także na wszelkich profilach społecznościowych Urzędu Miasta, Prezydenta i Rady Miasta. Jest to narzędzie niezwykle użyteczne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Krakowa, i – co ważne – stale
się aktualizuje. W zakładce „informacje praktyczne” można zaleźć linki do
stron lotniska i dworców, numery telefonów do korporacji taksówkowych,
na policję, do straży miejskiej, a nawet do biur rzeczy znalezionych. Jeśli
narzekasz, że nie zebrano tych informacji w jednym miejscu, ściągnij aplikację. Wiele razy zdarzyło mi się pomagać komuś, kto pytał przechodniów
o numery „do taksówek”, aplikacja myKRK załatwia ten problem.
W aplikacji zamieszczono rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, mapę
automatów biletowych, mapę terminali rowerowych „KMK Bike”. Są trasy
turystyczne z opisami i zdjęciami obiektów, a co najważniejsze – z możliwością „nawigacji do punktu”, bezcenną dla tych, którzy nie znają dobrze
Krakowa. Chcesz pokazać znajomym najpiękniejsze zakątki Krakowa? Po
prostu idź za myKRK. Możesz również zaplanować własną trasę w zakładce „planer”.
Warto też kliknąć kwadrat „miasto i samorząd”. Znajdują się tam numery telefonów do wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, dzięki
czemu nie trzeba już błądzić po Biuletynie Informacji Publicznej. Aplikacja
doprowadzi nas także do odpowiedniego urzędu za pomocą nawigacji.
Niestety w zakładce nie ma nic o Radzie Miasta, przydałby się chociaż link
do odpowiedniej strony na BIP.
26 sierpnia 2015 r.

fot. archiwum prywatne

Kraków
z perspektywy
Anna Szybist

Ulepszenia wymaga też zdecydowanie zakładka „Kraków rowerem”.
Jak najszybciej trzeba tam zamieścić mapy ścieżek rowerowych, których
powstaje w Krakowie coraz więcej. Warto także zauważyć, że w zakładce
„komunikacja miejska” brakuje linków do strony, gdzie można doładować
kartę miejską i kupić bilety przez internet.
Uważam, że należy zapytać krakowian, jak ulepszyliby miejską aplikację, aby była jeszcze bardziej praktyczna. Z powodzeniem mogłaby pełnić
funkcję najlepszego miejskiego informatora.
Pisząc o cyfryzacji, należy z radością podkreślić fakt, iż coraz popularniejsze staje się kupowanie biletów komunikacji miejskiej za pomocą telefonu komórkowego. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację. Do
konta możemy dołączyć kartę płatniczą lub zapłacić za pomocą przedpłaty (tzw. pre-paid). Dzięki temu unikniemy konieczności posiadania monet
czy stania w kolejce do automatu biletowego na przystanku lub w pojeździe. W razie kontroli wystarczy pokazać sprawdzającemu bilet w telefonie.
Wróćmy jednak do cyfrowych tematów wakacyjnych… Znacznie poprawiła się strona dworca autobusowego w Krakowie – MDA. Bilety na
wiele połączeń można kupić przez internet, płacąc kartą płatniczą lub
przelewem elektronicznym, a nawet tradycyjnym. W większości przypadków bilet można zwrócić (zostaje wówczas pobrana opłata manipulacyjna) lub dokonać na nim zmian (terminu lub godziny odjazdu). Do niedawna jeszcze niewielu przewoźników autobusowych w Krakowie oferowało
taką możliwość. Obecnie do tego sposobu sprzedaży przekonały się nawet niewielkie firmy, oferujące przejazdy na jednej określonej trasie. To
bardzo dobre narzędzie dla osób dojeżdżających do Krakowa do pracy
lub na studia.
Oczywiście przydałaby się w Krakowie miejska profesjonalna mapa
online, pokazująca, jak unikać korków w mieście (mapy obecnie dostępne
nie są zbyt funkcjonalne), potrzebna jest mapa i świetlne tablice na obrzeżach miasta z aktualnie wolnymi miejscami do parkowania. Takie rozwiązanie jednocześnie zachęciłoby kierowców do parkowania na miejskich
parkingach. Mamy dużo do zrobienia na Google Maps (ostatnio pojawiły
się wreszcie zdjęcia Parkingu pod Muzeum – to kropla w morzu potrzeb),
ale jak wiadomo – nie od razu Kraków scyfryzowano.
Okazuje się, że nawet bazgroły – a w zasadzie ich usuwanie – może być
cyfrowe. Na stronie bazgroly.krakow.pl/site/report-new pojawił się formularz, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłosić niepożądane bazgroły na
budynkach. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą załączenia zdjęcia pomalowanej ściany budynku, wpisania nazwy ulicy i numeru domu. Można też
podać dane kontaktowe w celu poinformowania zgłaszającego o przebiegu sprawy. „Nie bądź łoś i zgłoś” – namawia niebieski pasek na stronie.
I ja namawiam również – cyfryzujmy Kraków!
*radna Miasta Krakowa
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Sztuki ludowej życie
po życiu
W swoim sprawozdaniu za 1904 rok działające w Krakowie Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana” podkreślało znaczenie wydawanych
przez siebie „Materiałów”. Stanowiły bowiem one „pod względem
formy – typ zgoła odrębny, nie spotykany u nas, ani za granicą, pod
względem treści – dokument zanikającej sztuki ludowej”.

Michał Kozioł

P

owyższy cytat niezbicie dowodzi, że
działacze bardzo zasłużonego Towarzystwa – naprawdę trudno przecenić zasługi „Polskiej Sztuki Stosowanej” – już
na początku ubiegłego wieku wieszczyli nieuchronne zniknięcie sztuki ludowej. Nie można
im odmówić racji. Przeglądając choćby pierwszy – pochodzący z 1902 r. – zeszyt, bardzo
pięknie wydanych „Materiałów”, możemy tylko
z żalem westchnąć, że już z pewnością w żadnym z domów we wsi Przewóz w powiecie wielickim nie znajdziemy tak fantastycznie malowanego, „skawińskiego” łóżka, a w Istebnej „na
Śląsku Austryackim” nie ma już skrzyń z malowanymi ptaszkami.
A jednak polska sztuka ludowa żyje. Można się o tym przekonać na krakowskim Rynku Głównym, gdzie trwają kolejne, już 39. Targi Sztuki Ludowej. Czym tłumaczyć żywotność
zjawiska, któremu wróżono definitywny kres już
przed przeszło wiekiem?

Handel i rękodzieło

Historia a sztuka ludowa
Dziś w Polsce nie ma już ludu w takim sensie,
jak go definiowano na początku XX w. Jednak
polskim fenomenem jest istnienie na scenie
politycznej „ruchu ludowego”, a na forum kultury sztuki ludowej. „Wikipedia” definiuje sztukę
ludową jako „całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej.
Obok twórczości, którą nazywa się plastyką,
do sztuki ludowej zalicza się też muzykę, tańce, legendy, bajki, poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych. Wszystkie te zjawiska były nierozerwalnie
związane ze sobą oraz z życiem wsi i tworzyły
kulturę ludową”.
Z powodów, których wyliczanie zajęłoby
zbyt wiele czasu, odeszła definitywnie w przeszłość dawna polska wieś. Był to proces długi.
Wojny światowe, brutalna okupacja niemiecka,
powojenne zmiany ustrojowe, wśród których
była także próba przymusowej kolektywiza-
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chłopskich i tacy, którzy jak najszybciej chcieli zrzucić z siebie piętno wiejskiego pochodzenia. Jednak to nie oni, lecz postacie takie jak Jan
Czubek, Tadeusz Seweryn, Stanisław Pigoń, Seweryn Udziela czy Karol Buczek miały znaczący
wpływ na kształtowanie stosunku polskiej inteligencji do tradycji ludowej oraz sztuki ludowej.
Warto przypomnieć, że w Krakowie już
w 1839 r. zaprezentowano wyroby ludowe.
Miało to miejsce przy okazji dorocznej, wrześniowej wystawy prac uczniów Szkoły Sztuk
Pięknych. Reporter „Gazety Krakowskiej” zainteresował się wówczas m.in.: bukietem zrobionym z włóczki oraz „koszem wyplecionym gustownie przez włościanina z Nowej Wsi pod
Krakowem leżącej”. Ów wspaniały wyrób koszykarski „na najpierwszych wystawach zwróciłby
na siebie uwagę i znalazłby amatorów”. Kończąc swoją relację z wystawy anonimowy autor ukrywający się za umieszczoną pod tekstem
literą X, czyli zapewne sam wydawca „Gazety”,
pan Konstanty Majeranowski, stwierdzał, że nawet „najprostsze wyroby garncarskie”, byle tylko
były „dobre, mocne, trwałe, wyrobione (?)” powinny być prezentowane na tego typu wystawach, a w konsekwencji znaleźć licznych nabywców.

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej potrwają do 30 sierpnia

cji, przyspieszyły zanikanie dawnej wsi, a więc
także kultury ludowej. Był to proces nieodwracalny. Kwestią otwartą było jedynie tempo następujących przemian. Warto przypomnieć tutaj pochodzące z 1938 r. twierdzenia, że „nawet
synowie chłopscy w pierwszym pokoleniu, którzy zdobyli w miastach wykształcenie, stają się
ludźmi o kulturze miejskiej, tradycyjnej chłopskiej kultury najczęściej zupełnie nie doceniają, sztuki ludowej nie widzą, tak samo zupełnie
jak ci, którzy się z nią w dzieciństwie nie stykali”.
Powyższa opinia z pewnością była krzywdząca dla znacznej części przedwojennej „inteligencji ludowej”. Z pewnością byli wśród synów

Prawie dokładnie sto lat później, bo w lipcu
1938 r. na posiedzeniu Wakacyjnego Instytutu Sztuki w miejscowości Żabiem nad Czeremoszem, nieoficjalnej stolicy Huculszczyzny,
Helena Schrammówna wygłosiła referat zatytułowany „Ochrona sztuki ludowej”. Referentka, postać znana w środowisku etnografów,
wybitna uczona i uznana artystka malarka zastanawiała się nad przyszłością sztuki ludowej.
Jednym z punktów jej rozważań była kwestia
handlu dziełami sztuki ludowej. Schrammówna
stwierdzała m.in.: „Największą pokusą zajmowania się sztuką ludową jest możliwość handlu jej
wyrobami. (…) Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż wyrobów własnych może dawać i daje niejednokrotnie ludowi dobre zarobki, ale tylko
w takim razie, jeżeli wyroby te naprawdę są na
odpowiednio wysokim poziomie”.
Po wygłoszeniu tych niewątpliwie słusznych zastrzeżeń referentka powróciła do zasadniczego tematu swojego wystąpienia, czyli
do kwestii chronienia ludowego rękodzieła
przed grożącymi mu niebezpieczeństwami,
pozostając jednocześnie przy temacie hand
lowym. Stwierdzała bowiem oto, że „handel
może być bezsprzecznie jednym z ważnych
środków prowadzących do ochrony sztuki
ludowej, ale tylko handel prowadzony przez
osoby, które wiedzą, do czego dążą, i które nie
dopuszczą do niszczenia sztuki ludowej dla
powiększenia obrotów”. Tak więc ludzie zajmujący się handlem wyrobami rękodzieła lu26 sierpnia 2015 r.
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dowego mogli, zdaniem referentki, odegrać
wielką rolę. To właśnie oni mogą i powinni
uświadamiać miejskich odbiorców o wartości
sztuki ludowej. Działalność ta przyczyni się do
podniesienia „ogólnego poziomu kultury artystycznej w miastach, co rykoszetem odbija
się w końcu i na wsi. Brak kultury artystycznej
w mieście jest bowiem jednym z głównych
powodów niszczenia sztuki ludowej”.

Targi Sztuki Ludowej na Rynku
Rozważania Heleny Schrammówny sprzed
prawie osiemdziesięciu lat pozostają do dziś
aktualne. Zmieniły się oczywiście społeczne i gospodarcze realia. Jednak stwierdzenie
o pozytywnej roli handlu dla zachowania sztuki ludowej pozostaje nadal aktualne. Najlepszym argumentem na poparcie tej tezy są –
jak już wspomniano – tradycyjne Targi Sztuki
Ludowej. Tegoroczne są już 39. z kolei. Powołane do życia przed wielu laty świetnie funkcjonują w realiach XXI stulecia. Są najlepszym
dowodem na poparcie zacytowanej wyżej
tezy Schrammówny, że konieczne jest dbanie o wysoki poziom artystyczny oferowanych
wyrobów, gdyż – jak twierdziła ona w 1938 r. –
„na lichym i bezwartościowym towarze prę-

dzej czy później pozna się odbiorca”. Właśfunkcjonalnych, bo stworzonych według stanie dbałość o poziom, a także i autentyczność
rych wzorów, służących ongiś dla zaspokojeprezentowanej na Targach, szeroko rozumiania konkretnych potrzeb wiejskiego odbiorcy.
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Kalendarium krakowskie
26 sierpnia

1924 – policja zatrzymuje za „opilstwo, nierząd,
awantury i włóczęgostwo” ponad 40
osób. Część zatrzymanych wypuszczono po spisaniu stosownych protokołów,
reszta trafia „Pod telegraf”, czyli do aresztu przy ul. Kanoniczej.

28 sierpnia

30 sierpnia

1912 – 
„Ilustrowany Kuryer Codzienny” donosi: „Zgłosił się do naszej redakcji p. Stefan Sadowski, podmajstrzy murarski –
z bułką, we wnętrzu której znajduje się
mucha, czy też jakiś inny robak. Bułka ta
kupiona w sklepie Vorzmanna na Krowodrzy – pochodziła z piekarni Wincentego Molickiego z Nowej Wsi”.

1920 – w „Ilustrowanym Kuryerze Codziennym”
ukazuje się ogłoszenie: „Trzech młodych inteligentnych »Legunów« nawiąże korespondencję z trzema wesołymi
pannami. Małżeństwo nie wykluczone.
Fotografie pożądane. Rzecz traktują seryo. Anonimy do kosza. Zgłoszenia pod
»Brunet, Szatyn i Blondyn« poste restante Przemyśl Zasanie, za okazaniem odznaki Inter. z Husztu L.2120”.

1805 – przychodzi na świat Anna Barbara Libera, w przyszłości poetka znana pod
pseudonimem Krakowianka. Napisane
przez nią krakowiaki są często uważane nawet przez znawców za anonimową twórczość ludową.

29 sierpnia

1990 – umiera profesor Jan Sekuła, wybitny krakowski laryngolog oraz działacz ruchu
ludowego.

1915 – z powodu zajęcia przez sprzymierzone
armie Brześcia Litewskiego Magistrat zarządza „dekorację gmachów miejskich
przez wywieszenie chorągwi o barwach
miejskich, narodowych i państwowych”.
26 sierpnia 2015 r.

31 sierpnia

1 września

2 września

1928 – krakowska prasa donosi, że Rada Ministrów wyraziła zgodę na kupno przez

austriackie towarzystwo ubezpieczeniowe „Feniks” parceli na rogu Rynku i ul.
św. Jana.

3 września

1894 – na Prądniku Czerwonym płoną stajnia
i stodoła gospodarza o nazwisku Bader.
Ogień lokalizują i ratują sąsiednie budynki mieszkańcy Prądnika oraz ułani
z pobliskich koszar.

4 września

1914 – na Błoniach składa przysięgę 3500 żołnierzy Legionu Zachodniego.

5 września

1894 – krakowska prasa donosi o aresztowaniu
niejakiego Konstantego Frankowskiego,
który w celach rabunkowych napadł na
swojego byłego pryncypała, znanego
krakowskiego introligatora Antoniego
Szczerbińskiego. Na szczęście zamach
i rabunek się nie udały, choć były terminator celem ogłuszenia uderzył dawnego chlebodawcę „żelazną linją w głowę,
zadając mu krwawą ranę”.
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Hultaj wśród
profesorów

fot. Wiesław Majka / UMK

Mistrz słowa, całkowicie zakochany w Krakowie. Nie pisał o nim, lecz
opowiadał. Wychowawca wielu pokoleń przewodników miejskich,
niestrudzony twórca, dociekliwy naukowiec. Takim zapamiętaliśmy
zmarłego 10 czerwca 2015 r. profesora Michała Rożka.

Michał Rożek (1946–2015)

Marek Mirosławski

U

rodził się w 1946 r. jako krakus z dziada pradziada. To być może tłumaczy
jego miłość do podwawelskiego grodu. Zdał maturę „w Sobieskim”, czyli w II Liceum
Ogólnokształcącym, a potem studiował historię
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitował się w 1979 r.
Pierwszą miłością Michała Rożka stała się
królewska katedra na Wawelu. To tam służył
jako ministrant. Poprzez wyostrzony zmysł obserwacji i naukę u najlepszych krakowskich
profesorów (wśród nich Bolesław Faron, Karol Estreicher, Tadeusz Ulewicz czy Kazimierz
Wyka) cały czas pogłębiał wiedzę na temat
pereł polskiej historii. Nic więc dziwnego, że
młodego naukowca wypatrzył kardynał Karol
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Wojtyła i zlecił mu misję oprowadzania krakowskich seminarzystów po katedrze. Swoją erudycją, gawędziarstwem i elokwencją zjednał sobie młodych adeptów do stanu duchownego.
Z czasem zaczął wykładać także na kursach dla
przewodników miejskich, a jego notatki stworzyły książkę pt. „Krakowska katedra na Wawelu”, wydaną w 1976 r. w formie przewodnika.
Dodajmy, wielokrotnie wznawianą, także w obcych językach.
Jako pracownik naukowy wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej, przekształconej
później w Akademię. Nieustannie jednak pisał
książki, artykuły historyczne i popularnonaukowe oraz felietony. Paweł Piotrowski, dyrektor
wydawnictwa Petrus, wspomina: – Zawsze, kiedy odwiedzałem profesora, miał rozłożoną maszynę do pisania, w której widniała kartka pa-

pieru. Obok na stosach piętrzyły się kolejne
teksty przeznaczone do dalszych prac.
Michał Rożek był wytrawnym znawcą dziejów swego rodzinnego miasta. Działał w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Pisał nie tylko o Wawelu, lecz także o wielu
innych znanych miejscach naszego grodu. Wymieńmy kilka z nich: kościoły Zwierzyńca, kopiec Kościuszki, Skałka, bazylika św. Floriana.
Osobne książki napisał o polskich insygniach
koronacyjnych, o bitwie pod Grunwaldem czy
o wiktorii wiedeńskiej. Opracował także wiele pozycji o tych faktach dziejowych, których
próżno szukać w oficjalnym kanonie historii. Kto na przykład wie, że słynny aktor Ludwik
Solski jadał posolone ciastka? Albo że król Władysław Jagiełło przebywał godzinami (!) tam,
gdzie królowie zazwyczaj chadzają piechotą
i w tym czasie pomyślnie załatwiał wiele spraw
swoich poddanych? Albo że w dobie renesansu
pod Wawelem działał „klub opilców i osralców”,
do którego należały tuzy krakowskiej inteligencji? Tak, tak, drodzy Państwo, takie rzeczy tylko
w książkach Rożka!
Swoje analizy prowadził także w dziejach
krakowskiego półświatka. Tak zrodziła się bestsellerowa pozycja „Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie”, którą napisał wspólnie z historykiem Kościoła ks. Janem Kracikiem.
Przyjaciele Profesora zgodnie mówią, że zapamiętają go jako zapalonego historyka, a przy
tym bardzo życzliwego człowieka. Nigdy nie
odpuszczał, gdy chodziło o rozwiązanie jakiejś
zagadki. – Kiedykolwiek do niego zadzwoniłam, nawet późnym wieczorem, zawsze mnie
wysłuchał, a jeśli nie znał odpowiedzi na moje
pytanie, to prosił, aby poczekać, a potem oddzwaniał wczesnym rankiem z gotową odpowiedzią – wspomina Monika Wąs. Zawsze
punktualny i słowny, miał przy tym wielki dystans do siebie i do ludzi. W swoich książkach
wpisywał oryginalne dedykacje: „od hultaja Michała”, czy też: „ofiaruję te nudy”. Dorysowywał
przy tym małą bułkę w kształcie... rożka. – Nie
posiadał komórki czy komputera – dodaje Piotrowski. – Nigdy jednak nie odmawiał filiżanki
kawy, który to napój bardzo lubił.
Profesor Michał Rożek pozostanie w naszej
pamięci jako najpopularniejszy autor książek
historycznych o Krakowie. Nic więc dziwnego,
że na krakowskich Rakowicach żegnały go tłumy. Spoczął w Alei Zasłużonych, bo przecież
jego zasługi dla Krakowa są nie do przecenienia. W imieniu władz Miasta Zmarłego pożegnał dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Stanisław Dziedzic. Podkreślił, że
Kraków żegna dziś swego wielkiego uczonego,
dla którego historia i tradycje podwawelskiego
grodu stały się sensem, treścią i pasją życia. Był
jej wierny do końca.
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konkurs

I tak zostaliśmy
rodziną zastępczą...
9 lipca ogłoszono wyniki konkursu literackiego „I tak zostaliśmy
rodziną zastępczą”. Wszystkie historie były tak poruszające i tak różnorodne, że postanowiliśmy wydrukować każdą z nich, nie tylko zwycięskie prace. Dziś prezentujemy opowiadanie Katarzyny Kowal, która
zdobyła największe uznanie wśród jurorów i pierwszą nagrodę – „za
piękną kompozycję z puentą, pokazanie codziennej historii rodziny
wpisanej w ponadczasowy wymiar”. Zapraszamy do lektury!

Katarzyna Kowal

Przy tej okazji odkrywaliśmy wzajemnie nasze
poczucie humoru, cierpliwość, to, co lubimy roistorię naszej rodziny napisała przybić, a także przekonywaliśmy się o umiejętności
jaźń. Ta czarodziejska więź budująwspólnego działania. Mieliśmy również okazję
ca wszystko co dobre w naszym żygrać wspólnie w gry planszowe (to hobby naciu oplotła naszą piątkę i sprawiła, że staliśmy
szej rodziny), co dawało nam możliwość wspólsię rodziną.
nego przeżywania radości, zabawy, a także
Na początku było nas czworo: Krzysztof –
kształtowało w nas umiejętność osiągania komgłowa rodziny i jedyny przedstawiciel mępromisu w kwestiach spornych (zawsze mamy
skiego rodu w naszym domu, Karolina – córtaki moment w grze, kiedy wybucha burzliwa
ka, gimnazjalistka, wprowadzająca w domowe
dyskusja). Ważnym wydarzeniem w naszych repielesze burzowe elementy,
lacjach była pierwsza dwunastolatka, Julia – młodsza
dniowa wycieczka. Przecórka, robiąca błyskotliwą
konaliśmy się na niej, że
Kiedy trzeba,
karierę przedszkolaka, Kanasza piątka potrafi osiąrazem
tarzyna – czyli ja, mama.
gać wspólne rozwiązania
płaczemy,
Na takim to etapie na(jeden dzień spędziliśmy
szego życia poznaliśmy
w wesołym miasteczku,
a kiedy nam
naszą córkę zastępczą –
gdzie każdy miał inny powesoło,
Sabinkę. Sabinka dołączymysł na karuzelowe szaleńwybuchamy
ła do klasy, w której uczystwa) oraz szanować wzaśmiechem.
ła się Karolina. Dziewczyny
jemnie swoje potrzeby.
razem chodziły na zajęcia
Swoją osobowością, tym,
artystyczne, co zbliżyło je
kim jest, Sabinka sprawiła, że
do siebie. W drugim semestrze Karolina miają pokochaliśmy. Właśnie dlatego, gdy rodzinna
ła rekonstrukcję stawu skokowego, więc przez
piecza zastępcza, w której Sabinka się znajdodłuższy czas nie chodziła do szkoły. Sabinwała, przekształciła się w instytucjonalną formę
ka odwiedzała Karolinę, przynosząc jej zeszyty
opieki, nikt z nas nie miał wątpliwości, że Sabini wspierając ją w tym trudnym okresie. Wtedy
ka powinna z nami zamieszkać.
nawiązała się przyjaźń między dziewczynkami,
Od szesnastu miesięcy toczymy więc poranktóra utrwalała się i rozwijała przez kolejne lata,
ne boje o łazienkę, łączymy w jednym wakacyjrozszerzając się na wszystkich członków rodzinym miejscu Bałtyk z Tatrami i lato z zimą. Kieny. Wspólnie spędzony czas pozwalał nam pody trzeba, razem płaczemy, a kiedy nam wesoło,
znawać siebie w różnych sytuacjach i doprowawybuchamy śmiechem. Gdy przeżywamy trodził do nawiązania się między nami wszystkimi
ski, cieszymy się wzajemnym wsparciem i miwięzi sympatii i zaufania.
łością. Gdy przeżywamy radość, cieszymy się,
Sabinka, przychodząc do nas, brała udział
że możemy ją razem dzielić.
w naszym codziennym życiu. Dużą przyjemJesteśmy razem szczęśliwi, a data formalneność sprawiało nam wspólne pieczenie ciast,
go powstania naszej rodziny zastępczej stała się
robienie sałatek czy też realizowanie innych kunaszym ulubionym wspólnym świętem.
linarnych pomysłów naszej babskiej czwórki.

H
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Zapraszamy
na wycieczki
rowerowe!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
nauczyć się, jak bezpiecznie i przyjemnie
podróżować na rowerze w Krakowie, na
edukacyjne Velo-wycieczki rowerowe!
Eskapady odbywają się na rowerach
miejskiej wypożyczalni rowerów KMK Bike
(bezpłatnie), każda z nich trwa ok. trzech
godzin.
Terminy najbliższych wycieczek:
• 30 sierpnia, godz. 11.00, miejsce zbiórki:
przy kładce o. Bernatka od strony
Podgórza, u zbiegu ulic Brodzińskiego
i Nadwiślańskiej
• 5 września, godz. 11.00, miejsce zbiórki:
przy Błoniach, u zbiegu al. 3 Maja i al.
Focha, naprzeciwko Muzeum Narodowego
• 13 września o godz. 10.00, miejsce zbiórki:
Mały Rynek od ul. Siennej
Prowadzącymi wycieczkę będą świetnie
przygotowani członkowie Stowarzyszenia
Kraków Miastem Rowerów.
Zgłaszać się można e-mailowo: joanna.
majdecka@um.krakow.pl z dopiskiem
WYCIECZKA KMR lub telefonicznie: 12 61687-70 (od pon. do pt. w godz. 7.30–15.30).
Na zakończenie wyprawy jej uczestnicy
otrzymają zestaw upominków rowerowych.
Więcej informacji na ten temat na stronie:
www.krakow.pl.
Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą
lepiej poznać historię podczas rekreacyjnych
przejażdżek rowerowych z licencjonowanym
przewodnikiem – również na rowerach
miejskiej wypożyczalni rowerów KMK Bike.
Najbliższe Velo-przejażdżki rowerowe
planowane są na:
• 29 sierpnia, godz. 15.00 „Kraków w cieniu
żywiołów”, miejsce zbiórki: pl. Bohaterów
Getta
• 6 września, godz. 10.00 „Podgórze 100-lecie przyłączenia Podgórza do
Krakowa, miejsce zbiórki: Rynek Podgórski
• 12 września, godz. 15.00 „Impresje
nowohuckie”, miejsce zbiórki: pl. Centralny
Swoje uczestnictwo można zgłosić tak jak
wyżej – w przypadku e-maila z dopiskiem
„Wycieczka RENESANS”.
(JM)
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Złóż wniosek o dotację
30 września 2015 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie
w 2016 r. dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych. Termin
ten nie dotyczy przypadków ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera Uchwała Nr CIV/1394/10 Rady Miasta Krakowa z 23
czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy
Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności (z późn. zm.).
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy pl.
Wszystkich Świętych 11.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na
prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem prac planowanych do realizacji w 2016 r. powinny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionym w cytowanej wyżej uchwale oraz we wzorze wniosku) do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego UMK. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji
nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również
przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości organizowane we wrześniu 2015 r.
Gmina Miejska Kraków oferuje do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę usługową, hotelową, mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, garaże, lokale użytkowe, lokale mieszkalne, strychy do
adaptacji, oraz nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami przePołożenie nieruchomości
ul. Józefa 15 bud. mieszkalno-użytk.
front + oficyna o pow. łącznej 232,34 m kw.
ul. Starowiślna 45
lokal mieszkalny o pow. 87,68 m kw.
ul. Krowoderska 4
lokal mieszkalny o pow. 42,81 m kw

ul. Powstania Styczniowego
dec. WZ budynek mieszkalny z garażem
miejscowość Wicie gmina Darłowo
mpzp. pod ośrodek wypoczynkowy i zab. mieszkaniową
ul. Szeroka 34
budynek użytkowy o pow. użytk. 331,30 m kw.
ul. Zamkowa 14
budynek mieszkalno-użytk. o pow. użytk. 338,31 m kw.
ul. Chopina 14
lokal mieszkalny o pow. 69,01 m kw.
ul. św. Jana 2
lokal mieszkalny o pow. 85,56 m kw.

ul. Jeleniogórska
mpzp „Zakopiańska – Zawiła” zab. mieszk. jedn. MN.8

ul. Szara
Wz-budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem
ul. Królewska nr 61
garaż oznaczony nr G10
o pow.9,42 m kw.na motocykl
al. Zygmunta Krasińskiego nr 22
lokal użytkowy o pow. 30,50 m kw.
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znaczonymi do remontu. Treść ogłoszeń o przetargach wraz z mapą lokalizacji zamieszczona jest na stronie: www.bip.krakow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, nr
tel. 12 616-98-08, 616-98-09, w godzinach pracy urzędu.
Aktualna oferta nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Powierzchnia w ha

Obręb

Cena wywoławcza
w zł

Kwota Wadium
Data i godzina
Płatne do dnia.
przetargu
1 127 000,00
57 000,00
4.09.2015
31.08.2015
godz. 9.00
422 400,00
22 000,00
4.09.2015
w tym lokal 379 400,00
godz. 10.00
grunt 43 000,00
31.08.2015
260 000,00
13 000,00
4.09.2015
w tym lokal 211 640,00
godz.11.00
grunt 48 360,00
31.08.2015

11

0,0254

15Ś

39/1

0,0381

11 Ś

50/1000 cz.65/3,65/6i
65/7
(uż.wiecz.)

119 Ś

85/10

0,0227
0,0277
0,0083
0,0587
0,0852

53

210 500,00

3/4

0,9464

1 318 500,00

34

0,0282

0027
Wicie
12 Ś

1 700 000,00

468

0,0370

10 P

1 170 000,00

72/1000 cz.595
(uż.wiecz.)

0,0577

4K

18/1000 cz.170
171
172
(uż.wiecz.)

0,0362
0,0447
0,0405
0,1214

1Ś

124/3
126/2
128

44 P

362/8

0,0051
0,0394
0,0648
0,1093
0,0101
0,0212
0,0313
0,0836

497 800,00
w tym lokal 429 020,00
grunt 68 780,00
887 900,00
w tym lokal
822 388,00
grunt 65 512,00
(zabytek – bonifikata 5 proc.)
354 000,00

196/1

0,0299

14 K

844/13
844/14

53 P

3K

85 000,00 + podatek VAT
w stawce 23 proc. od 68 proc. ceny
wywoławczej
16 160,00
garaż: 12 514,00
grunt: 3 646,00
108 640,00
lokal: 90 443,00
grunt: 18 197,00

11 000,00
31.08.2015
66 000,00
31.08.2015
170 000,00
3.09.2015
117 000,00
3.09.2015
50 000,00
3.09.2015

4.09.2015
godz.12.00
4.09.2015
godz. 13.00
8.09.2015
godz. 9.00
8.09.2015
godz. 10.00
8.09.2015
godz. 11.00

89 000,00
3.09.2015

8.09.2015
godz. 12.00

35 000,00
7.09.2015

11.09.2015
godz. 9.00

10 000,00
7.09.2015

11.09.2015
godz. 10.00

1 600,00
7.09.2015

11.09.2015
godz. 11.00

11 000,00
7.09.2015

11.09.2015
godz. 12.00

26 sierpnia 2015 r.

IE

