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Program „Akcji Zima” 2014 z Domem Kultury „Podgórze”
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zajęcia w ferie zimowe. Czas trwania akcji: 16-28 luty 2015.
Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do godz. 15.00
- sporty zimowe – zjeżdżanie na sankach,
jabłkach z górek w Podgórzu
- wyjście na kręgielnię

FERIE Z X MUZĄ

- wyjście do kina
- mini-festiwal ilmów o zimie
- konkurs ilmowy

SPACERY ZE SZTUKĄ KRAKOWA

- poznawanie krakowskich zabytków połączone z konkursami tematycznymi: „Krakowscy malarze”
- zwiedzanie krakowskich muzeów i galerii

ZABAWY TWÓRCZE

KRAINA ZABAW PLASTYCZNYCH

- zajęcia w zakresie malarstwa, rysunku,
- konkursy plastyczne: „Kraków zimową porą”, „Śnieżne wycinanki”,
- kompozycje z wyobraźni

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

- zabawy sprawnościowe na śniegu w Parku Bednarskiego
- konkurs na śniegową rzeźbę

- warsztaty sztukatorskie
- warsztaty makramy
- warsztaty tworzenia ozdób z ilcu

SPOTKANIA PRZY GRACH LOGICZNYCH
I PLANSZOWYCH

- układanie puzzli, kalambury,
- rozgrywki szachowe
- gry planszowe: twister, scrabble, warcaby, chińczyk, monopol, nemo.

Informacje: DK Podgórze ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, tel. 012-656-36-70, 012-656-18-90,
021-656-45-43, podgorze@dkpodgorze.krakow.pl strona: www.dkpodgorze.krakow.pl

„Akcja Zima” z Osiedlowym Klubem Kultury Przewóz
ul. Łutnia 1, tel. 12-653-22-59; 519309346 kultura.przewoz@gmail.com; www.klubkultury.blogspot.com.
Zapraszamy wszystkie dzieci od lat 7. Godziny zajęć: od poniedziałku do piątku od godz.10.00 do godz.
15.00 w dni wycieczek dłużej.
warsztaty kulinarne, spotkania inspirowane kulturą różnych narodów: poznawanie tradycji i obyczajów danego kraju, zajęcia
o charakterze literackim, muzycznym z wykorzystaniem slajdów, ilmów video oraz realizacja konkursów tematycznych, warsztaty plastyczne, warsztaty komiksu, warsztaty sztuki użytkowej (projektowanie etykiet i opakowań), warsztaty lamenco, hip
hopu i street dance’u- warsztaty teatru cieni, lekcje umuzykalniające, wycieczki do muzeów krakowskich, wyjścia do kinoteatru
„Wrzos”, bloki zabaw terenowych.

Program „Akcji Zima” z Klubem Osiedlowym Rybitwy
ul. Rybitwy 61; tel. 12-653-11-31; 519309347; kkrybitwy@op.pl . Godziny zajęć: od poniedziałku
do piątku od godz. 9.00 do godz.14.00 w dni wycieczek dłużej.
wycieczki do atrakcyjnych miejscowości podkrakowskich, zwiedzanie zabytków Krakowa oraz organizowanie konkursów wiedzy na ten temat, warsztaty w Krakowskiej Manufakturze Czekolady, wyjścia do kin, zimowe zabawy plenerowe, zimowe olimpiady, warsztaty pszczelarskie, bloki konkursowe (literackie, plastyczne, muzyczne), zabawy taneczne, plenery malarskie i plenery malarskie i fotogra iczne, otwarte zajęcia muzyczne, sportowo – rekreacyjne, plastyczne (orgiami, ceramika, rękodzieło
artystyczne), literackie, taneczne, kulinarne.
Oprac. MP/fot. i mat. DK Podgórze
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Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Podgórzu
Konkurs organizowany przez przez Radę Dzielnicy XIII oraz Szkołę Podstawową nr 65 został przygotowany dla uczniów podgórskich szkół podstawowych.

Po raz kolejny dzieci mogły rywalizować w różnych konkursach i jednocześnie sprawdzić swoją wiedzę na temat
dzielnicy, w której mieszkają.
Konkursy odbyły się w dwóch kategoriach: praca indywidualna i grupowa. Uczestnicy mogli wziąć udział w trzech
konkurencjach zaproponowanych przez organizatorów.
Zawody indywidualne to „Kapsuła czasu-przesłanie dla
potomnych”, skierowany do uczniów klas I-VI oraz konkurs
plastyczny „Kukiełki” dla uczniów klas II-III.
Rywalizacja grupowa odbyła się 28 października 2014
roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 65. Uczestnicy rywalizowali w kategoriach klas IV-VI oraz II-III.

Odbyły się dwa konkursy: dla starszych uczniów był to
turniej „ Kocham Cię Podgórze”, dla młodszych
We wszystkich zadaniach wzięło udział 64 uczniów. Spośród dostarczonych prac i przeprowadzonych konkursów
zostali wyłonieni zwycięzcy. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa Nr 65, drugie Szkoła Podstawowa Nr 137, na
podium stanęła także Szkoła Podstawowa Nr 29.
Trzynastego listopada, w siedzibie Rady Dzielnicy XIII,
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za dobrą zabawę.
Paulina Bugajska-Bialik/tekst i foto
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Odnowiony Jelonek
W listopadzie zakończyły się prace konserwatorskie przy renowacji zdobienia Domu pod Jeleniem u zbiegu ul. Brodzińskiego i Rynku Podgórskiego, która stanowi oryginalna rzeźba przedstawiająca jelonka.
Renowację wykonano na podstawie archiwalnych fotogra ii. Figura została odlana w cemencie romańskim. Prace
zostaną wykonał w Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych przy ul. Lipowej 3.
Dom Pod Jeleniem wzniesiony został końcem XVIII wieku. Miał charakter dworu-zajazdu, usytuowanego przy granicy krakowsko-austriackiej. W okresie dwudziestoleci międzywojennego dobudowane zostało II piętro.
W narożniku kamienicy znajduje się płaskorzeźba
przedstawiająca dwa jelenie o wspólnej głowie z porożem.
Uroczyste odsłonięcie jelonka po konserwacji miało
miejsce 25 listopada. Prace konserwatorskie wykonane zostały dzięki staraniom Stowarzyszenia PODGÓRZE.PL
Na podst. www.podgorze.pl oprac. MP/fot. MP

Wznowiony ruch samochodowy przy Rynku Podgórskim
11 grudnia wznowiony został ruch na jezdni wokół Rynku Podgórskiego. Jak planuje ZIKIT, do końca roku
2014 powinien zakończyć się remont nawierzchni Rynku Podgórskiego.
Oddano także do użytku nowe chodniki i odnowiony
parking. Ruch samochodowy wokół placu odbywa się zasadach takich jak przed remontem. Na rok 2015 planowane są
natomiast prace związane z montaże. studni, ławek i koszy.
Projekt przebudowy Rynku Podgórskiego w wersji ostatecz-

nej ustalony został trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami, gdzie wzięto pod uwagę większość postulatów
mieszkańców, w znacznej mierze związanych z architektura
zieleni.
Na podstawie www.magicznykrakow.pl oprac. MP

Zakończenie prac konserwatorskich na Kopcu Krakusa
15 grudnia nastąpił odbiór robót związanych z rewitalizacją budowli. Prace obejmowały uporządkowanie
oraz zabezpieczenie przed degradacją otoczenia kopca.
Prace konserwatorskie polegały zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem przez wodę spływającą z kopca, serpentyny
drogi dojazdowej. Analogiczne rozwiązania zastosowano
również przy schodkach terenowych, skracających łuki tych
serpentyn oraz odnowiono historyczne słupki rejonu fortecznego, ścieżkę obwodową wokół kopca i fortu oraz trzy
kaponiery.

Na rok 2015 zaplanowane są dalsze prace dotyczące ławek i tabliczek informacyjnych oraz ochroną zieleni.
Prace na zlecenie ZIKiT wykonała irma SKO – BUD,
koszt tego przedsięwzięcia szacowny jest na o 0,5 mln zł,
z czego 20 proc. kosztów zostało pokrytych przez Społeczny
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.
Na podstawie www.magicznykrakow.pl oprac. MP

„Miejsce przyjazne seniorom” – Dom Kultury
„Podgórze” laureatem po raz drugi
8 grudnia podczas uroczystej Gali Finałowej akcji „Miejsce przyjazne seniorom” nagodzonych zostało
certyfikatami 38 instytucji, w tym Dom Kultury „Podgórze”.
Certy ikaty przyznane są przeze przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę. Inicjatywa ta, ma na
celu promocję miejsc na terenie miasta, które mają ofertę
dostosowaną do potrzeb osób starszych (oferowanie produktów, usług i zniżek), a także tam, gdzie osoby starsze
mają dla siebie miłą atmosferę i są odpowiednio obsługi-

wane. Organizatorami i realizatorami akcji ze strony Gminy
Miejskiej Kraków jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa – Referat ds. Młodzieży i Seniorów, ze strony Województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie.
Na podstawie www.magicznykrakow.pl oprac. MP
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ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
Zarządzanie i koordynowanie akcją zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Miasta Krakowa w sezonie zimowym 2014/2015 realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. Szczegółowy wykaz dróg
i chodników objętych zimowym utrzymaniem znajduje się na stronie: www.mpo.krakow.pl
Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO pod numerem telefonu: 12-64-62-361 lub adres e-mail: interwencje24h@mpo.krakow.pl. W trakcie trwania sezonu
zimowego, tj. od 15 października 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. prowadzone są całodobowe dyżury służby koordynacyjno-interwencyjnej.

Uchylmy okienka dla kotów
Zbliża się zima, okres szczególnie trudny dla bezdomnych kotów. Pomóżmy im przetrwać ten trudny czas, uchylmy choć jedno okienko w piwnicy,
aby mogły schronić się przed mrozem i śniegiem! Dokarmiajmy je, one nie
potra ią same o siebie zadbać, zdane są jedynie na dobre serce człowieka.
Pamiętajmy, zgodnie z treścią Art.1 Ustawy o ochronie zwierząt: „Zwierzę,
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Nie zapominajmy również
ptakach. Dla nich zima też jest trudnym okresem. Karmę możemy sami przygotować z mieszanki nasion: słonecznika, dyni, pszenicy, owsa lub gotową
kupić w sklepach ogrodniczych i zoologicznych. Ale należy pamiętać: spleśniały chleb i zepsute warzywa nie nadają się do dokarmiania ptaków!!! Podawanie tego typu resztek może ptakom zaszkodzić, wywołać choroby, a nawet
spowodować śmierć! POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.
Iwona Praczyńska/tekst i foto
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WYBORY DO RADY DZIELNICY
Zakończyły się wybory do Rady Dzielnicy XIII Podgórze. Przedstawimy Państwu pełną listę kandydatów,
którzy wywalczyli mandaty.
W wyborach wzięło udział 33,21proc. uprawnionych do głosowania Wynik może nie jest imponujący, ale to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do poprzednich wyborów z 2011 roku, gdzie frekwencja wyniosła 13,68 proc.

RADNI DZIELNICY XIII PODGÓRZE
W KADENCJI 2014-2018
Okręg 1 – Teresa Kural

Okręg 12 - Joanna Rabiasz

Okręg 2 - Bolesław Krzysztof Markiewicz

Okręg 13 - Iwona Praczyńska

Okręg 3 – Aurelia Czerwińska-Pacura

Okręg 14 - Jacek Młynarz

Okręg 4 - Jerzy Panek

Okręg 15 - Tadeusz Styrski

Okręg 5 - Barbara Jadwiga Orłowska

Okręg 16 - Adam Wrona

Okręg 6 - Katarzyna Pabian

Okręg 17 - Krzysztof Włosik

Okręg 7 - Barbara Baran

Okręg 18 - Bogdan Wajda

Okręg 8 - Tomasz Maciej Kołomyjski

Okręg 19 - Jacek Bednarz

Okręg 9 - Adam Kasprzyk

Okręg 20 - Patrycja Trębacz

Okręg 10 - Piotr Świtalski

Okręg 21 - Magdalena Modzelewska-Kadow

Okręg 11- Szymon Toboła
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W najbliższym czasie ukażą się wydawnictwa okolicznościowe oraz materiały dotyczące naukowego sympozjum, które odbyło się w październiku 2014 roku. Działania te są częścią obchodów 100 rocznicy połączenia Podgórza z Krakowem, jakie wspólnie realizują Rada Dzielnicy XIII Podgórze oraz Dom Kultury
„Podgórze”.

WYDAWNICTWA:

„Podgórze w pocztówkach i nie tylko”: Album zrealizowany przez znanego krakowskiego kolekcjonera Marka
Sosenko. Prezentuje zdjęcia Podgórza sprzed 100 lat i jego
przemiany. Uzupełnieniem fotogra ii będzie prezentacja dokumentów i winiet podgórskich zakładów przemysłowych.
Książka zostanie wydana w 1500 egzemplarzach.
„Dziadzio Władzio i duch Podgórza”: Opowiadanie autorstwa Ewy Stadtmuller, w dostępny sposób prezentujące
historię Podgórza dla najmłodszych czytelników. Książeczka
będzie mieć charakter opisu spaceru, który tytułowy dziadek odbywa ze swoim wnuczkiem po Podgórzu. Od strony
plastycznej uzupełniają ją zdjęcia Marty Stefańczyk i ilustracje Artura Nowickiego. Książka zostanie wydana w 1000 egzemplarzy.
„Opowieść o Podgórzu w stulecie połączenia z Krakowem – historia miasta w zbiorach Domu Historii Podgórza” Książka autorstwa Melanii Tutak jest próbą nakreślenia dziejowej panoramy miasta, widzianej ze szczytu Kopca
Krakusa na podstawie muzealiów ze zbiorów Domu Historii
Podgórza. Wśród tematów znaleźć można oczywiście opowieść o prehistorii Podgórza, historię powstania i rozwoju
miasta do momentu połączenia z Krakowem. Książka zostanie wydana w 1000 egzemplarzy.
Leporello (okolicznościowa składanka) z pocztówkami
Podgórza ukazująca Podgórze dzisiejsze oraz sprzed 100
lat. Leporello zostanie wydane w 500 egzemplarzach.
Mapa – Wznowienie mapy ukazującej Stare Podgórze w skali 1: 5000 z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami. Zaletą mapy jest opis 30 obiektów z angielskim tłumaczeniem.
Mapa zostanie wydana w 1000 egzemplarzy.

Materiały dotyczące Sympozjum z okazji 100 rocznicy
połączenia Podgórza i Krakowa: W dniu 16 października
2014 w Domu Kultury odbyło się Sympozjum, w ramach,
którego zaprezentowano referaty dotyczące najistotniejszych zagadnień związanych z miastem Podgórze przeddzień połączenia z Krakowem, a także o planowanym Muzeum Podgórza.
FILM DOKUMENTALNY „ŚLADAMI HISTORII PODGÓRZA”:
Film opowiadać będzie o dziejach niezwykłego miejsca nazywanego obecnie Dzielnicą XIII Podgórze. Szczególny nacisk
został położony na dzieje Miasta Podgórze. Na scenariusz ilmu złożą się: wątki historyczne, legendy, opowieści a także
wspomnienia i re leksje wielu osób, które były bardzo blisko
związane z Podgórzem. Prezentowana historia obejmować
będzie następujące rozdziały: prehistoria, Wolne Królewskie
Miasto Podgórze, połączenie Podgórza z Krakowem, II wojna
światowa, czasy PRL-u.
Ponadto planowane są dwa okolicznościowe murale.
Oprac. MP
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Oferta kulturalna Domu Kultury „Podgórze”
W swojej ofercie kulturalnej Dom Kultury Podgórze nastawiony jest na wszystkie grupy wiekowe. Imprezy
kulturalne proponowane przez Dom Kultury to przede wszystkim koncerty, spotkania oraz zajęcia sportowe, aktywizujące podgórską społeczność.
Działający przy placówce Klub Seniora proponuję wiele atrakcyjnych wycieczek po Krakowie i okolicach oraz zajęć
sportowo-ruchowych. Podgórscy seniorzy
mogą także brać udział w Klubie szachowo-brydżowym, a także w organizowanej
raz w miesiącu potańcówce dla dorosłych.
W ramach oferty kulturalnej dom
kultury proponuję szereg imprez: wykłady, spotkania i koncerty.
Do najważniejszych wykładów należą
cykle: Fenomen dziedzictwa kulturowego
Indii”), historyczne („Seans XX w- ilmy
ze zbiorów IPN, „Gawędy historyczne Zoii Pęderskiej”), literackie („Litera-TURA
PIĘKNA-opowieść”, „ Klub Czytelniczy”).
Wśród oferty muzycznej najważniejsze koncerty to przede wszystkim cykl
„Koncerty Środowe”, „Inspirujące Czwartki” oraz organizowane raz w miesiącu
spotkanie z operetką. Ważnym elementem oferty muzycznej są regularne koncerty zespołów i chórów z północy Europy
(Skandynawia i Wielka Brytania), które
nierzadko odbywają się w scenerii podgórskich kościołów.
Dla miłośników książek Dom Kultury „Podgórze” proponuje szereg spotkań
z lekturą współczesnej poezji i prozy. Orgaznizowane kilka razy w miesiącu spotkania z krakowską poezją współczesną
oraz z nowościami wydawniczymi mają
spora grupę sympatyków. Spotkania te,
często mają charakter parateatralny.
W okresie wiosny i jesieni dom kultury organizuje szereg imprez plenerowych
dla dzieci: Podgórski Dzień Przedszkolaka,
Pikniki Integracyjne, Park Sztuki, Podgórska Gra Terenowa. Dla dzieci i młodzieży
szkolnej organizowane są także konkursy
plastyczne, literackie, muzyczne i recytatorskie.
Do najważniejszych i najbardziej renomowanych imprez Domu Kultury „Podgórze” należą: Uroczysty Koncert
Noworoczny, Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego, OFAFA, Podgórskie
Letnie Koncerty, Tynieckie Recitale Organowe oraz Podgórska Jesień Kulturalna.
Bieżące informacje o ofercie i programie można śledzić na stronie www.dkpodgorze.krakow.pl oraz można także pobrać
z siedziby przy ul. Sokolskiej 13 programy
i ulotki.
Marta Półtorak /tekst i foto
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PATRONI NASZYCH ULIC (11)
Ulica Ignacego KRASICKIEGO
Od ul. Długosza do ul. Mitery. Po obu
stronach ulicy kamienice. W narożniku od
strony Placu Serkowskiego blok mieszkalny. Na parterze budynków nieliczne sklepy,
salony i biura. Za ul. Kutrzeby plac targowy z kilkoma kioskami. Za placem szkoła
podstawowa nr 26 i bloki mieszkalne po jej
przeciwnej stronie.
Ignacy Krasicki urodził się w Dubiecku,
w roku 1735 w rodzinie szlacheckiej. Nauki
pobierał we Lwowie u jezuitów, a następnie
w Warszawie w seminarium misjonarzy,
gdzie uzyskał święcenia kapłańskie. Studia
ukończył w Rzymie w roku 1761. Kanonik
kijowski i przemyski. Prezydent trybunału
małopolskiego. Po otrzymaniu biskupstwa
warmińskiego w 1766 zamieszkał w Lidzbarku. Otrzymał również tytuł książęcy
i godność senatora. Od 1795r. arcybiskup
gnieźnieński. Pracował nad utworzeniem
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Znany poeta i dramatopisarz. W swoich utworach wyśmiewał zacofanie i brak krytycyzmu ówczesnego społeczeństwa. Również dzisiaj czytane są jego utwory, takie jak poemat „Monachomachia”, „Bajki i przypowieści” czy powieść „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. W wymienionej powieści Krasicki wspomina Kraków. Zmarł
w Berlinie, w roku 1801.
Już prawdopodobnie w średniowieczu droga ta prowadziła do przeprawy przez Wisłę. Z końcem XIX wieku wytyczono ulicę
dając jej nazwę Kołłątaja. Imię Ignacego Krasickiego otrzymała w roku 1917, po przyłączeniu Podgórza do Krakowa.

Ulica
Andrzeja POTEBNI
(POTIEBNI)
Początek od ul. Parkowe.j Ulica
bez przejazdu., zakończona wzniesieniem. Po obu stronach kamienice
i bloki mieszkalne. Na prawo przed
wzgórzem budynek gimnazjum
Nr 34.
Andrzej Potebnia urodzony
w roku 1838 na Ukrainie, w guberni
połtawskiej. Ukończył Korpus Kadetów, a następnie O icerską Szkołę
Piechoty. Służbę pełnił w Petersburgu, w 15 Szlisseburskim Pułku
Piechoty. Jako porucznik przeniesiony do Królestwa Polskiego. Założył w 1861 r. Komitet O icerów Rosyjskich w Polsce, współpracujący
z polską konspiracją.
Za rozstrzelanie trzech członków komitetu, 27 czerwca 1862 r. w
Ogrodzie Saskim w Warszawie, dokonał zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego, gen. Aleksandra Lüdersa, ciężko go raniąc. W związku z tym zmuszony był uciekać. Z pomocą polskich spiskowców dotarł do Londynu. W listopadzie 1862 r. powrócił
do Warszawy. Stanął na czele Rosyjskiego Komitetu Wojskowego. Po wybuchu powstania styczniowego w roku 1863 przyłączył
się do oddziału Mariana Langiewicza. Zginął w bitwie pod Skałą w okolicy Olkusza, w nocy z 3 na 4 marca 1863 r. Pochowano go
na cmentarzu w Skale. Jego prochy i poległych powstańców, w 1953 r. przeniesiono do niszy skalnej obok zamku w Pieskowej
Skale, gdzie wmurowano tablicę pamiątkową. Ulica powstała w drugiej połowie XIX wieku i od istniejącej tam szkoły powszechnej nosiła nazwę ulicy Szkolnej. W 1937 r. zmieniono nazwę na Braci Dudzińskich. Obecna nazwa istnieje od roku 1951.
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Ulica Karola ROLLEGO
Od mostu Piłsudskiego do kamiennego mostu nad rzeką Wilgą. Po stronie
prawej Bulwary Wiślane, a po lewej
Planty Nowackiego.
Karol Rolle urodził się w Kamieniu
Podolskim w 1871 r. Studiował na Politechnice Lwowskiej w latach 1889 –
1893. Inżynier ceramik. Od 1895 w Porębie Żegocie (k. Alwerni) kierował
Krajowym Warsztatem Gancarskim.
W roku 1899 przeniósł się do Podgórza, gdzie w latach 1900 – 1914 pracował jako nauczyciel, a później dyrektor
szkoły ceramicznej. Stworzył dwutygodnik „Przegląd Ceramiczny”. Wszedł
w skład Rady Miasta Podgórza w 1908
roku, gdzie został referentem budżetowym. Przed wybuchem wojny, w 1913
r. objął stanowisko zastępcy burmistrza. W 1915 r. po połączeniu Podgórza i Krakowa w Radzie Przybocznej M. Krakowa. W roku
następnym zostaje radnym miasta Krakowa. Podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 członek Komitetu Obrony Państwa.
W okresie lipiec 1916 – czerwiec 1926 wiceprezydent miasta Krakowa. Od 17 czerwca 1926 r. prezydent miasta do 13 lipca
1931. Opiekun Bractwa Kurkowego, w którym w 1928 r. był królem kurkowym. Pracował na rzecz Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa, dbając o powiększenie zbiorów muzealnych. Senator Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
w latach 1928 – 1930 i 1930 – 1935. Po rezygnacji z funkcji prezydenta dyrektor Kasy Oszczędności. Po wkroczeniu Niemców
w 1939 r. do Krakowa, aresztowany i osadzony w więzieniu Montelupich. Zwolniony w grudniu tegoż roku. Od stycznia 1945 r.
w Miejskiej Radzie Narodowej z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł w 1954 r.

Ulica Jana ZAMOYSKIEGO
(ZAMOJSKIEGO)
W większej części kamienice
mieszkalne, pomiędzy którymi znajdują się bloki (tzw. plomby). Biegnie od Rynku Podgórskiego do ul.
Kamieńskiego. Po lewej od rynku
szkoła gastronomiczna. Na wprost
placu Niepodległości dworek z XVIII
w. „Pod Lipkami”. W dalszym ciągu
komisariat policji. Pod nr 50 kinoteatr „Wrzos” (działające od 1956
r. w budynku dawnego Domu Przytułku Zgromadzenia św. Wincentego
a Paulo). Idąc dalej kościół Redemptorystów, szkoły medyczne i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Jan Zamoyski urodził się w roku
1542 w Skokówce. Wiedzę akademicką zdobywał w Paryżu, Rzymie
i Padwie. Od 1565 r. sekretarz króla
Zygmunta Augusta, a następnie na
dworze Stefana Batorego. W 1576 mianowany podkanclerzem, a w 1578 kanclerzem wielkim koronnym. W latach 1580 – 1581
brał udział w wojnie z Moskwą. Od 1581 r. hetman wielki koronny i starosta krakowski. Walczył na Wołoszczyźnie i w Mołdawii.
Bronił Krakowa w 1587 r. przed atakiem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, którego ostatecznie pokonał rok później pod
Byczyną. Dowodził w In lantach w 1601 r. podczas wojny ze Szwedami. Uczestniczył w działaniach dyplomatycznych i posiedzeniach sejmów. Właściciel 12 miast i kilkuset wsi, których centralnym ośrodkiem był Zamość. Rozbudował go w stylu renesansowym i ufundował w 1594 r. Akademię Zamojską i bibliotekę. Zmarł w 1605 r. w Zamościu.
Dawny trakt z czasów średniowiecza prowadzący do Tyńca i Skawiny. Zakładając miasto Podgórze, z końcem XVIII w. wytyczono ulicę nazwaną Krzemionki. Pod koniec XIX w. zmieniono nazwę na ul. Mickiewicza. Po przyłączeniu Podgórza do Krakowa,
od 1917 r. ul. Zamoyskiego.
Elżbieta Chytkowska/ tekst i foto
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Skorzystaj z dotacji celowej Gminy Miejskiej
Kraków w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
Zrezygnuj z węgla i zainstaluj ekologiczne rozwiązanie: ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła), a w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Miasta Krakowa będziesz mógł otrzymać dotację.
Do inansowanie przyznawane jest osobom izycznym (mieszkańcom) i osobom prawnym (np. spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym, fundacjom, instytucjom kultury, przedsiębiorcom itp.). Celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa jest przede wszystkim zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (szczególnie pyłowych) z pieców i kotłowni opalanych
paliwem stałym (np. węglem). Jak ubiegać się o do inansowanie?
1. Zanim rozpoczniesz inwestycję, złóż wniosek o przyznanie na nią dotacji celowej. Wzory dokumentów oraz wszystkie
niezbędne informacje znajdziesz na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej z ogłoszeniem o naborze wniosków.
2. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, podpisz z Gminą Miejską Kraków umowę o udzielenie dotacji.
3. Zamień ogrzewanie na jedno z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań zgodnie z zapisami ww. umowy.
4. Rozlicz inwestycję zgodnie z umową i otrzymaj dotację.
Wnioski są rozpatrywane w roku ich złożenia aż do wyczerpania się środków inansowych przeznaczonych na ten cel.
Osoby, których wnioski nie zostaną rozpatrzone w danym roku, mogą się jednak ubiegać o dotację w roku następnym
po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do wykonania w 2015. źródło: http://www.
bezpiecni.pl
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IX Podgórskie Kolędowanie

Fot. P. Kubisztal

„Mędrcy świata, Monarchowie gdzie śpiesznie dążycie?” – brzmią słowa kolędy.
Jeszcze pachnie świąteczna choinka, a gdy zima dopisze, śnieg skrzypi pod butami.

Wzorem Trzech Mędrców ze Wschodu przybywamy do Betlejem i chwalimy Nowonarodzonego.
Piękna, stara tradycja wspólnego kolędowania już na dobre zagościła w Podgórzu, rozbrzmiewając
melodiami najbardziej znanych kolęd i pastorałek. Tak będzie i w tym roku. Już po raz dziewiaty
Stowarzyszenie PODGORZE.PL i Parafia Św. Józefa zapraszają wszystkich podgórzan i nie tylko
do wspólnego kolędowania na rynku Podgórskim.

WE WTOREK 6 STYCZNIA 2015 ROKU, ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI O GODZ. 19.15
Dzięki Wam będą szybowały w niebo słowa Bożonarodzeniowej radości. Niech będzie nas wielu,
niech nas będzie słychać. Na wszystkich chętnych czekać będzie śpiewniki i słodka niespodzianka.
Zachęcamy do przyniesienia świec, których blask podkreśli świąteczną atmosferę. Na koniec jak zwykle
zaprosimy na poczęstunek – świąteczny żurek, przygotowany, jak co roku przez restaurację Cesare.
Gorąco zapraszamy na wspólny zimowy wieczór.
Stowarzyszenie PODGÓRZE.PL

Biuro Dzielnicy XIII
Rynek Podgórski 1, pokój 12, tel. 12 656 62 25, tel./fax 12 423 55 29
www.dzielnica13.krakow.pl, e-mail: rada@dzielnica13.krakow.pl
Biuro czynne w godzinach 8.00–16.00
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