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Kolejna edycja budżetu obywatelskiego
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
przeznaczyła w najnowszej edycji budżetu
obywatelskiego kwotę 200 tys. zł, co po
raz kolejny stawia nas w ścisłej czołówce
krakowskich rad dzielnic – więcej przeznaczyły tylko Dzielnica IV Prądnik Biały oraz
Dzielnica VII Zwierzyniec, zaś Dzielnica
VIII Dębniki wyasygnowała dokładnie tyle
samo pieniędzy co nasza Dzielnica.

Uczestnicy spotkania 9 marca 2017 r.
Fot. Mateusz Drożdż
W czwartek 9 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 64 zorganizowaliśmy
spotkanie dla mieszkańców zainteresowa-

nych tematyką wszystkich budżetów, które
będą w tym roku w Krakowie i z których
można skorzystać – dzielnicowego, ogólnomiejskiego i wojewódzkiego. Informacje

o terminach, kwotach, zakresie tematycznym
wniosków, wsparciu w promocji projektów,
technicznych aspektach zgłaszania i głosowania przekazali wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Wspierania
Inicjatyw Społecznych Mateusz Płoskonka oraz niżej podpisany Mateusz Drożdż,
reprezentujący Miejskie Centrum Dialogu.
W spotkaniu udział wzięli także radni Dzielnicy III – Wanda Zasada i Paweł Wójcik.
Wiele osób z naszej Dzielnicy skorzystało również ze spotkań tematycznych organizowanych przez Miejskie Centrum Dialogu w salach Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, które były poświęcone projektom
infrastrukturalnym, zielonym, sportowym

i kulturalnym. Niektóre osoby odwiedziły
także namiot budżetowy na Małym Rynku,
a inne współpracowały z ambasadorką budżetu obywatelskiego Ewą Galicką z Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek”.
W chwili zamykania obecnego wydania
„Biuletynu” nie jest jeszcze znana ogólna
liczba wniosków, które wciąż jeszcze spływają do Urzędu Miasta Krakowa, ale liczymy, że podobnie jak rok temu nasza Dzielnica będzie w czołówce pod względem
ilości propozycji, które zostaną pozytywnie
zweryfikowane przez urzędników i poddane pod głosowanie.
Nastąpi ono od 17 do 30 czerwca
2017 r., a głosować można będzie nie tylko przez platformę internetową na stronie
www.budzet.krakow.pl, ale także w wersji
papierowej, o co postulowaliście Państwo
w ubiegłym roku i z czym zgodzili się przedstawiciele Rady Budżetu Obywatelskiego.
Mateusz Drożdż
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Mieszkasz na ul. Dziedzica, Kajty, Szenwalda? Już niedługo…
Ale możesz zaproponować nową nazwę

Zgodnie z zapisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
systemu totalitarnego, która weszła w życie 2 września 2016 r., samorządy w całej
Polsce są zobowiązane do zmiany nazw
ulic, placów, mostów i innych budowli
i urządzeń użyteczności publicznej, których nazwy upamiętniają komunizm lub
inny ustrój totalitarny.
W przypadku Krakowa, którego samorząd na
początku lat 90. XX wieku
pousuwał większość patronów komunistycznych,
zapisy tej ustawy zgodnie
z wytycznymi Instytutu
Pamięci Narodowej dotyczą jedynie 5 ulic, w tym
3 w naszej Dzielnicy –
Emila Dziedzica, Franciszka Kajty i Lucjana Szenwalda. Szczęśliwie
uda się najprawdopodobniej uniknąć zmiany nazwy Bohaterów Wietnamu, gdyż nazwa tej ulicy nie odwołuje się do konkretnej
osoby fizycznej.
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony
na wniosek mieszkańców wypowiadała się
już negatywnie na propozycję zmiany tych
nazw, natomiast decyzja polskiego parlamentu nie pozostawia nam wyboru – te nazwy zostaną zmienione. Nasza Rada Dzielnicy będzie mogła jedynie zaproponować
nowe nazwy Radzie Miasta Krakowa.
Chcemy więc zasięgnąć opinii mieszkańców w kwestii propozycji nowych nazw.
W związku z tym proszę o nadsyłanie propozycji, jak mogą nazywać się ulice Dziedzica, Kajty, czy Szenwalda do 30 kwietnia
2017 r. do naszego biura – na adres: rada@

dzielnica3.krakow.pl lub listownie: Rada
Dzielnicy III Prądnik Czerwony, ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków. Zgłoszenie powinno
zawierać: propozycję nowej nazwy dla jednej z ulic, krótką charakterystykę proponowanej osoby lub wydarzenia, które można
upamiętnić oraz uzasadnienie, dlaczego ta
nazwa ma związek z Dzielnicą III. Nazwa nie

we wskazanych w pobliżu budynków użyteczności publicznej lub przekazać bezpośrednio do Rady Dzielnicy.
Na podstawie Państwa propozycji
i odpowiedzi przygotujemy naszą uchwałę,
którą przekażemy do Rady Miasta Krakowa. Krakowski samorząd ma czas na zmianę nazw ulic do 2 września 2017 r. Potem
nazwy może w jego zastępstwie wyznaczyć
wojewoda małopolski.
Mateusz Drożdż
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
e-mail: mateusz.drozdz@onet.pl

Patroni ulic do zmiany

W sprawie nowych nazw głos oddamy
mieszkańcom. Fot. Marek Zborowski
może dublować się z nazwą już istniejącą
w Krakowie. Uprawnionymi do nadsyłania
propozycji są wszyscy mieszkańcy naszej
Dzielnicy. Można zgłaszać propozycję dla
każdej z tych trzech ulic, których nazwy ulegną zmianie.
W drugim etapie, mając już propozycje od mieszkańców, będziemy pytać o to,
o jaką nazwę powinniśmy wystąpić do
Rady Miasta Krakowa. Pytanie i decyzję zostawimy wyłącznie mieszkańcom ulic Dziedzica, Kajty i Szenwalda, bo to ich najbardziej dotkną zmiany wynikające z ustawy.
Dostaną oni opieczętowane karty do głosowania, które będzie można zwrócić do urn

Emil Dziedzic (1914-1943) był
lewicowym literatem, a także działaczem Komunistycznej Partii Polski,
Polskiej Partii Robotniczej i partyzantem Gwardii Ludowej, został rozstrzelany przez Niemców.
Franciszek Kajta (zm. 1946) był
pracownikiem Zakładów Młynarskich
i działaczem Polskiej Partii Robotniczej, został zamordowany przez nieznanych sprawców.
Lucjan Szenwald (1909-1944) był
lewicowym literatem i poetą, działaczem Komunistycznej Partii Polski, po
zajęciu wschodniej Polski przez ZSRR
wstąpił do Armii Czerwonej, a potem
do 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Walczył pod Lenino, zginął
w wypadku samochodowym.

