
u architekt i urbanista, grafik
u wspó³autorka witryny 

internetowej “Jaki Kazimierz”
u przewodnicz¹ca Stowarzyszenia 

Bulwar Inflancki
u dzia³aczka spo³eczna i lokalna 

patriotka

“Dzieci naszej dzielnicy praktycznie pozbawione s¹ placów 
zabaw, a tak¿e i zwyczajnych trawników s³u¿¹cych 
rekreacji. Starsi mieszkañcy równie¿ chêtnie przysi¹d¹ w 
s³oñcu na ³aweczce... Postaram siê, aby z jedynego w 
dzielnicy Kazimierz terenu zielonego i zadbanego mogli 
korzystaæ wszyscy jego mieszkañcy - zawsze” 

Ewa Rypeœæ-Nowak

www.jakikazimierz.com/bulwarinflancki

Ewa Rypeœæ-Nowak - przewodnicz¹ca Stowarzyszenia - w 2005 roku zorganizowa³a             
i koordynowa³a skuteczny sprzeciw Mieszkañców Kazimierza przeciwko zabudowie 
mieszkalno-us³ugowej  na  zielonym terenie  Bulwarzu Inflanckiego:

reprezentowa³a  mieszkañców  przed  w³adzami  i  radnymi  Krakowa,

zainteresowa³a  problemem  krakowskie  media,

zorganizowa³a  lobbing  wœród  krakowskich  radnych.

u

u

u

Stowarzyszenie Bulwar Inflancki

popierana przez:

Stare Miasto Kraków - okrêg wyborczy 5
bezpartyjna kandydatka na radna Dzielnicy I



Szanowni Wyborcy!

Wszystkich nas cieszy o¿ywienie naszej dzielnicy. Wydarzenia 

kulturalne, turyœci, odnawiane zabytki. Proces nazywany “rewitalizacj¹ 

Kazimierza” ujawni³ jednak konflikt interesów prywatnych, publicznych i 

lokalnych. Najbardziej na negatywne skutki rewitalizacji nara¿ona jest 

spo³ecznoœæ lokalna, czyli my, mieszkañcy dzielnicy. O ile w procesie 

o¿ywiania dzielnicy przeprowadzanym przez Urz¹d Miasta przewa¿aj¹ 

motywacje ekonomiczne, to dzia³ania na rzecz publicznego dobra id¹ wolno 

lub s¹ zaniechane. Niewiele zrobiono dla poprawy jakoœci ¿ycia 

mieszkañców. Brak przestrzeni zielonych, ogródków jordanowskich i 

skwerów.

To w³aœnie planowana w 2005 roku przez Urz¹d Miasta Krakowa 

zabudowa Bulwaru Inflanckiego, jedynego w granicach Kazimierza parku i 

terenu rekreacyjnego u¿ytkowanego przez mieszkañców dzielnicy oraz 

przez wszystkich krakowian zjednoczy³a nas, mieszkañców tego rejonu do 

wspólnych dzia³añ.

Reprezentowa³am wówczas mieszkañców przed w³adzami 

Krakowa i radnymi, jako przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Bulwar 

Inflancki. Si³¹ napêdow¹ moich dzia³añ na rzecz wspólnego dobra by³o 

przekonanie, ¿e jako spo³ecznoœæ mamy prawo do wp³ywania na 

otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Moje starania o nag³oœnienie medialne 

sprawy, pozyskanie sojuszników w postaci innych organizacji 

pozarz¹dowych oraz zorganizowanie lobbingu wœród radnych pokaza³y 

równie¿, ¿e w obronie wspólnej sprawy potrafimy dzia³aæ sprawnie i 

efektywnie.

 Jako architekt i urbanista zdajê sobie sprawê z tego, ¿e proces 

przekszta³cania miejskiej zabudowy jest nieuchronny. Dlatego w staraniach 

o zachowanie Bulwaru Inflanckiego nie poprzesta³am na samym 

zorganizowaniu protestu. Doprowadzi³am do tego, ¿e my jako 

mieszkañcy przedstawiliœmy swoj¹ propozycjê zabudowy tego rejonu, 

Urz¹d Miasta Krakowa dopuœci³ Stowarzyszenie Bulwar Inflancki do 

postêpowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla tego 

obszaru na prawach strony, a umiejêtnie prowadzone negocjacje 

uchroni³y ten teren przed zabudow¹. 

Miejscem naszego zamieszkania jest rejon szczególny dla Krakowa. Ale 

jestem przekonana (i pokaza³y to dzia³ania) ¿e my, mieszkañcy tego obszaru 

mo¿emy mieæ wp³yw na kszta³t naszej dzielnicy. I fakt, ¿e jako spo³ecznoœæ 

potrafimy byæ partnerem urzêdowych dzia³añ mo¿e byæ nie tylko moim, ale 

naszym wspólnym sukcesem.

Ewa Rypeœæ-Nowak


