
M I E S I ĘC Z N I K  R A DY  DZ I E L N I C Y  V I  B RO N OWI C E

egzemplarz bezpłatnywww.dzielnica6.krakow.pl ISSN 1426-5022Nr 195 listopad 2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

TRAMWAJ
DO BRONOWIC

ZAPŁONĘŁY
ZNICZE

UCHWALONY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO



2

W NUMERZE m.in.:

▪  Plan
   zagospodarowania
   przestrzennego
   „Bronowice – Wesele” 
   uchwalony  ...............................3-4

▪  Konsultacje
   społeczne w sprawie
   strefy płatnego parkowania  ......4

▪ Krakowski
    Znicz Pamięci  ..............................4

▪  Ad memoriam  .............................5

▪ Tramwaj do Bronowic
    konsultacje społeczne  ...............6

▪ Międzynarodowa
    współpraca  .................................7

▪ Konkurs 
    na szopkę
    bożonarodzeniową  ....................8

▪ Bronowicka 
    gra terenowa  ..............................9

▪  Sesje
   Rady Dzielnicy VI
   Bronowice  .................................10

▪ Akcja SOS 
    uczelnie schroniskom  ..............11

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com 

Okładka: fot. Ilona Stus
                

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: 
dzielnica6@um.krakow.pl 
Skład i łamanie: Ilona Stus 
Druk:
EKODRUK s.c.,
ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
tel. (12) 267 36 60 Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek  

nadesłanych tekstów.

Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu:
Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Jerzy Kopacz 
Agata Pasionek-Sacha 
Adam Goch

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu – wtorek, godz. 1000-1100 
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za 
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:

Alicja Gackiewicz, z-ca przewodniczącego – e-mail: alicjagackiewicz@op.pl;  
                                                                              tel. 660 637 090
Jerzy Kopacz – e-mail: jurkop45@interia.pl 
Agata Pasionek-Sacha – e-mail: agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
Adam Goch – e-mail: adamgoch@wp.pl; tel. 602 369 499

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl



3

fo
t.

 B
og

da
n 

Sm
ok

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
„BRONOWICE – WESELE” – UCHWALONY!

ELEMENTY USTALEŃ PLANU

PRZEZNACZENIA TERENÓW

Tereny komunikacji Cały obszar planu znajduje się w granicach 
udokumentowanego Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 450
Dolina rzeki Wisła (Kraków)

UWAGA:

granica obszaru objętego planem

linie rozgraniczające

nieprzekraczalne linie zabudowy

obowiązujące linie zabudowy

Δ            Δ

Δ            Δ◀ ◀ 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 OBSZARU „BRONOWICE – WESELE”

BILANS TERENU
Przeznaczenie Powierzchnia 

[ha]
Powierzchnia 
[%]

MN 1,81 11,75

MN/MWn 4,12 26,71

MWi 1,07 6,93

MWn 2,74 17,72

MWn/U 1,55 10,03

Ui 0,35 2,27

ZP 1,16 7,53

KU 0,03 0,22

KDZT 0,39 2,51

KDL 1,00 6,50

KDD 1,08 7,01

KDW 0,13 0,82

Razem 15,43 100,00

BRONOWICKA

GABRIELI ZAPOLSKIEJ
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Tereny zabudowy jednorodzinnej
(MN.1 – MN.6)

Tereny zabudowy wielorodzinnej 
istniejącej  (MWi.1, MWi.2)
Tereny zabudowy wielorodzinnej 
niskiej   intensywności  (MWn.1– MWn.5)
Teren zabudowy wielorodzinnej 
niskiej intensywności i zabudowy 
usługowej (MWn/U.1)
Teren zabudowy usługowej istniejącej 
(Ui.1, Ui.2)
Tereny zieleni urządzonej (ZP.1 –  ZP.6)
Teren obsługi i urządzeń komunika-
cyjnych (KU.1)

Tereny zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej niskiej intensywności
(MN/MWn.1 – MN/MWn.9)

objekt ujęty w gminnej ewidencji
zabytków 

pas ochronny dla istniejącej
kanalizacji deszczowej

granica strefy nadzoru
archeologicznego
izofona  hałasu  drogowego LDWN=64dB 
wg mapy akustycznej MK z 2012 r.

izofona hałasu tramwajowego LDWN=64dB 
wg mapy akustycznej MK z 2012 r.

izofona  hałasu  drogowego LN=59dB 
wg mapy akustycznej MK z 2012 r.

izofona hałasu tramwajowego LN=59dB 
wg mapy akustycznej MK z 2012 r.

Tereny dróg publicznych klasy 
lokalnej (KDL.1 – KDL.3)
Tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej (KDD.1 – KDD.5)
Tereny dróg wewnętrznych
(KDW.1 – KDW.3)

Teren drogi publicznej klasy zbiorczej 
z torowiskiem tramwajowym (KDZT.1) 

oś widokowa na Kościół 
św. Wojciecha i Kopiec Kościuszki

ELEMENTY INFORMACYJNE 
NIESTANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

ELEMENTY I UWARUNKOWANIA
NIESTANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

dominanty architektoniczne

istniejące dojście piesze
drzewa i grupy drzew
wyróżniające się w krajobrazie

Edycja do uchwaleniaRYSUNEK PLANU – PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ............................ Rady Miasta Krakowa z dnia ...................



4

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
„BRONOWICE – WESELE”

UCHWALONY!

◁▷

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

Na poprzedniej stronie przed-
stawiliśmy Państwu poglądo-

wy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru „Bronowice – Wesele”, 
który 26 października br. Rada Miasta 
przyjęła uchwałą Nr LV/1125/16. 

2 listopada br. uchwała ta została 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego i po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia wejdzie 
ona w życie, tj. 17 listopada 2016 r. 

Po kilku latach „walki” Dzielnicy  
i Stowarzyszenia Mieszkańców Brono-
wic spełniają się oczekiwania naszych 
mieszkańców, pragnących ochronić 
zieleń położoną na terenie Spółdziel-
ni „SANEL”, graniczącą bezpośrednio  
z Parkiem „Młynówka Królewska” przy 
ul. Bandtkiego.

Na tym nie koniec, gdyż Dzielnica 
będzie czynić teraz starania, mające 
na celu pozyskanie tego terenu i udo-
stępnienie go mieszkańcom Krakowa. 
Mamy nadzieję, że w tym przedsię-
wzięciu, równie skutecznie wspierać 
nas będzie Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Bronowic, o czym będziemy Pań-
stwa na bieżąco informować za pośred-
nictwem naszej Gazety Bronowickiej.

W związku z licznymi wnio-
skami  mieszkańców naszej 

dzielnicy o wprowadzenie strefy płat-
nego parkowania, obejmującej obszar 
położony w obrębie: od strony północ-
nej – tory kolejowe, od strony wschod-
niej – ulice: Głowackiego i Piastowska, 
od strony południowej i zachodniej – 
ulica Armii Krajowej, Zarząd Dzielni-
cy VI Bronowice ogłasza w tej sprawie 
konsultacje społeczne.

Wierząc, że wezmą Państwo udział 
w konsultacjach tak ważnych dla na-
szej społeczności, prosimy o przesyła-
nie swoich opinii
listownie na adres dzielnicy:
ul. Zarzecze 124 A, 30-134 Kraków 
lub za pośrednictwem e-maila: 
rada@dzielnica6.krakow.pl

Pod uwagę będą brane opinie za-
opatrzone imieniem i nazwiskiem,  
adresem zamieszkania i własnoręcz-
nym podpisem. Dla ułatwienia kontak-
tu prosimy również o podanie numeru 
telefonu lub adresu e-mailowego.

Za nadesłane opinie i uwagi z góry 
serdecznie dziękujemy.

Termin zgłaszania uwag i opinii 
upływa 30 listopada 2016 r.

W przypadku pozytywnej opinii 
mieszkańców, Rada Dzielnicy podej-
mie uchwałę, w której będzie wniosko-
wała do Prezydenta Miasta Krakowa  
o wprowadzenie strefy płatnego parko-
wania dla zaprezentowanego powyżej 
obszaru.

KONSULTACJE W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

ZARZECZE
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OBSZAR OBJĘTY KONSULTACJAMI W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

KRAKOWSKI ZNICZ PAMIĘCI
Po raz piąty, na grobach zmarłych radnych, honorowych obywateli miasta oraz osób odznaczonych medalem 

Cracoviae Merenti, spoczywających na krakowskich cmentarzach zapłonął „Krakowski Znicz Pamięci”. 
Jak widać, zwyczaj zapożyczony od wrocławskich radnych, zainicjowany w 2012 roku przez przewodniczącego Rady 

Miasta Krakowa jest pielęgnowany nadal i miejmy nadzieję, że tak będzie przez kolejne lata. 
W Katedrze na Wawelu przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider oraz prezydent Jacek Maj-

chrowski w imieniu wszystkich krakowian zapalili znicze na grobie kardynała Franciszka Macharskiego, laureata srebrne-
go medalu Cracoviae Merenti. Znicze pamięci zapłonęły również na grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Lecha  
i Marii Kaczyńskich, a także na cmentarzach Rakowickim, w Grębałowie i na Salwatorze.

Akcja ma na celu uczczenie pamięci nie tylko zasłużonych dla Krakowa, ale także uhonorowanie zwykłych obywa-
teli. Swym zasięgiem obejmuje nie tylko krakowskie cmentarze. „Krakowski Znicz Pamięci” zapłonął również na grobach 
obywateli uhonorowanych przez Kraków, których miejsce spoczynku znajduje się poza granicami naszego miasta i kraju. 

◁▷
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AD MEMORIAM

W imieniu Zespołu Szkół Bu-
dowlanych Nr 1 w Krakowie 

i swoim własnym składam Wszystkim 
Najbliższym, jak również Współpra-
cownikom i Życzliwym Znajomym 
serdeczne wyrazy współczucia z powo-
du śmierci Pana mgr. inż. Kazimierza  
Jesionka – wieloletniego Dyrektora  
Zespołu, w którym średnie wykształ-
cenie uzyskało w tamtym czasie wielu, 
bardzo wielu uczniów i słuchaczy –  
absolwentów zajmujących wysokie i od-
powiedzialne stanowiska w kraju i poza 
jego granicami. Zdarzało się, że w ciągu 
jednego roku szkolnego było ich znacz-
nie więcej niż tysiąc; nauka odbywała 
się na trzy zmiany w systemie dzien-
nym, a ponadto zaocznie i wieczorowo.

Gdy teraz wspólnie przeżywamy te 
smutne chwile, mogę z przekonaniem 
powiedzieć: „Dziękujemy Ci, Panie 
Dyrektorze za wszystko, co zrobiłeś 
dla krakowskiej, więcej – dla polskiej 
oświaty, dla szkolnictwa zawodowego, 
dla branży budowlanej; za współdziała-
nie m.in. z Prof. Wiktorem Zinem w celu 
poszerzenia oferty naszej Budowlanki, 
w tym poprzez utworzenie kierunku 
kształcenia: renowator zabytków archi-
tektury w liceum zawodowym, zwanym 
Liceum Konserwacji Zabytków.

Jak zapamiętałem Pana Dyrektora? 
Podam kilka przykładów z mojego oso-
bistego doświadczenia:

To wprost niewiarygodne, ale blisko 
30 lat temu Rada Pedagogiczna ZSB Nr 
1 pod kierunkiem Pana Dyrektora Kazi-
mierza Jesionka wybrała do tzw. rezer-
wowej kadry kierowniczej Panią mgr inż. 
Halinę Zgraję-Darecką i mnie. Dlaczego 
wspomniałem o tym? Otóż właśnie te 
dwie osoby miały i mają zaszczyt konty-
nuować i rozwijać najlepsze osiągnięcia 
naszego Dyrektora w kierowaniu Szko-
łą po Jego przejściu na emeryturę na  
początku lat 90. ubiegłego stulecia.

Pani Halina Zgraja-Darecka i ja zo-
staliśmy oddzielnie przyjęci do pracy  
w ZSB pod koniec lat 70. Pan Kazimierz 
Jesionek był naszym pracodawcą – 
Mentorem, wprost ojcem zawodowym, 
wtedy zaangażowanym w rozwój Bu-
dowlanki od co najmniej 20 lat; m.in.  
aktywnie uczestniczył przy budowie no-
wego obiektu szkolnego, tzw. tysiąclatki 

w Bronowicach – Szkoły Budowlanej  
z internatem i warsztatami; corocznie 
organizował oraz nadzorował pracę po-
nad stu nauczycieli i pracowników admi-
nistracji i obsługi.

Osobiście jestem szczególnie wdzię- 
czny mojemu Dyrektorowi, że skiero- 
wał mnie – nauczyciela matematyki – 
na studia podyplomowe na UJ w Kra- 
kowie w zakresie religioznawstwa.  
W rezultacie mogłem umocnić się  
w przekonaniu odnośnie znaczenia  
Biblii w życiu człowieka, niezależnie od 
tego czy kreacjonisty, czy ateisty. Bar-
dzo dziękuję za okazane mi zrozumie-
nie i pomoc w osobistym doświadczeniu 
wolności sumienia i wyznania w naszej 
Ojczyźnie, za ułatwienie rozróżnienia 
pomiędzy tolerancją a akceptacją.

Koniec lat 70. i lata 80. ubiegłe-
go wieku wymagały moim zdaniem,  
w szczególności od dyrektora szkoły, wy-
jątkowego taktu i umiejętności w rozwią-
zywaniu m.in. problemów kadrowych. 
Tym bardziej, że nie zawsze pracownicy 
różnych instytucji i zakładów pracy oka-
zywali wtedy zrozumienie wobec prze-
łożonych. Według mnie i nie tylko mnie, 
Pan Kazimierz Jesionek 
także w tej kwestii stanął 
na wysokości zadania.

Zapamiętałem też oso- 
biste rozmowy z mo- 
im Dyrektorem w Jego 
gabinecie, a także w szpi-
talu im. G. Narutowicza. 
Bywało, że wspólnie za-
stanawialiśmy się nad 
sensem życia, chorób  
i śmierci, życząc sobie, co 
oczywiste, zdrowia, siły  
i mądrości, tak bardzo 
potrzebnych do podoła-
nia codziennym obowiąz-
kom. Tak, życie ma sens, 
a śmierć jest intruzem; jej 
przyczyna również.

W rozmowach tych 
Pan Kazimierz Jesionek 
podkreślał także zna-
czenie permanentnego 
działania w „białych ręka-
wiczkach”, nie, nie rozu-
mianych w sposób pejora-
tywny. Chodziło o tak eks-
ponowaną dzisiaj transpa-
rentność w codziennym 
postępowaniu.

Pan Dyrektor był otwar- 
ty na kreatywne pomysły 
Samorządu Szkolnego, któ- 

rym opiekowałem się przez kilka lat, 
na twórcze propozycje dydaktyczno-
-wychowawczo-opiekuńcze podległych 
Mu nauczycieli, na współpracę z rodzi-
cami i pracodawcami. Wspierał działa-
nia przeciwko patologiom społecznym, 
w tym pladze nikotynizmu. Opowia-
dał się za pokojem pomiędzy ludźmi  
(pamiętam, że wśród naszych uczniów 
byli Irakijczycy, a wcześniej Afgańczycy).

Po przejściu na emeryturę nadal 
kontaktował się z naszą Budowlanką. 
Brał udział w okolicznościowych spotka-
niach. Chętnie też udzielał rad podczas 
rozmów telefonicznych.

11 października 2016 r. zmarł. Od-
szedł Człowiek, dla którego Budowlanka 
była jakby drugim domem, który z pasją 
wypełniał zadania zawodowe, a ponadto 
znajdował czas na działania społeczne,  
w tym na rzecz PTSM w Krakowie, który 
szanował innych ludzi w oparciu o swoje 
własne zasady i ideały, którym do końca 
pozostał wierny.
Dziękuję Ci za WSZYSTKO, Drogi 
Dyrektorze! Spoczywaj w spokoju!

ANDRZEJ MIELCZAREK
Dyrektor ZSB nr 1 w Krakowie



6

TRAMWAJ DO BRONOWIC 
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konsultacje społeczne z udziałem radnych Dzielnicy VI Bronowice 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

Obszar nowych 
inwestycji 
mieszkaniowych 
i biznesowych

Centra handlowe

Centra handlowe
Istniejące osiedla

Istniejące osiedla

Obszar nowych 
inwestycji 
mieszkaniowych 
i biznesowych

Instytut
Fizyki

Jądrowej
im. Henryka

Niewodniczańskiego
PAN

Azory Zachód

Azory 

JAN URBANOWICZ
Sekretarz TPB
napisz:  tpbron@o2.pl

Za kilka lat ma powstać kontynu-
acja nowej linii tramwajowej do 

Azorów z Krowodrzy Górki. Jej począ-
tek ma być na ul. Weissa w pobliżu pętli 
autobusowej, a koniec to pętla między 
ulicami Stawową i Sosnowiecką, koło 
Galerii Bronowickiej, gdzie miałby po-
wstać parking w systemie Parkuj&Jedź 
oraz pętla autobusowa dla komunikacji 
podmiejskiej. 

W dniach 7 oraz 8 listopada 2016 
roku radni Dzielnicy VI Marta Druż-
kowska, Waldemar Antosiewicz oraz 
Stanisław Sikora, jak również sekretarz 
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic Jan 

Urbanowicz wzięli udział w konsul-
tacjach społecznych, podczas których 
zaprezentowano cztery koncepcje prze-
biegu przedłużenia linii tramwajowej  
z Azorów do Bronowic: 

Wariant I – Ślimakiem na ul.  
Weissa, następnie wzdłuż ul. Conrada, 
za stacją Shell linia skręca w prawo i bie-
gnie wzdłuż ulicy Sosnowieckiej, aż do 
działki znajdującej się między Galerią 
Bronowice a ul. Jasnogórską, gdzie ma 
powstać pętla tramwajowo-autobusowa;

Wariant II – Ślimakiem na ul.  
Weissa, następnie wzdłuż północnej 
strony ul. Conrada, aż do ronda Ofiar 
Katynia, gdzie skręca w prawo, biegnąc 
wzdłuż ul. Jasnogórskiej do działki znaj-
dującej się między Galerią Bronowice 
a ul. Jasnogórską, gdzie ma powstać   
pętla   tramwajowo-autobusowa;

Wariant III – Ślimakiem na ul. 
Weissa, następnie ul. Chełmońskiego 
do wysokości salonu BMW, dalej ulicą 
Stawową do działki znajdującej się 
między Galerią Bronowice a ulicą  
Jasnogórską, gdzie ma powstać pętla 
tramwajowo-autobusowa;

Wariant IV – jest cały czas  
w opracowaniu – przybliżony przebieg 
po południowej stronie ul. Conrada,  
a następnie ul. Sosnowiecką (przej-
ście na ul. Conrada na wysokości stacji 
Shell). Wariant ten ma w większości 
przebiegać na estakadzie;

Należy  wskazać,  że   wszystkie   warian- 
ty mają początek przy ul. Weissa i koń-
czą się pętlą autobusowo-tramwajową 
z parkingiem typu Parkuj&Jedź.

Na spotkaniach byli obecni przedsta-
wiciele  Wydziału  Gospodarki Komu-

Wariant II przebiegu linii tramwajowej, najbardziej korzystny dla mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice
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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA

nalnej UMK, Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu oraz Biura 
Projektowego wykonującego zlecenie.

Radni Dzielnicy VI oraz sekre-
tarz Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
wspólnie popierali rozwiązanie naj-
lepsze dla mieszkańców Dzielnicy 
VI Bronowice, czyli Wariant II który  
z uwagi na proponowany przebieg linii 
tramwajowej koło Ronda Ofiar Katynia 
może stanowić alternatywne połączenie, 
w szczególności dla Bronowic Małych 
i Wielkich. Należy jednak dodać, że 
trasa tramwaju w Wariancie II jest 
również najlepsza dla mieszkańców 
północno-zachodniej części Krakowa, 
jak i pracowników stref handlowych  
i biznesowych, zlokalizowanych na 
tym obszarze. 

Poprowadzenie linii tramwajowej 
zgodnie z Wariantem II zapewnieni do 
niej dostęp stosunkowo największej 
liczbie mieszkańców Krakowa. Tym  
samym może stać się inwestycją  
miejską, nie tylko z uwagi na koszty 
(według szacunków od 40 do 150 mln 
złotych). Umożliwienie korzystania  
z niej mieszkańcom dwóch sąsiednich 
dzielnic oraz pracownikom stref han-
dlowej i biznesowej, zlokalizowanych 
w obszarze Ronda Ofiar Katynia, 
jest bardzo istotne, szczególnie że  
w najbliższych latach planowane są na 
tym terenie liczne inwestycje mieszka-
niowe oraz komercyjne. 

Proponowany wyżej wariant prze-
biegu linii tramwajowej zapewni do-
godny, łatwy oraz bliski dostęp dla 
jak największej liczby mieszkańców,  
zarówno Dzielnicy IV, jak i Dzielnicy 
VI Bronowice, co też znacząco poprawi  
jakość życia w tej części miasta. 

Zapewni on dostęp do komunikacji 
tramwajowej nie tylko z istniejących 
już osiedli zlokalizowanych przy ul. 
Chełmońskiego i ul. Radzikowskiego, 
ale również z aktualnie budowanych 
wzdłuż ulicy Sosnowieckiej (Bronowice 
Wielkie), jak i przy Rondzie Ofiar Katynia 
(Bronowice Małe). 

Beneficjentem takiego przebiegu 
linii tramwajowej będą również pra-
cownicy dojeżdżający do istniejących, 
jak i budowanych oraz planowanych 
biurowców, które będą zlokalizowane  
w obszarze Ronda Ofiar Katynia (tereny 
dawnego Motelu Krak) oraz wzdłuż  
ulicy Jasnogórskiej.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
Wariant numer II nie stawia na pierw-
szym miejscu galerii handlowych,  

zlokalizowanych w tym obszarze, do 
których większość osób i tak dojeżdża  
samochodem z uwagi na zakupy w skle-
pie z meblami, duże zakupy spożywcze 
czy też budowlane. Mimo to przebieg  
linii tramwajowej według tego wariantu  
zapewni łatwy dostęp do galerii handlo-
wych, stawiając jednak na pierwszym 
miejscu potrzeby mieszkańców i osób 
pracujących w tym rejonie. 

Ponadto przebieg linii tramwajowej 
według Wariantu II będzie najmniej 
ingerował w zastaną „tkankę miejską”, 
gdyż prowadzi wzdłuż istniejących  
ciągów komunikacyjnych – ul. Conrada 
i ul. Jasnogórskiej, przez co nie spotę-
guje negatywnego oddziaływania na 
mieszkańców, np. poprzez zwiększenie 
poziomu hałasu. 

Dodatkowo należy wskazać, że takie 
poprowadzenie linii tramwajowej będzie 
korzystne finansowo dla miasta, gdyż 
większość terenów wzdłuż dróg po-
zostaje we własności Gminy Kraków.  
Obniży to koszty inwestycji, które 
aktualnie nie uwzględniają kosztów 

wykupu działek. Można zakładać, że 
koszty te będę wysokie z uwagi na to, 
że znajdują się w atrakcyjnych inwesty-
cyjnie częściach miasta Krakowa. 

Na podstawie wskazanych argu- 
mentów radni Dzielnicy VI oraz  
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic  
złożyli pisma do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UMK oraz Rady Dzielnicy 
IV. Wnieśli o wybranie Wariantu II  
przebiegu planowanej linii tramwajo-
wej, który pozwoli na skomunikowanie 
północno-zachodniej części Krakowa. 
Zapewni również obsługę stosunkowo 
największej liczby mieszkańców dwóch 
dzielnic oraz będzie służyć wielu  
pracownikom zlokalizowanych w tej 
części miasta stref handlowych i biz-
nesowych. Przyczyni się to zapewne 
do zwiększenia jakości życia poprzez 
zmniejszenie ruchu samochodowego 
i usprawnienie komunikacji. Ponadto 
wybrany wariant będzie miał charak-
ter inwestycji miejskiej, a nie tylko 
dzielnicowej. ◁▷

Szkoła Podstawowa nr 153 im. 
ks. prof. Józefa Tischnera za-

kwalifikowała się do międzynarodowe-
go programu Erasmus Plus. Spośród 
wielu aplikujących szkół nasza propo-
zycja okazała się najlepsza i zostaliśmy 
włączeni do projektu.

Projekt pod tytułem „Basic employ-
ability and entrepreneuership skills at  
a young age” będzie realizowany w szko-
le w latach 2016-2018. Nasze szkoły 
partnerskie znajdują się w Turcji, Irlan-
dii, Szkocji, Hiszpanii, Rumunii oraz we 
Włoszech. Będziemy mieć okazję, aby 
zaprezentować kulturę naszego kraju, 
ale także poznać zwy-
czaje panujące u na- 
szych partnerów.

Projekt, w którym 
uczestniczymy, ukie-
runkowany jest na na-
bywanie umiejętności 
związanych z przedsię-
biorczością. W ramach 
zadań projektowych 
będziemy zatem do-
skonalić umiejętności 
interpersonalne zwią-

zane z pracą w grupie. Ważnym celem 
jest także nauka kreatywnego podejścia 
do rozwiązania problemu (praktyczne 
użycie matematyki oraz sprawne two-
rzenie własnych tekstów, wykorzystanie 
technologii informacyjnej).

W październiku odbyło się pierwsze 
spotkanie w Turcji, które miało charak-
ter organizacyjny. Zostały na nim usta-
lone szczegółowe zadania dla każdego 
kraju oraz wyznaczone terminy reali-
zacji. Podczas kolejnych spotkań na-
uczyciele poznają nowatorskie metody, 
które następnie będą wdrażać w swojej 
szkole. Wierzymy, że wymiana dobrych 
praktyk przyniesie świetne rezultaty.

Gości ze szkół partnerskich z sze-
ściu państw będziemy podejmować  
u siebie w dniach 20-26 marca 2017 r.

Praca nad projektem
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SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
Szopka krakowska ma historię sięgającą XIX wieku a tradycja tworze-
nia jej jest ciągle żywa. W tym roku odbywa się 74. Konkurs Szopki 
Krakowskiej organizowany przez Muzeum Historyczne w Krakowie.

W zeszłym roku podczas 73. 
Konkursu Szopek Krakow-

skich została nagrodzona, w grupie wie-
kowej 9-11 lat, „Praca zbiorowa dzieci 
z Koła Miłośników Krakowa w Szko-
le Podstawowej nr 138 w Krakowie  
i Międzynarodowego Ośrodka Języków  
Ojczystych w Eskilstunie (Szwecja)”.

W 2015 roku odbył się pierwszy 
konkurs szopek w Bronowicach, który 
zgromadził ponad 30 prac. Stworzone 
rękodzieła zrealizowane były z różnych 
materiałów, a inwencja twórcza zasko-
czyła jurorów.

Zapraszam dzieci, rodziców 
i opiekunów do włączenia się  
w tworzenie i rozpowszechnia-
nie tej wspaniałej tradycji oraz 
do wzięcia udziału w II Konkur-
sie Szopek Bożonarodzeniowych 
Dzielnicy VI Bronowice. 

REGULAMIN
II DZIELNICOWEGO
KONKURSU SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH

1. Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji bu-

dowania szopek bożona-
rodzeniowych;

• Pobudzenie inwencji twór- 
czej w zakresie insceni-
zacji szopek z wprowa-
dzeniem akcentów regio-
nalnych;

• Prezentacja szopki bożo-
narodzeniowej, jako ele-
mentu kultury chrześci-
jańskiej i narodowej;

• Ukształtowanie aktywnej 
i twórczej postawy spo-
łeczeństwa, wobec sztuki 
oraz tradycji kulturowej 
związanej z obrzędami 
okresu Bożego Naro- 
dzenia;

2. Tematyka konkursu.
Zadaniem uczestników kon- 
kursu jest wykonanie prze-
strzennej pracy – szopki bożonaro-
dzeniowej statycznej lub ruchomej. 
Koniecznie należy uwzględnić wyraźne 
elementy tradycji Bożego Narodzenia. 

Oceniane będą: samodzielność wyko-
nania, nawiązanie do tradycji, figurki, 
kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyj-
ność i ogólne wrażenie estetyczne.

ADAM GOCH
Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

Szopka z 73. konkursu. Była to pierwsza polsko-szwedzka 
szopka w historii konkursu

Szopki konkursowe w kościele MBNP w Mydlnikach
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Dzieje się – 
„Nasz świat – między Tischnerem a Tetmajerem”

JADWIGA WIĘCŁAWEK
Nauczyciel SP 153

3. Prace oceniane będą w dwóch kate-
goriach wiekowych:
» oddziały przedszkolne – klasy I-III
»  klasy IV-VI
4. Każdy uczestnik (zespół uczestni-
ków) powinien dostarczyć jedną pracę 
przestrzenną wykonaną z dowolnego 
tworzywa. Dopuszczalne maksymalne 
wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. 
Szopki, które nie będą spełniać kryte-
riów, nie będą oceniane. Ze względu na 
specyfikę pracy przy powstawaniu szo-
pek, mogą pomagać także inne osoby 
(rodzice, rodzeństwo).
5. Konstrukcja szopki powinna być 
stabilna, o sztywnym podłożu. Wszel-
kie elementy powinny być przymoco-
wane w taki sposób, by nie przesuwały 
się. Pracę należy opatrzyć metryczką 
zawierającą dane: imię i nazwisko au-
tora, kategoria wiekowa, nazwa przed-
szkola, szkoły, klasa.
6. Szopkę należy dostarczyć do 11 
grudnia 2016 roku do godz. 1030  
do kościoła pw. MBNP w Krakowie-
-Mydlnikach.
7. Od 12 do 17 grudnia 2016 r. istnieje 
możliwość głosowania na nagrodę pu-
bliczności przez Internet:
facebook.com/parafiamydlniki/

Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Kon-
kursowa powołana przez organizato-
rów specjalnie do tego celu.
2. Szopki będą oceniane według nastę-
pujących kryteriów: 
• ogólne wrażenie artystyczne, orygi-
nalność pomysłu;
• opracowanie ogólne, dobór i wyko-
rzystanie materiałów; 
• wkład pracy;
• estetyka pracy oraz trwałość kon-
strukcji; 
• walory plastyczne (kompozycja, kolo-
rystyka, dodatki).

Rozdanie nagród:
18 grudnia 2016 roku
po Mszy św. o godz. 1030

 w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Mydlnikach.

Organizatorzy: 
» Szkoła Podstawowa nr 138
    w Krakowie
» Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

przy Parafii MBNP 
     Kraków – Mydlniki.
Fundator nagród:
Dzielnica VI – Bronowice

W bieżącym roku szkolnym przypada jubileusz 35-lecia powstania Szkoły Pod-
stawowej nr 153 w Krakowie, 15-lecie nadania szkole imienia ks. prof. Józefa 
Tischnera oraz jubileusz Bronowic. Wszystkie uroczystości zostały wplecione  
w plan innowacji pedagogicznej „Nasz świat – między Tischnerem a Tetmajerem”. 

W ramach innowacji ucznio-
wie będą brali udział w róż-

nych konkursach, grach terenowych, 
rozgrywkach sportowych, quizach, wy-
stępach artystycznych, w Jesiennym 
Tischnerowskim Rajdzie Turystycz-
nym, w Majówce Tischnerowskiej, ma-
jących na celu utrwalenie wiadomości 
o patronie szkoły, poszerzenie wiedzy  
o Krakowie i Bronowicach, zwyczajach, 
folklorze. 

Pierwszą imprezą zorganizowaną 
dla wszystkich uczniów była „Brono-
wicka gra terenowa”, która odbyła się 
25 października 2016 r. Uczniowie  
z klas IV – VI mieli do wykonania 
osiem, a dzieci z klas I – III sześć za-
dań o różnym stopniu trudności.

Stosując się do poleceń musieli 
odnaleźć miejsca, w których otrzymy-
wali od koordynatorów zadania, a po 
ich rozwiązaniu, wskazówki dojścia do 
następnego punktu. Wszystkie zadania 
były punktowane.

Grę uroczyście rozpoczęła w sali 
gimnastycznej pani wicedyrektor Iza-
bella Urbaniec. Każda klasa otrzyma-
ła „Zasady Gry” oraz „Kartę Gracza”, 
na której animatorzy zapisywali, przy 

numerze swojego zadania, ilość zdoby-
tych przez klasę punktów. Na rozwią-
zanie wszystkich zadań przeznaczone 
były dwie godziny zegarowe. 

Po słowach: „Gra rozpoczęta! 
Powodzenia!” – w pięknej jesiennej 
scenerii, ruszyli do wykonywania za-
dań począwszy od wymyślenia nazwy  
i okrzyku swojej Drużyny, którym mel-
dowali się w kolejnych punktach, po 
uzupełnianie życiorysu ks. prof. Józefa 
Tischnera, rozwiązywanie zadań kuli-
narnych, malarskich, kalamburów. Mu-
sieli też wykazać się znajomością topo-
grafii osiedla i umiejętnością czytania  
mapy, rozwiązywania zadań logicznych, 
znajomością wyglądu stroju krakow-
skiego oraz należało ułożyć piosenkę. 

Młodsze dzieci natomiast miały 
m.in. pokolorować starannie wg wzoru 
herb Krakowa, rozwiązać test, odgad-
nąć kalambury oraz, w wyznaczonym 
czasie, jak najwięcej razy trafić do celu. 

Podsumowanie gry odbyło się 28 
października 2016 r., podczas apelu  
w sali gimnastycznej. Pani wicedyrek-
tor Izabella Urbaniec, gratulując zwy-
cięskim  klasom, wręczyła puchary 
przechodnie oraz pamiątkowe dyplo-
my. Puchary pozostaną w klasach do 
następnej edycji Gry Terenowej. ◁▷
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UCHWAŁA Nr XXXI/235/2016 
w sprawie ponownego zawarcia umowy 
najmu lokalu socjalnego stosownie z pi-
smem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: ML-
02.7123.563.2016.JK z 27.09.2016 r. 

Powyższą uchwałą radni zaopiniowali 
pozytywnie zawarcie umowy najmu. 

XXXI sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 20 października 2016 r. Podjęto 
następujące uchwały:

• • •

SESJE RADY
DZIELNICY VI

XXX          sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 3 października 2016 r. Podjęto nastę-
pujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXX/228/2016
w sprawie wniosku o uregulowanie stanu 
prawnego działki nr 196 obr. 3 Krowodrza 
na korzyść gminy Kraków.

Uzasadnienie: wyżej wspomniana 
działka stanowi współwłasność Gminy 
Miejskiej Kraków w udziale odpowiadają-
cym 4063/20880 części oraz w pozostałym 
udziale osób fizycznych. Z uwagi na obecny 
stan własnościowy działka nie jest utrzymy-
wana ani przez Zarząd Zieleni Miejskiej ani 
przez pozostałych właścicieli. 
Ww. działka powinna zostać wykupiona 
przez Gminę Kraków, zagospodarowana 
zieleńcem, udostępniona mieszkańcom  
w celach odpoczynkowo-rekreacyjnych.
UCHWAŁA Nr XXX/229/2016
w sprawie liczby punktów sprzedaży napo-
jów alkoholowych na terenie Dzielnicy VI.

W związku z przekroczeniem obowią-
zującego limitu detalicznego dla Dzielnicy 
VI radni zawnioskowali o likwidację jedne-
go punktu sprzedaży detalicznej napojów 
alkoholowych przy ul. Bronowickiej. 
UCHWAŁA Nr XXX/230/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy ul. Rydla.

Powyższą uchwałą radni zaopiniowali 
negatywnie wyżej wspomnianą inwestycję. 
UCHWAŁA Nr XXX/231/2016 
w sprawie podziału środków finansowych 
na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017.

Podział środków finansowych prze-
znaczonych na „Obsługę Dzielnic” w roku 
2017 został przedstawiony w załączniku do 
uchwały i w skrócie brzmi następująco: 
● § 4110 Składki na ubezpieczenia społecz-
ne – 900 zł ● § 4120 Składki na Fundusz 
Pracy – 150 zł ● § 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe – 4680 zł ● § 4210 Zakup ma-
teriałów i wyposażenia – 7930 zł ● § 4220 
Zakup środków żywności – 600 zł ● § 4260 
Zakup energii – 8340 zł ● § 4270 Zakup 
usług remontowych – 1000 zł ● § 4300 
Zakup usług pozostałych – 7440 zł ● § 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-
cyjnych – 2000 zł ● § 4520 Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego – 960 zł. 
Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy – 
34 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXX/232/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Po uwzględnieniu powyższej zmia-
ny tabele przedstawione w § 8 Uchwały 
Nr XXVIII/216/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 25.08.2016 r. otrzymują na-
stępujące brzmienie:

Kwotę wysokości 7 000 zł przenie-
siono z zadania: „SP Nr 93 – program Mój 
Trener” (dział: Dzielnicowy program wspie-
rania działalności miejskich placówek: 
oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej 
i zdrowia – jednostka realizująca SP) na za-
danie: „Remonty dróg i chodników na tere-
nie Dzielnicy VI Bronowice” (dział: Budowa, 
modernizacja, prace remontowe miejskiej 
infrastruktury drogowej w zakresie dróg 
wskazanych w wykazie, o którym mowa  
w § 66 Ust. 1 Statutu – jednostka realizu-
jąca ZIKiT).
UCHWAŁA Nr XXX/233/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Radni zmienili zakres rzeczowy zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XIX/160/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 11.12.2015 
roku w następujący sposób:
Z zadania: „Budowa oświetlenia na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 153 – przygotowa-
nie projektu i realizacja zadania” na zada-
nie: „SP nr 153 – budowa i modernizacja 
oświetlenia na terenie szkoły”. Dział: Prace 
remontowe: szkół podstawowych, gim-
nazjów, przedszkoli oraz żłobków, kwota  
44 000 zł i jednostka realizująca ZEO pozo-
stały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XXX/234/2016 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.

Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 07.07.2015 
roku w następujący sposób:
Z zadania: „Budowa tablic informacyjnych 
na trasie kulturowej Bronowice Małe-
Mydlniki – konkurs ofert” na zadanie: 
„Budowa tablic informacyjnych na trasie 
kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki”. 
Dział: Dzielnicowy program wspierania 
działalności miejskich placówek: oświaty, 
kultury, sportu, pomocy społecznej i zdro-
wia, kwota 10 000 zł i jednostka realizująca 
PT pozostały bez zmian.

UCHWAŁA Nr XXXI/236/2016 
w sprawie montażu znaku zakazu postoju 
B-35 na ul. Lea.

Po zasięgnięciu opinii mieszkańców 
radni zawnioskowali o ustawienie na ul. 
Juliusza Lea, na odcinku od ul. Sewera do 
ul. Młodej Polski, znaku zakazu postoju 
B-35 z tabliczką „obowiązuje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 09.00-16.00”. 
UCHWAŁA Nr XXXI/237/2016 
w sprawie zmiany organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Gabrieli Zapolskiej  
i Przybyszewskiego.

Rada Dzielnicy VI po zasięgnięciu 
opinii mieszkańców i przeprowadzeniu 
analizy pod względem natężenia ruchu na 
ulicach: Zapolskiej i Przybyszewskiego za-
wnioskowała o zmianę organizacji ruchu 
polegającą na tym, że ul. Zapolskiej będzie 
stanowić ulicę z pierwszeństwem przejazdu.
UCHWAŁA Nr XXXI/238/2016 
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic”.

Radni zawnioskowali o dokonanie 
przeniesienia środków finansowych na 
„Obsługę Dzielnic” na rok 2016 w następu-
jący sposób:

§ zmniejszenie zwiększenie

§ 4110 
(składki na 
ubezpiecze-
nie społecz-
ne)

5 zł 0 zł

§ 4120
(składki na 
fundusz 
pracy)

6 zł 0 zł

§ 4170
(wynagro-
dzenie bez-
osobowe)

60 zł 0 zł

§ 4360
(opłaty z ty-
tułu zakupu 
usług teleko-
munikacyj-
nych świad-
czonych  
w ruchomej 
publicznej 
sieci telefo-
nicznej)

600 zł 0 zł

§ 4210 
(zakup mate-
riałów i wy-
posażenia)

0 zł 671 zł

Razem 671 zł 671 zł

UCHWAŁA Nr XXXI/239/2016 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Środki z zadania przyjętego Uchwałą 
Nr XVI/123/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 24.09.2015 r. z uwzględnie-
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, w biurze 
Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷

◁▷

niem Uchwały Nr XVII/146/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 08.10.2015 r. 
oraz Uchwały Nr XXIV/193/2016 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 21.04.2016 r. 
przeniesiono w następujący sposób:
Kwotę 1 400 zł z zadania: „Budowa ogro-
dzenia wokół boiska do piłki plażowej przy 
ZSO Nr 8” (dział: Prace remontowe: szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli 
oraz żłobków – jednostka realizująca ZIS) 
przeniesiono (po 700 zł ) na dwa zadania: 
„SP nr 153 – zakup piłek do piłki nożnej” 
i „ZSO nr 8 – zakup piłek do siatkówki”, 
(dział: Dzielnicwy program wspierania 
działalności miejskich placówek: oświaty, 
kultury, sportu, pomocy społecznej i zdro-
wia – jednostka realizująca ZEO).

Akcja SOS 
Uczelnie Schroniskom

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy VI
Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom zaprasza do przekazywania 

darów rzeczowych (koce i materiały na posłania, karma sucha  
i puszkowana) dla schronisk dla zwierząt – dla psów i kotów. 

Można je przekazać organizatorom Akcji prowadzonej przez 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja oraz Akademię Górniczo-
-Hutniczą. Najbliższa lokalizacja dla mieszkańców Bronowic to 
Krowodrza (V):
● al. Mickiewicza 21 (Collegium Godlewskiego)
● al. Mickiewicza 24 (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) 
● pawilony C4 i B3 Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zachęcamy szkoły, biura, organizacje i osoby prywatne. 
Każda stara kołdra i każda puszka karmy się przyda! 

Szczegóły i historia Akcji: www.akcjasos.org. 

do 18 grudnia 2016 r.

APEL

Na mocy art. 1 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie zwierząt Wydział Kształtowania 
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
zwraca się z apelem do zarządców  
i właścicieli nieruchomości o otwar-
cie (uchylenie) w okresie zimy części 
okienek w piwnicach czy też innych 
pomieszczeniach gospodarczych,  
w sposób pozwalający wolno żyjącym 
kotom znaleźć schronienie przed zim-
nem i mrozem.

Okres zimowy jest dla wolno żyją-
cych kotów szczególnie niebezpiecz-
ną i trudną porą roku. W tym czasie 
potrzebują pomocy i opieki człowieka 
najbardziej. Bezpieczne schronienie 
przed zimnem i mrozem pozwoli im 
przetrwać ten trudny okres.

o przystosowanie obiektów w sposób 
umożliwiający zapewnienie kotom 
wolno żyjącym schronienia przed zim-
nem i mrozem.

BEZPŁATNY PUNKT 
PORAD PRAWNYCH

w Oficynie Zachodniej przy ul. Papierniczej 2, dyżurować będą prawnicy, 
oferując mieszkańcom pomoc w zakresie prawa cywilnego (prawo rodzin-
ne, prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo spadkowe, prawo zobowią-
zań), prawa karnego i administracyjnego. 

Z porad mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do 
czynności prawnych, mieszkające na terenie powiatu krakowskiego.

Od września 2016 roku w Dworku Białoprądnickim ruszył 

BEZPŁATNY PUNKT PORAD PRAWNYCH
W każdy piątek od godziny 1200- 1600 

Zapraszamy mieszkańców do bezpłatnego korzystania z usług kancelarii.

31 grudnia 2016 r. 
upływa termin składania wniosków 

o wykup lokali mieszkalnych 
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkal-

nych jest realizowana na zasadach ustalo-
nych przepisami uchwały Nr XLVI/568/08 
Rady Miasta Krakowa z 11.06.2008 r. 

Gmina Miejska Kraków będzie reali-
zować jedynie wnioski najemców złożone 
w podanym wyżej terminie zgodnie z obo-
wiązującą procedurą GS-21 dostępną na 
stronie www.bip.krakow.pl
(zakładki: UMK/e-Urząd/inne usługi/usługi wyszukiwanie: 
GS-21, Wydział Skarbu Miasta). 

Zarówno przepisy prawa miejscowego 
dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Kraków, polityki mieszkaniowej Gminy, 
jak i stosowne procedury dostępne są na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Krakowa pod 
adresem: www.bip.krakow.pl.

Termin zbiórki: 



„Porozmawiaj z notariuszem o … testamencie notarialnym” – to hasło przewodnie, wyznaczające główny temat rozmów, 
które jednak nie ogranicza zagadnień poruszanych z dyżurującym notariuszem. Otwarta formuła wydarzenia pozwala bowiem 
dowiedzieć się czegoś więcej na temat spraw, które na co dzień można załatwić w każdej kancelarii notarialnej.
Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od 2010 roku, jest jedną z najważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego, która cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa. Istotne zmiany prawa spadkowego, które zostały dokonane w ostatnim czasie 
oraz ciągle niewystarczająca wiedza o prawach i obowiązkach związanych z dziedziczeniem, mających duże znaczenie dla rodziny 
spadkodawcy skłoniły samorząd notarialny do kontynuowania akcji.


