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ULICA LINDEGO 
DO REMONTU

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

Dzięki Prezydentowi Miasta roz-
począł się długo wyczekiwany 

remont ul. Lindego, będącej zgodnie ze 
statutem na utrzymaniu naszej dzielni-
cy. Decyzja Pana Prezydenta bardzo nas 
ucieszyła tym bardziej, że z szacunko-
wych wyliczeń wynika, że remont ten po-
chłonie prawie 1 900 000 zł, czyli ponad 
roczny budżet Dzielnicy. Cieszymy się, że 
kolejna ulica nabierze blasku i poprawi 
komfort poruszania się tak pieszych, jak 
i uczestników ruchu drogowego. 

W ramach remontu ul. Lindego wy- 
remontowanych zostanie 1200 m2 chod- 
nika i położona zostanie nowa na-
wierzchnia jezdni. Po remoncie ulicy 
dzielnica zaplanuje i przystąpi do rewi-
talizacji zieleńców, położonych w pasie 
drogowym ulicy.

Pragnę również przypomnieć, że  
w tym roku dodatkowo, ze środków bu-
dżetu Miasta zrealizowane będą takie 
inwestycje drogowe, jak:
● remont ul. Złoty Róg;
● remont ul. Lea na odcinku od ul. Pia-
stowskiej do ul. Przybyszewskiego;

● budowa chodnika wraz z oświetle-
niem, na ul. Zakliki z Mydlnik, na odcin-
ku od Młynówki Królewskiej do torów 
kolejowych (przystanku kolejowego dla 
szynobusu);
● budowa oświetlenia na ul. Wieniawy- 
-Długoszowskiego, na odcinku od ul. 
Zielony Most do os. Złota Podkowa;
● remont ul. Stróżeckiego.

W przygotowaniu są także doku-
mentacje dotyczące przebudowy ul. Pi-
leckiego oraz ulic wewnętrznych przy ul. 
Rydla, Krzywy Zaułek i Staszczyka.

16 maja 2018 r. wraz z Sekre- 
tarzem Towarzystwa Przy-

jaciół Bronowic (TPB), odbyliśmy spo-
tkanie z Dyrektorem Zarządu Zieleni 
Miejskiej, Panem Piotrem Kempfem. 
Spotkanie dotyczyło dwóch parków, 
które wkrótce powstaną na terenie Bro-
nowic Małych. Pierwszy to Park Ra-
dzikowskiego, drugi – Park Tetmajera. 
Na potrzebę jego utworzenia zwracało 
uwagę, już kilkanaście lat temu, TBP. 
Z kolei pomysł utworzenia Parku Ra-

dzikowskiego narodził się w związku  
z powstającą zabudową na terenach po 
dawnym Motelu Krak. Trzy lata temu 
przygotowałam dwie uchwały (jedną  
z Panem Piotrem Szmigielskim), wskazu-
jące na konieczność powstania parków. 
Jestem szczęśliwa, że wreszcie się udało 
osiągnąć cel i wkrótce się ich doczekamy. 
     W bieżącym budżecie, dzięki zaanga-
żowaniu Radnego Miasta, Pana Aleksan-
dra Miszalskiego, zabezpieczono 220 tys. 
na projekt i uporządkowanie terenu Stru-
gi Bronowickiej. To właśnie ten, należący 
do gminy teren, będzie stanowił „serce” 

DWA PARKI W BRONOWICACH MAŁYCH

Jak widać konieczny jest remont nie tylko ulicy Ulica od lat wymagała remontu

Rozpoczął się długo wyczekiwany remont ulicy Lindego
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W oddali drzewostan przeznaczony na Park Radzikowskiego

Teren pod długo oczekiwany Park Tetmajera

Parku Tetmajera. W tym roku  wyjaśni 
się kwestia własności działek i rozpocz-
nie się projektowanie parku. Zarówno 
ja, jak i TPB, reprezentowane przez Jana 
Urbanowicza, będziemy ściśle współpra-
cować z ZZM w zakresie tego projektu. 
Obecnie, obszar ten stanowią niemal 
wyłącznie nieużytki. Pragniemy przede 
wszystkim, aby walory przyrodnicze, wi-
dokowe i kulturowe, zostały zachowane 
dla przyszłych pokoleń bronowian i kra-
kowian. Niezbędne jest uporządkowanie 

i oddanie tego terenu 
mieszkańcom.

Jak chodzi o Park 
Radzikowskiego jest on 
w trakcie procedowa-
nia wymaganych pra-
wem pozwoleń. Pod-
czas rozmowy zwró-
ciliśmy uwagę, że jako 
strona społeczna, nie 
mieliśmy możliwości  
konsultowania projek-
tu, ani sposobu zago-

spodarowania tego obszaru. Zaskakuje 
to w kontekście faktu, że park powstaje 
właśnie za sprawą zaangażowania stro- 
ny społecznej. Jak wyjaśnił Dyrektor 
ZZM, wynikło to z potrzeby szybkie-
go procedowania oraz tego, że inwestor 
planuje współuczestniczenie w finanso-
waniu wspomnianego przedsięwzięcia. 
Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnie-
nie, że wkrótce zapoznamy się z koncep-
cją parku w formie prezentacji, o czym  
z pewnością Państwa poinformujemy.

Pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania zarówno Panu Aleksandrowi 
Miszalskiemu, jak i Panu Janowi Urba-
nowiczowi. Bez ich wparcia nie wyobra-
żam sobie zwycięstwa. ◁▷

Zarząd Zieleni Miejskiej tradycyjnie 
już zaprasza Państwa do spędzenia 
tegorocznego lata na łonie krakowskiej 
przyrody. Okazją ku temu będą wszyst-
kie akcje organizowane w ramach pro-
jektu „Zatrać się w Zieleni”:

Gościć będziemy Was w Parku Krakowskim, Parku Bednarskiego, Parku Decjusza oraz nad Zalewem Nowohuckim. 
Tego czego nie zabraknie pysznego jedzenia i niezliczonych atrakcji dla małych i dużych. Letnie weekendy między 
11:00 a 17:00 to idealny czas, aby odwiedzić krakowskie parki i skorzystać z wyjątkowej oferty warsztatów, zajęć dla 
dzieci, zajęć sportowych i różnego rodzaju animacji, które sprawią, że z pewnością nie będziecie się nudzić. Rozpo-
czynamy już 2 czerwca piknikiem w Parku Krakowskim. Będzie to wspaniała okazja, aby zobaczyć nowe oblicze parku 
znajdującego się w samym sercu Krakowa. 

To coś więcej niż tylko kino plenerowe. W ramach projektu chcemy połączyć odkrywanie nowych, często mieszkań-
com nieznanych, terenów zielonych Krakowa z odkrywaniem nowej kultury, którą możemy poznać dzięki filmom. Zapro-
szenie do współpracy Konsulatów pozwoli również na swego rodzaju integrację pomiędzy krakowianami a mieszkają-
cymi w naszym mieście społecznościami, pochodzącymi właśnie z tych krajów. Filmy prezentowane będą w językach 
oryginalnych z polskimi napisami, dzięki czemu będziemy mogli z jednej strony jeszcze bardziej zbliżyć się do krajów, 
które filmy prezentują, z drugiej zaś poszerzyć grono ich odbiorców o osoby, dla których jest to język ojczysty. Pokazy 
odbywać się będą co dwa tygodnie w czwartki, a w przypadku niepogody pokaz przeniesiony zostanie na kolejny czwar-
tek. Start 7 czerwca – Park Jordana – Niemcy, ok. godz.20:30. Kolejne 21 czerwca – Pl. Axentowicza – Malta.

Bezpłatne zajęcia fitness w czterech krakowskich parkach to niebywała okazja do wskoczenia w sportowy strój  
i spędzenia tego czasu na łonie przyrody. Instruktorzy krakowskich klubów fitness zadbają o Waszą formę i kondycję,  
a mamy również nadzieję, że zarażą pasją do ćwiczeń. Proponujemy Wam różnorodne zajęcia, wśród których każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wystarczy zapisać się przez dostępny na naszej stronie (www.ZZM.krakow.pl, zakładki: aktualności 
/ dla krakowian  / zatrać się w zieleni) formularz. Na zajęcia zapraszamy od poniedziałku do środy. Proponujemy: trening bie-
gowy, Boot Camp Madness, Lans na balans, Tabata, Zdrowy kręgosłup, Spal dużo kcal!, Power Training, Nordic walking. 

Ciąg dalszy propozycji w kolejnym numerze.
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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Trochę 
obiektywizmu! 

Szczególnie serdecznie zapra-
szam do odwiedzenia nowych 

parków. W maju otwarty został park 
Stacja Wisła. Zyskaliśmy nowe, pięk-
ne miejsce rekreacji, plac zabaw, taras  
z leżakami i teren do organizowania 
potańcówek czy targów śniadanio-
wych. W czerwcu, w pełnej krasie zo-
baczymy nowy Park Krakowski. Posa-
dzone zostały tam nowe drzewa oraz 
ponad 200 tys. (!) krzewów, bylin, traw 
ozdobnych, roślin cebulowych i kwia-
tów jednorocznych. 

Warto też zajrzeć na Ruczaj, gdzie 
od maja można korzystać z części parku 
linearnego. Miejscy ogrodnicy udowad-
niają, że nawet bardzo wąska działka 
może stać się doskonałym miejscem 
wypoczynku. Takich małych inwesty-
cji w zieleń, które nazywamy parka-
mi kieszonkowymi, znajdą Państwo  
w Krakowie całkiem sporo. Proszę zaj-
rzeć np. na ul. Fałata, gdzie na zanie-
dbanym trawniku powstało miejsce,  
w którym mieszkańcy okolicznych blo-
ków mogą spędzać wspólnie czas. Kolej-
ne będą powstawać przez cały rok!

Wszystkich miłośników zieleni za-
chęcam do współpracy z Miastem. War-
to przyjrzeć się projektowi Ogrodów 

Piękniejsza z dnia na dzień pogoda 
zachęca do wyjścia z domu. Warto iść 
na spacer, tym bardziej że już tej wio-
sny będziemy się cieszyć efektami pra-
cy Zarządu Zieleni Miejskiej. W 2017 r. 
na miejską zieleń wydaliśmy 100 mln zł,  
w tegorocznym budżecie zaplanowali-
śmy kolejne 130 mln zł. Zazielenią się 
tysiące krzewów i rozkwitną kwiaty, 
które zostały w ubiegłym roku posadzo-
ne na skwerach i w pasach drogowych.  

Społecznych, czyli małych ogródków 
kwiatowych lub uprawnych, pielęgno-
wanych potem wspólnie z sąsiadami. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, i w tym 
będzie można posadzić drzewo w parku 
Krakowian, upamiętniając tym samym 
narodziny dziecka. Nie zabraknie też 
wydarzeń plenerowych organizowanych 
przez miasto w krakowskich parkach. 

Tym bardziej zapraszam na spacer 
i przekonanie się na własne oczy, jak 
zazielenia się Kraków, bo jak się oka-
zuje, niektórzy usiłują wmówić krako-
wianom, że Miasto niczego w sprawie 
zieleni nie robi. 

Tak właśnie postępuje Logiczna Al-
ternatywa rozliczająca mnie z obietnic 
wyborczych. Nie mam nic przeciwko ta-
kim rozliczeniom, co więcej, sam co roku 
szczegółowo przygotowuję raporty z re-
alizacji programu wyborczego. Nie ocze-
kuję oczywiście żadnych słów uznania ze 
strony Logicznej Alternatywy, ale przy-
znaję, że twierdzenie, iż z powodu braku 
danych nie można orzec, jakie działania 
Miasto podjęło w sprawie nowych tere-
nów zielonych, nawet mnie zaskoczyło. 

W końcu powszechnie wiadomo, 
że od dwóch lat wydatki na zieleń są 
w Krakowie największe w historii. LA 
wolała się zasłonić „brakiem danych”, 
podczas gdy każdy krakowianin inte-
resujący się sprawami zieleni wie, że  
w ubiegłym roku Miasto wydało 100 
mln na zieleń, a w grudniu ubiegłe-
go roku uchwalono tegoroczny budżet 
miasta, w którym na zieleń przezna-
czono 130 mln na zieleń. 

Podobnie jak wielu krakowian wie,  
a Logiczna Alternatywa starannie tę 
wiedzę pomija, że Miasto kupiło już Za-
krzówek za 28 mln zł i przygotowuje się 
do utworzenia tam parku, a w sumie od 
2015 r. do końca 2017 r. Kraków pozyskał 
42 ha gruntów za kwotę ok. 44 mln zł.

W innych dziedzinach, rozlicze-
nia też nie są rzetelne, a czasem wręcz 
kłamliwe. 31 grudnia 2017 r. było już 
gotowe przedszkole na os. Rżąka. Nie 
zaliczono go jednak do rankingu ukoń-
czonych inwestycji, podobnie jak nie 
wzięto pod uwagę, że w listopadzie 2017 
roku uruchomiono nowe, 10-oddziało-
we (na 250 dzieci) przedszkole na ul. 
Kościuszkowców w Borku Fałęckim.  

Kuriozalne jest przedstawienie ze-
rowego zaangażowania w tworzenie No-
wej Huty Przyszłości. To projekt, który 
od samego początku jest przedstawiany 
na wielu konferencjach prasowych jako 
przedsięwzięcie na gigantyczną skalę, 

rozłożone na wiele lat, które docelowo 
zaowocuje 40 tys. miejsc pracy na 5,5 
tys. ha. W żadnym programie wybor-
czym nie zapisałem, że można to zrobić 
w cztery lata, bo nie byłby to poważny 
program wyborczy, ale literatura scien-
ce fiction. Wie o tym każdy realnie my-
ślący człowiek, więc albo pan Łukasz 
Gibała nie myśli realnie, co źle mu wró-
ży jako osobie chętnej do zajmowania 
stanowisk publicznych, albo celowo robi 
wszystko, by zaniżyć ocenę, nie zwraca-
jąc uwagi na zdrowy rozsądek. 

Rozumiem, że ewentualnego kan-
dydata na prezydenta Krakowa nie stać 
na obiektywizm w stosunku do mnie  
i wszystkie moje decyzje oraz działania 
będą negowane i wyszydzane. Ale chcia-
łem zwrócić uwagę, że to, co Kraków 
w ostatnich latach osiągnął w różnych 
dziedzinach życia, to zasługa wielu kra-
kowian – tych pracujących dla samo-
rządu i tych, którzy angażują społecznie 
swój wolny czas, by zmieniać i upiększać 
swoje miasto. Łukasza Gibały nie stać 
na obiektywizm i docenienie wysiłku 
wielu ludzi. Uciekając się do manipula-
cji, deprecjonując te osiągnięcia, żeby 
przedstawić samego siebie jako „męża 
opatrznościowego”, nie wystawia sobie 
najlepszego świadectwa i sam dyskwa-
lifikuje się w rywalizacji o stanowiska,  
o których marzy. 

ZDANIEM PREZYDENTA

BUDŻET
OBYWATELSKI

Do 31 maja – weryfikacja projektów.
Po tej fazie procedowania pora na kolejny, 
ważny etap – głosowanie! Z projektami, 
można zapoznawać się w zakładce „Pro-
jekty” na stronie www.budzet.krakow.pl. 
Jednak ostateczną listę projektów, które 
przeszły pozytywnie etap weryfikacji for-
malnej i poddanych pod głosowanie po-
znamy po 4 czerwca. 

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału 
w głosowaniu, które trwać będzie 

od 16-31 czerwca 
W V edycji Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Krakowa mieszkańcy złożyli 678 pro-
jektów (450 projektów dzielnicowych i 228 
projektów ogólnomiejskich) – to najwięcej 
w historii głosowania. 

www.budzet.krakow.pl
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Dom i stodoła Andrzeja Musiała przy ul. Zielony Most. Autor: Andrzej 
Musiał. Ofiarodawca: Wiktoria Porębska

ARCHIWUM BRONOWICKIE

Bronowice Małe w obiektywie 
Andrzeja Musiała
NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

Powstała interaktywna mapa Bronowic Małych ze 
starymi zdjęciami autorstwa Andrzeja Musiała, wy-

jątkowego fotografa-amatora, który dokumentował tutejszy 
krajobraz.

Andrzej Musiał, syn Błażeja i Marii (z d. Kraj), urodził 
się 8 stycznia 1913 roku w Bronowicach Małych. Zmarł 18 
kwietnia 1984 roku. Był najstarszy z trójki rodzeństwa. Nikt 
już dziś nie pamięta, skąd wzięło się jego zainteresowanie fo-
tografią. Jednak od zawsze widziano go z aparatem. Ta dzie-
dzina sztuki była wielką pasją Andrzeja Musiała, podobnie 
jak historia miejsca, w którym się wychował. Swojej mamie 
mówił: „Wiem, że na tym nie zarobię, ale kocham to robić”.  
W piwnicy swojego domu, przy ulicy Zielony Most, urządził 
ciemnię. Samodzielnie wywoływał zdjęcia, suszył je, przyci-
nał oraz pieczętował datą wykonania. Najbardziej lubił jeź-
dzić po okolicy na rowerze i zatrzymywać się tam, gdzie coś 
przyciągało jego wzrok, inspirowało. Czasem było to jakieś 
miejsce, czasem zdarzenie, często krajobraz. 

Musiał nosił w sobie cechy pierwszych fotografów-po-
dróżników, chcących utrwalać na swoich filmach miejsca, 
zdarzenia i ludzi. Dzięki jego fotografiom możemy zobaczyć, 
jak wyglądały miejsca, których już dziś nie ma. Razem z nim 
podążamy drogami Bronowic. Mijamy nieistniejące już domy, 
jak ten rodziny Susułów z ulicy Tetmajera. Szukamy okolic, 
które trudno rozpoznać, jak ta nad Strugą Bronowicką. Pa-
trzymy na ulicę Pod Strzechą, na której nie ma już żadnego 
domu z takim pokryciem dachu. Myślimy nad upływającym 
czasem, nad zachodzącymi zmianami. Ale dostrzegamy rów-
nież coś, co pozostało, mimo że zmienił się trochę pejzaż, jak 
choćby kapliczkę Matki Bożej przy ulicy Katowickiej. 

Andrzej Musiał nie był zawodowym fotografem. Miał 
jednak wrażliwość i pasję dokumentalisty. Był człowiekiem 
ciekawym świata. Wielbicielem literatury i niedzielnych 
koncertów muzyki klasycznej w Filharmonii Krakowskiej. 
Uwieczniał nie tylko okoliczny pejzaż i wydarzenia, ale rów-
nież rodzinę, znajomych, sąsiadów. Zatrzymując te chwile  
w kadrze, opowiadał nimi historię swoich Bronowic Małych.

Spuścizna Andrzeja Musiała stanowi część zasobu Bro-
nowickiego Archiwum Społecznego, prowadzonego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Fotografie z lat 30., 50.  
i 60. XX wieku, przedstawiające dawny krajobraz i zabudo-
wę Bronowic Małych, prezentowane były w trakcie obchodów 
XV Święta Ulicy Tetmajera. Od niedawna można się z nimi 
również zapoznać na  interaktywnej mapie zamieszczonej 
na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum Społecz-
nego (archiwumbronowickie.pl). Mapę opracowano dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców i mieszkanek Bronowic Ma-
łych, uczestniczących w spotkaniu z cyklu „Powiedz, co wiesz  
o Bronowicach!”.  

Fragmenty dotyczące biografii Andrzeja Musiała opracowano na 
podstawie: Guzik M., Guzik S. (2014), Fotograficzna podróż w czasie, 
„Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”, nr 32, str. 78–88.

fot. 1 Chałupa Owczarków 
nad Strugą Bronowicką. 
fot. 2 Chałupa Jana „Koleż-
ki” Czepca przy ul. Tetma-
jera. Po prawej fragment 
domu Dzieżów. 
fot. 3 Chałupa Susułów przy 
ul. Tetmajera. 
fot. 4 Chałupa Trąbków przy 
ul. Zielony Most.  

Autor wymienionych zdjęć: Andrzej Musiał. Ofiarodawca: Szkoła Podstawowa nr 50

fot. 1 

fot. 2 

fot. 3 

fot. 4 
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Michalina Lubaszewska i Szymon Klimek

Najwytrwalsi doczekali do pamiątkowego zdjęcia po spotkaniu
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

To rewolucja w naszym Towarzystwie. Jak przystało na 
organizację mającą na sztandarze szacunek dla tradycji, 

rewolucja w dobrym znaczeniu tego słowa. Do takiego wnio-
sku doszedłem po spotkaniu w niedzielne, piękne popołudnie 
22 kwietnia. Drewniana, a jakże, sala Centrum Mariackiego 
pękała w szwach. Brakowało krzeseł. Ale nie idzie o te tłumy. 
Często nie brakowało ich na imprezach TPB. Myślę o czymś 
innym. Tym przełomem są nowe rodzaje aktywności naszego 
stowarzyszenia. Jakie? – spytacie Państwo. Już przedstawiam. 

Coraz większą popularnością cieszy się, współpracujące 
z TPB, Bronowickie Archiwum Społeczne, kierowane przez 
Natalię Martini. I tym razem, tym swoistym „wehikułem cza-
su” chwilę podróżowaliśmy po dawnych Bronowicach. Chwi-
lę, gdyż napięty program nie pozwolił na dłużej. 

Czymś całkowicie nowym będzie pracownia stroju kra-
kowskiego. Koordynator projektu – Michalina Lubaszewska – 
przedstawiła w zarysie program działania nowo tworzonego 
zespołu. Jeśli ktoś z czytelników jest chętny poznać tajniki 
tworzenia stroju ludowego – zapraszamy. Nabór jeszcze trwa.

Prezes TPB Barbara Miszczyk zaprezentowała wykład 
przybliżający działalność społeczną i oświatową poety Lucjana 
Rydla. Okazją do tego było mijające właśnie 100 lat od śmierci 
tego niedocenianego mieszkańca bronowickiej Rydlówki.

 Ja z kolei w swojej prezentacji pt. „Lucjan Rydel – czy tyl-
ko Pan Młody z Wesela?” postanowiłem zmierzyć się z mitami  

MOJE REFLEKSJE PO SPOTKANIU „ODKRYJMY CZAR DAWNYCH BRONOWIC”

Idzie nowe w Towarzystwie 
      Przyjaciół Bronowic

i fałszywymi stereoty-
pami, których czas nie 
oszczędził poecie.  

Z kolei uwagami 
o swoim przodku po-
dzielił się z publicz-
nością obecny na sali  
Profesor Jan Rydel.

Powyższe wykła-
dy popularyzujące hi-
storię Bronowic i ich 
mieszkańców to też 
novum w działalności 
naszego Towarzystwa. 

Plastyk – Jerzy 
Pająk – zajął najmłod-
szych uczestników na-
szego spotkania ory- 
ginalnymi grami i za- 
bawami. Dziś nieła-
two jest przykuć uwa-
gę dzieci czymś zupełnie niepodobnym do smartfona czy 
PlayStation. Ale chyba się udało.

Uczestnicy spotkania chwalili specjały bronowickiej 
kuchni. Wśród nich najszybciej zniknął bronowicki kołacz. 
Wyjątkowo puszysty. Tajemnicę jego produkcji zdradził mi 
jego twórca – Szymon Klimek z Mydlnik. Tu muszę opowie-
dzieć zabawną scenkę, w której wystąpił ten nie tylko utalen-
towany cukiernik, ale również wielbiciel folkloru.

Cała rzecz działa się, gdy koleżanka Michalina omawiała 
poszczególne elementy stroju krakowskiego na przykładzie 
widocznego na ekranie kościuszkowskiego kosyniera. Ekra-
nowy model był ubrany „ponadstandardowo” w sukmanę na 
kaftanie oraz w kapelusz zamiast powszechniejszej w naszych 
okolicach czapki-krakuski. W dłoni dzierżył swoją broń – osa-
dzoną na sztorc kosę. Otóż Michalina opisuje kaftan  i żeby 
go lepiej zaprezentować publiczności prosi Szymka, ubranego  
w taki właśnie kaftan, o wystąpienie na środek sali. Następ-
nie Michalina wraca do projektora i przechodzi do opowia-
dania o grubej sukmanie ekranowego kosyniera. Wówczas 

Szymek nieśmiało stwierdza: „Mam ją  
w samochodzie… Mogę przynieść…”. Z ko-
lei Michalina omawia kapelusz kosyniera, 
a Szymek znowu: „Też go mam w samo-
chodzie… Mogę przynieść…” Na to kolega 
Staszek Sikora: „Szymek, to jak już idziesz 
do samochodu, to od razu do kompletu 
przynieś tę kosę”.

Tak, to było naprawdę ciekawie i mile 
spędzone niedzielne popołudnie. Duża 
w tym zasługa koordynatora przedsięwzię-
cia, naszego sekretarza Janka Urbanowi-
cza i innych niewymienionych z imienia  
i nazwiska członków i sympatyków TPB. 

Wszystkich chętnych do współpracy  
z Towarzystwem prosimy o kierowanie 
korespondencji mailowej na: tpbron@o2.pl 
lub antosiewicz.waldemar@gmail.com.
Zachęcamy również do odwiedzenia na 
facebooku profilu: Pracownia stroju kra-
kowskiego przy TPB.
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RAFAŁ FUDALA
PAULINA KOPERNA

Nauczyciele Przedszkola nr 82

JADWIGA WIĘCŁAWEK
Nauczyciel SP 153

• • •

◁▷

„Bajki wam niosę, posłuchajcie 
dzieci...”

„Jestem genialnym dzieckiem, 
czyli pokaż co potrafisz”

Wszyscy wiemy, że życie to nie 
bajka... ale bajka w życiu ma 

swoje poczesne miejsce. I choć budzi 
skojarzenia głównie z dziećmi, na prze-
strzeni dziejów nie była kierowana tylko 
do najmłodszych. Tę formę literacką, 
pełną alegorii i symboli, odnoszących 
się do funkcjonowania świata oraz ist-
niejących w nim wartości, upodobali 
sobie tacy mistrzowie słowa jak Ezop, 
Horacy, Jean de La Fontaine, Hans 
Christian Andersen, czy – spośród na-
szych rodaków – Ignacy Krasicki, Adam 
Mickiewicz, Aleksander Fredro. Dzięki 
niej znakomici pisarze prezentowali 
ludzkie słabości, przywary oraz cnoty, 
a także opisywali zasady i normy obo-
wiązujące w społeczeństwie, pomagając 
zarówno dzieciom jak i dorosłym zrozu-
mieć świat. Ich przekaz, pomimo upły-
wu lat jest wciąż aktualny. Jednak bajki 
to nie tylko świat cywilizacji zachodniej. 
Powstawały one i wciąż powstają na ca-
łej kuli ziemskiej. Ich autorzy, pomimo 
znaczących niekiedy różnic kulturo-
wych, tworzą dzieła odnoszące się do 
uniwersalnych wartości podzielanych na 

każdej szerokości geograficznej. Okazję 
do poznania właśnie tych mniej znanych 
bajek oraz płynących z nich nauk mieli 
najmłodsi krakowianie – przedszkolaki, 
uczestnicy Międzyprzedszkolnego Kon-
kursu „Bajki wam niosę, posłuchajcie 
dzieci…” zorganizowanego 12 kwietnia 
2018 roku przez nauczycieli z Przedszko-
la Samorządowego nr 82 w Krakowie, 
panią Paulinę Koperną i pana Rafała 
Fudalę. W konkursie wzięło udział sześć 
drużyn z krakowskich, samorządowych 
przedszkoli o numerach: 180, 5, 162, 
112, 110 i 124. 

Najmłodsi, rozwiązując różnego ty- 
pu zadania, popisali się szeroką wiedzą  
i umiejętnościami związanymi nie tylko  
z poznanymi wcześniej, na etapie przy-
gotowania do konkursu, bajkami. Chłod-
ny, analityczny umysł podczas rozwią-
zywania zagadek, szybkość reagowania  
w trakcie konkurencji na czas, opa-
nowanie i wysoki poziom współpracy  
w poszczególnych drużynach niejedno-
krotnie zaskakiwały Komisję Konkur-
sową oraz obserwujących zmagania na-
uczycieli. Zespoły były doskonale przy-
gotowane i Jury w składzie Joanna Łu-
kasik (prof. UP), Bogusław Skowronek 
(prorektor UP) oraz Alicja Strzebońska 
(radna Dzielnicy VI) miało ciężki orzech 
do zgryzienia, dokonując rozstrzygnięć. 
Pomimo formalnie przyznanych miejsc, 
należy stwierdzić, że każda z drużyn 
zwyciężyła. Przede wszystkim przecież 
liczyła się dobra zabawa.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął 
zespół z PS 110, drugie miejsce drużyny  
z PS 180 i 112, trzecie miejsce wywal-
czyły zespoły z PS 162 i PS 124. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom oraz nauczycielom przygo-
towującym dzieci do konkursu za udział 
w naszych zawodach i jeszcze raz gratu-
lujemy! Specjalne wyrazy uznania kie-
rujemy również do sponsorów. Konkurs 
objęty był patronatem honorowym Jacka 
Krupy – Marszałka Województwa Mało-
polskiego.

Z BRONOWICKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

24 maja br. w Szkole Podsta-
wowej nr 153 im. ks. prof. 

Józefa Tischnera w Krakowie odbył się 
finał VI Dzielnicowego Konkursu Ta-
lentów pod hasłem: „Jestem genialnym 
dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”. 
Celem konkursu było odkrywanie mło- 
dych talentów i promowanie uzdolnio-
nych uczestników. W finale wzięło udział 
141 dzieci i młodzieży (soliści, duety, ze-
społy) z Samorządowych Przedszkoli nr 
38, 82, 137 oraz Szkół Podstawowych 
nr 50, 93, 138 i 153. Dominował śpiew  
i taniec. Była też gimnastyka artystycz-
na, pokaz żonglerki piłkarskiej oraz gra 
na instrumentach muzycznych.

Ocenie podlegał ogólny wyraz ar-
tystyczny, synchronizacja i różnorod-
ność trików piłkarskich, w przypadku 
piosenek – wokal, dykcja oraz popraw-
ność językowa (piosenki obcojęzyczne),  

w tańcu – choreografia i poprawne wy-
konanie układu, artykulacja.

W kategorii 4-6 latków I miejsce – 
ex aequo – zdobyli: Aleksander Russek, 
który grał na skrzypcach i Grupa VII 

Na scenie dzieci z Grupy „Biedronki”, z Przedszkola nr 38

Najmłodsi popisali się szeroką wiedzą
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W sobotę, 12 maja 2018 roku, 
przy Szkole Podstawowej nr 

50, w Bronowicach Małych, odbył się 
XXIV już Festyn Bronowicki, który tym 
razem przebiegał pod hasłem „Rodzinne 
biesiadowanie”.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrek-
tor Anna Żelawska oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców, Pani Agnieszka Kądzio-
łek. Wśród licznie przybyłych gości obec-
ni byli: Pani Barbara Miszczyk – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Pan 
prof. Stanisław Palka – prezes Ludowe-
go Towarzystwa Kulturalno-Naukowego 
im. Włodzimierza Tetmajera, Pani Mag-
dalena Kozień – prezes Fundacji Brono-
wicka Siatkówka, Pan Andrzej Szymik – 
dyrektor KS Bronowianka. Dzielnicę VI 
reprezentowali radni – Panowie: Adam 
Goch, Stanisław Sikora, Waldemar An-
tosiewicz oraz Pani Agata Pasionek-Sa-
cha. Zawitali do nas również: Policja, 
Straż Pożarna, MOPS, a także harcerze 
ze szczepu Wichry.

Tegoroczny festyn obfitował w wiele 
atrakcji, a nad jego sprawnym przebie-
giem czuwali prowadzący – Pani Joan-
na Januszkiewicz i uczennica klasy V b, 
Lena Sajdak.

Jako pierwsi swój talent artystycz-
ny zaprezentowali Łukasz Goch i Ka-
rolina Rożniata ze Szkoły Tańca Towa-
rzyskiego oraz Zespół hip-hopu. 

W dalszej części programu  podzi-
wialiśmy Teatr Tańca Dzieci Krakowa 
pod kierunkiem Pani Violetty Dziki. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
występy finalistów Szkolnego Konkursu 

RODZINNE BIESIADOWANIE 
Festyn Bronowicki przy Szkole Podstawowej nr 50 w Krakowie
MONIKA KLASA
Nauczyciel SP 50

„Biedronki” z Przedszkola nr 38, która 
zatańczyła polski taniec narodowy „Po-
lonez”. Miejsce II zdobyły dzieci z  Gru-
py V z Przedszkola nr 82, które grały na 
instrumentach do utworu Pachelbela. 
Miejsce III otrzymał Zespół „Wiercipię-
ty” z Przedszkola nr 137, za wykonanie 
tańca do muzyki Czajkowskiego: „Jezio-
ro łabędzie”.

W kategorii klas I jury nie przyznało 
pierwszego miejsca. Natomiast  miejsce 
II zajął duet taneczny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 153, Izabela Młodzianowska  
i Hanna Białobrzycka.

Miejsce III, piosenką pt. „Ulepimy 
dziś bałwana”, wyśpiewała sobie Emilia 
Korus ze Szkoły Podstawowej nr 138.

W kategorii klas II-III, miejsce 
I otrzymała Olga Tomczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 153, a miejsce II zdo-
byli: Fryderyk Gryglas, Lena Dudzik, 
Michalina Szmyt, Kamila Kwaśniew-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 138, za 
taniec ludowy „Piosenka ukraińska”.

Natomiast w kategorii klas IV-VII 
zwyciężyła Wiktoria Postawa ze Szkoły 
Podstawowej nr 93, która zaprezento-
wała swoje umiejętności gry na pianinie. 

Pokazem trików piłkarskich II miejsce 
wywalczyli chłopcy z klasy 5, ze Szko-
ły Podstawowej nr 138 – Maciej Ti-
schner oraz Maciej Matus. III miejsce 
w tej kategorii zdobyła grupa dziew-
cząt ze Szkoły Podstawowej nr 50, za 
wykonanie piosenki „Cups song”.

Jury przyznało też wyróżnienie in-
dywidualne, które otrzymała Róża Ge-
ringer z Przedszkola nr 38, za czysty 
śpiew, ekspresję wykonania, ruch sce-
niczny i wdzięk.

Gratulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my na kolejną edycję.

Mam Talent, podczas których młodzi 
artyści przedstawili układy taneczne od 
baletu po taniec współczesny. Wysłucha-
liśmy także popularnych przebojów w ich 
wykonaniu. Część artystyczną zakończy-
ła składanka przebojów z różnych epok  
w nowych aranżacjach, w wykonaniu 
chóru szkolnego pod kierunkiem Pana 
Roberta Pazery.

Równocześnie z występami scenicz-
nymi, na boisku szkolnym, organizowa-
ne były konkurencje sportowe, a wśród 
nich między innymi: Klasowy Turniej 
Piłki Nożnej w kategoriach dla klas 
młodszych i starszych, Sztafeta Super 
Dzieciak, a także gry i zabawy dla naj-
młodszych do szóstego roku życia. W sali 
gimnastycznej zgromadzili się zwolenni-
cy wschodnich sztuk walki, którzy mieli 
okazję obejrzeć występ utytułowanych 
zawodników, mistrzów Polski, Filipa So-
snowskiego i Sebastiana Sosnowskiego.

Rozrywek w tym dniu nie brakowa-
ło, a ich różnorodność sprawiła, że każdy 
mógł znaleźć coś in-
teresującego dla sie- 
bie. Były to: kiermasz 
książek, loteria fan-
towa, loteria rodzin-
na, konkursy z na- 
grodami dla dzieci 
i dorosłych, zabawy 
zręcznościowe oraz 
zagadki matematycz- 
ne Matplaneta. Na 
szczególną uwagę za- 
sługiwała wystawa 
wycieczek historycz-
nych – Śladami walk 
o niepodległość, a tak- 

że wystawa prac plastycznych konkursu 
Kwiaty dla mamy.

W szkolnym menu pojawiły się, jak 
co roku – grillowe specjały, przepyszne 
sałatki i ciasta domowej roboty, przygo-
towane przez rodziców. 

Na zakończenie podsumowano wy-
niki przeprowadzonych konkursów i roz-
dano nagrody. Festyn przebiegał w miłej, 
rodzinnej atmosferze, która sprzyjała in-
tegracji młodzieży, rodziców oraz grona 
pedagogicznego. Nasza uroczystość od-
była się dzięki zaangażowaniu rodziców, 
nauczycieli oraz hojności licznych spon-
sorów, którym serdecznie dziękujemy. 
Kolejny festyn już za rok. Zapraszamy.

Było rodzinnie i kolorowo...

... i atrakcji nie brakowało
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L sesja Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce odbyła się 26 kwietnia 2018 r. 

Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr L/363/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2018.

W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zada-
nia i nazwę realizatora zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XLI/299/2017 z 13.07.2017 
r. w następujący sposób: z zadania: „Przed-
szkole Nr 77 – Wykonanie windy towarowej  
w istniejącym szybie” na zadanie: „Przedszko-
le Nr 77 – Wykonanie windy towarowej w ist-
niejącym szybie i modernizacji pomieszczeń 
i ogrodu przedszkolnego” oraz z realizatora 
ZEO na Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
(MCOO). Kwota 6 500 zł pozostała bez zmian.

W § 2 zmieniono realizatora zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XLVII/337/2018 z 25.01.2018 r. oraz 
Uchwały XLIX/362/2018 z 22.03.2018 r. 
w następujący sposób: w zadaniu: „Zajęcia 
usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z fizjoterapeutą (tryb poza-
konkursowy zgodnie z ustawą z 24.04.2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie – art. 19a)” z realizatora Wydział 
Spraw Społecznych (SO) na Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych (ON). Kwota 5 500 zł 
pozostała bez zmian.

W § 3 zmieniono realizatora zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. w następujący sposób: w za-
daniu „Integracyjny Dzień Sportu z piknikiem 
rodzinnym pn. Dzień Różnorodności oraz In-
tegracyjne Dni Bronowic w ramach Tygodnia 
Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków 
z Wzajemnością (możliwość wyłonienia wy-
konawcy zewnętrznego w zakresie realiza-
cji zadania)” z realizatora SO na ON. Kwota  
15 000 zł pozostała bez zmian.

W § 4 zmieniono realizatora zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XLII/301/2017 z 31.08.2017 r. w nastę-
pujący sposób: w zadaniu „Zajęcia uspraw-
niające w wodzie (tryb pozakonkursowy 
zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie – art. 
19a” z realizatora SO na ON. Kwota 6 000 zł 
pozostała bez zmian.
UCHWAŁA Nr L/364/2018
w sprawie projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rejon Fortu Bronowice”.
Ww. projekt zaopiniowano pozytywnie.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr L/365/2018
w sprawie lokalizacji przystanku autobuso-
wego przy ul. Wjazdowej.

Rada pozytywnie zaopiniowała lokalizację 
przystanku za wlotem ul. Wjazdowej (na wy-
sokości budynku przy ul. Bronowickiej 67).
UCHWAŁA Nr L/366/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
w Komisji ds. Zieleni i Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Rada przyjęła rezygnację radnej Agaty 
Pasionek-Sachy z członkostwa w ww. Komisji.
UCHWAŁA Nr L/367/2018
w sprawie projektów uchwał Rady Miasta 
Krakowa regulujących zasady sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Rada pozytywnie zaopiniowała projek-
ty uchwał RMK: 

● w sprawie ustalenia dla terenu Gminy 
Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych, prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprze-
daży, jak i w miejscu sprzedaży ● w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy Miej-
skiej Kraków miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych ● w sprawie wprowa-
dzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprze-
daży napojów alkoholowych, przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży.
UCHWAŁA Nr L/368/2018
w sprawie ustanowienia prawa trwałego za-
rządu na działki nr 870, 871, 874, 834 obr. 2 
Krowodrza przy ul. Złoty Róg.

Rada pozytywnie zaopiniowała ustano-
wienie prawa trwałego zarządu na ww. nie-
ruchomościach na rzecz Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 7 z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Złoty Róg 30.
UCHWAŁA Nr L/369/2018
w sprawie ustanowienia prawa trwałego 
zarządu na działce nr 95/2 obr. 49 Krowo-
drza przy ul. Balickiej.

Pozytywnie zaopiniowano ustanowienie 
prawa trwałego zarządu na ww. nieruchomo-
ści na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunal-
nych w Krakowie.
UCHWAŁA Nr L/370/2018
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  
z działalności Zarządu Dzielnicy VI w 2017 r.

Przyjęto roczne sprawozdanie z bieżącej 
działalności Zarządu oraz poziomu rozdyspo-
nowania środków przeznaczonych na realiza-
cję zadań w roku 2017, które stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

Z treścią sprawozdania oraz innymi za-
łącznikami do uchwały można zapoznać się 
na stronie internetowej Dzielnicy VI oraz  
w biurze dzielnicy oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
Krakowa (BIP MK).
UCHWAŁA Nr L/371/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią 
usługową przy ul. Na Błonie w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała powyższe za-
mierzenie inwestycyjne.

UCHWAŁA Nr L/372/2018
w sprawie uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Dolina Rudawy”.

Zgodnie z trybem art. 17 pkt 9, 11 usta-
wy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1073) zawnioskowano do Prezydenta 
Miasta Krakowa o uwzględnienie uwag spo-
łeczności Dzielnicy VI Bronowice do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Dolina Rudawy” w na-
stępującym zakresie:
● restrykcyjne utrzymanie proponowanych 
w projekcie planu parametrów, w szczegól-
ności dla terenów oznaczonych symbolami: 
R.1-R.12, ZP.1-ZP.16, ZPo.1- ZPo.2, ZPs.1- 
ZPs.3, ZPi.1- ZPi.10 oraz MN/MW.1- MN/
MW.3.
● bezzwłoczne przedłożenie Radzie Miasta 
Krakowa w celu uchwalenia projektu planu 
w obecnym kształcie. 
Niniejszy projekt złożono na prośbę miesz-
kańców Dzielnicy VI Bronowice

LI sesja Rady Dzielnicy VI Brono-
wice odbyła się 17 maja 2018 r. 

Podjęto następujące uchwały:

• • •

UCHWAŁA Nr LI/373/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy  
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego z gara-
żem podziemnym przy ul. Mysłakowskiego  
w Krakowie.

Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia in-
westycyjnego, z uwagi na to, że:
» Projektowana funkcja nie jest zgodna  
z funkcją występującą w obszarze analizy, al-
bowiem brane pod uwagę w analizie budyn-
ki zlokalizowane po stronie zachodniej pla-
nowanej inwestycji nie mają dostępu do tej 
samej drogi publicznej (ul. Mysłakowskiego) 
a pozostałe budynki zlokalizowane przy ul. 
Mysłakowskiego po stronie północnej i przy 
ul. Zarzecze to budynki jednorodzinne. 
» W projekcie sporządzonej decyzji nie zwró-
cono uwagi na fakt, że dz. 819/2 i 864/8  
o łącznej pow. zaledwie 536 m² położone są 
na końcu ślepej uliczki między domami jed-
norodzinnymi i powinny być przeznaczone 
pod budownictwo jednorodzinne wolnosto-
jące lub w zabudowie bliźniaczej. 
» Szerokość elewacji frontowej budynku od 
ul. Mysłakowskiego w projekcie decyzji wy-
znaczono na 12 m z tolerancją + - 20% co 
oznacza, że inwestor będzie mógł wybudować 
budynek o szerokości 14,4 m, podczas gdy 
elewacje frontowe skierowane do ul. Mysła-
kowskiego wynoszą max. 10 m,
» Dla inwestycji ustalono formę dachu po-
łaciowego lub płaskiego dając inwestorowi 
wybór i możliwość utworzenia jeszcze jednej 
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Szczegółowa treść uchwał (wraz z załącznikami) znaj-
duje się na stronie internetowej Dzielnicy VI: www.
dzielnica6.krakow.pl, w biurze Dzielnicy VI, a także na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Krakowa (BIP MK): www.bip.krakow.pl.

◁▷

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 40 000  zł 
2020 kontynuacja zadania 0 zł
2021 realizacja zadania 600 000  zł

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 10 000  zł 
2020 realizacja zadania 40 000 zł

lata Fazy realizacji Kwota

2018 aktualizacja dokumentacji 
projektowej  15 000  zł 

2019 realizacja zadania 100 000 zł

kondygnacji z poddaszem z doświetleniem 
go w formie dowolnej; lukarn, okien połacio-
wych i innych.
» Ulica Mysłakowskiego jest wąską uliczką 
bez chodników, dlatego zwiększenie ruchu 
samochodowego na ulicy pogorszy zdecydo-
wanie stan bezpieczeństwa pieszych (miesz-
kańców tej ulicy).
» Nie wskazano ilości planowanych miesz-
kań, co ma wpływ na wyznaczenie wymaganej 
liczby miejsc postojowych w garażu podziem-
nym, na działce objętej inwestycją i miejsc 
ogólnodostępnych.
» Z załączonego do projektu decyzji szkicu 
wynika, że realizacja budynku wielomiesz-
kaniowego na dz. 819/2 i 464/8 będzie 
powodowała ograniczenie dostępu do drogi 
publicznej właścicielom dz. 564/7 i 564/12  
w przyszłości zabudowanych.
» Projekt tej decyzji jest sprzeczny z intere-
sem  mieszkańców ul. Mysłakowskiego.
UCHWAŁA Nr LI/374/2018
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla zamierzenia inwesty-
cyjnego: budowa budynku laboratoryjnego 
wraz z instalacjami wewnętrznymi przy ul. 
Balickiej w Krakowie.

Pozytywnie zaopiniowano ustalenie lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. 
zamierzenia inwestycyjnego. Projekt realizo-
wany jako „Centrum Innowacji oraz Prozdro-
wotnej i Bezpiecznej Żywności”.
UCHWAŁA Nr LI/375/2018
w sprawie wstępnego rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji Dziel-
nicy VI Bronowice na rok 2019.

Rada postanowiła o wstępnym roz-
dysponowaniu środków wydzielonych do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI na rok 2019, 
zgodnie z załącznikiem, który dostępny jest 
m.in. na stronie internetowej dzielnicy.
UCHWAŁA Nr LI/376/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2021.

Rada zawnioskowała o wprowadzenie do 
WPF oraz WPI zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden kie-
runek” zgodnie z poniższym zestawieniem:
Realizator: ZIKiT. Cel zadania: zapewnienie 
bezpieczeństwa poruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr LI/377/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-

UCHWAŁA Nr LI/378/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2018.

W § 1 przeniesiono środki finansowe 
z zadania „Budowa przejścia na wały rzeki 
Rudawy” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/ 
337/2018 z 25.01.2018 r. w następujący 
sposób:
1. Kwotę 50 000  zł na zadanie: „ZSO Nr 7 
– malowanie sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem i wymiana parkietu”;
2. Kwotę 28 000 zł na zadanie: „Przedszkole 
Nr 82 – malowanie sal, holów oraz montaż re-
gulatorów ciepła (dofinansowanie)”;
3. Kwotę 7 000 zł na zadanie: „Opracowanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu zie-
lonego po inwestycji drogowej przy ul. Rydla 
18-22”.
Kwota na zadanie: „Budowa przejścia na wały 
rzeki Rudawy” po uwzględnieniu § 1 niniejszej 
uchwały wynosi 15 000 zł, realizator: ZIKiT.

W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XLVII/337/2018  
z 25.01.2018 r. z uwzględnieniem § 1 niniej-
szej uchwały w następujący sposób:
Z zadania: „Budowa przejścia na wały rzeki 
Rudawa” na zadanie: „Budowa przejścia na 
wały rzeki Rudawa – aktualizacja dokumen-
tacji projektowej (WPF)”. Kwota 15 000 zł 
oraz realizator ZIKiT pozostały bez zmian.

W § 3 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017 
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XLII/301/2017 z 31.08.2017 r. w następują-
cy sposób:
Kwotę 3 430  zł z zadania: „Straż Miejska 
(Oddział Krowodrza) – współfinansowanie 
zakupu urządzenia do obezwładniania osób 
marki TASER” na zadanie: „Straż Miejska 
(Oddział Krowodrza) – dodatkowe patrole”. 
UCHWAŁA Nr LI/379/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2018-2019.

Rada zawnioskowała o wprowadzenie do 
WPF oraz WPI zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy” 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Realizator: ZIKiT. Cel zadania: zapewnienie 
bezpieczeństwa poruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr LI/380/2018
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie za-
sad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń. 
UCHWAŁA Nr LI/381/2018
w sprawie nazwy dzielnicy na tabliczkach 
adresowych.

Rada pozytywnie zaopiniowała umiesz-
czanie nazwy Dzielnicy VI Bronowice na 
nowo zamieszczanych tabliczkach adreso-
wych.
UCHWAŁA Nr LI/382/2018
w sprawie projektu rozbudowy i budowy 
dość i dojazdów do budynków mieszkalnych 
w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy 
Zaułek, Jadwigi z Łobzowa w Krakowie.

Rada pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt, jednocześnie wnosząc o uwzględ-
nienie w nim następujących uwag:
» chodnik zlokalizowany po zachodniej stro-
nie miejsc postojowych zlokalizowanych 
wzdłuż budynku przy ul. Krzywy Zaułek 3 
niepotrzebnie dubluje już istniejący chodnik 
dlatego wnosi się o jego likwidację;
» wnosi się o zmianę projektowanych stoja-
ków rowerowych zlokalizowanych przy ul. 
Bronowickiej 10a na plac manewrowy do za-
wracania. Stojaki rowerowe mogą zostać zlo-
kalizowane na terenach zielonych w ramach 
planowanych modernizacji chodników ;
» wnosi się o likwidację opaski o szer. 0,5 m 
po północnej stronie miejsc postojowych zlo-
kalizowanych wzdłuż północnego boku bu-
dynku przy ul. Krzywy Zaułek 6.
UCHWAŁA Nr LI/383/2018
w sprawie projektu rozbudowy i budowy dość 
i dojazdów do budynków mieszkalnych w re-
jonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w Krakowie.

Rada pozytywnie zaopiniowała ww. pro-
jekt, wnosząc jednocześnie o rozpatrzenie 
ewentualnej likwidacji słupków zlokalizowa-
nych wzdłuż zachodniego boku budynku przy 
ul. L. Rydla 13 z zachowaniem słupków w re-
jonie wejść do budynku.

go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2020.

Rada zawnioskowała o wprowadzenie do 
WPF oraz WPI zadania inwestycyjnego pn.: 
„Oświetlenie ul. Pod Strzechą” zgodnie z po-
niższym zestawieniem:
Realizator: ZIKiT. Cel zadania: zapewnienie 
bezpieczeństwa poruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.



INTEGRACYJNEJACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ZAPRASZAJĄ NA:

W PROGRAMIE: zabawy ♪ konkursy ♪ zawody sportowe ♪ zdrowie i profilaktyka ♪ występy artystyczne ♪ 
bezpłatny lunapark ♪ Orkiestra „Korzkiew” (godz.1900) ♪ dyskoteka (godz.2000) ♪ pokaz laserowy (godz.2145) 

19 czerwca godzina 1500

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA Z „BRONOWICKICH PRACOWNI”
Klub Osiedlowy „Jordanówka”, ul. Na Błonie 13 d▓▓▓ ▓ ▓ ▓
9 czerwca (sobota) 2018 roku

w godzinach od 1100 do 2200

KS „Bronowianka”, ul. Zarzecze 124 a

16 czerwca (sobota) 2018 roku
w godzinach od 1300 do 2100

Stadion „Mydlniczanki”, ul. Zakliki z Mydlnik

W PROGRAMIE: finał plebiscytu na Superbohatera 
Mydlnik ♪ kiermasz rękodzieła ♪ stoisko plastyczne ♪ 
występy grup tanecznych ♪ koncert zespołu gospel ♪ 
gry i zabawy ♪ pokaz laserowy ♪ gwiazda wieczoru:  
zespół „Bunga Band” (godz.2100) ♪ i wiele innych atrakcji...

RADA DZIELNICY VI BRONOWICE, KK „MYDLNIKI” oraz SZKOŁA PODSTAWOWA nr 138 
          ZAPRASZAJĄ NA:

KLUB KULTURYMYDLNIK I


