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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

List Prezydenta Miasta Krakowa 

W imieniu 
Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice

życzy przewodniczący 
Bogdan Smok

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, 
DUŻO ZDROWIA I RADOŚCI. 

PRZYJEMNYCH CHWIL W RODZINNYM GRONIE, 
A TAKŻE NADZIEI I MIŁOŚCI, 

PŁYNĄCYCH Z PUSTEGO GROBU PAŃSKIEGO
ORAZ POGODNEGO WIOSENNEGO NASTROJU

Siedem już uchwalonych miejsco-
wych planów zagospodarowania 

przestrzennego to gwarancja między  
innymi ochrony walorów przyrodni-
czych, krajobrazowych i kulturowych 
Bronowic. Jest to efekt dobrej współ-
pracy między Radą Dzielnicy i władza-
mi Krakowa. Ta pozwala na realizację 
projektów i inwestycji, mających na 
celu urządzenie terenów zielonych czy 
miejsc rekreacji i wypoczynku.

Dotychczas udało się uchwalić miej-
scowe plany zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów: „Bronowice 
Małe – Rondo Ofiar Katynia”, „Młynów-
ka Królewska – Zarzecze, „Młynówka 
Królewska – Filtrowa”, „Młynówka Kró-
lewska – Zygmunta Starego”, „Bronowi-
ce – Wesele” oraz „II Kampus AGH”.

To zapewnia warunki prawne i prze-
strzenne dla rozwoju nowego budownic-
twa mieszkaniowego niskiej intensyw-
ności zabudowy, a także ustala zasady 
obsługi komunikacyjnej i infrastruktu-
ralnej. Dodatkowym plusem jest ochro-
na zieleni okalającej dawną „Młynówkę 
Królewską” i „Strugę Bronowicką” oraz 

uratowanie przed zabudową „Parku 
SANEL”, a także układu sieci drożnej 
dawnej wsi Bronowice z historycznym 
centrum i zespołami dworskimi o cha-
rakterze muzealnym (Rydlówka, Tetma-
jerówka).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
już od 2016 roku sukcesywnie realizuje 
rewitalizację Parku Młynówka Królew-
ska. Prowadzone są remonty nawierzch-
ni, wymiana elementów małej archi-
tektury i zieleni. W pierwszej kolejności 
zadania realizowane są na odcinku od  
ulicy Gzymsików do al. Kijowskiej. Tego 
typu prace zostały zaplanowane również 
na ten rok i kolejne lata, ale są plany, by 
ich zakres objął swym zasięgiem również 
odcinek Parku, rozciągający się wzdłuż  
ul. Filtrowej. Tu przewidziane jest do-
kończenie budowy chodnika dla pieszych 
wraz z zainstalowaniem elementów ma-
łej architektury oraz zagospodarowanie 
całego terenu zielonego.

Prowadzone są także działania ma-
jące na celu wykup działek położonych  
w Parku Młynówka Królewska z prze-
znaczeniem ich na zieleń. Miasto pro-
wadzi też intensywne rozmowy z Agen-
cją Mienia Wojskowego i Prokuraturą  
w sprawie przejęcia terenów zielonych, 
otaczających Fort przy ul. Rydla.

Tylko w tym roku Miasto wspólnie 
z Radą dzielnicy wybuduje dwie strefy 
zabawowo-rekreacyjne przy ul. Krzywy 
Zaułek i w „Parku Młynówka Królewska”, 
na wysokości ul. Drzymały. Kontynu-
owane będą nasadzenia drzew, krzewów, 
roślin ozdobnych i kwiatów na terenach 
zielonych, będących własnością Miasta.

I kolejna dobra wiadomość! W tym 
roku ma zostać zagospodarowany skwer 
po byłym pomniku Koniewa. Tu ma po-
wstać sadzawka, taras widokowy, alejki 
spacerowe, ławeczki i oświetlenie. Wy-
budowany zostanie plac umożliwiający 
organizację imprez plenerowych.

Teren po byłym pomniku Koniewa, przeznaczony do rewitalizacji wraz z fragmentem
„Młynówki Królewskiej”, obejmującym skate park, amfiteatr i aleję spacerową

fo
t.

Bo
gd

an
 S

m
ok



4

REMONTY i INWESTYCJE
ZREALIZOWANE W 2017 ROKU 
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W związku z bliskim sąsiedztwem 
Straży Pożarnej, na terenie ogrodu 
znajdzie się również tablica upamięt- 
niająca strażaków. Nawiązywać do nich 
będzie czerwona kolorystyka wybra- 
nych elementów małej architektury 
(zgodnie z założeniami konkursu pro-
jektowego i oczekiwaniami mieszkań-

ców). Ponadto opracowywany jest pro-
jekt zagospodarowania terenu po byłym 
parkingu przy motelu „Krak” z przezna-
czeniem pod park.

Na realizację zaplanowanych inwe-
stycji w zakresie zieleni i rekreacji Mia-
sto wspólnie z dzielnicą wyda w tym 
roku 5,5 mln zł.

Warto również zauważyć, że w trak- 
cie opracowania są plany dotyczące 
„Fortu przy ul. Rydla”, „Doliny Ruda-
wy” oraz wybranych obszarów przyrod-
niczych  Miasta Krakowa. Ich głównym 
założeniem jest ochrona terenów zielo-
nych.

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

Szanowni Państwo
Zgodnie z zapisami statutu, Ra- 

da Dzielnicy w 2017 r. musia-
ła przeznaczyć na zadania remontowe 
i inwestycyjne minimum 70% całego 
swojego budżetu, czyli 1 338 947 zł.

Struktura wydatków ustalonych 
przez Radę Dzielnicy przedstawia-
ła się następująco:

A. Prace remontowe szkół podstawo-
wych, gimnazjów, przedszkoli oraz 
żłobków: 301 500 zł.

B. Budowa, modernizacja, prace re-
montowe ogródków jordanowskich, 
zieleńców: 194 755 zł.

C. Budowa, modernizacja, prace re-
montowe infrastruktury drogowej: 
853 117 zł.

Poniżej przedstawiam Państwu wy-
kaz zadań przekraczających kwotę 
10 000 zł, jakie zostały zrealizo-
wane w poszczególnych obszarach: 

obszar A
1. ZSO Nr 7 – wymiana drzwi ze-
wnętrznych w sali gimnastycznej oraz 
remont sanitariatów – 34 000 zł.
2. ZSO Nr 8 – kontynuacja wymiany 
instalacji elektrycznej, adaptacja po-
mieszczeń po lokatorze – 32 000 zł.
3. SP Nr 153 – dokończenie wymiany 
okien, wymiany przeszkleń i luksferów –  
37 000 zł.

4. Przedszkole Nr 38 – remont po-
mieszczenia węzła c.o., schodów ku-
chennych i doposażenie placu zabaw –  
24 000 zł.
5. Przedszkole Nr 77 – remont bocznej 
klatki schodowej, malowanie kuchni, 
dostosowanie wylotów kominowych do 
obowiązujących przepisów, wymiana 
obudowy piaskownicy – 30 000 zł.
6. Przedszkole Nr 8 – wymiana oświe-
tlenia, tablic rozdzielczych, remont 
piaskownic, doposażenie placu za-
baw, naprawa instalacji odgromowej –  
55 000 zł.
7. Przedszkole Nr 137 – wymiana 
chodników w ogrodzie – 25 000 zł.
8. SP Nr 138 – modernizacja placu za-
baw – 50 000 zł.
obszar B
1. Wykonanie projektu modernizacji 
ogródka jordanowskiego przy ul. Krzy-
wy Zaułek – 12 485 zł.
2. Rozbudowa ogródka jordanowskie-
go, siłowni dla młodzieży i seniorów   
w Parku Młynówka Królewska, na wy-
sokości ul. Drzymały – 17 000 zł.
3. Nasadzenia drzew i roślin – 32 000 zł.
4. Wymiana siedzisk w amfiteatrze – 
kontynuacja zadania – 43 200 zł.

obszar C
1. Budowa przejścia na wały rzeki 
Rudawy – projekt i uzgodnienia –  
15 000 zł.
2. Dobudowa oświetlenia na ul. Ma-
chaya – 25 900 zł.
3. Wyniesienie przejścia dla pieszych 
na ul. Wesele – 55 000 zł.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej przy 
ul. Rydla 18-22, kontynuacja – prace 
projektowe – 4 800 zł.
5. Dobudowa oświetlenia na ul. Palmo-
wej – 24 100 zł.

W ramach prac remontowych dróg  
i chodników wykonano zadania:
• remont ul. Machaya • remont pobocza 
z wjazdami na ul. Katowickiej, na od-
cinku od ul. B. żeleńskiego do posesji 
nr 12 c • remont tarczy skrzyżowania 
ul. Przybyszewskiego z ul. Zapolskiej 
• remont zatoki postojowej przy ul. 
Katowickiej wraz z chodnikiem od po-
sesji nr 36 do posesji nr 48 • remont 
ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. 
Złoty Róg do posesji nr 10 • remont ul. 
Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. 
Rydla do ul. Cichej.
Na prace remontowe dróg i chodników 
wydatkowano 672 648 zł.

Z przyczyn obiektywnych i nieza-
leżnych od dzielnicy nie udało się w peł-
ni zrealizować dwóch zaplanowanych  
zadań:

Amfiteatr – kontynuacja wymiany siedzisk



5

◁▷

◁▷
→ Budowa przejścia na wały rzeki Ru-
dawy (nikt nie zgłosił się do przetargów 
organizowanych przez ZIKiT ). Środki  
finansowe zaplanowane na realizację 
tego zadania zostały przesunięte i wydat-
kowane na remonty dróg i chodników.
→ Przebudowa schodów w Parku Mły-
nówka Królewska, przy przejściu dla pie-
szych przez ul. Przybyszewskiego (umo-
wa z wykonawcą została podpisana, ale 
realizacja tego zadania nastąpi w tym 
roku. Środki zdefiniowane zostały jako 
nieprzepadające).

Ul. Machaya w trakcie remontu wraz z budową oświetlenia 

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Budżet Obywatelski 2018 
najważniejsze informacje 

Termin składania propozycji za-
dań do budżetu obywatelskiego 

Miasta Krakowa kończy się 31 marca 
2018 r. Wnioski do budżetu obywa-
telskiego składa się wyłącznie drogą 
internetową, za pośrednictwem na-
rzędzia internetowego uruchomionego  
w okresie od 1 do 31 marca pod adre-
sem www.budzet.krakow.pl. Listę po-
parcia dla projektu dzielnicowego nale-
ży dostarczyć do biura Rady Dzielnicy. 

Kwota przeznaczona na realizację 
zadań o charakterze ogólnomiejskim  
w ramach budżetu obywatelskiego Mia-
sta Krakowa wynosi 8 000 100 zł.

Koszt realizacji propozycji zadania 
ogólnomiejskiego nie może być wyż-
szy niż 2 400 030 zł oraz niższy niż  
25 000 zł.

Kwota ogólna przeznaczona na re-
alizację zadań o charakterze dzielnico-
wym w Dzielnicy VI Bronowice wynosi  
228 000 zł, z czego kwota przeznaczona 
przez Dzielnicę – 100 000 zł. Minimal-
na wartość jednego projektu to 2 500 zł, 
natomiast maksymalna – 80 000 zł. 

UWAGA! Na powyższy harmono-
gram wpływ mają zapisy Statutów Rad 
Dzielnic. W związku z trwającymi kon-
sultacjami oraz ustaleniami co do nowe-
go kształtu statutów możliwe są zmiany 

w harmonogramie, zwłaszcza co do ter-
minu przeprowadzenia głosowania.

Biorąc pod uwagę obowiązujące 
zasady procedowania Uchwał Rady 
Miasta Krakowa (Statuty Rad Dzielnic 
przyjmowane są uchwałą Rady Miasta) 
ewentualne zmiany w nich, a tym sa-
mym decyzja odnośnie zmiany termi- 
nu głosowania może zapaść najwcze-
śniej w kwietniu 2018 r.

Głosowanie w ramach tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego będzie 
możliwe za pośrednictwem:

● platformy internetowej ;
● papierowych kart do głosowania.

Wysokość środków dodatkowo, 
przeznaczonych przez Prezydenta 
Miasta Krakowa na realizację zadań  
o charakterze dzielnicowym w ramach 
budżetu obywatelskiego, zgodnie z re-
komendacją Rady Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Krakowa, ustalana była 
w oparciu o udział środków przezna-
czonych przez daną dzielnicę na budżet 
obywatelski w stosunku do ich wysoko-
ści do dyspozycji dzielnicy ogółem oraz 
o frekwencję w danej dzielnicy, w głoso-
waniu w ubiegłorocznej edycji BO. 

Gorąco zachęcam do aktywnego 
uczestnictwa. 

Aktualny harmonogram:
» do 31 maja – weryfikacja for-

malna oraz prawna zgłoszonych 
zadań; 

» czerwiec – II tura kampanii pro-
mocyjno-informacyjnej; 

» 1 czerwca – ogłoszenie wykazu 
punktów głosowania; 

» 4 czerwca – publikacja wyników 
weryfikacji; 

» 5-7 czerwca – składanie prote-
stów wobec negatywnej oceny 
projektów; 

» do 8 czerwca – możliwość wyco-
fania złożonej propozycji zada-
nia przez wnioskodawcę; 

» do 11 czerwca – rozpatrywanie 
protestów; 

» 14 czerwca – ogłoszenie listy pro-
jektów, które poddane będą pod 
głosowanie; 

» 16-30 czerwca – głosowanie; 
» do 31 lipca – zatwierdzenie listy 

projektów do realizacji oraz ich 
upublicznienie.
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ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

KONSULTACJE
Park Miejski „Młynówka Królewska”  

MARGARETA PERČIĆ
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
margareta.percic@gmail.com

7 marca w Szkole Podstawowej 
nr 93 przy ul. Szlachtowskiego 

odbyły się konsultacje społeczne. Ich ce-
lem było określenie przez mieszkańców 
kierunku zagospodarowania terenów  
w obrębie Parku Młynówka Królewska, 
od ul. Piastowskiej do ul. Cichej. 
Jesteśmy przede wszystkim mieszkań-
cami dzielnicy, a dopiero potem radnymi 

i dlatego zależało nam, aby jak najwięcej 
nas – mieszkańców – przybyło na spo-
tkanie. Pozytywny był fakt, że zaintere-
sowanie konsultacjami okazało się dużo 
większe niż poprzednio. 

W spotkaniu udział wzięli inspek-
torzy Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), 
dzięki czemu niektóre pytania czy pro-
pozycje mogły być skierowane do nich 
na miejscu. Dodatkowo inspektorzy 
ZZM usłyszeli bezpośrednio od miesz-
kańców zdanie na temat zieleni i po-
trzeb dnia codziennego.

Z kolei my, dzięki konsultacjom, do-
wiedzieliśmy się, że mieszkańcom bra-
kuje poczucia bezpieczeństwa dla siebie 
i swoich najbliższych, a także ukwieco-
nych rabat, kwiecistych łąk, zadbanej 
zieleni. Mieszkańcy proponowali też 
m.in. montaż dodatkowych budek dla 
zwierząt oraz hoteli dla owadów. Ogrom-
ne znaczenie mają też trawniki – czyste 
i wolne od psich odchodów. Mieszkańcy 
chcieliby móc na nich organizować pik-
niki w strefie ciszy, w pobliżu domu. Nie 
musieliby się wówczas przemieszczać  
np. do często zatłoczonego Parku im. 
Henryka Jordana, ponieważ komfort 
wypoczynku mieliby przy domu.

Spotkanie przebiegało w bardzo do-
brej atmosferze. Każdy przybyły miesz-
kaniec zabrał głos. Sporo emocji wzbu-

dziła dyskusja na temat dokarmiania go-
łębi oraz swobodnego puszczania psów  
w każdej części parku. Wszyscy byli 
zgodni co do tego, że obecne karmniki 
nie spełniają swojej roli. Brud dookoła 
nich jest nie tylko nieestetyczny, niehi-
gieniczny, ale wręcz niebezpieczny, gdyż 
jest źródłem zarazków. Przyciąga szczu-
ry, a psy podczas spacerów są narażone 
na zatrucie i udławienie porozrzucanymi 
kośćmi. Stąd propozycja mieszkańców 
wprowadzenia edukacji, dotyczącej ak-
ceptowalnych sposobów dokarmiania 
gołębi i odizolowania karmników, tak 
aby psy nie mogły dostać się do zepsu-
tych resztek obiadu, zmieszanych z pta-
sim brudem. 

Obszar Parku Młynówka Królewska od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego

Gołębia „uczta”
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W kwestii psów biegających bez 

smyczy, mieszkańcy proponowali posa-
dzenie niskich krzewów, oddzielających 
deptak od zieleńców przy budynkach 
mieszkalnych, aby z czasem stały się 
naturalną, nieprzekraczalną barierą dla 
psów i chroniły trawniki pod balkonami. 
Ponadto psy biegające pod budynkami 
wyczuwają koty na balkonach, co z kolei 
powoduje nasilone szczekanie i miaucze-
nie – ogólnie lekki chaos, który można  
by rozwiązać drobnymi modyfikacjami.

Zaproponowano następujące roz-
wiązania:
◆ Nasadzenie rabat z barwnymi kwiata-
mi i pachnącymi krzewami, tworzenie 
łąk kwietnych ◆ Uporządkowanie ziele-
ni i dołożenie infrastruktury parkowej 
w minimalnym zakresie (żwirowa alej-
ka, oświetlenie, ławki, kosze na odpa-
dy, poidełka z wodą), aby jak najmniej-
sza powierzchnia została zabetonowa-
na ◆ Edukacja na temat prawidłowego 
dokarmiania ptaków i konsekwencji 
rozrzucania resztek obiadów i kawał-
ków pieczywa na zieleńcach. Uświado-
mienie mieszkańców, że w ten sposób 
dokarmiane są szczury, które roznoszą 
choroby i są zagrożeniem  dla psów, ko-
tów oraz samych ptaków ◆ Montowanie 
budek dla ptaków, domków dla jeży, 
hoteli dla owadów, budek dla kotów 
zamieszkujących konkretną część par-
ku ◆ Montaż wygodnych do siedzenia 
ławek ◆ Opracowanie ścieżki edukacyj-
nej roślinno-ornitologicznej ◆ Instala-

cja punktu naprawy rowerów ◆ Mon-
taż pergoli i obsadzenie jej pnączami 
◆ Sadzenie drzew liściastych, zawsze  
i wszędzie!

Dla mieszkańców tego obszaru waż-
ny jest przede wszystkim spokój i moż-
liwość wyjścia do parku, w którym jest 
bezpiecznie, czysto i cicho. Mieszkańcy 
pragną, aby to miejsce pozostało nieza-
budowane, utrzymując obecny klimat. 
Dlatego proponują doposażenie terenu 
tylko w ograniczoną ilość elementów 
infrastruktury, takich jak: oświetlenie, 
ławki, kosze na śmieci, siłownia pod 
chmurką, stół do ping-ponga czy pa-
jęczyna do wspinaczki dla dzieci – na 
piasku lub trawie, na wzór tej w Parku 
Jordana. Mieszkańcy pragną utworze-
nia tak naturalnego parku, jak jest to 
tylko możliwe, z prowadzącą do niego 
uregulowaną ścieżką i będącego przy-
jaznym miejscem do odpoczynku.

W konsultacjach wzięli udział tak-
że mieszkańcy, będący właścicielami 
psów, którzy nie widzieli problemu  
w tym, aby przejść z psem kawałek 
dalej alejką, w miejsce gdzie planowa-
ny jest nowoczesny wybieg dla psów. 
Wówczas teren parku od ul. Piastow-
skiej do ul. Młodej Polski byłby prze-
znaczony do wykorzystania dla ludzi 
nieposiadających czworonogów, a te-
ren od ul. Jerzego Samuela Bandtkiego  
w stronę ul. Przybyszewskiego dla wła-
ścicieli psów. Tym samym część ogól-
nodostępnych trawników zostałaby od 

nich „uwolniona”, na co mieszkańcy 
kładli duży nacisk. Mają nadzieję, że po 
otwarciu nowego wybiegu opiekunowie 
psów uszanują to i część parku od ul. 
Piastowskiej do ul. Młodej Polski pozo-
stanie strefą ciszy.

Projekt wybiegu dla psów
jest już gotowy.

Psi wybieg będzie zlokalizowany 
przy Młynówce Królewskiej, która sta-
nowi ciąg spacerowy. Projekt obejmuje 
obszar od ul. Jerzego Samuela Bandt-
kiego w stronę ul. Przybyszewskiego. 
Wybieg powinien powstać w tym roku 
z funduszy miasta Krakowa, dzięki  
staraniom radnego Miasta Krakowa 
Aleksandra Miszalskiego i radnej Dziel-
nicy VI Małgorzaty Turek. 

Celem zadania jest stworzenie 
przestrzeni dla psów i ich opiekunów. 
Obiekt ma zapewniać możliwość swo-
bodnego poruszania się i zabawy psów 
w jego granicach. Na wybiegu zostały 
zaprojektowane zestawy małej archi-
tektury, zgodnie z oczekiwaniami wła-
ścicieli psów tj. płotki do przeskoków, 
równoważnia, słupki do slalomu, kład-
ka, tunel z rurek, obręcze do skoków. 
Na terenie wybiegu planowane jest 
poidło z bieżącą wodą oraz dodatkowe 
oświetlenie. 

Trzymamy kciuki i oczekujemy na 
realizację.

Szanowni Państwo, w odpowie-
dzi na liczne pytania pragnę 

przedstawić kilka informacji i wyja-
śnień. Jeżeli chodzi o oświetlenie na ul. 
Palmowej, została zrealizowana tylko 
jedna podwójna lampa, z uwagi na nie-

BRONOWICE 
   MAŁE

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

wyjaśnione kwestie własności. Mimo 
moich starań o poszerzenie, „chodnik” 
na ul. Katowickiej od budynku 12 c do 
ul. Boya żeleńskiego nie został posze-
rzony. Wymagałoby to bowiem osob-
nego projektu, interwencji w prywatne 
grunty, a realizacja mogłaby nastąpić  
w cyklu dwuletnim przy bardzo wyso-
kich kosztach. Dlatego w myśl zasady 
„lepszy wróbel w garści” lepiej było wy-
remontować tzw. bezpiecznik, niż cze- 
kać na budowę chodnika, który po- 
wstałby nie wiadomo kiedy. Wyżej wy-
mienione prace zostały sfinansowane 
z budżetu dzielnicy. Zwróciłam się do 
Pana radnego Aleksandra Miszalskiego  
z prośbą o wsparcie wpisania do bu-
dżetu miasta kilku inwestycji z naszego 
terenu. Udało się wpisać oświetlenie na 
ul. Wieniawy-Długoszowskiego do os. 
Złota Podkowa oraz bardzo dla mnie 
ważną inwestycję – Park Tetmajera. 
Wszedł on do budżetu miasta dopiero 
w korektach. „Dreptałam” za parkiem, 

gdzie się dało od czterech lat, a Pan  
radny Miszalski napisał interpela-
cję w tej sprawie, za co jestem bardzo 
wdzięczna. Wreszcie się udało! W bieżą-
cym budżecie zostało przeznaczone 200 
tysięcy zł na uporządkowanie terenu  
i projekt Parku Tetmajera. 

Niestety po raz kolejny przepadło 
poszerzenie ul. żeleńskiego (pilnuję, 
aby pojawiało się każdorazowo w pro-
pozycjach ZIKiT-u do budżetu ) i jest mi 
bardzo przykro, że ta pilna potrzeba nie 
znajduje do tej pory zrozumienia. „Kro-
pla drąży skałę”, więc może w końcu się 
doczekamy. Na razie, na Państwa prośbę, 
na tej ulicy pojawił się znak ograniczenia 
do 30 km/h oraz na mój wniosek, na li-
ście chodników do remontu w budżecie 
dzielnicy: chodnik na ul. żeleńskiego, 
od zakrętu do ul. Pasternik. Niestety na 
liście zajął dość odległe miejsce i oba-
wiam się, że ta realizacja może nastąpić 
dopiero w roku 2019.

Gołębia „uczta”
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Z wizytą u Pani Rydlowej

To powinno  zdarzyć się już daw-
no temu. W pewnym sensie to 

nadrobienie zaległości Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic (dalej TPB). Maria 
Rydlowa to przecież żołnierz AK, wie-
loletni opiekun Muzeum w Rydlówce, 
redaktor Wydawnictwa Literackiego, 
osoba zasłużona w odkrywaniu i pro-
mowaniu tradycji i kultury Bronowic 
Małych oraz okresu Młodej Polski.  
28 stycznia br. wraz z Prezes TPB Bar-
barą Miszczyk mieliśmy zaszczyt wrę-
czyć pani Marii dyplom honorowego 
członkostwa naszego stowarzyszenia. 
Miało to miejsce w jej mieszkanku na 
poddaszu zabytkowej Rydlówki. Nie 
zabrakło bukietu róż (uhonorowana 
przepada za nimi), a jako że jest cieka-
wa wszystkiego, co związane z jej „uko-
chanymi Bronowicami”, to zaprosiła 
nas na pogawędkę, którą warto streścić 
w kilku słowach. Pani Maria żałuje, że 
stan zdrowia nie pozwala jej na taką 
aktywność społeczną, jak jeszcze kil-
ka lat temu. Z perspektywy czasu czuje 
niedosyt, że pisała tak mało. Przecież 
jej książka: „Moje Bronowice, mój Kra-
ków” wydana w roku 2014 została bar-
dzo dobrze przyjęta przez czytelników. 
Egzemplarze szybko znikały z półek,  
a księgarnie domagały się dodatkowych 
dostaw. Od siebie dodam, że nie poża-
łuje ten kto przeczyta te wspomnienia. 
Oprócz wielu wiadomości, ciekawostek 
i anegdot bronowickich, książka ma 
swoją „duszę”. Na przemian to bawi, 
to znów wzrusza, nieraz czytający wy-
buchnie śmiechem, ale też niejedną 
łzę uroni. Kto myśli, że to tylko utwór 
dla lokalnej społeczności, dla miesz-
kańców Bronowic, ten nie ma racji. To 
coś więcej. Przecież duża część akcji 
dzieje się podczas okupacji niemieckiej  
i trudnych lat powojennych, które śmia-
ło możemy nazwać okupacją sowiecką. 
Otóż te fragmenty to prawdziwy pokaz 

charakteru pani Marii, który możemy 
streścić mottem: „jak zachować się 
godnie w okropnych czasach”. Jako do-
datkową ciekawostkę podam, że spo-
ro miejsca w książce zostało poświę-
cone rodzinom żydowskim, żyjącym  
w Bronowicach Małych przed i w trak-
cie trwania II wojny światowej. Pod-
sumowując, Maria Rydlowa ma talent 
pisarski, rozległą wiedzę, a po swojej 
babci Katarzynie odziedziczyła coś co 
możemy nazwać „życiową mądrością”. 
Ze względu na jej szerokie zaintere-
sowania, tematów do opisania też by 
jej nie zabrakło… Ale tymczasem od-
biegliśmy nieco od przebiegu naszego 
spotkania. W rozmowie pojawił się 
wątek nawiązania bliższej współpracy  
z podobnym naszemu stowarzysze-
niem w sąsiednich Bronowicach Wiel-
kich. Pani Maria wspomniała o dużym 
antagonizmie dzielącym niegdyś obie 
wówczas jeszcze wsie podkrakowskie. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu można 
było oberwać kamieniem lub wręcz 
zostać pobitym za pochodzenie nie  
z tych „właściwych” Bronowic. Tak na-
prawdę dopiero mroczne czasy okupa-
cji i wspólny niemiecki wróg skłoniły 
do ścisłej współpracy w ramach Armii 
Krajowej obie społeczności. I dawna 

W setną rocznicę śmierci
 poety Lucjana Rydla 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
zaprasza na spotkanie: 

WSTĘP WOLNY

niechęć między tymi z Małych i Wiel-
kich zaczęła szybko znikać. Teraz po 
niej niemal nie ma śladu, co więcej po-
jawia się wzajemna sympatia i wspólne 
inicjatywy. 

Na koniec naszej miłej pogawędki 
Maria Rydlowa zadeklarowała swoje 
wsparcie dla wszelkich spraw służących 
dobru jej „ukochanych Bronowic”.

Maria Rydlowa

„Odkryjmy czar dawnych Bronowic”
W programie m.in.:

◆ Prezentacja pt.: Lucjan Rydel, czy tylko Pan Młody z Wesela?
◆ Tajemnice stroju krakowskiego
◆ Przedstawienie działań Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
◆ Degustacja tradycyjnych przysmaków bronowickich 
Dzieci zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach wycinanki ludowej.

Zapraszamy 

Niedziela 22 kwietnia  godz. 15.00  
Mariackie Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne

Kraków, ul. Pod Strzechą 16 c

Prosimy śledzić stronę TPB na Facebooku, gdzie najpóźniej 
na kilka dni przed terminem doprecyzujemy harmonogram wydarzenia.  
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INWESTYCJE w BRONOWICACH

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: mturek.radna@gmail.com

ŁUKASZ KRAJEWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: krajewski.radny@gmail.com

W rejonie ulic Krzywy Zaułek – 
Rydla na ten rok i następny 

planowane są znaczne inwestycje popra-
wiające jakość życia mieszkańców. Rejon 
ten był dotąd omijany. W najbliższym 
czasie ma się to zmienić. Jak informowa-
liśmy wcześniej, dzięki staraniom rad-
nych Dzielnicy VI Bronowice, mieszkań-
ców oraz radnych miejskich, Rada Mia-
sta Krakowa uchwaliła w budżecie mia-
sta na rok 2017 sfinansowanie zadania 
obejmującego przebudowę i moderniza-
cję dróg osiedlowych wraz z chodnikami 
i infrastrukturą techniczną w rejonie ul. 
Krzywy Zaułek – Rydla. Jednocześnie 
do Wieloletniego Planu Finansowania 

(WPF) została wpisana realizacja cało-
ści przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019. 
Łączna wartość inwestycji to 2 533 000 
zł. Ze względu na długi okres przygoto-
wania przez ZIKiT przetargu na wyko-
nanie projektu, wykonawca został wy-
łoniony dopiero w październiku zeszłego 
roku. Planowany termin zakończenia 
prac projektowych jest przewidziany 
na lipiec tego roku, a zrealizowanie ca-
łej przebudowy na 2019 rok. Zadanie 
ma na celu „przebudowę i moderniza-
cję wszystkich uliczek znajdujących się 
wewnątrz kwartału ulic Bronowickiej,  
A. Staszczyka, Jadwigi z Łobzowa, Krzy-
wy Zaułek i Rydla”. W planie moder- 

nizacji są objęte miejsca postojowe, 
chodniki i infrastruktura techniczna. 
Zaplanowane jest przede wszystkim 
zwiększenie liczby miejsc postojowych 
przy zachowaniu jak najmniejszej inge-
rencji  w tereny zielone i istniejącą zieleń. 

Obecnie sporządzany jest projekt 
budowlany dla tej inwestycji. Projek-
tanci zostali zapoznani z uwagami i pro-
pozycjami mieszkańców, które zostały 
zebrane w trakcie spotkań – konsultacji 
społecznych, jakie odbyły się w czerw-
cu zeszłego roku. Czekamy teraz na jak 
najszybsze zamknięcie fazy projektowej  
i wyłonienie wykonawcy inwestycji.

W budżecie Miasta Krakowa na 
rok 2018 zostały przeznaczone środki 
na realizację modernizacji ogródka jor-
danowskiego przy ul. Krzywy Zaułek. 
Inwestycja ta obejmuje doposażenie ist-
niejącego ogródka oraz jego rozbudowę  
o część przeznaczoną dla dzieci starszych 
i połączenie go z istniejącym boiskiem. 
Tu chcemy uspokoić wszystkich użyt-
kowników boiska, że pozostaje ono bez 
zmian. Ze względu na zły stan technicz-
ny, wymieniony zostanie istniejący ze-
staw ze zjeżdżalnią na znacznie większy 
i bardziej rozbudowany. W części prze-
znaczonej dla dzieci starszych znajdzie 
się między innymi linarium do wspi-

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„REJON FORTU BRONOWICE”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  i niezbędną dokumentacją

Projekt planu udostępniony został do wglądu: 

do 25 kwietnia 2018 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK
           ul. J. Sarego 4, w godzinach pracy biura 

W tym okresie szczegółowych informacji na temat przyjętych roz-
wiązań planistycznych udziela przedstawiciel zespołu projektowego, 
dyżurujący w godzinach:

• czwartki: 1330-1530 • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 800-1000

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej 
wymienionego planu miejscowego zostanie przeprowadzona: 

5 kwietnia 2018 r. – UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
  sala Portretowa, początek o godz. 15:30

Składanie uwag do projektu planu:

do 9 maja 2018 r. (termin nieprzekraczalny)

Więcej informacji m.in. o sposobie składania uwag 
oraz przykładowy formularz znajdują się na stronie internetowej:

www.bip.krakow.pl
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XLVII sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 25 stycznia 2018 r. Podjęto na-
stępujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XLVII/327/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
w Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji Rady 
Dzielnicy VI Bronowice . 
UCHWAŁA Nr XLVII/328/2018
w sprawie ustawienia znaku „parking – miej-
sce zastrzeżone” (D-18A) przy ul. Krzywy  
Zaułek.
UCHWAŁA Nr XLVII/329/2018 
oraz Nr XLVII/330/2018
w sprawie ustanowienia prawa trwałego 
zarządu na nieruchomościach położonych  
w obszarze Młynówka Królewska.
UCHWAŁA Nr XLVII/331/2018, Nr XLVII/332/2018
oraz Nr XLVII/333/2018
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.

◁▷

• • •

XLVI sesja Rady Dzielnicy 
VI odbyła się 7 grud-

nia 2017 r. Podjęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr XLVI/322/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
przy ul. Zygmunta Starego w Krakowie. 
UCHWAŁA Nr XLVI/323/2017
w sprawie znaku zakazu postoju na ul. Przy-
byszewskiego.
UCHWAŁA Nr XLVI/324/2017 i Nr XLVI/325/2017
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
UCHWAŁA Nr XLVI/326/2017
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: 
budowa zadaszenia nad istniejącą trybuną  
w KS „Bronowianka”.

Co 
Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: alicjagackiewicz@op.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna  
i wsparcie terapeutyczne dla miesz-
kańców dzielnicy

W Centrum Medycznym UNI-
MED, które znajduje się  

w budynku przy ul. Młodej Polski 7 
mieszkańcy dzielnicy mogą uzyskać 
m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną 
oraz wsparcie terapeutyczne. Do Pań-

stwa dyspozycji oddajemy zespół pro-
fesjonalistów – psychiatra, terapeuci 
uzależnień, psychologowie i psychotera-
peuci.
Pomagamy osobom:
● znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
● doświadczającym trudności w obsza-

rze relacji rodzinnych,
● uwikłanym w sytuację przemocy 
    w rodzinie,
● uzależnionym od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych,
● cierpiącym z powodu uzależnienia  

bliskiej im osoby.
Wszystkie świadczenia realizowane 

w przychodni są bezpłatne – finansowa-
ne z budżetu Gminy Miejskiej Kraków 
lub ze środków pozostających w dyspo-
zycji Ministra Zdrowia. 

Aby skorzystać ze wsparcia 
wystarczy zgłosić się do poradni 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 20.00 

albo ustalić termin wizyty 
telefonicznie 12 415 81 12 lub

mailowo: rejestracja@unimed-nzoz.pl

Celem działalności przychodni jest 
niesienie pomocy osobom potrzebują-
cym, dlatego chętnie angażujemy się we 
współpracę ze środowiskiem lokalnym 
oraz innymi instytucjami. Od wielu 
lat współpracujemy z Klubem Seniora, 
znajdującym się przy ul. Zapolskiej, do-
mem samotnej matki, znajdującym się 
przy ul. Przybyszewskiego oraz Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
(Filia nr 2 z ul. Radzikowskiej oraz Fi-
lia nr 7 z al. Słowackiego). Kierownik 
poradni pani Agata Junger-Kłosowska  
jest członkiem Lokalnego Zespołu do 
Spraw Rozwiązywania Przemocy oraz 
przewodniczącą Komisji Dialogu Oby-
watelskiego ds. Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom, powołanej przez Prezyden-
ta Miasta Krakowa. 

W oparciu o współpracę z krakow-
skimi uczelniami, w przychodni prak-
tyki zawodowe odbywają studenci wielu 
kierunków – zdrowie publiczne, psy-
chologia, pedagogika, praca socjalna.

Co warte pokreślenia, obok wyżej 
wymienionej pomocy w ramach Cen-
trum Medycznego UNIMED mieszkań-
cy dzielnicy mogą skorzystać z pomocy 
lekarza rodzinnego, pielęgniarki środo-
wiskowej, pediatry, położnej, lekarza 
pulmonologa oraz poradni domowego 
leczenia tlenem. Planujemy również  
w najbliższej przyszłości powiększyć 

naczki, a dla starszych użytkowników 
przewidziano dwa urządzenia do ćwi-
czeń. Planowane jest również zmoder-
nizowanie chodników w pobliżu ogród-
ka jordanowskiego, a przede wszystkim 
wykonanie chodnika w miejscu przedep-
tu biegnącego w poprzek tego terenu, 
od ul. Bronowickiej w stronę ul. Rydla. 
Poza tym planowane są nowe ławki,  
kosze na śmieci i nasadzenia zieleni.

Projekt budowlany tego zadania 
został przygotowany w zeszłym roku. 
Pozostaje teraz wyłonienie wykonawcy 
i realizacja zadania, która zaplanowa-
na jest na ten rok. Za realizację zadania  
odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Łączna wartość inwestycji to 395 000 zł.

W 2018 roku zaplanowane są rów-
nież remonty chodników i nawierzchni 
dróg pobliskich ulic: Jadwigi z Łobzo-
wa, na odcinku pomiędzy ul. A. Stasz-
czyka w kierunku ul. Piastowskiej i ul. 
Młodej Polski.

Na koniec przekazujemy informa-
cję jaką uzyskaliśmy z Zarządu Zieleni 
Miejskiej. Niezależnie od przeprowa-
dzanych prac związanych z moderni-
zacją ogródka jordanowskiego i prze-
budową dróg planowana jest również 
kompleksowa modernizacja zieleni na 
tym terenie.

ofertę pomocy lekarskiej specjalistycz-
nej dla mieszkańców dzielnicy, udzie-
lanej bezpłatnie w ramach kontraktu  
z NFZ MOW.

Więcej informacji o aktualnie reali-
zowanych projektach i formach wspar-
cia możecie Państwo znaleźć na naszych 
stronach internetowych:
strona Centrum Medycznego UNIMED 
www.unimed-nzoz.pl
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Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

XLVIII sesja Rady Dziel-
nicy VI Brono-

wice odbyła się 15 lutego 2018 r. Podjęto 
następujące uchwały:

◁▷

UCHWAŁA Nr XLVII/334/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Piastowskiej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XLVII/335/2018
w sprawie projektu nowelizacji Statutów 
Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.
UCHWAŁA Nr XLVII/336/2018
w sprawie określenia wysokości środków  
finansowych przeznaczonych do rozdyspo-
nowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019.
UCHWAŁA Nr XLVII/337/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/338/2018
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/ 
274/2017  Rady Dzielnicy VI z 09.03.2017 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego, zadania inwesty-
cyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 
VI do realizacji w latach 2017-2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/339/2018
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/ 
278/2017 Rady Dzielnicy VI z 27.04.2017 
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 
274/2017 Rady Dzielnicy VI z 09.03.2017 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyj-
nego planowanego przez Radę Dzielnicy VI  
Bronowice do realizacji w latach 2017-2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/340/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/ 
213/2016 Rady Dzielnicy VI z 07.07.2016 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego, zadania inwe-
stycyjnego planowanego przez Radę Dzielni-
cy VI do realizacji w latach 2017-2018.
UCHWAŁA Nr XLVII/341/2018
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.
(Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów.)
UCHWAŁA Nr XLVII/342/2018
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.
(Budowa zatok parkingowych przy ul. Brono-
wickiej 69-71.)
UCHWAŁA Nr XLVII/343/2018
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.

UCHWAŁA Nr XLVIII/344/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 
budynku usługowego przy ul. Piastowskiej. 
UCHWAŁA Nr XLVIII/345/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVIII/346/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/ 
299/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie rozdyspo-
nowania środków wydzielonych do dyspozy-
cji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XLVIII/347/2018
w sprawie opinii dotyczącej projektu pt.: 
Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do 
budynków mieszkalnych oraz urządzeń  
z nimi związanych oraz miejsc postojowych 
wraz z oświetleniem, odwodnieniem i prze-
kładkami kolidującego uzbrojenia na dział-
kach nr: 126/19, 126/21, 126/22, 516/8 
obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla  

i Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa w Kra-
kowie
UCHWAŁA Nr XLVIII/348/2018
w sprawie opinii dotyczącej projektu pt.: Roz-
budowa i budowa dojść i dojazdów do bu-
dynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi 
związanych oraz miejsc postojowych wraz  
z oświetleniem, odwodnieniem i przekładka-
mi kolidującego uzbrojenia na działkach nr: 
107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 
462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 
3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczy-
ka, Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa.
UCHWAŁA Nr XLVIII/349/2018
w sprawie projektu przebudowy drogi osie-
dlowej przy ul. Rydla 18 i 22 w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XLVIII/350/2018
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu pomieszczenia tymczasowego.
UCHWAŁA Nr XLVIII/351/2018
w sprawie projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Dla wybra-
nych obszarów przyrodniczych miasta Kra-
kowa”.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ulica Prądnicka 80 zaprasza na

● Kobiety od 50 do 69 r.ż. – badanie raz na dwa lata
● Kobiety od 50 do 69 r.ż., obciążone – badania raz na rok
● bezpłatnie, bez skierowania (NFZ)

pon.-pt. 7.00-19.00

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowski
Szpital specjalistyczny
im. Jana Pawła II

Centrum Medyczne
„MED-ALL”

Projekt
„Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich”
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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Recenzja Uczty w Panu Tadeuszu 
zorganizowanej w ramach imprezy Zdrowo i kolorowo

Z BRONOWICKICH SZKÓŁ
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Robot – prezentacja

...a po spektaklu - pamiątkowe zdjęcie

Spotkanie z władzami Pontecagnano

Przedstawienie zaczęło się od tańca zwanego polonezem 

W ostatnim tygodniu lutego, 
nauczyciele ze Szkoły Pod-

stawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera (Anna-Maria Strojek i Mał-
gorzata Kubiak) uczestniczyli w szkole-
niu, które odbyło się w szkole we Wło-
szech: I.C. Pontecagnano Sant’Antonio. 
Wizyta ta związana była z realizacją 
projektu ERASMUS PLUS: „Basic em-
ployability and entrepreneurship skills 
at a young age”.

MAŁGORZATA KUBIAK
Nauczyciel SP 153

We wtorek, 30 stycznia 2018 
roku, w Gimnazjum nr 18 

(ZSO nr 7) w Krakowie odbył się spek-
takl pt. Uczta w Panu Tadeuszu. Zo-
stał stworzony z okazji imprezy Zdro-
wo i kolorowo. Spektakl zrobił na 
mnie niezwykle pozytywne wrażenie.

W przedstawieniu wystąpiła klasa 
gimnazjalna 2 c, do której uczęszczam. 
Głównymi aktorami byli: Olivier Mu-
zyk (Podkomorzy), Paweł Konieczny 
(Ksiądz Robak), Kuba Teichman (Sę-
dzia Soplica), Wiktoria Książek (Zosia 
Horeszkówna) oraz Karolina Teich-
man (Telimena). Przygotowaniami 
zajęły się Pani Ewa Pych oraz Pani 
Jolanta Skoczylas. Organizatorkami 
przedsięwzięcia były Pani dyrektor 
Lidia Kapała oraz Pani wicedyrektor 
Anna Gibska.

Przedstawienie obejrzeli ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 7 oraz – gościn-
nie – klasa 7 Szkoły Podstawowej nr 
50. Przedstawienie zaczęło się od 
tańca zwanego polonezem. Taki po-
czątek urzekł mnie, ponieważ wydało 
mi się to oryginalne, a wykonanie tań-
ca przebiegło bardzo profesjonalnie. 
Następnie aktorzy zasiedli do stołu, 
do którego kelnerzy przynosili staro-

ERASMUS PLUS: 
WYMIANA DOBRYCH 
PRAKTYK – SP 153

Szkoła we Włoszech położyła nacisk 
na najnowsze technologie. Dzięki temu 
dzieci uczą się tam programowania  
i tworzenia aplikacji. Efektem tej nauki 
jest samodzielne budowanie robotów – 
nie tylko tych prostych. 

Tym razem każdy kraj miał rów-
nież przygotować (poza zwyczajową 
sesją językową) zajęcia dla pozostałych 
uczestników spotkania, dotyczące reali-
zowania zadań zawartych w projekcie – 
my wybraliśmy zagadnienia związane 
z planowaniem i kreatywnością. Cie-

szymy się, że mogliśmy zaprezentować 
efekty pracy naszych uczniów.

Jesteśmy dumni, że SP 153 bierze 
udział w tak dużym  i znanym między-
narodowym projekcie.

LEONARD PIECZARA
Uczeń kl. 2 c Gimnazjum nr 18 w ZSO nr 7

polskie potrawy. Moją uwagę zwróciły 
rekwizyty oraz stroje, gdyż wszystkie 
były bardzo realistyczne. Jednak naj-
bardziej spodobała mi się świetna gra 
aktorska. Aktorzy odgrywali swoje  

role profesjonalnie, choć 
nie mieli wiele czasu na 
próby. Na koniec spekta-
klu większość publiczno-
ści wstała i tańczyła razem 
z aktorami.

Dziękujemy Radzie 
Dzielnicy VI za sfinanso-
wanie nagród wręczanych 
uczniom za udział w kon-
kursach związanych z im-
prezą Zdrowo i kolorowo.

◁▷


