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◁▷
WESOŁEGO
         ALLELUJA!

Aby czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych
był dla Państwa czasem radości, spokoju 

i wzajemnej życzliwości przy wielkanocnym stole. 
Smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa

oraz dużo siły i optymizmu na kolejne dni.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice
życzy redaktor naczelny – 

przewodniczący
Bogdan 

Smok

Rusza kolejna, VI edycja budże-
tu obywatelskiego, na zasadach 

zmienionych przez znowelizowaną w ro- 
ku 2018 ustawę o samorządach gmin-
nych. Wprowadziła ona obowiązek two-
rzenia budżetów obywatelskich w mia-
stach na prawach powiatu, jako formy 
konsultacji społecznych. Wysokość ta-
kiego budżetu ma wynosić co najmniej 
0,5%. wydatków gminy, zawartych  
w ostatnim sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, czyli w przypadku Krakowa 
jest to 30 mln zł, z czego ok. 20 mln zł  
na zadania dzielnicowe.

Koszt realizacji przedsięwzięcia ogól-
nomiejskiego nie może być wyższy niż 
20% puli środków. W przypadku projek-
tów lokalnych limit wynosi 40%. Zostały 
również wprowadzone minimalne kwo-
ty zadań – 25 tys. zł i 2,5 tys. zł.

Składanie wniosków nie jest skom-
plikowane. Należy jedynie wypełnić kil-
ka obowiązkowych rubryk, dotyczących 
tytułu projektu, opisu zadania (pełny 
i skrócony), miejsca realizacji projek-
tu, uzasadnienia oraz harmonogramu. 
Podanie kosztorysu nie jest konieczne, 
jednak zdecydowanie ułatwia oszaco-
wanie czy pomysł mieści się w ustalo-
nych granicach. Należy też pamiętać, że 
ewentualna realizacja proponowanego 
zadania nie może naruszać obowiązują-
cych przepisów prawa, prawa osób trze-
cich, w tym prawa własności. Dobrze jest 
także upewnić się czy w danej lokalizacji 
obowiązuje Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego, a jeżeli ob-
szar jest objęty dokumentem to dobrze 
zapoznać się z jego zapisami. Można to 
zrobić na stronie www.krakow.pl/plan. 

Projekt zgłasza się przez Internet. W pa- 
pierowej formie jedynie należy dostar-
czyć listę poparcia podpisaną przez co 
najmniej 15 mieszkańców Krakowa  
(w przypadku projektów ogólnomiej-
skich) lub 15 mieszkańców dzielnicy, 
której projekt dotyczy (w przypadku 
projektów dzielnicowych). Szczegóło-
we informacje, dotyczące kryteriów 
jakie musi spełniać wniosek znajdują się 
na stronie: www.budzet.krakow.pl.

Spotkanie 
informacyjne w Dzielnicy VI:

Harmonogram spotkań informacyjnych w innych loka-
lizacjach dostępny na stronie: www.budzet.krakow.pl. 

9 maja, godz. 18.00
KK „Mydlniki”, ul. Balicka 289
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W ubiegłym roku Zarząd Zie-
leni Miejskiej pięciokrotnie 

przeprowadzał postępowanie przetar-
gowe w celu wyłonienia wykonawcy na 
rozbudowę placu zabaw dla najmłod-
szych dzieci i siłowni dla młodzieży  
w parku Młynówka Królewska, na 
wysokości ul. Drzymały, (w tym czte-
rokrotnie w trybie przetargu nieogra-
niczonego). Ostatecznie w piątym po-
stępowaniu przetargowym 7 grudnia 
2018 r. wyłoniono najkorzystniejszą 
ofertę firmy, zamykającą się w kwocie 
345 338 zł brutto. Dzielnica na ten cel 
przeznaczyła w roku 2018 środki fi-
nansowe w wysokości 261 000 zł, dla-
tego brakujące środki uzupełni Zarząd 
Zieleni Miejskiej. 

W tym miesiącu rozpoczęły się pra-
ce budowlane, które możemy na bieżą-
co obserwować.

POSZERZAMY PLAC ZABAW DLA DZIECI 
I BUDUJEMY SIŁOWNIĘ DLA MŁODZIEŻY

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

W przyszłym roku planujemy budo-
wę siłowni dla seniorów i strefy wypo-
czynku, zgodnie z opracowaną doku-
mentacją budowlaną.  

Plac zabaw  pomiędzy istniejącym
placem zabaw a „Smoczym Skwerem”

Plac budowy siłowni dla młodzieży

Pocztówka 

Podjazd na Młynówce Królewskiej przy ul. 
Przybyszewskiego

Zrewitalizowany skwerek przy skrzyżowaniu 
ul. Przybyszewskiego i Zarzecze

Skwerek przy skrzyżowaniu ul. Przybyszew-
skiego i Zarzecze przed rewitalizacją

Cieszymy się bardzo, że udało się 
pozyskać przez Miasto kolejne działki 
leżące w pasie Parku Młynówka Kró-
lewska, które również będziemy mo-
gli w ciekawy sposób zagospodarować  
i oddać je w Państwa władanie. 
W tym miejscu pragnę gorąco podzię-
kować właścicielom tych działek, któ-
rzy zdecydowali się na ich sprzedaż, 
tym bardziej, że decyzje te nie należały 
do łatwych. 

Pozyskane działki pomiędzy ul. Przybyszewskiego
a Wesele, po płn. stronie traktu spacerowego

Dziękuję również za życzliwe słowa 
i dobre oceny, dotyczące wybudowane-
go podjazdu na Młynówce Królewskiej 
przy ul. Przybyszewskiego, o który za-
biegała Dzielnica.
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URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Komunikacji Społecznej

CZY PO 1 WRZEŚNIA BĘDZIE
MOŻNA STOSOWAĆ 
GRILLE I KOMINKI?

Od 1 września 2019 r. w Krakowie będzie 
obowiązywał całkowity zakaz palenia wę-
glem i drewnem. O ile temat w stosunku 
do pieców i palenisk węglowych jest jasny, 
wśród mieszkańców pojawiły się wątpli-
wości jaka jest wykładnia przepisów prawa 
dotycząca palenia w kominkach i grillowa-
nia. Wyjaśniamy: zgodnie z uchwałą Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego na tere-
nie Krakowa palenie w kominkach będzie 
zabronione, użytkowanie ciężkich grillów 
stacjonarnych również, dopuszczone będą 
tylko sezonowe instalacje przenośne (tj. 
grille rozkładane).

Zakaz stosowania paliw stałych 
(węgla, drewna i innych) nie tyl-

ko w piecach i kotłowniach będzie od 1 
września 2019 r. dotyczył także palenia 
w kominkach. Szczegółowo określają to 
przepisy – uchwała Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

W instalacjach spalania paliw do-
puszczone będzie stosowanie wyłącznie: 
gazu ziemnego wysokometanowego lub 
zaazotowanego (w tym skroplonego gazu 
ziemnego), propan-butanu, biogazu rol-
niczego lub innego rodzaju gazu palnego 
oraz lekkiego oleju opałowego.

Przenośne grille, ruszty, rożna,  
z których korzysta się sezonowo, okazjo-
nalnie, użytkowane przez mieszkańców 
(osoby fizyczne) w rozumieniu prze-
pisów nie są instalacją. Nie podlegają 
zatem przepisom uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego. Mieszkańcy 
wciąż będą mogli z nich korzystać. 

Inaczej wygląda sytuacja z urządze-
niami działającymi niezmiennie w tym 
samym miejscu oraz posadowionymi na 
stałe, tj. ciężkie grille ogrodowe. Takich 
urządzeń, w świetle zapisów uchwały 
sejmiku stosować nie będzie można.

Również jak chodzi o punkty ga-
stronomiczne, będziemy mieli w przy-
padku grillów, rożnów, rusztów dwoja-
ką sytuację:
◊ urządzenia, które działają sezonowo 
w punktach przenośnej gastronomii nie 
są urządzeniem stacjonarnym, a więc 
nie są instalacją (w rozumieniu przepi-
sów) – nie ma więc podstaw prawnych 
do stosowania wobec nich zapisów 
uchwały Sejmiku Województwa Mało-
polskiego.  Urządzenia takie, w punk-

tach przenośnej gastronomii będą mo-
gły być stosowane.
◊ urządzenia działające w punktach ga-
stronomicznych przez cały rok, działa-
jące niezmiennie w tym samym miejscu 
oraz urządzenia posadowione na stałe 
jak np. ciężkie grille ogrodowe są in-
stalacjami (w rozumieniu przepisów) – 
w tym wypadku mają zastosowanie 
wobec nich zapisy uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Nie bę-
dzie zatem można ich stosować, z wy-
jątkiem sytuacji gdy instalacja objęta 
jest obowiązkiem uzyskania pozwole-
nia lub zgłoszenia (art. 96 ust. 8 usta-
wy POŚ).

Zgodnie z rozporządzeniem Mini- 
stra Środowiska z 2 lipca 2010 roku 
w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia, insta-
lacje stosowane w gastronomii przysto-
sowanej do obsługi ponad 500 osób na 
dobę podlegają obowiązkowi zgłoszenia 
organowi ochrony środowiska w trybie 

art. 152 ustawy POŚ, z wyjątkiem sy-
tuacji, gdy gazy lub pyły wyprowadzane 
są do powietrza z instalacji w sposób 
niezorganizowany, bez pośrednictwa 
przeznaczonych do tego celu środków 
technicznych lub za pomocą wentylacji 
grawitacyjnych.

KR AKÓW
50

Szkoła Podstawowa
im. Włodzimierza Tetmajera

XXV FESTYN BRONOWICKI
„To są piękne okolice,
to są nasze Małe Bronowice.
Tu nas gości tak jak matka
Nasza szkoła starowinka JUBILATKA."
                                            (z hymnu SP 50)

Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
zaprasza mieszkańców dzielnicy Bronowice i okolic, 

absolwentów i sympatyków szkoły do udziału 
w 25 Jubileuszowym Festynie Bronowickim,

 który odbędzie się 

w sobotę 11 maja 2019 roku o godz. 10:00.

Podczas imprezy odbywać się będą liczne konkursy: dla dzieci, 
dorosłych i całych rodzin, zaprezentują się uczniowie szkoły 
w konkursie „Mam Talent”, Quiz Rodzinny „Kocham Cię Polsko”, 
liczne konkursy zręcznościowe, turnieje i pokazy sportowe,
Loteria Rodzinna, konkursy ciast i sałatek.

w programie:

ZAPRASZAMY I OCZEKUJEMY 
Dyrekcja i cała społeczność SP 50

Pocztówka 
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RUDAWA, MŁYNÓWKI 
I ŻELAZNY, KRATOWNICOWY MOST

fot. 1 Młynówka sączącą się obok klasztoru Norbertanek (przed 1910 r.)

Dawne, puste dziś koryto Młynówki Królewskiej w Mydlnikach (okolice ul. Zygmunta Starego)

Rzeka Rudawa – choć stosun-
kowo niewielka – pełniła już 

w czasach średniowiecznych ważne 
funkcje, tak gospodarczo-przemy-
słowe, jak i strategiczno-obronne. 
Zaczynała swój bieg na wyżynie kra-
kowsko-częstochowskiej, a w okolicy 
dawnej wsi Mydlniki rozwidlała się 
na dwa ramiona: północne, biegną-
ce poprzez Bronowice, Krowodrzę  
i Nową Wieś, aż do bram miasta i po-
łudniowe uchodzące do Wisły w rejo-
nie dzisiejszego Placu na Groblach. 

Północna odnoga, zwana Mły-
nówką Królewską utworzona została 
w sposób sztuczny, jeszcze za czasów 
króla Władysława Łokietka, celem 
przybliżenia rzeki miastu. Młynów-
ka ta zasilała przez kilka stuleci  
w wodę liczne młyny powstające 
przy jej biegu, a wiła się przez Bro-
nowice, Krowodrzę i Nową Wieś,  
następnie na tyłach domów przy uli-
cach Łobzowskiej, Garbarskiej i Raj-
skiej, dalej ulicą Garncarską, aż do 
głównego koryta. To z kolei przeci-
nało ul. Piastowską, płynęło wzdłuż 
Błoń, zakręcając za budynkiem To-
warzystwa „Sokół”, aby po pokona-
niu dzisiejszej ul. Retoryka połączyć 
się z Wisłą powyżej Wawelu. 

Dzięki jednemu z odgałęzień 
Młynówki, możliwe było nie tylko 
zalanie fosy wzdłuż fortyfikacji, ale  
i budowa pierwszego miejskiego wo-
dociągu, tzw. rurmusa, wzniesione-
go w okolicach dzisiejszego klaszto-
ru Reformatów. 

Z tej, swego rodzaju pionierskiej 
wieży ciśnień woda na zasadzie gra-

witacji, drewnianymi rurami roz-
chodziła się ku pożytkowi miesz-
kańców po całym terenie, ścieśnio-
nego w murach obronnych Krakowa. 
Wodociąg ten zniszczyli doszczętnie 
Szwedzi oblegający miasto w 1655 
roku, a na kolejne urządzenie tego 
typu krakowianie czekali przez nie-
mal 250 lat...

W XIX wieku, wraz z rozwo-
jem przestrzennym Krakowa i jego 
przedmieść, należało uporać się  
z komunikacją przez Rudawę. Na 
całej trasie przepływu jej obu odnóg 
funkcjonowało wiele małych, prze-
ważnie drewnianych mostów. Wy-
mienić można tu między innymi ten 
u zbiegu ulic Łobzowskiej i Garbar-
skiej oraz przy ul. Wolskiej (dzisiej-
szej Piłsudskiego). Obok takich – ra-
czej prowizorycznych – zbudowano 
także dwa solidne mosty murowa-
ne. Jeden przy ul. Piastowskiej (za-
pewne dla bezpiecznego transportu 
ciężkiego sprzętu pomiędzy Fortami 
Krowodrza i Kościuszko) oraz drugi 
przy ul. Karmelickiej. Najważniejszy 
był jednak most blisko ujścia Ruda-
wy do Wisły, który istniał już w la-
tach 1816-1817, jako pontonowy na 
tratwach. W 1891 roku – w miejsce 
starego – drewnianego na kamien-
nych filarach – wzniesiono kon-
strukcję żelbetową, pierwszą tego 
typu na ziemiach polskich. 

U progu XX stulecia zapadła de-
cyzja o zasklepieniu koryta biegnące-
go przez centrum Krakowa. Decyzję  
taką wymusiły zarówno dynamika 
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fot. 4 Żelazny most o konstrukcji kratownicowej

fot. 3 Przesklepianie koryta i budowa  przyczółków

fot. 2 Młyn stojący naprzeciw klasztoru Norbertanek, przy ul. Flisackiej (1900 r.)

rozwoju rozrastającego się miasta, 
jak i bolesne doświadczenia powodzi 
z 1903 roku, kiedy to właśnie tzw. 
cofki Rudawy wyrządziły najwięk-
sze szkody. Prace związane z zaskle-
pieniem wykonano w latach 1910- 
-1912 i rzeka uchodziła odtąd do Wi-
sły nowym obwałowanym korytem, 
tuż obok klasztoru Norbertanek. 

Pamiątką po płynącej niegdyś tak 
blisko miasta rzece jest dziś między 
innymi deptak wzdłuż ul. Retoryka. 

Z kolei zielony klin biegnący po-
przez Bronowice, Krowodrzę i Nową 
Wieś, aż do al. Trzech Wieszczów, to 
pamiątka po Młynówce Królewskiej, 
której pozostałości zasypano osta-
tecznie do połowy 1964 roku. 

W przedstawionym materiale iko-
nograficznym koncentrujemy się siłą 
rzeczy przede wszystkim na Zwie-

rzyńcu. I tak na unikatowej foto-
grafii nr 1 (przed 1910), podziwiać 
można skromną młynówkę sączącą 
się obok klasztoru Norbertanek.

Zasilała ona całkiem spory młyn 
stojący naprzeciw klasztoru, przy 
ul. Flisackiej, widoczny w całej nie-
mal okazałości na widokówce z 1900 
roku (nr 2). Niespełna dziesięć lat po 
jej wydaniu, po młynie nie było już 
śladu. 

Kolejne dwie fotografie przedsta-
wiają prace przy moście wzniesionym 
wzdłuż linii ul. Kościuszki, który stał 
się niezbędny z chwilą budowy nowe-
go koryta. Na jednej z nich widzimy 
przesklepianie koryta i budowę przy-
czółków (nr 3). Ostanie z ujęć (nr 4), 
przedstawia gotowy już żelazny most 
o konstrukcji kratownicowej, oddany 
do użytku jesienią 1910 roku. 

Nieubłaganą koleją losu, przyszedł 
czas, że i ten efektowny most, stał się 
przestarzały, stanowiąc klasyczne 
„wąskie gardło” dla coraz bardziej 
obciążonej ruchem ul. Kościuszki. 

W kwietniu 1965 roku rozpoczął  
się remont tegoż mostu, zakończo- 
ny ostatecznie budową całkiem no-
wej przeprawy. Trwające kilkana-
ście miesięcy prace sfinalizowano 
jesienią 1966 roku. Stary żelazny 
most, mocno nadwyrężony przez 
rdzę przewieziono niestety na 
złom... Kolejne zmiany związane  
z rewitalizacją i uatrakcyjnieniem 
architektonicznego wizerunku, most 
przeszedł całkiem niedawno, bo 2001 
roku. 

Tekst ukazał się za zgodą
autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
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Jak co roku w na początku stycz-
nia, Fundacja Edukacyjna Per-

spektywy ogłasza wyniki ogólnopol-
skiego rankingu liceów ogólnokształcą-
cych i techników. Szkoły które znalazły 
się na „liście” zgodnie z przyjętymi 
przez Kapitułę Rankingu zasadami 
mają prawo do używania w 2019 roku 
tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” 
i „Brązowej” Szkoły 2019. Wśród oce-
nianych 1731 techników z całej Polski aż 
500 może pochwalić się tym zaszczyt-
nym tytułem. Aby uzyskać ten laur na-
leżało spełnić odpowiednie wymagania. 
Technika zostały ocenione za pomocą 
czterech kryteriów. Były to: sukcesy 
szkoły w olimpiadach, wyniki matury  
z przedmiotów obowiązkowych, wyni-
ki matury z przedmiotów dodatkowych 
oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Bronowickie Technikum Geode-
zji i Kształtowania Środowiska Nr 12 
mieszczące się przy ul. Lea 235 uzy-
skało już po raz kolejny tytuł „Srebrnej 
Szkoły”. Na ten sukces  wpłynęły nie 
tylko wyniki z egzaminów maturalnych 
i zawodowych, ale również osiągnięcia 
w olimpiadach: Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych oraz Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Logistycznej w roku szkolnym 
2017/18. Dzięki olbrzymiemu zaanga-
żowaniu nauczycieli szkoły oraz praco-
witości uczniów, wyniki uzyskiwane na 
różnorodnych olimpiadach i konkur-
sach spowodowały, że szkoła z Brono-
wic znalazła się na czwartym miejscu 
w Krakowie 

Największym osiągnięciem było 
zajęcie V miejsca przez ucznia klasy 4 
inżynierii środowiska w centralnych 

„Srebrna Szkoła” z Bronowic
organizatorem Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej

eliminacjach XLII edycji 
Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych we 
Wrocławiu. Uczeń uzyskał 
zaszczytny  tytuł  laureata.

Równie istotnym fak-
tem było uzyskanie tytu-
łu finalisty przez ucznia 
klasy 3, kształcącego się 
w zawodzie technik lo-
gistyk, który w wyniku 
zmagań w X Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logi-

Uczniowie ZSGDiGW zakwalifikowani do etapu okręgowego III 
Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej

stycznej znalazł się wśród 62 finalistów 
wyłonionych z pośród 8700 uczniów 
startujących w I etapie. 

Bieżący rok szkolny również obfi-
tuje w wybitne osiągnięcia uczniów 
biorących udział w różnorodnych kon-
kurencjach logistycznych. Uczeń z kla-
sy 3 logistycznej pokonał ponad 7000 
uczestników wspomnianej powyżej 
Olimpiady i otrzymał tytuł finalisty, 
dzięki czemu mógł dumnie reprezento-
wać szkołę podczas XI Finału organi-
zowanego w Wyższej Szkole Logistycz-
nej w Poznaniu 1 marca 2019 r.

Udział uczniów w konkursie z cyklu 
„Mam zawód. Mam fantazję” organi-
zowanym w ramach projektu „Moder-
nizacja kształcenia zawodowego w Ma-
łopolsce II”, mający na celu wsparcie  
i promocję edukacji zawodowej zakoń-
czył się również sukcesem. Startujący  
w dwuosobowych drużynach uczniowie 
z klasy czwartej i trzeciej, zajęli III miej-
sce w Konkurencji „Bezpiecznie z nie-
bezpiecznym”. 

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego  
w Gdyni co roku organizuje Konkurs 
Logistyczny dla uczniów szkół śred-
nich, w których główną nagrodą jest 
indeks Wyższej Szkoły Administracji  
i Biznesu w Gdyni. Rywalizacja podzie-
lona jest na dwa etapy. W pierwszym, 
wewnętrznym uczniowie wypełniają 
test w swojej szkole, etap drugi, fina-
łowy – odbywa się na terenie Uczelni 
im. E. Kwiatkowskiego. Do etapu fi-
nałowego VII Konkursu Logistyczne-
go zakwalifikowało się pięciu uczniów 
szkoły z ul. Lea. Finał konkursu, odbył 
się 28 marca 2019 r.

Również wyniki I etapu organizowa-
nej przez Uniwersytet Gdański III Ogól-
nopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logi-
stycznej, pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej udowodniły, że 
potencjał wiedzy młodzieży w „Brono-
wickiej Srebrnej Szkole” jest imponują-
cy. Do rywalizacji w pierwszym etapie 
przystąpiło 4288 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych w całej Polsce. Do etapu 
regionalnego (II stopnia) zakwalifiko-
wało się 650 uczestników ze wszystkich 
województw w tym aż 7 ze wspomnia-
nego technikum. Dzięki tak dużej licz-
bie uczniów zakwalifikowanych do tego 
etapu, organizator Olimpiady – Wydział 
Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskie-
go zaproponował, aby etap ten odbył się 
właśnie w tej szkole.

8 marca 2019 r. w całej Polsce punk-
tualnie o 11.00 godzinie 650 uczestni-
ków rozpoczęło zmagania z pytaniami 
zawierającymi trzy obszary tematyczne; 
transport, spedycja, logistka obejmują-
ce problematykę związaną m.in. z orga-
nizacją przewozów, optymalizacją kosz-
tów transportu, jak również nawiązują- 
cą do szlaku Jedwabnego znajdującego 
się w Chinach. W Zespole Szkół Geode-
zyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
nad merytoryczną stroną zawodów czu-
wała Pani dr Magdalena Jażdżewska-
-Gutta pracownik dydaktyczno-nauko-
wy Wydziału Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Gdańskiego, pełniąca funkcję 
przewodniczącej Komisji Okręgowej dla 
województwa małopolskiego. W tym 
dniu szkoła gościła 30 uczniów wraz 
z opiekunami z całego województwa, 
m.in. z Tarnowa, Bochni, Suchej Be-
skidzkiej, Wadowic. Wyłonieni finaliści 
zostali zaproszeni na zawody centralne 
5 kwietnia 2019 r. na Wydział Ekono-
miczny Uniwersytetu Gdańskiego. 

Te wszystkie sukcesy to efekt wy-
nikający z zaangażowania nauczycieli 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych  
i Gospodarki Wodnej w proces eduka-
cyjny, ambicji młodzieży oraz działań 
władz lokalnych, dbających o rozwój  
i wizerunek szkoły. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla wybranych obszarów Dzielnicy VI Bronowice
Na sesji, 21 marca Rada podjęła uchwałę (UCHWAŁA Nr IV/44/2019) w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy VI Bronowice.

Uzasadnieniem dla podjęcia ww. 
uchwały były wyniki analizy 

funkcjonalno-przestrzennej obszarów, 
w ramach której zidentyfikowano sze-
reg problemów przestrzennych:
• postępująca intensywna zabudowa 
terenów dotychczas niezainwestowa-
nych może znacząco zmienić charakter 
istniejącej struktury przestrzennej ob-
szaru (Obszar I, III);
• możliwość realizacji inwestycji w opar- 
ciu o zasadę tzw. „dobrego sąsiedztwa”, 
czego efektem może być zabudowa nawią-
zująca do wysokich budynków istnieją-
cych w  brzeżnej  części  obszaru (Obszar I);
• zagrożenie odseparowania od otocze-
nia zamkniętych enklaw przestrzen-

WACŁAW SZCZEPANIK
Kurator wystawy

Zapraszamy!

Przedmieścia były nieodzowną 
częścią prawie każdej struktury 

miejskiej. Miały nieocenione znaczenie 
gospodarcze dla każdego miasta. To tam 
mieszkali ludzie, którzy w jakiś sposób 
wykraczali poza prawa, normy i zwycza-
je typowe dla miast i mieszczaństwa. Za 
przedmieszczanina można wszak uznać 
zarówno lokatora podmiejskiego dworu 
z XVI, XVII, XVIII czy XIX w. jak i śre-
dniowiecznego partacza czy artystę za-
fascynowanego pięknem podmiejskiego 
krajobrazu. 

Przez wiele dziesięcioleci, na pewno 
do początków XX wieku, Zwierzyniec 
był właśnie takim przedmieściem. Lu-
dzie tam mieszkający w większości za-
rabiali na życie dzięki funkcjonującemu 
w sąsiedztwie miastu, a jednocześnie 
korzystali z uroków życia poza jego ob-
rębem. 

Dzisiaj trudno zdefiniować co to jest 
przedmieście i przedmieszczanie. Czy  
w ogóle istnieje odrębna grupa społecz-

na „przedmieszczan”? Gdzie 
znajdują się przedmieścia? 
Czy przedmieścia to tereny 
położone wokół granic admi-
nistracyjnych Krakowa? Czy 
jeszcze wewnątrz tych granic, 
a ich przedmiejskość definiu-
je typ zabudowy i zajęcia ich 

mieszkańców? Czy za przedmieszczan 
możemy uznać ludzi mieszkających  
w okolicznych do Krakowa osadach, jed-
nakże pracujących w mieście? A może 
przedmieściami są współczesne osiedla 
mieszkaniowe, w których, podobnie jak 
na Zwierzyńcu sto lat temu, mieszka-
nia są o wiele tańsze niż w prestiżowych 
miejskich dzielnicach? 

Co definiuje mia- 
sto a co przedmie-
ścia, jeżeli chodzi  
o tkankę urbani- 
styczną? Czy są to 
rozwiązania komu-
nikacyjne i cywili-
zacyjne? Czy cha-
rakterystyczny typ 
zabudowy? Czy też 
jej gęstość?

Gdzie w tym sche-
macie umieścić, kre-
owaną przez arty- 
stów „sielskość” przed- 

mieść? Czy ucieczki ludzi do podmiej-
skich osiedli domków jednorodzinnych 
i wielorodzinnych apartamentowców 
można uznać za podróż w poszukiwa-
niu przedmiejskiego dworku?

Na wyżej postawione pytania spróbuje odpo-
wiedzieć nowa wystawa w Domu Zwierzynieckim  
(ul. Królowej Jadwigi 41). „Przedmieszczanin" to 
pierwsza część projektu pt. „PrzeMieszczanie”, 
na który składa się pięć wystaw, poruszających 
problem opowieści o współczesnym mieszkańcu 
Krakowa i mieszczaninie w pojęciu ogólnym. Wy-
stawa potrwa do 1 września br.

Pocztówka z „Królowej Przedmieścia” ze zbiorów MHK

PRZEDMIESZCZANIN
#jestemKrakow

Muzeum  Krakowa
1 8 9 9 2 0 1 9I

nych zespołów zabudowy wielorodzin-
nej (Obszar I, III);
• zmiana sposobu użytkowania na taki, 
który może przyczynić się do degrada-
cji środowiska i krajobrazu (Obszar I, 
II, III);
• brak ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych i terenów zieleni urządzo-
nej (Obszar I);
• możliwość powstania niekontrolowa-
nej zabudowy dopełniającej kosztem 
istniejących terenów zielonych oraz 
wnętrz wewnątrzosiedlowych na tere-
nie dawnego „osiedla Rydla”, znajdu-
jącego się pomiędzy ulicami: Brono-
wicką, Jadwigi z Łobzowa, Piastowską  
i Lucjana Rydla (Obszar II);

• zagrożenie powstania nieuporząd-
kowanej obudowy ul. Bronowickiej na 
odcinku pomiędzy ul. Piastowską i ul. 
Rydla (Obszar II);
• brak możliwości wykupu terenów pod 
tereny zieleni urządzonej i nieurządzo-
nej przez Gminę Kraków ze względu na 
brak miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (Obszar I, II, III).

Ponadto przeprowadzona analiza 
zasadności przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów ozna-
czonych w załącznikach graficznych, 
wskazuje na potrzebę podjęcia pilnych 
działań w celu realizacji polityki plani-
stycznej, wyrażonej przez Radę Miasta 
Krakowa w dokumencie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Krakowa 
(Uchwała Nr XII/87/03 z 16 kwiet-
nia 2003 roku zmieniona uchwałą Nr 
XCIII/1256/10 z 3 marca 2010 roku 
zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14  
z 9 lipca 2014 r.).
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Obszar III, o powierzchni około 66,8 
hektara, wskazany do objęcia miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego położony jest w zachodniej 
części dzielnicy VI Bronowice w Kra-
kowie. Obejmuje on obszar zawierający 
się pomiędzy terenem kolejowym linii 
relacji Kraków-Balice od strony wschod-
niej, obszarami objętymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzen-
nego „Dla wybranych obszarów przy-

OBSZAR III

Obszar II, o powierzchni około 
38,2 hektarów, wskazany do objęcia 
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego położony jest we 
wschodniej części Dzielnicy VI Brono-
wice w Krakowie. Obejmuje on obszar 
zawierający się pomiędzy ul. Bartosza 
Głowackiego od wschodu, obszarem 
objętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego „Młynówka 
Królewska – Zarzecze” od strony po-

OBSZAR II

Obszar I, o powierzchni około 24 hek-
tarów, wskazany do objęcia miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego położony jest w południowej części 
Dzielnicy VI Bronowice. Obejmuje on 
obszar zawierający się pomiędzy rezer-
wą terenu, przeznaczoną dla realizacji ul. 
gen. Marii Wittek (trasy Balickiej) i obo-
wiązującym planem miejscowym „Dla 
wybranych obszarów przyrodniczych 
Miasta Krakowa – Etap  A (43, 44, 45)” 
na północy i południu, ulicą Na Błonie  
i granicą z obowiązującym miejscowym 

SKALA 1:5000

SKALA 1:5000

ZAKRES WSKAZANY DO
 OBJĘCIA MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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OBSZAR I planem zagospodarowa-
nia przestrzennego „Doli-
na Rudawy” na zachodzie. 
Od wschodu omawiany 
teren graniczy z obsza- 
rem objętym procedurą 
sporządzenia miejscowe- 
go planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obsza-
ru Armii Krajowej-Pia-
stowska. 

Granice obszaru I ob-
jętego wnioskiem ilustruje 
załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej Uchwały.

łudniowej, obszarem ob-
jętym miejscowymi pla-
nami zagospodarowania 
przestrzennego „Bronowi-
ce – Wesele” i „Rejon For-
tu Bronowice” od strony 
zachodniej oraz terenem 
kolejowym od strony pół-
nocnej. 

Granice obszaru II ob-
jętego wnioskiem ilustruje 
załącznik graficzny nr 2 do 
niniejszej Uchwały.

rodniczych miasta Krako-
wa – etap A” (10, 11 i 12) 
i „Młynówka Królewska – 
Zygmunta Starego” od po-
łudnia, obszarami objęty-
mi miejscowymi planami 
zagospodarowania terenu 
„Dla wybranych obszarów 
przyrodniczych miasta 
Krakowa – etap A” (7 i 9) 
od zachodu, obszarem ob-
jętym miejscowym planem 
zagospodarowania prze-

strzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych 
miasta Krakowa – etap A” (8) i terenem kolejowym od 
strony północnej.

Granice obszaru III objętego wnioskiem ilustruje załącz-
nik graficzny nr 3 do niniejszej Uchwały.

Miejski Rzecznik Konsumentów
w tzw. sprawach konsumenckich

będzie do dyspozycji mieszkańców Miasta Krakowa
 w siedzibie Dzielnicy VI Bronowice:

13 maja 2019 r.
 w godzinach od 14:00 do 15:00

ul. Zarzecze 124 a, Kraków
Zapraszamy też na dyżury w siedzibie Starostwa Powiatowego 

przy al. Słowackiego 20, w godzinach od 1400 do 1500, 
w terminach: 17 V, 20 IX, 18 X i 15 XI.

Pomoc udzielana jest wyłącznie mieszkańcom powiatu krakowskiego
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IV sesja Rady Dzielnicy VI odbyła 
się 21 marca 2019 r. Podjęto 

następujące uchwały:

II sesja Rady Dzielnicy VI odbyła 
się 29 stycznia 2019 r. Podjęto 

następujące uchwały:

I sesja Rady Dzielnicy VI ósmej ka-
dencji odbyła się 20 grudnia 2018 r. 

Podjęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁY Nr IV/35/2019, Nr IV/36/2019,  
oraz Nr IV/37/2019
w sprawie ponownego zawarcia umów naj-
mu lokali socjalnych. 
UCHWAŁA Nr IV/38/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego  
z usługami przy ul. Lindego w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr IV/39/2019 
w sprawie znaku zakazu zatrzymywania na 
ul. Tetmajera.

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.

◁▷

UCHWAŁA Nr II/3/2019 
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczą-
cego Zarządu Dzielnicy VI Bronowice. 
UCHWAŁY Nr II/4/2019, II/5/2019, Nr II/6/2019
w sprawie wyboru członków Zarządu Dziel-
nicy VI Bronowice.
UCHWAŁY w sprawie powołania Komisji Me- 
rytorycznych Rady Dzielnicy VI Bronowice:
Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji (Nr II/ 
7/2019), Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Zieleni (Nr II/8/2019), Komisji Informacji  
i Promocji (Nr II/9/2019), Komisji Prawo-
rządności i Bezpieczeństwa (II/10/2019),  
Komisji Rewizyjnej (Nr II/11/2019), Komisji 
Zagospodarowania Przestrzennego i Ochro- 
ny Środowiska (Nr II/12/2019), Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych (Nr II/13/2019). 
UCHWAŁA Nr II/14/2019
w sprawie zmiany nazwy przystanków tram-
wajowych i autobusowych w Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/15/2019
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielni-
cy VI Bronowice do wyboru przedstawicieli 
Dzielnicy do uczestniczenia w komisjach.
UCHWAŁA Nr II/16/2019
w sprawie budowy zatok postojowych przy 
ul. Bronowickiej 69 i 71 w Krakowie .
UCHWAŁA Nr II/17/2019
w sprawie rozszerzenia trasy linii autobuso-
wej nr 704. 

UCHWAŁA Nr I/1/2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Za-
rządu Dzielnicy VI Bronowice. 
UCHWAŁA Nr I/2/2018 
w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących 
w skład Zarządu Dzielnicy VI Bronowice.

III sesja Rady Dzielnicy VI odby-
ła się 21 lutego 2019 r. Podjęto 

następujące uchwały:
UCHWAŁY w sprawie wyboru przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego poszczegól-
nych Komisji Merytorycznych Rady Dziel-
nicy VI: Komisji Rewizyjnej (Nr III/18/2019), 
Komisji Informacji i Promocji (Nr III/19/ 
2019), Komisji Praworządności i Bezpie-
czeństwa (Nr III/20/2019), Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Zieleni (Nr III/21/2019),   
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
(Nr III/22/2019), Komisji Edukacji, Sportu 

i Rekreacji (Nr III/23/2019), Komisji Za-
gospodarowania Przestrzennego i Ochro- 
ny Środowiska (Nr III/24/2019).
UCHWAŁA Nr III/25/2019
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/ 
106/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 23.07.2015 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego, zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do reali-
zacji w latach 2016-2018.
UCHWAŁA Nr III/26/2019
w sprawie przyjęcia dzielnicowego progra-
mu pn. ”Dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych”.
UCHWAŁA Nr III/27/2019
w sprawie przyjęcia dzielnicowego pro-
gramu pn. ”Dzielnicowy program ochrony 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.
UCHWAŁA Nr III/28/2019
w sprawie przyjęcia dzielnicowego progra-
mu pn. ”Dzielnicowy program wspierania 
działalności miejskich szkół i placówek 
oświatowych, kultury, sportu, pomocy spo-
łecznej i zdrowia”.
UCHWAŁA Nr III/29/2019
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2019.
UCHWAŁA Nr III/30/2019
w sprawie zbycia części działki nr 230/49/A 
obr. 6 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Kra-
kowie.
UCHWAŁA Nr III/31/2019
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
UCHWAŁA Nr III/32/2019
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019. 
UCHWAŁA Nr III/33/2019
w sprawie wskazania reprezentanta Rady 
Dzielnicy VI Bronowice do prac w Radzie 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
UCHWAŁA Nr III/34/2019
w sprawie udzielenia przez Wydział Skarbu 
UMK informacji dotyczącej wykupu działek 
w pasie Młynówki Królewskiej.

UCHWAŁA Nr IV/40/2019 
w sprawie programu parkingowego „Parkin-
gi dzielnicowe”.
UCHWAŁA Nr IV/41/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2019.
UCHWAŁA Nr IV/42/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/400/ 
2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26 
lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie rozdyspo-
nowania środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice  na rok 2019.
UCHWAŁA Nr IV/43/2019 
w sprawie wniosków do sporządzanego Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krakowa.
UCHWAŁA Nr IV/44/2019 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wybranych obszarów Dziel-
nicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr IV/45/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/ 
2015 Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2016-2018.
UCHWAŁA Nr IV/46/2019 
w sprawie projektu inwestycji dotyczącej 
utwardzenia powierzchni gruntu przy ul. Al-
tanowej wraz z budową pochylni.
UCHWAŁA Nr IV/47/2019 
w sprawie wykupu prywatnych działek przy 
ul. Balickiej.
UCHWAŁA Nr IV/48/2019 
w sprawie utworzenia parku w rejonie ul. 
Zygmunta Starego.
UCHWAŁA Nr IV/49/2019 
w sprawie zbycia części działki nr 230/67 
obr. 6 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Kra-
kowie.
UCHWAŁY Nr IV/50/2019, Nr IV/51/2019 
oraz Nr IV/52/2019
w sprawie zmiany organizacji ruchu na uli-
cach Hamernia i Zielony Most w Krakowie 
oraz na ul. Wierzyńskiego, na odcinku po-
między ul. Łupaszki a ul. Myczkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzy-
stania z podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
zasad i miejsc udzielania pomocy medycznej 
w nocy, weekendy i święta są dostępne pod 
numerami telefonów Całodobowej Informacji 
Medycznej: 12 661 22 40 oraz informacji NFZ: 
12 194 88; 12 298 83 86; 12 298 84 04 (w godzi-
nach pracy MOW NFZ).




