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

W ramach tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego, na 

podstawie głosowania mieszkańców 
Krakowa, zatwierdzone zostały zada- 
nia do realizacji w 2018 roku (poza 
kilkoma projektami ogólnomiejskimi, 
których zakończenie przewidziano na 
rok 2019). Frekwencja wyniosła jedy-
nie 5%. Najczęściej głosowaliśmy na 
projekty „zielone” (42%) i infrastruk-
turalne (22%). Realizowanych będzie  
w sumie 14 zadań o charakterze ogól-
nomiejskim oraz 78 zadań o charak-
terze dzielnicowym. Poniżej przedsta-
wiamy „zwycięskie” projekty:

BUDŻET OBYWATELSKI
wyniki głosowania

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY DZIELNICOWE
Dzielnica VI Bronowice

1. BEZPIECZNY CHODNIK UL. BALICKA
Przedmiot projektu: Remont nawierzch- 
ni chodnika przy ul. Balickiej na odcin-
ku od ul. Brzezińskiego do posesji przy 
ul. Balickiej 325, Kraków po stronie 
północnej. koszt: 60 000 zł, realizator: 
ZIKiT.
2. SPORTOWE SOBOTY – EDUKACJA
     SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przedmiot projektu: W swojej genezie, 
projekt zakłada organizację bezpłat-
nych ogólnorozwojowych zajęć spor-
towych z elementami różnych sportów 
drużynowych dla dzieci i młodzieży  
w przedziale wiekowym 6-18 lat,  
z trzech kategorii wiekowych, zaję-
cia prowadzone przez trenerów. koszt:  
21 650 zł, realizator: Wydział Sportu.

3. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY
     ZSO NR 8 W KRAKOWIE
Przedmiot projektu: Celem projektu 
jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej 
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 
Dzielnicy VI przez zakup dla ZSO nr 8 
i przynależnego Orlika sprzętu sporto-
wego do uprawiania różnych dyscyplin.
koszt: 9 800 zł, realizator: Zespół Eko-
nomiki Oświaty. 
4. MALI RATOWNICY
Przedmiot projektu: Szkolenia z pierw-
szej pomocy przedmedycznej wraz  
z obsługą AED (automatyczny defibry-
lator zewnętrzny) dla dzieci z przed-
szkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup 
materiałów profilaktyczno-edukacyj-
nych. koszt: 2 500 zł, realizator: Biuro 
ds. Ochrony Zdrowia.
5. MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SALI
     SPORTOWEJ SP 50 W KRAKOWIE
Przedmiot projektu: Niniejszy projekt 
zakłada prace z zakresu koniecznej 
modernizacji nagłośnienia sali gim-
nastycznej SP 50 w Krakowie, w celu 
usprawnienia funkcjonowania do-
tychczasowej instalacji nagłaśniającej, 
a tym samym optymalizację i uspraw-
nienie obiektu. koszt: 5 950 zł, realiza-
tor: Zespół Ekonomiki Oświaty.

1. ZALEW BAGRY – zagospodarowanie
Przedmiot projektu: Zagospodarowanie 
terenu Zalewu Bagry (jego wschodnie-
go fragmentu) na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Uporządkowanie terenów 
zielonych, budowa i remont ciągów pie-
szych, oświetlenia, małej architektury 
oraz bezpiecznego kąpieliska. koszt:  
3 000 000 zł, realizator: Zarząd Ziele-
ni Miejskiej, rok realizacji: 2019.
2. 100 DRZEW DLA KAŻDEJ DZIELNICY!
Przedmiot projektu: Projekt ma na celu 
nasadzenie w każdej z osiemnastu dziel-
nic miasta Krakowa 100 drzew. Drzewa 
to naturalne pochłaniacze szkodliwych 
substancji, przyczyniających się do po-
wstawania smogu. Zadrzewienie popra-
wi również estetykę poszczególnych ob-
szarów. koszt: 1 665 000 zł, realizator: 
Zarząd Zieleni Miejskiej, rok realizacji: 
2019.

3. ŁĄCZYMY PARKI KRAKOWA – Z DZIEL-
NICY I, IV, V, VI, VII DO OJCOWA

Przedmiot projektu: Trasa rowerowa 
połączy parki i użyteczności publicz-
ne. Umożliwi połączenie między Kro-
wodrzą, Zwierzyńcem, Bronowicami 
a Prądnikiem Białym, z możliwością 
kontynuacji do Zielonek, Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej i Ojcowa. 
Facebook.com/laczymyparkikrakowa
koszt: 1 470 000 zł, realizator: ZIKiT. 
4. ZACIĄGNIJ SIĘ PO-TĘŻNIE – SOLANKO-

WE ORZEŹWIENIE DLA KRAKOWA
Przedmiot projektu: Zadanie polega na 
budowie tężni solankowych, służących 
mieszkańcom w oczyszczeniu dróg od-
dechowych w dniach o szczególnie złej 
jakości powietrza w mieście. Działanie 
ma służyć również wzmocnieniu wię-
zi społecznych między mieszkańcami. 
koszt: 942 976 zł, realizator: Zarząd 
Zieleni Miejskiej, rok realizacji: 2019.
5. ZADBAJMY O BEZDOMNE KOTY!
Przedmiot projektu: Projekt zakłada 
zakup specjalnych budek dla kotów. 
Schronienia zostaną ocieplone. Dzięki 
temu zwierzaki będą mogły przetrwać 
zimę. Mały rozmiar otworu uniemoż-
liwi dostęp psom. Zostanie również 
sfinansowana spora ilość karmy i opie-
ka weterynaryjna. koszt: 135 000 zł,  
realizator: Wydział Kształtowania Śro-
dowiska.
6. BEZPIECZNY RATOWNIK – BEZPIECZNY 

KRAKOWIANIN
Przedmiot projektu: Celem zadania jest 
bezpieczeństwo mieszkańców Krako-
wa, poprzez doposażenie strażaków-
-ratowników OSP w niezbędny sprzęt 
ratowniczy i profilaktyczny. koszt:  
213 569 zł, realizator: Wydział Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
7. SZYBCIEJ TRAMWAJEM! – wydzielenie 

torowisk tramwajowych
Przedmiot projektu: Wyeliminowanie 
tworzenia się zatorów tramwajowo-
-samochodowych, a w konsekwencji 
szybszy przejazd służb ratowniczych  
i komunikacji. koszt: 802 375 zł, reali-
zator: ZIKiT.
8. „ZDROWY KRAKÓW – ZIELENIEJE!”
Przedmiot projektu: Projekt będzie po-
legał na wiosenno-letnio-zimowych 
nasadzeniach roślin: drzew, krzewów 
oraz kwiatów w każdej dzielnicy Kra-
kowa. Ma za zadanie zwiększyć zielo-
ne płuca Krakowa i uatrakcyjnić oto-
czenie. koszt: 526 705 zł, realizator:  
Zarząd Zieleni Miejskiej, rok realizacji: 
2019.
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

9. PARK PRZY ULICY WADOWICKIEJ
Przedmiot projektu: Projekt zakłada 
przekształcenie zaniedbanego terenu 
zielonego w park, m. in.: uporządkowa-
nie terenu, utworzenie ogólnodostęp-
nego wejścia z ulicy Wadowickiej, ale-
jek parkowych, zamontowanie ławek, 
wybudowanie placu zabaw i innych 
atrakcji parkowych. koszt: 810 000 zł,  
realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej, 
rok realizacji: 2019.
10. REMONT UL. KOCMYRZOWSKIEJ – bis
Przedmiot projektu: Remont nakład-
kowy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku 
od ul. Darwina do ul. Kantorowickiej  
o dł. ok. 300 metrów w części, która nie 
została naprawiona w 2016 roku. koszt: 
300 000 zł, realizator: ZIKiT.

11. STREFY CHILLOUTU – RELAKS NA 
         LEŻAKACH
Przedmiot projektu: Projekt zakła-
da stworzenie miejskiej strefy relak-
su - miejsca dla chcących odpocząć od 
zgiełku, w przyjaznej atmosferze. Strefy 
składałaby się z odpowiednio zaaran-
żowanych leżaków i małych stoliczków. 
koszt: 50 000 zł, realizator: Zarząd Zie-
leni Miejskiej.
12. MALI RATOWNICY
Przedmiot projektu: W ramach projek-
tu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi 
szkolenia z pierwszej pomocy przed-
medycznej wraz z obsługą AED (auto-
matyczny defibrylator zewnętrzny) oraz 
zakupi dla dzieci materiały szkolenio-

wo-edukacyjne. koszt: 25 000 zł, reali-
zator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia.
13. DUZI RATOWNICY
Przedmiot projektu: Podniesienie kwa-
lifikacji ratowników medycznych pra-
cujących w zespołach ratownictwa me-
dycznego oraz w szpitalnych oddziałach 
ratunkowych i izbach przyjęć na terenie 
Krakowa. koszt: 25 200 zł, realizator: 
Biuro ds. Ochrony Zdrowia.
14. PŁYWAJĄCY POMOST KAJAKOWY NA 

WIŚLE W NOWEJ HUCIE
Przedmiot projektu: Zakup pływającego 
pomostu przystosowanego dla kajaka-
rzy. koszt: 25 000 zł, realizator: ZIS.

RUSZAJĄ ROBOTY DROGOWE
                 przetargi rozstrzygnięte

W bieżącym roku budżeto-
wym Rada Dzielnicy VI 

przeznaczyła na remonty dróg, chodni-
ków i oświetlenia kwotę 815 602 zł, co 
stanowi 43% środków finansowych, ja-
kimi dysponuje dzielnica na wszystkie 
swoje zadnia (edukacja, sport, rekre-
acja, kultura, pomoc społeczna, zdro-

wie, bezpieczeństwo, zieleń, remonty 
dróg, chodników i oświetlenia). 

Według uchwalonej listy rankingo-
wej i przygotowanej wstępnej wyceny 
zadań, powinno udać się zrealizować 
niżej wymienione remonty i inwestycje:
1. Budowa oświetlenia na ul. Machaya 

po zachodniej stronie 
ul. Wiedeńskiej.
2. Remont fragmentu 
chodnika na ul. Ka-
towickiej, od ul. Boya 
Żeleńskiego do nr 12c.
3. Remont tarczy skrzy-
żowania ulicy Przyby-
szewskiego z ulicą Ga-
brieli Zapolskiej.
4. Remont ul. Machaya 
po zachodniej stronie 
ul. Wiedeńskiej.
5. Remont chodnika 
na ul. Katowickiej od 
nr 36-48 (jeśli wy-
starczy środków fi-
nansowych).

6. Remont zatoki postojowej na ul. Ka-
towickiej usytuowanej przed wjazdem 
do Szkoły Podstawowej Nr 50 (jeśli wy-
starczy środków finansowych).
7. Dobudowa oświetlenia na ul. Machaya.
8. Dobudowa oświetlenia na ul. Racheli.
9. Dobudowa oświetlenia na ul. Palmowej.
10. Dobudowa oświetlenia chodnika 
stanowiącego dojście do bloku nr 71.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej przy  
ul. Rydla 28-22 – zakończenie koncep-
cji, pozyskanie WZiZT,  rozpoczęcie do-
kumentacji projektowej.
12. Budowa przejścia na wały rzeki Ru-
dawy.
13. Wyniesienie przejścia dla pieszych 
na ul. Wesele.

Ulica Kunickiego przed remontem

Fragment ulicy Zarzecze przed remontem

Wszystkie wymienione projekty, poza tymi przy 
których podano rok realizacji, będą sfinalizowane 
w roku 2018.
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MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

27 lipca br. reprezentowałam 
Radę Dzielnicy VI w Wy- 

dziale Architektury i Urbanistyki Urzędu 
Miasta Krakowa, na spotkaniu w spra-
wie wydania opinii dla ustalania wa-
runków zabudowy (WZ), dla zamierze-
nia inwestycyjnego – Budowa zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych z pomieszczeniami handlowo-
-usługowymi i garażem podziemnym 
na działkach nr 124/7, 124/6, 122/3, 
121/3, 120/4, 120/5, 118/1, 119/3, 
117/3, 116/3, 116/4, 114/6, 114/8, 
114/9, 137/53, 460/1, 460/2, 460/3 
obr. 6 Krowodrzy (…) przy ul. Balic-
kiej w Krakowie. Jeden z bloków, któ-
ry miałby powstać na zielonym terenie  
w pobliżu przystanku tramwajowego 
Bronowice Wiadukt, byłby kontynu-
acją bloku zwanego przez niektórych 
„Tatrami”. Planowana przez inwestora 
wysokość to aż 51 metrów, czyli 16 kon-
dygnacji. W bloku tym znalazłoby się 
225 mieszkań i 3 500 m2 powierzchni 
usługowej. Powierzchnia biologicznie 

czynna dla tej inwestycji miałaby stano-
wić do 40% powierzchni, wliczając w to 
możliwość jej zlokalizowania na dachu, 
a współczynnik miejsc parkingowych 
to 1,2 miejsca na mieszkanie. Oprócz 
wyżej opisanego bloku inwestor pragnie 
uzyskać WZ dla drugiego, pięciokondy-
gnacyjnego bloku o wysokości do 16 m, 
w kształcie rotundy, gdzie znalazłoby się 
25 mieszkań. Wyjazd z inwestycji znala-
złby się naprzeciwko ul. Jabłonkowskiej. 
Mimo nieprzyjaznej postawy inwestora 
i gróźb skierowania oskarżenia do sądu 
i prokuratury, jako przedstawiciel Rady 
Dzielnicy VI, podtrzymałam negatywne 
stanowisko rady wobec tej inwestycji, 
wskazując na realne pogorszenie jakości 
życia mieszkańców osiedla. Argumenty: 

TEREN ZIELONY czy gigantyczny blok? wysokość obiektu, niewystarczająca po-
wierzchnia biologicznie czynna, co będzie 
szczególnie niedogodne w kontekście jej 
częściowego zlokalizowania na dachu bu-
dynku oraz niewystarczająca ilość miejsc 
parkingowych. Inwestor wskazał, że re-
alizuje pierwotny projekt. Zwrócił rów-
nież uwagę, że mieszkańcy osiedla nigdy 
nie doczekali się centrum handlowego 
i w podstawowe artykuły zaopatrują się 
poza terenem osiedla. Według inwesto-
ra zaletę inwestycji będzie zatem stano-
wił fakt, że na jej terenie jest możliwość 
zlokalizowania powierzchni handlowej 
i usługowej dla 10 tys. mieszkańców. 
Jednak przeprowadzone z częścią miesz-
kańców osiedla rozmowy na temat wspo-
mnianej inwestycji sprawiły, że nadal nie 
podzielam stanowiska inwestora i osobi-
ście uważam, że tereny zielone w naszym 
mieście są cenniejsze niż domykanie kon-
cepcji architektonicznych.

14. Przebudowa ul. Pileckiego – rozpo-
częcie dokumentacji projektowej.
15. Zatoki parkingowe przy ul. Brono-
wickiej – drugi etap Budżetu Obywa-
telskiego.

Ponadto udało 
nam się, jako dziel-
nicy, pozyskać w bu-
dżecie miasta środki 
finansowe na reali-
zację dodatkowych 
zadań w zakresie re-
montów dróg i chod-
ników, takich jak:
1. Remont ul. Sewera.
2. Remont ul. Zarze-
cze, na odcinku od 
ul. Justowskiej do ul. 
Na Błonie.

3. Remont ul. Na Błonie na odcinku od 
ul. Zarzecze do ul. Lindego.
4. Remont chodnika na ul. Głowackie-
go, na odcinku od ul. Bronowickiej do 
ul. Grenadierów.

5. Opracowanie dokumentacji budow-
lanej i wykonawczej budowy chodni-
ka na ul. Zakliki z Mydlnik po stronie 
wschodniej, na odcinku od Młynówki 
Królewskiej do torów kolejowych.
6. Przebudowa dróg wewnętrznych 
przy ul. Rydla po stronie wschodniej.

Prace remontowe już się rozpoczy-
nają, a na „pierwszy ogień” idą ulice 
Zarzecze i Na Błonie. Mamy nadzie-
ję, że całość prac zakończy się w paź- 
dzierniku.

Pozyskanie dodatkowych środków 
finansowych dla naszej dzielnicy nie 
byłoby możliwe bez wsparcia Radnych 
Miejskich oraz zrozumienia i życzliwo-
ści Prezydenta Miasta Krakowa za co 
im serdecznie dziękuję!

◁▷

◁▷

Czy kolejna inwestycja uszczupli teren zielony w naszej dzielnicy?

Fragment ulicy Na Błonie przed remontem
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Po mszy św. Prezes TPB, Pani Barbara Miszczyk zaprosiła na ciąg dalszy uroczystości

150-LECIE  BRONOWICKIEJ KAPLICZKI  ŚW. JAKUBA
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Niedawno obchodziliśmy 150. 
rocznicę wybudowania naj-

większej kapliczki w Bronowicach. 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic od 
chwili założenia, tj. od roku 1995, spra-
wuje nad nią opiekę. 

Jak co roku Prezes Towarzystwa, 
Pani Barbara Miszczyk, koordynowa-
ła przygotowania „mszy polowej” przy 
wspomnianej kapliczce. Z uwagi na 
okrągły jubileusz przeprowadziliśmy na 
zebraniu Towarzystwa burzę mózgów, 
próbując nadać wydarzeniu szczególny 
charakter. I zdaje się, że znaleźliśmy 
rozwiązanie. To był pomysł naszego ko-
legi Stanisława Sikory. Ale o tym w dal-
szej kolejności.

We wtorek 25 lipca niebiosa nas 
oszczędziły. Zapowiadany na wieczór 
deszcz objawił się w postaci kilku kropli 
wody. Frekwencja dopisała. W samym 
środku wakacji, w dzień powszedni, 

ponad sto osób wysłuchało mszy w nie-
codziennej scenerii przy naszym „świę- 
tym domku”. Brawa dla księdza pro-
boszcza Roberta Piwowarczyka, księdza 
Marka Młynarczyka i Józefa Polaka. To 
był kawał dobrej roboty – jeśli godzi się 
tak powiedzieć o liturgii. 
Po mszy wszyscy chętni zostali popro-
szeni o złożenie podpisów pod odczyta-
nym na głos pismem. Na tę okoliczność 
przygotowałem poniższy tekst jako 
przesłanie uczestników uroczystości do 
przyszłych pokoleń bronowiczan:

Zebrani uczestniczyli we mszy św. w niecodziennej scenerii, przy naszym „świętym domku”

W 150. rocznicę ufundowania murowanej 
kapliczki pw. św. Jakuba

przez bronowickiego gospodarza
 Jakuba Susuła, 

powodowani miłością 
do naszej małej ojczyzny,

 z szacunku dla jej tradycji i kultury, 
my Mieszkańcy Bronowic Małych 

zebrani dnia 25 lipca roku 2017 
na uroczystej Mszy Świętej, 

aby cześć dla Ziemi przodków naszych
 ku pamięci potomnym poświadczyć, 

złożymy tu podpisy z przesłaniem
naszym do nich, 

aby nie tylko ku przyszłości 
wzrok swój kierowali, 

ale o ślady przeszłości jak ta kapliczka 
także dbali. 

Niech  poniższe memento Wam przyświeca:
„Naród, który nie zna swej historii 

skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Pismo to, wydrukowane na specjal-
nym papierze wraz z podpisami wszyst-
kich uczestników uroczystości identyfi-
kujących się z jego treścią – odpowied-
nio zabezpieczone i wmurowane przy 
kapliczce – będzie czekało jako kapsu-
ła czasu – najpierw na zapomnienie,  
a potem – kto wie kiedy? – na odkrycie 
przez następne pokolenia.
To właśnie był ten pomysł.

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Po uroczystościach, zmęczeni już 
nieco uczestnicy zostali zaproszeni 
na poczęstunek sponsorowany przez 
przedsiębiorcę Jana Wójcika. Rozmo-
wom i wspomnieniom nie było końca.
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Czy się to nam podoba czy nie, 
Polska to wciąż jeszcze kraj ludzi wie-
rzących. Nieodłącznym elementem jej 
krajobrazu są kapliczki i krzyże. Mało 
kto wie, że żadna z tych budowli nie 
powstała bez głębszej przyczyny. To 
zmaterializowane akty dziękczynienia 
za uratowanie życia lub wybawienie  
z opresji. Czasem chęć utrwalenia ja-
kiegoś wydarzenia albo olśnienie fun- 
datora genialną myślą, która wpadła 
mu do głowy, gdy szedł lub jechał wśród 
pól, łąk i lasów. Czasem to symbol po-
kuty, skruchy i zadośćuczynienia.

Z Jakubową Kapliczką przy ul. Tet-
majera jest nieco inaczej. Przyczyna jej 
powstania jest dosyć specyficzna. Po-
głoska mówi, że jej fundator –  brono-
wicki gospodarz Jakub Susuł – pewne-
go dnia wybrał się wraz z parobkiem na 
swoje pole. Podczas orki, pług nagle tra-
fił na przeszkodę, jakby duży kamień. 
Próbując wydobyć zawadę dokopują się 
do glinianego garnca. Gospodarz, może 
coś przeczuwając, odsyła parobka do 
domu, a sam sprawdza zawartość znale-
ziska. To monety. Zapewne ze złota albo 
srebra. Niektórzy mówią, że w pojemni-
ku miała być też wiadomość wzywająca 
znalazcę skarbu do wystawienia ko-
ścioła albo kaplicy. Susuł ukrywa skarb 
w swoim obejściu i stopniowo wydaje 
pieniądze. Kupuje grunty rolne. Pamię-
tajmy – jest połowa XIX wieku, zalud-
nienie wsi szybko wzrasta, rośnie „głód 
ziemi”, której zakup wydaje się dobrą 
inwestycją. Na pewno lepszą niż niepra-
cujące na siebie monety – o które trzeba 
drżeć, czy aby na pewno są bezpiecznie 
ukryte. Susuł rzekomo odrzuca propo-
zycję właścicielki wapiennika w Mydl-
nikach, która proponuje mu sprzedaż 
połowy zakładu produkującego wapno. 
Woli grunty. W akcie dziękczynienia za 
odnaleziony skarb funduje kapliczkę. 
W niektórych opowieściach pojawia się 
też wątek jakoby ktoś – prawdopodob-
nie parobek – podpatrzył gdzie Susuł 
przetrzymywał pieniądze i podbierał je 
gospodarzowi. 

Tyle wiemy od ludzi, którzy prze-
kazują sobie tę opowieść z pokolenia na 
pokolenie.

Znamy jeszcze prawdopodobne 
miejsce odnalezienia skarbu. To ok. 400 
m na południe od kościoła św. Antonie-

Jak to z tym Susułowym
skarbem było?

go w Bronowicach Ma-
łych, w pobliżu dzisiej-
szego skrzyżowania 
polnych dróg Wienia-
wy-Długoszowskiego 
i Witkiewicza, jakieś 
30 metrów od linii 
kolejowej Kraków – 
Katowice.

Nie wiemy kiedy 
Susuł wykopał skarb. 
Kapliczka powstała 
150 lat temu w 1867. 
Pewnie trochę czasu 
zabrało jej zaplanowa-
nie, znalezienie wy-
konawcy itp. Możemy 
szacować długość tego 
okresu co najmniej na rok. To daje nam 
rok 1866 albo lata wcześniejsze, jako 
datę odnalezienia skarbu. 

Najbardziej wątpliwe i chyba naj-
bardziej interesujące jest pochodzenie 
skarbu. Kto i kiedy ukrył go pod mie-
dzą na polu? Intryguje bliskość miej-
sca znaleziska w stosunku do powstałej  
w 1847 roku linii kolejowej. Jedna czy 
dwie osoby wspomniały, że skarb może 
pochodzić z czasów powstania krakow-
skiego 1846 roku. I tutaj faktycznie 
może być coś na rzeczy. Cofnijmy się 
do tego roku. Przełom lutego i mar-
ca 1846. Dogorywa kolejny zryw nie-
podległościowy Polaków. Od Podgórza 
na Kraków napiera armia austriacka,  
w Michałowicach na teren Rzeczpospo-
litej krakowskiej wkraczają Rosjanie.  
3 marca dyktator powstania Jan Tys-
sowski na czele 1500 żołnierzy opusz-
cza Kraków. Wojsko ciągnie w stronę 
granicy pruskiej przez Bronowice do 
Krzeszowic i dalej na zachód. I tutaj 
ciekawy fakt: w Bronowicach Tyssowski 
zarządza postój. Ale nie tylko na odpo-
czynek. Rozdziela siedmiu osobom – za-
ufanym oficerom i członkom Rządu Na-
rodowego – łącznie 22 000 srebrnych 
guldenów z kasy powstańczej. Rozdziela 
nierówno dodajmy, gdy jedni otrzymu-
ją po 50 guldenów, inni dużo większe 
kwoty. Armia rusza dalej w kierunku 
Prus, gdzie zostaje internowana. Nas 
interesuje jednak bardziej ewentualny 
związek rozdzielonej powstańczej kasy 
i samego postoju armii w Bronowicach ze 
skarbem Susuła. Powinniśmy się wczuć 
w położenie uchodzących. Nie wiedzą 
co ich czeka na granicy pruskiej. Prze-
cież to jeden z zaborców. Jak ich potrak-
tuje? Że zostaną rozbrojeni to pewne. 
Ale czy tylko tyle? Może też uwięzieni? 

Może nawet przekazani z powrotem Au-
striakom z którymi walczyli?

Jednym słowem – niepewność 
o swoją wolność i… o wszystko co ze 
sobą mają cennego. Czy w takim razie 
jeśli otrzymali na przechowanie jakieś 
pieniądze – to czy mogli uznać, albo 
przynajmniej jeden z nich, że zakopany 
majątek w sekretnym miejscu będzie 
bezpieczniejszy niż przy nich samych? 
Być może któryś z tych obdarowanych 
wpadł na tę myśl i zrobił to, co rozsądek 
podpowiadał. A miejsce ukrycia skar-
bu było dosyć ustronne jak na bliskość 
Krakowa. Przecież to nawet dziś jeszcze 
względne pustkowie, a co dopiero 171 
lat temu. To był początek marca, ziemia 
pewnie już nie była skuta mrozem. Za-
kopać było łatwo. Zastanawia bliskość 
dzisiejszego kościoła św. Antoniego – 
wówczas dworu Mariackiego. Jeśli taki 
postój i narada odbyły się w Bronowi-
cach, a to fakt historyczny, a więc nie-
podlegający wątpliwościom, to czy dwór 
w Bronowicach nie był najlepszym do 
tego miejscem? 

To pochodzenie skarbu, o którym 
powyżej, to tylko hipoteza. Ale może 
ktoś z Państwa wie coś na temat na-
szej opowieści? Może zna jakąś inną jej 
wersję? Może ktoś zna jakieś szczegó-
ły, jak np. kiedy Susuł odnalazł skarb? 
Z jakiego kruszcu były monety? Może 
razem, my mieszkańcy Bronowic mo-
glibyśmy doprowadzić do tego, by ta hi-
storia była bliższa prawdy? 

Wszystkich zainteresowanych tema-
tem proszę o kontakt na adres mailowy: 
antosiewicz.waldemar@gmail.com.

Kapliczka św. Jakuba, ufundowana przez Jakuba Susuła w 1867 r.
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Mam przyjemność i satysfakcję 
poinformować Państwa, że 

przy wsparciu i pełnej akceptacji Prezy-
denta Miasta Krakowa, w ścisłej współ-
pracy z elektrociepłownią EDF Polska 
S.A., Wydziałem Gospodarki Komunal-
nej oraz dyrektorami szkół, opracowana 
została koncepcja dotycząca realizacji 
projektu pn. Budowa instalacji foto-
woltaicznych w wybranych Bronowic-
kich szkołach.

Projektem objęte zostały szkoły: 
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ul. 
Szablowskiego 1), Zespół Szkół Geode-
zyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
(ul. Lea 235) oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 8 (ul. Na Błonie 15b).

Projekt ten jest kontynuacją współ-
pracy, jaką dzielnica i szkoły nawiązały 
kilka lat temu z EDF Polska, w zakresie 
edukacji ekologicznej, a w szczególno-
ści w zakresie programu „Ciepła woda 

Dzielnica VI Bronowice
                       i odnawialna energia

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

15 września (piątek) 19:45
Ponyo 
reż. Hayao Miyazaki/ Japonia/ 2008/ 100 min.
5-letni chłopiec Sosuke mieszka w nadmorskim domku i pa-
sjonuje się marynistyką. Hobby przejął od ojca pracującego 
w marynarce. Matka Sosuke jest sfrustrowana ciągłą nie-
obecnością męża, ma też pracę w domu spokojnej starości, 
stąd dziecko zwykle zostaje w przedszkolu, a po nim bawi się 
pod klifem. Pewnego razu Sosuke znajduje w wodzie rybkę –  
jak się okaże, córkę maga Fujimoto i morskiej bogini Gran-
mamare – której nadaje imię Ponyo. Rybka jest zauroczona 
małym człowiekiem i postanawia przybrać ludzką postać, 
zaburzając tym jednak równowagę w świecie przyrody...

dla Krakowa” i korzyści z niego wyni-
kających.

Dzisiaj przyszedł czas na kolejny 
etap współpracy, dotyczący energii od-
nawialnej. W ramach tego projektu zbu-
dowane zostaną cztery systemy instala-
cji fotowoltaicznej o łącznej mocy 40,74 
kWp, które będą zasilać w energię elek-
tryczną trzy wyżej wymienione szkoły.

Realizacja tego projektu ma na celu 
podniesienie świadomości uczniów oraz 
mieszkańców Krakowa, jak ważny ele-
ment w walce ze smogiem mogą stano-
wić źródła odnawialnej energii, ograni-
czającej emisję CO2. 

Istotą tego projektu, oprócz obniże-
nia zużycia energii w szkołach, jest reali-

zacja celu edukacyjnego poprzez stwo-
rzenie odrębnej klasopracowni, dzięki 
której uczniowie będą mogli śledzić 
proces tworzenia energii elektrycznej, 
wykonywać badania nad pracą instala-
cji, opracowywać ich wyniki i rekomen-
dować podobne rozwiązania w innych 
obiektach gminy Kraków.

Projekt ten zakłada również udo-
stępnianie na bieżąco, poprzez stronę 
internetową, danych informacyjnych  
o efektywności zbudowanych instalacji 
fotowoltaicznych.

Zgodnie z ustaleniami poczynio-
nymi z Wydziałem Edukacji i ZEO na 
początku września br. powinien zostać 
ogłoszony przetarg na wykonanie pro-
jektów budowlanych, zgodnie z opraco-
waną koncepcją. Realizacja inwestycji 
przewidziana jest w przyszłym roku. 

◁▷

Czemu filmy po zmroku mają być tylko dla dorosłych? Trzy wrześniowe wieczory spędźmy z naszymi naj-
młodszymi, ciesząc się ostatnimi ciepłymi wieczorami i przedłużmy sobie tak lato. Gdy jeszcze wieje cie-

pły wiatr, może ten znad Sahary, nawet jak Ghibli. W tym roku pokażemy animacje z tego właśnie studia. Nazwę 
nadał twórca studia Hayao Miyazaki. Wiąże się ona z wizją firmy, która miała być świeżym powiewem w świecie 
animacji filmowych. Bez wątpienia to się udało. Miliony widzów oraz setki nagród, w tym oscarowy Spirited Away: 
W krainie Bogów, który zobaczymy na pierwszym seansie.

2 września (sobota) 19:45
Spirited Away: W krainie Bogów 
reż. Hayao Miyazaki/ Japonia/ 2001/ 125 min.
Historia dziewczynki Chichiro, która podróżuje z rodzi-
cami samochodem do nowego domu. Po drodze za-
trzymują się na odpoczynek. Rodzice przez przypadek 
zjadają pożywienie przeznaczone dla bogów i  za karę 
zostają zamienieni w świnie. Aby zdjąć zaklęcie z rodzi-
ców Chichiro trafia do tytułowej Krainy Bogów.

8 września (piątek) 19:45
Pokaz niespodzianka

LOTNE

KIN
O

LOTNE KINO PARADOX PO RAZ TRZECI POJAWI SIĘ W BRONOWICKIM AMFITEATRZE 

Zapraszamy!

Projekcje są  realizowane ze środków Budżetu Dzielnicy VI Bronowice

Spotkanie robocze z dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych nr 1
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Archeolog, dziennikarz

Polacy w Iranie

Po Polakach w Iranie pozostały 
pamięć i cmentarze. Ostatnimi żywy-
mi świadkami tamtej historii są cztery 
kobiety uwiecznione na materiale fil-
mowym „Kres podróży”. Dla nich sąsia-
dujący z nieludzką ziemią Iran istotnie 
okazał się kresem morderczej podróży, 
nową ojczyzną, miejscem schronienia 
i domem rodzinnym na resztę dni. Do 
Iranu ze Związku Radzieckiego trafi-
ły wraz z armią generała Władysława 
Andersa. W okresie od marca do wrze-
śnia 1942 roku przybyło tam ponad 
114 tysięcy Polaków, w tym 25 tysięcy 
cywilów, spośród których 13 tysięcy 
stanowiły dzieci. Znalazły one schro-
nienie w Isfahanie, gdzie utworzono dla 
nich prawie dwadzieścia polskich szkół  
z internatami. Ze względu na bardzo zły 
stan zdrowia śmiertelność wśród repa-
triantów była duża. Zmarło 2806 osób, 
w tym 650 wojskowych. Ich groby znaj-
dują się na dwóch polskich cmentarzach 
wojennych i polskich kwaterach na  
innych cmentarzach, głównie ormiań-
skich. Polskie nekropolie to: cmentarz 
Dulab w Teheranie, cmentarz w Bandor 
Anzali oraz mały cmentarz w Isfahanie. 
W sumie w 1942 roku w Iranie znala-
zło schronienie 115 742 żołnierzy ar-
mii generała Władysława Andersa oraz  
37 272 cywilów. Żołnierze opuścili Iran 
już na przełomie 1943 i 1944 roku. II 
Korpus został skierowany do walk na 
froncie włoskim.

W Teheranie utworzono Delegaturę 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz-

nej. Do Meszhedu przybyły m.in. dzieci  
z polskiego sierocińca w Aszchabadzie 
w Turkmenii, z obozu w Pahlevi. Zmar-
ło tu 650 osób. Żołnierzy kierowano 
do Iraku, a ludność cywilną do obozów  
w Teheranie (gdzie znajdowały się 
cztery z siedmiu obozów, w tym je-
den dziecięcy) lub poza granice Iranu 
(przez obóz przejściowy w Ahwazie – do 
Afryki brytyjskiej, Palestyny i Indii).  
W 1943 roku pozostało zaledwie dzie-
więć tysięcy dwustu Polaków. W kolej-
nym roku populacja polonijna zmniej-
szyła się dwukrotnie.

Podobnie jak w Teheranie, także  
w Isfahanie – mieście polskich dzieci – 
w latach 1942–1944 powstały siero-
cińce i placówki edukacyjno-wycho-
wawcze dla około 20 tysięcy polskich 
dzieci. Jeszcze w 1945 roku w Iranie 
nadal przebywało 3,6 tysiąca Polaków 
(1,6 tysiąca w Teheranie, 1,1 tysiąca  
w Ahwazie, 900 osób w Isfahanie). 
Część dzieci wyjechała po wojnie do 
Nowej Zelandii, część przeniesiono do 
Libanu, Palestyny i Egiptu.

Kres podróŻy – irańska Polonia

W połowie lat pięćdziesiątych Po-
laków w Iranie zaczęło gwałtownie 
ubywać. Część Polek zawarła związki 
małżeńskie z Irańczykami i zdecydo-
wała o pozostaniu w nowej ojczyźnie. 
Mimo tego już w 1958 roku zaledwie 
10 osób legitymowało się polskim oby-
watelstwem. Obecnie w Iranie mieszka 
tylko kilka Polek oraz kilkanaście osób 
mających pochodzenie polskie. Z ostat-
nimi żyjącymi Polkami mieszkający-
mi w Teheranie spotkałam się w 2007  
roku przy realizacji filmu dokumental-
nego poświęconego losom Polaków na 

szlaku irańskiej tułaczki. Film „Kres 
podróży” jest w całości poświęcony 
historii polskich dzieci i kobiet, które 
okrutny los zawiódł z ojczyzny do da-
lekiej Persji. Nasze bohaterki to Panie: 
Helena Stelmach, Aniela Wojciechow-
ska, Maria Bojdan oraz Olga Fazel, 
które opowiadają o swojej wojennej tu-
łaczce i życiu w Iranie. Jako małe dziew-
czynki trafiły do obozu w Szandape. Był 
to obóz dla Polaków, którzy przybyli do 
Iranu szlakiem przez Morze Kaspijskie. 
Ponieważ Szah Iranu, Reza Pahlavi, po-
zwolił na pięcioletni pobyt uchodźców  
w swoim kraju, natychmiast zorgani-
zowano szpitale dla chorych i polskie 
szkoły. W tym czasie bardzo dużo dzie-
ci i dorosłych chorowało na tyfus. Pani 
Maria Bajdan wspomina jak bardzo byli 
zabiedzeni, brudni i chorzy, i jak długo 
trwało przywracanie im ludzkiego wy-
glądu. W Isfahanie utworzono około 20 
ochronek dla dzieci. Ich prowadzeniem 
zajęli się francuscy misjonarze lazaryści 
i polscy nauczyciele. Powołano w Isfa-
hanie polskie harcerstwo. Powstało pol-
skie duszpasterstwo przy kościele Matki 
Boskiej Różańcowej.

Po upływie pięciu lat większość 
uchodźców zdecydowała się na wyjazd 
z Iranu, aby dalej walczyć o niepodległą 
Polskę. Około kilkaset kobiet postano-
wiło pozostać w kraju. Większość z nich 
straciła swoje rodziny i nie chciała kon-
tynuować tułaczki w pojedynkę. Niektó-
re wyszły za mąż za żołnierzy armii per-
skiej. W Iranie znalazły swój dom i zało-
żyły własne rodziny. Pani Maria Bojdan 
oraz Pani Helena Stelmach kultywowa-
ły polskie tradycje w swoich perskich 
domach. Mimo że ich mężowie oraz 
dzieci byli muzułmanami, one same za-
chowały wiarę przodków, uczęszczały 
na nabożeństwa do katolickiej świąty-
ni, a w domach kontynuowały polskie 
tradycje obchodzenia Świąt Wielkanoc-
nych i Bożonarodzeniowych. Tęsknota 
za krajem była ogromna, ale zdawały 
sobie sprawę, że nie mogą wyemigro-
wać ze swymi irańskimi rodzinami ani 
do Europy, ani do Ameryki. Do koń-
ca panowania Szaha ich mężowie byli 
czynnymi wojskowymi, a po rewolucji 
już nie mogły nigdzie wyjechać. Dziś 
ich Polską jest Ambasada Polski w Te-
heranie, gdzie spotykają się na różnych 
uroczystościach i gdzie mają możliwość 
poczuć się jak w ojczyźnie. Tam mogą 
zdjąć z głów tradycyjne chusty, poroz-
mawiać po polsku, a przede wszystkim 
spotkać się z rodakami.

Zapraszamy!

„Kres podróży” – polskie ślady w Iranie

W marcowym numerze „Gazety Bronowickiej” pisaliśmy o odsłonięciu 
muralu upamiętniającego sposób, w jaki przyjęto polskich uchodźców  

w Meksyku. Przypomnijmy: „W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały ZSRR. W wy-
niku tego 30 lipca został podpisany układ Sikorski-Majski, który przywracał stosun-
ki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR. Ponadto przewidywał utworzenie armii 
polskiej (późniejsza Armia Andersa) oraz amnestię dla obywateli polskich – więźniów 
politycznych i zesłańców. Armia ta na wiosnę 1942 r. opuściła teren ZSRR i udała się 
przez Irak, Iran do Palestyny”. (O Santa Rosie słów kilka, GB marzec 2017). Artykuł 
wywołał zainteresowanie tym mało znanym epizodem – exodusem polskich cywilów  
i dzieci wraz z wojskiem po ewakuacji w 1942 r. Inspiracją do opublikowania poniższe-
go tekstu był również mail od jedynego mieszkającego na terenie Bronowic i jednego 
z dwóch żyjących jeszcze w Krakowie 92-letniego weterana 2 Korpusu gen. Andersa, 
który jako więzień NKWD, Sybirak i żołnierz Armii Polskiej na Wschodzie, a potem  
2 Korpusu gen. Andersa osobiście zetknął się z opisywanym wydarzeniami.

ANNA APOLONIA WALCZYK

[red.]



10

• • •XL sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 13 czerwca 

2017 r. Podjęto następujące uchwały: XLI sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 13 

lipca 2017 r. Podjęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr XL/289/2017
w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) na ul. Filtrowej. 

Rada zawnioskowała o ustawienie ww. 
znaku zakazu na ul. Filtrowej po stronie po-
łudniowej.
UCHWAŁA Nr XL/290/2017
w sprawie ustawienia znaków zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) na ul. Wesele.

UCHWAŁA Nr XLI/292/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2017. 

W § 1 radni przenieśli środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:

Co 
Warto Wiedzieć

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

Grypa 65+
program bezpłatnych szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób 
po 65. roku życia.

W ramach Dzielnicowego Progra-
mu Ochrony Zdrowia i Profilak-

tyki Zdrowotnej od miesiąca września br. 
rozpoczną się bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie dla mieszkańców po 65. roku 
życia. 
Na szczepienia w sezonie 2017/2018 można 
rejestrować się od 4 września 2017 r. telefo-
niczne lub osobiście.
Realizatorem programu tak, jak w latach 
ubiegłych jest:

Jurajskie Centrum Medyczne,
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 9, Kraków 

tel. 12 622 88 80
Środki na ten cel przeznaczyła Rada Dziel-
nicy VI Bronowice. 
Szczepienia potrwają do listopada lub do 
wyczerpania zapasów.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Polonica

Dzięki pomocy Ambasady Polskiej 
w Teheranie mogłam zgłębić polską hi-
storię w Iranie. Miałam możliwość od-
wiedzenia wszystkich ważnych miejsc 
związanych z tułaczką Polaków. Jednym 
z nich jest Isfahan, nazywany „polskim 
miastem”. W trakcie naszego pobytu 
odwiedziliśmy miejsca takie, jak: kwa-
tera polska na ormiańskim cmentarzu 
w Isfahanie, kaplica sióstr szarytek (jest 
tam tablica ufundowana przez Dzieci 
Isfahanu) oraz kościół Matki Boskiej 
Różańcowej w dzielnicy ormiańskiej. 
Od XVIII kościół prawnie należy do 
niewielkiej dzisiaj wspólnoty katolików 
obrządku ormiańskiego. W 2007 roku 
staraniem włoskiej fundacji Anastasia 
i Nuncjatury Apostolskiej w Teheranie 
rozpoczęto remont świątyni Matki Bożej 
Różańcowej. W kościele tym znajduje się 
tablica ufundowana przez Polskie Dzieci 
Isfahanu, szkoda, że wciąż pozostaje ona 
zaniedbana i zdewastowana. Niestety, 
ten tak niezwykle cenny dla nas obiekt 
noszący ślady polskiej historii jest pod 
stałą kontrolą władz miejskich Isfahanu. 
Podobnie dzieje się z kaplicą sióstr sza-
rytek, która jest prawie niedostępna dla 
zwiedzających ze względu na bliskie są-
siedztwo z madrasą (szkołą muzułmań-
ską). Wejście do kaplicy prowadzi przez 
dziedziniec szkoły, a zakonnice są syste-
matycznie usuwane ze świątyni.

Jak poinformował nas ówczesny 
Ambasador Pan Witold Śmidowski, na 
początku listopada 2008 roku ponownie 
odwiedził wspomniane miejsca. Kaplica 
sióstr szarytek oraz cmentarz w Isfaha-
nie pozostały bez zmian. Jak na warunki 
irańskie wszystko zostało w porządku. 
Natomiast prace renowacyjne w koście-
le Matki Boskiej Różańcowej, niegdyś 
polskim kościele, były bliskie zakończe-
nia. Kościół został co prawda oddzielony 
murkiem w poprzek dziedzińca od czę-
ści, gdzie znajdowała się ochronka dla 
polskich dzieci – obecnie mieści się tam 
szkoła artystyczna. Starano się zacho-
wać dawny charakter miejsca, np. stare 
posadzki lub drewniane drzwi, choć nie 
ustrzeżono się błędu, jakim jest zupełnie 
współcześnie wybrukowany dziedziniec. 
Znajdująca się w kościele tablica wotyw-
na, jak dotąd nie została odnowiona, 
ale można się spodziewać, że nastąpi to  
w niedługiej przyszłości. Projekt reno-
wacji tej cennej pamiątki upamiętnia-
jącej pobyt Polaków pragną sfinanso-
wać Polki z Koła Wychowanków Szkół  

Rada zawnioskowała również o ustawie-
nie znaków B-36 na ul. Wesele na odcinku od 
ul. Szablowskiego do ul. Zarzecze.
 UCHWAŁA Nr XL/291/2017
w sprawie likwidacji progu zwalniającego na 
ul. Tetmajera.

Zawnioskowano o likwidację progu zwal-
niającego na ul. Tetmajera przy posesji nr 64.

Polskich Isfahan-Liban z Wielkiej Bry-
tanii.

Spośród osób, które wystąpiły  
w moim filmie, niestety odeszły już Pa-
nie Amelia Wojciechowska i Olga Fazel. 
Ambasada Polski w Teheranie wydała 
w języku angielskim i perskim album 
zatytułowany „Polska i Iran”, a w nim 
uwieczniono ślady polskiej bytności  
w Iranie na przestrzeni dziejów. Znaczą-
cy rozdział został poświęcony uchodź-
com z lat II Wojny Światowej, w tym 
Polkom, które znalazły w Iranie swój 
dom. Autorem artykułu jest Reza Nik-
pour, syn Pani Heleny Stelmach. Razem 
z Alirezą Dolatszahim, autorem książki 
„Polacy w Iranie” w języku perskim, sta-
rają się powołać Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Irańskiej. Tę inicjatywę mocno 
wspiera Ambasada Polska w Teheranie, 
widząc w niej pomoc w ocaleniu pamięci 
o najnowszej historii polskiego tułactwa 
i powstałych polsko-irańskich konek-
sjach. Dla nielicznych Polaków, którzy 
przeszli gehennę w sowieckich łagrach, 
gościnny Iran stał się miejscem schro-
nienia, dla wielu – wiecznego spoczyn-
ku, a dla niektórych to nowa ojczyzna. 
Ludzie odchodzą, a znaki ich niedawnej 
obecności niszczy ząb czasu. Co zostanie 
z tej niezwykle skomplikowanej histo-
rii? Jakie pozostaną po niej ślady? Wie-
le możliwości daje rozwijający się ruch 
turystyczny i pielgrzymkowy do Iranu. 
W tak egzotycznym kraju znajduje się 
wiele świętych miejsc naznaczonych 
heroizmem wiary, miłości do Ojczyzny  
i polskiej kultury.

Tekst opublikowano dzięki uprzejmości 
miesięcznika LIBERTAS

przedruk: LIBERTAS Miesięcznik Ludzi Wolnych 
nr 49/2012
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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.

◁▷
Kwotę 43 200 zł z zadania: „Przebudowa dro- 
gi wewnętrznej przy ul. Rydla 18-22 – wyko-
nanie projektu (WPF)” na zadanie: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia” (dział: Budo-
wa, modernizacja, prace remontowe miejskiej  
infrastruktury drogowej w zakresie dróg 
wskazanych w wykazie, o którym mowa  
w § 66 ust.1 statutu, realizator – ZIKiT);
Kwota na zadanie: „Remont dróg, chodników 
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1niniejszej 
uchwały wynosi 465 902 zł, realizator: ZIKiT.

W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 07.07.2016 
roku. z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwa-
ły w następujący sposób:
Z zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej 
przy ul. Rydla 18-22 – wykonanie projektu 
(WPF)” (kwota 43 200 zł) na zadanie: „Prze-
budowa drogi wewnętrznej przy ul. Rydla 
18-22 – zakończenie koncepcji, pozyskanie 
WZiZT, rozpoczęcie dokumentacji projekto-
wej (WPF)” (kwota 43 200 zł) – realizator: 
ZIKiT, dział jw.

W § 3 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:
Kwotę 1 700 zł z zadania: „ZSO nr 8 – cykl 
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 
Od przedszkolaka do starszaka” (realizator: 
ZEO, dział: Lokalne wydarzenia; oświatowe, 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne wskaza-
nych w wykazie, o którym mowa w § 66 
ust.1 statutu) na zadanie: „Komenda Miejska 
Policji (Komisariat IV) dofinansowanie za-
kupu radiowozu oznakowanego” (realizator: 
OC, dział: Program poprawy bezpieczeń-
stwa dla gminy miejskiej Kraków „Bezpiecz-
ny Kraków” wskazanych w wykazie, o któ-
rym mowa w § 66 ust.1 statutu);
UCHWAŁA Nr XLI/293/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/106/2015 
z 23.07.2015 r. dotyczącej wniosku do Pre-
zydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego, zadania inwe-
stycyjnego planowanego przez Radę Dzielni-
cy VI do realizacji w latach 2016-2018.

W § 1 ww. uchwały z uwzględnieniem 
Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Dzielni-
cy VI z  25.08.2016 r. wprowadzono następu-
jące zmiany:
1. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy re-
alizacji inwestycji na rok 2017 dotychczaso-
wy zapis: „wykonanie projektu” zastąpiono 
nowym zapisem o brzmieniu: „zakończenie 
koncepcji, pozyskanie WZiZT, rozpoczęcie 
dokumentacji projektowej”;
2. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źró-
dła finansowania zadania na rok 2017 poda-
ną kwotę zmniejszono do kwoty 4 800 zł;
3. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy reali-
zacji inwestycji na rok 2018 dotychczasowy 
zapis: „realizacja zadania na podstawie pro-
jektu” zastąpiono nowym zapisem o brzmie-
niu: „zakończenie dokumentacji projektowej, 
pozyskanie PNB”;

4. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na 2018 r. po-
daną kwotę zmniejszono do kwoty 43 000 zł,
5. w tabeli dodano na końcu kolejne wiersze, 
rozszerzając wniosek o lata 2019-2020 wg 
następującego zestawienia (środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI):

Po uwzględnieniu powyższych zmian i za-
pisów, tabela przedstawiona w § 1 Uchwa-
ły Nr XIV/106/2015 Rady Dzielnicy VI 
z 23.07.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnątrz-
osiedlowej przy ul. Rydla 18-22.
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i upo-
rządkowanie spraw związanych z parkowa-
niem.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr XLI/294/2017
w sprawie projektu budowy siłowni na wol-
nym powietrzy przy ul. Tetmajera.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
budowy obiektów małej architektury w miej-
scu publicznym – siłowni na wolnym powie-
trzu na działce nr 160/4 obr. 40 Krowodrza 
przy ul. Tetmajera.
UCHWAŁA Nr XLI/295/2017
w sprawie projektu organizacji ruchu na ul. 
Racheli.

Radni pozytywnie zaopiniowali pro-
jekt organizacji ruchu na ul. Racheli w Kra-
kowie przekazany przez ZIKiT pismem 
RO.53.03.3.25.2017 z 02.06.2017 r. z uwa-
gą, aby miejsce parkingowe dla samochodów 
dostawczych usytuować przy drzwiach do-
stawczych sklepu „Jubilat”.
UCHWAŁA Nr XLI/296/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji: budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z częścią usługową i garażem 
przy ul. Wallek-Walewskiego w Krakowie.

Negatywnie zaopiniowano zamierzenie 
inwestycyjne pn.: „Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-
-handlową i garażem podziemnym na dział-
kach nr 943, 944, 84/2 obr. 2 Krowodrza 
wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 

lata Fazy realizacji Kwota

2019 rozpoczęcie inwestycji  350 000  zł 
2020 zakończenie inwestycji 620 000  zł

lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie koncepcji i 
wystąpienie o WZ 11 200 zł 

2017

zakończenie koncepcji, 
pozyskanie WZiZT, rozpo-
częcie dokumentacji pro-
jektowej

4 800 zł

2018
zakończenie dokumenta-
cji projektowej, pozyska-
nie PNB 

43 000 zł

2019 rozpoczęcie inwestycji 350 000 zł
2020 zakończenie inwestycji 620 000 zł

nr 760/1, 759, 765/1 obr. jw. wraz z budo-
wą zjazdu z działki nr 760/1 obr. jw. przy ul. 
Wallek-Walewskiego w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr XLI/297/2017
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice do wydawania opinii oraz wy-
stępowania z wnioskami.

Rada upoważniła Zarząd Dzielnicy VI 
do wydawania opinii oraz występowania  
z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 
Statutu Dzielnicy VI Bronowice w terminie od 
14.07.2017 r. do 30.08.2017 r.
UCHWAŁA Nr XLI/298/2017
w sprawie pozytywnego zaopiniowania pro-
jektu architektoniczno-budowlanego pn.: 
„Doposażenie istniejącego ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Kra-
kowie na dz. nr 107/20 obręb 3 jedn. ewid. 
Krowodrza”.

Rada pozytywnie zaopiniowała wyżej 
wymieniony projekt.
UCHWAŁA Nr XLI/299/2017
w sprawie rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2018. 

Postanowiono o rozdysponowaniu środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Rady Dziel-
nicy VI na rok 2018 zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały, którego pełna treść 
znajduje się w biurze Rady Dzielnicy VI i na 
stronie internetowej dzielnicy. 

W ogólnym zarysie powyższe zestawienie 
brzmi następująco:
● Prace remontowe: 
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli 
oraz żłobków – 115 000 zł;
● Budowa, modernizacja, prace remontowe 
ogródków jordanowskich, zieleńców, skwe-
rów – 133 000 zł;
● Budowa, modernizacja, prace remontowe 
miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie 
dróg wskazanych w wykazie , o którym mowa 
w § 66 ust.1 statutu – 1 057 500 zł;
● Lokalne wydarzenia: oświatowe, kultural-
ne, sportowe i rekreacyjne – 105 300 zł;
● Program poprawy bezpieczeństwa dla gmi-
ny miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków” – 
59 772 zł;
● Dzielnicowy program wspierania osób niepeł-
nosprawnych – 92 036 zł;
● Dzielnicowy program ochrony zdrowia  
i profilaktyki zdrowotnej – 12 000 zł;
● Dzielnicowy program wspierania działal-
ności miejskich placówek: oświaty, kultu-
ry, sportu, pomocy społecznej i zdrowia – 
107.100 zł;
● Komunikacja z mieszkańcami – 36 810 zł;
● Obsługa administracyjno-biurowa –
12 000 zł;
● Pozostałe wynikające z zapisów statuto-
wych (Budżet Obywatelski)– 100 000 zł.
SUMA: 1 840 518 zł. 
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Wzrok przyciągały nie tylko stroje, ale także piękne bukiety

15 sierpnia, po raz szósty, 
„Bronowice Małe” w regio- 

nalnych strojach krakowskich, przy 
dźwiękach muzyki, wyruszyły na wo-
zach drabiniastych do kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, znanego jako kościół Mariac-
ki. Zarówno data jak i miejsce nie były 
dziełem przypadku. Kościół Mariacki, 
był dawną parafią Bronowic Małych. 
Tu, w kaplicy Matki Boskiej Często-
chowskiej, do czasu utworzenia w 1949 
r. parafii pw. św. Antoniego z Padwy, 
mieszkańcy Bronowic przyjmowa-
li sakramenty chrztu i małżeństwa.  
A data? Towarzystwo Przyjaciół Bro-
nowic współpracowało z Instytutem 
Dziedzictwa w przygotowaniu 8. edycji 
konkursu pn. Cudowna Moc Bukietów, 
na najpiękniejszy bukiet zielny, który 
jest nieodłącznym symbolem święta  
kościelnego Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny przypadającego 15 
sierpnia – Matki Boskiej Zielnej. Czy 
można wyobrazić sobie piękniejsze prze-
życie tego święta, jak przejazd w barw-

nych strojach, ukwieco-
nym wozem drabiniastym 
w samym sercu Krakowa, 
z muzyką i śpiewem? Po 
mszy świętej, odprawio-
nej w kościele Mariackim 
w intencji Mieszkańców 
Dzielnicy VI Korowód 
Bronowicki zmienił się  
w Korowód Zielny. Wozy 
ze znamienitymi gośćmi: 
ks. infułatem Dariuszem 
Rasiem, przedstawiciela-
mi Kongregacji Kupieckiej,  

9 września 2017 r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC ● RADA  DZIELNICY  VI  BRONOWICE ● SPOŁECZNOŚĆ SP NR 50

W  PROGR AMIE:

ATRAKCJE:

FESTYNOWI TOWARZYSZĄ:

15.00-16.30     Zwiedzanie pracowni Włodzimierza Tetmajera przy ul. Tetmajera 36
15.00-16.00     Program dla dzieci: gry, zabawy, kolorowanki, quizy, malowanie twarzy 
                           na parkingu przy ul. Tetmajera, prowadzi przedszkole Gwiazdeczka
16.00-16.15      Uroczyste otwarcie święta i powitanie gości
16.15-17.00      Dyktando bronowickie dla dzieci i dorosłych oraz obcokrajowców
17.00-17.30      Występ kapeli z Bronowic
17.30-18.00      Krojenie tortu ze złotym pierścionkiem
18.00-19.30     Koncert zespołu Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska
19.30-20.00     Wyniki konkursu Na najlepszy placek, loteria budowlana – nagroda tona cementu 
                           lub jej równowartość 
20.00-22.00     Zabawa taneczna z zespołem Music Time

domowe ciasta, konkursy, wata cukrowa, grillowe przysmaki, loteria, stoiska wystawiennicze
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

przejazd bryczką, ogródek gastronomiczny, wystawa plenerowa pn. Bronowice Małe w obiekty-
wie Andrzeja Musiała. Zapraszają:

ŚWIĘTO  ULICY
WŁODZIMIERZA
TETMAJERA XV 

KOROWÓD 
BRONOWICKI

Instytutu Dziedzic-
twa oraz członkami 
TPB, „Stowarzysze- 
nia Kryspinów” oraz 
„Kapeli Bronowice” 
objechały Rynek 
Krakowski. Następ- 
nie ks. infułat po-
święcił przygoto-
wane do konkursu 
bukiety zielne. Po 
ogłoszeniu jego wy-
ników,  pełni wrażeń 
wróciliśmy do Bro-
nowic.


