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OPRACOWAŁA: MAŁGORZATA 
TUREK

BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, kilka słów  
o tym co u nas słychać. Wkrótce 

rozpoczną się inwestycje naszej dziel-
nicy związane z budową oświetlenia 
na ulicach Pod Strzechą i Tetmajera. 
To inwestycje, które w znaczny spo-
sób wpłyną na poprawę poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców. Na liście 
rankingowej znalazł się też konieczny 
remont chodnika na ul. W. Żeleńskie-
go. To nie stanie się jednak w najbliż-
szej przyszłości, ale mogę zapewnić, że 
z całych sił będę zabiegać o przychyl-
ność Zarządu dla tej, jakże potrzebnej, 
inwestycji. Nawiązując do spotkania  
z mieszkańcami w lutym bieżącego roku, 
ponawiam prośbę do osób korzystają-
cych z ul. W. Żeleńskiego o przesyłanie 

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

mailem stanowiska w poniższej kwestii: 
poszerzenie tej ulicy w ubiegłym roku  
zostało wycenione na 3 400 000 zł, 
niestety obecne ceny inwestycji drogo-
wych są porażające. Dlatego proszę, aby 
Państwo zastanowili się nad propozycją 
wykonania zatoczek umożliwiających 
bezpieczne wymijanie się samochodów. 
Jest to rozwiązanie połowiczne, ale zde-
cydowanie tańsze: proszę o stanowisko 
czy takie rozwiązanie jest dla Państwa 
do przyjęcia. Stanowiłoby to pierwszy 
krok do poszerzenia ulicy, bo pod za-
toczki należałoby wykupić obecnie pry-
watne grunty. 

Na Państwa prośbę przygotowałam 
dwa projekty do budżetu obywatelskie-
go. Pierwszy to remont ogródka jorda-
nowskiego przy przychodni, na podsta-
wie projektu jego modernizacji, za któ-
ry w bieżącym roku zapłaci dzielnica,  
a który będzie konsultowany z rodzi-
cami dzieci z niego korzystających. 
Obecny plac zabaw przy ul. Tetmajera 
jest już bardzo zużyty i nie odpowiada 
oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Ko-
nieczną wydaje się wymiana zużytych 
urządzeń zabawowych (np. typu bocia-
nie gniazdo) na nowe. Nowy plac zabaw 
powinien być również otwarty na po-
trzeby młodszych dzieci i wyposażony  
w huśtawki.  Już teraz plac zabaw przy 
ul. Pod Strzechą nie jest w stanie za-
spokoić potrzeb wszystkich dzieci, któ-

re chcą z niego skorzystać (np. czasem 
dzieci czekają w kolejce do huśtawek). 

Drugi projekt to długo wyczekiwa-
ny Park Leśny przy ul. Tetmajera, który 
utknął na poziomie uzgodnień drogo-
wych. Proponowany obszar przyszłego 
parku ma niezwykłe walory przyrodni-
cze, widokowe i kulturowe. Ważne jest, 
aby zachować je dla przyszłych pokoleń 
krakowian. Park miałby mieć bardzo 
naturalistyczny charakter, oparty na 
koncepcji opracowanej dla ZZM w 2018 
roku. Obecnie, obszar ten stanowią nie-
mal wyłącznie tereny zielone, niestety 
trudno dostępne i niezagospodarowa-
ne. Brak jest jakichkolwiek ścieżek,  
a roślinność nigdy nie była pielęgnowa-
na. Pierwszy etap realizacji parku obej-
mowałby teren lasu i pasieki otwartej dla 
mieszkańców i ewentualnie etap „Zagro-
da bronowicka” oraz urządzenia rekre-
acyjne i zabawowe wzdłuż ul. Tetmajera, 
tam gdzie już jest chodnik. Etapy zwią-
zane z potrzebą rozbudowy infrastruk-
tury drogowej (np.: chodnik, odwodnie-
nie wzdłuż Strugi Bronowickiej od ba-
terii amunicyjnej, stanowiącej element 
Twierdzy Kraków przy ul. Truszkowskie-
go) byłyby realizowane w późniejszym 
terminie. Dlatego, podczas głosowania 
budżetu obywatelskiego proszę o mobi-
lizację wszystkich mieszkańców, którym 
podobają się te projekty. ◁▷

Prezydent Miasta Krakowa ogła-
sza nabór na bezpłatny wypo-

czynek letni dla dzieci z niepełnospraw-
nościami w wieku szkolnym. Mogą 
wziąć w nim udział dzieci, które mają 
możliwość brać udział w półkolonii pod 
opieką zapewnioną przez organizatorów 
(bez udziału rodzica/opiekuna prawne-
go/faktycznego). Koszty wypoczynku 
letniego są w całości finansowane przez 
Gminę Miejską Kraków.

Zajęcia odbywać się będą w Hali 
100-lecia Cracovii przy al. Focha 40 
i są przeznaczone dla dzieci w wieku 
szkolnym – ze szkół podstawowych, 
szkół integracyjnych, ośrodków szkol-
no-wychowawczych, szkół specjalnych. 
Opiekunowie zgłaszający dzieci muszą 
wypełnić kartę zgłoszenia, w której 
poświadczą, że nie ma przeciwwska-
zań do udziału dziecka w wypoczynku 
letnim oraz organizowanych w jego ra-
mach zajęć. 

Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami
Uczestnicy będą mieć zapewniony:
• transport z miejsca zamieszkania do 
miejsca organizacji wypoczynku letnie-
go oraz drogę powrotną wraz z opieką 
w trakcie przejazdu • opiekunów w go-
dzinach trwania wypoczynku letniego  
• zajęcia sportowe, plastyczno-ceramicz-
ne, literackie, warsztaty kulinarne • wy- 
cieczkę do zoo, spacery, gry i zabawy  
• posiłki (drugie śniadanie, obiad, pod-
wieczorek) • opiekę medyczną.

Terminy turnusów:
III turnus: 29.07–02.08
IV turnus: 05–09.08
V turnus: 12–16.08 (z wyłączeniem 15.08)
VI turnus: 19–23.08
VII turnus: 26–30.08
(wszystkie zajęcia są w godz. 8.00–16.00)

Realizacja wypoczynku letniego nad-
zorowana jest przez Referat ds. Proble-
matyki Osób z Niepełnosprawnościami 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
Urzędu Miasta Krakowa, tel. 12 616 5075.

Zapisy przyjmowane są 
telefonicznie: 609 915 005 lub mailowo: 

polkolonie@polandbusinessrun.pl, 
do wyczerpania miejsc.
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Fragment modelu 3D budynków dzielnicy Bronowice w rejonie rzeki Rudawy, osiedla Widok-Zarzecze i os. Widok

— • —

Szanowni Państwo,

MIEJSCOWE 
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO 
DLA DZIELNICY VI BRONOWICE

27 czerwca br. Rada Dzielnicy VI Brono-
wice podjęła uchwały w sprawie wnio-
sków do sporządzanych dla Bronowic 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Więcej informacji na 
temat planów można znaleźć w poprzed-
nim (czerwcowym) numerze Gazety Bro-
nowickiej dostępnym na stronie www.
dzielnica6.krakow.pl w zakładce „Gazeta 
Bronowicka”.

» Obszar „Lindego”

Większość obszaru „Lindego”, zgod-
nie z obowiązującym Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (dalej Studium), prze-
znaczona jest pod zabudowę usługową. 

Wnioski Rady Dzielnicy dotyczą m.in. 
zredukowania maksymalnej dopusz-
czalnej wysokość przyszłej zabudowy  
z obecnych 25 do 16 metrów (około 4-5 
pięter) i nakazania takiej jej orientacji  
i zagęszczenia, które nie zablokują prze-
pływu powietrza. Rada zawnioskowała 
również o zapewnienie dodatkowych 
połączeń pieszo-rowerowych pomiędzy 
ulicami Lindego a Filtrową.

» Obszar „Mydlniki”

Wnioski do obejmującego część ob- 
szaru planu „Mydlniki”, zgodnie z obo-
wiązującym Studium dla terenów przy 
ul. Brzezińskiego. Postulaty dotyczy-
ły zachowania w okolicy zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz za-
chowania współczynnika biologicznie 
czynnego, zgodnego z obowiązującym 
Studium. Rada również zawnioskowała 

o utworzenie ciągu pieszo-rowerowego, 
łączącego ul. Brzezińskiego z przystan-
kiem kolejowym Kraków-Wapiennik.

» Obszar „Os. Widok”

Wnioski do planu „Osiedle Widok” 
dotyczą głównie utrzymania obecne-
go stanu tzn. zakazu budowy nowych 
bloków i rozbudowy obecnych (nie do-
tyczy placówek oświatowych), zacho-
wania istniejących terenów zielonych, 
z których korzystają wszyscy okolicz-
ni mieszkańcy oraz zakazu stawiania 
ogrodzeń (nie dotyczy obiektów sporto-
wych i oświatowych).

» Obszar „Wiedeńska”

Studium przewiduje tu głównie te- 
reny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. Najważniejszy postulat 

ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI

ADAM GOCH

MICHAŁ PŁAZA

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

napisz: 
radny.bronowice@op.pl

napisz: 
adamgoch@wp.pl

napisz: 
michalplaza@gmail.com
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Konkurs ma na celu odkrywanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży

Jak co roku, w Szkole Podstawo-
wej nr 153 im. ks. prof. Józefa Ti-

schnera w Krakowie odbył się finał VII 
Dzielnicowego Konkursu Talentów  pod 
hasłem: „Jestem genialnym dzieckiem, 
czyli pokaż co potrafisz”. Celem kon-
kursu było odkrywanie młodych talen-
tów i  promowanie uzdolnionych dzieci 
i młodzieży. W finale wzięło udział 62 
uczestników (soliści, duety, zespoły) 
z Samorządowych Przedszkoli nr 38,  
137 oraz Szkół Podstawowych nr 93  
i 153. Dominował śpiew i taniec. Była 
też gimnastyka artystyczna oraz gra na 
instrumentach muzycznych.

Ocenie podlegał ogólny wyraz arty-
styczny, w przypadku piosenek – wo-
kal, dykcja oraz poprawność językowa 
w wykonaniu piosenek obcojęzycz-
nych, w tańcu – choreografia i popraw-
ne wykonanie układu.

W kategorii 5-6 latków I miejsce 
zdobyła dwójka dzieci z grupy VII „Bie-
dronki” z Przedszkola Samorządowe-
go nr 38 „Akademia Zielonego Misia”. 
Wykonali oni składankę pieśni krakow-
skich. 

 Miejsce II zdobyły dzieci z grupy 
VIII „Odkrywcy” również z Przedszko-

VII DZIELNICOWY KONKURS TALENTÓW

„Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”

la Samorządowego nr 38 „Akademia 
Zielonego Misia”. Dzieci zaprezento-
wały taniec nowoczesny ze wstążkami. 
Miejsce III otrzymał Zespół „Wierci-
pięty” z Przedszkola Samorządowego 
nr 137 za wykonanie tańca do muzyki 
z filmu „Kraina lodu”. 

W kategorii klas III-IV, pierwsze 
dwa miejsca otrzymały uczennice ze SP 
nr 93 w Krakowie. Miejsce III, w tej ka-
tegorii wiekowej, przypadło uczennicy 
ze SP nr 153.

W kategorii klas IV-VIII zwyciężył 
duet taneczny ze SP nr 153, za wspa-
niały wyraz artystyczny autorskiego 
układu choreograficznego. II miejsce 
zdobyła uczennica ze SP 153, a miejsce 
III jury przyznało uczniowi ze SP 93.

Jury przyznało też wyróżnienie in-
dywidualne, które otrzymała uczenni-
ca ze SP nr 153.

Różnorodność prezentowanych przez  
dzieci umiejętności, ciekawe kreacje 
sceniczne i wysoki poziom występów 
spowodował, że konkurs był dobrą za-
bawą zarówno dla uczestników, jak  
i widzów.

dotyczy konieczności zachowania ist-
niejącego charakteru zabudowy z du- 
żym (70%) udziałem powierzchni bio-
logicznie czynnej i maksymalną wy-
sokością budynków 9 metrów. Po kon-
sultacji z projektantkami osiedla Wi-
dok-Zarzecze, założenie urbanistyczne 
ograniczone ulicami ks. Ferdynanda 
Machaya, Wiedeńską, Marka Nawary 
i Karola Popiela, chcielibyśmy wpisać 
na listę dóbr kultury współczesnej,  
w celu utrzymania obecnych parame-
trów zabudowy. Ponadto poprosiliśmy 
o zabezpieczenie funkcji usług sportu 
i rekreacji dla terenu KS Bronowianka 
oraz wprowadzenie rozwiązań plani-
stycznych, umożliwiających rozwiąza-
nie uciążliwości komunikacyjnej ulicy 
Na Błonie. 

Z kolei na prośbę mieszkańców 
uwzględniono także postulat przezna-
czenia pod publicznie dostępny teren 
zieleni nieurządzonej, rezerwy tereno-
wej dla przebiegu trasy Balickiej.

» Obszar
  „Wola Justowska-Hamernia”

Studium wyznacza tu tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
podkreśla równocześnie duże walory 
przyrodnicze tego obszaru. Kierunek 
złożonych wniosków dotyczył przede 
wszystkim ochrony przestrzeni zielo-
nych i określenia restrykcyjnych stan-
dardów przestrzenno-urbanistycznych. 
Zwrócono uwagę na ustalenie: 
• wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie minimum 70%, 
• wskaźnika powierzchni zabudowy na 
poziomie maksymalnie 20%;
• maksymalnej wysokości zabudowy 
do 9 metrów (dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej);
• wskaźnika intensywności zabudowy: 
0,1 – 0,3.

Kolejne postulaty obejmowały utwo-
rzenie przestrzeni publicznych służących 
integracji społeczności lokalnych oraz 

przestrzeni dla usług typu żłobki, przed-
szkola, szkoły, jak również wyznaczanie 
nowych obszarów dla publicznie dostęp-
nej zieleni parkowej. Wśród szczegóło-
wych wniosków znalazły się m.in.:
• wyznaczenie rezerwy terenowej dla 
rozbudowy ul. Na Błonie na odcin-
ku od ul. Zarudawie do ul. Hamernia  
z uwzględnieniem potrzeb niezmoto-
ryzowanych uczestników ruchu;
• ustalenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających obsługę ruchu o cha-
rakterze rekreacyjnym (głównie piesze-
go i rowerowego), szczególnie na linii 
północ-południe;
• wprowadzenie nakazu stosowania nie-
jaskrawej, stonowanej kolorystyki ele-
wacji budynków.

Przy tej okazji chcielibyśmy podzię-
kować wszystkich mieszkańcom za kon-
sultacje, uczestnictwo w spotkaniach  
i zaangażowanie podczas przygotowania 
wniosków do planów miejscowych.

JADWIGA WIĘCŁAWEK
Nauczyciel SP 153
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Częściowo zadrzewiony dawał cień w ten 
upalny, czerwcowy dzień, a jego zróżnico-

Wydarzenie to stało się dla władz 
dzielnicy dużą inspiracją. „Będziemy dą-
żyć do ożywienia tego miejsca, nie tylko 
przez organizowanie tu kolejnych Dni 
Bronowic, ale również seansów letnie-
go kina i innych lokalnych wydarzeń – 
powiedział przewodniczący Bogdan 
Smok, zapytany o wrażenia z tegorocz-
nego Święta Dzielnicy VI.Jak mówi przysłowie „nie ma tego 

złego, co by na dobre nie wyszło”. 
Majowe, intensywne opady deszczu,  
a w konsekwencji zalane boisko KS Bro-
nowianka, zmusiły do odwołania Dni 
Bronowic w ustalonym wcześniej termi-
nie. Tym samym zrodził się pomysł zmia-
ny miejsca corocznego święta dzielnicy. 
Alternatywna lokalizacja – amfiteatr  
w ciągu Parku Młynówki Królewskiej – 
okazała się trafiona  w dziesiątkę. Teren 
położony na osiedlu Widok zatętnił ży-
ciem. Pełen kolorowych, dmuchanych 
zamków, karuzeli i innych atrakcji, sam 
wydawał się zapraszać mieszkańców. 

wanie stwarzało do- 
skonały, piknikowy kli- 
mat. Na scenie usta-
wionej w sercu am-
fiteatru pojawiły się 
zespoły muzyczne, nie 
zabrakło też dziecię-
cych występów, a fi-
nałowy pokaz laserów 
mogli również oglądać 
mieszkańcy z okolicz-
nych bloków, nie wy-
chodząc z domu. 
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CAS 
W BRONOWICACH

Bronowickie Centrum Aktyw-
ności Seniora, mieszczące się  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 8, ul. Na Błonie 15 b, 12 czerwca 
2019 roku gościło radnych naszej 
Dzielnicy w osobach: Bogdan Smok – 
przewodniczący Rady Dzielnicy VI, 
Wojciech Litwicki – wiceprzewodni-
czący Rady i Janusz Sitarski, przewod-
niczący Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. 

Podczas spotkania członkowie rady 
zapoznali się z warunkami, jakimi 
dysponuje CAS, z celami i realizowa-
nym programem, a w szczególności  
z formami aktywności seniorów.  

Centra Aktywności Seniorów pro-
wadzone są przez organizacje poza-
rządowe i finansowane ze środków 
unijnych. W chwili obecnej działa już 
ponad czterdzieści takich CAS-ów  
w różnych rejonach miasta. 

Ambicją władz Miasta jest to, aby 
w każdej dzielnicy Krakowa powstały  
i działały co najmniej trzy CAS-y. 

Podstawowym celem działalności 
jest umożliwienie seniorom aktywne-
go spędzenia wolnego czasu poprzez 
uczestnictwo w różnorakich zorgani-
zowanych zajęciach umysłowych, fi-
zycznych, manualnych oraz tworzenie 
miejsc przyjaznych seniorom w posta-
ci kawiarenek, gdzie można w miłym 
towarzystwie przy kawie lub herbacie 
porozmawiać czy też pograć w rozma-
ite gry. Organizowane też są wycieczki, 
wyjścia do kin, teatrów, muzeów.  

W marcu minął rok działalno-
ści CAS w Bronowicach pod prze-
wodnictwem koordynator Pani 
Marii Kowalczyk, pod okiem, któ-
rej Centrum oferuje szereg zajęć 
ruchowych: gimnastykę ogólno-
usprawniającą, gimnastykę re-
habilitacyjną, zajęcia na basenie, 
zajęcia ruchowe – taniec w kręgu, 
nordic walking, jak również kur-
sy: z języka angielskiego, obsługi 
komputerów, rękodzieła, plastyki,  
fotografii, florystyki, ogrodnictwa, 
zdrowego stylu życia. Miesięczne 
harmonogramy zajęć stałych i do-
datkowych są dostępne na stronie 
CAS Bronowice. 

Dzięki życzliwości Pana Marka 
Gawła – dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8, na tere-
nie którego mieści się CAS, część 
zajęć odbywa się na terenie szkoły,  
a w szczególności  zajęcia  ruchowe.

Liczba członków CAS Bronowice 
ciągle rośnie (w tej chwili 120 osób), 
niemniej każdy senior 60+ pragnący 
aktywnie spędzać czas na emeryturze 
jest mile widziany. 

Nasi członkowie, którzy wzięli  
udział w spotkaniu, mieli okazję do 
zadawania radnym pytań na tematy 
związane z działalnością i funkcjono-
waniem Rad Dzielnic, a także zgłaszali 
swoje uwagi i postulaty. 

Spotkanie zakończyło się wspólną 
deklaracją o zacieśnieniu współpra-
cy Dzielnicy z naszym bronowickim  
CAS-em.

ELŻBIETA ŹRÓDŁOWSKA
Przedstawicielki bronowickiego CAS-u na Dniach Bronowic

Na Dniach Bronowic zaprezentowano prace wyko-
nane na zajęciach rękodzieła

Spotkanie radnych Dzielnicy VI z członkami bronowickiego CAS-u
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JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

ZAPRASZA
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XVII
ŚWIĘTO
ULICY

L ATO W MIEŚCIE

• • •

Zapraszamy!

VII sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 27 czerwca 

2019 roku. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr VII/70/2019 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 
Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Na Przewodniczącego Komisji Kultury  
i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice wybra-
no radnego Waldemara Antosiewicza. 
UCHWAŁA Nr VII/71/2019
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2019.

W § 1 przeniesiono środki finansowe z za- 
dania przyjętego Uchwałą LIII/400/2018  
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr V/54/2019 
z 25.04.2018 r. w następujący sposób:  
● Kwotę 10 000 zł z zadania: „Budowa 
oświetlenia na wybiegu dla psów” (realizator 
ZDMK) na zadanie: „Nasadzenia drzew i ro-
ślin /dofinansowanie/” (realizator ZZM).
● Kwotę 5 000 zł z zadania: „Budowa oświe-
tlenia na wybiegu dla psów” (realizator 
ZDMK) na zadanie: „Zakup biletów na wyda-
rzenia artystyczne (kino, teatr, opera itp.) dla 
seniorów i osób z orzeczoną niepełnospraw-
nością” (realizator CM im. H. Jordana).
● Kwotę 3 300 zł z zadania: „Budowa oświe-
tlenia na wybiegu dla psów” (realizator 
ZDMK) na zadanie: „ZSO 8 – gry i zabawy 

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

sportowe dla dzieci w okresie wakacyjnym” 
(realizator MCOO).

W § 2 przeniesiono środki finansowe  
z zadania przyjętego Uchwałą LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 r.  
z uwzględnieniem Uchwały Nr LIV/416/2018 
z 23.08.2018 r. i Uchwały Nr V/54/2019  
z 25.04.2019 r. w następujący sposób:
● Kwotę 7 900 zł z zadania: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dobudowy oświe-
tlenia na ul. Tetmajera i realizacja” (realizator 
ZDMK) na zadanie: „Nasadzenia drzew i ro-
ślin /dofinansowanie/” (realizator ZZM). 

W § 3 przeniesiono środki finansowe  
z zadania przyjętego Uchwałą LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 r.  
z uwzględnieniem Uchwały Nr LIV/416/2018 
z 23.08.2018 r., Uchwały Nr IV/41/2019 
z 21.03.2019 r. i Uchwały Nr V/54/2019  
z 25.04.2019 r. w następujący sposób:
Kwotę 35 000 zł z zadania: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia” na zadanie: „Budo-
wa przejścia na wały rzeki Rudawa /WPF/” 
(realizator ZDMK pozostał bez zmian). Kwo-
ta na zadanie: „Remonty dróg, chodników 
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 3 niniej-
szej uchwały wynosi 267 825 zł, realizator: 
ZDMK.
UCHWAŁA Nr VII/72/2019
w sprawie wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mydlniki”.

Dotyczy działek o numerach: 19,20,21,2
2,23,24,25,26,27,28/1,28/2,29,30,31,32
,33 obręb 49 Krowodrza. Rada zawniosko-
wała:
» o lokalizowanie i kształtowanie nowych 
obiektów budowlanych w sposób podporząd-
kowany specyfice miejsca, tj. kontynuujący 
charakter istniejącego układu urbanistycz-

nego dawnych Mydlnik (dotyczy zabudowy 
jednorodzinnej); 
» o zachowanie parametrów zagospodaro-
wania terenu z obowiązującego studium,  
a w szczególności współczynnika powierzchni 
biologicznie czynnej nie mniej niż 50%; 
» o utworzenie ciągu pieszo-rowerowego, łą-
czącego ul. Brzezińskiego ze stacją kolejową 
Kraków Wapiennik.
UCHWAŁA Nr VII/73/2019
w sprawie wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Lindego”.
● Dotyczy całego obszaru. Rada zawniosko-
wała: 
» o wprowadzanie nakazu lokalizowania  
i kształtowanie nowych obiektów budow-
lanych, w sposób zapewniający powiązania 
widokowe i swobodny przepływ powietrza. 
W szczególności wnioskuje się o nakaz 
orientowania nowych budynków równole-
gle do przeważających kierunków wiatrów 
tzn. zgodnie z kierunkiem wschód – zachód, 
co zapewni odpowiedni dopływ świeżego 
powietrza do centrum miasta i odpowied-
nie przewietrzanie dla rejonu ul. Lindego. 
Orientacja ta będzie też nawiązywać do są-
siedniej zabudowy (Osiedla Widok, osiedla 
przy ul. Lindego 13 oraz innych budynków 
w tym rejonie o orientacji wschód – zachód);
» o wprowadzenie zakazu umiejscawiania 
wielkogabarytowych urządzeń reklamowych 
(rozumianych jako elementy reklamowe i in-
formacyjne, wolnostojące albo umieszczone 
na budynkach lub budowlach) w celu ochro-
ny estetyki całego obszaru. Ponadto urzą-
dzenia reklamowe umieszczane na ścianach 
budynków nie powinny przesłaniać otworów 
okiennych i drzwiowych i powinna obowią-
zywać stonowana kolorystyka szyldów;

TETMAJERA
7 WRZEŚNIA 2019 r.

(sobota)

27.07 – Park Bednarskiego
28.07 – Park Krakowski (Piknik Norymberski 
organizowany we współpracy z Domem Norymber-
skim z okazji 40-lecia partnerstwa)
3, 10, 17, 24, 31.08 – Park Bednarskiego 
(24.08 – Piknik Ukraiński organizowany we współpra-
cy z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie)
4, 11, 18, 25.08 – Park Krakowski
1.09 – Park Krakowski – piknik retro

Wakacyjne weekendy między godziną 
10:00 a 17:00 to czas, który można spędzić w kra-
kowskich parkach:

JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

ZAPRASZA

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE – INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

PIKNIKUJ W ZIELENI KINO NA TRAWIE ĆWICZ W ZIELENI PRZEJEDŹ SIĘ PARKOBUSEMKRAKOWSKIE PARKI ZAPRASZAJĄ!

JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

ZAPRASZA

WIĘCEJ NA STRONIE ZZM.KRAKOW.PL  LUB KRAKOWWZIELENI.PL
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Załącznik – mapa układu komunikacyjnego rejonu ul. Lindego

UCHWAŁA Nr VII/75/2019
w sprawie zbycia działki nr 259/2/B obr. 49 
Krowodrza przy ul. Dolińskiego.

Pozytywnie zaopiniowano zbycie ww. 
działki, w celu poprawy warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej składa-
jącej się z działki 153/2 o pow. 0,0076 ha 
stanowiącej własność osoby fizycznej.
UCHWAŁA Nr VII/76/2019 
w sprawie przystąpienia do projektu bezpłat-
nych warsztatów z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej dla mieszkań-
ców Krakowa.

Przystąpiono do projektu bezpłatnych 
warsztatów z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej BLS/AED dla 
mieszkańców Krakowa w ramach Programu 
„Bezpieczny Kraków”. Na koordynatora pro-
jektu wybrano radnego Wojciecha Litwickie-
go, Zastępcę Przewodniczącego Rady i Za- 
rządu Dzielnicy VI Bronowice. Uchwałę pod-
jęto na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego UMK, znak spra-
wy: OC-01.0008.1.1.7.2019 z 20.05.2019 r.
UCHWAŁA Nr VII/77/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/379/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. 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.

W Uchwale Nr LI/379/2018 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 17.05.2018 r. w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do WPF i WPI, 
zadania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w latach 2018-2019 wprowadzono następu-
jące zmiany: w tabeli zmieniono jednostkę 
realizującą na: Zarząd Dróg Miasta Krakowa,  
a w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na rok 2019 
podaną kwotę zwiększono do kwoty 135 
000 zł, tj. o 35 000 zł. Po uwzględnieniu po-
wyższych zmian tabela przedstawiona w § 1 
Uchwały Nr LI/379/2018 otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa przejścia na wały 
rzeki Rudawy. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa . 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr VII/78/2019
w sprawie wniosków do sporządzanego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Wiedeńska”.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

lata Fazy realizacji Kwota

2018 aktualizacja dokumentacji 
projektowej 15 000 zł 

2019 realizacja zadania 135 000 zł

UCHWAŁA Nr VII/74/2019 
w sprawie wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Os. Widok”.
● Dotyczy całego obszaru. Rada zawniosko-
wała: 
» o zachowanie istniejącego układu urbani-
stycznego osiedla Widok i wykluczenie jakiej-
kolwiek nowej zabudowy mieszkalnej i usłu-
gowej na obszarze na południe ul. Balickiej;
» o wprowadzenie zakazu umiejscawiania 
wielkogabarytowych urządzeń reklamowych 
(rozumianych jako elementy reklamowe i in-
formacyjne, wolnostojące albo umieszczone 
na budynkach lub budowlach) w celu ochrony 
estetyki całego obszaru. Ponadto urządzenia 
reklamowe umieszczane na ścianach budyn-
ków nie powinny przesłaniać otworów okien-
nych i drzwiowych i powinna obowiązywać 
stonowana kolorystyka szyldów;
» o wprowadzenie zakazu stosowania urzą-
dzeń reklamowych i szyldów emitujących 
fosforyzujące, pulsujące lub jaskrawe światło;
» o wprowadzenie odpowiednich zasad do-
tyczących kolorystyki i wykończenia elewacji 
budynków – nakaz stosowania stonowanych 
kolorów, zakaz stosowania kolorów jaskrawych; 
» o wprowadzenie zakazu stosowania ogro-
dzeń z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to tere-
nów usług oświatowych i sportowych.
● Dotyczy działek: 114/4, 114/6, 114/8, 
114/9, 421/6, 101/9, 101/8, 100/1, 
124/7, 124/6, 122/3, 121/3, 120/5, 
120/4, 119/3, 118/1, 117/3, 116/4, 
460/2, 455/56, 460/3, zachodniej czę-
ści działki 455/5, wschodniej części działki 
455/3, 455/7, 138/4, 455/50 obr. 6 Kro-
wodrza. Rada zawnioskowała o przeznacze-
nie ww. działek pod teren zieleni urządzonej  
o podstawowym przeznaczeniu pod publicz-
nie dostępny park miejski.

» o wprowadzenie zakazu stosowania urzą-
dzeń reklamowych i szyldów emitujących 
fosforyzujące, pulsujące lub jaskrawe świa-
tło;
» o wprowadzenie odpowiednich zasad dot. 
kolorystyki i wykończenia elewacji budyn-
ków – nakaz stosowania stonowanych kolo-
rów, zakaz stosowania kolorów jaskrawych; 
» o wprowadzenie zakazu stosowania ogro-
dzeń z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to „pił-
kołapów” itp. urządzeń infrastruktury spor-
towej
» o zastosowanie wskaźnika co najmniej 1,2 
miejsca postojowego na jedno mieszkanie;
» o wprowadzenie dla nowo budowanych 
obiektów nakazu tworzenia miejsc posto-
jowych na rowery w ilości co najmniej 0,5 
miejsca na jedno mieszkanie i co najmniej 
30 miejsc na 100 użytkowników obiektów 
usługowych;
» o ograniczenie maksymalnej wysokości za-
budowy do 16 metrów oraz zwiększenie ilo-
ści powierzchni biologicznie czynnej do min. 
60% dla całego obszaru.
● Dotyczy zachodniej granicy działki 77/12 
obr. 1 Krowodrza (łącznika ulicy Lindego  
i Balickiej). Rada zawnioskowała o wyzna-
czenie w planie miejscowym dodatkowej 
drogi publicznej łączącą ul. Balicką z ul. Lin-
dego – np. wzdłuż zachodniej granicy działki 
77/12 obr. 1 Krowodrza – zgodnie z załącz-
nikiem.
● Dotyczy działek 104/3 oraz 99/2 obr. 1 
Krowodrza (łącznika ulicy Lindego i Filtro-
wej). Rada zawnioskowała o wyznaczenie  
w planie miejscowym ciągów pieszo-rowero-
wych pomiędzy ulicami Lindego a Filtrową 
np. przez działki 104/3 i 99/2 obr. 1 Kro-
wodrza oraz przez działkę 99/2 obr. 1 Kro-
wodrza – zgodnie z załącznikiem graficznym 
stanowiącym integralną część uchwały.

Zielone linie ciągłe – istniejący układ drogowy
Czerwona linie przerywane – dodatkowe po-
łączenie ulic Balickiej i Lindego, połączenia pie-
szo-rowerowe ulic Filtrowej i Lindego
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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.

◁▷
tego obszaru pod publicznie dostępny teren 
zieleni nieurządzonej (ZR).
● Wnioski dedykowane jednolitemu założe-
niu urbanistycznemu osiedla Widok-Zarze-
cze ograniczonemu ulicami ks. Ferdynanda 
Machaya, Wiedeńską, Marka Nawary i Ka-
rola Popiela:
» ustanowienie obszaru jako dobra kultury 
współczesnej (wedle definicji przytoczonej 
art. 2 pkt 10 Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym w trybie art. 
15 ust. 2 pkt 4);
» wprowadzenie zakazu zwiększenia inten-
sywności zabudowy;
» wprowadzenie zakazu zmiany kształtu da-
chu;
» wprowadzenie zakazu rozbudowy i nadbu-
dowy istniejących budynków;
» utrzymanie istniejącej powierzchni biolo-
gicznie czynnej zainwestowanych działek;
» zakaz lokalizacji garaży tzw. „blaszaków, 
tymczasowych obiektów i urządzeń budow-
lanych.
UCHWAŁA Nr VII/79/2019
w sprawie wniosków do sporządzanego 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Wola Justowska-Ha-
mernia”.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.) wnioskuje się o uwzględ-
nienie w sporządzanym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Wola Justowska-Hamernia” następujących 
postulatów:
● Wnioski o charakterze ogólnym:
» niewyznaczanie nowych obszarów prze-
znaczonych do zainwestowania kosztem 
przestrzeni dotychczas niezainwestowanych;
» wyznaczenie korytarzy ekologicznych jako 
podstawowych elementów przestrzennych 
łączących siedliska z całkowitym zakazem 
zabudowy;
» opracowanie sieci połączeń ekologicznych 
między terenami o wartości przyrodniczej  
i terenami parkowymi dla utworzenia sieć 
korytarzy ekologicznych z całkowitym zaka-
zem zabudowy;
» określenie szczególnie restrykcyjnych 
standardów przestrzenno-urbanistycznych 
dla obszarów wymiany powietrza i korytarzy 
ekologicznych;
» określenie szczególnie restrykcyjnych stan-
dardów przestrzenno-urbanistycznych dla 
dolin rzek i potoków z uwzględnieniem pasa 
ochronnego w ich najbliższym otoczeniu;
» wyznaczanie nowych obszarów zieleni 
parkowej jako realizacja celu publicznego 
(zgodnie z ustawą o gospodarce grunta-
mi), szczególnie w rejonie nowej zabudowy 
mieszkaniowej;
» tworzenie przestrzeni publicznych służą-
cych integracji społeczności lokalnych oraz 
przestrzeni dla usług typu żłobki, przedszko-
la, szkoły w nowych terenach planowanych 
do zabudowy;

» projektowanie rozwiązań komunikacyj-
nych preferujących transport zbiorowy i jego 
użytkowników;
» tworzenie nowych przejść pieszych i tras 
rowerowych;
» określenie występowania dominant kra-
jobrazowych, ochrony osi widokowych  
i wnętrz krajobrazowych z uwzględnieniem 
orografii terenu.
● Wnioski szczegółowe:
» określenie wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej w strefie kształtowania sys-
temu przyrodniczego na poziomie minimum 
70%, bez możliwości uwzględniania po-
wierzchni stropodachów zielonych, tarasów, 
zieleni na ścianach i zielonych parkingów;
» określenie maksymalnego wskaźnika 
powierzchni zabudowy na poziomie 20%  
i wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1 – 
0,3;
» dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) określenie maksymalnej 
wysokości zabudowy do 9 metrów (a przy 
realizacji dachu płaskiego: 8m);
» określenie minimalnej powierzchni i sze-
rokości nowo wydzielanych działek;
» wyznaczenie obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziału nieru-
chomości;
» wprowadzenie nakazu utrzymania i kon-
serwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki 
Rudawy;
» zabezpieczenie rezerwy terenowej pod 
ustanowienie nowego parku miejskiego  
w rejonie ulic Hamernia i Zarudawie;
» wyznaczenie terenów pod realizację cią-
gów pieszych w ciągu ulicy Hamernia;
» wyznaczenie rezerwy terenowej dla roz-
budowy ul. Na Błonie na odcinku od ul. Za-
rudawie do ul. Hamernia z uwzględnieniem 
potrzeb niezmotoryzowanych uczestników 
ruchu (pieszych, rowerzystów);
» wprowadzenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających rozwiązanie uciążliwości 
komunikacyjnej ulicy Na Błonie;
» wprowadzenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających obsługę ruchu o charakte-
rze rekreacyjnym (głównie pieszego i rowe-
rowego), szczególnie na linii północ-połu-
dnie;
» przy realizacji budynku nowego, należy 
nawiązać do geometrii dachów budynków 
na działkach sąsiednich;
» wprowadzenie zakazu lokalizacji wielkoga-
barytowych urządzeń reklamowych, nośni-
ków informacji wizualnej powyżej parteru 
budynku, a także na słupach oświetlenio-
wych i trakcyjnych;
» wprowadzenie nakazu stosowania nie ja-
skrawej, stonowanej kolorystyki elewacji 
budynków.

(tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.) zawnioskowano o uwzględnienie 
w sporządzanym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Wie-
deńska” następujących postulatów:
● Wnioski o charakterze ogólnym:
» niewyznaczanie nowych obszarów przezna-
czonych do zainwestowania kosztem prze-
strzeni dotychczas niezainwestowanych;
» wyznaczenie korytarzy ekologicznych jako 
podstawowych elementów przestrzennych 
łączących siedliska z całkowitym zakazem za-
budowy;
» opracowanie sieci połączeń ekologicznych 
między terenami o wartości przyrodniczej  
i terenami parkowymi dla utworzenia sieci 
korytarzy ekologicznych z całkowitym zaka-
zem zabudowy;
» określenie szczególnie restrykcyjnych stan-
dardów przestrzenno-urbanistycznych dla 
obszarów wymiany powietrza i korytarzy eko-
logicznych;
» określenie szczególnie restrykcyjnych stan-
dardów przestrzenno-urbanistycznych dla 
dolin rzek i potoków z uwzględnieniem pasa 
ochronnego w ich najbliższym otoczeniu;
» projektowanie rozwiązań komunikacyjnych 
preferujących transport zbiorowy i jego użyt-
kowników;
» tworzenie nowych przejść pieszych i tras ro-
werowych;
» określenie występowania dominant krajo-
brazowych, ochrony osi widokowych i wnętrz 
krajobrazowych z uwzględnieniem orografii 
terenu.
● Wnioski szczegółowe:
» dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) określenie wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej na poziomie 
minimum 70%, bez możliwości uwzględnia-
nia powierzchni stropodachów zielonych, 
tarasów, zieleni na ścianach i zielonych par-
kingów;
» określenie maksymalnego wskaźnika po-
wierzchni zabudowy na poziomie 20%; 
» dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) określenie maksymalnej 
wysokości zabudowy do 9 metrów;
» dla działki numer 270/242 (obr. 6 Krowo-
drza) zabezpieczenie funkcji sportu i rekre-
acji (US) o podstawowym przeznaczeniu pod 
terenowe urządzenia sportowe (z zakazem 
zwiększenia intensywności istniejącej zabu-
dowy);
» dla działki numer 191/7 (obr. 6 Krowodrza) 
zabezpieczenie funkcji usług z przeznacze-
niem na potrzeby Straży Pożarnej (Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie);
» określenie restrykcyjnych standardów za-
pewniających ochronę terenów niezainwesto-
wanych, w szczególności terenów zieleni;
» wprowadzenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających rozwiązanie uciążliwości ko-
munikacyjnej ulicy Na Błonie;
» rezygnacja z utrzymania rezerwy terenowej 
dla przebiegu trasy Balickiej i przeznaczenie 
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Wianek święcony w oktawie Bożego Ciała 

Pracownia stroju krakowskiego to 
projekt społeczny firmowany przez 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, dofinan-
sowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki 
oraz Urząd Miasta Krakowa. Twórczyniami 
projektu są Maria Gawrońska, Michalina Lu-
baszewska i Patrycja Śliwa. Głównym celem 
Pracowni jest wznowienie tradycji samo-
dzielnego wykonywa-
nia i ozdabiania stroju 
krakowskiego, który – 
jak wiadomo – za 
sprawą wesela Jadwi-
gi Mikołajczykówny 
i Lucjana Rydla, nie-
odłącznie kojarzy się  
z rejonem Bronowic 
i ich lokalną orna-
mentyką. W Pracow-
ni w roku szkolnym 
2018/19 powstało 67 
gorsetów bronowic-
kich (w tym 10 dzie-
cięcych, 2 młodzie-
żowe, 55 kobiecych). 
Zajęcia odbywały się 
w sali Szkoły Pod-
stawowej nr 50 im.  
Włodzimierza Tetma-
jera, użyczonej nieod-
płatnie dzięki uprzej-
mości Dyrekcji.

Okazało się, iż dzięki spotkaniom warsz-
tatowym wytworzyła się przestrzeń do mię-

W ludowym klimacie...

dzypokoleniowej integracji społeczności 
lokalnej. Wśród uczestniczek znalazły się 
bowiem osoby w różnym wieku, przedsta-

wicielki rozmaitych zawodów  
i o różnym wykształceniu, które 
połączył wspólny cel: 
samodzielne wyko-
nanie gorsetu, zdoby-
cie wiedzy teoretycz-
nej o stroju krakow-
skim oraz powrót do 
tradycji przywdzie-
wania stroju krakow-
skiego jako stroju od-
świętnego.

Na zajęcia uczest-
niczki przynosiły też 
swoje rodzinne, za-
bytkowe gorsety oraz 
inne elementy stroju 
krakowskiego. Stąd 
właśnie narodził się 
pomysł, aby zająć się 
ich etnograficznym 
opracowaniem. Dlate-
go też działania Pracowni zostały 

rozszerzone o badania etnograficzne. Rezul-
taty badań, czyli rozmowy z posiadaczkami 

Na wspomnianą, ludyczną atmosferę 
niewątpliwie wpłynęły roześmia-

ne kobiety, w pięknych ludowych strojach, 
stół pełen domowych wypieków i ogólnie 
panujący klimat sielskości. Wyjątkowego 
uroku dodawały mu rzucone niby niedbale,  
w stos, zioła i kwiaty, a wokół nich siedzą-
ce na trawie, wijące wianki, krakowianki. 
Jak się potem okazało, wianek wiankowi 
nierówny. Inaczej wyglądały te plecione  
w Noc Kupały, przywdziewane przez panny, 
w tę dość swawolną noc, inaczej te święcone 

w oktawie Bożego Ciała, która podobnie jak 
Zielone Świątki zbliżona jest czasowo do po-
gańskiego święta, związanego z letnim prze-
sileniem. Starając się wykorzenić z obycza-
jowości ludowej te niechrześcijańskie zwy-
czaje, Kościół zaadaptował wianki, starając 
się zasymilować je ze swoją obrzędowością. 
Robiono nieparzystą ich ilość, najczęściej 
dziewięć. Używano tu głównie roślin leczni-
czych. Początkowo jedną z nich był kopyt-
nik, o kształcie liścia zbliżonym do kopytka, 
który stanowił osnowę do podstawy, jednak 

z czasem badania wykazały, że 
ma właściwości trujące. Używa-
no też rozchodnika i macierzan-
ki, z której niegdyś parzono wy-
śmienitą herbatę. Poświęcone 
wianki  wieszano nad drzwiami 
domów, obór i stodół, co mia-
ło chronić je przed piorunami. 
Zwyczaj ten pierwotnie też był 
pogański. Inaczej było z ziołami 
święconymi na Matki Boskiej 
Zielnej, 15 sierpnia. Święcone 
wtedy zioła i inne rośliny były 
przechowywane i służyły do le-
czenia. Mimo że w obu przypad-
kach używano ziół leczniczych, 
te pierwsze, w wiankach, jako 
cel miały tylko odstraszać pio-
runy, drugie stanowiły pierwo-
ciny ziołolecznictwa.

– • —

starych strojów krakowskich oraz fotografie 
gorsetów bronowickich wraz z ich opraco-
waniami zostaną umieszczone na zmoder-
nizowanej stronie Bronowickiego Archiwum 
Społecznego. Na stronie znajdą się też krót-

kie instruktaże po-
kazujące m.in., jak 
samodzielnie wy-
konać gorset. Roz-
budowanie pier-
wotnego projektu 
było możliwe dzię-
ki dofinansowaniu 
przez Urząd Miasta 
Krakowa. 

14 czerwca od-
było się uroczyste 
zakończenie warsz-
tatów, w trakcie któ- 
rego uczestniczki 
mogły zaprezento-
wać efekty swojej 
pracy. Spotkanie 
odbyło się we wspa- 
niałej, ludycznej 

atmosferze i świadczyło o potrzebie powrotu 
do źródeł lokalnej kultury. 

Wszystko o wiankach i inne ciekawostki 
na temat roślin opowiadał podczas spotka-
nia Pan Stefan Gawroński z Instytutu Bota-
niki UJ, wzbogacając naszą wiedzę. [IS]


