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Fragment ul. Katowickiej

◁▷

bronowice
małe 
REMONT ULICY
KATOWICKIEJ

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

Szanowni Państwo, 19 maja 
powinny rozpocząć się prace 

związane z naprawą ulicy Katowickiej, 
które potrwają do 28 maja. W tym ter-
minie zostanie wykonana nakładka na 
odcinku od ulicy Pasternik do ulicy 
Boya Żeleńskiego. Będzie to pierwszy 
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Sprzątania koryta Strugi Bronowickiej

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

NA HARCERZACH
MOŻNA POLEGAĆ

W słoneczną sobotę 23 kwiet-
nia działająca przy SP 50  

drużyna „Cyklon” ze Związku Harcer-
stwa Rzeczpospolitej przeprowadziła 
akcję sprzątania koryta Strugi Brono-
wickiej – małej rzeczułki przepływa-
jącej przez Bronowice Małe. Pomysł 
wyszedł od harcerzy, a akcję wsparła 
Rada Dzielnicy VI. Z zaangażowaniem, 
uśmiechem na ustach i optymizmem 
zdołano zebrać ponad 10 worków 
śmieci zalegających na dnie i brzegach 
strugi. Wydobyto z nurtu rzeczki m.in. 
części łóżka i fragmenty samocho-

du. Były też przyjemne niespodzian-
ki. Jeden z harcerzy znalazł okazałą, 
starą podkowę końską, która stała się 
pamiątką i trofeum całego przedsię-
wzięcia. Harcerze już zadeklarowali, 
że będą powtarzać akcję sprzątania co-
rocznie. Drużynowy Piotr Radkiewicz 
przyznał, że był miło zaskoczony po-

dejściem i pomocą Rady Dzielnicy Bro-
nowice, a w szczególności radnej Marty 
Drużkowskiej. W przyszły roku radni  
i harcerze planują zainteresować tą 
inicjatywą szersze grono bronowiczan, 
tak aby wzrastała świadomość ekolo-
giczna i dbałość o naszą małą ojczyznę.

etap prac. Ulica nie będzie zamknięta, 
ale wystąpią znaczne utrudnienia. Dru-
gi etap naprawy ulicy Katowickiej, czyli 
odcinek od skrzyżowania z ulicą Zielo-
ny Most w kierunku przejścia podziem-
nego pod torami, zostanie wykonany 
w terminie późniejszym, po wcześniej-
szym wykonaniu remontu chodnika 
wraz z miejscami postojowymi przed 
Szkołą Podstawową nr 50. Bardzo się 
cieszę, że w końcu nasze ulice nie będą 
straszyły dziurami, jednocześnie zdaję 
sobie sprawę, że na terenie Bronowic 

Małych, wszystkie tak długo wyczeki-
wane remonty są prowadzone w tym 
samym czasie. Wiem, że są Państwo 
narażeni na utrudnienia zarówno na 
ulicy Tetmajera jak i Katowickiej, nie-
stety w lipcu ZIKiT nie będzie prowa-
dził żadnych prac remontowych na 
terenie miasta, w związku z nadcho-
dzącymi ŚDM, tym samym wszystkie 
„wywalczone” remonty muszą zostać 
wykonane do końca czerwca.
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POWIEDZ, CO WIESZ
O BRONOWICACH!
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zaprasza wszystkich mieszkańców i sympa-
tyków Bronowic Małych do udziału w cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bro-
nowicach!”.

Celem spotkań jest wspólne 
opracowanie zbioru fotografii, 

które gromadzi Bronowickie Archi-
wum Społeczne. Uczestnicy spotkań 
zaproszeni zostaną do dzielenia się 
wspomnieniami i wiedzą na temat wy-
darzeń, miejsc i postaci uwiecznionych 
na starych fotografiach oraz wspólne-
go projektowania plenerowej wystawy 
archiwaliów, której wernisaż uświetni 
tegoroczne obchody Święta Ulicy Tet-
majera.

W zbiorach Bronowickiego Archi-
wum Społecznego znajduje się ponad 
450 fotografii. Część z nich jest dobrze 

opisana. O niektórych zdjęciach wie-
my jednak niewiele. Chcemy popro-
sić mieszkańców Bronowic o pomoc 
w identyfikacji kolegów i koleżanek ze 
szkolnych lat, miejsc i okoliczności,  
w których zrobiono zdjęcia – tłumaczą 
organizatorzy. 

Opracowane fotografie trafią na 
stronę internetową Bronowickiego Ar-
chiwum Społecznego www.archiwum-
bronowickie.pl. Zostaną również zapre-
zentowane w ramach wystawy, którą 
organizatorzy spotkań zaprojektują 
wspólnie z uczestnikami.

Spotkania odbędą się w cztery kolej-
ne soboty: 

Cykl spotkań „Powiedz, co wiesz 
o Bronowicach!” realizowany jest  
w ramach projektu dofinansowane-
go ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem 
projektu jest Rada Dzielnicy VI Bro-
nowice.  

18 czerwca, 26 czerwca, 2 lipca i 9 lipca
o godz. 10.00, 

w Mariackim Centrum
Wypoczynkowo-Rekreacyjnym

ul. Pod Strzechą 16 c (dawna stodoła).
Na spotkania nie obowiązują zapisy. 

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

KULTURA
NA ŻYCZENIE 
Klub Kultury Mydlniki wraz z Klubem 
Kultury Przegorzały, w ramach pro-
gramu Dom Kultury + Inicjatywy Lo-
kalne 2016, realizuje wspólny projekt 
o nazwie „Kultura na życzenie”. 

Projekt polega na przeprowa-
dzeniu diagnozy kulturalnej  

w dwóch dzielnicach Krakowa: Dziel-
nicy VI Bronowice oraz Dzielnicy VII 
Zwierzyniec. Ma na celu zwiększenie 
aktywności społeczności lokalnej oraz 
otworzenie możliwości realizacji wła-
snych potrzeb kulturalnych. Obecnie  
w ramach projektu prowadzone są dwie 
akcje: „Mobilna studnia życzeń” i „Kon-
kurs na kulturalną inicjatywę lokalną”.

Akcja „Mobilna studnia życzeń” 
– to seria spotkań z mieszkańcami od-
bywających się na terenie Dzielnicy VI,  
w których wykorzystana zostanie „Mo-
bilna studnia życzeń”, czyli obiekt arty-
styczny pełniący funkcje studni życzeń 
na rowerze, do którego mieszkańcy 
mogą wrzucać swoje „kulturalne ma-
rzenia” z nadzieją i realną szansą na 
ich spełnienie. Kolorowa i gadatliwa, 

„Mobilna studnia życzeń” – towarowy 
Rower Babboe, będzie przemieszczała 
się po ulicach Bronowic do 6 czerwca, 
dzięki czemu dotrze do liczniejszego 
grona odbiorców.

Zapraszamy do rozmowy z anima-
torem, podczas której można wypeł-
nić ankietę dotyczącą zapotrzebowań 
mieszkańców na konkretne działania 
artystyczne, kulturalne i edukacyjne, po-
rozmawiać o ofercie klubów kultury lub 
zaproponować własne pomysły. Przede 
wszystkim jednak akcja „Mobilna stud-

nia życzeń” ma na celu zachęcenie miesz-
kańców do wzięcia udziału w organizo-
wanym konkursie na najlepszą inicjaty-
wę lokalną. Wyłonione w tym konkursie 
najlepsze pomysły mieszkańców zostaną 
sfinansowane. Informacje na temat sa-
mego projektu oraz konkursu znajdują 
się na stronie:

www.mydlniki.dworek.eu.
Wnioski można wysyłać na adres:
konkurs.przegorzaly@dworek.eu lub 
składać osobiście w Klubie Kultury My-
dlniki do 6 czerwca. 



5

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu
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Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak w towarzystwie prorektorów: 
prof. Marii Flis i prof. Jacka Popiela oraz kanclerza Ewy Pędrackiej-Kwaskowskiej przed po-
mnikiem Hugona Kołłątaja. Za nimi rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Włodzimierz Sady  
z pracownikami uczelni i dalej, z kwiatami, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Lasota 
oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta Krakowa Anna Frankiewicz 

Hugo Kołłątaj 
w dniu narodowego Święta trzeciego maja
29 kwietnia 1919 roku sejm II RP przyjął niezwykle ważną i oczekiwaną po odzyskaniu niepodległości ustawę, składa-
jącą się praktycznie z jednego zdania: „Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku, ustanawia się w całej 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako uroczyste święto po wieczne czasy”. W równie krótkiej ustawie z 6 kwietnia 1990 roku 
przywrócono to święto, po przerwie z czasów okupacji wojennej i odmiennych priorytetach PRL-u.

Treścią święta, jak głosi usta-
wa, jest rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, która miała po-
kojowo zmienić państwo. Nie był to 
czyn zbrojny. Diariusz sejmowy i inne 
przekazy historyczne oddają atmosferę 
tego dnia głosami posłów i warszaw-
skich mieszczan, z wielkim entuzja-
zmem wołających: „Wiwat Król! Wi-
wat Konstytucja!”. W setną rocznicę 
przypomniał tamtą radość Kazimierz 
Bartoszewicz w książce pt. „Konstytu-
cja 3 maja. Kronika dni kwietniowych  
i majowych w Warszawie w roku 1791”, 
publikując stenogramy obrad. Trudno 
sobie dzisiaj wyobrazić, jak przed 225 
laty wyglądało ówczesne polskie ste-
nografowanie z użyciem gęsiego pióra, 
chociaż wiadomo, że spisywanym w ten 
sposób diariuszom sejmowym nadano 
oficjalny charakter już za czasów Jana 
Kazimierza. Prawdopodobnie stosowa-
no metodę logograficzną, polegającą na 
tym, że pisarze siedzieli w kole. Każdy 
zapisywał urywek, który zdążył, i na-
tychmiast trącał łokciem sąsiada, by 
pisał następny fragment.

Nie licząc skrajnych postaw, ob-
chody rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja miały w II RP charakter bardzo 
radosny, czego wyrazem stała się pieśń 
„Witaj majowa jutrzenko, naszej pol-
skiej świeć krainie”. 

W roku 1924 państwowe święto 
3 maja zostało połączone z kościelnym 
świętem NMP Królowej Korony Pol-
skiej, które początkowo, w roku 1909, 
zostało ustanowione dla diecezji lwow-
skiej i przemyskiej na pierwszą nie-
dzielę maja, a w roku 1914 rozszerzone 
na wszystkie diecezje i przesunięte na 
2 maja. Po odzyskaniu niepodległości 
radosne w całej Polsce obchody Święta 
Konstytucji skłoniły Episkopat Polski 
do wystąpienia do papieża Benedyk-
ta XV, wielkiego przyjaciela Polaków,  
o przeniesienie święta Królowej Koro-
ny Polskiej na 3 maja. Ojciec Święty 
przychylił się do prośby, co pozwoliło 
podkreślić łączność tego święta ko-
ścielnego z Sejmem Czteroletnim.

Świętowanie rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja w oderwaniu od 
radosnej istoty święta stało się zasadą 
w III Rzeczypospolitej. Celebrowano 
obcą świętu martyrologię, a wiedza 
historyczna, która powinna być naby-
ta w szkole, nie była wykorzystywana. 
Ignorowano właściwe treści historycz-
ne i powielano PRL-owskie pochody 
pierwszomajowe

Miejscem w Krakowie związanym 
bezpośrednio z Konstytucją 3 maja jest 
od roku 2012 pomnik Hugona Kołłąta-
ja, współtwórcy i głównego redaktora 
historycznej ustawy zasadniczej. Stąd 
też w poprzednich trzech latach przed 
jego pomnikiem na dziedzińcu uniwer-
syteckim rozpoczynały się uroczystości 
trzeciomajowe. W tegorocznym pro-
gramie oficjalnych obchodów ten trze-
ciomajowy symbol został zamieniony 
na zlokalizowany na Powiślu Pomnik 
Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Wal-
czącej, poświęcony pamięci konspirato-

rów krakowskiego Kedywu AK i innych 
jednostek bojowych z czasów ostatniej 
wojny. Dotychczasowy radosny festyn 
na krakowskich Błoniach, wzdłuż alei 
3 Maja, został zastąpiony składaniem 
wieńców przed Krzyżem Katyńskim 
oraz przed pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza. W nowym programie pomi-
nięto też ubiegłoroczną, popołudniową 
musztrę paradną orkiestry wojskowej 
i taneczne występy zespołów regional-
nych w Rynku Głównym. 

Obywatelski apel skierowany z koń- 
cem kwietnia do wszystkich krako-
wian, do władz samorządowych mia-
sta i województwa, uczelni, studentów 
i uczniów krakowskich szkół, a także 
do organizacji pozarządowych oraz 
drużyn harcerskich o nierezygnowanie 
z dotychczasowego zwyczaju i rozpo-
czynanie świątecznego dnia przywoła-
niem pamięci współtwórcy Konstytucji 
został przyjęty z dużym zrozumieniem. 
Rektor wraz z Kolegium Rektorskim 
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◁▷

◁▷

UJ podjęli decyzję o podtrzymaniu tra-
dycji składania 3 maja kwiatów przed 
pomnikiem Hugona Kołłątaja i udo-
stępnili krakowianom dziedziniec uni-
wersytecki. Widocznym skutkiem było 
zastąpienie poprzedniej warty żołnier-
skiej wartą pedli z berłami uczelni, 
razem z dwoma harcerzami z Szarej 
Siódemki, co mocno nawiązywało do 
radosnego, a nie martyrologicznego 
charakteru święta.

Oprócz występujących w imieniu 
społeczności akademickich władz UJ  
i Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja oraz delegacji Rady Miasta, 
Prezydenta Krakowa i Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego kwiaty złożyli 
byli prezydenci Krakowa: poseł Józef 
Lassota oraz mec. Krzysztof Bachmiń-
ski, przedstawiciele partii .Nowocze-
sna i Komitetu Obrony Demokracji, 
delegacje organizacji pozarządowych, 
w tym stowarzyszenia „Komitet Oby-
watelski Widok i Widok-Zarzecze” oraz 
stowarzyszenia „Sieć Solidarności”,  
a także liczni krakowianie. Wobec po-
minięcia przez wojewodę pomnika 
Kołłątaja niespodziewane było przeka-
zanie przez panią premier Beatę Szydło 
wieńca na tę uroczystość.

KRAKÓW POD LUPĄ 

Klub Kultury Mydlniki dzięki 
wsparciu Rady Dzielnicy VI 

już po raz drugi zorganizował darmo- 
wą wycieczkę dla mieszkańców Bro-
nowic w ramach cyklu „Kraków Pod 
Lupą”. Podczas pierwszej z nich, uczest-
nicy wycieczki do Podziemi Rynku 
Krakowskiego, tak jak średniowieczni 
mieszczanie, mogli spacerować między 
innymi w poziomie średniowiecznych 
kamiennych bruków, piwnic kramów 
bogatych, w sąsiedztwie spalonej XII-
-wiecznej osady, a także odwiedzili rejon 
XI-wiecznego rozległego cmentarzyska, 
ze stwierdzonymi pochówkami wam-
pirycznymi. Spacerowicze poruszali 
się pośród gwaru handlowego Rynku, 
skrzypienia wagi, turkotu wozów zała-
dowanych towarami, odgłosów pracy 
w warsztatach rzemieślniczych. Prowa-
dzący spacer przedstawił także proble-
matykę lokacji, handlu wewnętrznego 
i zewnętrznego, zabudowy hydrotech-
nicznej średniowiecznego Krakowa. 

Na kolejny spacer bronowiczanie wy-
brali się 15 maja do Eremu Kamedu-
łów na Bielanach. Data spaceru nie 
była przypadkowa – 15 maja 2016 na 
terenie eremu mogą przebywać kobie-
ty (furtę klasztorną przekraczają tyl-
ko w dwunastu dniach w ciągu roku). 
W białych habitach, nieprzerwanie od 
1604 roku, modlą się na krakowskich 
Bielanach uczniowie św. Romualda  
– eremici z kongregacji kamedulskiej 
Monte Corona. Karol Wojtyła, będąc 
arcybiskupem, w jednym ze swoich 
wystąpień, nazwał Kamedułów „pio-
runochronem” mieszkańców Krakowa. 
Za bramą klasztorną w trakcie spaceru 

zweryfikowano m.in. dziwne medialne 
pytania: Czy eremici śpią w trumnach? 
Czy mieszkają z czaszkami swych braci? 
Czy uprawiają rekreację? Po zakończe-
niu spaceru, spacerowicze mieli moż-
liwość uczestniczenia w Mszy Świętej  
w eremie i odpoczynku na ławeczkach 
w zieleni Lasu Wolskiego.

Zdjęcia z wycieczek oraz relacje 
znajdują się na stronie przewodnika 
bezpłatnych wycieczek dr. Witolda 
Warcholika – pracownika Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Pedagogiczne-
go, przewodnika miejskiego po Krako-
wie (www.geoasysta.pl).

W podziemiach jednego z największych europejskich placów

Geoinfotropy, czyli gra miejska z elementami biegu na orientację 

Za nami VII Geoinfotropy, czyli 
gra miejska z elementami biegu 

na orientację po naszej okolicy, która 
rozpoczęła się w Klubie Kultury Mydl-
niki. 9 kwietnia 2016 roku trzyosobo-
we zespoły otrzymały pakiet startowy, 
zadania tekstowe i mapę do marszu na 
orientację, a następnie starały się roz-
wiązać jak najwięcej zadań w jak naj-
krótszym czasie, przemieszczając się  
w terenie pomiędzy punktami węzło-
wymi na terenie Krakowa. Zespoły 
składały się z osób 
głuchych oraz sły-
szących. Na trasie 
w punktach węzło-
wych zadania ani-
mowane były przez 
osoby posługujące 
się językiem migo-
wym. Wszystkie 
punkty z zagadka-
mi na trasie były 
obiektami o walo-
rach poznawczych 
i związane z wyda-
rzeniami historycz-

nymi, tradycją lub postaciami zasłużo-
nymi dla kultury Krakowa i Polski.

Celem gry terenowej „Zmysły na 
start – geoinfotropy” było wzmacnianie 
więzi z krajem ojczystym i popularyza-
cja krajoznawstwa wśród młodych osób 
słyszących, głuchych i niedosłyszących, 
poprzez bezpośredni kontakt z miejsca-
mi związanymi z ważnymi wydarzenia-
mi historycznymi, narodową tradycją 
oraz postaciami zasłużonymi dla kultu-
ry Krakowa i Polski.

Organizatorem Geoinfotropów było Stowarzy-
szenie „Pułap” (www.stowarzyszeniepulap.pl)

GEOINFOTROPY



8

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

Festyn Bronowicki 2016

◁▷

Uroczystość rozpoczęła Pani 
Dyrektor Anna Żelawska, 

witając wszystkich obecnych. Wśród 
przybyłych gości znaleźli się m.in.: 
przewodnicząca Komisji Edukacji 
Rady Miasta Krakowa Marta Pate-
na, przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI Bogdan Smok, były Dyrektor SP 
50 Marek Kudasiewicz, prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Bronowic Barbara 
Miszczyk, przedstawiciele Ludowego 
Towarzystwa Naukowego im. Wło-
dzimierza Tetmajera oraz radni Agata 
Pasionek-Sacha, Marta Drużkowska, 
Adam Goch, Waldemar Antosiewicz  
i Stanisław Sikora. Po powitaniu nastą-
piło otwarcie nowego boiska szkolnego. 
Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali 
radni Marta Patena i Bogdan Smok.

Jako pierwszy pojawił się na sce-
nie Teatr Tańca „Dzieci Krakowa” pod  
kierunkiem Violetty Dziki. W tym sa-
mym czasie można było obejrzeć inau-
guracyjny mecz siatkówki, w którym 
zmierzyli się uczniowie klas szóstych 
z absolwentami naszej szkoły. Następ-
nie zaprezentowali się harcerze KDH 
„Cyklon” ze szczepu „Wichry” z dru-
żynowym Piotrem Radkiewiczem. Na 
scenie można było również podziwiać 
przedstawicieli grupy Break Dance, 

W sobotę, siódmego maja 2016 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 50 XXII 
już Festyn Bronowicki pod hasłem: „Robię to, co lubię: śpiewać, tańczyć, goto-
wać, grać... każdy może!”.

MONIKA KLASA
Nauczyciel SP 50

których instruktorem w naszej szkole 
jest Maciej Włosik oraz grupę tańca to-
warzyskiego i cheerleaderki pod facho-
wym okiem Jolanty Wojciechowskiej. 
Nie zabrakło również atrakcji sporto-
wych. W duchu zdrowej rywalizacji na 
boisku szkolnym odbywały się mecze: 
siatkówki i piłki nożnej. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się pokaz wschod-
nich sztuk walki, który poprowadzili: 
uwielbiany przez dzieci Pan Sebastian 
Porębski i Anna Piątek. W sali gimna-
stycznej zgromadzili się zwolennicy 
gimnastyki artystycznej, zajęcia pro-
wadziły Panie: Katarzyna Strychalska  
i Katarzyna Pakieła.

Wreszcie nadszedł czas na najbar-
dziej emocjonujące wydarzenie, czyli 
Mini Listę Przebojów w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Wspaniale było 
zobaczyć przyszłe gwiazdy estrady. Jest 
nadzieja, że za kilka lat wygramy Kon-
kurs Eurowizji. Chór szkolny pod kie-
runkiem Roberta Pazery tradycyjnie, 
jak co roku zakończył część artystycz-
ną. Po wszystkich  występach impreza 
przerodziła się w wielki, wesoły piknik.

Atrakcji w tym dniu nie brakowa-
ło, a ich różnorodność sprawiła, że każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. Były to: 
kiermasz książek, malowanie twarzy, 
tworzenie plakatu, wystawa fotogra-
ficzna, konkurencje sportowe, zabawy 
zręcznościowe, loteria fantowa.

Ponieważ nie ma dobrej zabawy 
bez dobrego jedzenia, dlatego jak to 
zwykle na pikniku można było „rzu-
cić coś na ząb”, a potraw było bez liku: 
grillowe pyszności, wyśmienite sałatki 
i ciasta domowej roboty oraz tradycyj-
na kawa lub herbata.

Na zakończenie podsumowano 
wyniki przeprowadzonych konkursów 
i rozdano nagrody.

To był bardzo mile spędzony dzień. 
Przy pięknej, słonecznej pogodzie oraz 
prawdziwie rodzinnej atmosferze. Było 
mnóstwo zabawy, radości i śmiechu. 
Tak udana impreza to efekt dobrej 
współpracy nauczycieli naszej szkoły  
z uczniami i ich rodzicami oraz spraw-
nego przebiegu wszystkich punktów 
programu, nad którym czuwali: Pani 
Barbara Bylica i Szymon Dratwiński.

Takich festynów nigdy dość, ko-
lejny na pewno równie udany będzie 
dopiero za rok, ale już dziś serdecznie 
zapraszamy.

Atrakcji w tym dniu nie brakowało ...

Wręczenie nagród w konkursie na „Najsmaczniejszą sałatkę”
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XXIV sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowi-

ce odbyła się 21 kwietnia br. Podjęto 
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIV/192/2016
W sprawie przyjęcia rocznego sprawoz-
dania z działalności Zarządu Dzielnicy 
VI w roku 2015.
Radni przyjęli roczne sprawozdanie  
z bieżącej działalności Zarządu oraz po-
ziomu rozdysponowania środków prze-
znaczonych na realizację zadań w roku 
2015.

PRACE REMONTOWE:
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI 
ORAZ ŻŁOBKÓW

KWOTA
REALIZATOR

1. Budowa ogrodzenia wokół 
boiska do piłki plażowej przy 
ZSO Nr 8.
2. Przedszkole 38, ul. Jabłon-
kowska 29a – wymiana huś-
tawki i inne prace remontowe.

5 400 zł
ZIS

3 750 zł
ZEO

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

KWOTA
REALIZATOR

Organizacja obchodów XXV-
-lecia Dzielnic Miasta Krakowa.

3 100 zł
CM im. H. Jordana

PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA DLA 
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 
„BEZPIECZNY KRAKÓW”

KWOTA
REALIZATOR

1. Zakup urządzeń do badania 
na zawartość alkoholu w wy-
dmuchiwanym powietrzu.
2. Zakup testerów narkotyko-
wych.

4 600 zł
OC

650 zł
OC

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 
MIEJSKICH PLACÓWEK: 
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, 
POMOCY SPOŁECZNEJ  
I ZDROWIA

KWOTA
REALIZATOR

1. Przedszkole nr 38 – zakup 
zmywarki gastronomicznej.

2. SP Nr 153 – zakup rozkłada-
nych krzesełek.

6 000 zł
ZEO

2 500 zł
ZEO

UCHWAŁA Nr XXIV/193/2016
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016.
Radni przenieśli środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
23.07.2015 r. w następujący sposób:
Kwotę 26 000 zł z zadania „Przebudo-
wa oświetlenia na końcu ulicy Gabrieli 
Zapolskiej i ul. Sołtysa Dytmara – pro-
jekt wraz z realizacja zadania” (Budo-
wa, modernizacja, prace remontowe 
miejskiej infrastruktury drogowej w za- 
kresie dróg wskazanych w wykazie,  
o którym mowa w §66 Ust. 1 Statutu), 
jednostka realizująca ZIKiT na zadania:

UCHWAŁA Nr XXIV/194/2016
W sprawie ponownego zawarcie umo-
wy najmu lokalu socjalnego.
Radni pozytywnie zaopiniowali ponow-
ne zawarcie umowy najmu lokalu so-
cjalnego stosownie z pismem Wydziału 
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krako-
wa: ML-02.7123.122.2016.JK z dnia 
22.03.2016 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/195/2016
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016.

XXIV SESJA RADY
DZIELNICY VI 

Budżet 
Obywatelski
2016

KRAKOWSKIE SPACERY LITERACKIE
szansa na dokładne poznanie 

literackiej mapy miasta
● Seria wyjątkowych przechadzek ulicami 
Miasta Literatury ● Spacer śladami naj- 
ciekawszych nurtów i kontekstów lite-
rackich ● Zakątki tętniące inspiracją, 
autorów żyjących i tworzących pod Wa-
welem.
Harmonogram spacerów wraz z opisem 
znajdziecie Państwo na stronie:

www.miastoliteratury.pl
Udział w spacerach jest bezpłatny, ale wy-
maga rejestracji, poprzez wysłanie zgłosze-
nia drogą mailową na adres: spacery@mia-
stoliteratury.pl. (nie wcześniej niż na 30 dni 
przed rozpoczęciem spaceru). Liczba uczest-
ników jest ograniczona.

Na stronie: www.budzet.dialoguj.pl 
w zakładce projekty

można zapoznać się zarówno z projekta-
mi ogólnomiejskimi jak i dzielnicowymi, 
znajdującymi się obecnie w fazie oceny 
formalno-prawnej. Wyniki weryfikacji po-
znamy 2 czerwca. 

„Tydzień Bibliotek”
w Krowoderskiej 
Bibliotece Publicznej

Dla krakowskich bibliotek miejskich te-
goroczny Tydzień Bibliotek, odbywający się 
pod hasłem „Biblioteka inspiruje”, był szcze-
gólny. Od 8 do 15 maja br. trwała promo-
cja portalu bibliotecznego krakowczyta.pl,  
który łączy w sobie funkcje wyszukiwarki 
książek i portalu społecznościowego.

Portal krakowczyta.pl pozwala wyszu-
kiwać książki we wszystkich krakowskich 
bibliotekach miejskich.

Krakowczyta.pl to również społeczność 
ludzi, którzy kochają czytać. Każdy kto zało-
żył konto na portalu, może połączyć je z kon-
tem bibliotecznym, oceniać i recenzować 
książki, dyskutować na temat przeczytanej 
lektury oraz tworzyć swoją wirtualną biblio-
teczkę. Krakowczyta.pl jest 
również miejscem promocji 
wydarzeń literackich. Każda 
z bibliotek prowadzi na por-
talu blog, informując na bie-
żąco o swojej ofercie.

5 CZERWCA 2016 roku
Plac Wszystkich Świętych

ŚWIĘTO MAGISTRATU,
ZAPRASZAMY NA

które w tym roku będzie poświęcone 
tematyce związanej z Budżetem Oby-
watelskim Miasta Krakowa.
Szczegółowy program 16. edycji „Dnia Otwar-
tego Magistratu” zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej Miasta Krakowa:

www.krakow.pl.

KLUB KULTURY
MYDLNIK I

AKCJA LATO JUŻ WKRÓTCE!
Czekamy na Młodych 

Konstruktorów!
Wiecie, co może po-

wstać z połączenia no-
wych technologii i zabawy na świeżym 
powietrzu? Z konstruowania robotów  
i malowania ogromnych wieżowców?  
Z budowania ogromnego statku ko-
smicznego i szycia zwariowanych kom-
binezonów? Z tworzenia elektromuzyki 
i znikania w czarnej dziurze? My wiemy! 
Niezapomniane wakacje Młodego Kon-
struktora! A gdy dodamy do tego jeszcze 
kilka wyjść i wycieczek... To nie będziecie 
chcieli wracać do domów!
● Termin: 27 czerwca – 22 lipca 2016
● Godziny: 8:00 do 16:00
● Wiek uczestników: 6-12 lat
● Koszt: 20 zł/dzień
● Koszty dodatkowe: ew. 8,5 zł
    obiad, bilety MPK na wycieczki
● Zapisy i wpłaty: do 20.06.2016

ZAPRASZAMY!
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Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 
roku w następujący sposób:
Kwotę 2 234 zł z zadania: „SP Nr 93 
– wykonanie podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych wraz z barierkami” 
(Dzielnicowy Program Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych), jednostka 
realizująca ZEO, przeniesiono na zada-
nie: „Zakup biletów do teatru/operetki 
dla osób starszych i niepełnospraw-
nych – mieszkańców Dzielnicy VI” 
(dział jw.), jednostka realizująca – CM 
im. H. Jordana.
UCHWAŁA Nr XXIV/196/2016
W sprawie ponownego zawarcie umowy 
najmu pomieszczenia tymczasowego. 
Radni zaopiniowali pozytywnie ponow-
ne zawarcie umowy najmu pomieszcze-
nia tymczasowego stosownie z pismem 
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Mia- 
sta Krakowa: ML-02.7123.184.2016.
JK 08.04.2016 roku.
UCHWAŁA Nr XXIV/197/2016
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016.
Zmieniono zakres zadania przyjęte-
go Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. z później-
szymi zmianami w następujący sposób:
Kwotę 755 711 zł z zadania:
„Remonty dróg i chodników na tere-
nie Dzielnicy VI Bronowice: ● remont 
chodnika po stronie południowej ul. 
Zarzecze na odcinku od ul. Kunickiego 
do ul. Lea wraz z nakładką asfaltową na 
odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. 
Lea ● wykonanie nakładki asfaltowej na 
ul. Kunickiego ● dokończenie remontu 
chodnika i pobocza na ul. Niedziałkow-
skiego ● naprawa jezdni przy studzien-
kach  i kratkach ściekowych, obniżenie 
progów zwalniających na ul. Wesele  
● remont chodnika z zatoką parkingową 
wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 50 – ul. 
Katowicka ● remont ul. Czepca ● remont 
chodnika na ul. Wł. Żeleńskiego na od-
cinku od ul. Katowickiej do posesji nr 
39 po stronie południowej ● wykonanie 
nakładki asfaltowej na ul. Złoty Róg  
● remont ul. Machaya ● remont chod-
nika na ul. Filtrowej” przeniesiono na 
zadanie:
„Remonty dróg i chodników na tere-
nie Dzielnicy VI Bronowice: ● remont 
chodnika po stronie południowej ul. 
Zarzecze na odcinku od ul. Kunickiego 
do ul. Lea wraz z nakładką asfaltową na 
odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Lea ● dokończenie remontu chodnika  
i pobocza na ul. Niedziałkowskiego  
● naprawa jezdni przy studzienkach  
i kratkach ściekowych, obniżenie pro-
gów zwalniających na ul. Wesele ● re-
mont chodnika z zatoką parkingową 
wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 50 – ul. 
Katowicka ● remont ul. Czepca ● remont 
chodnika na ul. Wł. Żeleńskiego na od-
cinku od ul. Katowickiej do posesji nr 
39 po stronie południowej ● wykonanie 
remontu ul. Kunickiego ● wykonanie 
nakładki asfaltowej na ul. Złoty Róg  
● remont ul. Machaya ● remont chodni-
ka na ul. Filtrowej”. Realizator pozostał 
ten sam – ZIKiT. Oba zadania należą 
do działu budowa, modernizacja, pra-
ce remontowe miejskiej infrastruktury 
drogowej w zakresie dróg wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w §66 Ust. 
1 Statutu.
UCHWAŁA Nr XXIV/198/2016
W sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa o przystąpienie do 
sporządzania Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla ob-
szaru objętego MPZP „Bronowice Małe 
Tetmajera” w celu uzyskania zgodności 
ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa” – dokument ujedno-
licony (Uchwała RMK Nr XII/87/03 
z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmienio-
na uchwałą RMK Nr XCIII/1256/10 
z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona 
uchwałą RMK Nr CXII/1700/14  
z dnia 9 lipca 2014 r.)
Zgodnie z trybem Art. 31 ust. 1, art. 
32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawnio-
skowano do Prezydenta Miasta Krako-
wa o przystąpienie do sporządzania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obszaru objętego 
MPZP „Bronowice Małe Tetmajera”  
w celu uzyskania zgodności ze „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa”.
Miejscowy Plan Zagospodarowani 
Przestrzennego „Bronowice Małe  
– Tetmajera” został zaskarżony do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w celu stwierdzenia jego nieważności. 
Skarżący ww. MPZP, jako powód za-
skarżenia wskazali niezgodność z do-
kumentem „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa” (Uchwa-

Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.

◁▷
ła RMK Nr XII/87/03 z 16 kwietnia 
2003 r. zmieniona uchwałą RMK Nr 
XCIII/1256/10 z 3 marca 2010 r.). 
W czasie obowiązywania zaskarżonego 
planu uchwałą RMK Nr CXII/1700/14 
z 9 lipca 2014 r. został zmieniony do-
kument Studium. 
Wobec powyższego cytując uzasadnie-
nie opracowania MPZP „Bronowice 
Małe – Tetmajera”:
„Plan obejmuje tereny położone  
w północno-zachodniej części Krako-
wa, ograniczone ulicami Pasternik, 
Groszkową, Katowicką, Balicką, Wit-
kiewicza oraz zachodnią granicą Kra-
kowa. W granicach przedmiotowego 
obszaru znajdują się m.in. południo-
wo-wschodnie obrzeża Tenczyńskiego 
Parku Krajobrazowego oraz układ 
dawnej wsi Bronowice Małe z histo-
rycznymi zespołami dworskimi Lu-
cjana Rydla i Kazimierza Tetmajera. 
Atrakcyjna lokalizacja i relatywnie 
duże obszary dotychczas niezabudo-
wane wpływają na duże zaintereso-
wanie inwestorów obszarem Brono-
wic Małych. Ze względu na dużą war-
tość przyrodniczą, krajobrazową i hi-
storyczną obszar ten wymagał wpro-
wadzenia zasad zagospodarowania 
przestrzennego poprzez kompleksowe 
rozwiązania obejmujące kompozycję 
funkcjonalno-przestrzenną, uwzględ-
niającą relacje z terenami otaczający-
mi, kształtowanie przestrzeni publicz-
nych i systemów zieleni oraz obsługę 
komunikacyjną i powiązania z ukła-
dem komunikacyjnym miasta” (źródło 
www.bip.krakow.pl).
Mając na uwadze dobro tego szczegól-
nego miejsca i jego mieszkańców, Rad-
ni zawnioskowali o przystąpienie do 
sporządzania MPZP dla tego obszaru 
uwzględniającego zapisy uchwały RMK 
Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 
roku.
UCHWAŁA Nr XXIV/199/2016
W sprawie projektu koncepcyjnego bu-
dowy ciągu pieszego przy ul. Brzegowej.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
koncepcyjny budowy ciągu pieszego 
na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 
1 jedn. ewid. Krowodrza, dz. nr 191/1 
obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. 
nr 328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Kro-
wodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie.




