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Godziny Przyjmowania
Mieszkańców:
poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.
Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby:
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek
nadesłanych tekstów.

TRAMWAJ DO BRONOWIC
JAN URBANOWICZ
Sekretarz TPB
napisz: tpbron@o2.pl

P

o wielu miesiącach spotkań
i konsultacji zapadła decyzja,
która jest korzystna dla mieszkańców
Bronowic Małych, o przebiegu linii
tramwajowej do Bronowic przez Rondo
Ofiar Katynia. Jak już wcześniej informowaliśmy, Kraków planuje budowę
linii tramwajowej z Krowodrzy Górki
przez Azory aż do Bronowic. Odcinek
do Bronowic ma rozpoczynać się na ul.
Weissa, w pobliżu pętli autobusowej na
Azorach, a kończyć pętlą tramwajową
przy ulicy Stawowej, przed centrum
budowlanym Obi, gdzie ma powstać
również parking w systemie Parkuj&Jedź oraz pętla autobusowa dla komunikacji podmiejskiej.
W prowadzonych przez Dzielnicę
IV konsultacjach aktywnie brali udział
radni Dzielnicy VI: Marta Drużkowska, Waldemar Antosiewicz oraz Stanisław Sikora, jak również sekretarz
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic Jan
Urbanowicz. Dla przypomnienia zaprezentowano cztery koncepcje przebiegu
linii tramwajowej z Azorów do Brono-

na podstawie OpenStreetMap.org

Instytut
Fizyki
Jądrowej
im. Henryka
Niewodniczańskiego
PAN

Obszar nowych
inwestycji
mieszkaniowych
i biznesowych

wic. Tylko w wariancie II planowana
linia przebiega przez Rondo Ofiar Katynia, uwzględniając potrzeby mieszkańców Bronowic Małych. Podczas
spotkań z mieszkańcami Dzielnicy IV
oraz przedstawicielami miasta – ZIKiT,
Wydziałem Gospodarki Komunalnej
oraz projektantami, przekonywaliśmy
do poparcia przebiegu planowanej
linii tramwajowej przez Rondo Ofiar
Katynia wzdłuż ulic Conrada i Jasnogórskiej. Podnosiliśmy, że taki przebieg
uwzględnia potrzeby największej liczby
mieszkańców, zarówno Dzielnicy IV
jak i Bronowic. Szczególnie, że istnieje
realne ryzyko, że w wyniku prowadzonej budowy osiedla mieszkaniowego
i centrum biznesowego koło Ronda
Ofiar Katynia (tereny Motelu Krak),
istniejąca linia tramwajowa z Bronowic Małych do centrum Krakowa nie
będzie w stanie zapewnić obsługi komunikacyjnej mieszkańcom Bronowic
Małych. Linia tramwajowa poprowadzona przez Rondo Ofiar Katynia może
stanowić alternatywne połączenie dla
Bronowic Małych w kierunku centrum,
jak również innych dzielnic Krakowa.
W celu zyskania poparcia mieszkańców Dzielnicy IV oraz przedstawi-

cieli miasta staraliśmy się pokazać, że
przebieg linii ulicami Conrada i Jasnogórską przez Rondo Ofiar Katynia jest
również najlepszym rozwiązaniem dla
największej liczby mieszkańców północno-zachodniej części Krakowa, jak
i pracowników zlokalizowanych w tym
obszarze stref handlowych i biznesowych. W toku dyskusji nad lokalizacją
przystanków zaproponowaliśmy, co
znalazło się w projekcie, zlokalizowanie przystanku na wysokości salonu
Skody przy ul. Conrada (w pobliżu wiaduktu kolejowego), tak by ułatwić dojście mieszkańcom osiedli zlokalizowanych przy ul. Chełmońskiego oraz ul.
Radzikowskiego. W tym miejscu zgodnie z planem ma powstać bezpieczne
przejście podziemne, które zapewni
mieszkańcom łatwy dostęp do przystanku tramwajowego.
Bardzo istotne w toku konsultacji
było poparcie mieszkańców Bronowic
Małych, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów. Kilkaset podpisów złożonych za
przebiegiem linii tramwajowej przez
Rondo Ofiar Katynia było wyraźnym
sygnałem dla przedstawicieli miasta,
że proponowany w wariancie II przebieg linii tramwajowej zapewni dogodny, łatwy oraz bliski dostęp dla największej liczby mieszkańców zarówno
Dzielnicy IV, jak Dzielnicy VI Bronowice, co znacząco poprawi jakość życia
w tej części miasta.

◁▷

SUKCES KONSULTACJI

Centra handlowe

Azory Zachód

Istniejące osiedla
Azory

Wariant II przebiegu linii tramwajowej, najbardziej korzystny dla mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice
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Czy uda się ocalić świetlicę?

Jako radni Dzielnicy VI Bronowice, wspólnie podjęliśmy temat trudny, ale
w naszej ocenie bardzo potrzebny i mogący przynieść ogromną korzyść naszej
lokalnej społeczności – mieszkańcom wszystkich pokoleń.

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

ŁUKASZ KRAJEWSKI

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

O

becnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 93 przy ul. Szlachtowskiego z dużym powodzeniem działa
prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świetlica środowiskowa
„Wspólna Chata”. Z uwagi na ograniczoną ilość pomieszczeń w szkole, świetlica będzie musiała przenieść się w inne
miejsce. Dzieci uczęszczające do niej, ich
rodzice i wychowawcy nawiązali bardzo
cenne więzi społeczne. Chcemy tą unikatową wartość nie tylko ocalić, ale także
wzmocnić i poszerzyć jej działanie.
W okolicy, zastępczego lokalu dla
świetlicy niestety nie ma. Jedyny należący do gminy budynek w naszej części
dzielnicy to budynek przy ul. Młodej
Polski 7. Znajdują się tam: przychodnia
lekarza rodzinnego, prywatne gabinety lekarskie, gabinety medycyny pracy
i ośrodek terapii uzależnień. Pełnią one
ważne funkcje – zwłaszcza gabinety
lekarzy rodzinnych, jednak część z nich
nie obsługująca lokalnej społeczności,
mogłaby znaleźć miejsce w innej lokalizacji. Tak uzyskane pomieszczenia mogłyby stać się nowym domem dla świetlicy środowiskowej. Nie chcemy likwidacji
przychodni, a jedynie zagospodarowania części tego budynku pod świetlicę,
mając nadzieję, że w przyszłości znalazłoby się tu miejsce dla szerszego grona
mieszkańców i ich inicjatyw: zajęć dla
dzieci, młodzieży, seniorów, a także dla
wszystkich ludzi z pasją, którzy chcieliby organizować zajęcia i szerzyć wiedzę
ze swoich dziedzin zawodowych i hobby.
Z czasem miejsce to mogłoby uzyskać
znaczenie ponadlokalne.
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MARGARETA PERČIĆ

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

Jako radni Dzielnicy VI odbyliśmy
w tej sprawie spotkania z Wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem, z Wiceprezydent Elżbietą Koterbą, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta panią Martą Witkowicz i Dyrektor Zarządu Budynków
Komunalnych panią Katarzyną Zapał.
Chcąc nadal działać w kierunku otwarcia
części budynku przy ul. Młodej Polski 7
na cele społeczne, potrzebujemy ogromnego wsparcia mieszkańców. Z tego powodu wkrótce odbędą się konsultacje
społeczne i będziemy zbierać podpisy
mieszkańców popierające tę inicjatywę.
Naszym pomysłem jest nie tylko
otwarcie części tego budynku dla mieszkańców, ale również otwarcie dla nich
przylegającego do budynku terenu i połączenie go z sąsiednim placykiem zabaw,
i dalej z zielonym terenem wzdłuż Młynówki Królewskiej.

Równocześnie staramy się o to, aby
gmina wykupiła prywatne działki przylegające do Młynówki Królewskiej poszerzając tereny gminne, tworząc park,
który mógłby również być wykorzystywany do aktywności mieszkańców,
a także jako „sala w plenerze”. Pani Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta, Marta

Witkowicz potwierdziła, że planowany
jest wykup tych działek, co daje nadzieję
na realizację naszej koncepcji.
Na tę chwilę potrzebujemy uzyskać
szerokie poparcie mieszkańców dla tej
inicjatywy, ponieważ podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji przez władze miasta, decydujący będzie właśnie
ich głos. Dlatego serdecznie zapraszamy
na konsultacje społeczne, podczas których będziemy udzielać wszelkich informacji w powyższej sprawie.

Konsultacje odbędą się

30 maja 2017 r. o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej nr 93
przy ul. Szlachtowskiego 31

Nasza część dzielnicy ma potężny
potencjał, lecz brakuje w niej miejsca,
gdzie mieszkańcy mogą nawiązywać relacje, budować wielopokoleniowe więzi,
tak cenne, lecz zanikające w dzisiejszym,
pełnym pośpiechu życiu. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie
naszych działań.

◁▷

MAŁGORZATA TUREK

MAMY SZANSĘ NA PARK
WOKÓŁ FORTU BRONOWICE

przestrzeni miejskiej, z której korzystaliby mieszkańcy. Jednocześnie uchroniłoby to otoczenie fortu przed degradacją, zapewniając mu odpowiednią
ekspozycję.
Efektem wszystkich głosów sprzeciwu wobec przedstawionej wersji planu było spotkanie, które odbyło się 13
marca tego roku w Miejskim Centrum
Dialogu. Jego inicjatorem była pani
Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa, która
zaprezentowała na nim wstępną propozycję zmiany projektu planu miejscowego. Propozycja ta zakładała znaczne
odsunięcie planowanej zabudowy od
fortu i przeznaczenie tak uzyskanego

południowej i od strony ul. Rydla pod
zabudowę mieszkaniową. W niektórych
miejscach możliwe było zlokalizowanie
zabudowy kilka metrów od fosy fortu. Pozostała część terenu wokół fortu
miała być przeznaczona na zieleń parkową. Niestety planowana zabudowa
przy ul. L. Rydla odcinałaby zupełnie
ŁUKASZ KRAJEWSKI
dostęp do przyszłego parku. Dostępny
Radny Dzielnicy VI
byłby on tylko od strony ul. H. Rodanapisz: krajewski.radny@gmail.com
kowskiego i z wylotu ul. L. Kmietowicza. Od strony ul. L. Rydla autor planu
ak Państwo wiedzą, sporządza- przewidział jedyny jest obecnie miejscowy plan nie wąską dróżkę
UL . RO
DAKOW
zagospodarowania przestrzennego dla wzdłuż krawędzi
SKIEGO
terenu wokół Fortu Bronowice pod na- fosy fortu, która razwą „Rejon Fortu Bronowice”. Plan ma czej obsługiwałaby
obejmować teren pomiędzy ul. L. Rydla, zabudowę mieszkalul. Bronowicką, ul. H. Rodakowskiego ną, niż wprowadzai terenem kolejowym na północy. Po za- ła mieszkańców do
FO
poznaniu się ze wstępnymi propozycja- parku. Ewentualny
BR RT
ON
mi planu, Rada Dzielnicy VI Bronowice park stałby się trudOW
I CE
wystosowała wnioski do Biura Plano- no dostępną enklawania Przestrzennego – odpowiedzial- wą otoczoną przez
nego w naszym mieście za sporządzanie ogrodzoną zabudowę jednorodzinną,
i nadzór nad pracami planistycznymi.
UL
.R
– teren
YD
23 grudnia ubiegłego roku po raz fosę fortu, tereny
LA
możliwej zabudowy
pierwszy wyłożono do publicznego kolejowe z kilkoma
– tereny zieleni urządzonej
wglądu projekt miejscowego planu za- jedynie wejściami.
gospodarowania przestrzeni „Rejon Enklawą do której Schemat lokalizacji zabudowy i terenów zielonych zgodnie z wersją
przedstawioną na spotkaniu w Miejskim Centrum Dialogu 13.03.2017 r..
Fortu Bronowice”. Wtedy też miesz- nie zaglądają mieszkańcy po raz pierwszy mogli zapoznać kańcy. W ten sposób teren, który ma po- terenu na zieleń parkową oraz rezysię z propozycją Biura Planowania tencjał w służeniu mieszkańcom, stałby gnację z drogi dojazdowej wzdłuż fosy
Przestrzennego. Niestety to co zapre- się raczej zmartwieniem policji.
fortu. Tym samym spełnione zostały
zentowano, mogło przypaść do gustu
Przedstawiony projekt planu spotkał wszystkie postulaty zawarte w uwatylko Agencji Mienia Wojskowego, któ- się z bardzo dużym sprzeciwem miesz- gach Rady Dzielnicy VI do pierwszego
ra zarządza fortem i otaczającym go te- kańców i wielu środowisk, w tym związa- wyłożenia planu. Pani wiceprezydent
renem. Projekt zakładał przeznaczenie nych z ochroną przyrody, ochroną zabyt- zadeklarowała również podjęcie roznajbliższego otoczenia fortu od strony ków i dawnej zabudowy fortecznej. Rada mów z Agencją Mienia Wojskowego,
Dzielnicy VI Bro- w celu wymiany terenów przy ul. L. RyUL . RO
nowice wystosowa- dla na inne tereny, będące własnością
DAKOW
SKIEGO
ła uwagi do planu, Miasta Kraków. Ostatnie doniesienia
żądając znacznego medialne zdają się potwierdzać, że rozodsunięcia zabudo- mowy takie są prowadzone.
wy od fortu, przeLiczymy, że przedstawiona nam
znaczenia całego te- propozycja wejdzie w życie w drugim
FO
renu wokół fortu wyłożeniu projektu planu do publiczneBR RT
ON
pod zieleń parkową go wglądu. Jeżeli jednocześnie dojdzie
OW
i usunięcia drogi do wymiany gruntów i Gmina Kraków
I CE
dojazdowej wzdłuż stanie się właścicielem tych terenów,
fosy fortu. Pozwoli- istnieje realna szansa na stworzenie
łoby to na otwarcie pięknej przestrzeni publicznej – parku,
UL
.R
przyszłego parku który będzie służyć mieszkańcom.
Y
– teren
DL
A
możliwej zabudowy
od strony ul. L. Ry– tereny zieleni urządzonej
dla i tym samym
Dziękujemy za wszystkie głosy
stworzenie ciekawej wsparcia w tej sprawie.
Schemat lokalizacji zabudowy i terenów zielonych zgodnie z projekUL
.

BR
ON

OW
I

CK
A

J

UL
.

BR
ON

OW
I

CK
A

TEREN KOLEJOW Y

TEREN KOLEJOW Y

◁▷

tem planu przy pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego
wglądu 23.12.2016 r.
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maja w Szkole Podstawowej nr 50 im. Wł. Tetmajera miały miejsce główne obchody 200 lat Oświaty Bronowickiej,
które stały się kanwą tegorocznego „Festynu Bronowickiego”, organizowanego w szkole od lat. Rozpoczęła je msza
święta w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, po której nastąpiła część oficjalna – wręczenie „Bronowickich Oskarów Oświatowych” – pamiątkowych statuetek ufundowanych przez Radę Dzielnicy VI Miasta Krakowa. Statuetki otrzymały instytucje, od
których zależy rozwój bronowickiej oświaty. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Krakowa, Dzielnicy VI
oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli Dzielnicy VI.
Następnie, w atmosferze festynu, mogliśmy zobaczyć bogaty program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z bronowickich szkół. Nie zabrakło też akcentów sportowych, wszak wiele z tych szkół może poszczycić się osiągnięciami na tej niwie. Był to
też dzień szczególny dla absolwentów Szkoły Podstawowej nr 50 – spotkanie po latach. To z myślą o nich została przygotowana
„strefa absolwenta”, w której mogli wrócić wspomnieniami do dawnych lat, przeglądając szkolne kroniki. Co ciekawe, cieszyły się
one również dużym zainteresowaniem obecnych roczników.
Główne obchody poprzedziły liczne konkursy międzyszkolne, spotkania oraz wydana z tej okazji publikacja pt. „200 lat oświaty w Bronowicach Małych 1817 – 2017”. Laureatów poszczególnych konkursów z dziedziny literatury, plastyki, fotografii oraz
wiedzy o bronowickich szkołach poznamy w kolejnym numerze. Z nagrodzonymi pracami będzie można zapoznać się również na
łamach „Gazety Bronowickiej”. Będą one towarzyszyły kolejnym wydaniom.
[IS]

GALERIA

Wręczanie „Bronowickich Oskarów”

fot. A. Radwan, B. Kotek

Goście honorowi

Wystąpienie Pana Dariusza Domajewskiego – reprezentującego Prezydenta
Miasta Krakowa oraz Pana Łukasza Słoniowskiego – Przewodniczącego Komisji Edukacji RMK

Absolwenci SP nr 50

więcej zdjęć na stronie internetowej Sp nr 50

Dostojna Jubilatka!
Szkoła Podstawowa nr 153
im. ks.prof. Józefa Tischnera

Pokaz gimnastyki artystycznej

Galeria prac konkursowych

MAŁGORZATA KUBIAK
JADWIGA WIĘCŁAWEK

Występ zespołu „Geo” z Zespołu
Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Nauczyciele SP 153

W

Wręczanie nagród

Pamiątkowy medal dla SP 50
od KS „Bronowianka”

Licznie zgromadzeni mieszkańcy i absolwenci

Występ klasy 3b SP 50

marcu Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie
świętowała jubileusz 35-lecia istnienia
placówki oraz 15-lecia nadania szkole
imienia ks. prof. Józefa Tischnera.
Honorowy Patronat nad uroczystością objął Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin, który osobiście wziął
udział w święcie szkoły.
Wśród gości obecni byli również:
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, radna Miasta
Krakowa, zastępca przewodniczącego
Komisji Edukacji Marta Patena, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa prof.
Uniwersytetu Ekonomicznego dr hab.
Mariusz Andrzejewski, przedstawiciel Wydziału Edukacji Pani inspektor
Kinga Nizioł, w imieniu Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier
Marcin Bigaj, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej
ks. dr Krzysztof Wilk, Dziekan Dekanatu Bronowice ks. prałat Józef Caputa,
ks. Proboszcz parafii św. Jana Kantego
Zbigniew Zięba, Dyrektor Klubu Sportowego „Bronowianka„ Pan Andrzej
Szymik, Radna Dzielnicy VI Pani Alicja
Strzebońska, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Dzielnicy VI Bronowice – przedszkoli, szkół
i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Kraków „Zachód”, pierwszy Dyrektor
szkoły Pani Jolanta Piwowońska, bracia
księdza profesora – Marian i Kazimierz
Tischner oraz Rodzina Szkół Tischnerowskich z pocztami sztandarowymi.
ciąg dalszy na str. 10

fot. Waldemar Antosiewicz

(po tych, którzy śmiecą)

Jedni bez refleksji wyrzucają, inni z mozołem sprzątają

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

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

P

rognoza pogody nie nastrajała optymistycznie. 22 kwietnia
miał się zacząć deszczowo. Pojawił się
niepokój. W zeszłym roku na akcji wiosennego sprzątania Strugi byli tylko
harcerze i ja, jako obserwator-fotograf.
Pogoda wówczas była piękna – wiosenna, ciepła i słoneczna. Plakaty zachęcające mieszkańców do udziału w akcji nie
pomogły. Jeśli nikt nie przyszedł wtedy,
to kto się zmusi w chłodzie i deszczu?
Dziewiąta rano – zbiórka na ul. Tetmajera przy placu zabaw. Dziesięć osób.
Są nawet rodzice z dziećmi. Uff, myślę
sobie – jest dobrze. Rozdzielamy worki, rękawiczki i bierzemy się do roboty.
Nie ma na co czekać. Deszcz kropi coraz mocniej. Dzielimy się na dwie grupy.
Jedna przeczesuje koryto od wysokości
przedszkola, druga liczniejsza idzie dalej
wzdłuż ulicy i zaczyna sprzątanie, schodząc w dolinkę ze skarpy przy parkingu.
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Jest tyle śmieci, że utkniemy tu wszyscy
na dobre dwie godziny. A czego to ludzie
tu nie powyrzucali – opony, rulony papy,
hałda szkła, całe worki z odpadkami,
kawałki wykładzin, stare ubrania. Lata
lecą, mamy XXI wiek, a dla niektórych
naszych sąsiadów czas stanął w miejscu.
Kiedyś niepotrzebne rzeczy wyrzucano
do rzeki, aby spłynęły gdzieś tam daleko. Ale tutaj nie spłyną. Potok za mały,
zbyt płytki – śmieci zostaną tam gdzie je
rzucono. Zastanawia ta pogarda dla dobra publicznego. Przecież to jest nasze,
wspólne. Dlaczego działamy przeciw sobie? Co zawiodło? Wychowanie w domu?
A może edukacja? Jedni bez refleksji
wyrzucają, inni z mozołem sprzątają.
Jedni psują, drudzy naprawiają. Hańba
pierwszym, pochwała należna drugim.
Czy miał rację Cyprian Kamil Norwid
pisząc „Polacy – naród wspaniały, społeczeństwo żadne”? Podobnie o naszych
rodakach myślał Piłsudski, ale wyrażał
się bardziej dosadnie: „Naród wspaniały, tylko ludzie k…”. Ale on się miał za
Litwina, ale takiego z tej przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, gdzie Litwini szli
zazwyczaj razem z Koroniarzami, co
nie wykluczało drobnych, wzajemnych
uszczypliwości.
Ja jednak wolę cytat z Napoleona
Bonaparte: „Zostawcie to Polakom. Dla
nich nie ma nic niemożliwego”. A skoro tak mówił sam Napoleon, to trzeba
przerwać te refleksje i wziąć się znowu

do pracy. Posuwamy się dalej korytem
w górę potoku, ku kościołowi św. Antoniego. Tutaj teren trudniejszy. Brzegi
coraz bardziej strome. Jednak zapełnionych worków przybywa. Wtem nowa
niedogodność. Rozpadało się na całego.
Pracujemy już ładnych kilka godzin, trochę sił ubyło. Myślę sobie: No tak – to koniec. Tylko patrzeć jak grupa zacznie się
ewakuować – jak mówią wojskowi – na
z góry upatrzone pozycje. Te pozycje to
dziś „domowe pielesze”. Ale tu miła niespodzianka. Deszcz w ogóle nie zachwiał
morale grupy. Żadnych narzekań, wszyscy pracują, jakby nigdy nic, tylko głowy
zasłonięte kapuzami. I ta wytrwałość zostaje nagrodzona. Deszcz szybko ustaje, zza chmur wychodzi słońce. Ostatnie kwadranse naszej akcji przebiegają
w miłej, niemal piknikowej atmosferze.
Łup przecież obfity – worków ze śmieciami bez liku. Teraz taszczymy je na
wyznaczone miejsca zbiórek z dumą,
niczym wojsko zdobyczne na wrogu chorągwie. Ale po akcji pozostaje coś więcej – satysfakcja z dobrze wykonanego
zadania. Świadomość, że można zrobić
coś wspólnie dla naszych Bronowic. Naprawdę nie sądziłem, że grupa zapaleńców zebrana naprędce niczym pospolite
ruszenie, będzie zgrana jak oddział komandosów do zadań specjalnych. I nie
przypuszczałem, że nasza bronowicka
młodzież będzie tego naszego oddziału
awangardą. Tak, tak można by powiedzieć za naszym mistrzem Kochanowskim „Serce roście, patrząc na te czasy…”

-•-

Serdeczne podziękowania dla uczestników wspólnej akcji oraz dla radnej
Marty Drużkowskiej, która koordynowała akcję z ramienia Rady Dzielnicy
VI Bronowice. Podziękowania dla Pani
Prezes Barbary Miszczyk za przyłączenie się do inicjatywy i posprzątanie terenu przy tzw. „krzyżu”. Podziękowania
dla MPO za sprawne wywiezienie „całej
tej góry śmieci”.
Nieobecnych, a chętnych do pomocy
zapraszamy za rok. Pamiętajcie to też są
Wasze Bronowice, a śmieci jeszcze trochę
zostało na innych odcinkach strumienia.
A do śmiecących – apelujemy o zaniechanie niecnych praktyk.

◁▷

CHWAŁA SPRZĄTAJĄCYM STRUGĘ BRONOWICKĄ

fot. Jadwiga Więcławek

mali pamiątkowe medale (wykonane wg
projektu Pani dr Grażyny Bilik, nauczycielki plastyki w naszej szkole) oraz monografię upamiętniającą historię placówek
oświatowych naszej dzielnicy „200 lat
oświaty w Bronowicach Małych 1817 –
2017” i wydany specjalnie na tę okazję
folder szkoły „35 lat Szkoły Podstawowej
nr 153 w Krakowie im. ks. prof. Józefa
Tischnera”.
Po części oficjalnej goście obejrzeli
spektakl opowiadający historię szkoły,
w którym udział wzięli uczniowie klas:
2a, 6a, 6b, 6s oraz balet i szkolną sekcję judo. Scenariusz spektaklu opracowały Panie Anna Strojny (nauczycielka
nauczania zintegrowanego) i Jadwiga
Więcławek (nauczyciel bibliotekarz).
Scenografię zaprojektowała i wykonała
Pani Dorota Martinek (nauczycielka nauczania zintegrowanego). Grupę baletową w układzie „Płomienie” przygotowała
Pani Alona Kinzerska, a występ judo Pan
Michał Wołoch (absolwent naszej szkoły).
Po zakończonej części artystycznej nastąpił moment przyjmowania gratulacji od dyrektorów szkół noszących imię
naszego patrona oraz zaprzyjaźnionych
szkół podstawowych i przedszkoli z naszej dzielnicy.
Na koniec, jako puentę, przytoczymy
słowa, które skierował Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Stanisław
Nowak w liście gratulacyjnym do Pana
Dyrektora Jana Hrynczuka:
„Każdy jubileusz niesie ze sobą piękne chwile, skłania do zadumy i refleksji nad tym co minęło, ale też do spojrzenia w przyszłość, albowiem jest to
święto tych wszystkich, których Szkoła
połączyła.”

Fragment spektaklu opowiadającego historię szkoły
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◁▷

Uroczystość rozpoczęła msza święta sprawowana przez proboszcza ks.
Zbigniewa Ziębę, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił delegat
Metropolity Krakowskiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – ks.
dr Krzysztof Wilk. Współkoncelebransami byli ks. prałat Józef Caputa, ks. prałat Jan Franczak (pierwszy i wieloletni
proboszcz parafii) oraz szkolny katecheta ks. Bogdan Jeleń. Część oficjalną
uroczystości kontynuowano w szkole.
Po powitaniu gości przez Pana Dyrektora Jana Hrynczuka i przemówieniach
Pana Ministra Jarosława Gowina oraz
reprezentantów Rady Miasta Krakowa – Pana Bogusława Kośmidera i Pani
Marty Pateny – zostały wręczone złote
medale pracownikom, którzy są w naszej
placówce ponad 30 lat: Pani Ewa Jawor,
Pani Lilla Wózek, Pani Małgorzata Jedlikowska oraz Pani Lidia Słowiak. Honorowe medale z rąk Pana Dyrektora Jana
Hrynczuka otrzymali także: Jarosław
Gowin, Bogusław Kośmider, Barbara
i Marian Tischner, Kazimierz Tischner
oraz Klub Sportowy „Bronowianka”.
W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział dyrektorzy i reprezentanci „Rodziny Szkół Tischnerowskich” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu,
z Zespołu Szkół w Ligocie, z Zespołu
Szkół nr 2 w Żorach, z Zespołu Szkół nr
10 w Jastrzębiu Zdroju, z Zespołu Szkół
Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie,
z Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach, ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, ze Szkoły Podstawowej nr 135
w Krakowie, z Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie, z Zespołu Placówek Oświatowych
w Radziszowie wraz z pocztami sztandarowymi. Wszyscy honorowi goście otrzy-

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

XXXVIII

sesja Rady
Dzielnicy VI
Bronowice odbyła się 27 kwietnia 2017 r.
Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/2017
w sprawie opinii dla planowanej rozbudowy
ul. Brzezińskiego.
Radni pozytywnie zaopiniowali Wariant
II planowanej rozbudowy ul. Brzezińskiego
z budową pętli autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną w Krakowie w ramach
wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji węzła przesiadkowego „Rząska – Mydlniki-Wapiennik”.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017.
W § 1 radni przenieśli środki z zadania
przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/273/2017
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.03.2017 r.
w następujący sposób:
1. Kwotę 30 000 zł z zadania: „Przebudowa
ul. Pileckiego – wykonanie projektu (WPF)”
na zadanie: „Remonty dróg, chodników
i oświetlenia” (Budowa, modernizacja, prace
remontowe miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie,
o którym mowa w § 66 ust.1 statutu, realizator – ZIKiT);
2. Kwotę 5 000 zł z zadania: „Przebudowa
ul. Pileckiego – wykonanie projektu (WPF)”
(dział jw., realizator – ZIKiT) na zadanie:
„Organizacja koncertów w amfiteatrze” (Lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne, realizator – CM im.
H. Jordana).
Kwota na zadanie: „Remont dróg, chodników
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1 niniejszej
uchwały wynosi 422 702 zł, realizator: ZIKiT.
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy i kwotę zadania przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/
273/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice
z 09.03.2017 r. w następujący sposób:
Z zadania: „Przebudowa ul. Pileckiego – wykonanie projektu (WPF)” (kwota 35 000 zł,
realizator – ZIKiT) na zadanie: „Przebudowa
ul. Pileckiego – rozpoczęcie dokumentacji
projektowej (WPF)” (kwota 0 zł, realizator –
ZIKiT) – dział Budowa, modernizacja, prace
remontowe miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie,
o którym mowa w § 66 ust.1 statutu.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/
274/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice
z 09.03. 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowa-

lata
2017
2018

Fazy realizacji
rozpoczęcie dokumentacji
projektowej
zakończenie dokumentacji projektowej, pozyskanie przyjęcia zgłoszenia
robót, realizacja

Kwota
0 zł
435 000 zł

UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2017
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania
z działalności Zarządu Dzielnicy VI w 2016 r.
Radni przyjęli roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na
realizację zadań w roku 2016.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/280/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017.
Zmieniono zakres rzeczowy zadań
przyjętych Uchwałą Nr XXVII/212/2016
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 07.07.2016
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXVI/
367/2017 z 09.03.2017 r. w następujący
sposób:
1. Z zadania: „Przedszkole Nr 38 – wymiana
nawierzchni placu na poliuretanową” na za-

danie: „Przedszkole Nr 38 – remont urządzeń
zabawowych”. Kwota 5 000 zł i realizator
ZEO pozostały bez zmian.
2. Z zadania: „Przedszkole Nr 137 – doposażenie placu zabaw” na zadanie: „Przedszkole
Nr 137 – dokończenie wymiany chodników
w ogrodzie i inne prace remontowe”. Kwota 10 000 zł i realizator ZEO pozostały bez
zmian (dział: Prace remontowe: szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz
żłobków).
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadań przyjętych Uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady
Dzielnicy VI z 07.07.2016 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/273/2017 z 09.03.2017 r.
w następujący sposób:
1. Z zadania: „Integracyjny Dzień Sportu
z piknikiem rodzinnym EDF pn. Dzień Różnorodności oraz Integracyjne Dni Bronowic
w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością” na
zadanie: „Integracyjny Dzień Sportu z piknikiem rodzinnym pn. Dzień Różnorodności
oraz Integracyjne Dni Bronowic w ramach
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham
Kraków z Wzajemnością” (możliwość wyłonienia wykonawcy zewnętrznego w zakresie
realizacji zadania). Kwota 14 760 zł i realizator SO pozostały bez zmian (dział – Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych.
2. Z zadania: „Spotkanie integracyjne dla osób
niepełnosprawnych – mieszkańców dzielnicy” na zadanie: „Spotkanie integracyjne dla
osób niepełnosprawnych – mieszkańców
dzielnicy” (tryb bezprzetargowy na podstawie
art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie). Kwota 9 240 zł i realizator SO pozostały bez zmian
(dział – Dzielnicowy program wspierania
osób niepełnosprawnych).
3. Z zadania: „Zajęcia usprawniające w wodzie” na zadanie: „Zajęcia usprawniające
w wodzie – zakup karnetów” (tryb bezprzetargowy na podstawie art. 19a ustawy
z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Kwota 6 080 zł
i realizator SO pozostały bez zmian (dział –
Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych).
4. Z zadania: „KS Bronowianka – nagłośnienie hali sportowej i zakup dwóch wiat dla
zawodników wraz z siedziskami” na zadanie:
„KS Bronowianka – zakup i dostawa diodowej tablicy wyników na boisko, zakup dwóch
wiat dla zawodników wraz z siedziskami”.
Kwota 18 000 zł i realizator ZIS pozostały bez zmian (dział – Dzielnicowy program
wspierania działalności miejskich placówek:
oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia).
§ 3 Przeniesiono środki finansowe z zadania
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016
Rady Dzielnicy VI z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XXXVII/273/2017
z 09.03.2017 r. oraz § 2 niniejszej uchwały
w następujący sposób:

Z zadania: „Zajęcia usprawniające w wodzie
i na sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z fizjoterapeutą – konkurs
ofert” kwotę 600 zł przeniesiono na zadanie:
„Zajęcia usprawniające w wodzie – zakup
karnetów” (tryb bezprzetargowy na podstawie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Realizator SO pozostał bez zmian (dział –
Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych).
UCHWAŁA Nr XXXVIII/281/2017
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 466 obr. 2 Krowodrza przy ul. Jadwigi z Łobzowa.
Pozytywnie zaopiniowano ustanowienie
prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 466 obr.
2 Krowodrza przy ul. Jadwigi z Łobzowa na
rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/282/2017
w sprawie zarezerwowania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 środków na pozyskanie przez Gminę Kraków prywatnych
działek o numerach 187/3, 183/5, 182/6,
181/6, 180/13,180/11, 179/7, 177/5,
166/6, 155/11, 492/3 Obr. 3 Krowodrza

w Parku Młynówka Królewska na odcinku
od ulicy Piastowskiej do ulicy Młodej Polski.
Radni zawnioskowali o zarezerwowanie
w budżecie Miasta Kraków na 2018 r. środków na wykup przez Gminę Kraków prywatnych działek w Parku Młynówka Królewska na
odcinku od ulicy Piastowskiej do ulicy Młodej
Polski, celem powiększenia terenu zielonego,
na którym mógłby powstać park rekreacyjny
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2017
w sprawie zarezerwowania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 środków na pozyskanie przez Gminę Kraków działek nr: 288,
379/34, 379/35, 348, 356 , 357/1, 359/1,
359/2, 403, 404/3, 448/3, 449, 450, 458,
466, 550/3, 551/3, 552/3, 553/6, 553/7,
562/3, 586/3, 587/1, 603/1, 769/14,
769/19, 842 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza

położonych w obrębie parku Młynówka Królewska na odcinku od ulicy Młodej Polski do
ulicy Armii Krajowej.
Radni zawnioskowali też o zarezerwowanie w budżecie Miasta Kraków na rok 2018
środków na wykup przez Gminę Kraków ww.
działek należących do osób fizycznych oraz
na wykup przez Gminę Kraków brakujących
udziałów w działkach nr 357/1, 458, 466
i 586/3 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza, których
Gmina Kraków jest współwłaścicielem. Działki te położone są w obrębie parku Młynówka
Królewska na odcinku od ulicy Młodej Polski
do ulicy Armii Krajowej. Ich wykup będzie
służył powiększeniu i prawidłowemu zagospodarowaniu terenów zielonych, na których
mógłby powstać park rekreacyjny otwarty dla
wszystkich mieszkańców.

◁▷

dzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach
2017-2018.
W § 1 Uchwały Nr XXXVII/274/2017
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.03. 2017
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do WPF
i WPI, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2017-2018 wprowadzono następujące zmiany:
1. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2017 dotychczasowy
zapis: „wykonanie projektu” zastąpiono nowym o brzmieniu: „rozpoczęcie dokumentacji
projektowej”;
2. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2017 podaną kwotę zmniejszono do kwoty 0 zł;
3. w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy realizacji inwestycji na rok 2018 dotychczasowy
zapis: „realizacja zadania” zastąpiono nowym o brzmieniu: „zakończenie dokumentacji projektowej, pozyskanie przyjęcia robót,
realizacja”;
4. w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła finansowania zadania na rok 2018 podaną kwotę zwiększono do kwoty 435 000 zł.
W § 2 po uwzględnieniu powyższych zmian
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr
XXXVII/274/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.03.2017 r. otrzymuje następujące
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Pileckiego.
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się ulicą .
Źródło finansowania: środki wydzielone do
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, w biurze
Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.
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