
M I E S I ĘC Z N I K  R A DY  DZ I E L N I C Y  V I  B RO N OWI C E

egzemplarz bezpłatnywww.dzielnica6.krakow.pl ISSN 1426-5044Nr 223 wrzesień Kraków 2020

BRONOWICE MAŁE 
informacje

INWESTYCJE DZIELNICY
zgodnie z założonym planem

BUDŻET
OBYWATELSKI
projekty

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO



2

Wydawca: Rada Dzielnicy VI
                 Bronowice
ul. Zarzecze 124 a/104, 30-134 Kraków

Redaktor naczelny: Bogdan Smok

Redaguje: Ilona Stus

Okładka: fot. Bogdan Smok

Strefa wypoczynku – siłownia  
e-mail: 
gazetabronowicka@gmail.com 

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail:
rada@dzielnica6.krakow.pl
Druk:

ROMAPOL,
ul. Rydlówka 5,
30-363 Kraków
tel. 511 999 660
romapol@romapol.pl
ISSN: 1426-5044
Nr 223 wrzesień Kraków 2020
Nakład: 4 tys. egz.
egzemplarz bezpłatny

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

Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu:
Wojciech Litwicki 

Członkowie Zarządu: 
Wojciech Borkowski
Waldemar Janusz 
Michał Płaza
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ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-134 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
W OKRESIE PANDEMII: 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonymi kontaktami,
dotychczasowe dyżury członków Rady Dzielnicy VI zostały odwołane.

Ewentualny kontakt możliwy jest m.in. drogą mailową. Wykaz adresów 
mailowych i telefonów do radnych można znaleźć na stronie dzielnicy: 
www.dzielnica6.krakow.pl w zakładce: Rada Dzielnicy/Radni Dzielnicy

STRAŻ MIEJSKA KONTAKT (m.in. dla DZIELNICY VI)
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

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00-13.00

INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 
800 190 590

WOJEWÓDZKA STACJA 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:
• alarmowy: 667 881 188;
• informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00;
• dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37
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projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„LINDEGO”
wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko i niezbędną dokumentacją

do 14 października 2020 r.
Uwagi należy składać 

w nieprzekraczalnym terminie 

do 28 października 2020 r. 

◁▷

INWESTYCJE DZIELNICY 
ZGODNIE Z ZAŁOŻONYM PLANEM 

Szanowni Państwo

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

Pomimo trwającej pandemii ko-
ronowirusa i tego co się z tym 

wiąże, zmniejszonych wpływów środ-
ków finansowych do Budżetu Miasta,  
nasze zaplanowane na ten rok  inwesty-
cje powinny zostać zrealizowane.

W tej chwili na ukończeniu jest 
przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa 
przejścia na wały rzeki Rudawy”, które 
połączy Dzielnicę VI Bronowice z Dziel-
nicą VII Zwierzyniec, poprzez drewnia-
ny mostek na Rudawie.

Przygotowanie tej inwestycji ma 
kilkuletnią historię, ale najważniejsze 
jest to, że zmierza ona do szczęśliwego 
zakończenia.  

W tym roku również powinien za-
kończyć się kilkuletni proces budowy 
zatok parkingowych przy ul. Bronowic-
kiej, na odcinku od ul. Armii Krajowej 
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Plac zabaw

Budowa przejścia na wały Rudawy

Strefa wypoczynku 

do ul. Przybyszewskiego. Za-
rząd Dróg Miasta Krakowa pod- 
pisał umowę z wykonawcą na 
realizację zatok parkingowych 
przy blokach 69-71. 

O budowę zatok parkingo-
wych wnioskowali mieszkańcy 
ul. Bronowickiej, którzy z dnia 
na dzień zostali pozbawieni 
możliwości parkowania na prawym pa-
sie jezdni, w związku z wprowadzoną 
na tym odcinku drogi zmianą organi-
zacji ruchu. 

Zakończona natomiast została inwe- 
stycja pn. „Strefa Wypoczynku” w Parku 
Młynówka Królewska, zgłoszona przez 
mieszkańców i zrealizowana w ramach  

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

części projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„WIEDEŃSKA”
wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko i niezbędną dokumentacją

do 12 października 2020 r.
Uwagi należy składać 

w nieprzekraczalnym terminie 

do 26 października 2020 r. 

◆ na piśmie w UMK, w Punktach Obsługi Mieszkańców lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej  
obsłudze klienta – poprzez wrzucenie do odpowiedniego pojemnika w pobliżu wejścia do budynku UMK 
◆ drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 
41, 31-545, Kraków ◆ drogą elektroniczną (maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl) 
lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.krakow.pl oraz 
za pośrednictwem platformy  ePUAP. 

Wyżej wymienione projekty planów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz niezbędną dokumentacją udostępnio-
ne zostaną do wglądu poprzez:
◊ bezpośredni kontakt i obsługę obywate-
li w Wydziale Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Krakowa (ul. Mogilska 41, 
parter) w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem: 
sobót, niedziel i świąt). Projekty można zo-
baczyć wyłącznie po uprzednim umówieniu  
i potwierdzeniu wizyty mailem pod adresem: 
bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie 
pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42;
◊ zamieszczenie projektu planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko na stro-
nie internetowej: www.bip.krakow.pl zakładki: 
Strategie, polityki, programy>Planowanie 
Przestrzenne>Plany sporządzane.

Uwagi należy składać z podaniem oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska 
albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

ⱱ ⱱ

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie ww. mpzp zostanie przeprowadzona  
1 października br., w UMK, pl. Wszystkich Świę-
tych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

Uwagi można składać:

 Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą nr XIX/ 
172/2020 (str. 9) w sprawie uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Wiedeńska”.

Budżetu Obywatelskiego przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej.

Strefa wypoczynku zamyka prze-
strzeń, w której znajduje się plac zabaw  
i smoczy skwer dla dzieci, a także si-
łownia dla wszystkich – od młodzieży 
do seniorów.
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Osiedle Widok – okolice pętli 

Osiedle Widok

TO NIE SLOGAN, ALE NIEZAPRZECZALNY FAKT
Mieszkamy na jednym z najpiękniejszych osiedli w Krakowie…

Nasze osiedle położone jest w za-
chodniej części miasta, nieomal 

w samym środku zielonej Dzielnicy Bro-
nowice. Usytuowanie budynków miesz-
kalnych sprawia, że jest niezwykle prze-
stronne, a ponadto umożliwia bardzo do- 
bre przewietrzanie. Funkcjonują tu dwa 
sklepy jednej z sieci, dobrze zaopatrzone, 
z niezwykle życzliwym kierownictwem 
i sympatyczną obsługą. Godziny otwar-
cia tych sklepów umożliwiają wszystkim 
mieszkańcom dokonywania zakupów  
w dogodnym dla każdego czasie dnia. Tu 
także funkcjonują mniejsze sklepiki, tak 
bardzo potrzebne w codziennym życiu. 
Nasze osiedle jest niezwykle przyjazne 
dla wszystkich jego mieszkańców – se-
niorów, młodzieży i tych najmłodszych 
dzieciaków, których mamy wożą ich 
traktem spacerowym, biegnącym środ-
kiem osiedla, z dala od ruchu samocho-
dowego. Przy Parku Młynówki Królew-
skiej funkcjonuje ogródek jordanowski 
dla dzieci, wyposażony w liczne huś-
tawki, karuzele, zjeżdżalnie i urządzenia 
do ćwiczeń sprawnościowych. Władze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” 
zadbały, by między budynkami, na prze- 
stronnych miejscach zieleni były mini 

WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl

ogródki zabaw dla dzieci oraz liczne 
ławki, umożliwiające odpoczynek dla se-
niorów. Jest tu także Zespół Szkół, do 
którego uczęszczają dzieci od 7 aż do 19 
roku życia. Mamy też dwa przedszkola, 
gdzie pod opieką przedszkolanek 3-lat-
kowie rozpoczynają życie poza domem. 
Jest Osiedlowy Dom Kultury, który 
swoimi funkcjami służy mieszkańcom 
osiedla. Mieści się tu oddział biblioteki 
miejskiej. W obrębie osiedla funkcjonu-
ją dwa boiska Orlik, a Spółdzielnia za-
dbała, by można było uprawiać sport na  
wolnym powietrzu, na trawiastym bo-
isku położonym centralnie na osiedlu.

Mamy jednak i uciążliwości, takie jak 
skandaliczny stan sanitarny w pobliżu 
pętli tramwajowej. Nie bacząc na to, że 
jest to miejsce publiczne i często uczęsz-
czane przez mieszkańców, a także przy-
jezdnych, grupa bezdomnych upodoba-
ła sobie ten teren do jego okupywania  
i spożywania alkoholu oraz do załatwia-
nia swoich potrzeb fizjologicznych bez 
skrępowania. Rada Dzielnicy wystą-
piła do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta 
Krakowa o przejęcie części terenu od 

właścicieli posesji nieopo-
dal pętli tramwajowej, w któ-
rej usytuowane są sklepy, co 
umożliwiłoby utrzymanie 
czystości przez MPO. Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy na-
szego osiedla zasługują na 
pomoc i działania ze strony 
miasta, które definitywnie 
rozwiążą ten problem. 

W tym miejscu chcemy 
podziękować Panu Prezyden-
towi jak i Radnym Miasta 

Krakowa za konkretne kroki podjęte dla 
realizacji inwestycji przebudowy Przed-
szkola nr 38. Mamy nadzieję, że podjęte 
działania będą konsekwentnie realizo-
wane, bo warunki w jakich przychodzi 
prowadzić w chwili obecnej opiekę nad 
najmłodszymi są już niedopuszczalne.

Na „Widoku” jest usytuowane boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni asfalto-
wej, a stan tej nawierzchni jest krótko 
mówiąc opłakany. Spółdzielnia SM „WI-
DOK” rozważała renowację tego boska, 
jednak mieszkańcy domagali się, by 
niezwłocznie wymienić nawierzchnię 
na trakcie spacerowym, łączącym Park 
Młynówki Królewskiej z ul. Balicką. 
Jako Radni z okręgów „Widoku” uwa-
żamy, że boisko to winno być boiskiem 
ogólnodostępnym także dla okolicznych 
mieszkańców, którzy chcieliby rekre-
acyjnie grać w koszykówkę, siatkówkę 
czy też w tenisa. Mamy zapewnienie 
zarządu spółdzielni, o zgodzie na nie-
odpłatne użyczenie miastu tego tere-
nu, na umowny okres. Pozwoliłoby to 
na przebudowę tego boiska i wykona-
nie sztucznej nawierzchni, ze środków 
miejskich, bardziej przyjaznej dla re-
kreacyjnego uprawiania sportu. Prze-
cież z uwagi na własności gruntów, 
miasto nie może finansować wielu, tak 
potrzebnych mieszkańcom inwestycji.

Radni reprezentujący tereny Osie-
dla Widok: Waldemar Janusz, Jerzy 
Kopacz, Michał Płaza, Janusz Sitarski, 
Marcin Rzeszowski i ja, Wojciech Li-
twicki, jesteśmy na co dzień, do dyspo-
zycji wszystkich mieszkańców. ◁▷

fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
Li

tw
ic

ki



5

fo
t.

 M
ar

ta
 D

ru
żk

ow
sk

a

BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, przekażę garść 
informacji. Jesteśmy już po re-

moncie chodnika na ulicy Tetmajera,  
w rejonie przychodni, który od remon-
tu instalacji wodnej został tak położo- 
ny, że wciąż się zapadał. Mam nadzieję,  
że teraz jest już dobrze. 

Na Państwa prośbę zgłosiłam rekla- 
mację zabawek na placu zabaw, przy 
skrzyżowaniu ul. Tetmajera i Pod Strze-
chą (pęknięta płyta na zamku i skrzy-
piące łożysko w karuzeli). Czekamy też 
na realizację zadań wstrzymanych przez 
pandemię: ławeczki, stojaki na rowery  
i biblioteczki, a wszystko ze środków 
Rady Dzielnicy VI. 

Na pewno Mieszkańców ul. Tetma-
jera ucieszy fakt, że po kilku latach jest 
w końcu wykonywany projekt budowy 
chodnika, od ronda w kierunku ul. Pa-
sternik, w ramach projektu ZDMK „Za- 
projektuj i zbuduj”. Do „zbuduj” czeka 
nas jeszcze daleka droga, ale bez pro-
jektu nie moglibyśmy nawet marzyć  
o powstaniu chodnika. 

Z kolei nie mam dobrych wiadomo-
ści dla Mieszkańców ul. Władysława 

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl Oświetlenie na ul. Pod Strzechą

◁▷

Żeleńskiego. Po tym jak 
udało nam się wyremon-
tować chodnik i fragment 
nawierzchni, na Państwa 
prośbę, skierowałam za-
pytanie o możliwość wy-
konania zatoki do mijania  
w miejscu, gdzie są Państwo 
zmuszeni do minięcia się po 
polach. Cóż, pismo trafiło do 
Miejskiego Inżyniera Ru-
chu (tak, to ten sam Urząd, 
który proponował progi) no 
i dostaliśmy odpowiedź – 
proponują dwie mijanki.
Jedną w rejonie posesji 52, na miejscu 
istniejącego chodnika! Oznacza to prze-
niesienie go, i wszystkich instalacji, na 
drugą stronę ulicy oraz dewastację na-
wierzchni, którą z trudem, dopiero co 
udało się zrobić! Natomiast druga mi-
janka miałaby powstać w rejonie dział-
ki 223/7, co wymaga wykupu gruntów. 
Przecież każdy z nas wie, że wykup grun- 
tów jest konieczny – teraz rozjeżdżamy 
prywatne tereny, bo nie ma innego wyj-
ścia, a tak chociaż właściciele dostaliby 
odszkodowanie, a samochody mogłyby 
się bezpiecznie minąć… Zostałam po-
informowana, że corocznie ta ulica jest 
kierowana do poszerzenia w ramach 
budżetu miasta (dzielnica nie ma szans 
udźwignąć finansowo takiej rozbudowy). 
Wiem o tym doskonale, bo walczę o nią 
od lat i co roku potrzeba poszerzenia nie 
znajduje zrozumienia. Mamy jednak ma-
lutkie  zwycięstwo (piszę to z uśmiechem).
Po czterech latach udało się wywalczyć 
kosz na ul. W. Żeleńskiego – łatwiej 
było wyremontować chodnik w pięciu 
etapach, niż ten kosz postawić, ale jest 
i oby został. Mieszkańcy ul. Pod Strzechą 
w rejonie kościoła też mają powody do 

zadowolenia, bo mimo obaw udało się 
zrobić oświetlenie w tym miejscu, ze 
środków naszej dzielnicy. Kolejna dobra 
wiadomość dla Mieszkańców: w ślad za 
wykonaną w 2018 roku koncepcją, Mia-
sto właśnie przystąpiło do wykonania 
projektu budowlanego Parku Tetmajera! 
W obecnej, bardzo trudnej sytuacji fi-
nansowej, to wielki sukces, że zadanie to 
nie przepadło jak wiele innych, ale aby 
Park powstał bardzo proszę Państwa  
o głos w tegorocznym Budżecie Obywa-
telskim: „Leśny Park Tetmajera” – pro-
jekt ogólnomiejski nr 15. Głosujemy od 
26 września do 5 października. Ostat-
nio tak niewiele zabrakło do zwycięstwa 
(zebraliśmy aż 3800 pkt).

 Tradycyjnie dla Mieszkańców Brono-
wic Małych zostawiłam worki na odpady 
zielone w sklepie spożywczym na ul. Że-
leńskiego i w cukierni na Tetmajera. Od-
biór śmieci wielkogabarytowych odbywa 
się na podstawie indywidualnego zgłosze- 
nia uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie 
pod numerami: 12 64 62 393, 12 64 62 395, 
po umówieniu się na indywidualny ter-
min z pracownikiem MPO. 

Fundacja „Trasa dla Bobasa” przygotowuje wydarzenie Moja oko-
lica – nasza dzielnica. W ramach niego zostaną opracowane i opu-
blikowane 4 bezpłatne, interaktywne e-booki (aplikacja webowa, 
łącząca narrację z zagadkami i zadaniami do wykonania on-line),  
a także 4 audiobooki pt. „Prądnik Biały – odkryj go na nowo!”, „Kro-
wodrza – odkryj ją na nowo!”, „Bronowice – odkryj je na nowo!” 
oraz „Zwierzyniec – odkryj go na nowo!”. Czytelnicy e-booków 
(dzieci od 8-12 l.) zostaną zaproszeni do udziału w konkursie  
z nagrodami.
Publikacja na stronie www.szpiedzywiedzy.pl planowana jest na 
przełom września i października, a konkurs będzie trwał do końca  
listopada 2020 r.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków, realizowa-
ne w partnerstwie z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz Biblioteką 
Kraków.
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Świętujemy 100 lat! 

Pracownia plastyczna i...

Wojciech Litwicki (drugi od lewej) podczas wręczania odznaki „Honoris gratia”

Czy ten budynek nie wydaje się Państwu dziwnie znajomy?

Czy ten budynek nie wydaje się 
Państwu dziwnie znajomy? Choć 

nasz staruszek przeszedł w zeszłym roku 
widowiskowy remont, to wciąż ten sam 
Klub Kultury Mydlniki, którego histo-
ria jest barwna i bogata. Wybudowa-

BOGDAN SMOK
Przewodniczący 

Rady Dzielnicy VI Bronowice

Kolejne wyróżnienia naszych 
Członków Rady Dzielnicy

Miło mi donieść, że w ostatnim 
czasie Zastępca Przewodniczą- 

cego Rady Dzielnicy VI Bronowice – Pan 
Wojciech Litwicki został odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Zło-
tym Krzyżem Zasługi, za pięćdziesiąt 
lat jego działalności na rzecz sportu pol-
skiego. 

Zasługi dla sportu krakowskiego, zo-
stały także docenione przez Prezydenta 
Miasta Krakowa, Pana prof. Jacka Maj-
chrowskiego, który wyróżnił Kolegę 
Wojciecha Litwickiego odznaką „Hono-
ris gratia”. 

Odznaczenia zostały wręczone pod-
czas uroczystej gali z okazji 100-lecia 
Wojskowego Klubu Sportowego „WA-
WEL”, któremu Wojciech Litwicki po-
święcił swoje lata, angażując się w dzia-
łalność społeczną. Początkowo działał 
w sekcji piłki nożnej, następnie w sekcji 
tenisa. Przez 25 lat piastował funkcję 
Prezesa Małopolskiego Związku Teni-
sowego, a przez 12 lat był odpowiedzial- 
ny, jako Wiceprezes Polskiego Związ-
ku Tenisowego, za stronę sportową, 
przyczyniając się do sukcesów polskich 

tenisistów. Był organizatorem teniso-
wych turniejów międzynarodowych, 
takich jak Otwarte Międzynarodowe 
Mistrzostwa Małopolski i Śląska. Miał 
także bezpośredni udział w szkoleniu 
najbardziej uzdolnionych zawodników 
naszego Województwa, jako trener ko-
ordynator kadry Małopolskiego Związ-

ku Tenisowego. Środowisko tenisowe 
województwa Małopolskiego przyznało 
mu tytuł Honorowego Prezesa. 

ny przez mieszkańców wsi na gminnym  
nieużytku, w swej stuletniej karierze peł- 
nił ważną rolę kulturalną, m.in. jako miej- 
sce zebrań orkiestry i zespołów muzycz-
nych, sala kinowa, biblioteka i telewizyj-
na świetlica z (jak wspominają najstarsi 
bywalcy) 14-calowym telewizorem Wa-
wel. Ale to nie koniec – budynek był tak-
że szpitalem w czasie wojennej epidemii 
tyfusu, siedzibą Klubu Sportowego „My- 
dlniczanka”, komendą straży pożarnej,  
a nawet – jeszcze przed II wojną świato- 

wą – przytułkiem 
dla wędrownych że- 
braków. Dziś, choć 
miejsce nie nosi już 
nazwy Gromadz-
kiego Ośrodka Kul-
tury w Mydlnikach, 
wciąż służy lokalnej 
społeczności i sze- 
roko otwiera dla niej 
drzwi.

W tym jubileuszo- 
wym roku Klub, jak 
w każdym sezonie 
kulturalnym, przed-
stawia szeroką ofer- 
tę zajęć i wydarzeń 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pra-
cownia plastyczna i ceramiczna czekają 
na artystów i rękodzielników, pasjonaci 
muzyki mogą uczyć się gry na instru-
mentach, a rodzice spotykać się w swojej 
Strefie. Również entuzjaści tańca i spor-

JOANNA ŁUNIEWICZ
Klub Kultury „Mydlniki”
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...ceramiczna czekają na artystów i rękodzielników

Radosław Goździkowski - koncert fortepianowy

Słuchacze koncertu na dziedzińcu Rydlówki

tu znajdą dla siebie coś ciekawego, a na 
pragnących uczyć się obcego języka czeka  
bogata oferta kursów angielskiego, pro-
wadzonych m.in. przez native spikerkę 
Kate Dudzik. Wyjątkową popularnością 
cieszą się połączone z warsztatami co-
miesięczne bezpłatne seanse Kina Klon, 
które stały się już tradycją i znakiem 
rozpoznawczym Klubu, łączącym histo-
rię miejsca z potrzebami mieszkańców 
dzielnicy. Dawne tradycje kultywuje tak-
że grupa Mali Mydlniczanie, gdzie dzieci 
uczą się piosenek i tańców ludowych.

Kadra Klubu stara się też wciąż wzbo- 
gacać katalog o nowe, atrakcyjne propo- 
zycje. Już we wrześniu startuje Afrobeat 
Funk Orchestra Mydlniki, zespół, któ-
ry poprowadzą dwaj charyzmatyczni 

muzycy: Maciej Trifonidis 
i Ablaye Badji. Działalność 
rozpocznie też folklorystycz- 
ny zespół taneczny Roztań-
czone Bronowice pod kie-
rownictwem doświadczonej 
instruktorki Katarzyny Cho- 
doń, a uczestnicy lekcji gi-
tary stworzą własną grupę 
instrumentalną. Nowością 
w ofercie będzie Pracownia 
Literacka, ucząca kreatyw-
nego pisania, Taneczne Wy-
gibasy i Plastusie, czyli zajęcia rucho- 
we oraz plastyczne dla najmłodszych. 
Zapisy na nowe zajęcia rozpoczęły się 
w pierwszym tygodniu września – na 
pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie! 

    Stulecie budynku to najlepszy moment, 
aby zawrzeć znajomość z magicznym 
miejscem przy Balickiej 289.

Muzyczność Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego to nie tylko 

wesołe dźwięki ludowej kapeli wesel-
nej. Każda postać tego dramatu mówi  
w szczególnym dla siebie rytmie i melo-
dii. Muzyka języka współistnieje z sensa- 
mi i znaczeniami, które są przekazywane 
przez słowa i zdania. To muzyka języka 
komunikuje emocje i nastroje postaci. 

Fascynacja kompozycją słów i ciszy 
w dramatach Wyspiańskiego stoi u źródła 
pomysłu na cykl muzyczno-edukacyjny 
Przenikanie w Rydlówce. W ścisłej współ- 
pracy z muzykami, pasjonatami kultu-
ry muzycznej i tradycyjnej (Katarzyną 
Chodoń, Natalią i Piotrem Wawrzkie-

Przenikanie
JULIA LIZUREK
Muzeum Krakowa
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wiczami), stworzyliśmy program, któ-
rego celem jest przyjrzenie się, a może 
nawet bardziej wsłuchanie się w muzy-
kę, która tworzyła dźwiękowy krajobraz 
Małopolski przełomu XIX i XX wieku. 
Chcielibyśmy odkryć przed odbiorcami 
cyklu teatralny, pamięciowy i wspólno- 
towy potencjał muzyki oraz sprawić, by 
dzięki kontaktowi z nią zacząć lepiej sły- 
szeć teatr, także ten rozgrywający się tu 
i teraz, przed naszymi oczyma i uszami.

Na cykl złoży się pięć wydarzeń, z któ- 
rych każde w nieco inny sposób naświe-
tli związki różnych tradycji muzycznych.  
Zaprezentujemy utwory Fryderyka Cho-
pina i Karola Szymanowskiego inspiro-
wane muzyką tradycyjną, pieśni letnie, 
walce, romanse, ballady, krakowiaki, 
pieśni hagiograficzne, kolędy i pastorał-
ki – opowieści o uczuciach, nastrojach, 
marzeniach, tęsknotach, dążeniach, ta-
jemnicach, zabawach, obyczajach i wie-

rzeniach. Spróbujemy połączyć sztukę 
popularną z klasyczną, ludową i miesz-
czańską, dawną i współczesną, teatral-
ną z muzyczną. 

Ze względu na sytuację pandemicz-
ną i sanitarne obostrzenia, na koncerty, 
debatę i wspólne muzykowanie zapro-
simy państwa na dziedziniec Rydlówki, 
do jej wnętrza, a także do przestrzeni 
wirtualnej.

Projekt finansowany jest przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice. Naszym 
partnerem jest Narodowy Stary Teatr 
w Krakowie.

Po szczegółowy program cyklu za-
praszamy na stronę internetową Mu- 
zeum Krakowa oraz facebookowy profil 
Rydlówki.
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XIX sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 9 lipca 

2020 r. Podjęto następujące  uchwały:
UCHWAŁA Nr XIX/169/2020 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o utrzymanie środków finanso-
wych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

Miasta Krakowa na lata 2020-2043, na re-
alizację zadania inwestycyjnego o nazwie 
przebudowa ul. Jana Stróżeckiego.
Rada zawnioskowała do Prezydenta Miasta 
Krakowa o utrzymanie w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 
2020-2043 środków finansowych w wyso-
kości 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na re-
alizację ww. zadania inwestycyjnego w roku 
2021.
UCHWAŁA Nr XIX/170/2020 
w sprawie rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
Rada postanowiła o rozdysponowaniu środ-

ków w wysokości 1 652 818 zł na rok 2021. 
W stosunku do wstępnego podziału ww. 
kwoty, który został opublikowany w lipco-
wym numerze zmianie uległy:
» W dziale Prace remontowe: szkół pod-
stawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz 
żłobków w zadaniu „Przedszkole nr 77 – re-
mont tarasu, murków i schodów i inne prace 
remontowe.” kwotę 40 000 zł zwiększono  
o 20 000 zł. Obecnie całość środków w tym 
dziale wynosi 225 000 zł.
» W dziale Lokalne wydarzenia: oświato-
we, kulturalne, sportowe i rekreacyjne do-
pisano zadania: • „Organizacja obchodów 
XXX-lecia Dzielnic Miasta Krakowa – współ-

BUDŻET OBYWATELSKI
WCHODZI W DECYDUJĄCĄ FAZĘ

Zbliża się kolejny etap realizacji tegoro- 
cznego budżetu obywatelskiego – 10 wrze- 

śnia ogłoszona została ostateczna lista projektów, 
na które będzie można głosować od 26 września 
do 5 października. Choć zadania, które przeszły 
przez sito oceny formalno-prawnej poznaliśmy na 
początku sierpnia, to autorzy pomysłów odrzuco-
nych mieli prawo się od tego odwołać. 

W tym roku złożonych zostało 988 wniosków, 
z czego 807 o charakterze dzielnicowym i 181  
o charakterze ogólnomiejskim. Poprawnie zwery-

fikowanych i przyjętych 
pod głosowanie zostało 
549 projektów. Nega-
tywną weryfikację otrzy-
mało 263 wniosków. Do 
96 wniosków nie dostar-
czono list poparcia, a 60 
propozycji zostało wyco-
fanych przez wniosko-
dawców. 20 projektów 
zostało połączonych z in-
nymi. Dla porównania – 
w ubiegłym roku z 947 
zgłoszonych projektów 
zostało ostatecznie od-
rzuconych 386, a 5 wy-
cofali wnioskodawcy. 
– Najczęściej powodem 
negatywnej oceny był 
brak ogólnodostępności. 
Wnioski zgłaszane do re- 
alizacji lokowane były 
też na działkach niena-
leżących do miasta lub ich 
autorzy nie mieli zgody 
zarządcy/administratora 
budynku lub instytucji, co 
do współpracy w trakcie 
ewentualnej realizacji za-
dania – wylicza Elżbieta 
Kois-Żurek, dyrektor Wy-
działu Polityki Społecznej 
i Zdrowia. 

Wnioskodawcy, któ-
rych projekt przepadł –  

z różnych względów – mieli prawo odwołać się 
od decyzji urzędników. Było 100 protestów, a ich 
rozpatrzenie na „tak” lub „nie” wpłynęło na osta- 
teczny kształt listy, którą poznaliśmy 10 września.  
   W tym roku do rozdysponowania między oby-
watelskie projekty są 32 mln zł, w tym 6,4 mln zł 
na zadania ogólnomiejskie i 25,6 mln zł na dziel-
nicowe. O tym, jakie zadanie będzie realizowane  
w ramach VII edycji BO zdecydują krakowianie. 
Głosować – przez Internet i w punktach tradycyj-
nych, których lista jest udostępniona na stronie 
budżet.krakow.pl – będzie mógł każdy, kto miesz-
ka w Krakowie (nawet nie będąc tu zameldowa-
nym), w tym także dzieci i młodzież. Głosujący 
wskaże po trzy – jego zdaniem najlepsze – pomy- 

sły ogólnomiejskie i dzielnicowe, przypisując im 
odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. Wszyscy miesz-
kańcy wybiorą zadania ogólnomiejskie z tej sa-
mej listy, natomiast każda z dzielnic będzie mieć 
odrębne propozycje, na które będzie można 
głosować tylko będąc jej mieszkańcem (projekty 
dzielnicowe – Dzielnica VI na str. 12).

Do realizacji trafią te projekty, które uzy-
skały najwyższą punktację. Utworzą one kolej-
no listę zadań do wykonania, aż do wyczerpa-
nia puli środków przeznaczonej w tym roku na 
budżet obywatelski – zarówno w skali całego 
miasta, jak i dzielnic. Na ostateczny kształt listy 
projektów do realizacji ma zatem wpływ nie 
tylko liczba głosów oddanych na dany pomysł, 
ale także wartość danego zadania. Może się bo-
wiem zdarzyć, że projekt, który w skali miasta 
zdobył np. 7. wynik, ostatecznie nie trafi na listę 
zwycięzców, ponieważ jego wartość zsumowa-
na z kosztem 6 wyprzedzających go pomysłów 
przekroczy limit środków na BO ogólnomiejski. 
To da  szansę propozycjom, które na liście ran-
kingowej znajdują się niżej, ale są tańsze.

Rozpoczyna się realizacja V edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
Do 15 października br. mieszkańcy Małopolski 
mogą zgłaszać propozycje zadań, które docelowo 
będą zrealizowane przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego. Na zwycięskie pomysły zapla-
nowaliśmy w budżecie aż 12 mln zł. Tegoroczna 
edycja pod wieloma względami jest szczególna.  
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkań-
ców, wprowadzono możliwość zarówno przygo-
towania formularza zadań, złożenia do urzędu, 
jak i zebrania potrzebnych podpisów poparcia za 
pośrednictwem internetu. W przypadku pytań, do 
Państwa dyspozycji pozostają pracownicy  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywa-
telskiego. Kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, 
(12) 61 60 536, mailowy: bo@umwm.pl.
Szczegółowe informacje na temat projektu można 
także znaleźć na stronie internetowej: 
www.bo.malopolska.pl.

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski
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finansowanie.” – 6 000 zł (realizator CM. im. 
H. Jordana) • „SP nr 93 – jubileusz.” – 6 000 
zł (realizator MCOO). Obecnie całość środ-
ków w tym dziale wynosi 161 800 zł.
» W dziale Dzielnicowy program wspie-
rania osób niepełnosprawnych zmieniono 
kwoty w następujących zadaniach: • „Zajęcia 
usprawniające w wodzie dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą – 
w trybie art. 19 a.” z 5 500 zł na 8 000 zł 
• „Wykonanie przejść medialnych wg. wska-
zań dzielnicy” z 11 641 zł na 3 641 zł • „Za-
jęcia usprawniające w wodzie z orzeczoną 
niepełnosprawnością dla seniorów – kon-
kurs ofert” z 12 000 zł na 15 000 zł. Całość 
środków w tym dziale pozostała bez zmian –  
82 641 zł.
» W dziale Dzielnicowy program wspierania 
działalności miejskich placówek: oświaty, 
kultury, sportu, pomocy społecznej i zdro- 
wia dopisano zadania: • „Organizacja wi-
dowiska plenerowego Czepiny.” – 3 000 zł 
(realizator MHK) • „Konkurs recytatorski 
dla młodzieży” – 1 000 zł (realizator MHK) 
• „Organizacja koncertów muzyki przełomu 
XIX i XX wieku” – 4 500 zł (realizator MHK)  
Obecnie całość środków w tym dziale wynosi  
88 700 zł.
Środki nierozdysponowane (rezerwa 5%) –  
30 641 zł.
UCHWAŁA Nr XIX/171/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Radni przenieśli środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
w następujący sposób:
kwotę 1 600 zł z zadania: „SP Nr 138 – Mię-
dzyszkolny Konkurs Palm” na zadanie: „SP 
Nr 138 – Międzyszkolny Konkurs Szopek 
(dofinansowanie)” – realizator MCOO pozo-
stał bez zmian.
UCHWAŁA Nr XIX/172/2020 
w sprawie uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Wiedeńska”.
W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Wie-
deńska” Rada pozytywnie zaopiniowała jego 
zapisy, równocześnie przedkładając następu-
jące uwagi:
» Uwagi ogólne dotyczące całego obszaru 
planu:
• nie wprowadzono w projekcie planu zmian 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, 
obejmujących jego zmniejszenie,
• nie wprowadzono w projekcie planu zmian 
wskaźnika intensywności zabudowy, obej-
mujących jego zwiększenie,
• nie wprowadzono w projekcie planu zmian 
wysokości zabudowy, obejmujących jej 
zwiększenie.
» Uwagi szczegółowe:
• w rysunku planu wprowadzono wzdłuż 
terenu KDL.2 i KDL.3 jednolity przebieg 

nieprzekraczalnej linii zabudowy względem 
terenu oznaczonego jako MN.21, MN.22, 
MN.23, MN.26 MN.27 i MN/MWn.3 z do-
puszczeniem możliwości remontu i przebu-
dowy budynków wystających przed tę linię;
• w rysunku planu wprowadzono zapisy na-
kazujące bezwzględną ochronę i zachowanie 
okazałego drzewa (wiąz szypułkowy o cha-
rakterze pomnikowym), przeznaczonego do 
ochrony i oznaczono je na rysunku planu 
(dotyczy działki nr 129/1 obr.1 Krowodrza);
• w tekście i w rysunku planu wprowadzono 
zapisy, kształtujące zasady ochrony cennych 
okazów drzew, wzdłuż historycznego układu 
komunikacyjnego ulicy Na Błonie, ze wska-
zaniem do ich zachowania;
• w tekście i rysunku planu wprowadzono 
zapisy dopuszczenia zagospodarowania te-
renu rezerwy komunikacyjnej, oznaczonego 
symbolem KPGP.2, jako terenu zieleni do 
końca 2025 roku;
• w tekście i rysunku planu dla terenu KDD.1 
(na wschód od ulicy Karola Popiela) wpro-
wadzono zapisy planistyczne, wprowadzają-
ce tereny ZP, dla zabezpieczenia istniejących 
terenów zieleni, z uwzględnieniem pozosta-
wienia istniejących miejsc postojowych;
• w tekście i rysunku planu dla terenu 
oznaczonego symbolem KDX.1 wykluczo-
no możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej 
kosztem istniejących terenów zieleni;
• w tekście i rysunku planu dla części działki 
189/3 (obr.6 Krowodrza) oznaczonej sym-
bolem KDGP.1 wprowadzono zapisy plani-
styczne, mające na celu zabezpieczenie ist-
niejących terenów zieleni, z uwzględnieniem 
niezbędnej ochrony dla korytarza transpor-
towego;
• w rysunku planu w terenie US.1 wprowa-
dzono nieprzekraczalną linię zabudowy dla 
obiektów wskazanych w § 7 15. 2) w od-
ległości 10 metrów od wschodniej granicy 
działki numer 270/242 (obr.6 Krowodrza);
• w tekście i rysunku planu wprowadzono 
rozwiązania funkcjonalne, umożliwiające 
dostęp do terenów oznaczonych symbolem 
ZP.3, ZP.4, ZP.5 i ZPi5 z terenu oznaczone-
go symbolem ZPi4 i KDW.12;
• § 13 1. 4) d) otrzymuje brzmienie: drogę 
w terenie KDL.2 – do 10 m (z odstępstwem 
do 7,5 m na wysokości wiązu szypułkowego 
o charakterze pomnikowym na działce nr 
129/1 obr.1 Krowodrza), z poszerzeniami do: 
◆ 20 m w rejonie skrzyżowania z ul. Zarzecze, 
◆ 22 m w rejonie skrzyżowania z ul. Trawia-
stą;
• w § 16 2. 2) a) zmieniono 30% na 40%;
• w § 16 2. 2) b) zmieniono 1,2 na 1,0;
• w § 16 2. 2) c) zmieniono 11 m na 9 m;
• w § 16 2. 4) c) zmieniono 11 m na 9 m  
i 9,5 m na 8,5 m, z wyłączeniem działek zlo- 
kalizowanych wzdłuż ul. na Błonie;
• § 17 2. 1) otrzymuje brzmienie: nakaz 
ochrony kształtu bryły i gabarytów budyn-
ków, w tym zakaz rozbudowy i nadbudowy;
• w § 17 2. 4) zmieniono 8 m na 6 m (dla 
części parterowej) i 7 m (dla wyższej części);

• w terenach o podstawowym przeznaczeniu 
MN.23, MN.27 i MN.28 zmieniono 11 m na 
9 m;
• w § 19 2. 1) wykreślono możliwość kształ-
towania zabudowy w układzie szeregowym;
• w § 19 2. 4) zmieniono 11 m na 9 m;
• w § 18 2. 3) zmieniono 1,2 na 1,0;
• w § 18 2. 4) zmieniono 11 m na 9 m;
• § 26 4. 2) otrzymuje brzmienie: minimal-
ny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 
20% liczony w działce budowlanej w obrę-
bie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
• w § 27 2. dodaje się 4) o treści: Dopusz-
cza się remont i przebudowę istniejących 
elementów budynków wyższych niż mak-
symalna dopuszczalna wysokość z przezna-
czeniem na potrzeby Straży Pożarnej.
UCHWAŁA Nr XIX/173/2020 
w sprawie udzielenia poparcia dla działań 
Dyrekcji i Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 
8 w Krakowie na rzecz pozyskania środków 
finansowych, niezbędnych do modernizacji
obiektów oraz wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu 
Miasta Krakowa na rok 2021 i 2022 zadań 
inwestycyjnych.
Rada zawnioskowała do Prezydenta Miasta 
Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowa-
dzenie do Budżetu Miasta Krakowa na rok 
2021 i 2022 następujących zadań inwesty-
cyjnych:
» Termomodernizacja i modernizacja obu 
budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8 w Krakowie, a także analiza moż-
liwości realizacji postulatów Rady Rodziców 
ZSO nr 8, dotyczących tego zadania i przed-
stawionych w petycji z 12.03.2020 r.
» Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8 w i wokół budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 153 w Krakowie, a także analiza 
możliwości realizacji postulatów Rady Ro-
dziców ZSO nr 8, dotyczących tego zadania 
i przedstawionych w petycji z 12.03.2020 r.
» Kompleksowy remont zaplecza sanitarne-
go w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w zakresie m.in. remontu wszystkich toalet 
uczniowskich w obu budynkach ZSO nr 8  
w Krakowie, a także analiza możliwości re-
alizacji postulatów Rady Rodziców ZSO nr 8, 
dotyczących tego zadania i przedstawionych 
w petycji z 12.03.2020 r.
UCHWAŁA Nr XIX/174/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r. w na-
stępujący sposób: kwotę 46 000 zł z zadania: 
„Budowa oświetlenia na ul. Pod Strzechą – 
(WPF)” na zadanie: „Remonty dróg, chod-
ników i oświetlenia (dofinansowanie)” – 
realizator ZDMK pozostał bez zmian. Kwo-
ta na zadanie: „Remonty dróg, chodników  
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1 niniej-
szej uchwały wynosi 329 200 zł.
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W § 2 przeniesiono środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XV/145/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 13.02.2020 r.  
w następujący sposób: kwotę 7 700 zł z za-
dania: „Wykonanie ekspertyzy konstrukcyj-
no-budowlanej stanu technicznego budyn-
ku usytuowanego na działce 167/57 obr. 2 
Krowodrza” – realizator ZZM na zadanie: 
„Przedszkole nr 137 – remont pomieszczeń 
po zalaniu w wyniku awarii instalacji wodo-
ciągowej i inne prace remontowe” – realiza-
tor MCOO. 
W § 3 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
z uwzględnieniem Uchwały Nr XIV/139/2020 
z 16.01.2018 r., Uchwały Nr XV/145/2020 
z 13.02.2020 r. oraz § 1 niniejszej uchwały 
w następujący sposób: z zadania: „Remon-
ty dróg, chodników i oświetlenia: • remont 
chodników na ul. Żeleńskiego od posesji 
nr 41 do ul. Pasternik • remont ul. Jadwigi 
z Łobzowa na odcinku od ul. Staszczyka do 
ul. Piastowskiej • remont ul. Kmietowicza  
• remont chodników wewnętrznych przy: ul. 
Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi 
z Łobzowa 15, 17 • remont chodnika na ul. 
Balickiej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do 
granicy miasta • remont ul. Brzezińskiego  
• remont chodników i zatok parkingowych 
po północnej stronie ul. Wiedeńskiej • wyko- 
nanie nakładki na ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej” – 
283 200 zł, realizator ZIKiT na zadanie: 
„Remonty dróg, chodników i oświetlenia: 
• remont chodników na ul. Żeleńskiego od 
posesji nr 41 do ul. Pasternik • remont chod-
ników i zatok parkingowych po północnej 
stronie ul. Wiedeńskiej • remont ul. Jadwigi 
z Łobzowa na odcinku od ul. Staszczyka do 
ul. Piastowskiej • remont ul. Kmietowicza  
• remont chodników wewnętrznych przy: ul. 
Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi 
z Łobzowa 15, 17 • remont ul. Brzezińskiego 
• wykonanie nakładki na ul. Zarzecze na od-
cinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii 
Krajowej • remont ul. Boya-Żeleńskiego” – 
329 200 zł, realizator ZDMK. 
UCHWAŁA Nr XIX/175/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/377/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2019-2020.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwały 
Nr LIV/417/2018 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 23.08.2018 r. oraz Uchwały Nr 
V/55/2019 z 25.04.2019 r. wprowadzono 
następującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2020 

podaną kwotę zmniejszono do kwoty 56 000 
zł, tj. o 46 000 zł.
W § 2 po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
LI/377/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 17.05.2018 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Pod Strzechą.  
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
poruszającym się ulicą.

UCHWAŁA Nr XIX/176/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XV/146/ 
2020 z 13.02.2020 r. oraz Uchwały Nr 
XVII/161/2020 z 28.05.2020 r. w następu-
jący sposób:
kwotę 6 910 zł z zadania: „Doposażenie, 
remont tablic informacyjnych na terenie 
Dzielnicy VI” – realizator ZDMK na zada-
nie: „Montaż stojaków rowerowych i koszy 
na śmieci na terenach zielonych wokół fortu 
przy ul. Rydla” – realizator ZZM. 
UCHWAŁA Nr XIX/177/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Zmieniono zakresy rzeczowe zadań przyjętych 
Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 04.07.2019 r. z uwzględnieniem 
Uchwały Nr XV/146/2020 z 13.02.2020 r. 
w następujący sposób: z „Wykonanie przejść 
medialnych wg. wskazań dzielnicy” na „Re-
mont chodnika na ul. Wiedeńskiej – dofinan-
sowanie remontów dróg i chodników” – reali-
zator ZDMK i kwota 29 634 zł pozostały bez 
zmian.
UCHWAŁA Nr XIX/178/2020 
w sprawie projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mydlniki”.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt mpzp 
„Mydlniki” i jednocześnie wnosząc o uwzględ- 
nienie opracowywanym planie poniższych 
uwag i postulatów:
» Część terenu oznaczonego jako MW.6 dla 
działek 37/10, 38/10, 325, 37/6, 37/7, 
38/6, 38/7, 37/8, 38/8 przeznaczyć na bu-
downictwo jednorodzinne i oznaczyć symbo-
lem MN.
» Teren oznaczony jako MWn.1 dla działki 
347/1 przeznaczyć na zabudowę zarówno 
jednorodzinną, jak i wielorodzinną niskiej in-
tensywności i oznaczyć symbolem MN/MWn. 
» Zlikwidować/znieść linię zabudowy dla 
działki 35/96. 
» Wykreślić punkt 12.4) Zakaz lokalizacji 
klimatyzatorów.

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2019 wykonanie projektu 9 200 zł 
2020 realizacja zadania 56 000 zł

» W punkcie 12 6) dodać do puli dozwolo-
nych kolorów kremowy oraz ecru.
» W rozdziale II § 7 w punkcie 13 2) e) dodać 
kolory kremowy i ecru dla posadzek tarasów.
» Utrzymać wielkość i sposób przeznaczenia 
terenów zielonych proponowanych w pro-
jekcie.
» Na wschodniej granicy obszaru MN.22 
wytyczyć ciąg pieszo rowerowy KDX od 
KDD.9 po KDD.8.
» Na wschodniej granicy obszaru ZPi4 wy-
tyczyć ciąg pieszo-rowerowy KDX od KDD.8  
do granicy najbliższej działki budowlanej.
UCHWAŁA Nr XIX/179/2020 
w sprawie  projektu budowy drogi dojazdo-
wej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikow-
skiego w Krakowie.
W § 1 Rada negatywnie zaopiniowała kon- 
cepcję przebiegu drogi zaprojektowanej w pro- 
jekcie pn.: „Budowa drogi dojazdowej w rejo- 
nie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego” z uwagi 
na to, że:
» Proponowany ciąg komunikacyjny o sze-
rokości 12 m przecinając teren przyszłego par- 
ku we wskazany w koncepcji sposób (wzdłuż 
całego parku) znacząco zmniejszy jego wa-
lory użytkowe poprzez wprowadzenie duże-
go, tranzytowego ruchu samochodowego na 
teren parku przez ul. Wizjonerów. Droga ta 
miała być zgodnie z MPZP Bronowice Małe – 
Rondo Ofiar Katynia z 2012 r. znacznie 
krótsza (przeznaczona tylko do obsługi dzia-
łalności usługowej na terenie, na którym 
następnie w wyniku nacisku społecznego  
w 2014/2015 wywalczono powstanie parku. 
Tym samym po zmianie koncepcji „usług” 
na „park” ta projektowana droga traci sens 
i będzie okaleczeniem przyszłego parku 
sztucznie dzielonego i zmniejszy bezpie-
czeństwo osób z parku korzystających.
» Ulica Wizjonerów powinna zachować lo-
kalny charakter i być przeznaczona głów-
nie do obsługi osiedla Mieszkaj w Mieście 
(MwM). Ruch samochodowy powinien być 
wyprowadzony poza teren przyszłego parku 
i przebiegać na jego obrzeżach. Przyszłe in-
westycje na terenach po Motelu Krak winny 
posiadać odrębny układ drogowy.
» Park powinien oddzielać strefę mieszkal-
ną (osiedle MwM) od strefy „biznesowej” na 
terenach po dawnym Motelu Krak, co będzie 
miało pozytywny wpływ zarówno na miesz-
kańców osiedla, jak i przyszłych pracowni-
ków/klientów strefy „biznesu”. Jest to podej-
ście nowoczesne, typowe dla dużych miast, 
które rozwijają się w sposób zrównoważony.
» Projektowana droga narusza integralność 
działek przeznaczonych przez Prezydenta 
Miasta Krakowa pod park dzieląc go na dwie 
odrębne części.
» Skomunikowanie obszaru, na którym 
zgodnie z uchwalonym MPZP dopuszczona 
jest wysoka i intensywna zabudowa biuro-
wo-usługowa (działki po Motelu Krak) z ob-
szarem, na którym powstaje wielotysięczne 
osiedle mieszkaniowe spowoduje niewydol-
ność istniejącego układu komunikacyjnego, 



11

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.

◁▷

• • •

XX sesja Rady Dzielnicy VI od-
była się 27 sierpnia 2020 r. 

Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XX/180/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
w następujący sposób: z „SP Nr 138 – Dzień 
Mydlnik” na „Dzień Mydlnik – połączony  
z obchodami 100-lecia budynku Klubu Kul-
tury Mydlniki” – realizator CK Dworek Bia-
łoprądnicki i kwota 8 000 zł pozostały bez 
zmian.
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 13.02.2020 r.  
w następujący sposób: z zadania „Reakty-
wacja orkiestry dętej przy Klubie Kultury 
Mydlniki” na zadanie „Organizacja orkiestry 
przy Klubie Kultury Mydlniki” – realizator  
CK Dworek Białoprądnicki i kwota 10 000 zł 
pozostały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XX/181/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020 .
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XI/107/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 17.10.2019 r.  
w następujący sposób:
kwotę 7 730 zł z zadania „Budowa dojścia 
na wały rzeki Rudawy” na zadanie „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia” – realizator 
ZDMK pozostał bez zmian. Kwota na zadanie: 
„Remonty dróg, chodników i oświetlenia” 

 po uwzględnieniu powyższej zmiany wynosi 
336 930 zł.
UCHWAŁA Nr XX/182/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/379/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2018-2019.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwały 
Nr VII/77/2019 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 27.06.2019 r. i Uchwały Nr XI/ 
109/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 17.10.2019 r. wprowadza się następującą 
zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na rok 2020 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 127 
270 zł, tj. o 7 730 zł.
W § 2 po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
LI/379/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 17.05.2018 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa przejścia na wały 
rzeki Rudawy. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
poruszającym się ulicą.

UCHWAŁA Nr XX/183/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady
Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 r. w na-
stępujący sposób: kwotę 15 000 zł ze „Środki 
nierozdysponowane (rezerwa)” na „Budowa 
ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. 
Zarzecze i Stanisława Przybyszewskiego” – 
realizator ZZM. 
W § 2 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 r. w na-
stępujący sposób: z zadania: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia: • Remont ul. Ja-
dwigi z Łobzowa na odcinku od ul. Staszczy-
ka do ul. Piastowskiej • remont ul. Kmieto-
wicza • remont chodników wewnętrznych 
przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. 
Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1 • re-
mont ul. Brzezińskiego • remont chodników 
i zatok parkingowych po północnej stronie 
ul. Wiedeńskiej • wykonanie nakładki na ul. 
Zarzecze na odcinku od ul. Przybyszewskie-
go do ul. Armii Krajowej • remont ul. Boya-
-Żeleńskiego • remont ul. Staszczyka wraz 
z chodnikami” na zadanie: „Remonty dróg, 

chodników i oświetlenia: • remont ul. Jadwi-
gi z Łobzowa na odcinku od ul. Staszczyka 
do ul. Piastowskiej • remont ul. Kmietowicza  
• remont chodników wewnętrznych przy: ul. 
Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1 • remont ul. 
Brzezińskiego • remont chodników i zatok 
parkingowych po północnej stronie ul. Wie-
deńskiej • wykonanie nakładki na ul. Zarze-
cze na odcinku od ul. Przybyszewskiego do 
ul. Armii Krajowej • remont ul. Boya-Żeleń-
skiego • remont ul. Staszczyka wraz z chod-
nikami • remont chodnika na ul. Balickiej 
po stronie południowej na odcinku od pętli 
tramwajowej do ul. Armii Krajowej.” – kwo-
ta 668 480 zł i realizator ZDMK pozostali 
bez zmian.
UCHWAŁA Nr XX/184/2020 
w sprawie wydania opinii do projektu no-
welizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta 
Krakowa określających organizację i zakres 
działania dzielnic .
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt 
nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowi-
ce stanowiący załącznik nr 6 do uchwały 
XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z 10 
czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa 
z 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji 
i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowi-
ce w Krakowie (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 1842  
z późn. zm.).
UCHWAŁA Nr XX/185/2020 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
i funkcji w Komisji Rewizyjnej Rady Dziel-
nicy VI Bronowice oraz zmiany Uchwały Nr 
II/11/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z późniejszymi zmianami .
W § 1 przyjęto rezygnację radnej Katarzyny 
Frankiewicz-Oprochy z członkostwa i funkcji 
w Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bro- 
nowice. W§ 2 w ww. uchwale, po uwzględ-
nieniu Uchwały Nr XI/100/2019 z 17 paź-
dziernika 2019 r. wprowadzono następującą 
zmianę: § 1 otrzymuje brzmienie „Powołuje 
się 4-osobową Komisję Rewizyjną”.
UCHWAŁA Nr XX/186/2020 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VI Bronowice. 
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Dzielnicy VI Bronowice wybrano rad-
nego Tomasza Fabiańczyka.

a w szczególności ulicy Wizjonerów i Radzi-
kowskiego.
W § 2 Rada Dzielnicy VI Bronowice wnio-
skuje o:
» Rezygnację z koncepcji obsługi drogowej 
działek gminnych po dawnym Motelu Krak 
(472/6, 472/7, 472/8 obr. K-40) przez 
wjazd z ulicy Wizjonerów, który przecina 
park na część południową i północną. Dzię-
ki temu zamiast zmniejszenia parku będzie 
można go nawet powiększyć.
» Utrzymanie dotychczasowego wjazdu i wy- 
jazdu z ul. Radzikowskiego do obsługi terenu 
po dawnym Motelu Krak.
» Zachowanie istniejącego wjazdu i układu 
drogowego do obsługi Hotelu Piast lub prze- 
sunięcie tej drogi w kierunku wschodnim 
i połączenie jej z nowym, postulowanym 
układem drogowym dla strefy „biznesu” na 
terenie po Motelu Krak. Wtedy istniejąca 
obecnie droga do Hotelu Piast mogłaby zo-
stać zaadaptowana na potrzeby parku, który 
dzięki temu stanowiłby integralną całość bez 
dróg dojazdowych wewnątrz. Tak powinno 
być w prawdziwym i bezpiecznym parku.
» Rozważenie możliwości skomunikowania 
tego obszaru z ul. Armii Krajowej.

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2018 aktualizacja dokumentacji
projektowej 15  000 zł 

2019 realizacja zadania 0 zł
2020 realizacja zadania 127 270 zł
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JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

W dniach 26 września – 5 paź-
dziernika odbędzie się głoso-

wanie, w którym mieszkańcy Krakowa 
wybiorą projekty do realizacji w roku 
2021. Z kwoty przydzielonej na projek-
ty dzielnicowe, rozłożonej na 18 dzielnic 
Dzielnica VI Bronowice otrzymała do 
dyspozycji środki wysokości 956 700 zł. 

PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA VI

PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA VI
związane z Dzielnicą VI Bronowice

1 Remont ogródka jordanowskiego
    przy ul. Tetmajera – 160 000 zł;

2 Seniorzy przeciwko oszustom! – 
     8 000 zł;

4 Seniorzy sadzą drzewa! – 20 000 zł;

5 Dolina Rudawy dla pieszych 
    i rowerzystów! – 104 200 zł;

9 Zielone Parkingi Rowerowe –
    120 000 zł;

11 „Kuźnia zieleni – ekologiczny 
      zakątek” – 21 000 zł;

13 Ulica Katowicka na połysk – 
      50 000 zł;

15 Remont chodnika przy 
       ul. Dytmara – 63 000 zł;

16 Tak! dla Parku przy Forcie
       w Bronowicach – 382 680 zł;

17 Nasadzenia krzewów i kwiatów na 
      terenach zielonych dzielnicy –
      100 000 zł;

18 Płatne patrole Policji na terenie
       Dzielnicy VI Bronowice – 32 000 zł;

21 Sąsiedzka pracownia ceramiczna – 
       27 000 zł;

22 Organizacja corocznych
       Integracyjnych Dni Bronowic –
       45 000 zł;

25 Bronowice myślą od dziecka – 
        71 680 zł;

26 Akademia Seniora – 35 000 zł;

27 Chodnik ul. Balicka – 200 000 zł;

29 Tenis stołowy na 
        Młynówce Królewskiej – 70 000 zł;

32 Zagospodarowanie skweru w Parku 
Młynówka Królewska – 300 000 zł;

36 800 darmowych biletów
      dla seniorów do Kina „Paradox” – 
      10 000 zł;

39 Remont nawierzchni ulicy
       Złoty Róg – okolice stacji kolejowej – 
       50 000 zł;

40 Strzel gola przy Krzywym Zaułku –
       65 000 zł;

41 Siłownia przy 
        Szkole Podstawowej nr 93 – 80 000 zł;

42 Bieg na orientację w Dzielnicy VI – 
       39 100 zł;

43 Czas na kino, teatr, spacer, książkę
        i łowienie talentów – 284 430 zł;

3 Młynówka Królewska – najdłuższy 
park w Polsce! – 900 000 zł;

15 LEŚNY PARK TETMAJERA – 
        1 280 000 zł;

97 Rewitalizacja zielonej strefy
       parkowej przy Forcie Bronowice – 
       1 280 000 zł;

174 Łączymy Parki Krakowa
        (kontynuacja) – stacje naprawy 
        rowerów przy trasach dla 
        rowerzystów – 69 500 zł;

Powyżej zamieszczono jedynie podstawo-
we informacje o projektach. Więcej informacji 
o każdym z nich znajduje się na stronie interne-
towej budżetu obywatelskiego:
www.budzet.krakow.pl.

JAK GŁOSOWAĆ

GDZIE GŁOSOWAĆ

► za pośrednictwem platformy inter-
netowej www.budzet.krakow.pl, zakładka: 
zarejestruj się.
Głosowanie to wymaga rejestracji na 
wyżej wymienionej platformie z poda-
niem: • imienia i nazwiska • numeru 
PESEL (dla osób nieposiadających tego 
numeru – data urodzenia i płeć) •  ad-
resu zamieszkania • numeru telefonu 
komórkowego • numeru i nazwy dziel-

nicy, zgodnie z adresem zamieszkania.
UWAGA! Podczas rejestracji wysłany jest 
SMS na podany numer telefonu komórko-
wego z kodem do potwierdzenia założenia 
konta.
► na papierowych kartach do głosowa-
nia, w zorganizowanych na terenie Mia-
sta punktach głosowania. Ta forma wy-
maga podania danych jw., z wyjątkiem 
numeru telefonu, a w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL ko-
nieczny jest kod identyfikujący nadany 
przez Urząd Miasta Krakowa (taki kod 
należy uzyskać przed głosowaniem).
UWAGA! Głosowanie bezpośrednie, za po-
mocą karty do głosowania, wiąże się z ko-
niecznością okazania dokumentu potwier-
dzającego tożsamość.

W tym roku dla mieszkańców Dzielnicy 
VI dostępne są TYLKO punkty do głosowa-
nia podanej poniżej:
► Filia Biblioteki Kraków nr 23
ul. Balicka 297:
pn., śr. i pt.: godz. 12:00-15:30, 16:00-19:00; 
wt.: godz. 12:00-15:30.
► Filia Biblioteki Kraków nr 24
ul. Na Błonie 13 d:
pn., śr. i pt.: godz. 12:00-15:30, 16:00-19:00; 
wt.: godz. 8:30-11:30, 12:00-15:30;
czw.: godz. 12:00-15:30.
Oba punkty dysponują dostępem do komputera  
i internetu, natomiast miejsce dostępne dla osób 
niepełnosprawnych znajduje się tylko w Filii nr 24.

W DZIELNICY VI
             BRONOWICE

Do realizacji w roku 2021 zostaną 
przeznaczone projekty o najwyższej punk- 
tacji, których suma kosztów realizacji  
nie przekroczy ustalonego limitu, tj. 
6,4 mln zł dla projektów ogólnomiej-
skich, 956 700 zł dla Dzielnicy VI. Wyniki  
głosowania oraz listy projektów przyję-
tych do realizacji ogłoszone zostaną nie 
później niż do I połowy listopada br. 

Życzę trafnych wyborów i satysfakcjonu-
jących wyników głosowania.  

Pełną informację na temat szczepień przeciw grypie 
i realizatorów można także uzyskać pod numerem 
Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 
                                 (12) 661 22 40. 

Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko 
grypie dla osób po 65. roku życia, 

w ramach Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2019-2021.
W ramach programu przewidziano bezpłatne 
wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie. 

Szczepienia będą wykonywane najwcześniej 
na przełomie września i października 2020 r. 

do wyczerpania limitu szczepionek.

Jurajskie Centrum Medyczne,
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 9, Kraków 

tel. 12 622 88 80


