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DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
W OKRESIE PANDEMII: 
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dotychczasowe dyżury członków Rady Dzielnicy VI zostały odwołane.
Ewentualny kontakt możliwy jest m.in. drogą mailową. Wykaz adresów 
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Pierwszy „Ogród kwietny” w Krakowie

Dzięki inicjatywie mieszkańców  
i Rady Dzielnicy VI Bronowice 

w „Parku Młynówka Królewska”, po-
między ul. Przybyszewskiego a ul. We-
sele, powstaje dla Państwa wspaniałe 
miejsce do relaksu i wypoczynku.

Impulsem do realizacji tego zadania 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice był 
dobry wynik w głosowaniu nad projek-
tem pn. Rewitalizacja terenu zielonego 
położonego w „Parku Młynówka Kró-
lewska”, pomiędzy ul. Przybyszew-
skiego a ul. Wesele, w  jednej z poprzed- 
nich edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Niestety ze względów finasowych nie 
przeszedł on do fazy realizacji. Był 
jednak bodźcem dla Rady Dzielnicy, 
która  postanowiła sfinansować I etap  

zadania ze środków budżetu dzielno-
cowego. Aby w przyszłym roku zakoń-
czyć w całości budowę ogrodu kwiet- 
nego, projekt ten zgłoszony został przez 
mieszkańców naszej Dzielnicy do reali-
zacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2021 i otrzymał szczęśliwy numer 13.

Wspomniany projekt zawiera mię-
dzy innymi: budowę ścieżki spacero-
wej z oświetleniem, budowę pergoli, 

montaż ławek, koszy i budowę małej 
architektury oraz nasadzenia kwiatów, 
krzewów ozdobnych i drzew.

Celem jego jest stworzenie miejsca 
do wypoczynku i relaksu w otoczeniu 
wspaniale zaprojektowanej zieleni,  
w szczególności kwiatów, krzewów oraz 
pnączy. Jeśli realizowany projekt znaj-
dzie uznanie wśród naszych mieszkań-
ców będzie to wskazówka dla Krakowa, 
aby tworzyć kolejne „Ogrody kwietne”.

Na nieszczęście teren o którym mo- 
wa nawiedził huragan, dokonując du-
żych zniszczeń w drzewostanie. W tym 
miejscu pragnę podziękować naszej Jed- 
nostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, która 

w ekspresowym tempie dokonała nie-
zbędnych cięć i zabezpieczenia powalo- 
nych drzew, tak by nie zagrażały bezpie- 
czeństwu. Ostateczne prace pielęgnacyj- 
ne wykonał Zarząd Zieleni Miejskiej.

Na szczęście projekt dotyczący budo-
wy „Ogrodu kwietnego” przewiduje na-
sadzenia nowych drzew, dzięki czemu 
drzewostan zostanie odtworzony.

W tym roku przewidziana jest bu-
dowa alejki spacerowej, wraz z oświe-
tleniem, ze środków finansowych Dziel- 
nicy VI Bronowice. 

Korzystając z okazji pragnę Państwa 
zachęcić do udziału w głosowaniu w Bu-
dżecie Obywatelskim – ogólnomiejskim 
i dzielnicowym, wskazując Państwa zda- 
niem po trzy najciekawsze projekty.
Głosowanie odbędzie się w dniach 
od 1 do 10 października 2021 r. 

Szczęście w nieszczęściu

Budowa ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem

Ostatni huragan dokonał dużych zniszczeń w drzewostanie

Skwer w Parku „Młynówka Królewska”, pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele
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Ogródek jordanowski przy ul. Tetmajera

Nowa organizacja ruchu 
na ul. T. Boya-Żeleńskiego

BRONOWICE 
   MAŁE

Drodzy Państwo, pozwolę so-
bie przekazać kilka informacji 

z Bronowic Małych. Doczekaliśmy się 
wrzeszczcie nowego ogródka jordanow-
skiego przy ul. Tetmajera. Projekt został 
wykonany ze środków Rady Dzielnicy VI 
i powstał według wskazań rodziców, bio-
rących udział w konsultacjach społecz-
nych dotyczących tej realizacji. W ubie-
głym roku w związku z remontem szkoły 
i zamknięciem zlokalizowanego przy 
niej ogródka, na Państwa prośbę, napi-
sałam projekt do Budżetu Obywatelskie-
go, obejmujący realizację tego zadania. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu, projekt 
ten znalazł się wśród zwycięskich projek- 
tów dzielnicowych, lecz z powodu szybu-
jących cen zabezpieczone w BO środki 
okazały się niewystarczające. Tu znów  
z pomocą przyszedł budżet naszej Dziel- 
nicy, z którego zostały dodane brakujące 
środki. Teren w pobliżu ul. Tetmajera,  
w związku z obowiązującymi przepisa-
mi, nie może być wyposażony w zabawki 
dla dzieci ze względu na bliskość pasa 

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

drogowego, więc znalazły się tam ławki 
i leżaki. Niestety ze względu na nasa-
dzenia i posianą trawę nie można było 
udostępnić placu zabaw tak szybko, jak 
wszyscy by sobie tego życzyli. 

Mój niepokój wzbudza dodatkowo 
katastrofalny stan ul. Boya Żeleńskiego  
i obawa, że nowe nasadzenia na placu za- 
baw poniżej, zalewane zimą słoną wodą, 
po prostu uschną. Ponieważ ulica ta cze-
ka na liście rankingowej na realizację,  
a sytuacja jest poważna, bardzo liczę na 
wsparcie Zarządu naszej Dzielnicy, aby 
z bieżących środków ZDMK na remonty 
udało się temu zaradzić. Pozwolą Pań-
stwo, że sposobu wytyczenia ścieżki ro-
werowej na tej ulicy w kontekście wyżej 
opisanych problemów nie skomentuję.

Jak chodzi o nową organizację ruchu 
w rejonie ul. Tetmajera i całych Brono-
wicach Małych chciałam podkreślić, że 
Rada Dzielnicy VI nie opiniowała jej! 
Została ona wprowadzona bez uzgodnie- 
nia z nami i bez konsultacji społecznych, 
więc od razu pojawiły się zastrzeżenia. 
Na prośbę mieszkańców znak kończący 
parking, naprzeciwko kapliczki św. Ja-
kuba, zostanie przesunięty w kierunku 
ul. Katowickiej. Część mieszkańców od 
początku zgłaszała, że jego lokalizacja 
przed krzyżem jest niefortunna i po-
winna ulec zmianie. Dodatkowo wyjazd 
z osiedla Złota Podkowa, w czasie na-
tężenia ruchu, jest bardzo utrudniony,  
a mijanie się pojazdów na ul. Tetmaje-
ra bywa nie lada problemem. Mimo, że 
nie jestem radną osiedla Złota Podkowa 
zawsze wsłuchuję się w głosy mieszkań-
ców i ich problemy są mi bliskie. Wobec 
powyższego przychyliliśmy się do prośby  
o zmianę lokalizacji znaku. 

Pozwolę sobie zwrócić Państwa uwa-
gę na wprowadzenie strefy ograniczenia 
prędkości do 30 km/h – od skrzyżowania 
ul. Pasternik z Katowicką, aż do skrzy-
żowań: ul. Zielony Most z ul. Wieniawy-
-Długoszowskiego, ul. W. Żeleńskiego  
z ul. Pasternik i ul. Tetmajera z ul. Trusz-
kowskiego. Prośby o progi zwalniające na 
terenie Bronowic Małych pojawiają się 
często, lecz głos większości, szczególnie 
mieszkańców nieruchomości mających 
sąsiadować z takim rozwiązaniem, jest 
głosem sprzeciwu. Jednakże bardzo Pań- 
stwa proszę, aby nie lekceważyć wprowa-
dzonych ograniczeń prędkości. Mimo że 
ich nie opiniowaliśmy wiemy, że rozwija-
nia nadmiernej prędkości na tym terenie 
nie powinniśmy lekceważyć.

Na moją prośbę Rada Dzielnicy VI 
przeznaczyła środki na wykonanie pro-
jektu oświetlenia przy ul. Tetmajera, na 
odcinku od ul. Truszkowskiego do ron-
da (na razie tylko na projekt). Bardzo 
powoli posuwają się prace projektowe, 
dotyczące chodnika od ronda do daw-
nej pasieki na ul. Tetmajera. Ku mojemu 
zaskoczeniu w uzgodnieniach tego pro-
jektu pojawiły się wytyczne nakazujące 
przebudowę tego krótkiego odcinka do 
pełnowymiarowej drogi (mogącej obsłu-
giwać komunikację MPK) z chodnikiem  
i ścieżką rowerową. Realizacja takiej kon- 
cepcji po pierwsze spowodowałaby wy-
cięcie całego zagajnika przy krzyżu, tylko 
po to, aby ten pełnowymiarowy fragment 
drogi wbić w pozbawione obsługi pieszej 
ulice Tetmajera i Łupaszki. W przypad-
ku ul. Łupaszki podjęłam interwencję 
o wykoszenie poboczy, ale to niewiele 
dało. Piesi nadal nie są tam bezpieczni. 
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Podczas spotkania dotyczącego projektu 
chodnika przedstawiałam absurdalność 
takiej przebudowy ul. Tetmajera, pod 
pretekstem budowy krótkiego fragmen-
tu chodnika, i jednocześnie przedstawi-
łam Państwa uwagi dotyczące realizacji 
bardzo intensywnej zabudowy w rejonie 
ul. Truszkowskiego. Wystąpiłam z proś-
bą o budowę chodnika na ul. Tetmajera, 
od ul. Truszkowskiego do ronda albo 
przez inwestora albo przez Miasto. Cze-
kamy na wyniki pracy ZDMK. Nie zapo- 
minam o ul. W. Żeleńskiego (fragmenty 
tej ulicy nadal wymagają remontu, ratu-
jemy się łataniem dziur, ale to zbyt mało)  
i Palmowej. Tutaj trwa wyjaśnianie sta-
nu prawnego, bo Miasto nie może inwe-
stować na gruntach nie będących w jego 
władaniu. Miasto poczuwa się do bycia 
właścicielem ze względu na utrzymywa-
nie – odśnieżanie tej ulicy – jednakże 
każda strona musi zostać wysłuchana  
i sprawa obecnie kończy bieg w Urzę-
dzie Wojewódzkim.

Najtrudniejszy temat z jakim się 
spotkałam podczas lat pracy 

społecznej. Nieustannie przeze mnie 
monitorowany, ale… wciąż drepczemy  
w miejscu. Odcinek chodnika na ul. Tet-
majera, o którym pisałam powyżej, od 
ronda do pasieki jest projektowany przez 
Zarząd Zielni Miejskiej i zapewne ten 
fragment pozostanie w jego realizacji. 
Przypomnę, w marcu 2021 Rada Dziel-
nicy VI otrzymała projekt parku. Skiero- 
waliśmy 13 uwag, z prośbą o uwzględ-
nienie ich. W naszej opinii to ważne 
uwagi, które np. dotyczyły przywróce-
nia drewnianych pomostów zamiast 
zaproponowanych metalowych ramp, 
remontu schodów źródełka (ostatnie 2 
schody i samo ujęcie wody nie należy do 
Miasta), utrzymania ogrodzenia stawu, 
utworzenia dwóch stref nad stawem – 
dla mieszkańca i wędkarza. Cóż, po wie-
lu perypetiach wreszcie udało mi się do-
wiedzieć, że nie zostały uwzględnione… 
W roku ubiegłym przepadło nam 150 tys. 
na dokumentację projektową – nie udało 
się jej wykonać, bo zlecona pod koniec 
roku nie powstała do końca roku budże- 
towego. Wobec powyższego bardzo mnie 
niepokoił fakt, że po niemal roku nadal  
nie mieliśmy projektu budowlanego i sy- 
tuacja może się powtórzyć. W sierpniu 
nie mieliśmy nawet  zgłoszenia prac, któ- 
re miało być podstawą realizacji etapu I  

parku (od parkingu do źródełka), na któ-
ry to etap w roku bieżącym zarezerwo-
wano w Wieloletniej Prognozie Miasta 
milion złotych. Zgłoszenie zostało wyco-
fane z racji konieczności uzyskania opi-
nii Lasów Państwowych. Projekt budow- 
lany również nie został złożony (też braki 
w dokumentacji). Powodowana bezsil-
nością i obawą o los tego zadania (oczy-
wiście dokumentacje projektowe wyma-
gają czasu i kosztują, ale parku jak nie 
było tak nie ma) poprosiłam o spotkanie 
Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, 
pana Andrzeja Kuliga. Wykazał on duże 
zrozumienie dla naszej sytuacji. Zde-
cydowanie poparł wszystkie postulaty, 
zarówno w temacie uwag skierowanych 
przez Radę Dzielnicy, budowy chodnika 
na ul. Tetmajera, jak i bardziej skutecz-
nych działań na polu dokumentacji, aby 
kolejne problemy biurokratyczne i stosy 
dokumentów, nie przesłoniły nam tego 
czemu służą. Bo są po to, aby w końcu 
powstał park! Spotkanie zakończyliśmy 
zapewnieniem, że najpóźniej w listopa-
dzie ZZM ogłosi przetarg na realizację 
parku i chodnika od ronda do pasieki. 
W przyszłym roku mamy zarezerwowa-
ne 2,7 mln zł na ten cel.  Zapewne będą 
potrzebne dodatkowe środki w związ-
ku z sytuacją opisaną powyżej. Drodzy 
Państwo, mamy poparcie radnych Mia-
sta: Pani Iwony Chamielec i też mocno 
popierającego ten temat Pana Andrzeja 
Hawranka, więc nie tracę nadziei, że  
w końcu się nam uda. Odwiedził nas też 
radny Łukasz Gibała. Tylko czasem jest 
mi bardzo przykro, że to zadanie wciąż 
„ma pod górkę” i wymaga nieustannych 
interwencji i monitoringu. Szanowni 
Państwo, jeśli chcecie poprzeć aktywność 
na świeżym powietrzu i darmowe zajęcia 

dla mieszkańców Bronowic, a przy oka-
zji uporządkować nasze parki,  projekty  
ŁĄCZYMY PARKI (projekt miejski 
i dzielnicowy) – powstały po to, aby 
wszystkie parki w Bronowicach wygra-
ły i aby wygrali wszyscy mieszkańcy 
Bronowic.

Park Tetmajera
• • •

Teatr Złoty Róg 
w Bronowicach

WYŁOŻENIE
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru

„MYDLNIKI”
do 11 października 2021 r.

Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 

do 25 października 2021 r.  Pełna informacja na: www.bip.krakow.pl, zakładki: 
STRATEGIE, POLITYKI, PROGRAMY/ Planowanie Przestrzenne. 

Szanowni Państwo, wkrótce rozpoczną się bardzo ważne konsultacje, 
dotyczące przebiegu TRASY BALICKIEJ przez dzielnicę Bronowice. 

Proszę śledzić informacje medialne od października 2021.

ogłasza
NABÓR AKTORÓW 

DO NOWEGO SPEKTAKLU
Premiera planowana na koniec 2021 r.

Szukamy chętnych w różnym wieku, 
powyżej 15. roku życia, zarówno ama- 
torów, jak i osoby z doświadczeniem 
scenicznym. Próby odbywają się 1-2 
razy w tygodniu, w godz. 18.30-20.30 
w Bronowicach Małych.

PODEJMUJESZ WYZWANIE?
Skontaktuj się z nami:

Koordynator Teatru Złoty Róg: 
Waldemar Antosiewicz

Tel. 604 802 608
e-mail: teatrwbronowicach@gmail.com
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Nowe Przedszkole nr 38 na os. Widok

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

Rozwiewając wszelkie wątpliwości, zapewniam wszystkich mieszkańców os. Widok, 
że obecna budowa to nie blok typu „wieżowiec”, a nowy budynek Samorządowego Przed-
szkola nr 38 – „Akademia Zielonego Misia”,  przy ul. Jabłonkowskiej 39. Funkcjonuje ono 
od 1977 roku i wspiera w wychowywaniu dzieci mieszkańców osiedla Widok i okolic. By 
Państwo mieli rzetelną informację skieruję kilka pytań do Pani Dyrektor Przedszkola nr 38 
mgr Renaty Książkiewicz

Rozmowa Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VI Bronowice Wojciecha 
Litwickiego z Panią Dyrektor Przedszkola nr 38, mgr Renatą Książkiewicz. 

Przede wszystkim wyburzony bu-
dynek nie nadawał się ze względów 
technicznych, a także sanitarnych do 
dalszego funkcjonowania. Ponadto, od 
lat liczba kandydatów do przedszkola 
przekracza liczbę miejsc. 

Skąd pomysł na budowę nowego
budynku przedszkola?

Zapewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom podczas ich pobytu w przedszkolu 
jest jednym z najważniejszych i jedno-
cześnie najtrudniejszych, wielowymia-
rowych zadań. Jednym z tych wymia-
rów jest oczywiście dbałość o stan tech- 
niczny budynku.

Jak Pani ocenia 
ówczesny stan techniczny budynku?

Coraz większy zakres prac remon-
towych, pomimo ich kosztowności, nie 
dawał gwarancji zachowania budynku 
w stanie niebudzącym zastrzeżeń. Każ-
dego roku pojawiały się kolejne trud-
ności: przeciekanie dachu, butwiejące 
drewniane elementy konstrukcyjne 
budynku, zamarzająca zimą instalacja 
ogrzewania, awaryjna instalacja elek-
tryczna, nieszczelność okien i wiele in-
nych. Postępująca degradacja konstruk-
cji budynku wynikała z technologii jego 
budowy (budynek nie był przewidziany 
na tak długi okres eksploatacji). 

Rodzice powierzając Państwu 
swoje dzieci z pewnością dostrzegali 
wspomniane przez Panią problemy?

Oczywiście, pogarszający się stan 
techniczny budynku nie umknął uwa-
dze rodziców, którzy z jednej strony 
wskazywali na ogrom przeciwwskazań 

co do dalszego użytkowania budynku,  
z drugiej strony wyrażali obawę o zapew- 
nienie ich dzieciom miejsca w przed-
szkolu. Rodzice dostrzegając nasze sta-
rania o zapewnienie bezpiecznych wa-
runków pobytu dzieci w przedszkolu, 
zawsze wspierali nas, niejednokrotnie 
angażując swój czas, wysiłek, a także 
finanse.

Komu zawdzięczamy 
decyzję o budowie nowego budynku 
przedszkola?

W tym przypadku sukces ma wielu 
ojców. Decyzja ta dojrzewała w sercach 
całej społeczności lokalnej, w tym Rady 
Nadzorczej i Zarządu SM „Widok”. Sku- 
tecznie wspierali nas Pani dyr. Beata 
Tracka-Samborska, Pan dyr. Zbigniew 
Mazur. Znaczący wpływ na ostateczne 
decyzje miały opinie Zarządu i Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. Inicjatywa 
ta znalazła akceptację Dyrekcji Wy-
działu Edukacji UMK. Nieprzerwanie 

mgr Renata Książkiewicz 
Dyrektorka
Przedszkola Samorządowego nr 38 
„Akademia Zielonego Misia”:

Czy nowe przedszkole na os. Widok 
jest nam potrzebne?
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MAREK GAWEŁ
Dyrektor ZSO nr 8

◁▷

wspierali nas rodzice naszych pod-
opiecznych. Radni Miejscy z naszego 
Okręgu, Pan Andrzej Hawranek i Pani 
Iwona Chamielec, zabiegali o wpisanie 
tej inwestycji do budżetu Miasta. Dlate- 
go też, z ogromną radością i wdzięczno-
ścią przyjęliśmy wiadomość o zaakcep-
towaniu naszej inwestycji przez Pana 
Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jac-
ka Majchrowskiego, a następnie przez 
Radę Miasta Krakowa, która zapewniła 
środki w budżecie na rok 2020.

Pani Dyrektor pominęła swoje za-
sługi. To bardzo skromne, ale wiemy 
dobrze, że to właśnie Pani jako Dyrektor 

Przedszkola swoim zaangażowaniem 
przekonywała nas wszystkich nieomal 
każdego dnia, jak ważne jest, by dzieci 
miały bezpieczne i godziwe warunki, 
tak do nauki, jak i zabawy.  Jak wynika 
z harmonogramu budowy, zakończenie 
realizacji inwestycji planowane jest na 
rok 2023. Obserwując tempo działań  
i zaangażowanie osób uczestniczących 
w realizacji tego przedsięwzięcia wie-
rzymy, że termin zostanie dochowany  
i 1 września 2023 roku uda się otwo-
rzyć sześć nowych oddziałów przed-
szkolnych w pięknym nowym budynku, 
wyposażonym w nowoczesną kuchnię, 
aulę, salę gimnastyczną, kolorowe sale 

oraz funkcjonalnie urządzony i bez-
pieczny ogród. 

Kiedy Pani Dyrektor zaprosi 
do nowego Przedszkola Rodziców 
ze swoimi dziećmi ?

Zapraszam już dziś do naszego no-
wego przedszkola wszystkich rodziców, 
którzy chcą zapewnić swojemu dziecku 
miejsce bezpieczne, troskliwą opiekę, 
możliwość rozwijania zainteresowań, 
nauki współżycia w grupie w poczuciu 
własnej wartości oraz pragną, by ich 
dzieci uczyły się rozumieć świat, tak by 
w przyszłości podejmować odpowie-
dzialne decyzje.

Wydawać by się mogło, że w wa-
runkach krakowskich 30 lat 

dla szkoły to niewiele. To prawda. Jeśli 
jednak weźmiemy pod uwagę, że XVIII 
LO jest ściśle związane z osiedlem Bro- 
nowice Nowe, którego pierwsze bloki 
powstały na przełomie lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych, to 30 lat  
liceum stanowi prawie połowę istnienia 
osiedla. Początki szkoły nie były łatwe. 
Szkoła Podstawowa nr 145 wraz z utwo- 
rzonym 1 września 1991 r. XVIII LO  
z trudem mieściły się w budynku przy 
ul. Na Błonie 15b. Późną jesienią młod-
sze klasy przeszły do budynku przy uli- 
cy Jabłonkowskiej (obecnie Przedszko-
le nr 38), a i tak lekcje odbywały się we 
wszystkich możliwych pomieszcze-
niach, łącznie z zapleczami sal. Nauka 
kończyła się po godzinie 17:00. Z cza-
sem uczniowie szkoły podstawowej zo-
stali przeniesieni do Szkoły Podstawo-
wej nr 153, a ich miejsce zajęli ucznio-
wie Gimnazjum nr 19. Tak jak w życiu, 
w XVIII LO były lata tłuste i troszkę 
chudsze. Wielu naszych absolwentów 
znalazło swoją życiową drogę: skończyli 
studia, zajmują ważne funkcje w społe-
czeństwie, prowadzą własne firmy, uczą 
w szkole – w tym również naszej szkole. 
Nie zawsze wyniki egzaminów matural- 
nych były satysfakcjonujące. Ale każ-
dy człowiek ma przecież własne tempo 
rozwoju i własny czas dochodzenia do 
stwierdzenia, co w życiu jest najważniej- 
sze. Jedno jest pewne – grono nauczy-
cielskie zawsze dbało o to, by uczniowie 
czuli się bezpiecznie, by kształtowali  

w sobie dobrze pojęte człowieczeństwo, 
pełne refleksji, pokory, dążenia do do-
skonałości i wytrwałości. Czy nam się 
to udaje? To jedno z najtrudniejszych 
pytań. Absolwenci zwykle dobrze wspo- 
minają „Osiemnastkę”. Była to 
dla nich szkoła, w której czuli 
się dobrze, gdzie mogli realizo-
wać swoje pasje, rozwijać zain-
teresowania, a przede wszyst-
kim miejsce, które uczyło wła-
ściwego stosunku do drugiego 
człowieka.

 Przez lata, dzięki współ-
pracy z Radą Dzielnicy VI, 
udało się zrealizować budowę 
Orlika, postawić ogrodzenie 
boiska do plażowej piłki siat-
kowej, wyremontować część 

XXX-lecie XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

ogrodzenia szkoły, zakupić książki do 
biblioteki, sprzęt informatyczny, spor-
towy, w tym profesjonalny sprzęt do si- 
łowni, czy zorganizować imprezy spor- 
towe na szczeblu dzielnicowym. 

I garść informacji z ostatniej chwili. 
Budynek w wakacje przeszedł renowację. 

Wymalowana jest klatka schodowa, wy- 
mienione wykładziny na dwóch piętrach 
i w pięciu salach lekcyjnych. W ostatnim 
roku wybudowano również przejście 
między budynkami.

W najbliższych latach spodziewamy 
się termomodernizacji obu budynków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Krakowie.

Czy będziemy świętować 30-lecie? 
Pewnie jakimś drobnym akcentem  
w czasie ślubowania pierwszoklasistów, 
a z pełnym zadęciem uczcimy 50-lecie 
szkoły już za 20 lat. ◁▷
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JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

BUDŻET
OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

2021

Zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami 26 sierpnia 2021 r. Rada 

Budżetu Obywatelskiego zakończyła 
rozpatrywanie protestów dotyczących 
wstępnie odrzuconych projektów. Wy-
niki przekazane zostały Panu Prezy-
dentowi, celem ewentualnego uwzględ-
nienia przy zatwierdzaniu ostatecznej 
listy projektów. Głosowanie projektów, 
zatwierdzonych w tegorocznej VIII 
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa, odbędzie się w dniach od 1 do 
10 października. 

Jak wiadomo z wcześniejszych infor-
macji projekty zgłaszane były w dwóch 
kategoriach: projekty ogólnomiejskie lub 
dzielnicowe. Przypominamy, że w tego-
rocznej edycji budżetu na projekty zapla-
nowano łączną kwotę 35 mln zł, w tym  
7 mln zł na projekty o charakterze ogól-
nomiejskim, przy czym koszt realizacji 
jednego projektu nie może być niższy niż 
25 000 zł i nie wyższy niż 1 400 000 zł 
oraz 28 mln zł na projekty dzielnicowe. 
W tym drugim przypadku kwota ta po-
dzielona została na poszczególne dzielni-
ce, zgodnie z regulaminem. Dla Dzielnicy 
VI Bronowice przeznaczona jest łączna 
kwota 1 576 159,06 zł, przy czym koszt 
realizacji jednego projektu nie może 
być niższy niż 2 500 zł i nie wyższy niż  
630 463,62 zł.

Zgłoszone projekty klasyfikowa-
ne są w jednej z kategorii: Edukacja, 
Społeczeństwo, Zieleń, Infrastruktura, 
Kultura, Bezpieczeństwo, Zdrowie. 

Wszystkie zweryfikowane projekty, 
ogólnomiejskie i dzielnicowe, prezento-
wane są na stronie internetowej: 
www.budzet.krakow.pl/PROJEKTY2021  
odpowiednio projekty ogólnomiejskie lub 
dzielnicowe 

PROJEKTY DZIELNICOWE 
Dzielnica VI Bronowice

Na stronie internetowej Budżetu 
Obywatelskiego przedstawiono 18 pro-
jektów zgłoszonych z Dzielnicy VI Bro-
nowice, pozytywnie zweryfikowanych 
(podano również szacunkowy koszt  

realizacji), na które można będzie gło-
sować w październiku: 
EDUKACJA
NR 3: Szpiedzy Wiedzy: Bronowice – 
odkryj je na nowo! – 4 000 zł
KULTURA
NR 7: Izba Tradycji Bronowic – 29 400 zł
NR 11: Roztańczone Bronowice – 3 edy-
cja – 26 930 zł
NR 24: 800 biletów dla Seniorów w Ki-
nie Paradox! – 11 600 zł
NR 30: Kino pod gwiazdami! – 63 000 zł 
NR 34: Pakiet KULTURY dla BRONO-
WIC i MYDLNIK – 283 500 zł
ZDROWIE
NR 5: TAK! dla Parku przy Forcie w Bro-
nowicach etap II – 620 000 zł
NR 9: Łączymy pokolenia: Senior, Ro-
dzic, Wnuczek(-a) – 87 500 zł
BEZPIECZEŃSTWO
NR 14: Płatne patrole Policji na terenie 
Dzielnicy 6 Bronowice – 25 600 zł
INFRASTRUKTURA
NR 27: OŚWIETLENIE NA UL. W. TET-
MAJERA – 296 000 zł
NR 28: Śladem Młynówki Królew-
skiej, metr po metrze, krok po kroku –  
611 000 zł
SPORT i REKREACJA
NR 4: „Rodzinna strefa piknikowa” 
Młynówka – 200 000 zł
NR 6: WIDOKowa aktywność –
606 500 zł
NR 15: Bronowickie zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży – 102 000 zł
ZIELEŃ
NR 1:  Dolina Rudawy dla pieszych i ro-
werzystów! Nowy etap – 536 200 zł
NR 13: „Ogród kwietny w Parku Mły-
nówka Królewska” – 300 000 zł

NR 18: ŁĄCZYMY BRONOWICKIE 
PARKI – 630 000 zł
NR 21: Sortujmy na polu! – 53 400 zł

Głosować na projekty dzielnicowe 
mogą wyłącznie mieszkańcy dzielnicy, 
której projekt dotyczy.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
związane z Dzielnicą VI Bronowice

NR 5: Piękniejsze place zabaw dla Ru-
czaju, Zwierzyńca i Bronowic
360 000 zł.
NR 6: Młynówka Królewska – najdłuższy 
park w Polsce! Nowy etap 
1 400 000 zł.
NR 162: ŁĄCZYMY PARKI
1 400 000 zł.

Terminy kolejnych etapów realizacji BO 
w roku 2021 są następujące:
• 1 do 10 października – głosowanie,
• 29 października – ogłoszenie wyni-
ków głosowania,
• 15 listopada – zatwierdzenie projek-
tów do realizacji

Można przypuszczać, że w roku bie-
żącym z uwagi na nadal obowiązujące 
ograniczenia, prawdopodobnie miesz-
kańcy będą głosowali przede wszystkim 
przez internet. Warto więc wcześniej 
zarejestrować się na stronie Budżetu 
Obywatelskiego i w odpowiednim cza-
sie przeglądnąć zatwierdzone do gło-
sowania projekty, zarówno w grupie 
projektów dzielnicowych  (to wyżej wy-
mienione projekty) oraz w grupie pro-
jektów ogólnomiejskich. Aby głos był 
ważny należy wybrać sześć projektów –  
3 o charakterze ogólnomiejskim i 3  
o charakterze dzielnicowym oraz przy-
znać im od 1-3 punktów. Suma punk-
tów przyznanych w ten sposób w głoso-
waniu zdecyduje o kolejności i wyborze 
projektu do realizacji.  

Głosować będzie można nie tylko 
przez internet, ale też osobiście w usta- 
lonych przez Urząd Miasta ogólnie 
dostępnych punktach. W Dzielnicy VI 
Bronowice będzie to:

 

Więcej informacji na temat głosowania: 
www.budzet.krakow.pl

Na koniec pozostaje chyba tylko ży- 
czyć Państwu wybrania dobrych pro-
jektów w głosowaniu.

Filia nr 24 Biblioteki Kraków, 
przy ul. Na Błonie 13 d, 

w pon., śr., pt.: w godz. 12:00-19:00; 
wt.: w godz. 8:30-15:30; 

czw.: w godz. 12:00-15:30.   
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Impresja: Księżyc, Mars i przejście z Pętli Bronowice Małe

Dawno temu człowiek po raz 
pierwszy wylądował na Księży-

cu. Teraz planuje tam stałe wycieczki,  
a więc jest jakiś postęp. Planuje też loty  
na Marsa i pewnie poleci. To trochę ma- 
rzenia, ale niektóre spełniają się, a nie-
które pozostają tylko marzeniami. Kie-
dy idę na pętlę tramwajową „Bronowice 
Małe”, wchodząc na nią schodami przez 
zespół handlowo-usługowy, ogarniają 
mnie właśnie marzenia i mam nadzie-
ję, że możliwe do spełnienia. Marzenia  
o czystych schodach. O tym, że może 
kiedyś nadejdzie ten moment, że nie 
trzeba będzie patrzeć na kąty wypełnio-
ne brudem, na poplamione schody, bu-
telki i puszki po piwie. Kiedy to widzę – 
myślę – czy to możliwe, że tak wygląda 
mój Kraków? Idę po tych schodach pa-
trząc na ten brud, zastanawiam się nad 
zagrożeniem epidemiologicznym i wsia- 
dam do tramwaju, a tam film… Piękny 
wizerunek Krakowa, Rynek z lotu ptaka, 
trasy komunikacyjne, tysiące hektarów 
zielonych parków, zalewy, przystanie 
jachtowe. Siedzę, tramwaj mknie, a ja za- 
stanawiam się który z tych wizerun-
ków jest prawdziwy? Pętla to przecież też  
Kraków. W 15 minut mogę dotrzeć do 
samego centrum! Codziennie chodzą 
tędy mieszkańcy Osiedla Widok i nie 
tylko. Wiem, że Zarząd Dzielnicy wielo-
krotnie zwracał się do służb miejskich 
w sprawie sprzątania wspomnianego 
przejścia. Odpowiedź zawsze była taka 
sama: „jest to teren prywatny i Mia-
sto nie może na nim nic robić”. Winien 
sprzątać właściciel, tak wynika z pra-
wa! Logika jednak mówi co innego. To 
trakt, którym codziennie uczęszcza do 
tramwaju co najmniej 1000 osób. Sko-
ro przez udostępniony teren przechodzi 
każdego dnia taka liczba mieszkańców, 
to czy utrzymywanie przejścia w czy-
stości powinno należeć do właściciela? 
Zagmatwanie prawne doprowadziło do 
sytuacji patowej i tak naprawdę nikt nie 
utrzymuje tego miejsca w czystości. 

Ostatnio została podjęta próba zgło-
szenia do Budżetu Obywatelskiego (tak 
na marginesie, piękna i niezwykle cenna 
inicjatywa) projektu, w ramach które-
go miałyby zostać przeznaczone środ-
ki, by schody te były sprzątane przez 
służby miejskie dwa razy w tygodniu. 
I znów okazało się, że skoro teren nie 
jest własnością Miasta, taki projekt nie 
może zostać pozytywnie zaopiniowany. 

Jest jednak pewna iskra nadziei. W opi- 
nii uzasadniającej odrzucenie wniosku 
było m.in. zawarte stwierdzenie, że te-
ren ten nie tylko nie jest własnością 
Miasta, ale też nie jest na nim ustano-
wiona służebność, bo gdyby była... służ-
by miejskie mogłyby regularnie sprzą-
tać. No to może ustanowić służebność?

Czy kiedy już ludzie polecą na Mar-
sa, za 50 lub 100 lat, a może i wcze-
śniej, uda się rozwiązać gordyjski węzeł 

stałego sprzątania przejścia ze schodami 
na pętli tramwajowej „Bronowice Małe”? 
Wychodzę wieczorem z przejścia, patrzę 
w górę na niebo pełne gwiazd. Ostatecz- 
nie przecież nie muszę patrzeć i myśleć 
właśnie o schodach, wystarczy wsiąść 
do tramwaju byle jakiego, nie dbać o ba- 
gaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręce... 

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

Od początku września bibliotekę można odwiedzać także w czwartki (wcześniej 
w te dni placówka była zamknięta). Wydłużono również wtorkową działalność 

Filii (od 8:30 do 15:30). Księgozbiory Biblioteki Kraków cieszą się bardzo dużym zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców Bronowic. Poza Filią nr 23, możemy odwiedzić również 
Filię nr 24 (ul. Na Błonie 13d). W tych miejscach można również wziąć udział w wydarze-
niach dla dzieci, które bibliotekarki oraz bibliotekarze organizują.

BIBLIOTEKA KRAKÓW ZAPRASZA DO FILII PRZY BALICKIEJ!
Po wakacjach Filia Biblioteki Kraków nr 23, przy ul. Balickiej 297, otwiera szeroko 
podwoje dla czytelników! 

Przejście na pętlę „Bronowice Małe” przez pawilon usługowo-handlowy

fo
t.

 J
an
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XXXII sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 5 sierpnia 2021 r. Podjęto następu-
jące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXII/242/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/148/ 
2020 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 05. 
03.2020 r. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2020-2021.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwa-
ły Nr XVIII/166/2020 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 18.06.2020 r. wprowadzono 
następującą zmianę: 
w tabeli na końcu dodano kolejny wiersz 
rozszerzający wniosek o rok 2022 według 
następującego zestawienia:

lata
Fazy
realizacji

Kwota

2022 zakończenie 
inwestycji

150 000 zł – środki 
wydzielone do dyspo-
zycji Rady Dzielnicy VI 

Bronowice

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

W tym roku podobnie jak w latach ubie-
głych seniorzy 65+ w Dzielnicy VI Bronowice 
będą mogli wziąć udział w bezpłatnym „Progra-
mie szczepień ochronnych przeciw grypie po 65. 
roku życia”, realizowanym zarówno w ramach 
projektu dzielnicowego, jak i ogólnomiejskiego.

Program dzielnicowy
Program realizowany ze środków Dziel-

nicy VI przewiduje bezpłatne szczepienia 
wyłącznie dla tych mieszkańców Dzielnicy 
VI którzy mieszczą się w wymienionej ka-
tegorii wiekowej. Czas realizacji świadczeń 
w ramach programu przewidziany jest do 3 
grudnia br., a termin szczepień uzależniony 
jest od dostaw szczepionek przeciw grypie. 
Udział w szczepieniu wymaga telefonicznej 
rejestracji, która jest już możliwa od 15 wrze-
śnia br. 
Realizatorem programu szczepień 
ochronnych przeciw grypie po 65. r.Ż. 
dla mieszkańców Dzielnicy VI jest:

COR VITA s.c. Mieczysław, Teresa Ciężarek
Ul. Kościuszki 35,

30-105 Kraków
czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 do 19.00
tel.12 429 35 35 oraz 12 429 36 63

pacjenci będą przyjmowani 
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

oraz w soboty od 8.00 do 12.00

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta. Jeżeli 
nie będzie możliwe ustalenie terminu szcze-
pienia, realizator szczepień po otrzymaniu 
szczepionek będzie kontaktować się z zapisa-
nym pacjentem w sprawie wyznaczenia ter-
minu szczepienia. 

Program szczepień dla seniorów 65+ 
realizowany jest również w dzielnicach XII, 
XIII, XIV oraz XVI i adresowany jest przede 
wszystkim do mieszkańców danej dzielnicy, 
którzy są nim obejęci w pierwszej kolejno-
ści. Jednak w przypadku braku chętnych do 
których adresowany jest program, w drugiej 
kolejności mogą zostać nim objęci pozosta-
li mieszkańcy Krakowa. Wymaga to jednak 
zgody finansującej ten program Dzielnicy. 
Ogłoszenia w tej sprawie będą podawane  
w miarę rozwoju sytuacji. 

Program ogólnomiejski
Niezależnie od dzielnicowego programu 

szczepień realizowany jest również ogól-
nomiejski „Program szczepień ochronnych 
przeciw grypie po 65. roku życia”. Również 
w tym przypadku jeżeli podczas rejestracji 
nie będzie możliwe ustalenie terminu szcze-

pienia, realizator po otrzymaniu szczepionek 
będzie kontaktować się z zapisanym pacjen-
tem, w sprawie wyznaczenia terminu szcze-
pienia, w zalezności od dostaw szczepionek.  

Aby wziąć udział w programie, zarówno 
w trybie ogólnomiejskim, jak i dzielnicowym, 
należy zgłosić się do realizatora programu w 
celu ustalenia terminu kwalifikacji lekarskiej 
i szczepienia. Uczestnik programu musi speł-
nić tylko dwa warunki: być mieszkańcem 
Krakowa oraz ukończyć 65 lat.

Z uwagi na zainteresowanie programem 
szczepień dla seniorów w Krakowie plano-
wane jest wykupienie dodatkowych szcze-
pień dla mieszkańców z tej grupy wiekowej. 
Informacje w tej sprawie zostaną podane po 
rozstrzygnięciu prowadzonych obecnie po-
stępowań ofertowych

Wykaz placówek realizujących ogólnomiej-
ski program bezpłatnych szczepień 65+ :

● Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. 
Poradnie: 
» ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 294 47 33, 12 294 47 34 oraz 
517 758 627 (odrębna linia),
w godz. 8.00-18.00;
» ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 683 05 41 oraz 12 427 95 90 
(odrębna linia), w godz. 8.00-18.00; 
● Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych 
ul. Bocheńska 4, 31-061 Kraków,
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 430 57 73 oraz 12 430 14 00 
(dodatkowa linia), w godz. 8.00-18.00;
● NZOZ Przychodnia Salwatorska Sp. z o.o. 
ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków  
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 683 05 13 oraz 12 421 87 97 
(odrębna linia), w godz. 8.00-18.00;
● Centrum Medyczne „Ujastek”
Poradnie:
» ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku,
tel.: 12 633 38 53, w godz. 8.00-18.00;
» os. Złota Jesień 15b, 31-820 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 577 066 661, w godz. 8.00-18.00;
» ul. Wysłouchów 41a, 30-611 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 293 09 38, w godz. 8.00-18.00;
» os. Na Skarpie 64, 31-920 Kraków,
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 12 293 09 34, w godz. 8.00-18.00;
● S.C.D.Z Medicina Sp. z o.o.
Poradnie:
» ul. Barska 12, 30-307 Kraków,
czynna od poniedziałku do soboty, 
tel.: 12 267 01 55, w godz. 7.30-20.00 
(pon.-pt.) oraz sobota w godz. 8.00-14.00; 
» ul. Grzegórzecka 67, 31-559 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku,
tel.: 12 345 70 03, w godz. 7.30-20.00 
(pon.-pt.) oraz sobota godz. 8.00-13.00;

● Cor Vita s.c. Mieczysław, Teresa Ciężarek, 
ul. Kościuszki 35, 30-105 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku,
tel.: 12 429 35 35, 12 429 36 63,
w godz. 7.00-19.00;
● JCM Sp. z o.o., ul. Wierzyńskiego 9, 30-198 
Kraków, czynna od poniedziałku do soboty, 
tel.: 12 622 88 80, w godz. 8.00-20.00 
(pon.-pt.) oraz sobota w godz. 8.30-13.00;
● Comarch Healthcare S.A. Centrum, 
Medyczne iMed24, ul. Życzkowskiego 29, 
31-864 Kraków, czynna od poniedziałku 
do soboty,
tel.: 12 376 31 31, w godz. 7.30-20.00 
(pon.-pt.) oraz sobota w godz. 8.00-14.00;
● NZOZ Biały Prądnik, ul. Bałtycka 3, 
31-214 Kraków, czynna od poniedziałku do 
piątku, 
tel.: 12 415 35 86,
w godz. od 8.00 do 18.00;
● MAK Spółka z o.o. ul. Kamedulska 70, 
30-252 Kraków, czynna od poniedziałku 
do piątku, 
tel.:12 429 76 01, w godz. od 8.00 do 18.00;
● Centrum Medyczne Med-All, Sp. z o.o., 
ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków, 
czynna od poniedziałku do piątku, 
tel.: 602 359 886, w godz. od 8.00 do 20.00.

Informacja dotycząca szczepienia 
seniorów 65+ przeciw grypie w roku 
2021 w Dzielnicy VI Bronowice
w ramach programów: dzielnicowego
i ogólnomiejskiego. 
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Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2019 wykonanie projektu 11 685 zł 
2020 zakończenie projektu 0 zł
2021 zakończenie zadania 40 000  zł

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2020 wykonanie projektu 28 069 zł 
2021 realizacja zadania 150 000 zł
2022 zakończenie inwestycji 150 000 zł

• • •

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.

◁▷
W § 2, po uwzględnieniu powyższej zmia-
ny, tabela przedstawiona w § 1 uchwały 
Nr XVI/148/2020. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Zagospodarowanie skweru  
w Parku Młynówka Królewska usytuowanego 
pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej.
Cel zadania: Zagospodarowanie i uatrakcyj-
nienie terenu zielonego służącego miesz-
kańcom. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XXXII/243/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego uchwałą Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 
r. w następujący sposób:
kwotę 60 000  zł z zadania: „Budowa ogrodu 
jordanowskiego  przy ul. Tetmajera  (WPF)” 
na zadania: „Budowa ciągu pieszego w oko-
licy skrzyżowania ul. Zarzecze i Stanisława 
Przybyszewskiego (dofinansowanie)” –  
8 000 zł, „Przebudowa ciągów pieszych  
w rejonie budynków przy ul. Rydla 5-13” – 
47 000 zł, (realizator ZZM w przypadku 
tych zadań pozostał bez zmian), „Zasiłki 
celowe na dofinansowanie leków dla miesz-
kańców Dzielnicy Bronowice” – 5 000 zł 
(realizator MOPS).
UCHWAŁA Nr XXXII/244/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 30 maja 
2019 r. w sprawie wniosku do Prezyden-
ta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2019-2022.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwa-
ły Nr XI/103/2019 z 17.10.2019 r. oraz 
uchwały Nr XXXI/241/2021 z 01.07.2021 
r. wprowadzono następującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2021 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 40 000 
zł, tj. o 60 000 zł. 
W § 2, po uwzględnieniu powyższej zmia-
ny, tabela przedstawiona w § 1 uchwały Nr 
VI/66/2019 otrzymuje następujące brzmie-
nie:
Nazwa zadania: Modernizacja ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Tetmajera. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej .
Cel zadania: Poprawa warunków zabawy dla 
najmłodszych dzieci. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

XXXIII sesja Rady Dziel- 
nicy VI Brono-

wice odbyła się 19 sierpnia 2021 r. Podjęto 
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Rada zawnioskowała do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie do Budżetu 
Miasta Krakowa na rok 2022 zadania pn.: 
„Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. 
Rydla 18-22”.
UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Rada zawnioskowała do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Mia-
sta Krakowa na rok 2022 zadania pn.: „Prze-
budowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: 
Rydla, Krzywy Zaułek, Staszczyka, Jadwigi  
z Łobzowa”.
UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
Rada Dzielnicy VI Bronowice zawnioskowa-
ła do Prezydenta Miasta Krakowa o wpro-
wadzenie do Budżetu Miasta Krakowa na 
rok 2022 zadania pn.: „Zagospodarowanie 
skweru w Parku Młynówka Królewska usy-
tuowanego pomiędzy ul. Przybyszewskiego 
a ul. Wesele”.
UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2021
w sprawie wniosku o wykup działek prywat-
nych w parku Młynówka Królewska w rejo-
nie ul. Lindego w Krakowie.
Rada zawnioskowała o wykup przez Gminę 
Miejską Kraków działek 211 obr. 48 Kro-
wodrza i/lub 212 obr. 48 Krowodrza znaj-
dujących się w pasie Młynówki Królewskiej 
w rejonie ul. Lindego w Krakowie.
Uzasadnienie dla wniosku: 
Zakup ww. działek pozwoli na powiększe-
nie parku w jego centralnej części, gdzie 
zbyt wąska działka gminna nie pozwala na 
wytyczenie ścieżki o wystarczającej szero-
kości. Zakup działek pozwoli też na budowę 

niezbędnej infrastruktury – powiększenie 
sieci ścieżek dla pieszych, montaż ławek, 
koszy na śmieci, powiększenie istniejącej, 
bardzo popularnej wśród mieszkańców 
strefy piknikowej. Preferowany jest zakup 
dwóch działek, jednak zakup w pierwszej 
kolejności choć jednej z nich również bę-
dzie wystarczający i pozwoli na udostęp-
nienie dodatkowych zielonych terenów 
mieszkańcom. Przedstawione propozycje 
będą zgodne z obowiązującym na tym tere-
nie miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.
UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2021
w sprawie podziału środków finansowych 
na „Obsługę Dzielnic” w roku 2022.
Rada wniosła o podział środków finanso-
wych przeznaczonych na „Obsługę Dziel-
nic” w roku 2022 zgodnie z załącznikiem:
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –  
1 300 zł; § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 
340 zł; § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  
8 400 zł; § 4210 – Zakup materiałów i wypo-
sażenia – 3 200 zł; § 4220 – Zakup środków 
żywności – 700 zł; § 4260 – Zakup energii –  
8 580 zł; § 4270 – Zakup usług remontowych – 
1 000 zł; § 4300 – Zakup usług pozostałych –  
8 000 zł; § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych – 1 400 zł; § 4390 – Za-
kup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii – 0 zł; § 4410 – Podróże służbowe 
krajowe – 0 zł; § 4430 – Różne opłaty i składki – 
0 zł; § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego – 1 080 zł; 
§ 4710 –  Wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający – 0 zł. Całkowita kwota do 
dyspozycji Dzielnicy:  34 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXXIII/251/2021
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
w zabudowie plombowej wraz z wewnętrz-
nymi instalacjami: wod-kan, C.O., C.W.U, 
elektryczną” przy ul. Złoty Róg w Krakowie 
na działce 129/2 K-2.
Rada negatywnie zaopiniowała wniosek  
o ustalenie warunków zabudowy dla ww. 
zamierzenia inwestycyjnego.
Negatywna opinia jest spowodowana
w szczególności:
» Planowane zamierzenie wprowadza funk-
cję mieszkalną wielorodzinną w rejonie 
zdominowanym przez zabudowę jednoro-
dzinną. Dopuszczenie zabudowy wieloro-
dzinnej ułatwi lokalizowanie w tym rejo-
nie kolejnych inwestycji wielorodzinnych 
i może zapoczątkować proces niekontrolo-
wanej intensyfikacji zabudowy.
» Przedmiotowy wniosek nie precyzuje  
w jaki sposób będzie zapewniona obsługa 
komunikacyjna dla inwestycji (m.in. brak 
określonej ilości miejsc parkingowych).

UCHWAŁA Nr XXXII/245/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania 
„Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden kie-
runek”.
Rada zawnioskowała do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie do Budżetu Mia-
sta Krakowa na rok 2022 zadania Przebu-
dowa ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.




