
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 221 czerwiec Kraków 2020

NOWY ŻŁOBEK 
przy ulicy Wizjonerów

CHODNIK NA OSIEDLU WIDOK
Czy uda się wyremontować?

BRONOWICE MAŁE
informacje

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU „WIEDEŃSKA”

POSZUKUJEMY
ŚWIADKÓW



2

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

Redaktor naczelny: Bogdan Smok

Redaguje: Ilona Stus

Okładka: fot. Wojciech Litwicki
Chodnik wzdłuż ul. Balickiej
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 221 czerwiec 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

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 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

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W 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

W NUMERZE m.in.:

  str.  3

▪  Poszukujemy świadków
▪  MPZP obszaru „Wiedeńska” 

  str.  4

▪  Co dla
   Osiedla Widok?

  str.  5

▪  Pierwszy Żłobek Miejski
   w Bronowicach

  str.  6

▪  Park i Willa Decjusza

  str.  10

▪  Bronowice Małe
▪  Towarzystwo Przyjaciół 
    Bronowic i plany działania
    na najbliższe miesiące 

  str.  11

▪  Sesje 
   Rady Dzielnicy VI Bronowice
 



3

◁▷

Biuro Przejmowania Mienia i Re- 
windykacji Urzędu Miasta Kra-

kowa, wspólnie z Radą Dzielnicy VI 
Bronowice poszukują osób, które mogły-
by wystąpić w Sądzie jako świadkowie, 
przedstawiając informacje na temat nie-
ruchomości, na której od końca XIX wie-
ku do lat 1969-72 mieścił się kamienio-
łom z wapiennikiem i towarzyszącymi 
budynkami (biurowymi, gospodarczymi 
i mieszkalnymi – te ostatnie miały adres 
Mydlniki 120, 121, 122, 124).

POSZUKUJEMY 
ŚWIADKÓW
◁▷

5 czerwca 2020 roku Prezydent 
Miasta Krakowa ogłosił o wy-

łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru WIEDEŃSKA 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko i niezbędną dokumentacją. 15 
czerwca br. wersja elektroniczna projek-
tu planu została zamieszczona w Biule-
tynie Informacji Publicznej w zakładce: 
Rozwój Miasta > Planowanie Prze-
strzenne > Plany sporządzane.

WAŻNE TERMINY:
• Od 15 czerwca do 13 lipca br. projekt 
planu, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz niezbędną doku-

mentacją, udostępniony jest w Wydzia-
le Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Krakowa (ul. Mogilska 41, parter) 
w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem: sobót, 
niedziel i świąt). Projekt planu można 
zobaczyć wyłącznie po uprzednim umó-
wieniu i potwierdzeniu wizyty mailem 
pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub 
telefonicznie pod nr.: 12 616 85 26 lub 42. 
• 1 lipca br. o godzinie 16.00 zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu. Miejsce: Urząd Miasta Krako-
wa, Rynek Podgórski 1, sala Obrad im. 
Franciszka Maryewskiego.
• 27 lipca br. to nieprzekraczalny termin 
składania uwag do projektu planu.

JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krako-
wa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą 
do odpowiedniego pojemnika umiesz-
czonego w pobliżu wejścia do budynku 
UMK lub – w przypadku uruchomienia 
Punktów Obsługi Mieszkańców – na sta-
nowiskach informacyjno-podawczych, 

• drogą pocztową na adres: Urząd Mia-
sta Krakowa, Wydział Planowania Prze-
strzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 
Kraków,
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług admini-
stracji publicznej ePUAP lub w postaci 
elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym.

Każda uwaga musi być własnoręcznie 
podpisana z podaniem imienia, nazwi-
ska i adresu lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu oraz oznaczeniem ob-
szaru lub nieruchomości, której uwaga 
dotyczy.

Dla zainteresowanych mieszkańców 
naszej dzielnicy planuję przeprowadzić 
konsultacje społeczne, mające na celu 
zapoznanie Państwa z założeniami tego 
projektu planu miejscowego, z uwzględ-
nieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. 
Preferowaną formułą jest spotkanie za 
pomocą komunikatora Skype, po wcze-
śniejszej informacji w celu umówienia 
dogodnej godziny.

Dziękuję za dotychczasowe i szczerze 
liczę na Państwa dalsze zaangażowanie. 
Wspólnie zadbajmy o przyszłość naszej 
okolicy,  gdzie  mieszkamy  i  którą  kochamy. 

ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz:
radny.bronowice@op.pl

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU „WIEDEŃSKA”

Od 1945 roku, aż do lat współcze-
snych, nieruchomości były w Zarządzie 
Skarbu Państwa. Na terenach tych mie-
ściły się: 
• do 1951 r. – Mydlnicka Fabryka Wapna  
i Kamieniołomy Braci Kamsler pod za-
rządem państwowym,
• od 1951 r. – Krakowskie Zakłady Tere-
nowego Przemysłu Materiałów Budow-
lanych – Kamieniołom i Wapiennik  
w Mydlnikach,
• od 1964 r. – Krakowskie Zakłady Prze-
mysłu Wapienniczego.

W 1969 r. wydobycie przerwano i za-
kład tymczasowo zamknięto. W 1971 r. 
zrezygnowano z planowanej moderniza-
cji i przystąpiono do likwidacji. W 1972 
r. część terenu (na górnej półce, przy to-
rach – obecny adres ul. Brzezińskiego 
39) wydzierżawiono Spółdzielni Stola- 
rzy i Pracowników Pogrzebowych w Kra- 
kowie (obecna Spółdzielnia „Laur” w li-
kwidacji – podnajmuje to drukarni). 
Formalnie teren pozostawał we włada-
niu Krakowskiego Kombinatu Cemento-
wo-Wapienniczego w Krakowie – Nowej 
Hucie. W latach 1975-82 rozebrano in-
stalacje przemysłowe i zrekultywowano 
teren, tworząc tam tzw. zieleń nieurzą-

dzoną. Dawniej teren ten był ogrodzony, 
ale dzisiaj po ogrodzeniu nie ma śladu. 
Nie ma też śladu po budynku, którym 
administrował Zarząd Budynków Ko-
munalnych, a który mieścił się przy ul. 
Balickiej 357. 

Miasto wystąpiło do Sądu z wnio-
skiem o zasiedzenie tych terenów i jeśli 
postępowanie zakończy się sukcesem, to 
tereny te zostaną przeznaczone na rekre-
ację i wypoczynek. 

Osoby, które zdecydują się zaświad-
czyć przed Sądem, że firmy działające 
przez te wszystkie lata na wspomnia-
nym terenie były zarządzane przez 
Skarb Państwa, proszone są o bezpo-
średni kontakt z Panią Justyną Habraj-
ską, dyrektorem Biura Przejmowania 
Mienia i Rewindykacji Urzędu Miasta 
Krakowa tel.: +48 12 616 97 02 lub bez-
pośrednio ze mną tel.: 604 228 830.

Liczymy na to, że znajdą się osoby, 
które zdecydują się reprezentować spo-
łeczność Bronowic, a w szczególności 
Mydlnik przed Sądem i przyczynią się  
do pozyskania nowych terenów rekre-
acyjnych.

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

Na stronie 12 znajduje się mapa, 
przedstawiająca obszar kamieniołomu Mydlniki.
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Chodnik wzdłuż linii tramwajowej

Ubiegłoroczna lokalizacja Dni Bronowic w amfiteatrze okazała się „strzałem w dziesiątkę”

CO DLA 
OSIEDLA WIDOK?

Zapewne mieszkańcy Osiedla 
„Widok” są zainteresowani ja-

kie przedsięwzięcia Rada Dzielnicy 
VI Bronowice podjęła dla poprawy ich 
codziennego życia. Mając na uwadze 
ograniczenia finansowania inwestycji 
ze środków budżetu miasta, wynikające 
z własności terenów jakie są w zarządzie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok”, 
mamy znaczne ograniczenia. Jednak 
biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
staramy się również zadbać o bezpie-
czeństwo oraz godne warunki ich funk-
cjonowania w tym obrębie. 

Już w ubiegłym roku Zarząd Zieleni 
Miejskiej dokonał zasadzeń krzewów 
oraz drzewek na ścianie wschodniej 
osiedla przy ul. Armii Krajowej, zapo-
czątkowując tym samym ekrany zieleni. 

Na wskutek interwencji Zarządu 
Rady Dzielnicy został wykonany re-
mont ul. Bronowickiej, a także ul. Balic-
kiej na całej długości, od ul. Bronowic-
kiej do pętli tramwajowej, co w znacz-
nej mierze poprawiło komfort dojazdu 
do naszego osiedla. Trzeba zaznaczyć, 
że udało się doprowadzić do podjęcia 
niezwykle ważnej inwestycji jaką ma 
być budowa nowego Przedszkola nr 38 
w miejsce istniejącego przy ul. Jabłon-
kowskiej, które nie nadaje się do dal-
szego funkcjonowania. Młodzi miesz-
kańcy, rozpoczynający swoje życie ro-
dzinne, znajdą tu wreszcie godziwe wa-
runki dla swoich pociech. Równolegle 
zostanie wykonana budowa skateparku, 
który pozwoli młodzieży bardziej bez-
piecznie rozwijać swoje zamiłowania do 
uprawiania sportów ekstremalnych. Po 
zakończeniu tych dwóch inwestycji zo-
stanie dokończony remont Alei Central-
nej – spacerowej, łączącej ul. Zarzecze  
z Balicką.

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

Infrastrukturę sportową Osiedla 
Widok wzbogacają dwa boiska wielo-
funkcyjne, usytuowane po stronie po-
łudniowej, pomiędzy Zespołem Szkół. 
Mamy satysfakcję, że była to inwestycja 
niezwykle potrzebna, a jej wykorzysty-
wanie przez młodzież potwierdza to  
w całej rozciągłości. Jako radni z okrę-
gów Osiedla Widok zwróciliśmy się do 
Zarządu Rady Dzielnicy o rozpatrzenie 
możliwości przejęcia w użytkowanie 
od Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” 
terenu, na którym obecnie znajduje się 
boisko do koszykówki, położone w za-
chodniej części osiedla. Działania te 
pozwoliłyby na remont tego boiska ze 
środków Miasta Krakowa i wybudowa-
nie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej 
nawierzchni, bardziej przyjaznej dla 
uprawiania sportu niż obecny asfalt.

Wiemy także, że niezwykle istotny 
byłby remont chodnika po stronie pół-
nocnej, od wyjazdu z osiedla, wzdłuż 
linii tramwajowej do przystanku przy 
wiadukcie. Postaramy się uwzględnić 
go w budżecie naszej Dzielnicy na rok 
2021.

Na koniec czerwca planowaliśmy 
zorganizowanie tradycyjnych Dni Bro-
nowic w amfiteatrze, tak jak w ubiegłym 
roku, jednak obostrzenia wynikające  
z pandemii zmusiły nas do przeniesie-
nia imprezy na koniec września. Myślę, 
że będzie to możliwe i zobaczymy się 
jak co roku w dobrych nastrojach i przy 
dobrej muzyce. Pomysł organizowania 
Dni Bronowic w amfiteatrze, a także 
kina letniego spotkał się z uznaniem 
mieszkańców, co potwierdzają liczne 
rozmowy i zapytania, czy będą one kon-
tynuowane w tym miejscu. Zamierzamy 
uaktywnić amfiteatr, by były tam or-
ganizowane liczne imprezy muzyczne,  
a może i teatralne. Zwróciliśmy się do 
Zarządu Zieleni o sporządzenie koszto-

rysu związanego z przebudową amfite-
atru, łącznie z jego zadaszeniem, co po-
zwoli na podjęcie starań o przystąpienie 
do realizacji takiego przedsięwzięcia. 

W tym miejscu pragnę podziękować 
wszystkim tym mieszkańcom, któ-
rzy wszelkimi swoimi spostrzeżeniami 
oraz trafnymi uwagami, a także pomy-
słami dzielą się z nami na co dzień. Bez 
Państwa zaangażowania nie bylibyśmy  
w stanie sprawnie i skutecznie działać  
na rzecz naszej pięknej zielonej dzielnicy, 
jaką są Bronowice.
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Pierwszy Żłobek Miejski w Bronowicach

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

W grudniu 2019 r. na zlecenie 
Miasta zarejestrowany został 

pierwszy żłobek miejski w naszej Dziel-
nicy. Gmina Miejska Kraków w 2019 r. 
zakupiła lokal z przeznaczeniem na żło-
bek przy ul. Wizjonerów 4/177 za kwo- 
tę 2 595 300 zł, w tym: 1 495 300 zł to 
środki finansowe Miasta i 1 100 000 zł 
od Ministerstwa Rodziny i Polityki  
Społecznej. Ponadto Prezydent Miasta 
przekazał 100 000 zł na wyposażenie 
żłobka. Dodatkowo podmiot, który wy-
grał otwarty konkurs ofert na prowa-
dzenie żłobka, otrzyma na jego admini-
strowanie roczną dotację w wysokości 
500 000 zł.

Żłobek oferuje całoroczną, codzienną 
opiekę od poniedziałku do piątku w go- 
dzinach 7.00-17.00 i przeznaczony jest 
dla 50 dzieci. Opłata miesięczna pono-
szona przez rodziców wynosi łącznie 
349 zł, w tym 199 zł za opiekę oraz 155 
zł za pełne wyżywienie.

11 lutego br. żłobek odwiedził Prezy-
dent Miasta Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, a towarzyszyli mu między 
innymi: Pani Marzena Paszkot – Peł-
nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Rodziny, Pani Elżbieta Kois-Żurek – 
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 

oraz autor niniejszego tekstu – przewod-
niczący Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Prezydent wręczył maluchom oka-
zjonalne prezenty. – Za każdym razem, 
kiedy odwiedzam małych krakowian, 

którzy korzystają z miejskich żłobków 
cieszę się, że możemy kolejnym gru-
pom dzieci i rodziców zapewnić wy-
mierne wsparcie miasta. Przy tych 
spotkaniach powtarzam też, że troska 

o najmłodszych jest 
priorytetem naszej 
polityki rodzinnej. 
Dla miasta, a także 
dla mnie osobiście, 
bardzo ważne jest, 
by młodzi krakowia-
nie mieli zapewnio-
ną opiekę, odpowie- 
dnie warunki oraz 
wsparcie w rozwoju 
i edukacji – stwier-
dził prezydent Jacek 
Majchrowski.

◁▷

◁▷

Opiekę w żłobku zapewnia wykwalifikowana kadraNajmłodsi też zaangażowali się w wizytę władz miasta

Żłobek Miejski przy ul. Wizjonerów 

Prezydent wręczył maluchom okazjonalne prezenty
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POŁOŻENIE PARKU

Park Decjusza położony jest cen-
tralnie w dawnej wsi Wola Justowska. 
Była ona częścią gminy Bronowice 
Małe, ale 26 czerwca 1941 roku zosta-
ła włączona do Krakowa, jako XXXIII 
dzielnica katastralna w składzie miej-
skiej dzielnicy Zwierzyniec. Szerzej 
patrząc – znajduje się on w obszarze 
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, 
obejmującego w swej zasadniczej części 
fragment Grzbietu Tenczyńskiego. Ten 
z kolei geograficznie stanowi południo-
wy rejon Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej i jest odcięty od pozostałej 
części zapadliskiem tektonicznym — 
Rowem Krzeszowickim.

POCZĄTKI DZIEJÓW WOLI
CHEŁMSKIEJ — XIV w.

Posiadłość i dwór wielokrotnie po-
jawiały się w dokumentach z XIV i XV 
wieku. W zapisach występowały jako: 
Vola, Volya Chełmska, Wola Diczowa, 
Wola Justowa, a jej właściciele jako: 
comes Dobeslaus de Vola, comes Mar-
cin z Woli, comes Dobiesław, Sędzimir, 
Imram. Na przykład w akcie sprzedaży 
wody rzeki Rudawy mieszczanom kra-
kowskim (sołtysom w Bronowicach)  
z roku 1304 występują: comes Mar-
cin z Woli, comes Dobiesław, Sędzimir  
i Imram – dziedzice Chełmu.

W dokumencie z 1445 roku Piotr  
z Chełmu zapisał swojemu synowi  
z pierwszego małżeństwa, Janowi, dobra 
i dwór „curia militaris” we wsi Wola, co 
potwierdził Długosz zapisem w swojej 
Kronice. Wynikało z niego jednoznacz-
nie, że budynek w tym czasie miał formę 
dworu obronnego czyli kasztelu, leżącego 
na trakcie przechodzącym przez przełęcz 
Przegorzalską. Ponadto prace badawcze 
prowadzone przez prof. J. Bogdanowicza 
w północnym rejonie obecnej willi, po-
twierdziły istnienie w tej części piwnicy 
murów średniowiecznego dworu.

WOLA CHEŁMSKA I WILLA
JAKO WŁASNOŚĆ DECJUSZÓW

W 1528 r. Just Ludwig Dietz, bardziej 
znany jako Just Ludwik Decjusz, kupił 
od Wiktoryna Siemieńskiego wieś Wola 

Chełmska oraz część 
Przegorzał. Decjusz 
był jednym z pierw-
szych w Polsce, któ- 
rzy realizowali mo-
del siedziby pod-
miejskiej, jako miej-
sca działań i spotkań 
elit doby Renesansu.  
Tak zwana „villa ca- 
stello”, to obronna 
willa położona z da- 
la od miasta, otoczo-
na parkiem z ogro- 
dami, stawami i win- 
nicami. Dla willi na 

POZNAJ SWOJĄ DZIELNICĘ I OKOLICE

PARK i WILLA
DECJUSZA

Woli Justowskiej niebagatelną zaletą 
był krajobraz tworzony przez przylega-
jące doń lesiste wzgórza, jary Sowińca, 
Wąwóz Panieńskich Skał oraz stawy  
i rozlewiska Rudawy.

Do realizacji swojej podmiejskiej 
rezydencji Decjusz zatrudnił (villa sub-
urbia) budowniczych i kamieniarzy  
z Italii, pracujących wówczas na dwo-
rze króla Zygmunta Starego. Budowę 
rozpoczęto na przełomie lat 1533/34, 
a ukończono przed 1540 r. Willa sta-
nowiła rozbudowę średniowiecznego 
dworu w planie parteru, zyskując sy-
metryczny układ przez dobudowanie 
południowej strony budynku. 

Ogrodowe założenie willi stanowił 
duży ogród włoski, usytuowany w czę-
ści północnej posiadłości ze stawami  
i rozlewiskami w dolinie Rudawy oraz 
młynem i hamernią, korzystającymi z jej 
wód. Przebywający w gościnie u Decju-
sza łacińskojęzyczny poeta polskiego Re-
nesansu, Klemens Janicki, piękno tych 
ogrodów opiewał w odzie „Do sławnego 
męża ojca Justusa Ludwika Decjusza”.

W 1545 roku, po śmierci ojca, ma-
jątek wraz z Wolą Justowską i willą 
odziedziczył Just Ludwik Decjusz ju-
nior. Po śmierci jego dwóch córek oraz 
bezpotomnej śmierci jego brata Ludwi-
ka (1576) Wola Chełmska (Diczowa, 
Justowa) na dwa wieki przeszła w ręce 
Lubomirskich.

WILLA LUBOMIRSKICH

W latach 1620-1635 Stanisław Lu-
bomirski dokonał przebudowy willi  
Decjuszów, zatrudniając Włocha — Ma-
cieja Trapolę — architekta prowadzące-
go także prace w Wiśniczu i zamku łań- 
cuckim. Przy zachowaniu stanu z XVI 
wieku, nadbudowano drugie piętro,  
a fasada budynku stała się trójkondy-

gnacyjna, z pięcioprzęsłową loggią ar-
kadową rozpiętą między dwiema ryza-
litowymi wieżami. Wieże zwieńczono 
cebulastymi hełmami, a korpus willi, 
pokrył wysoki dach kalenicowy.

W północno-zachodniej części zaple-
cza willi powstała oficyna boczna, obec-
nie zwana Domem Łaskiego. Z okresu 
dobudowy drugiego piętra i najwyższych 
kondygnacji wieżyczek przy loggi po-
chodzą dwa piękne kute w piaskowcu 
portale. W północnej wieży portal wiódł 
do kaplicy, a w południowej do zbro-
jowni. Jezuicki monogram znajdujący 
się w przyczółku portalu, prowadzące-
go do kaplicy jest wyraźnym symbolem 
sukcesu kontrreformacji i zwyciężenia 
niedawnego wówczas, kalwińskiego 
epizodu Woli Justowskiej (Just Ludwik 
Decjusz junior dziedzicząc w 1545 roku 
majątek wraz z Wolą Justowską i willą, 
jako wyznawca kalwinizmu, urządził  
w niej zbór, w którym w roku 1552 od-
prawiono pierwsze nabożeństwo. W dru-
giej połowie XVI wieku willa Decjusza 
stała się ośrodkiem działalności kalwi-
nistów i sympatyków reformacji w Kra-
kowie. Działalność ta nie znajdowała ak-
ceptacji w krakowskim społeczeństwie, 
szczególnie w jego niższych warstwach. 
W latach 1552-1555 Marcjan Chełmiń-
ski, właściciel Chełma, założył cmentarz, 
gdzie chowano innowierców związanych 
ze zborem z Woli Justowskiej. Teren ten 
był, jak podaje Józef Łepkowski, „psią 
górką zwany przez pogardę od ludzi.”).

Forma willi nadana przez Lubomir-
skiego przetrwała do dnia dzisiejsze-
go z wyjątkiem kopulastych zwieńczeń 
wież. Włoskie wpływy w jej przebudowie 
widoczne były szczególnie w efektow-
nym rozwiązaniu fasady budynku —  
z loggią skierowaną na główną oś wido- 
kową na Wawel. Rezydencja zyskała wów-
czas miano „castellum elegatissimum”.

PARK DECJUSZA
KRAŃCOWA
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WILLA SANGUSZKÓW — OD 1720 ROKU 
DO DRUGIEJ POŁOWY XVIII w.

W 1720 roku Willa Decjusza prze-
szła w posiadanie książąt Sanguszków, 
jako wiano Marianny Lubomirskiej. 
Dwa lata później wyremontowano wnę-
trza, bez zmian w bryle budynku. Prze-
komponowano także park po wschodniej 
części willi, tworząc tutaj parter parko-
wy, otoczony szpalerem drzew. Jednak 
willa położona peryferyjnie w stosunku 
do wołyńskich latyfundiów sanguszow-
skich nie budziła większego zaintereso-
wania właścicieli.

WILLA WIELOWIEJSKICH
I LEDÓCHOWSKICH

Pod koniec XVIII w. właścicielem 
Willi Decjusza został starosta barcicki 
Andrzej Morzkowski, po którym posia-
dłość przeszła we władanie Wielowiej-
skich. Joanna Wielowiejska wychodząc 
za mąż w 1819 roku, za Jana Ledóchow- 
skiego, wniosła mu ją w posagu. Koneser- 
ka sztuki, opiekunka młodych krakow-
skich architektów, dokonała przebudowy 
willi, nadając jej charakter romantycz-
nej, sielankowej siedziby w parku, który 
przekształcony został w stylu angiel-
skiego parku krajobrazowego.

W kolejnych latach przebudowy zni-
kły mury wraz z wiejską zabudową, a nad 
potokiem płynącym wzdłuż murów poja-
wił się dwuarkadowy most, pod którym 
prowadziła droga w kierunku Przegorzał. 
Powstały dwubiegowe schody, otwiera-
jące wyjście z willi na taras wjazdowy  
i dające bezpośrednie wyjście do parku. 
Otoczenie willi i ogród francuski zosta-
ły przekształcone, zgodnie z tendencją 
epoki, w park angielski. Wykorzystując 
walory krajobrazowe, willa i park stały 
się węzłem kompozycji całego otoczenia. 
Najbliższy teren, od wschodu na głów-

nej osi widokowej w kierunku Wawelu, 
zajęły klomby, w dalszej części pasmo 
drzew i figura św. Andrzeja przy drodze, 
wśród pól, akcentując główny kierunek 
widokowy. Od strony północnej mię-
dzy tarasem willi i oficyną pojawiły się 
nowe „romantyczne ruiny” — kamienne 
mury z przejściem, połączone z willą „ta-
jemnym” gankiem podziemnym. „Ru-
iny” te otaczały główną część ogrodu —  
rosarium. Dalej w kierunku północnym, 
wzdłuż osi widokowej ku Bronowicom — 
zrealizowana została nowa, parkowa 
kompozycja o swobodnym układzie 
ścieżek, wijących się między klombami, 
zagajnikami, stawem i płynącym rów- 
nolegle do wschodniej krawędzi parku 
potokiem. Wzdłuż potoku pojawił się  
mur z łamanego, wapiennego kamienia  
z przepustem, w formie beczkowego 
sklepienia ze średniowiecznej cegły. 
W kierunku zachodnim aleja biegła do 
Lasu Wolskiego — skałek Wąwozu Pa-
nieńskich Skał.

WILLA HENRIETTY KUCZKOWSKIEJ — 
XIX w.

W roku 1844 willę wraz z majątkiem 
na Woli kupili Henrietta 
Kuczkowska, z domu hra-
bianka Ankwicz, z mężem 
Kazimierzem, urządzając 
ją jako pałac – muzeum 
z kolekcją mebli, dzieł 
sztuki, gobelinów. Ściany 
dekorowały polichromie, 
a sklepienie sieni na par-
terze zyskało dekorację 
stiukową. Pojawiły się sty-
lowe kominki. Dokonano 
kolejnej przebudowy wil-
li. W miejsce skromnych, 
dwubiegowych schodów 
powstał układ wielobiego-
wy. Dach otoczono tralkową balustra-

dą. Wykonano też 
kolumnadę, łączą-
cą willę z oficyną. 
Szczególną opieką 
otoczono park, któ-
ry odzyskał dawną 
świetność — stał się 
piękną kompozycją 
parku typu angiel-
skiego z otoczeniem 
zewnętrznym.

Nowością było 
udostępnianie — 
pod nieobecność 
właścicieli — wnętrz 

pałacu do zwiedzania dla publiczności, 
a także otwarcie w 1857 r. parku dla 
krakowian. Szybko stał się on atrakcyj-
nym miejscem podmiejskich wycieczek, 
jednak katastrofa finansowa, która do-
tknęła Henriettę Kuczkowską, spowo-
dowała wyprzedaż zabytkowych rucho-
mości willi, a majątek z pałacem został 
zlicytowany. 

WILLA 
MARCELINY CZARTORYSKIEJ — 
XIX - XX w.

W 1876 roku Wolę Justowską wraz 
z pałacem kupiło księstwo Marcelina 
i Aleksander Czartoryscy, przywraca-
jąc dawny splendor Woli. Zaniedbana 
w wyniku sprzedaży majątku i zlicyto-
wana willa wraz z wyposażeniem, za-
częła przeżywać prawdziwy renesans. 
W roku 1880 przeprowadzono remont 
willi wg projektu znanych architektów 
krakowskich — Tadeusza Stryjeńskiego 
i współpracującego z nim Władysława 
Ekielskiego. Księżna Marcelina, artystka 
i pianistka, uczennica Chopina, uczyniła 
z willi ponownie pałac – muzeum z za-
bytkowym wyposażeniem. Stał się on 

miejscem spotkań krakowskich elit, ar-
tystów, pisarzy.

W 1882 r. pożar zniszczył dachy pa-
łacu. W trakcie jego odbudowy wprowa-
dzono drobne zmiany zachowując bryłę 
budynku. Przywrócone zostały wysokie 
dachy. Wieżyczki i dach pozbawiono at-
tyk balustradowych i usunięto kolum-
nadę łączącą willę z oficyną. 

Wnętrze willi zyskało nowe, okazałe 
schody drewniane — istniejące do dzi-
siaj. W salonach pojawiły się nowe ko-
minki. Ciekawym elementem dekoracji 
stała się kolekcja ceramicznych wykła-
dzin orientalnych, umieszczonych na 
ścianach I piętra loggii. Willa szybko 

Willa Decjusza z ok. 1860 r. — litografia H. Walter, z: Album 
widoków Krakowa i jego okolic

J. N. Głowacki. „Pałac Woli Justowskiej”, 1836 r.

KRAŃCOWA
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zapełniła się stylowymi meblami, ob-
razami, a także antycznymi zabytkami, 
pochodzącymi z wykopalisk. Księżna 
Marcelina kolekcjonowała również cen-
ne pamiątki po swoim nauczycielu, Fry-
deryku Chopinie, których zbiór prze-
chowywany jest aktualnie w Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Willa stała się ośrodkiem życia to-
warzyskiego i artystycznego elit drugiej 
połowy XIX wieku. Przebywali tu mło-
dzi artyści, mający doskonałe warunki 
do twórczej pracy i rozwoju. Z rodziną 
Czartoryskich zaprzyjaźniony był też 
ówczesny konserwator zabytków Kra-
kowa, dr Stanisław Tomkowicz. Za jego 
sprawą willa z parkiem uzyskała status 
zabytku, nadany przez Grono Konser-
watorów Galicji Zachodniej.

Po śmierci księżnej Marceliny Czar-
toryskiej w 1894 roku Wolę Justowską 
odziedziczył jej syn, książę Marceli, bę-
dący prezesem Krakowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jako 
protektor artystów kontynuował dzia-
łalność matki. Po jego śmierci willę ku-
piła w 1918 roku Spółka Wola Justow-
ska, z przeznaczeniem na pensjonat. 

Lata pierwszej wojny światowej spo-
wodowały ogromne zniszczenia związa-
ne z przejęciem posiadłości na kwateru-
nek wojsk austriackich. Wnętrza i wy-
posażenie willi zostały zdewastowane, 
a większość drzew wycięta na potrzeby 
armii. Po wojnie Spółka Wola Justow-
ska podjęła prace mające na celu przy-
wrócenie dawnej świetności obiektom, 
jednak projektów tych nie udało się 
zrealizować przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne. 

W roku 1934, willa wpisana została 
do polskiego rejestru zabytków. Obecnie 
jest to pozycja 1125. A-l 31 Pałac Decju-
sza — rejestru zabytków nieruchomych 
Miasta Krakowa.

OBECNY STATUS I STAN
WILLI DECJUSZA

Po II wojnie światowej Willa Decju-
sza miała wielu użytkowników, którzy 
swoją działalnością doprowadzili obiekt 
do poważnej dewastacji, zagrażającej 
całkowitą ruiną. 

Dopiero przejęcie Willi wraz z Par-
kiem przez Gminę Miejską Kraków na 
początku lat 90. oraz działania rewalory-
zacyjne, ukończone w 1995 roku, przy-
wróciły jej dawną świetność z okresu 
przebudowy, realizowanej wg projek-
tu Stryjeńskiego dla Marceliny Czar-
toryskiej. Oprócz budynku głównego 
rewaloryzacji została poddana oficyna 
zwana Domem Łaskiego, oddana do 
użytku w 1998 roku. 

Przekazanie przez Miasto Kraków 
Willi wraz z częścią Parku w użytko-
wanie Stowarzyszeniu Willa Decjusza, 
organizacji powołanej do życia w 1995 
roku, pozwoliło na realizację jego za-
dań, których głównym założeniem jest 
stworzenie forum dla dialogu kultur. 
W 2000 roku w południowej części 
otoczenia Willi wybudowano nową ofi-
cynę zwaną Domem Erazma. Budynek 
ten, o ciekawej bryle architektonicznej, 
przeznaczony jest na hotel, posiada 12 
pokoi oraz wielofunkcyjną salę na 20 
osób. Korzystają z niego, podobnie jak 
z Domu Łaskiego, głównie stypendyści 

i goście Stowarzyszenia, mający tu kom-
fortowe warunki pracy i wypoczynku. 
W najstarszej części Willi, czyli w piw-
nicach, prowadzona jest restauracja  
o ciekawym wystroju.

OBECNY STATUS I STAN 
PARKU DECJUSZA

Roślinność Parku, przez kilkadzie-
siąt lat pozbawiona należytej opieki i re- 
waloryzacji kompozycyjnej, obecnie 
prezentuje zbiór kilkuset drzew różne-
go rodzaju i wielkości, nierzadko o wy-
miarach pomnikowych, rozrzuconych 
po całym terenie. Występują tutaj: dąb 
i jego odmiany czerwona i bezszypuł-
kowa, akacja robinia, klon zwyczajny 
i strzępiasty, jawor, jesion, wiąz, osika 
topola biała, osika czarna, lipa szero-
kolistna, lipa drobnolistna, grab, kasz-
tanowiec, brzoza, skrzydłorzech kauka-
ski, modrzew, sosna czarna, sosna wej-
mutka, wierzba płacząca i czeremcha.

Część drzewostanu to pozostałość 
dawnych szpalerów lipowych bądź gra-
bowych, typowe są także duże zespoły 
skrzydłorzecha kaukaskiego — drzewa 
te w pierśnicy liczą od 270 do 295 cm.

Ciekawe są także egzemplarze sosny 
wejmutki. Jedna z nich, o obwodzie 295 
cm, znajduje się w rejestrze pomników 
przyrody. W Parku znajduje się również 
rzadka lipa szerokolistna odmiany strzę-
piastej, dwupniowa, o wymiarach w ob-
wodzie 120 i 140 cm. Szczególnie cenny 
jest buk pospolity odmiany purpurowej 
oraz dąb czerwony.

Występują tu również nielicznie 
krzewy — leszczyna, bez czarny, głóg, 
berberys, ligustr, jaśmin, a także bluszcz 

Archiwum PKZ. Willa Decjusza 1991 r.
Fot. T. Kalarus

Willa Decjusza. Fot. J. Krieger, z: Rocznik Krakowski 1975 r.
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Fragmenty tekstu pochodzą z publikacji będącej czę-
ścią cyklu Parki Krakowa – Park Decjusza, zeszyt nr 10, 
Kraków 2011

pospolity i winorośl. Ich mała ilość po-
woduje, że również liczba ptaków jest tu 
niewielka. Nie znajdują one dostatecznej 
ilości miejsc do gniazdowania. Te, które 
można spotkać, zwykle przybywają z po-
bliskiego Lasu Wolskiego — są to sroki, 
gawrony, kawki, wrony siwe, sójki, kosy, 
szpaki, dzięcioły zielone i duże, gołębie 
grzywacze, sikorki i wróble. Wśród zwie-
rząt zaglądających tutaj z Lasu Wolskie-
go możemy spotkać wiewiórki, kuny le-
śne, jeże, a nawet lisy.

GALERIA AUTORSKA
BRONISŁAWA CHROMEGO

W latach 60. XX wieku władze miejskie 
Krakowa wybudowały w Parku muszlę 
koncertową z amfiteatralną widownią —  
przeznaczoną na organizowanie różne-
go rodzaju imprez masowych. Organi-
zowane były imprezy okolicznościowe — 
np. dożynkowe, a także występy mło-
dzieżowych zespołów muzycznych — 
lecz ze względu na małe zainteresowa-
nie tymi imprezami — działalność ta 
nie była kontynuowana. 
Podjęto także próby realizacji wyświe-
tlania filmów na wolnym powietrzu — 
w tym celu za muszlą dobudowano spe-
cjalne pomieszczenie dla projektorów 
kinowych w postaci kuli. Lecz także te 
próby wykorzystania muszli koncerto-
wej nie zyskały uznania publiczności.  
W latach 80. muszla koncertowa ule-
gała dewastacji (o historii muszli kon-
certowej pisaliśmy w kwietniowym wy-
daniu „Gazety Bronowickiej” – nr 219, 
przyp. red).
W roku 1992 — Bronisław Chromy pod-
jął śmiałą decyzję utworzenia w zdewa-
stowanej muszli koncertowej, w Parku 
Decjusza swojej galerii autorskiej. Po-
mysł ten wiązał się ze znacznym wysił-
kiem organizacyjnym i finansowym — 
ciężar realizacji tego zamierzenia wziął 
na siebie Bronisław Chromy i dopro-
wadził rzecz do końca. Ta wyjątkowa 
inicjatywa zainspirowała grupę osób 
związanych z artystą, zafascynowa-
nych jego twórczością, do powołania 
Fundacji Bronisław Chromy Art, któ-
ra za swój główny cel uznała pomoc 
przy organizacji galerii i popularyzacji 
twórczości Profesora.
Cechą znamienną programu meryto-
rycznego Galerii jest — zgodnie z wy-
raźnymi życzeniami i oczekiwaniami 
Bronisława Chromego — prezentowa-
nie twórców reprezentujących różne 
dyscypliny sztuki, a w szczególności 

ułatwianie startu młodym artystom. 
Cała dotychczasowa działalność pro-
gramowa Galerii była konsekwencją 
tego założenia.
Park pozyskał wiele prac Bronisława 
Chromego, ulokowanych w otoczeniu 
budynku Galerii. Pomnik Chopina — 
znajdujący się w centralnej części Parku 
jest darowizną Profesora dla miasta — 
po licznych perypetiach z uzyskaniem 
odpowiedniego miejsca w mieście — de-
cyzją Profesora pomnik stanął w Parku 

Decjusza, czym nawiązuje do kolekcji 
pamiątek po Fryderyku Chopinie, gro-
madzonych przez księżnę Marcelinę 
Czartoryską w Willi Decjusza. Obecnie 
kolekcja ta przechowywana jest w Mu-
zeum Czartoryskich.

Archiwum PKZ. Willa Decjusza 1991 r.
Fot. T. Kalarus

Pomnik Fryderyka Chopina autorstwa Bronisława Chromego. Fot. M. M. Stachura

Występ zespołu z Bronowic podczas dożynek, organizowanych przez dzielnicę Zwierzyniec  
w Muszli Koncertowej. Bronowianie  realizowali fragment „Wesela” – na zdjęciu część zespołu – 
dożynki 1968 r. Fot. M. M. Stachura

MIECZYSŁAW MAREK 
STACHURA
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   MAŁE

Szanowni Państwo, poniżej „garść” 
informacji z Bronowic Małych:

» Na pierwszej, po przerwie spowodowa-
nej pandemią, sesji Rady Dzielnicy VI, 
w ślad za wcześniejszą korespondencją, 
została jednogłośnie podjęta uchwała  
w sprawie negatywnej opinii dla ewen-
tualnego montowania progów zwalnia-
jących na ul. Wł. Żeleńskiego.
» Ostatnio na terenie Bronowic Małych 
mogły nas spotkać pewne utrudnienia 
spowodowane bieżącymi remontami. 
Po pracach prowadzonych przez kolej,  

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl Jak widać plac zabaw cieszy się powodzeniem

◁▷

z półtorarocznym opóźnie-
niem, zostały wyremonto- 
wane ul. Zielony Most oraz 
Łupaszki. Przy okazji na-
prawiono kilka dziur w na- 
wierzchni okolicznych ulic – 
najgorzej było na ul. Pal-
mowej. Mam nadzieję, że 
teraz jeździ się trochę le- 
piej. Wyremontowano też 
chodnik na ul. Tetmajera, 
w rejonie przychodni, wcze-
śniej fatalnie wykonany 
podczas budowy przepom-
powni wody. Remont prze-
szedł także chodnik w rejonie przejścia 
podziemnego przy ul. Katowickiej. 
» Miałam też wielką przyjemność od-
bierać nową karuzelkę dla dzieci na pla-
cu zabaw przy ul. Pod Strzechą, którą 
zakupiono ze środków Dzielnicy VI. Sta-
rej nie dało się już naprawić. Pozostałe 
zabawki odmalowano, trawa na terenie 
ogródka została wykoszona, tak więc 
dzieci mogą już korzystać z otwartego 
placu zabaw. Ponadto mając na uwadze 
nadal poważną sytuację epidemiczną, 
zgodnie z sugestiami rodziców, wkrót-
ce powinny się na nim pojawić trzy do-

datkowe ławeczki, od strony zamku dla 
dzieci i ul. Tetmajera.
» Rośliny nasadzone przez ZZM w oto- 
czeniu parkingu przy ul. Tetmajera zosta-
ną wymienione – nie przetrwały suszy… 
» Mieszkańcy ul. Pod Strzechą mogą 
liczyć na budowę nowego oświetlenia, 
ze środków Rady Dzielnicy VI, od par-
kingu przy kościele w kierunku ul. Wit-
kiewicza.

Tradycyjnie dla mieszkańców Bronowic Małych 
zostawiłam worki na odpady zielone w sklepie spożyw-
czym na ul. Wł. Żeleńskiego i w Ciachu na ul. Tetmajera. 

Działalność nasze-
go stowarzyszenia 

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

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic i plany
działania na najbliższe miesiące

została przystopowa-
na przez pandemiczne 
restrykcje i zakazy.

W marcu nie odbyło się coroczne 
Walne Zebranie. Nasz amatorski 
teatr regionalny wstrzymał się  

z rozpoczęciem działalności. W kwiet-
niu musieliśmy zrezygnować ze spo-
tkania, w trakcie którego co roku przy-
bliżamy mieszkańcom zwyczaje i histo-
rię Bronowic.

TEATR REGIONALNY

Na szczęście w ostatnim czasie po-
wiało lekkim optymizmem. Otrzyma-
liśmy sygnały, że o ile sytuacja pan-
demiczna nie ulegnie gwałtownemu 
pogorszeniu to jest duża szansa na to, 
aby teatr mógł rozpocząć działalność 
już w sierpniu br. Wtedy niezwłocznie 
chcielibyśmy przystąpić do rozpoczęcia 
naboru, a zaraz potem zajęć aktorskich 
i tanecznych. Zainteresowani powinni 
śledzić stronę Towarzystwa na portalu 
Facebook, a osoby, które ceniąc swoją 
prywatność omijając internet i FB sze-
rokim łukiem, szukać powinny naszych 
plakatów na tablicach informacyjnych. 

KOROWÓD BRONOWICKI

15 sierpnia w Dzień Matki Boskiej 
Zielnej, składając hołd tradycji w ra- 
mach IX już Korowodu Bronowickiego 
z bukietami polnych kwiatów, ubrani 
w stroje ludowe przejedziemy wozami 

konnymi z Bronowic do Rynku Głów-
nego pod kościół NMP gdzie zostanie 
odprawiona uroczysta msza św. w in-
tencji mieszkańców Dzielnicy VI. 

ŚWIĘTO ULICY TETMEJERA

26 września zapraszamy na XVIII 
Święto Ulicy Tetmajera. Mamy nadzieję, 
że do tego czasu pandemia zostanie o ile  
nie pokonana, to na tyle ograniczona, że 
będziemy mogli bawić się wspólnie już 
bez maseczek. Jak zwykle przygotujemy 
wiele atrakcji, w tym muzykę, konkur-
sy, aukcje, a na koniec szaloną imprezę 
taneczną. Trzeba tam być, aby zobaczyć 
chociaż, że duch jeszcze całkiem w naro-
dzie nie wygasł i jak to niektórzy potrafią 
zahulać w Bronowicach. Co roku słyszę 
protesty tańczących dlaczego zabawa 
musi kończyć się po 22.00, a nie może 
trwać, choćby przynajmniej do północy. 
Z moich obserwacji wynika, że wiele 
osób zbyt długo ociągając się z tańcem, 
jak już go rozpocznie to rozsmakowaw-
szy się w nim, żałuje na koniec zabawy, 
że tak późno zebrało się na odwagę. Moja 
rada – tańczcie od początku moi Drodzy, 
bo szkoda życia.
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» kwotę 4 176 zł z zadania: „Klub Sportowy 
Bronowianka – zakup pralki-suszarki” na 
zadanie: „Klub Sportowy Bronowianka – 
remont i dobudowa ogrodzenia (dofinanso-
wanie)” – realizator ZIS pozostał bez zmian.
» kwotę 3 993 zł z zadania: „Druk Biuletynu 
Rady Dzielnicy VI” – realizator BD na zada-
nie: „Doposażenie, remont tablic informa-
cyjnych na terenie Dzielnicy VI (dofinanso-
wanie)” – realizator ZDMK.
» kwotę 1 200 zł z zadania: „Spotkanie in-
tegracyjno-edukacyjne dla osób starszych  
i niepełnosprawnych oraz zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym” na zadanie: „Zakup 
środków ochronnych związanych ze stanem 
epidemiologicznym i koniecznością stoso-
wania zabezpieczenia indywidualnego dla 
osób starszych i niepełnosprawnych miesz-
kańców Dzielnicy VI” – realizator MOPS  
pozostał bez zmian.

W § 2 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/145/ 
2020 z 13.02.2020 r. w następujący sposób: 
kwotę 8 069 zł z zadania: „Środki nierozdy-
sponowane (rezerwa)” na zadanie: „Projekt 
zagospodarowania skweru w Parku Młynów-
ka Królewska usytuowanego pomiędzy ul. 
Przybyszewskiego a ul. Wesele (dofinanso-
wanie)” – realizator ZZM. 
UCHWAŁA Nr XVII/162/2020
w sprawie  zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2021.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwał 
Nr: LIV/407/2018 z 23.08.2018 r., Nr V/ 
56/2019 z 25.04.2019 r. i Nr XI/108/2019 
z 17.10.2019 r. wprowadzono następujące 
zmiany:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2020 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 72 500 
zł, tj. o 27 500 zł. W kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania na rok 
2021 podaną kwotę zmniejszono do kwoty 
0 zł, tj. o 1 000 000 zł. W tabeli dodano na 
końcu kolejny wiersz, rozszerzając wniosek  
o rok 2022 wg następującego zestawienia:

2022 realizacja
zadania

1 000 000 zł – środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI 
Bronowice 

W § 2 po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 17.05.2018 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wierzyńskie-
go – jeden kierunek. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
poruszającym się ulicą.

XVII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 28 

maja 2020 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XVII/158/2020 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Zarządu Dzielnicy VI w roku 
2019.
Rada przyjęła roczne sprawozdanie z bieżą-
cej działalności Zarządu oraz poziomu roz-
dysponowania środków przeznaczonych na 
realizację zadań w roku 2019. Z treścią spra-
wozdania, będącego załącznikiem ninieje-
szej uchwały, można zapoznać się na stronie 
www.dzielnica6.krakow.pl lub w godzinach 
pracy biura Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr XVII/159/2020
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice do wydawania opinii oraz wy-
stępowania z wnioskami.
Rada upoważniła Zarząd Dzielnicy VI Bro-
nowice do wydawania opinii oraz wystę-
powania z wnioskami, o których mowa w § 
3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VI Bronowice  
w terminie od 01.07 do 31.12.2020 r.
UCHWAŁA Nr XVII/160/2020
w sprawie wstępnego rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2021.
Rada postanowiła o wstępnym rozdyspono-
waniu środków wydzielonych do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 2021. 
Szczegółowe rozdysponowanie ww. środ-
ków zostanie opublikowane w lipcowym 
numerze. 
UCHWAŁA Nr XVII/161/2020
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2020.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r. w na-
stępujący sposób: 

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XVII/163/2020
w sprawie  montażu progów zwalniających na 
ul. Żeleńskiego w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice, po konsulta-
cjach przeprowadzonych z mieszkańcami, 
negatywnie zaopiniowała możliwość monta-
żu progów zwalniających na ul. Żeleńskiego 
w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XVII/164/2020
w sprawie  pozyskania prze Gminę Kraków 
działek nr: 165/11, 166/6, 179/7, 180/11, 
180/13, 181/6, 182/6, 183/5, 187/3  
i 492/3 obr. 3 jedn. ewid. Krowodrza położo-
nych w obrębie parku Młynówka Królewska 
na odcinku od ulicy Młodej Polski do ulicy 
Piastowskiej.
Rada zawnioskowała o wykup przez Gminę 
Kraków ww. działek należących do osób fi-
zycznych i prawnych oraz wykup przez Gmi-
nę Kraków brakujących udziałów w dział-
ce nr 166/6 obr. 3 jedn. ewid. Krowodrza, 
których Gmina Kraków jest współwłaścicie-
lem. Działki te położone są w obrębie par-
ku Młynówka Królewska na odcinku od ul. 
Młodej Polski do ul. Piastowskiej. Ich wykup 
będzie służył powiększeniu i prawidłowemu 
zagospodarowaniu terenów zielonych, na 
których mógłby powstać park rekreacyjny 
otwarty dla wszystkich mieszkańców. Szcze-
gólnie pilny jest wykup udziałów w działce 
166/6 ze względu na pilną potrzebę remon-
tu schodów terenowych łączących Młynówkę 
Królewską z ul. Altanową.
UCHWAŁA Nr XVII/165/2020
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
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 XI/107/2019 
z 17.10.2019 r. w następujący sposób w na-
stępujący sposób: 
» kwotę 27 500 zł z zadania: „Zakończenie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem PNB dla przebudowy ul. Wierzyń-
skiego – jeden kierunek (WPF)” – realiza-
tor ZDMK na zadanie: „SP nr 93 – remont  
i modernizacja pomieszczeń dawnego mie- 
szkania lokatorskiego na potrzeby świetlicy 
środowiskowej TPD Wspólna Chata” – re-
alizator MCOO/SP 93.

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.

◁▷
Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2019 rozpoczęcie dokumentacji
projektowej 0 zł 

2020
zakończenie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyska-
niem PNB

72 500 zł

2021 realizacja zadania 0 zł
2022 realizacja zadania 1 000 000 zł

LAMUSOWNIA
I PUNKT GROMADZENIA 
ODPADÓW BARYCZ

już otwarte, ale na specjalnych zasadach

» obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz
   stosowania rękawiczek ochronnych 
» dopuszczalna ilość deponujących odpady to 5 osób
»Osoby towarzyszące obowiązuje zakaz wysiadania
   z pojazdu.
Z powodu przeprowadzanej co 2 godziny dezynfekcji 
na terenie Lamusowni, o wskazanych poniżej 
godzinach obowiązuje przerwa 10 minutowa:
Poniedziałek - piątek: 12.00, 14.00, 16.00.
Sobota: 9.30, 11.30, 13.30.

LAMUSOWNIA:
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