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Wjazd na ul. Rydla (boczna) 
ul. Rydla 11

Ulica Rydla – boczna

ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

Trwają prace budowlane związa-
ne z realizacją II etapu przebu-

dowy układu dróg i chodników w kwar- 
tale ulic: Lucjana Rydla, Bronowicka, 
Adama Staszczyka i Jadwigi z Łobzo-
wa. I etap obejmujący remont bocznej 
odnogi ulicy Jadwigi z Łobzowa został 
zrealizowany kilka lat temu. Ostat-
ni III etap, obejmujący ulicę Krzywy 
Zaułek wraz ze wszystkimi drogami 

dojazdowymi do budynków, od dwóch 
lat jest przygotowany do realizacji – 
wydana jest dla niego decyzja o pozwo- 
leniu na budowę.

Obecnie realizowany etap II obejmu-
je odnogę od ul. Lucjana Rydla, stano-
wiącą dojazd do budynków nr 11, 13, 
15, 17 (przy ul. L. Rydla). Poza zwykłą 
modernizacją istniejącej drogi, tam 
gdzie dotąd parkowano na rozjeżdżo-
nych trawnikach, zostaną wykonane 
dodatkowe miejsca postojowe. Pro-
jekt zakłada też powiększenie układu 
drogowego w kierunku ul. Bronowic-
kiej. W wyniku przebudowy znacząco 
zwiększy się liczba miejsc postojowych. 
Znacznie poprawi się też samo korzy-
stanie z ulicy, ponieważ w końcu będzie 
ona spełniać minimalne parametry 
techniczne. Wraz z przebudową dróg 
zostanie zmodernizowany układ chod-
ników i dojść do budynków. Prace mają 
zakończyć się na jesieni tego roku.

Tu należy przypomnieć historię reali- 
zacja tej inwestycji, ponieważ naprawdę  

„wisiała ona na włosku”. W roku 2021 
miał zostać przeprowadzony przetarg 
na realizację tej inwestycji. Było to  
o tyle ważne, że wydana w 2019 roku 
decyzja o pozwoleniu na budowę traciła 

ul. Rydla – boczna
plan sytuacyjny

Legenda:

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Proj. chodnik z kostki brukowej betonowej, szarej
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swoją ważność w lutym bieżącego roku. 
Niestety z różnych powodów przez 
cały rok 2021 nie przeprowadzono 
procedury przetargowej. Dosłownie 
w ostatniej chwili udało się wyłonić 
wykonawcę i rozpocząć prace budow-
lane, tym samym zachowując ważność 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Gdyby 
się nie udało tego zrobić całą procedu-
rę uzyskiwania pozwolenia na budowę, 
należałoby rozpoczynać od początku, 
co mogłoby odsunąć realizację zadania  
o kolejne lata.

Na koniec mamy dla Państwa dobrą 
wiadomości. Zgodnie z zapewnieniami 
jednostek miejskich, w tym roku zo-
stanie rozpoczęty III, największy etap 
obejmujący ul. Krzywy Zaułek wraz  
z wszystkimi drogami dojazdowymi 
do budynków. Jest to o tyle istotne, że  
w styczniu przyszłego roku upływa 
trzyletni termin ważności pozwole-
nia na budowę. W tym roku ma zo-
stać wykonana część prac, związanych  
z przebudową i modernizacją sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. Prace 
te będą prowadzić Wodociągi Miasta 
Krakowa S.A. Pozostałe prace mają 
zostać wykonane w przyszłym roku. 
Oczywiście należy pamiętać, że nie-
pewna sytuacja gospodarcza może te 
plany pokrzyżować i że realizacja zo-
stanie na przykład podzielona na dwa 
etapy i rozciągnięta w czasie. Trzymaj-
my zatem kciuki, żeby w kasie Miasta 
nie brakło środków na zakończenie tej 
inwestycji.

Połączenie ul. Przybyszewskiego z Piastowską 
rozpoczęły się konsultacje społeczne

13 czerwca rozpoczęły się konsultacje społeczne, dotyczące projektu połączenia 
ul. Przybyszewskiego z Piastowską poprzez przebudowę ul. Buszka. Omawiane będą 
m.in. proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia 
dotyczące organizacji ruchu. Konsultacje potrwają do 30 września.

Celem konsultacji jest wypraco-
wanie stanowiska w sprawie 

realizacji – bądź nie – rozbudowy ul. 
Buszka do parametrów drogi lokalnej. 
Ewentualna rozbudowa musiałaby się 
odbyć zgodnie z założeniami miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla tego obszaru. Jest nim 
również ewentualne przygotowanie 
innych, dobrze funkcjonujących roz-
wiązań, np. poprzez odpowiednią orga-
nizację ruchu lub zastosowanie innych 
sposobów uspokajających ruch.

Przebudowa ulicy Buszka pozwoli-
łaby zapewnić obsługę terenów przyle-
głych, wpłynęłaby na odciążenie ulicy 
Przybyszewskiego w przypadku poja-
wienia się dużego ruchu z nowo powsta- 
łej zabudowy wielorodzinnej. 

Formy w jakich zostaną przeprowadzone 
konsultacje:
» Otwarte, protokołowane spotkanie 
z mieszkańcami: 14 września 2022 r. 
godz.18:00 – VII Liceum Ogólnokształ-
cące – ul. Skarbińskiego 5.
» Zbieranie uwag, wniosków i propo-
zycji na piśmie za pomocą formularza 
konsultacyjnego, dostępnego na stronie 
„Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Krakowa  

w nieprzekraczalnym terminie do 30 
września 2022 r. 
» Ankieta elektroniczna dostępna do 
30 września 2022 r. 
Link do ankiety dostępny jest m.in. na 
stronie www.obywatelski.krakow.pl.
» Telefoniczne dyżury eksperckie pod 
numerami telefonów:

 (12) 616 87 67 i (12) 616 65 74
w godzinach od 10:00 do 11:00 w dniach:

22 czerwca 
6 lipca 

20 lipca 
3 sierpnia 
17 sierpnia 
31 sierpnia 
21 września 
28 września 

oraz
7 września w godz. od 17:00 do 18:00

Więcej informacji na temat konsultacji 
znajduje się na stronie www.obywatelski.
krakow.pl i w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

Komórką organizacyjną odpowiedzial-
ną merytorycznie za konsultacje jest Wy-
dział Gospodarki Komunalnej i Klimatu 
UMK: • nr tel.: 12 616 88 18; • adres e-mail: 
gk.umk@um.krakow.pl

źródło: Krakow.pl
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wchodzić ze sobą w kolizję – czyli oświe-
tlenie powinno być realizowane obok 
chodnika. Pragnę wyrazić radość, że 
Park Tetmajera wreszcie powstanie, od 
2014 roku nie było ani jednego miesiąca, 
abym nie czyniła starań o jego realizację. 
Jestem niezwykle wdzięczna Pierwsze-
mu Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa 
Andrzejowi Kuligowi za przychylność 
dla Parku Tetmajera , a także radnemu 
miasta Krakowa Andrzejowi Hawranko-
wi za opiekę nad tym zadaniem oraz za 
wsparcie radnej miasta Iwony Chamielec 
(którzy przejęli zadanie od Aleksandra 
Miszalskiego). Kochani tak to już jest, 
że radna dzielnicy, nawet najbardziej 
zdeterminowana, parku sama nie wy-
buduje, bo potrzebne środki wymagają 
zrozumienia dla zadania i wsparcia wie-
lu osób, którym należą się zasłużone po-
dziękowania.

Szanowni Państwo ruszyła re-
alizacja projektu Budżetu Oby-

watelskiego, który wygrał w ubiegłym 
roku „Łączymy Bronowickie Parki”. 
Projekt napisałyśmy z radną Katarzyną 
Frankiewicz-Oprocha. Już 10 czerwca 
odebrałam I etap prac porządkowych  
w Parku Radzikowskiego: usunęliśmy 
17 betonowych słupów oświetlenio-
wych, elementy dawnej infrastruktury 
campingu, mury, przyłącza prądowe, 
maszty. Kolejnym etapem będzie – 
mam nadzieję – montaż ławek i koszy. 
Jednocześnie trwa próba wyłonienia 
wykonawcy, aby zerwać choć część 
betonu spod najpiękniejszych drzew  
i założyć tam ładny trawnik na zajęcia 
sportowe w przyszłym roku. 

W ramach projektu odbywa się moc 
atrakcyjnych i darmowych dla uczest-
ników zajęć sportowych, tanecznych, 
artystycznych. Zachęcam do dołączenia 
do grupy na FB „Łączymy Bronowic-
kie Parki”, gdzie znajdziecie Państwo 
mnóstwo ciekawych informacji o pro-
jekcie. Osoby nieposiadające FB na za-
jęcia mogą zapisać się, wpisując w wy-
szukiwarkę nazwę projektu i wchodząc 
na stronę ZZM (www.zzm.krakow.pl/ 
dla-mieszkancow/laczymy-bronowickie-parki). 
Dla osób niekorzystających z komputera 
są zapisy telefoniczne, w godzinach pra- 
cy urzędu – nr tel. 12 201-02-98. Pod tym 
numerem można też uzyskać dodatko-
we informacje. 

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

Wygląda na to, że po ponad 20 
latach mieszkańcy w końcu do- 

czekają się powstania Parku Tetmaje-
ra. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma 5 
milionów zł na jego realizację. Na nasz 
park Miasto Kraków otrzyma dotację 
rządową (Park Tetmajera obok kładki 
pieszo-rowerowej Kazimierz – Ludwi-
nów, znalazł się na liście 400 inwestycji 
rekompensujących samorządom konse-
kwencje nowych zapisów podatkowych, 
na ten cel zostało przeznaczone łącznie 
2,5 miliarda zł). Co dalej? Czekamy na 
promesę Banku Gospodarstwa Krajo-
wego stanowiącą gwarancję otrzymania 
dotacji. Po jej otrzymaniu ZZM może 
ogłaszać przetarg na realizację zadania. 
Myślę, że wykonawca powinien zostać 
wyłoniony do końca bieżącego roku. 
Budowa rozpocznie się od parkingu  
i prawdopodobnie ten etap zakończy się 
realizacją ścieżki, kończącej się w rejo- 
nie ul. Peipera. Staw i las również będą 
uporządkowane i jeżeli nic nie stanie na 
przeszkodzie to park zostanie oddany 
mieszkańcom do użytkowania w 2024 
roku. Nie zapominam o chodnikach na 
ul. Tetmajera: do obsługi parku powsta- 
nie chodnik od ul. Peipera do dawnej 
pasieki. W ramach uzgodnień warun-
ków realizacji inwestycji przez inwesto- 
ra, realizującego niezwykle intensywną 
zabudowę w rejonie ul. Truszkowskiego, 
domagałam się, aby Zarząd Dróg Mia-
sta Krakowa wskazał jako warunek re-
alizacji inwestycji budowę chodnika od 
Truszkowskiego do ronda. Tak się stało. 
Jednocześnie Rada Dzielnicy VI zabez- 
pieczyła 315 tys. zł na projekt i budowę 
oświetlenia na tym odcinku. Oświetle-
nie i chodnik powinny znaleźć się po 
stronie ul. Ks. Truszkowskiego, aby nie 
niszczyć zieleni parkowej Strugi Bro-
nowickiej, obydwa projekty (chodnika 
i oświetlenia) zgodnie z zaleceniami 
powinny ze sobą korespondować i nie 

Wśród zajęć są: trening biegacza 
oraz nordic walking (start z parkingu 
przy ul. Tetmajera i na terenie Młynów-
ki Królewskiej), rewelacyjna salsa (Park 
przy Forcie Bronowickim), joga, pilates 
i zdrowy kręgosłup dla dzieci i seniorów 
(Park Radzikowskiego). Drodzy Państwo 
zajęć jest mnóstwo. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Oprócz wymienionych można 
wziąć udział w zajęciach fitness, tabacie, 
gimnastyce z dziećmi i dla kobiet w cią-
ży. Nad Stawem przy ul. Tetmajera, poza 
wspomnianymi pilatesem i jogą, treningi 
tai chi i plenery malarskie. Na Młynówce 
Królewskiej pilates i nordic walking. Na 
terenach czterech bronowickich parków 
odbędą się porady serwisu rowerowego, 
a w Parku przy Forcie piknik urodzi-
nowy parku we wrześniu. Czekają nas 
też cztery pokazy filmowe – oczywiście  
w parkach, wycieczki rowerowe z prze-
wodnikiem, zwiedzanie Bronowic z hi-
storykiem, spotkania z psim behawiory- 
stą (spacery równoległe, wykłady, pora-
dy) oraz tygodniowa wizyta w szkołach  
i parkach wspaniałego przyrodnika Mar- 
cina z Lasu (Marcina Kostrzyńskiego). 

Serdecznie zapraszamy. Ten rok jest 
rokiem testowym – uczymy się wielu 
rozwiązań i prosimy o wyrozumiałość. 
Projekt jest dwuletni, w przyszłym roku 
będzie jeszcze bardziej rewelacyjnie.

Powstaje 
Park Tetmajera

Łączenie
Bronowickich Parków

Park Tetmajera (parking przy ul. W. Tetmajera)
25 czerwca w godzinach 9:00-15:00

Park Radzikowskiego
2 lipca w godzinach 10:00-16:00

Park Młynówka Królewska
(górka saneczkowa przy os. Widok)

9 lipca w godzinach 10:00-14:00
Park przy Forcie (Park Bronowicki)

10 września w godzinach 10:00-16:00

Więcej informacji pod nr tel.: (12) 20-10-298 oraz: 
www.zzm.krakow.pl
zakładki: dla-mieszkancow/laczymy-bronowickie-parki
Facebook: grupa „Łączymy Bronowickie Parki”
(www.facebook.com/groups/laczymybronowickieparki)

◁▷

– • —
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Integracyjny Dzień
Bronowic

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

wicedyrektor Przed- 
szkola nr 137, uwiecz- 
niając się na zdję-
ciach. Nawet mnie 
poniosła ta fala i prze- 
brałem się za poli-
cjanta. 

Amfiteatr tętnił 
pełnią życia. Na sce-
nie, w tańcu nowo-
czesnym, wystąpili 
najmłodsi z Przed-
szkola nr 137, tań-
cząc między innymi 
do muzyki z filmu 
„Piraci z Karaibów”. 

Z dużym niepokojem oczekiwali-
śmy na nadchodzącą sobotę, 11 

czerwca. Ale tym razem pogoda dopisała 
fantastycznie i tak nasi najmłodsi miesz-
kańcy, jak i ich rodzice oraz dziadkowie 
mogli w pełni korzystać z wielu atrakcji 
przygotowanych przez Radę Dzielnicy 
VI Bronowice oraz Centrum Młodzieży 
im. dr. Henryka Jordana.

Na najmłodszych czekał „Park roz-
rywki” – karuzele, dmuchańce, kolej-
ka wąskotorowa i wiele gier. Radości  
i zabawy nie było końca, ale oprócz tej 
ostatniej była też edukacja. Dzieci mia-
ły możliwość bezpośredniego kontaktu 
z naszymi służbami: Strażakami – przy 
udziale których mogły podjąć próbę „ga-
szenia ognia” przy użyciu profesjonalne-
go sprzętu, Policjantami – mogły zasiąść 
za kierownicą radiowozu i Strażą Miej-
ską. Wszystkim tym służbom serdecz-
nie dziękujemy za to, że byli w tym dniu  
z nami, ale przede wszystkim za to, że 
dbają na co dzień o nasze bezpieczeństwo. 
    Dorosłym również nie brakowało do-
brej zabawy. Dostarczyła jej między 
innymi fotobudka. Na zmianę image'u 
za pośrednictwem masek i różnych 
atrybutów skusili się radni Iwona Cha-
mielec oraz Marcin Rzeszowski, a także  

Następnie zaprezentował się Zespół mu- 
zyczny Centrum Młodzieży. Natomiast 
w świat poezji wprowadzili nas finaliści 
konkursu recytatorskiego „Wiersze Mał-
gorzaty Strzałkowskiej”: Natalia Haller 
z Akademii Twórczego Przedszkolaka, 
Vincent Leśniak z Przedszkola nr 58, 
Wojciech Łapa z Przedszkola nr 5, Ame-
lia Glowania z Przedszkola nr 6. Wiele 
niezapomnianych, artystycznych wra-
żeń przysporzył mieszkańcom Zespół 
Pieśni i Tańca „Małe Sło-
wianki”, w przepięknych 
kolorowych strojach lu-
dowych. Wystąpiło 100 
artystów, w tym tancerki 
i tancerze oraz chór. Na 
scenicznych deskach sta-
nął też Chór Rozrywko-
wy Jaszczury, działający 
w  Centrum  Młodzieży  od 
3 lat. W ich repertuarze 
były piosenki rozrywko-
we i pieśni patriotyczne.

O godzinie 16:00 
przybyli nasi goście spe-
cjalni, a pośród nich: Peł- 

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Wręczenie Buławy Lajkonika

Członkowie zespołu ELVIS'56

Występ zespołu ELVIS'56

nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Osób  z  Niepełnosprawnościami – Pan 
Bogdan Dąsal, Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa – Pan Rafał Komare-
wicz oraz Radna Miejska – Iwona 
Chamielec, którzy skierowali ciepłe 
słowa do zebranych mieszkańców. 
Następnie przystąpiono do odczy-
tania werdyktu konkursu w ramach 
XX Przeglądu Teatralno-Muzycz-
nego „O Buławę Lajkonika”, a nasi 
goście wręczyli zwycięzcom symbo-
liczne buławy oraz nagrody. Następ-
nie mogliśmy uczestniczyć w kon-
cercie laureatów. 

Finałem występów artystycznych 
był koncert oczekiwanego i lubia-
nego przez mieszkańców Bronowic  

zespołu ELVIS’56, którego repertuar jak 
zwykle pobudził do aktywnego udziału 
liczną grupę młodzieży, ale także doj-
rzałą część publiczności. Roztańczeni  
w rytm muzyki Elvisa Presleya, wielo-
krotnie prosili o bis. Dopiero mój „wy-
stęp artystyczny” zakończył definitywnie 
koncert zespołu oraz obfitujący w liczne 
atrakcje „Integracyjny Dzień Bronowic”. 
    W naszym święcie uczestniczyli nie- 
zwykle aktywnie nasi radni Dzielnicy 

VI Bronowice: Waldemar Janusz, Mar-
cin Rzeszowski, Marcin Kotek, którzy 
podejmowali otwarte rozmowy z miesz-
kańcami. Gościliśmy również Panów: 
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Organizatorami święta Mydlnik 
i Dnia Dziecka, które odby-

ło się 4 czerwca, była Rada Dzielnicy 
VI Bronowice, Klub Kultury Mydlniki 
oraz Szkoła Podstawowa nr 138. 

To coroczne spotkanie w Mydlni-
kach zagościło na stałe w kalendarzu 
wydarzeń Dzielnicy VI Bronowice. 
Dzień Mydlnik pozwala integrować lo-
kalną społeczność i prezentować pracę 
dzieci, młodzieży i osób zaangażowa-
nych w zajęcia pozalekcyjne w SP nr 138 
i Klubie Kultury Mydlniki. Wspólna 
inicjatywa oraz zaangażowanie grupy  
mieszkańców, pozwoliła na zorganizo-
wanie wielu atrakcji dla każdego, kto  

TOMASZ
FABIAŃCZYK

MARCIN KOTEK

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

napisz: fabianczyk.dzielnica 
6krakow@gmail.com

napisz:
marcinkotek@mydlniki.
krakow.pl

ADAM GOCH
Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

odwiedził nasze boisko przy SP nr 138 
tego dnia. Na scenie mogliśmy podzi-
wiać  występy:  uczniów  SP  nr 138,  Zespo- 
łu „Mali Mydlniczanie”, dzieci i młodzieży  
z Klubu Kultury Mydlniki, podopiecz-
nych Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, pokaz tańca towarzyskiego, 
zorganizowanego przez dzieci z Klubu Ta- 
necznego STTS, pokaz dzieci i młodzie-
ży „Krakowskiej Akademii Taekwon-do” 
taekwondo i Zespołu Wokalnego. Dla 
dzieci szukających aktywnego spędzania 
czasu były przygotowane warsztaty, gry 
i zabawy, a w czasie imprezy losowano 

nagrody – upominki ufundowane przez 
sponsorów i wystawców. Pomimo kapry-
śnej pogody frekwencja i pogoda ducha 
dopisała. Uwieńczeniem imprezy był po-
kaz filmowy w ramach kina plenerowego 
ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Klubowi Kultury Mydlniki, Dyrek-
cji Dworku Białoprądnickiego, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 138, sponsorom, 
Radnej Miasta Krakowa – Iwonie Cha-
mielec i wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
tego wydarzenia – dziękujemy.

Dzień Mydlnik i Dzień Dziecka

Za rok w imieniu mieszkańców ser-
decznie zapraszamy wszystkich na Ju-
bileusz 50. rocznicy przyłączenia My-
dlnik do Krakowa.

Andrzeja Hawranka, Radnego Miasta 
Krakowa oraz Bartłomieja Kocurka, Dy- 
rektora Centrum Młodzieży. Po krótkich 
wystąpieniach gości, zgromadzeni na wi-
downi mieszkańcy mieli okazję brawami 
podziękować im za życzliwość i zaanga-
żowanie na rzecz naszej dzielnicy.

Tych z Państwa, którzy nie mogli 
uczestniczyć w tym bronowickim świę-
cie chciałbym zachęcić do udziału za rok.

Słowa podziękowań pragnę skiero-
wać do Pana Dyrektora Centrum Mło-
dzieży im. Henryka Jordana, Bartłomie-
ja Kocurka i Pani Anny Dranka-Szpot 

za ogromny wkład pracy w organizację 
naszego święta. Podziękowania kieruję 
też do Pana Bogdana Smoka, przewod-
niczącego Rady Dzielnicy VI Bronowice, 
który do ostatniego dnia czuwał nad ca-
łością organizacji, by to święto wypadło 
okazale.



8

fo
t.

 J
ul

ia
n 

Śl
us

ar
cz

yk

fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 K

lu
z

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Wiceprezes TPB
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Czas na wycieczki – na półmetku
Skamieniałego Miasta i Wąwozu Cza-
rownic pod Ciężkowicami. Zakochali-
śmy się w miasteczku Biecz, a duże wra- 
żenie wywarły na nas średniowieczne 
zamki, klasztory oraz kilkusetletnie, na- 
strojowe drewniane kościoły zdobione 
wewnątrz bogatą polichro-
mią. Przewodnicy oprowa-
dzali nas po parkach etno- 
graficznych w Nowym Sączu 
i Tokarni. Zwiedzaliśmy re-
zerwaty, pomniki przyrody 
i inne godne uwagi miejsca, 
nieraz zjeżdżając z utartych 
szlaków. 

Osobiście uważam, że 
każda wycieczka powinna 
edukować i poszerzać hory-
zonty uczestników. Dlatego 

W ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego prze-

prowadziliśmy już pięć sobotnich wy-
cieczek autokarowych dla mieszkańców 
Dzielnicy VI Bronowice. Od kwietnia 
zwiedziliśmy m.in. warownie Szlaku 
Orlich Gniazd, odkrywaliśmy tajemnice 

zaznajamiamy wycieczkowiczów z geo- 
grafią i historią co ciekawszych miejsc 
mijanych po drodze. Bywa, że zatrzy-
mamy się przy interesującym grodzi-
sku lub zwiedzimy pole dawnej bitwy. 

Nie można narzekać na atmosferę 
panującą wśród uczestników wycieczek. 
Spora zasługa w tym fotoreportera To-
warzystwa Przyjaciół Bronowic – Julia-
na Ślusarczyka, który wciąż dostarcza 
nam świeżej dawki dobrego humoru.

Tego lata jeszcze przed nami wy-
prawy na Śląsk Cieszyński, Orawę, 
Podhale, Góry Świętokrzyskie, Ziemię 
Tarnowską oraz Ponidzie z Wiślicą, 
Szydłowem i Buskiem Zdrój.

Wycieczki dla mieszkańców są fi-
nansowane z projektu BO Miasta Kra-
kowa pt. „Pakiet Kultury dla Bronowic 
i Mydlnik”. Wszyscy mieszkańcy Bro-
nowic i Mydlnik od 14 roku życia mogą 
wziąć w nich udział. Terminy najbliż-
szych wycieczek to: 9 i 23 lipca. Zapisy na 
każdą kolejną wyprawę odbywają się po- 
przez wypełnienie krótkiego formularza 
umieszczanego na stronie www.tpbron.pl 
(zakładka WYCIECZKI) o godz. 18.00, 

w czwartek na 9 dni przed terminem  
kolejnej wycieczki. Wypełniony formu-
larz należy wysłać na adres mailowy: 
czasnawycieczki@gmail.com. Zaintere-
sowani nie powinni zwlekać z zapisa-
mi, gdyż popularność wycieczek jest 
coraz większa, a o przyjęciach decyduje 
kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

PS
W przyszłym roku mamy w pla-

nach rozszerzenie zakresu wycieczek, 
obejmując projektem BO również wy-
jazdy grupowe młodzieży szkolnej  
z Dzielnicy VI Bronowice. 

◁▷

Widok z zamku w Olsztynie koło Częstochowy Zdjęcie tytułowe - Przed Zamkiem Ogrodzieniec 

Fotoreporter TPB – Julian Ślusarczyk wciąż dba 
o dobrą atmosferę podczas naszych eskapad.Tu 
przyszło mu odpokutować. Pytanie za co?
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17 maja 2022 roku, Szkoła 
Podstawowa nr 153 dzię-

ki wsparciu Rady Dzielnicy oraz Rady 
Rodziców, po raz drugi zorganizowała 

Młodzi Artyści

przegląd prac młodzieży rozwijającej 
swoje pasje artystyczne. II edycja wy-
stawy „Młodzi Artyści” była okazją do 
zaprezentowania twórczości uczniów 
utalentowanych plastycznie uczęszcza- 
jących do szkół w Dzielnicy VI. To oso-
by w różnym wieku, posiadające roz-
maite zainteresowania i bogaty świat 

GRAŻYNA BILIK
Nauczycielka – SP 153

wewnętrzny. Każdy z młodych twórców 
jest indywidualnością, która w oryginal-
ny i specyficzny sposób wyraża siebie  
oraz wszystko to, co jej zdaniem, zasłu-
guje na uwagę. I choć różni Ich wiele, to  
z pewnością łączą dwie cechy tak cha-
rakterystyczne dla każdego artysty: 
niczym nieograniczona kreatywność 
i ogromna wrażliwość. To ważne, by 
wspomniane cechy były należycie do-
wartościowane i stanowiły esencję 
obecnej rzeczywistości. Zwłaszcza te-
raz w tym trudnym czasie, w którym 
przyszło nam żyć. Dlatego w przyszłości 
warto kontynuować podjętą inicjatywę  
z nadzieją na szeroki i entuzjastyczny 
odzew ze strony placówek oświatowych 
i środowisk twórczych. ◁▷

Wakacje to czas zabawy, relak-
su i przede wszystkim odpo-

czynku. Sposobów na ich spędzanie 
jest mnóstwo, inaczej zachowujemy 
się u siebie, a inaczej na wyjeździe. Bez 
względu na to czy jedziemy sami czy  
z rodziną, należy pamiętać o bezpie-
czeństwie, które zależy w dużej mierze 
od nas. Oczywiście przebywanie na bi-
waku lub w centrum miasta będzie się 

różnić atrakcjami. Nie należy do końca 
ulegać wakacyjnej aurze, pamiętając  
o przestrzeganiu kilku żelaznych zasad. 

Przykłady:
   Zawsze informuj bliską osobę, gdzie 
się udajesz (miej z nią kontakt).
   Przestrzegaj zasad higieny i bezpie-
czeństwa (posiadaj apteczkę, wodę, na-
krycie głowy).
   Miej przy sobie numer telefonu do 
służb ratunkowych. Telefon niech bę-
dzie zawsze naładowany.
   Przypomnij sobie zasady przebywa-
nia nad wodą, w lesie, górach, korzystaj  
z tablic informacyjnych umieszczonych 
na trasie.
   Jeśli cel podróży jest umieszczony 
poza naszym miejscem zamieszkania, 
dostosuj ubranie, sprzęt, zrób wstępny 
rekonesans (ubezpieczenie, szczepienia 
ochronne).
   Jeżeli jedziemy własnym samocho-
dem pamiętajmy o sprawdzeniu jego 
stanu technicznego (sprawne hamulce, 
wymiana oleju, wykupione ubezpiecze-
nie). Dobrze jest zadbać również o assi-
stance w razie awarii.

RYSZARD KULCZYCKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: ryszard.kulczycki@gmail.com

Wakacje w mieście
i poza miastem

Podsumowując nie ulegajmy ruty-
nie myśląc, że wiemy już wszystko, bo 
jesteśmy informowani o tych zasadach 
co rok. Przebywając w mieście czy poza 
nim nie trudno o wypadek. Przy udzie-
laniu pierwszej pomocy, dzwoniąc po 
służby, stając się świadomymi ratowni-
kami pamiętajmy, że nasze bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze.

Życzę państwu miłych, spokojnych 
i bezpiecznych wakacji!

∆
∆

∆
∆

∆
∆
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Jubileusz Samorządowego
Przedszkola nr 77 
w Krakowie
MAŁGORZATA KOŁACZ
Nauczycielka – Przedszkole nr 77

W maju 2022 Samorządowe 
Przedszkole nr 77 ,,Magicz-

ne Siódemki” w Krakowie obchodziło 
Jubileusz 60-lecia swojej działalności. 
Uroczystość odbyła się dwuetapowo: 
pierwsza oficjalna część przeznaczona 
dla instytucji zewnętrznych  oraz dru-
ga, połączona z piknikiem rodzinnym. 
Świętowała cala społeczność przed-
szkola, dzieci, rodzice i pracownicy. 

19 maja 2022 r. oficjalnego otwarcia 
uroczystości dokonała dyrektor przed-
szkola mgr Bożena Białas, serdecznie 
witając wszystkich gości, wśród których 
znaleźli się: dyrektor Wydziału Eduka-
cji – Pani Anna Domańska, wizytator 
Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pani 
Zofia Matuła-Płuska, przewodniczą-
cy Rady Miasta Krakowa – Pan Rafał  
Komarewicz, przewodnicząca Komisji 
Edukacji przy Radzie Miasta Krakowa – 
Pani Agata Tatara, przedstawiciele Rady 
Dzielnicy VI, na czele z wiceprzewodni-
czącym – Panem Wojciechem Litwickim 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców.  
Nie zabrakło również dyrektorów za-
przyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Uroczystość rozpoczęła się przemo-
wą dyrektora przedszkola, w której zo-
stała przywołana historia działalności 
placówki, zachodzące w niej zmiany, 
a także osoby, które miały zaszczyt kie-
rować i kształtować wizerunek przed-
szkola. Minione lata to czas wielu prze-
obrażeń wytężonej 
pracy pedagogicznej, 
wychowawczej, ale 
także podejmowanie 
licznych działań na 
rzecz lokalnej spo-
łeczności.

Przedszkole to nie 
tylko miejsce czy in-
stytucja, gdzie młody 
człowiek rozpoczyna 
swoją edukację, ale 
przedszkole to przede 
wszystkim społecz-
ność tworzona przez 

dzieci, rodziców, nauczycieli i pra-
cowników. Najważniejszą częścią tej 
społeczności są dzieci. To one dają nam 
mnóstwo pozytywnej energii, tysiące 
najszczerszych uśmiechów, sprawia-
ją, że praca daje ogromną satysfakcję 
i poczucie, że robimy coś ważnego – 

podkreślała Pani Bożena Białas – dy-
rektor placówki od 2014 roku. 

Następnie nadszedł moment po-
dziękowań wszystkim zaangażowa-
nym osobom w życie i rozwój placówki: 
emerytowanym nauczycielom i pra-
cownikom, za tworzenie historii tego 
miejsca, dzieciom za tworzenie wspa-
niałej atmosfery, wypełnionej uśmie-
chem i radością. Wszystkim rodzicom 
za okazane zaufanie i zaangażowanie 
w życie przedszkolnej społeczności, na-
uczycielom i pracownikom za kształto-
wanie i wychowanie, „…utwierdzanie  
w przekonaniu, iż nie ma rzeczy nie-
możliwych”. Podziękowania złożono 

60 lat minęło... Po występach artystycznych na scenę wjechał wspaniały urodzinowy tort

W części artystycznej dzieci wierszem, tańcem i piosenką opowiedziały o ukochanym Krakowie
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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.

◁▷

Załączniki do uchwał: nr XLIV/317/2022, nr XLIV/ 
322/2022 i wspomniany załącznik graficzny do uchwa-
ły nr XLIV/320/2022 znajdują się na stronie interneto- 
wej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.

XLIV sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 19 maja 2022 r. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XLIV/317/2022
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Zarządu Dzielnicy VI Brono-
wice w roku 2021.
Rada przyjęła roczne sprawozdanie z bieżą-
cej działalności Zarządu oraz poziomu roz-
dysponowania środków przeznaczonych na 
realizację zadań w roku 2021, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA Nr XLIV/318/2022
w sprawie opinii dla koncepcji projektu pn. 
„Budowa ciągu pieszego na terenie zielonym 
wzdłuż ul. Filtrowej w Krakowie na dział-
kach nr 309, 310, 316 obr. 1 Krowodrza”.
Rada pozytywnie zaopiniowała koncepcję 
ww. projektu w ramach zadania Budżetu 
Obywatelskiego pn. „Młynówka Królewska – 
najdłuższy park w Polsce! Nowy etap”.
Zgłoszono następujące uwagi:
» Rozważenie wykonania przejścia dla pie-
szych (wraz z dedykowanym oświetleniem 
i obustronnym obniżeniem krawężników) 
przez ul. Zygmunta Starego (nad prze-
pustem), łączącego projektowaną ścieżkę  
z istniejącym chodnikiem (ciągiem pieszym 
Młynówki Królewskiej). 
» Utrzymanie istniejących wzdłuż ul. Filtro-
wej słupków drewnianych, chroniących zie-
leń przed parkującymi niezgodnie z przepi-
sami samochodami.
UCHWAŁA Nr XLIV/319/2022
w sprawie zbycia części działki nr 228/5 
obr. 1 Krowodrza w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała zbycie w dro-
dze bezprzetargowej części ww. działki. 
Zgłoszono następujące uwagi:
» Zbycie przedmiotowej działki nie może po-
gorszyć jej obsługi komunikacyjnej i zloka-
lizowanych w sąsiedztwie nieruchomości.
» Zbyciu może podlegać wyłącznie część 
działki, znajdująca się poza liniami rozgra-
niczającymi drogę oznaczoną KDL.2 zgodnie  

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.
» Zbyciu może podlegać wyłącznie część 
działki, znajdująca się poza obszarem inwe-
stycji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łą- 
czymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. 
Na Błonie”. Zalecane uzyskanie ponownego 
potwierdzenia w Zarządzie Dróg Miasta Kra-
kowa, odpowiedzialnego za tę inwestycję.
UCHWAŁA Nr XLIV/320/2022
w sprawie zbycia części działki nr 126/1 
obr. 49 Krowodrza w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała zbycie czę-
ści wspomnianej działki o całkowitej pow. 
0,0141 ha, celem poprawy warunków za-
gospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 
składającej się z działki nr 126/2 o pow. 
0,0397 ha. (Do niniejszej uchwały dołączony 
jest załącznik graficzny, do wglądu na stronie 
dzielnicy lub w biurze Rady Dzielnicy VI).
UCHWAŁA Nr XLIV/321/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Rada przeniosła środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXXI/238/2021 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 01.07.2021 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr XLII/ 
304/2022 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 17.03.2022 r. w następujący sposób:
kwotę 10 000 zł z zadania: „Środki nieroz-
dysponowane (rezerwa 5%)” na zadanie: 
„Przedszkole nr 137 – malowanie powierzch-
ni ścian i sufitów zgodnie z zaleceniami PPIS  
i inne prace remontowe (dofinansowanie)” – 
realizator MCOO/Przedszkole nr 137. 
UCHWAŁA Nr XLIV/322/2022
w sprawie wstępnego rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji Dziel-
nicy VI Bronowice na rok 2023.
Rada postanowiła o wstępnym rozdyspono-
waniu środków wydzielonych do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 2023 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

także na ręce Organu Nadzorującego, 
Rady Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy 
VI oraz pozostałych instytucji i przyja-
ciół przedszkola. 

Magiczne siódemki, magiczne sió-
demki to nasze przedszkole w Krako-
wie – tu dobrze, wesoło, bezpiecznie 
i miło… – słowami hymnu przedszkola 
dyrektor placówki zakończyła część ofi-
cjalną i oddała głos przybyłym gościom, 
którzy na jej ręce składali  gratulacje dla 
całej społeczności przedszkola.

W części artystycznej dzieci wier-
szem, tańcem i piosenką opowiedziały 
o ukochanym Krakowie. W mediach 
społecznościowych przewodniczący Ra- 
dy Miasta Krakowa nie ukrywał swo-
jego zachwytu dla całej uroczystości 
pisząc: Przedszkolaki przygotowały 
przepiękny program muzyczno-ta-
neczny, który był pełen krakowskich 
akcentów… Atmosfera była bardzo 
serdeczna i radosna – w końcu to 
okrągłe urodziny!

Druga część przeznaczona dla spo-
łeczności przedszkolnej odbyła się 26 
maja 2022 roku. Podczas występów  
w ogrodzie, wszystkie przedszkolaki 
zaprezentowały wspaniały program ar-
tystyczny związany z naszym miastem 
Krakowem. Dla podkreślenia uroczy-
stości 60-lecia przedszkola, po wystę-
pach artystycznych na scenę wjechał 
wspaniały urodzinowy tort, którym 
podczas pikniku częstowano wszyst-
kich uczestników uroczystości. Po czę-
ści oficjalnej rozpoczął się pełen atrak-
cji Piknik Rodzinny, który na twarzach 
najmłodszych wywołał wiele uśmie-
chów i radości. 

Obchody uroczystości były wspa-
niałym wydarzeniem nie tylko dla 
przedszkolaków, ich rodziców i pra-
cowników przedszkola. Okazało się, że 
Jubileusz 60-lecia był wielkim prze-
życiem dla całej społeczności lokal-
nej. Podczas świętowania spotkali się 
byli i obecni pracownicy przedszkola 
oraz kilka pokoleń absolwentów, któ-
rzy mieli okazję do wspólnych rozmów 
oraz wspomnień.

Imprezę zorganizowano dzięki du-
żemu zaangażowaniu całej kadry pra-
cowniczej i Rodziców, którzy poświęci-
li swój czas przyczyniając się do tego, 
aby nasza uroczystość była wyjątkowa 
i zapisała się w pamięci wszystkich 
uczestników.




