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Zielony
Krzywy zaułeK

◁▷

Ul. Przybyszewskiego
Ul. Rydla (na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzo-
wa do ul. Bronowickiej)

Plac zabaw przy ul. Krzywy Zaułek

Ul. Rydla (na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzo-
wa do ul. Bronowickiej)

Ul. Jadwigi z Łobzowa (na odcinku od ul. 
Młodej Polski do ul. Rydla)

Ul. Młodej Polski

MAŁGORZATA 
TUREK

Na czas remontu ulic: Bronowic-
kiej, Królewskiej, Karmelickiej  

oraz pętli tramwajowej przy ulicy Ry-
dla, miejska komunikacja tramwajowa 
zastąpiona została liniami autobuso-
wymi. Wyznaczone zostały dla nich 
nowe trasy przejazdu, po ulicach lekko 
już wysłużonych i nieprzystosowanych 
do dużych obciążeń. W związku z tym 
Zarząd Dzielnicy VI zwrócił się do Za-
rządu Dróg Miejskich z wnioskiem o za- 
planowanie i wykonanie remontu na-
wierzchni na ulicach:  

» Młodej Polski,
» Jadwigi z Łobzowa 
  na odcinku od ul. Młodej Polski do 
    ul. Rydla,
» Rydla 
   na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzowa 
   do ul. Bronowickiej,
» Przybyszewskiego
   na odcinku od ul. Bronowickiej do ul. 
    G. Zapolskiej,
» Bronowickiej 
   na odcinku od ul. Przybyszewskiego 
    do ul. Armii Krajowej,
» Balickiej
   na odcinku od ul. Armii Krajowej do 
    ul. Na Błonie,
» Na Błonie 
   na odcinku  od ul. Balickiej do ul. Lin- 
    dego.

SZANOWNI PAŃSTWO!

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl
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Wreszcie doczekaliśmy się placu 
zabaw przy ul. Krzywy Zaułek, 

który został zrealizowany ze środków  
budżetu Miasta Krakowa. Na nowym 
placu zobaczyć można cały wachlarz 
urządzeń, od huśtawek, poprzez zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalniami, po pirami-
dę wspinaczkową; z których korzystać 
mogą dzieci w różnym wieku. Nie zapo-
mniano również o dorosłych. Z myślą 
o nich zostały zamontowane dwa urzą-
dzenia do ćwiczeń, są też nowe elementy 
małej architektury. Zarząd Zieleni Miej-
skiej zadbał o nowe nasadzenia i kwiaty, 
które na wiosnę dały efekt „wow”, za co 
bardzo dziękujemy. 

Mamy nadzieję, że wszyscy zadba-
my nie tylko o stan urządzeń, ale także 
zieleń, której tak brakuje w naszym mie-
ście. Pamiętajmy że, choć brzmi to gór-
nolotnie, jest to wspólne dobro, którego 
szanowanie leży w naszym interesie.

Mamy nadzieję, że nasz wniosek zo-
stanie pozytywnie rozpatrzony i wska-
zane przez nas nawierzchnie ulic zosta-
ną wyremontowane przez Zarząd Dróg 

Miejskich Krakowa, tuż po zakończeniu 
przebudowy ulicy Bronowickiej, Kró-
lewskiej, Karmelickiej oraz pętli tram-
wajowej przy ul. Rydla.
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Źródło: BIP Kraków
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Na prośbę mieszkańców Brono-
wic muszę zmierzyć się z tym 

tematem. Jest to dla mnie wyzwanie, bo 
temat ruchu na ulicy Zielony Most po-
dzielił mieszkańców, sąsiadów a nawet 
rodziny. Niełatwo jest odnaleźć się w tej 
sytuacji i jednocześnie nikogo nie urazić, 
ale spróbuję się tego podjąć. Pragnę za-
znaczyć, że z szacunku dla zwolenników 
obydwóch rozwiązań postanowiłam nie 
zajmować stanowiska. Przeczytałam 
wszystkie maile od Państwa i jestem za 
nie bardzo wdzięczna, szczególnie za te, 
których przygotowanie zajęło autorom 
naprawdę wiele czasu. W mailach przed-
stawili Państwo bardzo dogłębną argu-
mentację za i przeciw obu rozwiązaniom, 
co utwierdziło mnie na stanowisku, że 
nie ma jednego dobrego rozwiązania 
tego problemu, a każde niesie za sobą 
komplikacje i utrudnienia. Pytania z ja-
kimi spotkaliście się Państwo w ankie-
cie zostały zadane na prośbę Miejskiego 
Inżyniera Ruchu, dlatego nie było moż-
liwości zamieszczenia opcji odwrócenia 

ULICA 
ZIELONY MOST

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

kierunku ruchu, co wyni-
kało z analizy bezpieczeń-
stwa – jednakże należy 
zaznaczyć, że to rozwiąza-
nie miało najmniej zwo-
lenników, natomiast wielu 
przeciwników. Jako radni 
nie chcieliśmy samodziel-
nie decydować, stąd de-
cyzja o przeprowadzeniu 
konsultacji. Niestety już 
na początku okazało się to 
nie takie proste, a obwaro-
wania związane z RODO 
skutecznie nam związały 
ręce i w decydujący spo-
sób wpłynęły na kształt 
ankiety, która nas samych nie zadowala. 
Oczywiście nie było obowiązku korzy-
stania z druku, a każda pisemna forma 
wyrażenia stanowiska przez mieszkań-
ca została odnotowana wraz ze stano-
wiskiem, jakie ta osoba zajęła. Spotka-
nie w szkole nie było spotkaniem kon-
sultacyjnym, a spotkaniem na prośbę 
mieszkańców i dotyczyło po prostu 
problemów mieszkańców Bronowic 
Małych. Przypadkowo zbiegło się ono  
w czasie z konsultacjami i nieoficjalnie 
je zainicjowało. W konsultacjach zosta- 
ło oddanych blisko 900 głosów, niestety 
niektóre kilkakrotnie – wtedy liczony 
był jeden głos. Decyzją Komisji Komu-
nalnej decydujące były głosy miesz-
kańców dzielnicy (ja i W. Antosiewicz 
wstrzymaliśmy się od głosu). Jednakże 
należy zaznaczyć, że w każdej konfi-

guracji (wszystkie oddane głosy, głosy 
z dwóch okręgów, głosy mieszkańców 
dzielnicy) większość głosów była odda-
na za utrzymaniem obecnego rozwią-
zania i ostatecznie niemal 100 głosów 
przeważyło o jego zachowaniu.

Co ze światłami? Zostają. Dlaczego 
wiadukt jest taki szeroki? W ubiegłym 
roku została przeprowadzona (przez 
ówczesny ZIKiT) analiza formalno-
-prawna możliwości poszerzenia ul. 
Zielony Most. Jest ono możliwe i zostało 
wycenione na 3 400 000 zł. W uchwalo-
nym budżecie miasta zabrakło środków 
na tę inwestycję. Czy znajdą się na nią 
środki? Dużo zależy od mieszkańców… 

A co jeszcze nowego w Bronowicach 
Małych? W następnym numerze po-
dzielę się z Państwem kolejnymi infor-
macjami.

8 maja 2019 roku Rada 
Miasta Krakowa pod-

jęła sześć uchwał w sprawie 
przystąpień do sporządzenia 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go m.in. dla obszarów:

„WIEDEŃSKA”
 uchwała Nr XV/303/19
„OS. WIDOK”
 uchwała Nr XV/304/19
„LINDEGO”
 uchwała Nr XV/305/19
„WOLA JUSTOWSKA – 
  HAMERNIA”
 uchwała Nr XV/307/19

Miejscowe plany
zagospodarowania

przestrzennego, obejmujące
obszary Dzielnicy VI

„Wiedeńska” „Os. Widok”

Ul. Zielony Most – widok z wysokości ul. Katowickiej

„Wola Justowska – Hamernia”„Lindego”
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Ul. Lucjana Rydla

I etap remontu rozpoczęty

ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

DRODZY 
MIESZKAŃCY!

Miło nam poinformować, że 
po wielu staraniach i długim 

oczekiwaniu rozpoczął się I etap reali-
zacji zadania pn. „Rozbudowa i budowa 
dojść i dojazdów do budynków miesz-
kalnych oraz urządzeń z nimi związa-

nych oraz miejsc postojowych 
wraz z oświetleniem i odwod-
nieniem i przekładkami koli-
dującego uzbrojenia w rejonie 
ulic: Rydla i Krzywy Zaułek,  
w ramach zadania pn.: Prze-
budowa dróg wewnętrznych 
w obrębie ulic Rydla, Jadwigi 
z Łobzowa, Staszczyka, Bro-
nowickiej i Krzywy Zaułek”.

Etap ten obejmuje remont 
odcinka ul. Jadwigi z Łobzo-
wa (bocznej). W III kwartale 
2019 roku zostanie ogłoszony 
przetarg na II etap tego zada-
nia tj. ul. Lucjana Rydla, sta-
nowiąca dojazd do budynków 
nr 11,13,15 i 17. Mamy na-
dzieję, że wykonawca zosta-
nie wyłoniony szybko i spraw-
nie zrealizuje zadanie. 
Ostatni etap zadania, tj. ul. 
Rydla 1-7 i ul. Krzywy Za-
ułek 3-6, zaplanowany jest na 
2020 rok . 

9 kwietnia 2019 roku w Szko-
le Podstawowej nr 93 przy ul. 

Szlachtowskiego, odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie wniosku miesz-
kańców o wprowadzenie ruchu jedno-
kierunkowego na ulicy Lucjana Rydla, 
pomiędzy ul. Bronowicką a ulicą Jadwigi  
z Łobzowa oraz w innych sprawach zwią-

zanych z ruchem samochodowym i par- 
kowaniem w naszej okolicy. 

Na czas remontu ul. Bronowickiej, 
na wspomnianym odcinku ul. Lucjana 
Rydla, wprowadzono tymczasowo ruch 
jednokierunkowy. Część mieszkańców 
wnioskowała o utrzymanie takiej orga-
nizacji ruchu po zakończeniu remontu.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele z Wydziału 
Miejskiego Inżyniera Ruchu 
Drogowego oraz Radni Dziel-
nicy VI Bronowice. Do propo-
zycji zmiany organizacji ru- 
chu odniósł się Pan Michał 
Mikołajczyk – zastępca Dy-
rektora Miejskiego Inżynie-
ra Ruchu. Jego ocena takiej 
organizacji ruchu była nega-
tywna. 

Następnie, odbyła się dys-
kusja z mieszkańcami, w toku 
której mieszkańcy odnieśli 
się do przedmiotu spotkania. 
Przedstawili również swoje 
propozycje i sugestie odno-
śnie organizacji ruchu, które 
przekazano Miejskiemu Inży-
nierowi Ruchu. Dotyczyły one 
między innymi:
● ograniczenia wjazdu pojaz-
dów powyżej 3,5 tony,

● ograniczenia prędkości do 30 km/h 
wewnątrz ulic,
● naprawienia i usprawnienia działania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Rydla – Bronowicka, aby usprawnić 
płynność przejazdów samochodów,
● niezakładania progów zwalniających  
w miejscach niepotrzebnych,
● wprowadzenie strefy płatnego parko-
wania na terenie Dzielnicy VI, co ułatwi 
parkowanie mieszkańcom,
● wprowadzenie ruchu jednokierunko-
wego na odcinku wjazdu od ul. Brono-
wickiej w ul. Staszczyka do ul. Krzywy 
Zaułek, w celu wyeliminowania ruchu 
tranzytowego – pojazdów omijających 
zakorkowane skrzyżowanie ul. Rydla – 
Bronowicka 
● wprowadzenia zakazów parkowania 
na zakrętach i łukach. 

Na zakończenie konsultacji przepro-
wadzone zostało pisemne głosowanie  
w sprawie zmiany organizacji ruchu na 
ul. Lucjana Rydla. Uczestniczący miesz-
kańcy zdecydowaną większością głosów 
(52 osoby) opowiedzieli się za pozosta-
wieniem ruchu dwukierunkowego. Za 
wprowadzeniem ruchu jednokierun-
kowego głosowało 5 osób. W związku 
z tym po zakończeniu remontu ulicy 
będziemy rekomendować przywrócenie 
ruchu dwukierunkowego.
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W drodze na konkurs

Do konkursu zgłoszono 40 palm wykonanych różnorodną techniką

Techniki były różnorodne, a efekty ciekawe
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Niedziela Palmowa to szczególny 
czas dla chrześcijan, ze wzglę-

du na symbolikę i znaczenie. W tradycji 
ludowej to też element kulturowy, stąd  
w wielu miejscowościach organizowa-
ne są konkursy na najwyższe, najpięk-
niejsze palmy wielkanocne. Również  
w naszej dzielnicy 14 kwietnia, w Parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy po raz 
czternasty został rozstrzygnięty kon-
kurs na najwyższą palmę wielkanoc-
ną, którego organizatorem była Akcja 
Katolicka i Szkoła Podstawowa nr 138. 
Do konkursu zgłoszono 40 palm wyko-
nanych różnorodną techniką. Po uro-
czystym poświęceniu ich przy bramie 

WIELKANOCNE WSPOMNIENIA

KONKURS NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS 
NA NAJŁADNIEJSZĄ 
PISANKĘ

parku kościelnego, wszyscy 
uczestnicy wraz z parafia-
nami, tradycyjnie przeszli 
w procesji wokół parku ko-
ścielnego na mszę św. 

Rekordowa palma osią-
gnęła wysokość 5,7 m. 
Przyznano również wyróż-
nienia za pracochłonność 
przy wykonaniu każdego 
detalu. Miejsca zwycięskie 
zostały nagrodzone pięk-
nymi albumami biblijny-
mi, upominkami świątecz-
nymi i dyplomami. Wszy- 

scy uczestnicy otrzymali okolicznościo-
we upominki i dyplomy za udział. Nagro-
dy wręczali przewodniczący Rady Dziel-
nicy VI – Bogdan Smok oraz Proboszcz 
Parafii MBNP w Mydlnikach ks. Kazi-
mierz Klimczak. Fundatorem nagród 
była Rada Dzielnicy VI, której serdecznie 
dziękujemy. 

Dziękujemy również wszystkim 
uczestnikom zaangażowanym w pod-
trzymywanie tradycji tworzenia palm. 
Zachęcamy, szczególnie nowe osoby, 
aby w przyszłym roku spróbowały swo-
ich sił w XV, jubileuszowym, konkursie 
Palm Wielkanocnych. [AK]

— • —

Tegoroczne święcenie pokar-
mów odbyło się jak zawsze w at- 

mosferze uśmiechu i wzajemnej życzli-
wości, którym przyświecało wiosenne 
słońce. Byliśmy też świadkami, miejmy 
nadzieję nowej, a raczej odnawiającej się 
tradycji, ponieważ czasy kiedy w uroczy-
stościach i na mszach świętych uczest-
niczono w strojach regionalnych były  
i przeminęły. Do tej pory pielęgnowanie 
tego zwyczaju kojarzyłam z Podhalem, 
tym bardziej miło było zobaczyć i u nas, 
w Bronowicach, dzieci ubrane w stro-
je krakowskie, i nie tylko dzieci. Także 
mężczyzn, co prawda dwóch, ale jak za-
uważyła pani Barbara Miszczyk – prezes 
TPB, chwalebny to przykład, który być 
może pociągnie za sobą innych.

Barwne stroje krakowskie to nie jedy-
ny element nawiązujący do przeszłości.  
W tym roku po raz pierwszy od renowacji, 
na stoliku stanęła historyczna skarbonka 

należąca do kościoła, która jako pierwsza 
była przeznaczona na zbierane w tutejszej 
parafii datki i ofiary. Przyłączamy się do 
podziękowań Księdza Proboszcza Pani 
Barbarze Miszczyk i wszystkim, którzy 
przyczynili się do jej odnowienia. 

Zaszczepiony lata temu konkurs na 
najpiękniejszą pisankę, wciąż cieszy się 
dużym powodzeniem. Nie brakuje chęt-
nych, by podzielić się pomysłowością  
i dziełem rąk, którym też inni mogą na-
cieszyć oczy. [IS]

Na zdjęciach obok odrestaurowana skarbonka  
i wspomniani Panowie w regionalnych strojach
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BARTOSZ SMOK
Radny Dzielnicy VI

napisz: smok.bartosz@gmail.com

WARTO ZGŁOSIĆ PROJEKTY DO NOWEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 
do dnia dzisiejszego, w latach 2014-2018 
zrealizowanych zostało dwadzieścia je-
den projektów, a w tym roku planowa-
nych jest do realizacji sześć, na łączną 
kwotę 228 000 zł. 

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania Koszt (PLN) 

1.
Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych: Zamonto-
wanie znaków drogowych, zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem 
na tym odcinku.

20 000

2. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka: Budowa progu zwalniają-
cego, wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych. 33 000

3. Renowacja biblioteki: Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 
297. 35 981

4. Roztańczone Mydlniki: Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca 
towarzyskiego. 5 102,09

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania Koszt (PLN) 

1. Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż Młynówki Królewskiej: Ocena stanu zdrowotnego wraz z określeniem niezbędnych 
zabiegów przez inspektora właściwej jednostki. 67 953,00

2. Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej: Wyznaczenie i budowa zatok miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. 
Bronowickiej, w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni. 115 000,00

3. Płatne patrole Policji: Patrolowanie niebezpiecznych miejsc, wskazanych przez mieszkańców. 12 000,00

4. Odnowienie znakowania trasy turystyczno-kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki: Projekt dotyczy odnowienia znako-
wania pieszej trasy turystycznej-historyczno-kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki. 3 500,00

5. Renowacja zieleni u zbiegu ulic Myczkowskiego i Balickiej: Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej i Myczkow-
skiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem. 9 530,00

6. Lustra dla tancerzy i gimnastyków: Zakup bezpiecznych luster na salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 138. Umoż-
liwiają one pełny trening baletu, tańca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej i korekcyjnej. 5 667,00

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania Koszt (PLN) 

1. Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach 67 500,00

2. Biblioteka – nowe oblicze: Remont wnętrza - Krowoderska Biblioteka Publiczna filia nr 7 ul. Balicka 297. Wymiana parkietu 
i odmalowanie ścian. 12 300,00

3. Żywopłot przy ogródku jordanowskim obok ulicy Zarzecze: Posadzenie żywopłotu zasłaniającego od ulicy teren zabaw. 5 000,00

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

Wykaz projektów zrealizowanych w naszej Dzielnicy w latach 2014-2018:

Poniżej przedstawiam Państwu  
wykaz zrealizowanych projek-

tów w latach 2014-2018 wraz z kwotami 
finansowymi, przeznaczonymi na ich  
realizację oraz wykaz projektów, jakie 
będą zrealizowane w roku bieżącym: Progi zwalniające na ul. Na Błonie Wyniesione przejście dla pieszych na 

ul. Zarzecze

Roztańczone Mydlniki

DLACZEGO 
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◁▷

• • •

WARTO ZGŁOSIĆ PROJEKTY DO NOWEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Wykaz projektów do zrealizowania w bieżącym roku (2019):

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania Koszt (PLN) 

1. Bezpieczny chodnik ul. Balicka: Remont części chodnika na ul. Balickiej w Krakowie, na odcinku od ul. Brzezińskiego do ul. 
Balickiej 325 po stronie północnej. 60 000,00

2.
Sportowe soboty – edukacja sportowa dzieci i młodzieży: W swojej genezie, projekt zakłada organizację bezpłatnych 
ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych sportów drużynowych dla dzieci i młodzieży w przedziale wie-
kowym 6-18 lat, z trzech kategorii wiekowych, zajęcia prowadzone przez trenerów.

21 650,00

3.
Doposażenie w sprzęt sportowy ZSO nr 8 w Krakowie: Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci  
i młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy VI przez zakup sprzętu sportowego do uprawiania różnych dyscyplin dla ZSO 8  
w Krakowie oraz przynależnego Orlika.

9 800,00

4. Mali Ratownicy: Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrz-
ny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. 2 500,00

5.
Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie
Niniejszy projekt zakładał prace z zakresu koniecznej modernizacji nagłośnienia sali gimnastycznej SP 50 w Krakowie, w celu 
usprawnienia funkcjonowania dotychczasowej instalacji nagłaśniającej, a tym samym optymalizację i usprawnienie obiektu.

5 950,00

ROK 2017

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania Koszt (PLN) 

1. Skwer im. Juliusza Lea: Zagospodarowanie terenu pod nazwą „Skwer im. Juliusza Lea”, położonego pomiędzy ulicami Armii 
Krajowej i Juliusza Lea, naprzeciwko Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej przy ul. J. Lea 235. 80 000,00

2. Wspaniały ogród, zielona trawa – świetna zabawa!: Zadanie obejmuje rewitalizację zieleni i wymianę urządzeń na placu 
zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 82. 80 000,00

3.
Trasa Kulturowa Bronowice Małe – Mydlniki: Głównym założeniem projektu jest wytyczenie trasy kulturowej na terenie 
dzielnicy VI, która prowadziłaby z Bronowic Małych do Mydlnik, uwzględniającej wszystkie ważne obiekty historyczne wy-
stępujące na terenie Dzielnicy.

26 000,00

4. Nowe książki w naszej bibliotece: Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla dwóch filii Biblioteki Kraków, zloka-
lizowanych w dzielnicy VI Bronowice: filii nr 23 przy ul. Balickiej 297 oraz filii nr 24 przy ul. Na Błonie 13 d. 12 000,00

5.
Bronowice w oczach dziecka: Cykl imprez o charakterze edukacyjnym, promujących elementy historii, kultury i przyrody 
Bronowic. W ramach projektu dzieci z bronowickich przedszkoli i szkół opracowywać oraz publikować będą audiowizualne 
materiały edukacyjne i promocyjne.

26 600,00

6. Mali Ratownicy: Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z obsługą AED (automatyczny defibrylator zewnętrz-
ny) dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Dzielnicy. Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. 3 400,00

Należy też przypomnieć, że nasza 
Dzielnica wraz z Dzielnicą IV – Biały 
Prądnik i Dzielnicą VII – Zwierzyniec 
była w roku 2013 pionierem we wdra-
żaniu w życie Budżetu Obywatelskiego, 
w ramach pilotażowego projektu pn. 
„Dzielnice się liczą”. W tej pierwszej pilo-
tażowej edycji mieszkańcy zgłosili osiem 
projektów, z których pozytywną weryfi-
kację przeszło pięć. 

 Wszystkie zgłoszone i pozytywnie 
zweryfikowane projekty, które prezen-
tujemy poniżej zostały zrealizowane:

• Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  
nr 50 – 33 000 zł.
• Amfiteatr na Widoku  – 50 000 zł.  
• Wyznaczenie przejścia dla pieszych 
przez ul. Bronowicką do ul. Staszczyka – 
20 000 zł.
• Zamontowanie progów zwalniających 
na ul. Na Błonie w Krakowie – 50 000 zł.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego – 
ul. Sołtysa Dytmara – 30 000 zł.

Tegoroczną edycję Budżetu Obywa-
telskiego od poprzednich różni przede 
wszystkim wysokość środków finanso-

wych, które wynoszą 844 400 zł i są  
prawie dwukrotnie wyższe od sumy 
przeznaczonej na wszystkie poprzednie 
edycje, wynoszącej 445 660 zł. 

Minimalna wartość projektu na ten 
rok nie może być mniejsza niż 2 500 zł 
i nie większa niż 337 760 zł. 

Projekty można składać tylko drogą 
elektroniczną do 31 maja. Wszelkie in-
formacje wraz z platformą do składa-
nia projektów znajdują się na stronie: 
www.budzet.krakow.pl.

W imieniu własnym, a także  kole-
gów i koleżanek radnych zachęcam do 
składania projektów w Budżecie Oby-
watelskim.

4.
Readaptacja sali sportowej SP nr 50 w Krakowie. 
Niniejszy projekt przewidywał readaptację funkcjonującej hali sportowej SP nr 50 w Krakowie. Wywiercenie otworów  
w podłodze i montaż dodatkowych słupków, co pozwoli optymalnie wykorzystać powierzchnię hali na zajęcia sportowe.

4 945,00

5. Mali Ratownicy: Szkolenia z pierwszej pomocy oraz obsługi AED dla dzieci szkół oraz przedszkoli, przeprowadzone przez 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. 2 500,00

6. Roztańczone Bronowice: Celem projektu jest dalsze rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców Bronowic. 
Nauka podstaw tańca towarzyskiego oraz wspólna integracja. 6 940,00
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OGŁOSZENIE!

V sesja Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce odbyła się 25 kwietnia 2019 r. 

Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr V/53/2019 
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice do wyboru przedstawicieli 
Dzielnicy do uczestniczenia w komisjach.

Uchylono Uchwałę Nr II/15/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
br. w sprawie upoważnienia Zarządu Dziel-
nicy VI do wyboru przedstawicieli Dzielnicy 
do uczestniczenia w komisjach. Jednocze-
śnie upoważniono Zarząd do wyboru przed-
stawicieli Dzielnicy VI do uczestniczenia  
w komisjach, o których mowa w § 3 pkt 5 
Statutu Dzielnicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr V/54/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2019.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

W § 1 zmieniono realizatora zadań przy- 
jętych Uchwałą LIII/400/2018 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 26.07.2018 r. z późn. 
zm. w następujący sposób:  
W zadaniach: 
● „Przebudowa drogi wewnętrznej przy 
ul. Rydla 18-22 – wykonanie inwestycji 
wg. projektu (WPF)” (kwota 58 500 zł)  
● „Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów” 
(kwota 50 000 zł) ● „Budowa zatok parkin-
gowych przy ul. Bronowickiej na wysoko-
ści nr 69-71 – zakończenie dokumentacji 
i realizacja (WPF)” (kwota 135 000 zł)  
● „Opracowanie dokumentacji projektowej 
dobudowy oświetlenia na ul. Tetmajera  
i realizacja” (kwota 60 400 zł) ● „Wykonanie 
projektu przebudowy ul. Wierzyńskiego –  
jeden kierunek (WPF)” (kwota 100 000 zł) 
● „Oświetlenie ul. Pod Strzechą – wyko-
nanie projektu (WPF)” (kwota 10 000 zł)  
● „Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy 
(WPF)” (kwota 100 000 zł) ● „Wykonanie 
przejść medialnych wg. wskazań dzielnicy” 
(kwota 20 152 zł) ● „Doposażenie, remont 
tablic informacyjnych na terenie Dzielnicy 
VI” (kwota 1 925 zł) z realizatora ZIKiT na 
ZDMK. Kwoty  przeznaczone na ww. zada-
nia pozostały bez zmian.

W zadaniach: 
● „Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI” 
(kwota 18 051 zł) ● „Redakcja Biulety-
nu Rady Dzielnicy VI” (kwota 10 600 zł)  
● „Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI” 
(kwota 1 700 zł) ● „Redagowanie strony in-
ternetowej Rady Dzielnicy VI” (kwota 6 210 
zł) z realizatora BR na BD. Kwoty  przezna-
czone na ww. zadania pozostały bez zmian.

W § 2 przeniesiono środki finansowe  
z zadań przyjętych Uchwałą LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r. w następujący sposób: 
1. Kwotę 50 800 zł z zadania: „Wykonanie 
projektu przebudowy ul. Wierzyńskiego - je-
den kierunek (WPF)” na zadanie: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia”. 
2. Kwotę 800 zł z zadania: „Oświetlenie ul. 
Pod Strzechą - wykonanie projektu ( WPF)” 
na zadanie: „Remonty dróg, chodników  
i oświetlenia”. Kwota na zadanie: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia” po uwzględ-
nieniu § 2 niniejszej uchwały wynosi 302 
825 zł, realizator: ZDMK.
UCHWAŁA Nr V/55/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/377/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
roku w sprawie wniosku do Prezydenta  

Wydział Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta Krakowa wraz  

z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do 
wzięcia udziału w konsultacjach społecz-
nych, dotyczących projektu uchwały RMK 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dota-
cji celowej, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 
dla spółek wodnych, realizujących zadania 

związane z bieżącym utrzymaniem wód  
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji.

Konsultacje odbywać się będą do 5 czerwca br.
Dyżur konsultacyjny odbędzie się 3 czerwca br.  
godz. 16-18 w siedzibie Wydziału Polityki Spo-

łecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miej-
skie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 

 sala konferencyjna. 
Projekt uchwały z formularzem konsultacyjnym dostępny jest 

m.in. na: www.dialoguj.pl oraz www.bip.krakow.pl.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgła-
szać za pomocą formularza konsultacyjnego 
w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 
2019 r. w następujący sposób:
• osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-
005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków • poprzez 
wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: 
dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje ws. dotacji 
dla spółek wodnych” • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie 
Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle 
Zgody 2, 31-949 Kraków • podczas dyżuru konsultacyjnego.

Uczestnictwo w wydarzeniu to okazja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do zapoznania się z aktualną sytuacją panującą na lokalnym 
rynku pracy, szeroką bazą ofert pracy zaprezentowanych przez wystawców, planami rekrutacyjnymi firm, które poszukują pracowników, a także 
szansa bezpośredniego spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Obecne będą firmy poszukujące pracowników oraz instytucje zewnętrzne, które 
przedstawią uczestnikom targów ofertę pomocy w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.

Zostanie uruchomione także stanowisko doradców zawodowych, z których pomocy będą mogły skorzystać zainteresowane osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy. Pomogą oni uczestnikom targów w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami, udzielą infor-
macji jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, a także pomogą w napisaniu życiorysu czy też listu mo-
tywacyjnego. Podczas wydarzenia utworzona zostanie również strefa przedsiębiorczości, do której zapraszamy wszystkie osoby planujące otworzyć 
działalność gospodarczą, które potrzebują wsparcia finansowego lub merytorycznego. 

Grodzki Urząd Pracy
w Krakowie

ORGANIZATOR

PARTNER

PATRON MEDIALNY
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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.

◁▷

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 9 200  zł 
2020 realizacja zadania 102 000 zł

UCHWAŁA Nr V/56/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 r. 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Kra-
kowa dotyczącego wprowadzenia do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyj-
nego planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
do realizacji w latach 2019-2021.

W powyższej uchwale z 17.05.2018 r. 
w sprawie ww. wniosku, z uwzględnieniem 
Uchwały Nr LIV/407/2018 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.08.2018 r. wprowadzo-
no następujące zmiany: w tabeli zmieniono 
jednostkę realizującą na: Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa i w § 1 w kolumnie dotyczącej kwo-
ty i źródła finansowania zadania na rok 2019 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 49 200 
zł, tj. o 50 800 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr LI/ 
376/2018 otrzymała następujące brzmie-
nie: Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wie-
rzyńskiego – jeden kierunek. Realizator: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Cel zadania: 
zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym 
się ulicą. Źródło finansowania: środki wy-
dzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 49 200  zł 
2020 kontynuacja zadania 0 zł
2021 realizacja zadania 1 00 000 zł

UCHWAŁA Nr V/57/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/ 
313/2017 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 12.10.2017 r. w sprawie wniosku do Pre-

lata Fazy realizacji Kwota

2018 wykonanie
projektu budowlanego 15 000  zł 

2019 realizacja zadania 110 000 zł

UCHWAŁA Nr V/58/2019 
w sprawie przystąpienia do VI edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 

Postanowiono o przystąpieniu do VI 
edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 
2019/2020. Środki finansowe wskazane do 
rozdysponowania w ramach VI edycji okre-
ślone zostały w ogłoszeniu Prezydenta Miasta 
Krakowa z 10 kwietnia 2019 r. Dla Dzielnicy 
VI Bronowice wynoszą one 844 400 zł.
UCHWAŁA Nr V/59/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: „Rozbudowa, 
nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku przy ul. Lea oraz ul. Ko-
łowej w Krakowie”.

Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla zamierzenia inwe-
stycyjnego pn.: „Rozbudowa, nadbudowa 
i zmiana sposobu użytkowania istniejące-
go budynku z funkcji biurowej na mixed 
use (wielofunkcyjny) hotel, gastronomia, 
biura z garażem podziemnym, parkingiem 
naziemnym, z infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowanego na działkach nr 730/3, 
730/5, 730/17, 730/18, 790/9, 793/3 
obr. 2 Krowodrza z wjazdami z działek dro-
gowych nr 782/2, 790/1, 790/9, 790/10 
przy ul. Lea oraz ul. Kołowej w Krakowie”. 

Uzasadnienie: W kwartale ulic Armii Kra-
jowej, Piastowskiej, Przybyszewskiego i Lea 
obserwuje się tendencję do lokalizowania 
zabudowy usługowej o wysokiej intensywno-
ści. Ta sytuacja jest najbardziej odczuwalna w 
rejonie ulicy Przybyszewskiego. Powstająca 
zabudowa usługowa o znacznej wysokości 
kontrastuje z istniejącą zabudową mieszka-
niową o niskiej intensywności (głównie jed-
norodzinną). Przedmiotowa inwestycja kon-

tynuuje tą złą tendencję. Opiniowany projekt 
decyzji dopuszcza wysokość do 31 metrów 
dla projektowanej inwestycji, podczas gdy 
sąsiadująca zabudowa mieszkalna rzadko 
kiedy przekracza 12 metrów wysokości. Do-
datkowo należy zauważyć, że współczynnik 
powierzchni zabudowy został wyznaczony 
na poziomie 38% co spowoduje powstanie 
budynku o skali niewpisującej się w otocze-
nie. Ponadto istniejąca zabudowa usługowa 
już ponadprzeciętnie obciąża układ drogowy 
i nie zabezpiecza wystarczającej ilości miejsc 
postojowych. Samochody użytkowników 
istniejącej zabudowy usługowej konsumują 
wszystkie miejsca parkingowe w promieniu 
kilkuset metrów. Zdaniem Rady projekto-
wana inwestycja powinna w sposób bardziej 
harmonijny wpisywać się w otoczenie.
UCHWAŁA Nr V/60/2019 
w sprawie w sprawie wniosku do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o przystąpienie do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru „Balicka-
-Lindego”.

Rada zawnioskowała do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru oznaczonego w załączniku gra-
ficznym nr 1 do Zarządzenia Nr 831/2019 
Prezydenta Miasta Krakowa z 12.04.2019 r.  
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady 
Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

W związku z tym, że wskazany obszar 
znajduje się w granicach Planu Generalnego 
dla Lotniska Kraków-Balice, sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zgodnego z zatwierdzonym Pla-
nem Generalnym dla Lotniska Kraków-Bali-
ce jest obowiązkowe. Brak miejscowego planu 
dla tego obszaru uniemożliwia prowadzenie 
jakichkolwiek inwestycji w oparciu o warunki 
zabudowy,  blokując tym samym rozwój usług 
na terenach będących we władaniu Gminy 
Miejskiej Kraków. 
UCHWAŁA Nr V/61/2019 
w sprawie budowy chodnika przy ul. Na 
Błonie.

Rada zawnioskowała o budowę chodnika 
przy ul. Na Błonie (po jej zachodniej stronie) 
na odcinku od mostu nad rzeką Rudawą do 
skrzyżowania z ul. Hamernia.
UCHWAŁA Nr V/62/2019 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Zarządu Dzielnicy VI w roku 
2018.

Rada przyjęła roczne sprawozdanie z bie-
żącej działalności Zarządu oraz poziomu 
rozdysponowania środków przeznaczonych 
na realizację zadań w roku 2018, które sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały.

zydenta Miasta Krakowa dotyczącego wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI do realizacji w latach 2018-
2019.

W powyższej uchwle z 12.10.2017 roku  
w sprawie ww. wniosku wprowadzono na-
stępującą zmianę: w § 1 w tabeli w kolum-
nie dotyczącej kwoty i źródła finansowania 
zadania na rok 2019 podaną kwotę zwięk-
szono do kwoty 110 000 zł, tj. o 40 000 zł.

Po uwzględnieniu powyżej zmiany tabe-
la przedstawiona w § 1 Uchwały Nr XLIV/ 
313/2017 otrzymała następujące brzmie-
nie: Nazwa zadania: Budowa chodnika 
pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Alta-
nową. Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej  
w Krakowie. Cel zadania: zapewnienie do- 
godnej komunikacji i bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Źródło finansowania: środki wy-
dzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.

Miasta Krakowa dotyczącego wprowadze-
nia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2019-2020.

W powyższej uchwale z 17.05.2018 r. 
w sprawie ww. wniosku, z uwzględnieniem 
Uchwały Nr  LIV/417/2018 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.08.2018 r. wprowadzo-
no następujące zmiany: w tabeli zmieniono 
jednostkę realizującą na: Zarząd Dróg Mia-
sta Krakowa i w § 1 w kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania na rok 
2019 podaną kwotę zmniejszono do kwoty 
9 200 zł, tj. o 800 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr LI/ 
377/2018 otrzymała następujące brzmie-
nie: Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Pod 
Strzechą. Realizator: Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa. Cel zadania: zapewnienie bez-
pieczeństwa poruszającym się ulicą. Źródło 
finansowania: środki wydzielone do dyspo-
zycji Rady Dzielnicy VI.

Grodzki Urząd Pracy
w Krakowie




