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JEST JUŻ ZA PÓŹNO,  
NIE JEST ZA PÓŹNO

Bronowice – miejsce to, wielu Polakom 
kojarzy się głównie z „Weselem” Stani-
sława Wyspiańskiego. Dla Krakowian to 
jednak nie tylko miejsce o silnym rysie 
literacko – historycznym, ale także o bo-
gatej tradycji, pielęgnowanej przez ko-
lejne pokolenia. Miejsce, gdzie historia 
nieustannie splata się z teraźniejszością 
sprawiając, że duch Młodej Polski jest tu 
wiecznie żywy. Szkoła w Bronowicach 
Małych obchodzi w tym roku 190-lecie swojego istnienia. Choć mieści 
się w budynku wybudowanym w latach trzydziestych, jej tradycje się-
gają głęboko w przeszłość. Pełne tajemniczego uroku stare, przydrożne 
i przydomowe kapliczki przywodzą klimat dawnych lat. Tetmajerówka i 
Rydlówka, jakby uśpione wśród drzew, zdają się zatrzymywać czas. Czas 
jednak nieubłaganie płynie. Bezlitośnie wdziera się postęp i cywilizacja. 
Jednak bezlitośnie przecież nie musi oznaczać bezmyślnie. 

Urzeczona opisami Bronowic tamtych lat postanowiłam podążyć śla-
dami bohaterów „Wesela”. Zapragnęłam zobaczyć niemych świadków 
ówczesnych wydarzeń. Przybliżyć się do miejsc gdzie toczyło się codzien-
ne życie ludzi, którzy już wtedy byli legendą, a dzięki Wyspiańskiemu 
zyskali nieśmiertelność. Gdzie historia tak mocno splotła się z literatu-
rą, ale też i światem artystycznych uniesień. Pod wpływem lektury Jana 
Adamczewskiego „ Krakowskie Rody” moja wyobraźnia stworzyła sielski 
obraz wsi. W uszach dźwięczał mi wciąż fragment z listu Lucjana Rydla, 
który w roku 1900 tak opisywał swojemu przyjacielowi Franciszkowi 
Vondraćkowi bronowickie wesele jadące przez Kraków: 

„…widziałeś jadące wesele krakowskie z drużbami pędzącymi cwa-
łem na spienionych koniach, z dzwonieniem, trzaskaniem harapów i tę-
tentem. Wiesz, jak wieją z wiatrem kity pawich piór, jak wydymają się 
chustki barwne, przypięte do ramion drużbów, jak się palą czerwone, 
rogate czapki na głowach. Widziałeś, jakie wieńce mają panna młoda i 
druhna: jakby jakieś mirty wysoko uplecione z trzęsideł złocistych i z 
błyskotek, z kolorowych paciorków i wstążek. Widziałeś, jak jadą wozy 
pełne kobiet w stubarwnych strojach, w gorsetach wyszywanych i chu-
stach kraciastych – i mężczyzn w białych sukmanach....”

Tak bardzo chciałam odnaleźć ducha tamtej epoki.
Niestety, jakże pełne rozczarowania okazało się zderzenie z brutalną 

rzeczywistością, niemalże bezczeszczącą pamięć tamtych lat.
Pewnie nie ja jedna zadaje sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego pozwolo-

no zniszczyć skansen literatury polskiej? Miejsce tak szczególne, o wyjąt-
kowych tradycjach, kulturze i zwyczajach; mieniące się w czasach swojej 
świetności tysiącem barw i kolorów; przepełnione zapachem łąk, kwiatów 
i pól; zatopione w zieleni, skąpane w słońcu; będące inspiracją dla mala-
rzy, natchnieniem dla poetów; będące kolebką krakowskiej bohemy.

Świat idzie do przodu. Tylko dlaczego ten idący do przodu świat spra-
wił, że nie mogłam zobaczyć karczmy Hersza Singera, znanego jako Żyd 
z „Wesela”. Dlaczego pozwolił, żeby bronowickie chaty zostały wyparte 
przez często bezbarwne wille, a niebawem bloki? Czy takie miejsce nie 
zobowiązuje? Dlaczego godzimy się tak łatwo tracić bezpowrotnie to, co 
jest skarbem naszej kultury i historii? 

Dlaczego w tak bezmyślny sposób niszczymy nasze narodowe i du-
chowe dziedzictwo? Dlaczego budzimy się dopiero wtedy gdy, jest już 
najczęściej za późno i rozpaczliwie usiłujemy ratować resztki tego co 
zostało? 

Cyprian Kamil Norwid zapytany jakie jest najtragiczniejsze słowo na 
ziemi odpowiedział: „za późno”.

Ilona Stus
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„Mieszkanie w zieleni”, „Zamiesz-
kaj tam, gdzie przechadzał się Wło-
dzimierz Tetmajer”, „Oaza spokoju 
blisko miasta”, „Willa melancholia 
– uroczy zakątek”. Tymi i podobny-
mi hasłami reklamują budowane 
przez siebie mieszkania dewelope-
rzy realizujący swoje inwestycje na 
terenie Bronowic Małych.

Bronowice Małe, rejon o du-
żych walorach, rzadkiej zabudo-
wie o charakterze wiejskim, objęty 
szczególnym nadzorem konserwa-
torskim. Teren, jak większość w 
Krakowie, bez Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go, przeżywa niesamowity boom 
budowlany. W tym jednak przy-
padku, powodów do radości miesz-
kańcy zdają się nie widzieć. Kiedy 
kilka lat temu powstał, z narusze-
niem Ustawy o Zagospodarowa-
niu Przestrzennym, pierwszy blok 
mieszkalny, jeszcze nikt nie zda-
wał sobie sprawy z konsekwencji 
tego „wyłomu”. Dzisiaj zasiedlone 
są już dwa takie bloki, a następne 
są budowane w szybkim tempie. 
Cały czas nowi inwestorzy wystę-
pują o uzyskanie WZiZT oraz o po-
zwolenia na budowę. Jeżeli uda się 
im zrealizować swoje plany, to za 
kilka lat powstanie w rejonie ulic 
Tetmajera, Pod Strzechą, Żeleń-
skiego, Katowickiej, Zielony Most 
kilka tysięcy innych mieszkań. 
Architektura i Konserwator Zabyt-
ków wydają się być bardzo przy-
chylni tym inwestycjom. Wydają 
decyzje z naruszeniem prawa, lub 

RYDLÓWKA I TETMAJERÓWKA  
WŚRÓD BLOKÓW

przymykają oko na jego 
łamanie przez inwesto-
rów. Przykład: wybu-
rzenie bez pozwolenia 
budynku przy ul. Tet-
majera 13 wpisanego do 
ewidencji zabytków.

Niejeden z miesz-
kańców zapyta: Z cze-
go robić problem? Lu-
dzie sprzedają działki i 
na tym zarabiają, inni 
kupują mieszkania i 
są szczęśliwi, a jeszcze 
inni otworzą sklepy, za-
kłady usługowe i będą 
z tego czerpać zyski. Nic bardziej 
mylnego. Szczęście szybko zniknie 
gdy za kilka lat nie będzie można 
dojechać z Bronowic do centrum w 
godzinach szczytu, czego początki 
już teraz obserwujemy. Teren ten 
nie posiada infrastruktury mogą-
cej udźwignąć napływ kilku ty-
sięcy mieszkańców. Zarówno nie-
wydolny jest układ drogowy, jak 
również należy się spodziewać w 
krótkim czasie utraty wydolności 
sieci energetycznej, wodnokanali-
zacyjnej i gazowej. Nikt z urzędni-
ków ani inwestorów o tym nie my-
śli. Liczy się tylko tu i teraz. Póki 
jest interes. Wybudować, sprzedać 
i zarobić. A potem zarówno starzy 
jak i nowi mieszkańcy Bronowic 
zostaną pozostawieni sami sobie 
z tymi problemami. Teraz zarówno 
działki jak i mieszkania w tym re-
jonie są drogie, ale czy za kilka lat 
ktoś będzie chciał tam mieszkać? 

Jakie może być oddzia-
ływanie społeczne ta-
kich dużych skupisk 
ludności napływowej? 
Zwiększy się hałas, roz-
pocznie się zakłócanie 
ciszy nocnej, kradzie-
że, rozboje, malowanie 
grafitti. Nikt nie planuje 
żadnych miejsc rekre-
acji i wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, bu-
dowy nowej przychodni 
lekarskiej, rozbudowy 
szkoły, budowy przed-

szkola itp. Z całą pewnością intere-
sy mieszkańców bloków będą roz-
bieżne z interesami starych miesz-
kańców Bronowic. Ta sytuacja ma 
już miejsce np. w Mydlnikach.

Towarzystwo Przyjaciół Brono-
wic zadaje sobie pytanie gdzie bę-
dzie jeszcze miejsce na specyficzną 
atmosferę młodopolskich Brono-
wic, na pejzaże Ludwika de Lavoix, 
na stare kapliczki. Charakter tego 
miejsca zostanie bezpowrotnie 
stracony i należy się spodziewać, 
że powstanie tu kolejne blokowi-
sko, sypialnia Krakowa z dużą licz-
bą przypadkowych i nie znających 
się mieszkańców. Czy postęp ludz-
kości ma się dokonywać za wszel-
ką cenę? Czy starzy mieszkańcy 
Bronowic Małych nie powinni się 
zjednoczyć we wspólnej sprawie? 
Przecież Bronowice Małe, tak jak 
Wola Justowska, mają szczególne 
predyspozycje aby na ich terenie 
realizować budownictwo jednoro-
dzinne, willowe i rezydencjonalne. 
Podniesie to prestiż tego miejsca, 
zagwarantuje dobre ceny gruntu i 
uchroni od negatywnych skutków 
opisanych powyżej.

Zapraszam do dyskusji na ten 
temat i jemu podobne, które są 
szczególnie bliskie Towarzystwu 
Przyjaciół Bronowic.

Spotkanie odbędzie się w dniu 
10 maja (czwartek) o godz. 19.00 
w Szkole Podstawowej nr 50 przy 
ul. Katowickiej 28.

Bogdan Nowak 
Wiceprezes TPB

Fot. Ilona Stus 
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190 Lat Edukacji w Bronowicach Małych
Maria Rydlowa

STARA, NIEZAPOMNIANA SZKOŁA
…„Kiedy siedzę sama w moim 

pokoiku na „Rydlówce”, wracam 
często wspomnieniami do szko-
ły. Edukację zaczęłam w szkole 
powszechnej, która mieściła się 
w starym budynku przy ul. Wł. 
Tetmajera, gdzie dziś znajduje się 
Ośrodek Zdrowia. Inaczej wówczas 
ten budynek wyglądał – z dawnej 
szkoły zostały tylko piwnice, no i 
zewnętrzne ściany parteru. Świet-
nie pamiętam ostatni rok nauki w 
starej szkole, byłam wtedy w piątej 
klasie. Już wszystkie klasy uczyły 
się w nowej szkole, naszą jako naj-
gorszą, zostawiono w starej szkole, 
pewnie za karę, a może nie było 
jeszcze gotowych wszystkich sal.

Nasza klasa była liczna, uczyli-
śmy się w sali, gdzie dziś się mieści 
poczekalnia i gabinet pediatrycz-
ny. Wszystkie pozostałe izby zionę-
ły pustką. Z jaką radością biegłam 
rano do szkoły! Gnał mnie – muszę 
wyznać – nie głód wiedzy, raczej 
perspektywa wspaniałej zabawy, 
harców po pustych pokojach. Cza-
sem, w którymś z nich zastawa-
liśmy śpiącego włóczęgę. To była 
sensacja, z początku zaglądali-
śmy po cichutku, potem było coraz 
głośniej, aż wreszcie udało nam się 

zbudzić biedaka, nie był 
zapewne zadowolony.

Lekcje nasze zaczy-
nały się później, niż zwy-
kle być powinny, bo na-
uczyciele w czasie prze-
rwy, tzw. pauzy, musieli 
przejść z nowej szkoły do 
starej. Te dłuższe pauzy 
też wypełniała zabawa, 
najczęściej w chowane-
go. W wypukankę: raz, 
dwa, trzy – jestem! Cza-
sem wypełniałyśmy je 
szalonymi tańcami.

Co to była za radość, gdy piec 
dymił w klasie. Od czasu do czasu 
ktoś, zapewne jakiś „pilny” uczeń, 
zatykał szmatą rurę pieca, pro-
wadzącą do komina. Dym gryzł w 
oczy, sprowadzaliśmy woźną, by 
udrożniła piecowe przewody, po-
tem było wietrzenie, a że to była na 
pewno późna jesień lub zima, więc 
nie było mowy o lekcjach, trudno 
było dogrzać dużą izbę. 

W naszej klasie było kilku chło-
paków od nas starszych, repeten-
tów. Chłopcy trzymali się razem, 
od nas z dala, choć nie pamiętam 
by nam dokuczali, może dlatego, że 
ode mnie często odpisywali zada-
nia. Ich zabawy nie były budujące. 
Pamiętam, jak jedna z koleżanek, 
skarżypyta, podniosła na lekcji 
dwa palce i oznajmiła wszem wo-
bec, że chłopaki w ostatniej ławce 
bawią się siurkiem. Nie pamiętam, 
jak ta afera się skończyła.

Należałam do uczennic weso-
łych, pełnych pomysłów, zawsze 
gotowych do zabawy i gonitwy. 
Uchodziły mi moje wybryki pła-
zem, bo bardzo dobrze się uczy-
łam, zawsze uważałam pilnie na 
lekcjach. Mając dobrą pamięć, nie 
musiałam się wiele uczyć.

…„Wracając do naszej starej 
szkoły, muszę wyznać, że nie za-
wsze panowała w niej sielankowa 
atmosfera. Nauczyciele, chcąc nas 

utemperować, uciekali się do róż-
nych, dziś nagannych metod. Bili 
nas linijką, czasem piórnikiem, 
po łapach, najwięcej dostawało się 
chłopakom, tym starszym.

Jednego razu okrutnie tań-
czyłyśmy przed lekcjami. Taniec 
polegał na wirowaniu par w kółko. 
Gdy nauczycielka weszła do klasy, 
rozbiegłyśmy się do ławek, czerwo-
ne ze zmęczenia, z rozwichrzony-
mi włosami, no i zaczęło się, naj-
pierw wysłuchałyśmy kazania, że 
to okres Wielkiego Postu, że tańce 
wzbronione. Abyśmy zapamiętały 
to na całe życie, pani zawiązała 
nam maski na twarzach, kartki 
papieru z wyciętymi szparami na 
oczy. Ale co gorsze, kazała nam 
stać w oknach wychodzących na 
ulicę. Był to rodzaj średniowiecz-
nego pręgierza, pamiętam mój we-
wnętrzny bunt, moje oburzenie. 
Chyba musiałam go jakoś uze-
wnętrznić, bo najdłużej ze wszyst-
kich stałam w oknie.

Wspomnienia moje o starej szko-
le i nauce w niej, mimo pewnych 
przykrości trudnych do uniknię-
cia, są jasne, pogodne, pełne śmie-
chu i szaleństwa.”…

Fragmenty tekstu, który ukazał 
się w Bronowickich Zeszytach Hi-
storyczno-Literackich /zeszyt 23, 
październik 2006/

Fot. Ilona Stus
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Z wielką uwagą i ze zdziwieniem prze-
czytałem w 105 numerze Gazy Bronowickiej 
informację o spotkaniu Rady Dzielnicy VI w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej w sprawie 
przebiegu Trasy Balickiej.

Informacja ta nie jest dla mnie czymś no-
wym, nowym jest zaś uległość Rady Dzielnicy 
wobec ultymatywnej postawy Wydziału Go-
spodarki Komunalnej m. Krakowa.

Nim wyjaśnię, co mam na myśli pisząc 
„uległość” oraz „ultymatywność” wrócę do 
początku lat 90 ubiegłego wieku. Otóż byłem 
radnym pierwszej kadencji Dzielnicy VI i wów-
czas rozpatrywaliśmy przebieg tzw. Trasy 
Balickiej. Stwierdziliśmy, że najlepszym wa-
riantem dla tej trasy jest obszar prawobrzeżny 
rzeki Rudawy, bowiem były to tereny o mało 
intensywnej zabudowie i niewymagającej bu-
dowy kosztownych wiaduktów oraz estakad. 
Nasz tok rozumowania był prosty, nasza dziel-
nica, chociaż ulokowana na obrzeżach miasta 
musi godzić się z jego prawami, a zatem budo-
wą dróg, osiedli, parków i innych elementów 
urbanistycznych niezbędnych dla życia i wy-
gody mieszkańców. Nie wiem, czy wśród tych 
elementów można ułożyć listę priorytetów, 
być może tak, ale dla mieszkańców Dzielni-
cy VI bezdyskusyjnie na pierwszym miejscu 
było i jest zachowanie charakteru doliny Ru-
dawy jako obszaru niskiej zabudowy i zieleni 

List do Redakcji Gazety Bronowickiej

Trasa Balicka występowała już w 
studium w latach 70 ubiegłego stule-
cia. Jej przebieg miał być realizowany 
po takiej trasie, jaka była przedmiotem 
analizy Rady Dzielnicy w tym roku. 
Jednakże w uzgodnieniu z Parkami 
Jurajskimi i Ochroną Środowiska, w 
latach 90 postanowiono przerzucić 
jej bieg na drugą stronę Rudawy na 
wcześniejszym odcinku. Wtedy też 
Rada Dzielnicy opiniowała tą wersję. 
Jednakże ani tamta Rada, ani kolej-
ne Rady nie interesowały się już dalej 
losem trasy. Nie udało się też uchwa-
lić Planu Miejscowego dla tego terenu, 
co uniemożliwiałoby wykup gruntów 
przez inwestorów i budowę na plano-
wanym przebiegu trasy osiedli miesz-
kaniowych i domów jednorodzinnych. 
Dziś to stało się faktem. W związku z 
tym, w porozumieniu z Parkami Juraj-
skimi i Ochroną Środowiska, ustalo-
no wstępnie nowy, docelowy przebieg 
trasy i zlecono Politechnice Krakow-
skiej opracowanie koncepcji i analizy 
studialnej jej przebiegu. Na początku 
marca, nowa Rada Dzielnicy została 
poproszona o zapoznanie się z cztere-
ma wariantami przebiegu Trasy Ba-
lickiej i wybranie najlepszego z nich. 
Radni Dzielnicy, wiedząc jak duża od-
powiedzialność na nich spoczywa, po 
wysłuchaniu opinii Komisji Zagospo-
darowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska, a także po długiej, me-
rytorycznej dyskusji, podjęli odpowie-
dzialną decyzję, wybierając wariant 
najkorzystniejszy, z jak najmniejszą 
ingerencją w teren. Radni podjęli decy-
zję prawie jednomyślnie (1 głos wstrzy-
mujący się).

Na spotkaniu z inwestorem zosta-
ła wybrana wersja końcowa, na bazie 

której wystąpi on o Uzyskanie Lokali-
zacji Drogi. Rada Dzielnicy poprosiła, 
aby na etapie ULD Wydział Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
zorganizował spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców i uzyskała zapewnie-
nie, że zostanie ono zorganizowane.

Pragnę też odnieść się do kilku 
kwestii. 

Po pierwsze: jaka wg Pana jest al-
ternatywa dla tej trasy? Za kilka lat 
ulica Balicka, już teraz mocno zatka-
na, stanie się nieprzejezdna, gdyż w 
samych tylko Mydlnikach przybędzie 
kilka tysięcy aut, nie biorąc pod uwa-
gę dojazdu do planowanego Kampusu 
AGH. Wtedy powstanie problem czy 
wyburzyć jedną pierzeję ulicy Bali-
ckiej i poszerzyć drogę, czy budować 
Trasę Balicką na terenie, na którym 
też już może powstać nowa zabudowa, 
gdyż nie będzie Planu Miejscowego. 
Poza tym w innych miastach Polski, 
gdy powstają drogi szybkiego ruchu, 
mieszkańcy zabiegają o zjazdy z nich, 
gdyż podnosi to atrakcyjność terenów 
w pobliżu zjazdów i wzrost cen grun-
tów. Ludzie chcą mieszkać w lokaliza-
cji o dobrej i szybkiej komunikacji z 
centrum. 

Jeśli chodzi o Park Młynówka Kró-
lewska, to bardzo dobrze, że powstał, 
gdyż będzie stanowić wraz z zielenią 
wysoką i zlokalizowanymi miejscowo 
ekranami, skuteczną izolację dla te-
renów zamieszkałych. Ponadto nikt 
nikogo stamtąd nie wypędza, tak jak 
nie robi się tego w Parku Krakowskim, 
na Plantach itp. W chwili obecnej Park 
Młynówka Królewska na terenie Myd-
lnik jest dewastowany, bo znajduje się 
na uboczu i wymaga ciągłych remon-
tów, więc tak naprawdę nie spełnia 

swojej roli. Proszę też zauważyć, że 
Park Młynówka Królewska na więk-
szej jego długości przebiega wzdłuż 
ruchliwych ulic i skrzyżowań, takich 
chociażby jak: Przybyszewskiego – Za-
rzecze, Wesele – Zarzecze, Armii Kra-
jowej – Zarzecze, Piastowska – Brono-
wicka.

Stąd też argument, że nie powinno 
się budować Trasy Balickiej z uwagi na 
to, że zbliża się ona na jakimś odcinku 
zbyt blisko traktu spacerowego Parku 
Młynówka Królewska wydaje się być 
absurdalnym.

Nie zauważyliśmy również żeby 
mieszkańcy dzielnicy, zaledwie po 
trzech miesiącach kadencji, postrze-
gali nas jako słabych i nieudolnych 
przedstawicieli społeczności i to tylko 
dlatego, że podjęliśmy kluczową decy-
zję dotyczącą rozwoju infrastruktury 
drogowej w naszej dzielnicy. Ma Pan 
oczywiście, tak jak i inni, prawo do 
swojego prywatnego zdania, trudno 
natomiast uznać, że Pana zdanie jest 
reprezentatywne w całej społeczności. 
W rozmowach z mieszkańcami dziel-
nicy bardzo często spotykaliśmy ak-
ceptację dla tej trasy, a nawet prośby 
o nacisk w celu szybszego rozpoczęcia 
jej budowy. Proszę również porozma-
wiać z mieszkańcami Mydlnik, którzy 
wnioskowali o lokalizację przystanku 
kolejki w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik. 
To właśnie przy nim ma powstać par-
king na kilkadziesiąt miejsc.

Z parkingu tego będą mogli rów-
nież korzystać użytkownicy boiska 
sportowego w Mydlnikach.

Ewa Nowak
Członek Zarządu Dzielnicy VI

parkowej oraz sportu. Stąd zaproponowana 
przez nas trasa miała przebiegać prostym i 
najkrótszym odcinkiem. Ta propozycja została 
zaakceptowana przez Władze Miasta, czego 
dowodem jest wydanie mapy m. Krakowa w 
roku 2004, gdzie czerwoną linią zaznaczono 
przebieg tej trasy. Czerwona linia, jak podaje 
legenda to inwestycje priorytetowe.

Zdziwienie, zatem budzi fakt, że po upły-
wie prawie 15 lat wraca się do koncepcji po-
prowadzenia trasy w innym miejscu. Pytam, 
jakie siły zadziałały, że już raz zatwierdzony 
plan przebiegu trasy ulega całkowitemu od-
wróceniu i ponownej dyskusji. 

Z artykułu w GB wynika, że nie ma dys-
kusji, tylko Wydział Gospodarki Komunalnej 
dyktuje, co zamierza budować. Mam wraże-
nie, że Panowie z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej mają zbyt mocno zakorzenione nawyki 
z poprzedniej epoki, a zapominają, że obecnie 
wszyscy rządzący jak i samorządowcy naj-
wyższych szczebli deklarują role służebną 
wobec obywateli. Ultimatum można składać 
tylko wobec tych, dla których alternatywą 
może być łamanie prawa.

Radni Dzielnicy VI przyjmując uległą po-
stawę i stawiając zastrzeżenia, które nie są 
żadnymi zastrzeżeniami narazili się na opinię 
nieudolnych i słabych przedstawicieli społecz-
ności Dzielnicy VI. Jako sukces radni Dzielni-

cy VI podają, że wniesiono kilka zastrzeżeń!!
Co to za zastrzeżenie, aby parking w re-

jonie ul. Zakliki z Mydlnik nie kolidował z boi-
skiem sportowym, to kpina a nie zastrzeżenie? 
Następnie, aby nowa trasa uwzględniała fakt, 
że obok jest ciąg spacerowy Młynówka Królew-
ska. To zastrzeżenie nie tylko jest oburzające, 
ale tchnie sabotażem. Przecież to Wydział Go-
spodarki Komunalnej wydał kilka milionów na 
budowę tej ścieżki spacerowej, a teraz chce z 
niej wypędzić wędrujących mieszkańców za 
pomocą trasy szybkiego ruchu przebiegającej 
od ścieżki spacerowej zaledwie ok. 30 m.

Dla mnie jak i mieszkańców Mydlnik o żad-
nym parkingu na terenie Mydlnik nie może być 
nawet mowy. Parkingi, typu „Park and Ride” 
buduje się tuż przy zjeździe z autostrady tzn. 
w tym przypadku w rejonie lotniska Balice, 
zaś ścieżka spacerowa Młynówka Królewska 
ma być chroniona i rozbudowywana, aby sta-
ła się jednym ciągiem spacerowym począwszy 
od alej Trzech Wieszczów, aż do Skałki Kmity.

Głęboko wierzę, że działanie Rady Dzielni-
cy było nieprzemyślaną decyzją w tej sprawie 
i obecnie naprawią swój błąd ostro protestując 
w Urzędzie Miasta Krakowa. Broniąc interesu 
nie tylko, jak napisano w GB mieszkańców 
Bronowic, ale również Mydlnik. 

Zbigniew Żurek
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DOTYCZY KWADRATU ULIC BRONOWICKA – PIASTOWSKA – ARMII KRAJOWEJ

USPOKOJENIE RUCHU
Przedstawiamy Pań-

stwu koncepcję uspoko-
jenia ruchu samochodo-
wego, zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych oraz 
poprawy bezpieczeństwa 
pieszych. Jednak żadne 
zmiany nie poprawią sy-
tuacji na naszych ulicach, 
jeżeli sami nie wykażemy 
się większą kulturą ruchu. 
Osobnym problemem pozo-
staje kwestia egzekwowania 
istniejących przepisów pra-
wa drogowego przez Straż Miejską i 
Policję.

Poprzednia Rada zajmowała się 
przynajmniej częścią tych tema-
tów, jednakże nie doprowadziła do 
realizacji zadań.

Część rozwiązań przyjętych w 
tym projekcie przygotowana jest w 
oparciu o sprawdzone wzory państw 
Europy Zachodniej, które rozwią-
zały problemy zarówno zbyt dużego 
natężenia ruchu jak i problemy de-
ficytu miejsc parkingowych. 

Na pewno chcielibyśmy miesz-
kać w miejscu gdzie panuje spokój 
dawnych bronowickich wsi, lecz 
żyjemy w środku dużej aglomeracji 
miejskiej i musimy również mieć to 
na uwadze.

Ulice naszej dzielnicy, szcze-
gólnie te mniejsze, z powodu sa-
mochodów zaparkowanych po obu 
stronach w naturalny sposób stają 

się ulicami jednokierunkowymi, 
a przejazd staje się możliwy tylko 
wahadłowo. 

Podejmujemy próbę uspokojenia 
i uporządkowania ruchu w kwa-
dracie ulic Bronowicka – Piastow-
ska – Armii Krajowej rozpoczyna-
jąc od skrzyżowania ul. Bronono-
wickiej i Armii Krajowej poruszając 
się w stronę centrum. Natomiast w 
późniejszym okresie zajmiemy się 
pozostałymi ulicami.

Proponujemy następujące zmiany:
1. Wprowadzenie ruchu jednokie-

runkowego na ul. Stańczyka od 
powstającego osiedla Salwator 
Tower do wysokości ul. Zapol-
skiej oraz na ul. Zapolskiej od 
wysokości bloku nr 24 do ul. 
Stańczyka. 

2. Ruch jednokierunkowy na ul. 
Przybyszewskiego od skrzyżowa-
nia z ul. Bronowicką do ul. Za-

rzecze w kierunku 
ul. Zarzecze. 
3. Wprowadzenie jed-
nego kierunku na 
ul. Przybyszewskie-
go na odcinku Lea 
– Zarzecze w kie-
runku do ul. Za-
rzecze.
4. Odwrócenie kie-
runku na ul. Sewe-
ra.
5. Wprowadzenie jed-
nego kierunku na 
ul. Włościańskiej 

od ul. Zarzecze do ul. Lea (po 
załatwieniu formalności włas-
nościowych na końcówce ul. 
Włościańskiej).

Ponadto proponujemy wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego na ulicach:
1. Czepca w kierunku od ul. Bro-

nowickiej do ul. Złoty Róg.
2.  Wallek – Walewskiego od ul. Zło-

ty Róg do ul. Bronowickiej.
Na ulicach jednokierunkowych 

obowiązywałby zakaz zatrzymy-
wania i postoju po stronie prawej 
zgodnej z kierunkiem jazdy. Ist-
niałaby możliwość zatrzymywania 
i postoju na chodnikach, jeżeli sze-
rokość chodnika na to pozwala.

Na takich ulicach jak Sewera, 
Kunickiego, Zarzecze od ul. Przy-
byszewskiego do Sewera, obowiązy-
wałby zakaz zatrzymywania i posto-
ju w godzinach od 8.00 do 17.00.

Ponadto wykonane zostanie 
podwyższone przejście dla pieszych 
na ul. Przybyszewskiego (skrzyżo-
wanie przy ul. Zarzecze, ciąg Mły-
nówka Królewska) wraz z nowym 
rozwiązaniem drogi dla rowerów.

Proponowane zmiany mają na 
celu uspokojenie ruchu i zwiększe-
nie bezpieczeństwa. 

Po konsultacji z mieszkańcami 
zlecone zostanie wykonanie pro-
jektu i jego realizacja w ramach 
środków priorytetowych Dzielnicy 
przyznanych na rok 2007.

Projekt będzie mógł być jednak 
realizowany dopiero po uzgodnie-
niu go przez Krakowski Zarząd 
Dróg i uzyskaniu pozytywnej opi-
nii przez Radę Dzielnicy. 

Prosimy o przesyłanie na adres 
naszej Dzielnicy swoich cennych 
uwag i opinii, a także zapraszamy 
Państwa na spotkanie w tej spra-
wie, które odbędzie się w Zespole 
Szkół Budowlanych nr 1 w dniu 
08.05.2007 r. o godzinie 19:00.

Przewodniczący  
Komisji Zagospodarowania  

Przestrzennego  
Grzegorz Marzec
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KRÓTKI RYS 
HISTORYCZNY 
USPOKOJENIA 
RUCHU

Mówiąc o uspokojeniu ruchu 
w kwadracie ulic: Bronowicka 
– Piastowska – Armii Krajowej 
należy sięgnąć pamięcią do roku 
2002, kiedy to Grupa Inicjatywna 
mieszkańców zamieszkujących 
ten rejon zwróciła się do ówczes-
nej Rady i Zarządu Dzielnicy z 
prośbą o podjęcie zdecydowanych 
działań mających na celu między 
innymi:
1. Dokonanie zmian w organizacji 

ruchu. 
2. Wprowadzenie zatok.
3. Progów zwalniających.
4. Ograniczenie prędkości.
5. Ograniczenie tonażu poruszają-

cych się pojazdów.
W czerwcu 2002 roku Rada Dziel-

nicy VI podjęła Uchwałę o zmianie 
organizacji ruchu kołowego w rejo-
nie ul. Przybyszewskiego i ulicach 
przyległych pod kątem zmniejszenia 
jego nasilenia, zgodnie z postulata-
mi mieszkańców. W niespełna mie-
siąc później Zarząd Dróg i Komuni-
kacji poinformował, że zostanie wy-
konany projekt zmian w organizacji 
ruchu i słowa dotrzymał. 

Niestety opracowany przez Za-
rząd Dróg i Komunikacji projekt po 
burzliwej Sesji Rady Dzielnicy VI w 
roku 2003 został przez większość 
Radnych negatywnie zaopiniowa-
ny i pomimo próśb mieszkańców 
by przystąpić do jego realizacji tra-
fił na przysłowiową półkę.

Przez kolejne trzy lata rosła w tej  
sprawie korespondencja i nic poza 
tym.

Dopiero w tym roku mamy dużą 
szansę spełnić prośbę mieszkań-
ców i uspokoić ruch w omawianym 
kwadracie, co wpłynie niewątpli-
wie na poprawę bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Bogdan Smok

17 kwietnia br. w budynku Kra-
kowskiej Spółdzielni Niewidomych 
„Sanel” przy ul. Bandkiego 19 od-
było się spotkanie przedstawicieli 
Zarządu i Rady Dzielnicy VI z oso-
bami starszymi, niepełnosprawny-
mi oraz członkami Integracyjnego 
Klubu Niewidomego Seniora. Ini-
cjatorem spotkania był Krakowski 
Klub Kultury Fizycznej, Sportu i 
Turystyki Niewidomych i Słabowi-
dzących „Lajkonik”. Pomysł wyrósł 
z potrzeby informacji, jakie plany 
wobec tych grup społecznych ma 
Rada Dzielnicy VI.

Mieszkańcy mieli również oka-
zję podzielenia się swoimi proble-
mami i propozycjami.

Na wstępie wiceprzewodniczą-
ca p. Alicja Gackiewicz przybli-
żyła zgromadzonym Powiatowy 
Program Działania na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2007–
2010. 

Wyszczególniono w nim najważ-
niejsze obszary, ukazano potrzeby 
i zawarto sugestie do kierunków 
działania.

Jak wiadomo niepełnosprawni 
mieszkańcy naszej dzielnicy mogą 
korzystać z różnych form pomocy 
zarówno rządowej jak i samorzą-
dowej. Po krótkim przedstawieniu 
niektórych programów np: Kom-
puter dla Homera, kierowanym 
do osób niewidomych i niedowi-
dzących, Student dla młodzieży 
i studentów oraz Pegaz dotyczący 
likwidacji barier transportowych, 
skupiono się na głównym celu spot-
kania. Było nim przedstawienie 

zadań, które Rada może wykonać 
w ramach przydzielonych środków 
dla osób niepełnosprawnych

 Najważniejszy obszar, w którym 
działa Rada Dzielnicy to likwida-
cja barier architektonicznych. W 
roku bieżącym na zadania w za-
kresie problematyki osób niepeł-
nosprawnych otrzymaliśmy kwotę 
120.000zł.

W ubiegłym roku zostały prze-
kazane realizatorowi /ZBK/ środ-
ki m.in. na prace projektowe do-
tyczące przystosowania Poradni 
Rehabilitacyjnej przy ul. Na Błonie 
1 dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Kontynuując to zamierzenie 
Rada Dzielnicy w tym roku prze-
kazała kwotę 65.000 zł na dofi-
nansowanie zadania: budowa win-
dy wewnątrz poradni, która będzie 
łączyła Poradnię Rehabilitacyjną z 
pozostałymi poziomami.

W obszarze integracji społecz-
nej Rada skoncentrowała się na 
aktywności kulturalnej i towarzy-
skiej, takiej jak wyjazdy i imprezy 
integracyjne. Na ten cel Klub Nie-
widomego Seniora otrzymał kwotę 
8000zł.

W ramach zadań z opieki spo-
łecznej zostały przekazane środki 
na: poradnictwo zawodowe, pomoc 
psychologa, zakup urządzeń do te-
rapii i kolonie dla dzieci potrzebu-
jących.

Rada Dzielnicy postanowiła bez 
nakładu środków podjąć działa-
nia w obszarze: informacji /wpro-
wadzając do Gazetki Bronowickiej 
rubrykę – Z czego warto skorzy-

stać/ oraz w ob-
szarze aktywności 
sportowej.

Dalszą cześć 
spotkania wypełni-
ły pytania miesz-
kańców, na które 
odpowiadała Wi-
ceprzewodnicząca 
oraz dyskusja na 
tematy bieżące.

 Miła atmosfera 
sprzyjała rozmo-
wom.

G.B.

Fot. Ilona Stus

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
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W I kwartale br. radni Dzielnicy 
VI zorganizowali spotkanie z miesz-
kańcami osiedla Bronowice Nowe 
oraz domków jednorodzinnych.

W spotkaniu poza radnymi brał 
również udział przedstawiciel SM 
„WIDOK” zastępca prezesa zarzą-
du ds. techn. p. Jerzy Dydaś.

W spotkaniu wzięło udział około 
75 mieszkańców. Mieszkańcy po-
dzielili się z radnymi swoimi proble-
mami zgłaszając szereg postulatów. 
Dotyczyły między innymi: zwięk-
szenia bezpieczeństwa na osiedlu, 
usytuowania toalety publicznej w 
rejonie pętli tramwajowej, zwięk-
szenia ilości koszy na śmieci na 
alejkach spacerowych, ustawienia 
znaku drogowego na drodze tech-
nicznej przy ul.Zarzecze, wykona-
nia dodatkowych chodników itd.

Na zgłaszane postulaty odpo-
wiadali radni, członkowie zarządu 
oraz przewodniczący, p. Bogdan 
Smok, a w imieniu Sp-ni Mieszka-
niowej p. Jerzy Dydaś.

Podczas spotkania zostały roz-
dane ankiety na temat zagrożenia 
bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców Bronowic opracowane przez 
Komisję Praworządności i Bezpie-
czeństwa Rady Dzielnicy VI. An-
kiety zostały przekazane Straży 
Miejskiej i Policji w celu podjęcia 
odpowiednich działań w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców.

Radni ocenili spotkanie jako 
bardzo pożyteczne i zadeklarowali 
chęć kontynuowania podobnych w 
przyszłości.

Ponieważ wiele zagadnień zgła-
szanych przez mieszkańców tak 
na spotkaniu, o którym mowa po-
wyżej, jak i podczas dyżurów leży 
w gestii Sp-ni Mieszkaniowej „WI-
DOK” postanowiliśmy poprosić o 
spotkanie Prezesa Sp-ni p. Kazi-
mierza Kożucha.

Na spotkaniu, w którym uczest-
niczyłam wraz z przewodniczącym 
Bogdanem Smokiem omówiliśmy 
szczegółowo wszystkie zgłoszone 
nam problemy, nawet te bardzo in-
dywidualne. Wykaz ich przedłoży-
liśmy na piśmie.

Prezes oraz obecni przedstawi-
ciele Władz Spółdzielni zapewnili 
nas, że wszystkie postulaty będą 
przez nich wnikliwie przeanalizo-
wane, zagwarantowali pełną po-
moc i chęć współpracy z Dzielnicą 
w celu zaspokojenia potrzeb na-
szych mieszkańców.

Alicja Gackiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu

Na podstawie § 17 ust. 12. Statu-
tu Dzielnicy, IV kadencja Zarządu 
trwała do wyboru Zarządu kaden-
cji V, tj. do 12 grudnia 2006 roku, 
czyli do dnia I sesji Rady, podczas 
której został wyłoniony nowy Za-
rząd Dzielnicy VI Bronowice. 

Zarząd przygotował 58 projek-
tów uchwał. Zawierały one: wnio-
ski do budżetu Miasta, planowanie 
i realizację wydatków Dzielnicy, 
planowanie i realizację zadań prio-
rytetowych, i powierzonych, wnio-
ski i opinie istotne dla społeczno-
ści lokalnej, sprawy organizacyjne. 
Przez Radę zostały przyjęte wszyst-
kie projekty uchwał.

Plan rzeczowo-finansowy wy-
datków Dzielnicy został przyjęty 
Uchwałą Nr XL/290/06 Rady Dziel-
nicy VI z dnia 16 lutego 2006 r. 

Realizacja wydatków obejmowa-
ła: opłaty związane z utrzymaniem 
biura (media, eksploatacja, sprzą-
tanie, energia), opłaty pocztowe i 
telefoniczne, zakupy bieżące: ma-
teriałów biurowych, materiałów 
eksploatacyjnych, wyposażenia, 
środków czystości, bilety dla pra-
cownika biura. W dniu 14 wrześ-
nia Rada Dzielnicy VI uchwałą Nr 
XLVIII/356/06 wnioskowała prze-
niesienie środków pomiędzy para-
grafami, jednak Rada Miasta Kra-
kowa nie dokonała zmiany w pla-
nie rzeczowo-finansowym wydat-
ków Dzielnicy na rok 2006. Wobec 
tego Zarząd Dzielnicy VI zrealizo-
wał plan przyjęty w dniu 14 lutego 
2006 roku. Zadanie realizowano w 
wysokości 49 460,16 zł tj. 99%. 

Zarząd Dzielnicy VI był realizato-
rem zadania „Informacja i łączność 
z mieszkańcami” w ramach zadań 
priorytetowych. Zakres rzeczowy 
zadania obejmował: druk „Gaze-
ty Bronowickiej”, druk kalendarzy 
trójdzielnych na rok 2007 Drukar-
nia „Scriptor” 450 szt, redakcję 
„Gazety Bronowickiej”, aktualizację 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU DZIELNICY VI  
W ROKU 2006

Rok 2006 był ostatnim rokiem działalności Zarządu Dzielnicy VI 
podczas IV kadencji, która zakończyła się w dniu 27 października. 
W dniu 12 listopada 2006 roku zostały przeprowadzone wybory sa-
morządowe do Rad Dzielnic.

strony internetowej www.dzielni-
ca6.krakow.pl, dystrybucję „Gazety 
Bronowickiej”, obsługę tablic in-
formacyjnych. Środki w wysokości 
39 500 zł znajdowały się w budże-
cie Miasta w zadaniu BR/05/2006 
dział 750, rozdz. 75095. Kwota wy-
konana: 39 403,77 zł tj. 99,98 %.

Lista zadań oraz ich wykonanie 
w 9 działach budżetu przedstawia 
się następująco: Transport – plan 
na kwotę łączną 190 000 zł. Wy-
konanie 190 000 zł, tj. 100 %, Ad-
ministracja publiczna – plan na 
kwotę 41 500 zł. Wykonanie 41 404 
zł, tj. 99,77 %, Bezpieczeństwo 
publiczne – plan na kwotę łączną 
50 800 zł. Wykonanie 50 783 zł, tj. 
98,58%, Oświata i wychowanie 
– plan na kwotę łączną 163 200 zł. 
Wykonanie 159 485 zł, tj. 97,72%, 
Ochrona zdrowia – plan na kwo-
tę łączną 19 000 zł. Wykonanie 
18 990,00 zł tj. 99,95 %, Opieka 
społeczna – plan na kwotę łączną 
43 000 zł. Wykonanie 43 000 zł, 
tj. 100%, Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – plan na 
kwotę łączną 17 000 zł. Wykonanie 
17 000 zł, tj. 100%, Kultura – plan 
na kwotę łączną 50 500 zł. Wyko-
nanie 50 500 zł, tj. 100%, Kultura 
fizyczna i sport – plan na łączną 
kwotę 25 000 zł. Wykonanie 24 
997 zł, tj. 99,99%.

W 2006 roku ze środków Dziel-
nicy w ramach zadań powierzo-
nych w zakresie budowy i prze-
budowy ulic lokalnych, wraz z 
oświetleniem oraz prac remonto-
wych (dział: transport) zrealizo-
wano łącznie 18 zadań na kwotę 1 
322 876 zł tj. 93,78%.

Tworzenie, modernizacja i 
utrzymanie zieleńców i skwerów 
wraz z małą architekturą.

Plan na kwotę 265 400 zł. Rea-
lizacja 265 400 zł, tj. 100 %. Pra-
ce remontowe gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli. 

Rada Dzielnicy
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Kwota planowana 340 000 zł, re-
alizacja 337 238 zł, tj. 99,20%. Na 
lokalne wydarzenia kulturalne 
przeznaczona była kwota 22 400 
zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

Program Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny 

Kraków”. Kwota planowana: 15 
000 zł. Zadania zrealizowane w 
100%. Zadanie powierzone w za-
kresie problematyki osób niepeł-
nosprawnych. Kwota przeznaczo-
na na zadanie 120 000 zł. Zadania 
zrealizowane w 100%.

29.04.2007 r. na sesji Rada 
Dzielnicy uchwałą nr V/50/2007 
przyjęła Sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu Dzielnicy VI w 
roku 2006.

SESJA III
30 stycznia 2007 r. odbyła się trze-

cia sesja Rady Dzielnicy VI. Obradom 
przewodniczył p. Bogdan Smok. Po po-
witaniu radnych i ustaleniu porządku 
spotkania przyjęto protokół z poprzed-
niej sesji. Następnie radni przyjęli sze-
reg uchwał, związanych ze zmianami 
w składach komisji merytorycznych 
Rady. Przyjęto rezygnację p. Joanny 
Wiechczyńskiej z funkcji przewodni-
czącej Komisji Polityki Społecznej i 
Współpracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi oraz p. Ryszarda Kapuściń-
skiego z funkcji wiceprzewodniczącego 
Komisji Informacji i Promocji. Jedno-
cześnie wybrano p. Ryszarda Kapuś-
cińskiego na przewodniczącego Komi-
sji Polityki Społecznej i Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi.

Kolejne uchwały podjęto w sprawie 
uzupełnienia składów Komisji: Polityki 
Społecznej i Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi, Praworządności i 
Bezpieczeństwa oraz Sportu i Rekre-
acji. W skład pierwszej wszedł p. Ry-
szard Kapuściński, natomiast dwóch 
pozostałych p. Łukasz Osmenda.

W dalszej części obrad radni nega-
tywnie zaopiniowali zamierzenia inwe-
stycyjne, dotyczące budowy stacji bazo-
wej telefonii komórkowej na dachu bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Lea 160 i 
budowy stacji bazowej telefonii komór-
kowej systemu UMTS na dachu hotelu 
przy ul. Lindego 22. Wnieśli również o 
uwzględnienie protestów mieszkańców 
dotyczących budowy stacji bazowej te-
lefonii komórkowej na dachu budynku 
przemysłowego przy ul. Lea 114.

Na zakończenie obrad, Przewodni-
czący podziękował wszystkim obec-
nym za udział w spotkaniu i zaprosił 
na kolejne.

SESJA IV
 
Sesja czwarta odbyła się 22 lutego 

2007 r. Po powitaniu radnych i gości 
przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy VI p. Bogdan Smok przedstawił 
porządek obrad. Na wstępie, jedno-
myślnie przyjęto rezygnację p. Ryszar-
da Kapuścińskiego z członkowstwa w 
Komisji Kultury i Sztuki Rady.

Kolejne punkty posiedzenia doty-
czyły opinii w sprawie stacji telefonii 

komórkowej przy ul. św. Wojciecha 4 
oraz ULICP dla stacji bazowej telefonii 
komórkowej przy ul. Lea 114. Oba za-
mierzenia inwestycyjne, podobnie jak 
poprzednie zaopiniowano negatywnie.

Wiele emocji i burzliwych dysku-
sji, wywołał punkt szósty obrad, do-
tyczący koncepcji przebiegu Trasy 
Balickiej. Radni pozytywnie zaopi-
niowali koncepcję programowo prze-
strzenną dla jej przebiegu, wybierając 
najkorzystniejszy dla mieszkańców 
Bronowic i Mydlnik wariant. Uchwała 
nr IV/46/2007 zawiera jednak, kilka 
uwag i zastrzeżeń:
1) objęcie projektem strefy ochronnej 

wzdłuż zespołu domów w ciągu ulic: 
Popiela i Wiedeńskiej poprzez zapro-
jektowanie ekranów i zieleni wyso-
kiej,

2) usytuowanie ewentualnego parkin-
gu systemu „Park and Ride” w rejo-
nie ul. Zakliki z Mydlnik w sposób 
nie kolidujący z boiskiem sporto-
wym,

3) uwzględnienie w projekcie miejsca 
dla lokalizacji przystanku dla szy-
nobusu kursującego na trasie Kra-
ków Główny – Balice,

4) wykonanie dwupoziomowego skrzy-
żowania z ul. Armii Krajowej, podjęcie 
działań mających na celu ochronę te-
renu ciągu spacerowego Parku Mły-
nówka Królewska.
W dalszej części obrad, przewod-

niczący przedstawił projekt uchwały 
Zarządu w sprawie trybu realizacji za-
dań powierzonych Dzielnicy VI w roku 
2007. Projekt uzyskał pozytywną opi-
nię Komisji Gospodarki Komunalnej.

Następnie radni skupili się na 
uchwale, dotyczącej połączenia środ-
ków w ramach zadań powierzonych 
w zakresie: tworzenia, modernizacji 
i utrzymania osiedlowych placów za-
baw oraz zieleńców i skwerów. Ustalili 
zakres zadania priorytetowego na rok 
2007 pn. „Imprezy kulturalne Dzielnicy 
VI” oraz przyjęli plan rzeczowo-finanso-
wy wydatków Dzielnicy na rok 2007.

Ostatnim punktem obrad były 
oświadczenia i komunikaty, które za-
kończyły spotkanie. 

SESJA V
 
V sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się 

w dniu 29 marca 2007 r. Sesję prowa-
dził przewodniczący Rady p. Bogdan 
Smok. Przewodniczący przywitał rad-

nych Dzielnicy VI i panią Martę Patenę 
– radną Miasta Krakowa. 

Po ustaleniu porządku obrad, 
przystąpiono do jego realizacji. Radni 
przyjęli Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Dzielnicy VI w roku 2006. 

Następnie podjęto uchwałę nr V/ 
51/2007 w sprawie uzupełnienia listy 
rankingowej zadań powierzonych na 
rok 2007 w zakresie prac remonto-
wych szkół podstawowych, gimnazjów 
i przedszkoli.

Kolejna podjęta uchwała nr 
V/52/2007 dotyczyła zmiany listy ran-
kingowej zadań powierzonych na rok 
2007, w zakresie prac remontowych 
dróg, chodników i oświetlenia. Jed-
nocześnie została uchylona uchwała 
nr XLVIII/354/2006 z dnia 14 wrześ-
nia 2006 r. w sprawie listy rankingo-
wej zadań powierzonych na rok 2007, 
w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia. Uchwała nr 
V/53/2007 dotyczyła zmiany listy ran-
kingowej zadań powierzonych na rok 
2007 w zakresie budowy i przebudowy 
ulic gminnych wraz z oświetleniem. 

Z listy zadań powierzonych na rok 
2007, w tym zakresie wycofano zada-
nia nr: 1, 2 i 3 dotyczące: przebudowy 
ulicy Na Błonie na odcinku od mostu 
na Rudawie do ul. Hamernia – kon-
tynuacja, wykonania odwodnienia i 
remont nawierzchni ul Nad Zalewem 
– kontynuacja, budowy wjazdu z ul. 
Jabłonkowskiej do ul. Armii Krajowej.

Dodano natomiast przebudowę 
skrzyżowania ul. Rydla i Bronowickiej 
i remont dróg i chodników wg wskazań 
Dzielnicy.

Po wprowadzonych zmianach lista 
zadań wygląda następująco:
1) Odwodnienie ul. Wieniawy Długo-

szowskiego,
2) Odwodnienie ul. Na Nowinach wraz 

z przejazdem pod wiaduktem kolejo-
wym,

3) Przebudowa ul. Hamernia,
4) Przebudowa ul. Wierzyńskiego na 

odcinku od ul. Balickiej do ul. Łu-
paszki,

5) Przebudowa skrzyżowania ul. Rydla 
i Bronowickiej,

6) Remont dróg i chodników wg wska-
zań Dzielnicy.
Na zakończenie Przewodniczący 

poinformował o sprawach bieżących i 
terminie kolejnej sesji oraz podzięko-
wał wszystkim za przybycie.
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CO, GDZIE, KIEDY – KALENDARIUM IMPREZ
informator co, gdzie, kiedy

Dni Bronowic
Początek godz. 15.00
W programie: występy 
zespołu folklorystycznego, 
pokazy sprzętu ratownic-
twa straży pożarnej i policji, 
konkursy dla szkół podsta-
wowych, wręczenie nagród 
za osiagnięcia sportowe, 
pokaz walk izraelskiego sys-
temu samoobrony i walki 
wręcz Krav-Maga, lunapark, 
pokazy walk bractwa rycer-
skiego

Fundacja Elektrociepłowni „Kraków” S.A. – Gorące 
serce oraz Polskie, Towarzystwo Społeczno-Sportowe 
„Sprawni-Razem” zapraszają mieszkańców Bronowic 
na piknik integracyjny pn. „Gorące Serce razem z Niepeł-
nosprawnymi” organizowany w ramach obchodów Tygo-
dnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajem-
nością” 
26 maja 2007 r. na obiektach KS „Bronowianka”, ul. Za-
rzecze 124 A, planowany czas pikniku od godziny 10.00 
do godziny 17.00

APTEKI
Balicka 14 a tel. (012) 638-25-48 pn.- pt. 8 -20, Sb. 8-14; Balicka 18 
tel. (012) 638-64-17 pn.-pt. 8-20, sb. 9-14; Balicka 18 tel. (012) 638-
63-63 pn.-pt.8-20, sb.8-14; Balicka 306 tel. (012) 638-46-90 pn.-pt. 
8-20, sb.8-15; Bronowicka 39 tel. (012) 636-75-69 pn.-pt. 8-20, Sb. 
8-15; Bronowicka 73 tel. (012) 637-04-40 pn.-pt. 8-21, sb.8-18.

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców Miasta Krakowa 
 012 661-22-40 

Program imprez otwartych w „PSZCZELIM PARKU”
Miesiąc maj
· 27 maja do 2 czerwca − Dni Bronowic, warsztaty eduka-

cyjne z pszczelarstwa, zwiedzanie pasieki, pogadanki

Imprezy stowarzyszone:
· 26 maja do 3 czerwca – Święto Ogrodów  

„Pszczeli park” zaprasza i proponuje:
· zwiedzanie pasieki i jej zaplecza dydaktycznego
· obserwacja pszczół pod szkłem
· poznanie roślin chronionych przez pszczoły i roślin po-

żytkowych dla pszczół
· wypoczynek w otoczeniu pasieki
· możliwość skorzystania z kominka, w  którym można 

upiec ziemniaki i kiełbaski
· zdrowy i smaczny miód oraz inne produkty pszczele.

W każdą sobotę od maja do września w godzinach popołu-
dniowych (przy ładnej pogodzie)
„Pszczeli Park” i pasiekę „Zagajnik” mogą odwiedzać miesz-
kańcy Krakowa.
(w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym: 012/ 633 
69 82 lub 012/ 656 07 38)
kom. 669-176-988.

„PAMIĘTAJMY O OGRODACH”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie planuje w 
maju br. przygotowanie wystawy „Pamiętajmy o ogrodach”.
Wystawa ma być inspiracją dla tych, którzy planują zało-
żenie ogrodu, działki, zaprojektowanie zieleni na balkonie, 
tarasie, czy osiedlowego zieleńca.
Kontakt: Elżbieta Korsak – o. Szkoleń i Promocji WBP.
Święto ogrodów 2007 25.05–3.06, szczegółowy program: 
www.uj.edu.pl

KOŚCIOŁY
Parafia Rzymskokatolicka pw.  św. Antoniego z Padwy, ul. Pod 
Strzechą 16, godziny mszy: 7.00, 10.00, 12.00, 18.00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Św. Wojciecha 4, 
godziny mszy: 18.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 18.00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego, ul. Jabłon-
kowska 18, godziny mszy: 18.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.00, 
17.00, 18.30
Matki Bożej Nieustającej, ul. Hemara 1, godziny mszy: 7.30, 10.00, 
15.30

HARMONOGRAM „AKCJI WYSTAWKA-2007”
WYSTAWIENIE KONTENERÓW – PIĄTEK 9.00
WYCOFANIE KONTENERÓW – SOBOTA 16.00

DZIELNICA VI (TERMIN 25 V i 26 V)
Lp. Lokalizacja
1 ul. Balicka parking pod kościołem w Mydlnikach
2 ul. Balicka skrzyżowanie z ul. Godlewskiego
3 ul. Tetmajera parking naprzeciwko „Rydlówki”
4 ul. Hamernia skrzyżowanie z ul. Odlewniczą
5 ul. Wesele przy wjeździe do warsztatów Zesp. Szkół Budowl.
6 ul. Machaya parking pod pawilonami
7 ul. Na Błonie przy skrzyżowaniu z ul. Trawiastą
8 ul. Złoty Róg w rejonie garaży

9 ul. G. Zapolskiej parking przy wieżowcach nr 25, 27 lub 
przy bloku nr 26

10 ul. Na Błonie okolica garaży wielopoziomowych

UWAGA! Do kontenerów można wrzucać stare meble, 
sprzęt AGD, RTV itp., natomiast nie wolno wrzucać od-
padów komunalnych, resztek budowlanych i opon sa-
mochodowych.

Z czego warto skorzystać
Informacja dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej 
dzielnicy.
Osoba niepełnosprawna może skorzystać z dofinansowa-
nia do: 
turnusu rehabilitacyjnego – druk wniosku o dofinanso-
wanie ze środków PFRON można pobrać w Dziale Rehabi-
litacji MOPS Kraków ul. Józefińska 14 względnie ze strony 
internetowej.
Wysokość dofinansowania wynosi:
Dla osób z I grupą inwalidzką – 650zł
Dla osób z II grupą inwalidzką – 600zl
Dla osób z III grupą inwalidzką – 550zł
likwidacji barier w komunikowaniu się /dot. zakupu 
komputera/
druk wraz z obwiązującą procedurą dostępny jest w Dziale 
Rehabilitacji MOPS
jak również na stronie internetowej www.mops.krakow.pl
Informacje przygotowała:
Alicja Gackiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu
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Rada i ZaRZąd 
Dzielnicy Vi  
Miasta KraKowa

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 16:30–17:30 
wtorek – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10:00–11:00 
środa – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
12:00–13:00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10:00–11:00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17:30–18:30. 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com

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

Skład, łamanie i druk:
GEOINFO – Krakowski Zespół 
Ekspertów Sp. z o.o.
tel. (0-12) 413-75-30

rozrywka

JolKa

Kolejność haseł jest przypadkowa. Kropkami zaznaczono miejsca 
występowania samogłosek.

· owoc męczennicy olbrzymiej
· model Seata lub miasto w Hiszpanii
· do wieszania firanek lub nad stawem
· poobiednia drzemka lub południowy odpoczynek w ciepłych krajach 
· stearynian sodu
· odmiana tego samego gatunku
· wykona wizytówkę z metalu
· mają ją mapy i stare miasta
· wyrób imitujący skórę
· np. magnetyczna
· imię autorki „Nad Niemnem”
· skroniowy, czołowy lub potyliczny w mózgu
· owoc z rodziny dyniowatych

Pytania na konkurs wiedzy o pszczołach
1. Z jakich części składa się pszczoła?
2. Jakie osobniki wchodzą w skład rodziny pszczelej?
3. Jak długo żyje wiosenna pszczoła robotnica?
4. Co powoduje rozdrażnienie pszczół – wymień przynajmniej 3 
czynniki?
5. Co nazywamy pożytkiem pszczelim?
6. Co to jest nektar?
7. Co to jest spadź?
8. Wymień przynajmniej 4 znane Ci produkty pszczele.
9. Wymień 3 rośliny uprawne – pożytkowe dla pszczół.
10. Wymień 3 rośliny dziko rosnące pożytkowe dla pszczół.
11. Co jest cięższe miód czy woda?
12. Jaka jest najważniejsza funkcja pszczół?
13. W jakich warunkach powinien być przechowywany miód?
14. Co nazywamy rójką?
15. Co jest głównym składnikiem miodu?

Kolejne pytania w następnym numerze.

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące pszczół można uzyskać w 
Pszczelim Parku ,,Zagajnik” ul. Tetmajera 63.
Konkurs odbędzie się w dniu 8.09.2007 r. w czasie obchodów Święta 
ulicy W. Tetmajera.
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Konkursy związane ze zwyczajami i tradycjami 
Świąt Wielkiej Nocy w Dzielnicy VI Bronowice

Już od kilku lat Rada Dzielnicy 
VI zabezpiecza środki na popula-
ryzację zwyczajów wielkanocnych 
pośród dzieci szkół podstawowych 
na terenie Dzielnicy VI Bronowice. 
W tym roku miało miejsce kilka 
konkursów związanych ze zwycza-
jami wielkanocnymi, do których 
nagrody dla uczestników zostały 
zakupione ze środków Rady. 

W Niedzielę Palmową 1 kwiet-
nia przed kościołem w Mydlnikach, 
po mszy św. o godz. 10.00 miało 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszą palmę. Konkurs 
zorganizował i przeprowadził Dom 
Kultury w Mydlnikach, przy dużym 
zaangażowaniu ks. wikarego Ry-
szarda Gacka. Przyniesione przez 
dzieci palmy były bardzo piękne, 
z kolorowych sztucznych i papie-
rowych kwiatów, niektóre z nich 
były bardzo wysokie, przyozdobio-
ne jak nakazuje tradycja zielonym 
bukszpanem i baziami, które sym-
bolizują ciągłość odradzającego się 
na wiosnę życia. W konkursie naj-
liczniej wzięły udział dzieci ze szko-
ły podstawowej nr 138 z Mydlnik. 
Zwycięzcą został Tomek Polak.

Należy dodać, że dzieci z Myd-
lnik uczestniczyły także w konkur-

sie zatytułowanym „Ozdoby świą-
tecznego stołu”, zorganizowanym 
przez panią Małgorzatę Żurek z Bi-
blioteki Publicznej w Mydlnikach. 
Pierwsze miejsce w konkursie za-
jęła Justyna Grzechacka, drugie 
siostry Kalina i Zuzanka Bartuś, 
trzecie Melania Francik i Angelika 
Woźniak. Nagrody książkowe ufun-
dowali czytelnicy Biblioteki i Rada 
dzielnicy VI. Przedstawione przez 
dzieci prace konkursowe, wzięły 
udział w kiermaszu świątecznym 
zorganizowanym przez szkołę pod-
stawową nr 138, z którego dochód 
przeznaczony został na potrzeby 
krakowskiego Hospicjum 

Natomiast w Wielką Sobotę, 6 
kwietnia po uroczystym poświę-
ceniu pokarmów przed kościołem 
p.w. św. Antoniego Bronowicach 
Małych o godz. 12.00, Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic zorganizowało 
kolejny już raz konkurs na naj-
piękniejszą pisankę wielkanocną. 
Należy przypomnieć, że Pisanki – 
spełniały ważną rolę w obrzędowo-
ści wielkanocnej. W zmaganiach o 
najładniejszą pisankę uczestniczy-
ły dzieci ze szkoły nr 50 z Brono-
wic Małych i gościnnie dzieci z os. 
Widok i ul. Bronowickiej.

Zwycięzcami konkursu na naj-
piękniejszą pisankę wielkanocną 
w 2007 roku zostali w kategorii: 
Przedszkolaki z klasą „0” – Wiktor 
Bocheński, w kategorii dzieci kla-
sa I–III – Julia Przytocka, w kate-
gorii dzieci klasa IV–VI – Przemek 
Śliwa. Gimnazjaliści przedstawi-
li trzy równorzędne prace. Byli to 
Marek Młynarczyk, Piotr Hebda i 
Schechtel Anna.

Towarzystwo Przyjaciół Brono-
wic dziękuje wszystkim dzieciom 
za liczny udział w konkursach. 
Zapraszamy już teraz wszystkich 
chętnych do udziału w kolejnych 
imprezach, a także do zachowy-
wania i kultywowania zwyczajów 
wielkanocnych. Aby te piękne tra-
dycje nie zniknęły z naszych do-
mów. Do zobaczenia za rok!

Tekst przygotowała  
Barbara Miszczyk


