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◁▷
Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Działamy dla czystego powietrza

O działaniach, jakie podejmuje Mia-
sto w walce o poprawę jakości powie-
trza w stolicy Małopolski, z Jackiem 
Majchrowskim, prezydentem Krako-
wa, rozmawia Kamil Popiela.

ZDANIEM PREZYDENTA

Sezon grzewczy przed nami. Jakie 
działania podjęło Miasto w ostatnich 
miesiącach na rzecz poprawy jakości po-
wietrza?

Jacek Majchrowski: Przede wszyst-
kim podsumujmy ubiegłoroczną akcję 
wymiany pieców. W Krakowie udało 
się ich zlikwidować ponad 6 tys. Dla po-
równania: we Wrocławiu ubyło cztero-
krotnie mniej, bo 1429, w Łodzi – 700, 
w Katowicach – 679, a w Poznaniu 520. 
To pokazuje przede wszystkim deter-
minację krakowian, którym zależy na 
jakości powietrza. Szacujemy, że w tym 
roku uda nam się zlikwidować podobną 
liczbę nieekologicznych palenisk. Dzię-
ki temu w 2019 r. wejdziemy już tylko  
z jakimiś 3 tys. pieców, które powinni-
śmy zlikwidować do 1 września, czyli 
do daty, po której już nie będzie można  
w Krakowie palić paliwami stałymi. Acz-
kolwiek doskonale zdajemy sobie wszy-
scy sprawę z tego, że im dalej, tym trud- 
niej, bo zostają nam przypadki szczegól-
nie skomplikowane albo ze względów 
technicznych, ponieważ mamy w nich 
do czynienia z budynkami praktycznie 
zrujnowanymi, albo ze względów praw-
nych. Zdarza się, że np. od pokoleń ktoś 
nie regulował spraw spadkowych i teraz 
nie jest formalnie właścicielem swojego 
domu, zatem nie może starać się o dota-
cję. Mamy świadomość tych trudności, 
dlatego utworzyliśmy specjalną ekipę 
urzędników – ekodoradców, którzy po-
trafią doradzić i pomóc właśnie w takich 
skomplikowanych przypadkach. 

Liczba pieców maleje. Co jeszcze 
poza ich wymianą można zrobić dla po-
lepszenia jakości powietrza?

JM: Cały czas powtarzam, że po-
wietrze nie zna granic. Stąd właśnie na-
sza współpraca z gminami ościennymi  
i wspólne kampanie informacyjne dla 
mieszkańców tychże gmin. Zależy nam 
na tym, by wszyscy potraktowali poważ-
nie regulację, która weszła w życie już  
w tym roku i określiła parametry paliw, 
jakich można używać na terenie Mało-
polski. 

Warto też pamiętać, że walka o czy-
ste powietrze to nie tylko rzeczy bez-
pośrednio związane z węglem. To też 
zanieczyszczenia płynące z komunika-
cji, dlatego właśnie wymieniamy auto-
busy MPK i już we wrześniu tego roku 
będziemy mogli się pochwalić taborem  
w stu procentach ekologicznym, a więc 
pojazdami, które mają silniki co naj-
mniej EURO5. Rozbudowujemy sieć 
parkingów typu P+R, które wpływają na 
zmniejszenie się ruchu w mieście. Po wa-
kacjach uruchomimy kolejny w Małym 
Płaszowie. Walka ze smogiem to też spo-
ro małych działań, których wiele osób 
nie wiąże bezpośrednio z jakością po-
wietrza, a więc sprzątanie ulic na mokro 
czy odbiór odpadów zielonych z domów 
jednorodzinnych, by właściciele nie palili 
trawy czy gałęzi na swoich posesjach.

W maju prowadzona była kampania 
„Nie duś”, przypominająca o zakazie pa-
lenia w piecach po 1 września 2019 r.

JM: Przez ostatnie lata skupialiśmy 
się na zachęcaniu krakowian do wy-
miany pieca. Teraz, gdy czasu do wpro-
wadzenia całkowitego zakazu używania  
w mieście paliw stałych zostało bardzo 
niewiele, bo rok i dwa miesiące, najwyż-
sza pora, by uświadomić tym, którzy 
zwlekali z likwidacją pieca, że żarty się 
skończyły. Zakaz będzie egzekwowany, 
a właścicielom pieców grożą kary. Po-
nieważ o jakości powietrza i działaniach 
Miasta dużo mówimy, interesują się tym 
media i liczni krakowianie, wydaje nam 
się, że wszystko co wiąże się z nowymi 
przepisami jest już jasne i powszechnie 
znane. Ale okazuje się, że wielu krako-
wian ciągle jeszcze nie zdaje sobie spra-
wy z tego zakazu albo nie do końca po-
ważnie go traktuje. Proszę sobie wyobra-
zić, że na jednym ze spotkań z mieszkań-
cami pewien pan przekonywał, że on nie 

wymieni pieca, bo „taniej mu wyjdzie” 
jak zapłaci 5 tys. zł kary i będzie nadal 
mógł palić węglem. Trzeba mu było do-
piero uświadomić, że to nie będzie jed-
norazowa kara, dzięki której „wykupi 
sobie” możliwość palenia w piecu, lecz 
że będzie ona na niego nakładana za 
każdym razem, gdy kontrola stwierdzi, 
że piec jest używany. Dopiero po takim 
tłumaczeniu ów pan się przestraszył i za-
pewnił, że jednak piec zlikwiduje.  

Jak jeszcze można zachęcić nieprze-
konanych do wymiany pieca?

JM: Wspominałem już o ekodorad-
cach, którzy pomagają rozwiązywać 
rozmaite problemy. Nadal zwracamy 60 
proc. kosztów wymiany pieca, a najuboż-
si mogą liczyć na sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia w całości. Do tego jeste-
śmy ciągle jednym z nielicznych miast,  
o ile nie jedynym, w którym osoby o naj-
niższych dochodach mogą liczyć na pro-
gram osłonowy, a więc na zwrot różnicy 
w wysokości rachunków za ogrzewanie 
po przejściu na ekologiczne źródło ogrze-
wania. Nowością jest także program 
termomodernizacji – można będzie 
ubiegać się o dotację od 2 do nawet 30 
tys. zł na ten cel.

W 2019 r. powietrze w Krakowie bę-
dzie czyste?

JM: Będzie czystsze, ale jak poka-
zują przykłady miast z Europy Zachod-
niej – całkowicie zanieczyszczenia nie 
da się usunąć, przykładem jest choćby 
Paryż czy Londyn, gdzie przekrocze-
nia norm wciąż się zdarzają. Naszym 
celem jest takie zmniejszenie stężenia 
pyłów, aby mieszkańcom, szczególnie 
w okresie zimowym, lżej się oddychało. 
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Wsparcie Radnych i Prezydenta Miasta Krakowa!

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

W  
ciągu 8 lat Miasto przekazało 
Dzielnicy VI na remonty i in-

westycje ponad 30 mln złotych, co równa 
się 15 budżetom naszej dzielnicy. Dzię-
ki tym środkom zrealizowaliśmy wiele 
dodatkowych zadań z zakresu: oświaty, 
sportu, zieleni i dróg, na które nie star-
czyłoby funduszy w naszym budżecie.
Poniżej przedstawiam najważniejsze za-
dania, jakie zostały zrealizowane w ciągu 
ostatnich dwóch kadencji: 

Edukacja i sport: 
» Wybudowaliśmy hale sportowe przy 
szkołach podstawowych w Bronowicach 
Małych i Mydlnikach, wraz z ich rozbu-
dową i termomodernizacją. 
» Przeprowadziliśmy termomoderni-
zację Zespołu Szkół Geodezyjno-Dro-
gowych i Gospodarki Wodnej, Zespołu 
Szkół Budowlanych Nr 1, Szkoły Podsta-
wowej Nr 93 oraz Przedszkoli Nr 38 i nr 
137. 

Ulica Łupaszki po remocie

Szkoła Podstawowa Nr 50 

Smoczy skwer

Ulica Lindego po remoncie

ZSGDiGW po termomodernizacji

Boiska wielofunkcyjne w SP w Mydlnikach

» Wybudowane zostały boiska wielo-
funkcyjne w Zespole Szkół Geodezyj-
no-Drogowych i Gospodarki Wodnej 

oraz Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, 
a także przy szkołach podstawowych  
w Bronowicach Małych i Mydlnikach. 
Powstały nowe place zabaw przy szko-
łach podstawowych i bieżnie w Szkole 
Podstawowej Nr 50 i Nr 93.  
» W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Nr 8 wybudowany został zespół boisk 
szkolnych w ramach programu „Orlik”, 
które do dzisiaj służą uczniom i młodzie-
ży z terenu naszej dzielnicy.
» Opracowywana jest dokumentacja 
projektowa, związana z rozbudową szko-
ły Podstawowej Nr 50 przy ul. Katowic-
kiej 28. 

Drogi i Chodniki:
» Remont ul. Tetmajera i Pod Strzechą.
» Remont dwóch fragmentów ul. Zarzecze.
» Remont fragmentu ul. Na Błonie.
» Remont ul. Łupaszki i Witkiewicza.

» Remont ul. Piastowskiej i nakładka na 
    ul. Pasternik.
» Wykonanie nakładki na ul. Złoty Róg 
     i remont ul. Lindego.

Zieleń:
» Rewitalizacja skweru po byłym po-
mniku Koniewa w Parku Młynówka 
Królewska (inwestycja w trakcie reali-
zacji). 
» Zlecenie opracowania koncepcji bu-
dowy Parku Tetmajera i Parku przy ul. 
Radzikowskiego, na części terenu po 
byłym Motelu Krak.
» Wykup terenów położonych na terenie 
Parku Młynówka Królewska.
» Nasadzenie drzew, krzewów i roślin na 
terenie Dzielnicy.
» Budowa wybiegu dla psów w Parku 
Młynówka Królewska i ogródka jorda-
nowskiego na trenie zielonym przy ul. 
Krzywy Zaułek.
» Smoczy skwer – Młynówka Królewska.

Pozyskanie tak wysokich środków 
było możliwe dzięki dobrze przygotowa-
nym przez Zarząd Dzielnicy koncepcjom 
i ich merytorycznym uzasadnieniom, 
we współpracy z dyrektorami placówek 
oświatowych i jednostkami miejski-
mi, takimi jak: Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, Zarząd In-
frastruktury Sportowej, Zarząd Zieleni 
Miejskiej, Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty.

Korzystając z okazji, u schyłku ka-
dencji samorządowej składam gorące 
podziękowania Prezydentowi Miasta 
Krakowa – prof. Jackowi Majchrow-
skiemu, Radnym Miasta Krakowa, Rad-
nym Dzielnicy, kierownikom i pracow-
nikom wszystkich jednostek miejskich 
i służb miejskich, za konstruktywną 
współprace i wspólne działania na rzecz 
wspólnoty samorządowej, którą tworzą 
mieszkańcy naszej dzielnicy.
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UTRUDNIENIA 
DLA PASAŻERÓW 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
I KIEROWCÓW

związane z przebudową 
skrzyżowania ulic: Karmelickiej i Królew-
skiej z Alejami Trzech Wieszczów oraz ciągu 
ulic: Królewskiej, Podchorążych, Bronowic-
kiej wraz z pętlą w Bronowicach. 

Na ulicy Urzędniczej został uruchomiony 
specjalny punkt informacyjny dla mieszkań-
ców, którzy w godzinach od 8.00 do 16.00 
mogą uzyskać informacje na temat wspo-
mnianej przebudowy.
Informacje można także uzyskać pod nu-
merem telefonu: 515 078 499.
Prace przewidziane są na 12 miesięcy, ale komu-
nikacja tramwajowa, powinna zostać przywró-
cona po 10 miesiącach.

◁▷

Plac zabaw w trakcie budowy

Po czterech latach starań ruszyły 
Prace budowlane w rejonie ul. l. rydla 

ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

Pierwszą inwestycją jest plac za-
baw przy ul. Krzywy Zaułek. 

Remont już ruszył i ma się zakończyć 
30 września tego roku. Na nowym pla-
cu przewidziane są urządzenia dla dzieci  
w różnym wieku, między innymi huś-
tawka dla maluszków, zestaw zabawowy 
z kolejką, piramida wspinaczkowa. Dla 
dorosłych mieszkańców natomiast zo-
staną zamontowane dwa urządzenia do 
ćwiczeń, nie zabraknie ławek i elemen-
tów małej architektury. Przebudowane 
będą ciągi piesze, pojawią się nowe na-
sadzenia drzew i krzewów. Projekt reali-
zowany jest ze środków budżetu miasta. 
Efekt zobaczymy już niebawem.

O potrzebie powstania „psiego wy-
biegu” mówiliśmy od dawna. Udało się. 
Właśnie powstaje on na terenie Młynów-
ki Królewskiej, przestrzeń przyjazna nie 

tylko dla zwierząt, ale i ich właścicieli. 
Zostaną tam zamontowane tunele, kład-
ki, słupki do slalomów, przeszkody do 
ćwiczeń oraz toaleta dla psów. Dołożo-
ne zostaną lampy, aby poprawić oświe-
tlenie, zamontowane poidełka na wodę 
oraz ławki, a cała powierzchnia wybiegu 
będzie ogrodzona.

Termin zakończenia prac wyzna-
czony jest na 30 października tego roku. 

Ostatnią, niewidoczną jeszcze inwe-
stycją jest przebudowa dróg wewnętrz-
nych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi  
z Łobzowa, Staszczyka, Krzywy Za-
ułek, która została wpisana do budżetu 

miasta na lata 2017-2019. Trwają wła-
śnie prace projektowe, a Rada Dzielni-
cy uchwałą nr LI/383/2018 z 17 maja 
2018 r. zaopiniowała pozytywnie pro-
jekt koncepcyjny „Rozbudowy i bu-
dowy dojść i dojazdów do budynków 
mieszkalnych oraz urządzeń z nimi 
związanych oraz miejsc postojowych 
wraz z oświetleniem, odwodnieniem  
i przekładkami kolidującego uzbrojenia 
na działkach nr: 107/20, 489/11 obr. 3 
Krowodrza w rejonie ulic: Rydla i Krzy-
wy Zaułek w Krakowie”. Realizacja inwe-
stycji przewidziana jest na rok 2019.

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania ww. inwestycji, 
a przede wszystkim Radnemu Miasta 
Krakowa Aleksandrowi Miszalskiemu 
za przychylność i wsparcie.

JESIENNE PORZĄDKI

DZIELNICA VI (terminy odbioru):
4, 11, 18 i 25 października
3, 8, 15, 22 i 29 listopada oraz 6 grudnia

Dodatkowe informacje na temat programu 
można uzyskać pod numerem telefonu  

801 084 084. 

Do 7 grudnia trwa w Krakowie pro-
gram odbioru odpadów zielonych – 
traw, liści, rozdrobnionych gałęzi, ścię-
tych zielonych części roślin. 
Udział w programie nie wiąże się z żad-
ną dodatkową opłatą.

Budowa wybiegu dla psów
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Scena finałowa Stragany gotowe – w oczekiwaniu na rozpoczęcie

Śpiewak operowy, Jakub Oczkowski po mistrzowsku wcielił się w rolę wielkiego tenora

Dziwne pytanie – rzekłby każ-
dy jeszcze w połowie naszego 

festynu, który miał miejsce w sobotę 
8 września. Dopiero co zakończył się 
spektakl muzyczno-wokalny „Uśmiech-
nij się z Kiepurą”. Śpiewak operowy 
– Jakub Oczkowski prezentowanymi 
utworami po mistrzowsku wcielił się 
w rolę wielkiego tenora Jana Kiepu-
rę. Perfekcyjnie przygrywała mu jede-
nastoosobowa orkiestra pod dyrekcją 
Mieczysława Smydy. Między utworami 
zajmujące opowieści o życiu mistrza 
opery snuł Łukasz Lech, jeden z czoło-
wych polskich konferansjerów, w opinii 
niektórych następca nieodżałowanego, 
zmarłego kilka lat temu, Bogusława 
Kaczyńskiego. Wszystkim obecnym na 
długo zapadnie w pamięć ten występ, 
a szczególnie scena finałowa, w której 
tenor stojąc wyprostowany w sunącym 
powoli przez środek tłumu odkrytym 
automobilu, rocznik 1917, śpiewa stary 
przebój „Blondynki, brunetki”...

Mimo, że potem nastąpił ciąg dalszy 
festynu z loteriami, aukcjami, konkur-
sami to wydawać się mogło, że nic już 

JEDNA CZY DWIE GWIAZDY MUZYCZNE
NA XVI ŚWIĘCIE ULICY WŁODZIMIERZA TETMAJERA? 

nie wzbudzi wśród widowni podobnych 
emocji, jak wyżej wspomniany spektakl. 
A jednak... Było trochę po dwudzie-
stej, kiedy na scenie pojawiła się bardzo 
skromnie wyglądająca grupa śpiewaków 
i śpiewaczek – zespół „Namuzowani”. To 
był ostatni dwugodzinny punkt naszego 
festynu pt. „Zabawa taneczna”. 

No i zaczęło się... Po wstępnych tak-
tach widać było, że będzie dobrze... Ale 
to był dopiero początek. Zespół rozkrę-
cał się z minuty na minutę. Wspaniałe 
głosy, wielka energia i dynamika spo-
wodowały, że coraz więcej i więcej ludzi 
zaczynało tańczyć. „Namuzowani” bawi-
li, wzruszali, wręcz czarowali ze sceny. 

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

Nawet powściągliwi na wcześniejszych 
festynach widzowie ruszyli „w tany”. 
Nie będzie przesadą jeśli napiszę, że 
ten zespół podbił Bronowice szturmem! 
Nawet niemłodzi już mieszkańcy mówi-
li, że nie pamiętają tak dobrej zabawy.  
I kto by się spodziewał, że tego pochmur-
nego przecież wieczora zaświeci nad 
Bronowicami nie jedna, a dwie piękne 
Gwiazdy. Ta druga to zespół „Namuzo-
wani”. Bardzo dziękujemy!

PS
Wyrazy wielkiego uznania dla kole-

żanek i kolegów z Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic i jego sympatyków za wielką 
pracę przy organizacji święta. Dziękuje-
my za wsparcie otrzymane od Centrum 
Kultury Dworek Białoprądnicki i Rady 
Dzielnicy VI. Dziękujemy Pani Elżbiecie 
Konstanty za udostępnienie zwiedzającym 
pracowni patrona naszego święta.

◁▷
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PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU TETMAJERA w BRONOWICACH MAŁYCH

Stragany gotowe – w oczekiwaniu na rozpoczęcie

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

PARK TETMAJERA

Szanowni Państwo, podczas obcho-
dów Święta ulicy Tetmajera, Zarząd 

Zieleni Miejskiej wraz z trzema pro-
jektantkami zaprezentowali koncepcję 
Parku Tetmajera. Dla tych z Państwa, 
którym nie udało się z nią zapoznać po-
zwolę sobie opisać ją w kilku słowach. 
Park jest projektowany na terenie Stru-
gi Bronowickiej (dz.160/4 obr.40 Kro-
wodrza) oraz na terenach okalających 
jezioro przy ul. Tetmajera. Niestety na 
terenie Bronowic występuje coraz inten-
sywniejsza, miejscami wręcz chaotycz-
na, zabudowa. Należy zatem zabezpie-
czyć oraz zagospodarować możliwie jak 
największe tereny zielone dla przyszłych 
pokoleń. Koncepcja zakłada kilka ele-
mentów parku, które jednocześnie będą 
mogły stanowić etapy jego realizacji. Ze 
względu na wydłużony charakter dział-
ki Strugi Bronowickiej zdecydowaliśmy 
się na ścieżkę zdrowia. Przewidziana 
jest również edukacyjna ścieżka leśna, 
w formie drewnianych podestów pomię-
dzy drzewami, gdzie będą zamieszczone 
informacje o dzikich gatunkach zwierząt 
odwiedzających Bronowice, roślinności 
leśnej, rybach i pszczołach. Kolejne za-
łożenia to plac zabaw i miejsca pikniko-
we oraz utrzymanie istniejącej pasieki. 
Najciekawszymi natomiast elementami 
parku wydają się ogrody. Ogród wiejski 
(przy drewnianym płocie zobaczymy 
kwiaty, dawniej powszechnie występu-
jące w zagrodach bronowickich) zloka-
lizowany w pobliżu obecnego parkingu  
i ogród sensoryczny, który powstanie 
przy jeziorku. Będzie to ogród wrażeń. 
Będzie można napawać się zapachem 

kwiatów, a ścieżki będą miały różno-
rodną fakturę (otoczaki, szyszki, piach).  
W pobliżu planujemy hamaki, aby moż-
na było w pełni odprężyć się w strefie re-
kreacyjnej nad stawem. 
Część leśna pozostanie lasem przeciętym 
kilkoma ścieżkami. Projektowany jest le-
śny plac zabaw dla dzieci, pobudzający 
wyobraźnię i zachęcający do kreatywnej 
zabawy. Pierwotna koncepcja, jeszcze ty-
dzień temu, zakładała trzy połączone po-
mosty na jeziorze. Niestety spotkała się 
z protestem wędkarzy, będących dotych-
czas dzierżawcami terenu, w związku  
z czym została „okrojona” do jednego po-
mostu. Podobnie jak Państwo jesteśmy 
rozczarowani takim rozwiązaniem, po-
nieważ właśnie półdziki charakter parku 
w połączeniu z pomostami na wodzie, 
stanowił pełnię możliwości obcowania 
z przyrodą. Na pomostach miały znaj-
dować się informacje o gatunkach ryb 
pływających w stawie. Zgodnie z Pań-
stwa wolą wraz z Sekretarzem Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic, Janem Urba-
nowiczem, będziemy nadal zabiegać  
o zagospodarowanie tego terenu w myśl 
Państwa oczekiwań. Mam nadzieję, że 
osiągniemy kompromis, ponieważ myślę 

że jest on możliwy i zupełnie niepotrzeb-
ne są antagonizmy pomiędzy mieszkań-
cami a dotychczasowymi gospodarzami 
tego terenu. 

Co dalej? Takie pytanie najczęściej 
Państwo zadawali mi podczas konsul-
tacji w sprawie parku. Na moje gorące 
prośby związane z parkiem odpowie-
dział Radny Miasta Aleksander Miszal-
ski, dzięki któremu w bieżącym budżecie 
zabezpieczono środki na prace projek-
towe, inwentaryzację fauny i flory, jak 
również uporządkowanie terenu. Naj-
prawdopodobniej będzie ono możliwe 
na końcu roku, po okresach lęgowych  
i opadzie liści. Na tym jednak nie koniec.
Przed nami walka o dalsze środki. Wraz 
z Janem Urbanowiczem mamy poparcie 
Pana Miszalskiego i obiecujemy walczyć 
o realizację parku ze wszystkich sił, bo 
sami Państwo widzą, że wystarczy ty-
dzień, żeby coś „wypadło” z projektu.

Mieszkańcom serdecznie dziękuję 
za ciepłe i niezwykle miłe przyjęcie Pań 
projektantek oraz przedstawicieli ZZM, 
i poparcie w sprawie parku. Mam na-
dzieję, że wieloletnie starania Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic o Park wresz-
cie zakończą się sukcesem.

ELEMENTY PARKU: A - leśny charakter parku

E - leśny plac zabaw F - drewniane trapy G - miejsca piknikowe H - genius loci miejsca

B - strefa rekreacyjna C - ścieżka zdrowia D - ogród sensoryczny
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Od lewej: Julian Kukla i Józef Morawiec

KAZIMIERZ BARCZYK
Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego

Przed Samorządem Województwa 
Małopolskiego stoi szereg wy- 

zwań zmierzających do usprawnienia 
komunikacji w Krakowie. Sprawa, która 
jest mi szczególnie bliska to rozwój Szyb-
kiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie.

Jestem przekonany, że w Krakowie 
nie uda się rozwiązać problemu korków 
i smogu bez rozwoju transportu kole-

Z BRONOWIC DO CENTRUM W 7 MIN 
SZYBKĄ KOLEJĄ  AGLOMERACYJNĄ

jowego, który jest najszybszy, najtań-
szy i najbardziej ekologiczny. Nie da się  
z żadnej z dzielnic dojechać do centrum 
szybciej ani tramwajem, ani autobusem, 
ani samochodem. Od lat zabiegam o jak 
największą aktywność samorządu wo-
jewódzkiego w tym zakresie, jako wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego oraz przewodniczący 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma-
łopolski. W tej właśnie materii podją-
łem współpracę z przewodniczącym 
Dzielnicy VI Bogdanem Smokiem.

Efektem naszych działań jest m.in. 
powstający właśnie przy ul. Armii Krajo-
wej, nowy przystanek kolejowy Kraków-
-Bronowice, który zostanie uruchomio-
ny w przyszłym roku. Dla mieszkańców 
Bronowic oznacza to, że do ścisłego cen-
trum miasta dojadą dosłownie w siedem 
minut. Ale przystanek będzie też waż-
nym węzłem komunikacyjnym. W jego 
sąsiedztwie planowana jest budowa par-

kingu „park and ride”, który służyć będzie 
między innymi mieszkańcom Krakowa, 
a w szczególności Bronowic, którzy będą 
chcieli skorzystać z kolei aglomeracyjnej. 
Do nowo powstającej inwestycji popro-
wadzi też ścieżka rowerowa, budowana 
wzdłuż ul. Armii Krajowej i co najważ-
niejsze, kładka pieszo-rowerowa po pół-
nocnej stronie wiaduktów, która skomu-
nikuje dworzec kolejowy z Bronowicami 
Małymi (z nowo budowanym osiedlem  
„Mieszkam w Mieście”, ul. Katowicką, 
Tetmajera i pod Strzechą).

A kiedy do ruchu pasażerskiego uda 
się przystosować także kolejowe obwod-
nice Krakowa (Mydlniki – Bieżanów 
oraz Batowice – Podłęże), o co zabie-
gam, to Dzielnica VI zyskałaby świetne 
połączenia z całym miastem.

Plan jest ambitny, ale wykonalny. 
Jestem przekonany, że dzięki współ-
działaniu samorządów dzielnicy, miasta 
i województwa uda się go zrealizować. 
Co najważniejsze, znacznie ułatwiłby 
życie mieszkańcom Bronowic i okolicz-
nych miejscowości. A to jest coś na czym 
szczególnie zależy przewodniczącemu 
Dzielnicy i mnie, jako radnemu Sejmiku 
z Krakowa.

O Wróżnej Górze i stawach 
w Starej Wsi
Julku – na nagraniu w  internetowym 
Bronowickim Archiwum  Społecznym 
wspominasz, że na Pasterniku, na Wróż-
nej Górze obok jeziora lądowały dwupła-
towce.

Julian: Tak, przed wojną tam nie było 
żadnych drzew. Tam samoloty lądowały. 
Tam na tym  poligonie  wojskowym?

Józef: Nie, poligon był po drugiej 
stronie ulicy Pasternik. Po tej stronie są 
rowy, ale to nie pozostałość okopów, tyl-
ko odpływał nimi nadmiar wody do sta-
wów w Rząsce. Na miejscu tego lasu nic 
nie rosło. Gospodarze w Bronowicach, 

Porozmawiajmy o Bronowicach

Od kilku już lat związana z Towarzy-
stwem Przyjaciół Bronowic Natalia Martini 
realizuje projekt „Bronowickie Archiwum 
Społeczne”.  Idąc podobnym tropem posta-
nowiłem przeprowadzać cykl wywiadów  
z osobami, które pamiętają dawne czasy  
w naszej dzielnicy.
 
Krótka prezentacja moich rozmówców:

Julian Kukla, rocznik 1936, od uro-
dzenia  do  1960 r. zamieszkiwał przy 
ul. Lindego, obecnie mieszkaniec dziel-
nicy Nowa Huta, członek TPB.

Józef Morawiec, od urodzenia 
(1951) mieszkał przy ul. T. Boya-że-
leńskiego, obecnie przy ul. Władysława 
żeleńskiego.

Dzisiaj część pierwsza wywiadu.✳

Julian Kukla i Józef Morawiec 
wspominają dawne Bronowice cz. I

✳ Krótkie objaśnienie do wywiadu: w  nawiasach podawałem moje komentarze, jako że gwara brono-
wicka, niektóre zwroty i skróty myślowe Juliana i Józefa dla młodszych  lub napływowych mieszkańców 
naszej dzielnicy mogą być niezrozumiałe.

którzy mieli krowy wypasali je tam za 
jakąś odpłatnością dla gminy.

Julian: Ten krzyż przy ul. Tetmajera 
przed jeziorem jak się idzie do Rząski,  
teraz zarośnięty, wtedy  było widać już  
z daleka.
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Nie wiadomo kto postawił ten krzyż?
Julian: Tam żyd miał knajpę, jak się 

szło do Rząski.
Józef: To były bajki, takie opowiast-

ki starszych ludzi, że tam knajpa się za-
padła i powstało jezioro.

Julian: Ludzie mówili, że król jak 
wracał ze Śląska na Wawel, to tam przy 
tym jeziorze pucowali się przed wjaz-
dem do Krakowa.

Józef: W każdym bądź razie Jasiu 
Klima i Józek Malara, taki parobek  
u Frania Kosonia (gospodarz z ul. Pod 
Strzechą) wypasali za parę groszy tam 
te krowy ludziom. I tam krowy piły 
wodę z tego jeziora. Jak krów zaczęło 
brakować, to gmina postanowiła to za-
lesić. Jak szedłem do wojska w 1969 to 
już zalesiali.

Czyli tam była taka wielka łąka, się-
gająca aż do zakonnic w Rząsce?
Józef: Zaraz, zaraz. Nie rozpędzaj się. 

Las był w Bronowicach, ale dalej niż 
teraz, za dużą łąką, która była koło je-
ziora. 
Julian: A z tymi samolotami to było 

tak. Za władzy ludowej po wojnie były 
tam pokazy lotnicze i dwupłatowce 
tam lądowały, tam wzdłuż ulicy Tetma-
jera na Wróżnej Górze. 

Józef: A tym lasem opiekował się 
leśniczy Wojdyła. Miał tam taką budę,  
w której stróżował. Myśmy tam jako 
młode chłopaki chodzili na grzyby do 
tego lasu, a on nas gonił stamtąd. Było 
tak, że żeśmy chodzili za tymi grzyba-
mi, a on zawsze nagle wyrastał przed 
nami jak spod ziemi. że niby sadzonki 
deptamy – taki miał pretekst. Potem 
przed emeryturą Wojdyła wziął sobie 
do pomocy Mańka Dukałę. 
A w 1970 jezioro wziął KFAP (Krakow-
ska Fabryka Aparatów Pomiarowych), 
który miał koło wędkarskie. Spuścili 
całą wodę i wpuścili tam koparki, któ-
re ukształtowały jezioro w obecnym 
kształcie, łącznie z utworzeniem wy-
sepki. Wcześniej to jezioro nie miało 
takiego regularnego kształtu, a brzegi 
były pełne sitowia. Później po kilku la-
tach zrobili ogrodzenie. Potem KFAP 
upadł, ale dalej to dzierżawi jakieś koło 
wędkarskie.
Ale wkrótce tu ma być park dla miesz-
kańców. Znowu teren będzie ogólnodo-
stępny. 
Czyli w tzw. starej wsi, czyli obecnych 
Bronowicach Małych, były trzy stawy? 
Jeden na obecnym placu zabaw przy 
kuźni, drugi nieco wyżej w miejscu 
obecnego parkingu przy Tetmajera za 

Rydlówką i ten trzeci zwany „jezior-
kiem” na Wróżnej Górze?

Józef: Był jeszcze czwarty „dworski”, 
taki mały przy ulicy Pod Strzechą, przed 
obecnym kościołem świętego Antoniego. 
Był otoczony kasztanami i służył głównie 
do celów przeciwpożarowych. Kilka tych 
kasztanów rośnie tam jeszcze. (wzdłuż 
ul. Pod Strzechą)

O starych cmentarzach
Julian: A wracając jeszcze do okolic 

Wróżnej Góry. Mało kto wie, że na tzw. 
Sinowych Dołach (za kościołem św. An-
toniego, bliżej fortu Mydlniki) był cmen-
tarz.
Może choleryczny cmentarz, tych zmar-
łych na epidemię cholery?

Józef: Choleryczny był w Bronowi-
cach Wielkich….

Julian: I na Zarzeczu, tam obok fi-
gurki (przy Armii Krajowej). Ale tam na 
Sinych Dołach to był zwykły stary cmen-
tarz, bardzo dawno temu. Staszek Mło-
dzianowski wyciągnął skądś to… (znalazł 
w dokumentach).

O ulicy Lindego
Julian: Tam za moich czasów to była 

taka ulica piaszczysta, że ojciec jak nie 
przywiózł węgla do września, to potem 
nie mógł wóz wjechać – jak się zaczęły 
deszcze.

Jak zachorowałem jesienią albo zimą, 
to pogotowie przyjeżdżało pod kapliczkę, 
pod Pietrzyka (skrzyżowanie ulic Na Bło-
nie/Filtrowa) i dalej to już szli z noszami.
Na jednym zdjęciu przed domem gracie 
w piłkę na jakimś placu?

Julian: To się w szmaciankę grało. 
Droga w jednym miejscu była taka sze-
roka, że można było grać.

O okupacji
Julian: A sporo opisałem w najnow-

szych Bronowickich Zeszytach w arty-
kule „Gdzie są chłopcy z tamtych lat”. 
Ale z tych chłopców został Sołek, Witek 
(nazwiska) i ja. Ale ja najmłodszy jestem.

Pamiętam jak mama handlowała na 
wsiach niemieckimi swetrami. Odebra-
liśmy je z mamą na Szlaku (ul. Szlak)  
i szliśmy na nogach do Bronowic przez 
Zarzecze. Mama niosła w płachetce te 
swetry. Nagle zza zakrętu wychodzi pa-
trol niemiecki i maszerują ku nam. Nas 
zmroziło, bo przecież mogli mamę zre-
widować – co tam takiego niesie w tej 
płachetce. A wtedy pewnie od razu na 
Gestapo i obóz w Oświęcimiu. Byśmy 
wyszli kominem stamtąd…

O fryzjerze żmudzie
Julian: Fryzjer żmuda salon miał 

przy ul. Bronowickiej (obok ul. Wallek-
-Walewskiego). Raz była taka sytuacja 
podczas okupacji. Przychodzi Gestapo-
wiec do strzyżenia „Heil Hitler”, roze-
brał się, tylko kaburę wziął ze sobą na 
fotel. A żmuda mówi do chłopów cze-
kających do strzyżenia: „Poczekajcie 
chłopy tylko wpierw tą świnię ostrzygę 
i ogolę”. Chłopy nic nie gadali, bo Nie-
miec  wyższy stopniem był i czekali. Po 
wszystkim, założył kaburę, ubrał się  
i do żmudy mówi: „Ile płacę za tą świ-
nię?”. Wszyscy zbledli, żmuda też bąka: 
„Nic, nic”. Ale on zapłacił i mówi – „Na 
drugi raz niech pan uważa, bo pan trafi 
na innego”.

O policjancie Szczepańskim
Józef: Szczepański był granatowym 

policjantem. Ale uratował Bronowice 
od pacyfikacji . Takiej jak była na Woli. 
Wiem to od mojej matki (Marii), a ona 
od ojca (Władysława), bo był w AK. 
Szczepański przejął donos na Bronowi-
ce, który już szedł do Gestapo.

O pacyfikacji Woli Justowskiej 28 
Lipca 1943

Józef: Na Woli wyprowadzili ludzi  
i wystrzelali.

Julian: Tam jak mieszkali Bielec-
cy, mieszkała nauczycielka. Wpadli 
(Niemcy), znaleźli maszynę do pisania, 
ulotki. Od razu ją w domu zastrzelili. 
Na moście na Rudawie już stali Niem-
cy. Mama mnie wysłała po borówki. 
Idę od jakiejś gospodyni z tym słoikiem  
z borówkami, a tu widzę – jadą od Kra-
kowa Niemcy. Z osiem dużych ciężaró-
wek. Pobiegłem do domu (ul. Lindego) 
czym prędzej, słoik z borówkami się 
rozbił. Ojciec kolegi miał kenkartę (do-
kument tożsamości), szedł obok mostu 
na Rudawie, chwycili go, na pakę i leżał 
na tym polu bez ruchu dwa dni z resztą 
ludzi z Woli.

Józef: Ale go nie zastrzelili?
Julian: Jego nie, ale innych wypro-

wadzali i w jednej ze stodół rozstrzeli-
wali. 

Gdyby w poniższym wywiadzie pojawia-
ły się nieścisłości, niedociągnięcia, o które 
nietrudno po upływie tylu lat od opisywa-
nych wydarzeń, to prosimy o przysyłanie 
ewentualnych sprostowań na mój adres  
mailowy: antosiewicz.waldemar@gmail.com. 
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LII sesja Rady Dzielnicy VI od-
była się 21 czerwca 2018 r. 

Podjęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr LII/384/2018
w sprawie projektu Zarządzenia Prezyden-
ta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia 
okręgów wyborczych w wyborach do Rad 
Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2018. 
UCHWAŁA Nr LII/385/2018
w sprawie projektu doposażenia placu za-
baw przy ul. Młodej Polski.
UCHWAŁA Nr LII/386/2018
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018.
UCHWAŁA Nr LII/387/2018
w sprawie wskazania kandydata na członka 
Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic.

Co 
Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: alicjagackiewicz@op.pl

Grypa 65+
program bezpłatnych szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób 
po 65. roku życia.

W ramach Dzielnicowego Progra-
mu Ochrony Zdrowia i Profi-

laktyki Zdrowotnej od września br. roz-
poczną się bezpłatne szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców po 65. roku życia. 

Realizatorem programu, tak jak w latach 
ubiegłych jest:

Jurajskie Centrum Medyczne,
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 9, Kraków 

tel. 12 622 88 80

Środki na ten cel przeznaczyła Rada Dziel-
nicy VI Bronowice. 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Seniorze 60+ potrzebujesz
drobnych napraw domowych:
elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich, 
stolarskich, malaraskich i nie wiesz gdzie 
szukać pomocy dzwoń:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
więcej na www.dlaseniora.krakow.pl

Aby skorzystać z programu „Złota rączka”, 
wystarczy zadzwonić pod numer telefonu  
12 616 78 14, wskazać jakiego rodzaju po-
moc jest potrzebna, podać dane kontaktowe  
i wiek oraz opisać swoją sytuację. Zgłoszenia 
przyjmują pracownicy Biura MOWIS. Jeśli 
po wstępnej weryfikacji zgłoszenia osoba 
dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do 
programu, pracownicy MOPS skontaktują 
się z nią w celu umówienia wizyty. Wszyst-
kie zrealizowane usługi potwierdzane są  
pisemnie – zgodnie z protokołem wykona-
nia naprawy. ◁▷

VII Kadencja Rady Dzielnicy VI 
2014-2018 dobiega końca  

i tym samym dobiega końca moja pierwsza 
kadencja radnej dzielnicy. Startowałam do 
Rady Dzielnicy, ponieważ chciałam praco-
wać nad poprawą jakości naszego otocze-
nia. Oglądając zdjęcia sprzed kilku lat moż-
na dostrzec znaczące różnice w wyglądzie 
zieleni, co jest zasługą wielu osób, w tym 
moją.

Odczuwam z tego wielką dumę, ale od-
czuwam ją także z tego powodu, że wielu z 
Państwa chciało ze mną pracować. W trak-
cie całej kadencji otrzymałam od Miesz-
kańców, od Państwa wiele zapytań, propo-
zycji ulepszeń, podziękowań za mój wkład, 
słowa wsparcia i motywacji. Mieszkańcy 
Bronowic czujnie obserwują działania 
Rady Dzielnicy i doskonale wiedzą, w któ-
rym kierunku należy wspierać rozwój na-
szej wspólnej przestrzeni, a także – co było 
dla mnie bardzo cenne – potrafią wesprzeć 
działania dobrym słowem.

Wiele mojej pracy, a także pracy innych 
radnych i inspektorów jednostek miej-
skich zostało włożonych w rozwój naszej 
wspólnej przestrzeni. Jesteśmy jednak na-
dal daleko od tego, aby móc powiedzieć, 
że praca jest zakończona. Zmiany, które 
obserwujemy to doskonała podstawa, na 
której można budować wielofunkcyjną 
przestrzeń publiczną. Jedna z najbardziej 
czasochłonnych i złożonych prac jaką ja 
wzięłam na siebie, to doprowadzenie do 
uregulowania stanu prawnego poszcze-
gólnych terenów zielonych i zwrócenie 
uwagi jednostek miejskich, aby tereny te 
objąć opieką, bo były skrajnie zaniedbane.  
W wielu przypadkach zakończyło się to po-
wodzeniem, ale w innych, z uwagi na pewne 
komplikacje, na zmiany trzeba będzie po-
czekać. Dotyczy to np. terenu pomiędzy ul. 
Piastowską i Młodej Polski. Ta część parku 
zostanie zagospodarowania dopiero wtedy, 
gdy kwestie prawne zostaną rozwiązane. 
Zależy mi na tym, aby osoby które będą 
opracowywać plan zagospodarowania tego 
terenu, zadbały o to, aby planowanie było 
całkowicie zgodne z rzeczywistą potrzebą 
mieszkańców. Jeżeli planuje się coś dla 

MARGARETA PERČIĆ
Radna Dzielnicy VI
napisz: margareta.percic@gmail.com

Podziękowanie mieszkańców lecz bez mieszkańców, to ten 
plan nigdy nie będzie optymalny. Konsulta-
cje społeczne w tym temacie miały miejsce 
w marcu 2018 roku i przekaz mieszkańców 
był jasny: kolorowe rabaty, alejka żwirowa 
bez betonowania nawierzchni, dodatkowe 
oświetlenie, pergola, ławki, czyste traw-
niki, na których mieszkańcy będą mogli 
urządzać pikniki. Park służący odpoczyn-
kowi w ciszy.

Pragnę Państwu serdecznie podzię-
kować za obdarzenie mnie zaufaniem i za 
wspieranie mojej pracy. Moja kadencja do-
biega końca i tak jak planowałam na jej po-
czątku – zrobiłam tak dużo, jak tylko zdo-
łałam w te cztery lata. Mimo, iż nie startuję 
w kolejnych wyborach, pozostaję do Pań-
stwa dyspozycji i służę pomocą czy radą.

Z wyrazami szacunku
                                           Margareta Perčić

MIEJSKI PROGRAM
„ZŁOTA RĄCZKA”
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Program Aktywności Społecznej
i Integracji Osób StarszychBiuro Miejski Ośrodek Wspierania

Inicjatyw Społecznych
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LIII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 26 

lipca 2018 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr LIII/391/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 
dwóch budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych z usługami i garażami podziem-
nymi przy ul. Balickiej w Krakowie . 
UCHWAŁA Nr LIII/392/2018
oraz UCHWAŁA Nr LIII/393/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa 
dwóch budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych z garażami podziemnymi przy ul. 
Balickiej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr LIII/394/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami 
przy ul. Lea w Krakowie.
UCHWAŁA Nr LIII/395/2018
w sprawie projektu nowelizacji Statutów 
Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określają-
cych organizację i zakres działania dzielnic.
UCHWAŁA Nr LIII/396/2018
w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych w sklepie przy ul. Armii 
Krajowej.
UCHWAŁA Nr LIII/397/2018
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
UCHWAŁA Nr LIII/398/2018
w sprawie projektu „Programu ochrony śro-
dowiska przed polami elektromagnetycz-
nymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 
2018-2022”.
UCHWAŁA Nr LIII/399/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LIII/400/2018
w sprawie rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2019 (Rada rozdysponowała środki 
w łącznej kwocie 1 803 038 zł. Szczegóło-
we rozdysponowanie ww. środków zosta-
nie opublikowane w kolejnym numerze).
UCHWAŁA Nr LIII/401/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 
341/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice  

z 25.01.2018 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, zadania inwestycyjnego planowa-
nego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice 
do realizacji w latach 2018-2019 (dotyczy 
zadania: „Budowa oświetlenia na wybiegu 
dla psów”).
UCHWAŁA Nr LIII/402/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 
342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 25.01.2018 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowa-
dzenia do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w latach 2018-2019 (dotyczy zadania: 
„Budowa zatok parkingowych przy ul. 
Bronowickiej na wysokości nr 69-71”).
UCHWAŁA Nr LIII/403/2018
w sprawie dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Kra-
kowie.
UCHWAŁA Nr LIII/4042018
w sprawie projektu rozbudowy i budowy dojść 
i dojazdów do budynków mieszkalnych w re-
jonie ulic: Rydla i Krzywy Zaułek w Krakowie.

• • •

LIV sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

23 sierpnia 2018 r. Podjęto następujące 
uchwały:

• • •

UCHWAŁA Nr LIV/405/2018
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018 . 
UCHWAŁA Nr LIV/406/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LIV/407/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyj-
nego planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2019-2021 
(dotyczy zadania: „Przebudowa ul. Wie-
rzyńskiego – jeden kierunek”).
UCHWAŁA Nr LIV/408/2018
w sprawie projektu budowy oświetlenia na 
wybiegu dla psów w rejonie skrzyżowania ul. 
Balickiej i ul. Armii Krajowej w Krakowie .
UCHWAŁA Nr LIV/409/2018
w sprawie ustalenia warunków zabudowy  
dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego z usłu-
gami i garażami podziemnymi przy ul. Brono-
wickiej w Krakowie.
UCHWAŁA Nr LIV/410/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie inwestycji 
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 

(dotyczy zadania: „Budowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej  
z ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Myczkowskiego 
w Krakowie”).
UCHWAŁA Nr LIV/411/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2019 (doty-
czy zadania: „Budowa brakującej ścieżki 
wzdłuż naturalnego koryta Młynówki 
Królewskiej w Krakowie na odcinku od ul. 
Filtrowej do Mydlnik”).
UCHWAŁA Nr LIV/412/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2019 (doty-
czy zadania: „Przebudowa ul. Na Błonie na 
odcinku od mostu na rzece Rudawa do ul. 
Zarzecze z uwzględnieniem budowy ścieżki 
rowerowej”).
UCHWAŁA Nr LIV/413/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Krakowa na rok 2019 (doty-
czy zadania: „Poszerzenie ul. Zielony Most 
w Krakowie”).
UCHWAŁA Nr LIV/414/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie inwestycji 
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 
(dotyczy zadania: „Przebudowa drogi we-
wnętrznej przy ul. Rydla 18-22 w Krako-
wie”).
UCHWAŁA Nr LIV/415/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 
Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 (do-
tyczy zadania: „Przebudowa ul. Wierzyń-
skiego w Krakowie – jeden kierunek”).
UCHWAŁA Nr LIV/416/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2019.
UCHWAŁA Nr LIV/417/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/ 
377/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 17.05.2018 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, zadania inwestycyjnego planowa-
nego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do 
realizacji w latach 2019-2020.
UCHWAŁA Nr LIV/418/2018
w sprawie zbycia części działki nr 283/1/A 
obr. 40 Krowodrza przy ul. Tetmajera 
w Krakowie.
UCHWAŁA Nr LIV/419/2018
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie inwestycji do 
Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 (do-
tyczy zadania: „Budowa zatok parkingo-
wych przy ul. Bronowickiej na wysokości 
nr 69-71”).

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.

◁▷
UCHWAŁA Nr LII/388/2018
w sprawie projektu nowelizacji Statutu Dziel-
nicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr LII/389/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2018.
UCHWAŁA Nr LII/390/2018
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Dzia-
łalności Pożytku Publicznego lub organizacja-
mi pozarządowymi .
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Do konkursu zgłoszono ponad 80 prac

Wśród wielu obrazów należało wskazać te, które nie zostały namalowane przez Matejkę

◁▷

◁▷

Kiedy ucichły emocje związane z kla-
syfikacją na koniec roku, a wszystko wo-
kół zapachniało wakacjami, uczniowie  
i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 wyruszyli na grę te-
renową. Każda edycja ma swoich boha-
terów. To taka ostatnia poważna lekcja, 
połączona z rywalizacją, zabawą, nauką.

W ubiegłym roku wędrowaliśmy 
po Krakowie śladami naszego bohate-
ra narodowego – Tadeusza Kościuszki. 
Zresztą nie tylko naszego, bo przecież 
Kościuszko zapisał się wspaniale w hi-
storii innych krajów.

W tym roku 17 czerwca zbiórką 
„pod Adasiem” o 9 rano rozpoczęliśmy 
grę pod hasłem „Wielcy Polacy na Stule-
cie Niepodległości”. Tym samym oficjal-
nie rozpoczęliśmy obchody tego Święta  
w naszej szkole. Ciąg dalszy obchodów 
nastąpi…

Uczniowie mieli do wykonania łącz-
nie dziesięć zadań w pięciu bazach.

Baza pierwsza znajdowała się przy 
pomniku Jana Matejki na Plantach. Za-
daniem – wykonywanym na czas – było 
ułożenie puzzli, przedstawiających obraz 
naszego wielkiego malarza historyczne-
go. Drugie zadanie polegało na wska-
zaniu wśród wielu obrazów, tych które 
nie zostały namalowane przez Matejkę. 
Zadania te nie przysporzyły zbyt wielu 
kłopotów.

W bazie drugiej, znajdującej się na 
dziedzińcu Kurii przy ul. Franciszkań-

kilka. Drugie zadanie polegało na ułoże-
niu limeryku, dotyczącego jednego z bo-
haterów naszej gry terenowej. Gatunek 
ten wymaga sporej kreatywności – przy 
zachowaniu ścisłych reguł tworzenia.

Piąta baza mieściła się na Placu 
Szczepańskim, obok Teatru Starego. To 
kolejne ważne miejsce na mapie kultu-
ralnej Krakowa. I jedna z najważniej-
szych scen Europy. Pierwsze zadanie, 
które mieli do wykonania nasi Uczniowie 
związane było z działalnością Andrzeja 
Wajdy. Pytania dotyczyły jego drogi ar-
tystycznej. W drugim zadaniu należało 
uzupełnić brakującymi fragmentami ty-
tuły filmów reżysera.

Emocje… Wysiłek… Wiedza i rywa-
lizacja – wszystko na 100%. 

Nie wiemy dzisiaj, jakimi drogami 
podążymy za rok i z jakimi zadaniami 
będziemy się zmagać. Jedno jest pewne 
– pod koniec czerwca 2019… kiedy świat 
znów zapachnie wakacjami wyruszymy 
na grę terenową.

GRA TERENOWA

Wyspiański zainspirował!

6 czerwca w Gmachu Głównym Mu-
zeum Narodowego w Krakowie odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu plastycz-
nego „Będą cuda! – Wyspiański in-
spiruje”. Konkurs skierowany był dla 
najmłodszych artystów – przedszkola-
ków z krakowskich i podkrakowskich 
przedszkoli. Głównym celem przedsię-
wzięcia była promocja twórczości Sta-
nisława Wyspiańskiego wśród dzieci,  
w trosce o ich wszechstronny – a więc 
również artystyczny – rozwój. Jury  
w składzie: Jagoda Gumińska-Oleksy, 
prof. UP dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, 
prof. UP dr hab. Robert Małoszowski 
oraz Katarzyna Mazgaj wybrało laure-
atów po burzliwej debacie nad pulą po-
nad osiemdziesięciu zgłoszonych prac. 

Ostatecznie przyznano następujące na-
grody i wyróżnienia w kategoriach:

RAFAŁ FUDALA
Nauczyciel PS nr 82

Dzieci młodsze:
I miejsce – Liliana Biernat za pracę „Pastelowy 
                        portret”
II miejsce – Michał Wyrwiak za pracę 
                       „Witrażowa pogoda”
III miejsce – Zuzanna Białas za pracę „Miłość”
Dzieci starsze:
I miejsce – Nikola Tomana za pracę
                      „Lena i pachnące kwiaty”
II miejsce ex aequo – Zofia Ziomek za pracę   
                      „Zosia i liście” i Julia Cygan za pracę  
                       „Helenka, córka artysty”
III miejsce – Nikolas Tverberg za pracę „Kwiaty”
Wyróżnienia: Dominika Morzonek za pracę 
„Balonowy kwiat”, Hanna Lisowska za pracę 
„Paw”, Antoni Wójtowicz za pracę „Wawelskie 
wzgórze”.

Podczas uroczystego wręczenia na-
gród członkowie jury wielokrotnie pod-
kreślali wysoki poziom i dojrzałość arty-
styczną młodych adeptów sztuki. Wszak 
nie każdy trzy czy sześciolatek może 

pochwalić się własnym dziełem na ścia-
nie Muzeum Narodowego. Wręczeniu 
nagród towarzyszyły warsztaty plastycz-
ne połączone ze zwiedzaniem wystawy 
„Wyspiański”, poprowadzone przez Ra-
fała Fudalę. Organizatorem konkursu 
było Przedszkole Samorządowe nr 82 
w Krakowie przy wsparciu Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Nagrody dla 
uczestników ufundowały księgarnie.

BEATA BANDARZEWSKA
Nauczyciel ZSO nr 8

skiej, należało przyporządkować kra- 
je, które odwiedził Jan Paweł II w cza-
sie swojego pontyfikatu i do których –  
z różnych względów, najczęściej politycz-
nych – nie mógł się udać. Drugie zadanie 
polegało na uzupełnieniu najważniej-
szych wydarzeń z życia Jana Pawła II.

Baza trzecia związana była z Mar-
szałkiem Piłsudskim. Przy jego pomni-
ku uczniowie sprawdzali swoją wiedzę 
historyczną. Większość pytań dotyczyła 
życia i działalności niepodległościowej 
Marszałka.

Baza czwarta odsyłała nas do grona 
wybitnych polskich poetów. Krupnicza 
22 – takiego adresu nie ma cała Euro-
pa. Dom Literatów zwany jest także po-
wszechnie „domem 44 wieszczów”. To  
tu powstawały znane wszystkim teksty.

Uczniowie mieli więc za zadanie 
podążyć tropem weny Wisławy Szym-
borskiej i zrekonstruować – pocięty na 
wersy – jej kilkuwersowy wiersz pt. „Na-
grobek”. Tak czy owak wena się objawiła, 
a wersji wiersza powstało co najmniej 


