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E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl



3
Zaprojektowany teren pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych i innych imprez 
o charakterze nie tylko lokalnym

Plac po pomniku Koniewa 
                        doczeka się w końcu rewitalizacji

JERZY KOPACZ
Radny Dzielnicy VI

Po wielu latach starań prowa-
dzonych z inicjatywy Rady 

Dzielnicy VI Bronowice zaświtała na-
dzieja, że sprawa uporządkowania  
i zagospodarowania placu po byłym 
pomniku marszałka Iwana Koniewa 
zbliża się do szczęśliwego zakończe-
nia. Aby zobrazować te działania i to-
warzyszącą im przysłowiową „drogę 
przez mękę” przedstawię krótki rys 
historyczny związany z tym placem. 
W 1988 r. za zgodą ówczesnych władz 
Krakowa na terenie u zbiegu ul. Armii 
Krajowej (uprzednio Koniewa) i ul. Za-
rzecze wzniesiono na monumentalnym 
postumencie okazały pomnik Iwana 
Koniewa, zaprojektowany przez artystę 
rzeźbiarza prof. ASP Antoniego Hajdec-
kiego. Nie postał on jednak długo. Już 
we wrześniu 1990 r. Rada Miasta Kra-
kowa podjęła uchwałę o jego likwidacji. 
Wówczas to wspólnie z Przewodniczą-
cym Komitetu Obywatelskiego osiedla 
„Widok” i „Widok-Zarzecze” wyrwali-
śmy z cokołu ciężkie mosiężne litery. 
Nie obyło się bez interwencji policji. Na 
szczęście nasze działanie spotkało się ze 
zrozumieniem funkcjonariuszy. Po de-
montażu pomnika został on przekazany 
stronie rosyjskiej i przewieziony do ob-
wodu Kirowskiego.

Pierwsze kroki zmierzające do 
uporządkowania i zagospodarowania 
placu podjęto w trakcie trwania piątej 
kadencji Rady Dzielnicy tj. w latach 
2006-2007. Zaowocowały one podję-
ciem przez Radę dwóch uchwał w tej 
sprawie. Uchwały te sugerowały m.in., 
aby na placu usytuować „Pomnik Stra-
żaka” w hołdzie krakowskim straża-
kom za ich ofiarną służbę. Dodatkową 
okolicznością za tym przemawiającą 
było bliskie sąsiedztwo Komendy Wo-
jewódzkiej PSP oraz Jednostki Ratow-

niczej Nr 3 przy ul. Zarzecze. Niestety 
sugestie te nie spotkały się ze zrozu-
mieniem władz miasta.

W związku z tym działania w tej 
sprawie na dłuższy czas zatrzymały się 
w martwym punkcie. Przewijały się 
w międzyczasie różne koncepcje do-
tyczące zagospodarowania placu, jak 
wzniesienie pomnika „Armii Krajowej” 
czy pomnika Wyspiańskiego. Żadna 
z nich nie została zrealizowana. I tak 
mijały lata. Do sprawy wrócono pod 
koniec 2015 r., kiedy to Rada Dzielnicy 
VI Bronowice podjęła kolejną uchwałę, 
ponownie sugerującą podjęcie przez 
władze miasta działań zmierzających 
do zagospodarowania placu po byłym 
pomniku Iwana Koniewa. Tym razem 
na uchwałę zareagowała nowo powoła-
na jednostka miejska – Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Na zorganizowanym spotka-
niu ustalono, że Rada Dzielnicy prze-
prowadzi konsultacje społeczne, które 
winny określić ramowy zakres i cha-
rakter prac modernizacyjnych. Kon-
sultacje takie zostały przeprowadzone 
na przełomie roku 2015 i 2016. Wyniki 
konsultacji stały się podstawą do ogło-
szenia w lutym 2016 r., przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej, konkursu na opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania 
placu po pomniku Koniewa.

Do konkursu zgłosił się szereg wy-
konawców. Ostatecznie po zapoznaniu 
się z nadesłanymi pracami Komisja 
Konkursowa we wrześniu 2016 r. wy-
łoniła zwycięzcę, którym została Pra-
cownia Architektury Krajobrazu  Mar-
ta Tomasiak i Maciej Siuda Pracownia 
Projektowa. 

W uzasadnieniu do przyznania 
pierwszej nagrody stwierdzono, że 
została ona przyznana ze względu na 
trafność i atrakcyjność rozwiązań oraz 
otwartość kompozycji i rozwiązań 
funkcjonalnych. W koncepcji uwzględ-
niono komunikację miejsca z otocze-
niem oraz harmonijnie ukształtowano 
przestrzeń przyszłego otwartego pla-
cu. Zaprojektowany teren pozwala na 
organizację wydarzeń kulturalnych  
i innych imprez o charakterze nie tylko 
lokalnym (np. obchody Dni Strażaka  
w Krakowie). Dodatkowo autorzy prze-
widzieli przestrzeń na montaż tymcza-
sowej sceny lub wiaty. Cokół po pomni-
ku Koniewa zaadaptowano na punkt 
widokowy, pozwalający na podziwia-
nie otoczenia i terenu Parku Młynówki 
Królewskiej. Doceniono też etapowa-
nie realizacji inwestycji uwzględnia-
jące planowaną przebudowę ul. Armii 
Krajowej oraz autorskie podejście do 
tematu elementów małej architektury. 
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Siłownia
pod chmurką
w Bronowicach

◁▷

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

Rada Dzielnicy VI Bronowice po 
zapoznaniu się z tą koncepcją wniosła 
do niej swoje uwagi, m.in. dotyczące 
montażu monitoringu oraz uwzględni-
ła w projekcie technicznym akcent stra-
żacki w formie tablicy pamiątkowej,  

w hołdzie krakowskim strażakom, 
umocowanej na granitowym głazie. 
Projekt takiej tablicy został uzgodnio-
ny z Małopolskim Komendantem Wo-
jewódzkim Państwowej Straży Pożar-
nej.

W maju 2017 r. Zarząd Zieleni 
Miejskiej podpisał umowę z Pracownią 
Architektury Krajobrazu Marta To-
masiak i Maciej Siuda Pracownia Pro-
jektowa, na opracowanie kompletnej 
pełnobranżowej dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, wraz z projektem 
wykonawczym dla terenu położonego 
w pasie Parku Młynówka Królewska, 
po byłym pomniku Koniewa, u zbiegu 
ulic Armii Krajowej i Zarzecze. Pod-
pisanie umowy nastąpiło w obecno-
ści przewodniczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice – Bogdana 
Smoka oraz członka Zarządu – Jerzego 
Kopacza. 
Termin zakończenia prac nad projek-
tem przewidziany jest na koniec listo-
pada 2017 r.

Rada Dzielnicy ma nadzieję, że 
miasto sfinansuje realizację tego pro-
jektu w 2018 r.

Podpisanie umowy – maj 2017

W rogu dużego parkingu przy ul. Tetmajera w Bronowicach Małych pojawiło się dziesięć urzą-
dzeń do ćwiczeń rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych

Wreszcie się doczekaliśmy. 
Zwycięski projekt Budżetu 

Obywatelskiego Dzielnicy VI sprzed 
dwóch lat został właśnie zrealizowany. 
W rogu dużego parkingu przy ul. Tet-
majera w Bronowicach Małych pojawi-
ło się dziesięć urządzeń do ćwiczeń re-
kreacyjnych dla młodzieży i dorosłych. 
Dla zmęczonych treningiem, tuż obok, 
dostępne są ławeczki i stoły, gdzie moż-
na odpocząć i posilić się. Osoby z od-
leglejszych części dzielnicy mogą przy-
jechać własnym środkiem transportu 
i zaparkować na rozległym parkingu. 
Ćwiczenia na siłowni można połączyć 
z innym rodzajem aktywności, jak spo-
tkanie towarzyskie, spacer z kijkami, 

jogging, jazda na rowerze. Szczególnie 
polecam weekendowe spacery po oko-
licznych uliczkach. Ruch uliczny wte-
dy niemal zamiera, a my przecież je-
steśmy w najstarszej części Bronowic, 
gdzie ciekawych miejsc nie brakuje.  
W odkrywaniu zabytków pomogą 
obustronne tablice informacyjne z ich 
opisami. To inicjatywa Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic, realizowana eta-
pami, przy wsparciu finansowym Rady 
Dzielnicy. Takie tablice mają stopniowo 
pojawiać się w całej dzielnicy.

Powróćmy jeszcze do samej siłow-
ni. Gdy o opinię na jej temat pytam 
ćwiczących mieszkańców, reakcje są  
w większości pozytywne. „Wreszcie jest 
coś takiego w Bronowicach” – usłysza-
łem od jednego z nich. Jednak pomy-
słodawcy siłowni są bardziej krytyczni.
Nie wszystkie urządzenia są dokładnie 
takie, jak sobie życzyliśmy. W przetargu 
na dostarczenie urządzeń do aktywno-
ści fizycznej wzięło udział kilka firm, 
których produkty na pierwszy rzut oka 
wydawały się bardzo podobne. Różniły 
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Widok siłowni od strony Strugi Bronowickiej

się one jednak pod 
pewnymi względa-
mi (np. odmiennym 
mechanizmem dzia-
łania, zakresem wy-
konywanego ruchu 
i komfortem pod- 
czas ćwiczeń). Dla-
tego pomysłodawcy 
projektu siłowni, bę-
dący również człon-
kami Rady Dzielnicy, 
podczas odbioru in-
westycji zgłosili za-
strzeżenia względem 

 URZĄD MIASTA KRAKOWA ZAPRASZA OSOBY, 
KTÓRE SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH,

DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE LOKALU MIESZKALNEGO 
W ZASOBIE TOWARZYSTW BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria określone  

w zarządzeniu Nr 2725/2016 Prezydenta Miasta Krakowa  z 12 października 
2016 r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących wła-
sność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale fi-
nansowym Gminy Miejskiej Kraków.
Uprawnionymi do wynajmu lokalu z zasobu TBS są osoby, które:
a) posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (tj. nieposiadające jakie-
gokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących podstawę do 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie).
b) osiągnęły średni miesięczny dochód netto, przekraczający kwoty:

Gospodarstwo jednoosobowe
minimalny dochód (miesięcznie netto) 2 000 zł, /200% najniższej emerytury/
Gospodarstwo dwuosobowe
minimalny dochód (miesięcznie netto) 1 750 zł, /175% najniższej emerytury/
Gospodarstwo wieloosobowe
minimalny dochód (miesięcznie netto) 1 500 zł, /150% najniższej emerytury/

Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z 8 lipca 2015 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków oraz pomieszczeń tymczasowych.
2. Zarządzenie Nr 2725/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z 12 październi-
ka 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 
własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, wybudowanych przy udziale 
finansowym Gminy Miejskiej Kraków. 

Pragniemy państwa poinformować  
o nowo otwartej poradni dziecka chorego 
w budynku NZOZ „Medycyna Rodzinna”, 
przy ulicy Tetmajera 2 (osobny gabinet  
i poczekalnia dla dzieci chorych – wejście 
od strony zachodniej budynku).

Remont udało się przeprowadzić dzię-
ki pomocy Rady Dzielnicy i ogromnemu 
zaangażowaniu pana Stanisława Sikory, 
radnego Dzielnicy VI, za co serdecznie 
dziękujemy, jako pracownicy przychodni, 
ale również mali pacjenci. Pragniemy także 
podziękować dyrekcji Zarządu Budynków 
Komunalnych w Krakowie za sfinansowa-
nie wymiany okien oraz częściowe doin-
westowanie drzwi wejściowych.

Całkowity remont i wyposażenie no-
wych pomieszczeń został w całości sfinan-
sowany ze środków własnych NZOZ „Me-
dycyna Rodzinna”.

Oddzielenie dzieci zdrowych od cho-
rych znacznie ułatwi prawidłowe funkcjo-
nowanie przychodni oraz zapewni kom-
fort psychiczny rodzicom, którzy obawiają 
się kontaktu dziecka zdrowego z chorym.

Dzięki tej inwestycji NZOZ będzie mógł 
realizować swoje cele, czyli wysoką jakość 
usług i respektowanie praw pacjenta.

W dalszej kolejności przewidziana 
jest budowa wiatrołapu nad wejściem do 
nowo otwartej poczekalni dziecka chore-
go. Opracowanie bezpłatnego projektu 
koncepcyjnego bocznego wejścia i wiatro-
łapu zawdzięczamy panu arch. Michałowi 
Szymanowskiemu. Inwestycja ta ma być 
sfinansowana ze środków Zarządu Budyn-
ków Komunalnych, za co z góry serdecznie 
dziękują pracownicy NZOZ- u oraz mali pa-
cjenci.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.krakow.pl, 
a także pod numerem telefonu: 12 616-82-25, 12 616-82-44 

(w godzinach 7:40 – 15:30)
oraz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK, ul. Wielopole 17a, 

gdzie również można pobrać wnioski mieszkaniowe dostępne
 w Punkcie Obsługi Mieszkańców – parter lub pokój 113, I piętro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 30 LISTOPADA 2017 ROKU

Prezes Zarządu Spółki
Renata Smoter

PRZYCHODNIA DZIECKA CHOREGO
przy ulicy Tetmajera 2

jednego, czy dwóch urządzeń. Ale zo-
stały jeszcze oszczędności z inwestycji 
i może okazać się, że będzie szansa na 
utworzenie dodatkowego stanowiska do 
ćwiczeń. Dużo zależy od Zarządu Ziele-
ni Miejskiej (ZZM) i jego ewentualnej 
zgody na uszczknięcie kilku metrów  
z przestrzeni parkingu. Musimy działać 
rozważnie, aby nie zabierać zbyt dużo 
tego terenu, pamiętając o corocznym, 
odbywającym się tu Święcie ulicy Tet-
majera. 

Proszę mieszkańców, aby propozy-
cje i uwagi, dotyczące sprawy przesyłać 
na mój adres e-mailowy. 
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PAWEŁ SKRZYPIEC
Prezes Zarządu

Pierwsza kondygnacja parkingu, wybudowana na poziomie nasypu kolejowego oraz ulicy Balickiej, w sposób naturalny zapewni komunikację pieszą – 
wizualizacja

fo
t.

 M
ie

js
ka

 In
fr

as
tr

uk
tu

ra
 S

p.
 z

 o
.o

.

„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
wraz z parkingiem P&R Bronowice 
oraz terminalem autobusowym w Krakowie”
Adres obiektu: Kraków, ul. Armii Krajowej, ul. Bronowicka, ul. Balicka, ul. Złoty Róg; Inwestor: Gmina Miejska Kraków;
Realizator: Miejska Infrastruktura Spółka z o.o.

Podstawowym założeniem pro-
jektu jest przestrzenna i funk-

cjonalna integracja wielu podsystemów 
transportu. W ramach inwestycji zapro-
jektowany zostanie dworzec autobuso-
wy komunikacji miejskiej, wyposażony  
w niezbędną dla obsługi podróżnych in-
frastrukturę, w szczególności: miejsca 
postojowe dla autobusów, przystanki 
autobusowe i tramwajowe, miejsca pod 
punkty sprzedaży biletów, poczekalnie, 
systemy informacyjne czy toalety. Dwo-

rzec zlokalizowany będzie wewnątrz 
łącznicy węzła drogowego ul. Balickiej  
i Armii Krajowej. Zadaszenie dworca 
autobusowego stanowić będzie pierwsza 
kondygnacja wielopoziomowego parkin-
gu dla samochodów osobowych, na któ-
rym kierowcy, pozostawiając swój pojazd 
będą mogli skorzystać z miejskiego, jak 
i aglomeracyjnego środka transportu 
komunikacji zbiorowej (system P+R). 
Pierwsza kondygnacja parkingu, wybu-
dowana na poziomie nasypu kolejowego 
oraz ulicy Balickiej, w sposób naturalny 
zapewni komunikację pieszą, minimali-
zując odległość dojścia pomiędzy przy-

stankami komunikacji tramwajowej  
a parkingiem. Bardzo ważnym elemen-
tem inwestycji, decydującym o jej lo-
kalizacji, jest zapewnienie powiązania 
funkcjonalnego z budowanymi w bez-
pośrednim sąsiedztwie przystankami 
kolejowymi Szybkiej Kolei Aglomera-
cyjnej (SKA) na trasie E30 i linii do Ba-
lic (inwestycja realizowana przez PKP 
PLK SA). Komunikację dworca autobu-
sowego z poszczególnymi poziomami 
parkingu zapewnią schody oraz win-
dy. Wszystko zostanie przystosowane 
również dla osób niepełnosprawnych. 
Bezpieczeństwo zapewni monitoring, 
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Komunikację dworca autobusowego z poszczególnymi poziomami parkingu zapewnią schody oraz windy - wizualizacja 
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który ma dodatkowo umożliwić anali-
zę ruchu na parkingach. Dzięki kame-
rom będzie można nie tylko sprawdzić 
liczbę wjeżdżających i wyjeżdżających 
samochodów, ale także dowiedzieć się 
w jakich godzinach jest największe na-
tężenie ruchu. Dla osób podróżujących 
rowerem zostaną zaprojektowane miej-
sca, w których rowerzysta będzie mógł 
bezpiecznie zostawić swój jednoślad  
i w dalszą podróż udać się innym środ-
kiem transportu. Obiekt ma być przy-
jazny również dla kierowców korzysta-
jących z samochodów elektrycznych. 
Parking należy wyposażyć w stacje do 
ładowania pojazdów zasilanych zielo-
ną energią. Zintegrowany węzeł wy-
posażony będzie również w elementy 
dynamicznej informacji pasażerskiej. 
Przy ulicach dojazdowych umieszczo-
ne zostaną tablice informujące w czasie 
rzeczywistym o ilości wolnych miejsc 
parkingowych. Uzupełnieniem powy-
żej opisanych rozwiązań będzie kład-
ka pieszo-rowerowa, wraz z dojściami 
i najazdami, poprowadzona nad ulicą 
Armii Krajowej, łącząca stronę zachod-
nią oraz wschodnią tej ulicy, zlokali-
zowana poza terenem kolejowym, po 

północnej stronie budowanych przy-
stanków kolejowych. Tak zlokalizowa-
na kładka pieszo-rowerowa w sposób 
naturalny zapewni komunikację pieszą  
i rowerową, terenów o dużym potencja-
le zabudowy wielorodzinnej, minimali-
zując odległość dojścia do budowanych 
przystanków kolejowymi na trasie E30 
oraz do Balic (inwestycja realizowana 
przez PKP PLK SA), dworca autobu-
sowego i przystanków komunikacji 
tramwajowej. Miejska Infrastruktura 
Sp. z o.o. uzyskała już ministerialne ze-
zwolenie na realizację zjazdu na parking 
z łącznicy. Jest także w trakcie uzyskiwa-
nia decyzji środowiskowej.

Niestety, sąsiadujący z planowaną 
inwestycją Mieszkańcy przeciwni są tej 
inwestycji, gdyż obawiają się, że może 
wzrosnąć ruch samochodowy w rejonie 
węzła komunikacyjnego, a tym samym 
zanieczyszczenie powietrza. Nie zga-
dzają się również na zniszczenie trawni-
ka, jaki znajduje się w węźle komunika-
cyjnym.

Rozumiejąc obawy mieszkańców 
Zarząd Miejskiej Infrastruktury Sp.  
z o.o. już na etapie prac koncepcyjnych 
poszukiwał takich rozwiązań, które by-

łyby mało odczuwalne i niezbyt uciążli-
we dla mieszkańców.

Stąd zaproponowano po stronie 
wschodniej inwestycji strefę buforową 
z zieleni oraz ściany wykonane z ażu-
rowych konstrukcji, obsadzonych ro-
ślinnością rekompensującą utracony 
trawnik.

Niezwykle ważną sprawą będzie 
uporządkowanie komunikacji autobu-
sowej, co bezpośrednio wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa podróżujących 
mieszkańców Krakowa i nie tylko.

Miasto Kraków zarezerwowało od-
powiednie środki finansowe na reali-
zację inwestycji, które z kolei pozwolą 
ubiegać się o środki unijne. Jeśli wszyst-
ko dobrze pójdzie, inwestycja powinna 
zakończyć się w 2019 r.

Zarząd Miejskiej Infrastruktury Sp. 
z o.o. zgodnie z przyjętą zasadą przepro-
wadzi na przełomie listopada i grudnia 
konsultacje społeczne z mieszkańcami 
Dzielnicy VI Bronowice, chcąc uzyskać 
w ten sposób opinię na temat plano-
wanej inwestycji i ewentualne uwagi.  
O sposobie przeprowadzenia konsul-
tacji zostaną Państwo powiadomieni  
w późniejszym terminie.
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XV ŚWIĘTO 
ULICY TETMAJERA

◁▷

Szczęśliwa właścicielka złotego pierścionka ...ukrytego w torcie

Scenerię dopełniły stragany

Wystawa zdjęć Andrzeja Musiała

Tłumy Bronowiczan rozgrzał występ duetu Maja i Andrzej Sikorowscy

To miał być wyjątkowy dzień 
 w naszej dzielnicy. Jako że „pięt-

naście” to okrągły jubileusz, Towarzy-
stwo Przyjaciół Bronowic postanowiło 
uczcić go, wprowadzając nowe akcenty 
do sprawdzonej formuły imprezy. Nic 
nie ujmując wcześniej występującym 
na scenie zespołom muzycznym, w tym 
roku mieliśmy prawdziwą gwiazdę. Tłu-
my Bronowiczan rozgrzał występ duetu 
Maja i Andrzej Sikorowscy. Publiczność 
nagrodziła brawami ciekawą muzykę  
i pewnie chciałaby na bis usłyszeć jeden 
czy dwa kawałki, ale niestety nie było na 
to  szans. Muzycy po ostatnim zaplano-
wanym utworze ulotnili się ze sceny jak 
kamfora. Ale w końcu czego dziś ocze-
kiwać. Za tyle zapłacono, to tyle macie. 
Jednak żal tych dawnych czasów, kiedy 
publiczność mobilizowała gromkimi 

brawami artystów, a ci wzruszeni zga-
dzali się zaśpiewać dodatkowo piosen-
kę, albo dwie. Tak niegdyś bywało. A te-
raz  muzycy chyba wzięli sobie do serca 
słowa ich własnego szlagieru sprzed lat: 
„Jak kapitalizm to kapitalizm – jeste-
śmy wielcy, byliśmy mali…”.

Uwagę przykuwała wystawa zdjęć 
nieżyjącego już lokalnego fotografa An-
drzeja Musiała. Starsi przeżyli powrót 
do czasów dzieciństwa, a młodsi ujrzeli 
inne Bronowice – z luźną, niższą  zabu-

dową, drewnianymi płotami, drogami 
bez asfaltu i chodników, za to z końmi, 
krowami i kurami.

Zainaugurowaliśmy konkurs na 
najlepszy placek. Szczęśliwi członko-
wie jury oceniający smaki wybrali zwy-
ciężczynię.

Tyle jeśli chodzi o nowości. Z rzeczy 
tradycyjnych i sprawdzonych były gry 
i konkursy, dyktanda dla dzieci i doro-
słych. Jak co roku popularnością wśród 
rodziców z dziećmi cieszyły się przejaz-
dy bryczką.

Od wielu lat stałymi, mocnymi punk-
tami święta są tort z ukrytym w środku 
złotym pierścionkiem, a także loteria  
z górą cementu jako nagrodą główną. 

Zawsze możemy liczyć na kapelę 
folklorystyczną z Mydlnik, która nawet 
stałych bywalców święta zadziwiła tego-
rocznym repertuarem. 

Od lat też na ten jedyny dzień w ro- 
ku udostępniana do zwiedzania zosta-
je pracownia malarska Włodzimierza 
Tetmajera. Oprowadzają i opowiadają  
o artyście i dawnych Bronowicach dwie 
bardzo miłe znawczynie tematu.

Święto zakończyła kilkugodzinna 
zabawa taneczna. 

Jakby na przekór wrześniowi, który 
w tym roku okazał się chłodny i desz-
czowy, to w tym jedynym dniu  na brak 
ciepła i słońca nie mogliśmy narzekać.

P.S.
I tylko wielka szkoda, że już nie 

było wśród nas naszego zmarłego kil-
ka miesięcy temu kolegi – Mariusza 
Cichońskiego. Jego energia i pomysło-
wość z pewnością jeszcze wiele dobre-
go wniosłyby do naszego święta.
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Kościuszko – tylko bohater?
A może najcenniejsza świętość narodowa?

Rok 2017 został uznany przez  
  UNESCO, Sejm i Senat Rzecz-

pospolitej rokiem Kościuszki. 15 paź-
dziernika obchodzimy 200-lecie jego 
zgonu. W całym kraju, w tym również 
w Krakowie, odbywają się różnego ro-
dzaju wydarzenia kulturalne, oświato-
we i artystyczne, związane z jego osobą. 
Niestety z różnych względów historia 
jego życia jest zapomniana. A szkoda, 
gdyż wywierał olbrzymi wpływ na ro-
daków nawet po swojej śmierci – kto 
wie czy nie większy niż za życia. Zrodził 
się wielki mit. Kościuszko inspirował, 
był ubóstwiany, uważany za wzór cnót 
obywatelskich i patriotycznych, sym-
bol wolności, ostatniego rycerza, naj-
lepszego Polaka w dziejach kraju. Ste-
fan Żeromski wspominał, że w kościele 
modlił się do niego niczym do Boga. 
W niniejszym kilkuodcinkowym cyklu 
artykułów postaram się pokazać, jak 
bardzo wpłynął na los Polski, Polek  
i Polaków. Zacznijmy od podstaw, czyli 
w wielkim skrócie podstawowe fakty  
z jego biografii. 

Urodzony w 1746 roku w rodzinie 
średniozamożnej szlachty na litewskim 
wówczas Polesiu (dziś Białoruś) młody 
Tadeusz dostaje się do elitarnej Szkoły 
Rycerskiej w Warszawie. Dzięki wytrwa-
łości, pracowitości i wyjątkowym zdolno-
ściom zdobywa stypendium królewskie 
na dalszą naukę w Paryżu. Po powrocie  
29-latek jest najlepszym w Rzeczpospo-
litej inżynierem wojskowym, fachow-
cem od fortyfikacji i artylerii. Jednak to 
za mało w kraju korupcji i protekcji, aby 
otrzymać stanowisko w armii polskiej. 
Wyzuty z majątku przez starszego bra-
ta, próbuje znaleźć szczęście w miłości. 
Zakochuje się  z wzajemnością w córce 
pysznego hetmana. Bogacz przegania 
zdolnego, ale biednego oficera wołając 
na odchodne: „Synogarlice nie dla wró-
bli, córki magnackie nie dla drobnych 
szlachetków”. Tak więc Kościuszkę po 
powrocie do ojczyzny spotykają same 
klęski, a na dodatek grozi mu zemsta ze 
strony dumnego magnata. Musi ucho-
dzić z kraju. Nie chcą go tutaj, nie ma 
dla niego miejsca. Czy jego los nie był 
trochę podobny do losu tej wielkiej fali 
młodych Polaków, których brak pracy  
i perspektyw pchnął na emigrację w po-

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

szukiwaniu lepszego życia kilka-
naście lat temu?  

Tadeusz, z przygodami po 
drodze, trafia do Ameryki Pół-
nocnej latem 1776. Bynajmniej 
nie przypadkiem. Tutaj 13 ko-
lonii postanawia zrzucić pro-
tekcję króla Anglii i wybić się 
na niepodległość. Kościuszko –  
demokrata – uznaje to za słuszną 
sprawę. A on zawsze angażuje się 
po stronie uciskanych, przeciw 
tyranii, nawet gdy ryzyko klęski 
jest ogromne, a zapłata za służbę 
wątpliwa. Kościuszko walczył za 
przekonania, nie za pieniądze. 
Anglicy za to dobrze płacili ochotnikom, 
a komfort służby był u nich europejski. 
Nasz bohater nie był zainteresowany. 
Mimo, iż obdartym amerykańskim far-
merom – ochotnikom, bez wyszkolenia, 
bez dowódców, często nawet bez butów,  
nikt w Europie nie dawał żadnych szans 
w starciu z Anglią – wówczas najpotęż-
niejszym państwem świata. 

Amerykanie zgodnie z przewidywa-
niami przegrywają bitwy i są w odwro-
cie. Kościuszko pokazuje swój kunszt 
fortyfikując dostęp do Filadelfii – stolicy 
nowo powstałego zbuntowanego pań-
stwa. Fachowo wykonuje swoją pracę. 
Zdaje ten egzamin. W nagrodę otrzymu-
je funkcję Naczelnego Inżyniera Armii 
Północnej. Anglicy uderzają z Kanady. 
Na drodze licznej, doskonale wyszko-
lonej i wyposażonej armii stoi jedyny 
amerykański punkt oporu w tej części 
kraju – Fort Ticonederoga. Kościusz-
ko przybywa i obejmuje stanowisko na 
krótko przed atakiem Anglików. Szybko 
robi rekonesans po okolicy przyszłego 
miejsca walki. Proponuje obsadzić woj-
skiem i armatami jedno z wielu nieopo-
dal leżących wzgórz. Zostaje wyśmiany 
przez swojego zwierzchnika – dowódcę 
armii. Wkrótce nadchodzą Anglicy i zaj-
mują dokładnie to wzniesienie o którym 
raportował nasz inżynier. Ze wzgórza 
rozpoczynają skuteczny ostrzał fortu. 
Cóż z tego, że Kościuszko jest moralnym 
zwycięzcą, skoro armia amerykańska 
cofa się w panice. Anglicy obsadzają ma-
łym oddziałem zdobytą z taką łatwością 
Ticonderogę i natychmiast przystępują 
do pościgu. Ale nie mają szans, by dopaść 

Amerykanów. Nowy inżynier ze swoim 
oddziałem zamienia pogoń Anglików  
w piekło. Brną po kolana w wodzie wy-
lewającej z pobliskich rzek i strumieni, 
muszą mozolnie omijać blokady i pu-
łapki. To skutecznie opóźnia pochód na-
jeźdźców. Wyćwiczone w marszach woj-
sko nie jest w stanie dogonić niewpra-
wionych i niezdyscyplinowanych jeszcze 
amerykańskich rekrutów. Ale nie można 
wciąż się tylko cofać. Kościuszko dosta-
je następne zadanie. Wybrać miejsce do 
stoczenia następnej bitwy, tak aby zmi-
nimalizować przewagę Anglików. I tutaj 
też możemy poznać mistrza, który wska-
zuje odpowiednie miejsce pod Saratogą 
nad rzeką Hudson. Fortyfikuje pozycje 
obronne i sprytnie rozmieszcza na nich 
artylerię. Anglicy przez kilka tygodni 
próbują szturmów  na zaimprowizowane 
naprędce z ziemi, drewna i kamieni szań-
ce Kościuszki. Bez powodzenia. W końcu 
zdziesiątkowani, wyczerpani, bez amu-
nicji i żywności kapitulują w październi-
ku 1777 r. To przełom w wojnie. Znaczna 
część sił angielskiego króla zostaje wyeli-
minowana z wojny. Od tej pory  inicjaty-
wę mają powstańcy. Mało tego. Francja 
na wieść o klęsce Anglii wypowiada jej 
wojnę. Ile tu zasługi naszego jak zawsze 
skromnego i cichego Tadeusza? Chyba 
niemało? A to przecież dopiero początek.

P.S.
W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa do 17 
grudnia br. otwarta jest wystawa „Rozważny i ro-
mantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki”. To ciekawa próba pokazania bohatera  
w  zupełnie  nowy  sposób.  Zapraszam do zwiedzania.

cdn.
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XLII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

31 sierpnia 2017 r. Podjęto następujące 
uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr XLII/300/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2017. 

W § 1 przeniesiono środki z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:
1. Kwotę 19 100 zł z zadania: „Dobudowa 
oświetlenia ul. Machaya (WPF)” na zadanie: 
„Remonty dróg, chodników i oświetlenia”;
2. Kwotę 11 900 zł z zadania: „Dobudowa 
oświetlenia na ul. Palmowej (WPF)” na zada-
nie: „Remonty dróg, chodników i oświetlenia”;
3. Kwotę 9 200 zł z zadania: „Dobudowa 
oświetlenia chodnika stanowiącego dojście do 
bloku 71 przy ul. Racheli” na zadanie: „Remon-
ty dróg, chodników i oświetlenia”;
4. Kwotę 4 000 zł z zadania: „Dobudowa wy-
sięgnika na ul. Przesmyk wraz z oprawą typu 
LED na istniejącym słupie” na zadanie: „Re-
monty dróg, chodników i oświetlenia”.

W § 2 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XXXV/252/2017 z 19.01.2017 r. w na-
stępujący sposób:
Kwotę 25 100 zł z zadania: „Wyniesienie 
przejścia dla pieszych na ul. Wesele (WPF)” na 
zadanie: „Remonty dróg, chodników i oświe-
tlenia”. (zadania wymienione w § 1 i § 2 na-
leżą do działu: Budowa, modernizacja, prace 
remontowe miejskiej infrastruktury drogo-
wej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, 
o którym mowa w § 66 ust.1 statutu, realiza-
tor – ZIKiT).

W § 3 przeniesiono środki z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. w następujący sposób:
Kwotę 5 535  zł z zadania: „Druk Biuletynu 
Rady Dzielnicy VI” (realizator: BR), na za-
danie: „Materiały promocyjne” (realizator: 
CM im. H. Jordana) – dział: Komunikacja  
z mieszkańcami.

W § 4 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016  
z 07.07.2016 r. z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XXVIII/221/2016 z 25.08.2016 r. w na-
stępujący sposób:
Kwotę 37 515 zł z zadania: „Doposażenie 
ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy 
Zaułek – wykonanie projektu i realizacja za-
dania – I etap (WPF)” (dział: Budowa, mo-
dernizacja, prace remontowe ogródków jor-
danowskich, zieleńców, skwerów; realizator: 
ZZM), na zadanie: „Remonty dróg, chodni-

ków i oświetlenia” (dział: Budowa, moderni-
zacja, prace remontowe miejskiej infrastruk-
tury drogowej w zakresie dróg wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w § 66 ust.1 sta-
tutu, realizator – ZIKiT).
Kwota na zadanie: „Remont dróg, chodników 
i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1, § 2 i § 4 
niniejszej uchwały wynosi 572 717 zł, realiza-
tor: ZIKiT.
UCHWAŁA Nr XLII/301/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2018.

W § 1 w związku z przekroczeniem kwoty 
wydzielonej do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2018 zmniejszono środki z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017 
z 13.07.2017 r. poprzez zmniejszenie środ-
ków wysokości 3 850 zł na zadanie: „Remon-
ty dróg, chodników i oświetlenia” (dział: Bu-
dowa, modernizacja, prace remontowe miej-
skiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 
66 ust.1 statutu, realizator – ZIKiT).

W § 2 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r.  w następujący sposób:
Kwotę 45 800 zł z zadania: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia” (dział: Budowa, 
modernizacja, prace remontowe miejskiej in-
frastruktury drogowej w zakresie dróg wska-
zanych w wykazie, o którym mowa w § 66 
ust.1 statutu, realizator – ZIKiT), na zadanie: 
„SP Nr 153 – budowa sieci oświetlenia terenu 
zewnętrznego przy szkole” (dział: Prace re-
montowe: szkół podstawowych, gimnazjów, 
przedszkoli oraz żłobków, realizator – ZEO).

Kwota na zadanie: „Remont dróg, chod-
ników i oświetlenia” po uwzględnieniu § 1 i § 
2 niniejszej uchwały wynosi 529 850 zł, reali-
zator: ZIKiT.

W § 3 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. w następujący sposób:
Kwotę 10 000   zł z zadania: „Dofinanso-
wanie projektów zgłoszonych przez organi-
zacje pozarządowe (tryb bezprzetargowy na 
podstawie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie)” (realizator: MOWIS), na zada-
nie: „Piknik – Pożegnanie lata dla osób nie-
pełnosprawnych i seniorów – mieszkańców 
Dzielnicy VI (tryb pozakonkursowy zgodnie  
z ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie – art. 19a)” 
(realizator: SO) – ww. zadania należą do dzia-
łu: Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na obszarze dzielnicy.

W § 4 zmieniono realizatorów zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. w następujący sposób:
1. W zadaniu: „Straż Miejska Oddział Krowo-
drza – zakup urządzenia do obezwładniania 
osób marki TASER” (dział: Program popra-
wy bezpieczeństwa dla gminy miejskiej Kra-
ków „Bezpieczny Kraków”, kwota – 7 500 zł) 
zmieniono  realizatora z OC na SMMK.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział
Kształtowania Środowiska

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW
2 sierpnia 2017 r. została podpisana 

umowa pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Gminą Miejską Kraków  
o dofinansowanie projektu: Realizacja Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata  2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie sytemu 
gospodarki odpadami, podziałanie 5.2.1. Go-
spodarka odpadami – zit.
Beneficjentem ww. projektu jest Gmina 
Miejska Kraków.

Projekt zakłada:
świadczenie przez wyspecjalizowany pod-
miot (na koszt Gminy Miejskiej Kraków): 

▶ usługi usuwania pokryć dachowych z azbe-
stu i usługi transportu odpadów azbesto-
wych na wniosek:

● osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego 
ogrodu działkowego,
● miejskiej jednostki organizacyjnej, 
● jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej,
● osoby prawnej, 
● przedsiębiorcy zaliczanego do mikroprzed-
siębiorców oraz małych i średnich przedsię-
biorców – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej.

▶ usługi usuwania elewacji z azbestu wyko-
nywanej na wniosek:

● osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego 
ogrodu działkowego lub
● miejskiej jednostki organizacyjnej. 

18 września 2017 r. wszedł w życie re-
gulamin określający zasady usuwania przez 
Gminę Miejską Kraków wyrobów zawiera-
jących azbest oraz odpadów azbestowych, 
przyjęty zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezy-
denta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r.
Regulamin dostępny jest na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl  
(http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2017/2239/w_
sprawie_ustalenia_regulaminu_okreslajacego_zasa-
dy_usuwania_przez_Gmine_Miejska_Krakow_wyro-
bow_zawierajacych_azbest_oraz_odpadow_azbesto-
wych.html) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta Krakowa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
zapoznania się z ww. regulaminem i zachęca-
my do skorzystania z projektu. 
Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl 
dostępne są również wnioski dla osób zain-
teresowanych świadczeniem usług usuwania 
wyrobów zawierających azbest lub odpadów 
azbestowych, organizowanych przez Gminę 
Miejską Kraków. 

Dodatkowych informacji udzielają pra-
cownicy Wydziału Kształtowania Środowiska 
Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.
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Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

• • •

XLIII sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 21 września 2017 r. Podjęto następują-
ce uchwały:

UCHWAŁA Nr XLIII/303/2017
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu pomieszczenia tymczasowego. 

Po przeprowadzonej wizji przez przed-
stawicieli Dzielnicy VI Bronowice pozytywnie 
zaopiniowano ponowne zawarcie umowy naj-
mu pomieszczenia tymczasowego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-02.7123.577.2017.AJ z 23.08.2017 r.
UCHWAŁA Nr XLIII/304/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2018.

W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. w następujący sposób: 
Z zadania: „Komenda Miejska Policji  – Ko-
misariat IV – płatne patrole w uzgodnieniu 
z dzielnicą” na zadanie: „Komenda Miejska 
Policji  – Komisariat IV – płatne patrole na 
terenie Dzielnicy VI”. Kwota 10 000 zł oraz 
realizator: OC pozostały bez zmian (dział: 
Program poprawy bezpieczeństwa dla gminy 
miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”).

W § 2 zmieniono zakresy rzeczowe  
i realizatorów zadań przyjętego Uchwałą Nr 
XLI/299/2017 z 13.07.2017 r.  w następu-
jący sposób: 
1. Z zadania: „SP Nr 50 – Święto ul. Tetma-
jera”, realizator: ZEO na zadanie: „Święto 
ul. Tetmajera”, realizator: CK Dworek Bia-
łoprądnicki. Kwota 11 500 zł pozostała bez 
zmian (dział: Lokalne wydarzenia: oświato-
we, kulturalne, sportowe i rekreacyjne).
2. Z zadania: „SP Nr 50 – Korowód Brono-

2. W zadaniu: „Zajęcia usprawniające w wo-
dzie – zakup karnetów (tryb bezprzetargowy 
na podstawie art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie)” zmieniono realizatora z CM im. H. 
Jordana na SO w zadaniu: „Zajęcia uspraw-
niające w wodzie (tryb pozakonkursowy 
zgodnie z ustawą z 24.04.2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
- art. 19a)”. Kwota 6 000 zł oraz dział: Dziel-
nicowy program wspierania osób niepełno-
sprawnych pozostały bez zmian.
3. W zadaniu: „Sportowe soboty – edukacja 
sportowa dzieci i młodzieży” (dział: Pozostałe 
wynikające z zapisów statutowych – Budżet 
Obywatelski, kwota – 21 650 zł) zmieniono  
realizatora z WS na SP.

W § 5 wskazano realizatorów dla za-
dań przyjętych Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r. w następujący sposób:
1. Zadanie: „ZSO nr 8 – zakup książek do bi-
blioteki, program zdrowego żywienia” (dział: 
Dzielnicowy program wspierania działal-
ności miejskich placówek: oświaty, kultury, 
sportu, pomocy społecznej i zdrowia, kwota: 
750 zł realizator – ZEO).
2. Zadanie: „Mali Ratownicy” (dział: Pozo-
stałe wynikające z zapisów statutowych – 
Budżet Obywatelski) kwota: 2 500 zł reali-
zator – BZ).

W § 6 zmieniono zakresy rzeczowe za-
dań przyjętych Uchwałą Nr XLI/299/2017  
z 13.07.2017 r.  w następujący sposób:
1. Z zadania: „Straż Miejska Oddział Krowo-
drza – zakup urządzenia do obezwładniania 
osób marki TASER” na zadanie: „Straż Miej-
ska Oddział Krowodrza – współfinansowanie 
zakupu urządzenia do obezwładniania osób 
marki TASER”. Kwota 7 500 zł oraz realiza-
tor: SMMK pozostały bez zmian (dział: Pro-
gram poprawy bezpieczeństwa dla gminy 
miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”).
2. Z zadania: „Komenda Miejska Policji (Ko-
misariat IV) – dofinansowanie zakupu  radio-
wozu  małolitrażowego” na zadanie: „Komen-
da Miejska Policji (Komisariat IV) – dofinan-
sowanie zakupu  radiowozu  małolitrażowego 
oznakowanego (współfinansowanie wraz  
z Dzielnicą V Krowodrza i Dzielnicą VII Zwie-
rzyniec)”. Kwota 8 000 zł oraz realizator: OC 
pozostały bez zmian (dział: Program popra-
wy bezpieczeństwa dla gminy miejskiej Kra-
ków „Bezpieczny Kraków”).
3. Z zadania: „Szczepienia przeciwko grypie 
dla mieszkańców po 65 r. życia dla miesz-
kańców dzielnicy.” na zadanie: „Program 
szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 
Dzielnicy VI po 65 r. życia”. Kwota 12 000 zł 
oraz realizator: BZ pozostały bez zmian (dział: 
Dzielnicowy program ochrony zdrowia i pro-
filaktyki zdrowotnej).
UCHWAŁA Nr XLII/302/2017
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji: budowa zespołu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych z pomieszczeniami 
handlowo-usługowymi i garażem przy ul. Ba-
lickiej w Krakowie.

W Rada negatywnie zaopiniowała zamie-
rzenie inwestycyjne pn.: „Budowa zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
z pomieszczeniami handlowo-usługowymi 
i garażem podziemnym i zagospodarowa-
niem terenu na działkach nr: 124/7, 124/6, 
122/3, 121/3, 120/4, 120/5, 118/1, 
119/3, 117/3, 116/3, 116/4, 114/4, 
114/6, 114/8, 114/9, 137/53, 460/1, 
460/2, 460/3 obr. 6 Krowodrza, budowa 
infrastruktury technicznej na działkach nr: 
137/55, 455/2, 455/3, 455/5, 455/55, 
455/56, 460/1, 115/2, 421/6, 114/8, 
114/9, 114/10 obr. 6 Krowodrza przy ul. Ba-
lickiej w Krakowie”. Uzasadnienie negatywnej 
opinii: ● zbyt wysoka planowana zabudowa 
(16 kondygnacji) ● zbyt mała powierzchnia 
biologicznie czynna (niedopuszczalne jest jej 
lokalizowanie na dachu) ● propozycja likwi-
dacji istniejącego zjazdu na osiedle celem re-
alizacji nowego zjazdu do inwestycji na wyso-
kości ulicy Jabłonkowskiej ● niewystarczają-
ca ilość miejsc parkingowych ● przeznaczenie 
zbyt dużej powierzchni zabudowy na usługi 
handlowe i biurowo-usługowe.

wicki”, realizator: ZEO na zadanie: „Koro-
wód Bronowicki”, realizator: CK Dworek 
Białoprądnicki. Kwota 3 000 zł pozostała bez 
zmian (dział: Lokalne wydarzenia: oświato-
we, kulturalne, sportowe i rekreacyjne).
UCHWAŁA Nr XLIII/305/2017
w sprawie opinii dla planowanej rozbudowy 
ul. Brzezińskiego.

Rada pozytywnie zaopiniowała wariant 
V planowanej rozbudowy ul. Brzezińskiego 
z budową pętli autobusowej wraz z infra-
strukturą techniczną w Krakowie w ramach 
wielowariantowej, wielobranżowej koncep-
cji węzła przesiadkowego „Rząska-Mydlniki 
Wapiennik”.
UCHWAŁA Nr XLIII/306/2017
w sprawie projektu budowy urządzeń zaba-
wowych, siłowych i komunalnych na terenie 
Młynówki Królewskiej.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt 
budowy obiektów małej architektury (urzą-
dzeń zabawowych, siłowych i komunalnych) 
w miejscu publicznym na działkach nr 345, 
346, 347, 349, 353, 254/2 obr. 2 jedn. ewid. 
Krowodrza na terenie Młynówki Królewskiej.
UCHWAŁA Nr XLIII/307/2017
w sprawie sprawie podziału środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018.

Wniesiono o podział środków finanso-
wych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” 
w roku 2018 w formie przedstawionej w za-
łączniku do uchwały: 
▶ § 4110 – Składki na ubezpieczenia społecz-
ne – 950 zł ▶ § 4120 – Składki na Fundusz 
Pracy – 200 zł ▶ § 4170 – Wynagrodzenia 
bezosobowe – 6 000 zł ▶ § 4210 – Zakup ma-
teriałów i wyposażenia – 6 410 zł ▶ § 4220 
– Zakup środków żywności – 700 zł ▶ § 4260 
– Zakup energii – 8 340 zł ▶ § 4270 – Zakup 
usług remontowych – 1 000 zł ▶ § 4300 – 
Zakup usług pozostałych – 7 440 zł ▶ § 4360 
– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika-
cyjnych – 2 000 zł ▶ § 4520 – Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go – 960 zł. Całkowita kwota do dyspozycji 
Dzielnicy: 34 000 zł.
UCHWAŁA Nr XLIII/308/2017
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2017.

Zawnioskowano o dokonanie przeniesie-
nia środków finansowych na „Obsługę Dziel-
nic” w roku 2017 w następujący sposób: 

§ zmniejszenie zwiększenie

§ 4110 95 0

§ 4120 35 0

§ 4270 400 -

§ 4300 200 0

§ 4360 244 0

§ 4210 0 974

razem 974 974




