
M I E S I ĘC Z N I K  R A DY  DZ I E L N I C Y  V I  B RO N OWI C E

egzemplarz bezpłatnywww.dzielnica6.krakow.pl ISSN 1426-5044Nr 238 październik Kraków 2022

Inwestycje
w placówkach oświatowych
i infrastrukturze sportowej

Konsultacje społeczne 
Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka 

I Gala II Konkursu 
Bronowickie Malwy 

 Remont
ul. Królowej Jadwigi



2

Wydawca: Rada Dzielnicy VI
                 Bronowice
ul. Zarzecze 124 a/104, 30-134 Kraków

Redaktor naczelny: Bogdan Smok

Redaguje: Ilona Stus

Okładka: fot. Ewa Gil-Kobiałka
e-mail: 
gazetabronowicka@gmail.com 

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

PAPILLON RAFAŁ KRASNY,
ul. Obrońców Modlina 9, 
30-733 Kraków
tel. (12) 307 75 00
e-mail: biuro@drukarniapapillon.pl

ISSN: 1426-5044
Nr 238 październik Kraków 2022
Nakład: 4 tys. egz.
egzemplarz bezpłatny

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek  
nadesłanych tekstów.

Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu:
Wojciech Litwicki 

Członkowie Zarządu: 
Wojciech Borkowski
Waldemar Janusz 
Michał Płaza

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY 
PRZEWODNICZĄCEGO i WICEPRZEWODNICZĄCEGO (zamiennie)

Poniedziałki - godzina 19.00-20.00 
Bezpośredni kontakt:
Przewodniczący – tel. 604 228 830 
Wiceprzewodniczącego – tel. 609 109 515

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony: 
Dyżurny: (12) 688 22 20
Fax: 12 688 22 28
e-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW: 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10:00 do 13:00

W numerze m.in.:

 str. 3

▪  Co się wydarzyło
    w ostatnim czasie

 str. 4

▪  Inwestycje 
    w placówkach oświatowych
    i infrastrukturze sportowej

 str. 5

▪  Remont ul. Królowej Jadwigi

 str. 6

▪  Teatr Złoty Róg na finiszu

 str. 7

▪  I Gala II Konkursu
    Bronowickie Malwy 

 str. 8

▪  „Bezpieczna woda III”
▪  Wspomnień czar

 str. 9

▪  Budżet Dzielnicy VI na 2023 rok

 str. 11

▪  Sesje Rady Dzielnicy VI Bronowice



3

Co się wydarzyło 
w ostatnim czasie
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Szanowni Państwo

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

Na Cmentarzu Bronowice przy ul. 
Pasternik rozpoczął się długo 

oczekiwany remont alei głównej. Jeśli 
warunki pogodowe na to pozwolą po-
trwa on do końca listopada.

W związku ze zbliżającym się dniem 
Wszystkich Świętych Zarząd Cmenta-
rza podjął decyzję, że w okresie od 28 
października do 2 listopada prace re-
montowe będą wstrzymane. Na czas 
świąt teren cmentarza zostanie uporząd-
kowany, by bez większych przeszkód 
można było odwiedzać groby bliskich.

Korzystając z okazji, w imieniu Za-
rządu i Rady Dzielnicy VI Bronowice, 
dziękuję dyrektorowi Zarządu Cmen-
tarzy Komunalnych, Panu Pawłowi  

Remont głównej alei

Cmentarz Bronowice

Sularzowi za wygospodarowanie środ-
ków finansowych, umożliwiających prze- 

- • -

prowadzenie remontu jesz-
cze w tym roku, a za wszel-
kie utrudnienia związane  
z remontem z góry serdecz-
nie przepraszam wszystkich 
odwiedzających w tym czasie 
Bronowicką Nekropolię.

Przedmiotem umowy zawar-
tej z wykonawcą wyłonionym 
1 września br. w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podsta-
wowym ustawy PZP jest remont 
alejki z jej odwodnieniem wzdłuż 

części zachodniej cmentarza – 
odcinek od bramy głównej, znaj-
dującej się przy ulicy Pasternik 
do ulicy Na Polach na Cmenta-
rzu Bronowickim w Krakowie. 
Jednocześnie obok zasadniczych 
robót związanych z remontem 
alejek, zamówienie obejmuje 
również między innymi: wy-
konanie dostawy i montażu, 
dwóch stalowych stojaków na 
grabki i konewki (po 10 sztuk 
grabek i konewek pięciolitrowy 
na każdym), wykonanie scho-
dów betonowych oraz palisady 

wraz z otokiem z kostki wokół zdroju z kostki 
brukowej. Zarząd Cmentarzy Komunalnych

 w Krakowie 

Ostatnie dni były bogate w rozlicz-
ne wydarzenia. Wraz z Przewod-

niczącym Bogdanem Smokiem braliśmy 
udział w spotkaniu dyrektorów naszych 
bronowickich szkół. Gospodarzem spo-
tkania była dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 50 Pani Anna Żelawska. Głów-
nym motywem spotkania była pre-
zentacja nowego, oddanego do użytku  

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

pawilonu. Może on być dumą architek-
ta, ale poza nowoczesną przeszkloną 
bryłą zobaczyliśmy bardzo funkcjonal-
ne i przyjazne wnętrza, zaprojektowa-
ne dla komfortu uczniów i nauczycieli.  
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli 
obecni Dyrektorzy: Dorota Martinek, 
Iwona Olczyk, Lidia Kapała i Maciej 
Guzikowski. Omawialiśmy aktualne 
problemy z jakimi przychodzi się zmie-
rzyć dyrekcjom i nauczycielom naszych 
szkół. Z uwagą wysłuchaliśmy kiero-
wanych do Rady Dzielnicy oczekiwań, 
a w trakcie spotkania staraliśmy się 
wypracować ramy współpracy na naj-
bliższe miesiące. To ogromne szczęście, 
że mamy grono dyrektorów o dużym 
doświadczeniu, profesjonalizmie, a tak-
że oddanych swoim placówkom gospo-
darzy, z prawdziwego zdarzenia. Mam 
nadzieję, że spotkania te, w trakcie któ-
rych będziemy mogli dzielić się swoimi 
doświadczeniami, będą kontynuowane 
w kolejnych szkołach.

Także z końcem września braliśmy 
udział w konwencie Przewodniczących 
Rad Dzielnic z udziałem Pana Rafała 

Komarewicza – Przewodniczącego Ra- 
dy Miasta Krakowa. Konwent, to miej-
sce gdzie wypracowuje się poprawę 
współpracy Rad Dzielnic, ich Zarzą-
dów z Wydziałami Magistratu, a także  
z jednostkami miejskimi, takimi jak: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wydział 
Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarząd  
Infrastruktury Sportowej czy Zarząd 
Zieleni Miejskiej, z którymi przycho-
dzi nam na co dzień współdziałać. Na 
konwencie poruszaliśmy sprawy doty-
czące Budżetu Obywatelskiego, a także 
zwróciliśmy się z prośbą do Sekretarza 
Miasta o pomoc prawną dla dzielnic, 
oczekując opinii przy podejmowaniu 
niektórych uchwał. W kuluarach roz-
mawialiśmy z naszymi sąsiadami – 
przewodniczącymi Dzielnic: IV, V, VII  
i VIII, proponując zacieśnienie współ-
pracy przy sporządzaniu niektórych 
opinii, zwłaszcza tych wpływających 
na życie mieszkańców naszych dzielnic.  

Na zaproszenie dyrektora Muzeum 
Historycznego Krakowa – Pana Micha-
ła Niezabitowskiego uczestniczyłem  
w rocznym podsumowaniu współpracy 
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MARCIN
RZESZOWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz:
mrzeszowski@gmail.com

jednostek Muzeum z poszczególnymi  
Radami Dzielnic. Z ogromną dumą  
przyszło mi wysłuchać na forum po-
dziękowań za szczodrość naszej Rady, 
która jest cennym mecenasem Muzeum 
naszego miasta. Spośród wszystkich, to 
właśnie my przeznaczyliśmy najwięk-
sze środki na bieżącą działalność, a tak-
że zaproponowane projekty. Zabierając 
głos podkreśliłem wspaniałą współpracę  
z Oddziałem Muzeum Historycznego 
Krakowa „Rydlówką”. Zaangażowanie, 
inwencja i profesjonalizm kierownik 
Oddziału – Pani Joanny Zdebskiej-
-Schmidt oraz Pani Eweliny Radeckiej 
w przygotowaniu corocznych projektów 
sprawiają, że Komisja Kultury i Sztu-
ki  Rady Dzielnicy VI w pełni je akcep-
tuje. Nasza współpraca przyczynia się  
w znacznej mierze, do utrwalania pamięci 
o minionych latach i tych którym przy-
szło żyć niejednokrotnie w trudnych dla 
naszej Ojczyzny czasach. Kultywujemy 
wspólnie „Osadzanie chochoła”, a obec-
nie przygotowujemy się do obchodów 
Roku Tetmajera. W tym względzie liczy-
my też na naszych Senatorów – Panów 
Bogdana Klicha i Jerzego Fedorowicza, 
którzy wspierają nas na forum Senatu, 
by to wydarzenie można było godnie 
świętować.   

W sobotę 1 października wraz z prze-
wodniczącym Panem Bogdanem Smo-
kiem uczestniczyliśmy w obchodach 
jubileuszu 70-lecia Centrum Młodzieży 

im. dr. Henryka Jordana. Pa-
miętam kiedy blisko 60 lat 
temu rodzice zapisali mnie na 
zajęcia na ul. Krowoderską, by 
rozwijać moje talenty i pasje. 
Pomimo upływu czasu wciąż 
świeże w naszej pamięci pozo-
staje uczestniczenie w różnych 
zajęciach organizowanych przez 
Centrum Jordana. A dzisiaj to  

także wspomnienie przykładnej współ-
pracy naszej Dzielnicy przy organizacji 
corocznego Dnia Bronowic. Pani Anna 
Dranka-Szot była każdego roku koor-
dynatorem tej imprezy kierowanej do 
wszystkich mieszkańców, bez względu 

na wiek. Pani Aniu, dziękuję za Pani ser- 
ce wkładane w przygotowanie naszego 
święta. Słowa podziękowań dla wszyst-
kich pracowników Centrum, z którymi 
przychodzi nam podejmować współ-
pracę, skierowaliśmy na ręce dyrektora 
Pana Bartłomieja Kocurka podczas ofi-
cjalnej części obchodów.    

Szanowni Mieszkańcy! Właśnie 
minął pierwszy miesiąc nowego 

roku szkolnego. Dzieci wróciły do szkół  
i przedszkoli, a wakacje są już tylko 
wspomnieniem. Jako przewodniczący 
Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji 
uważam, że były one wyjątkowo udane. 
Mam na myśli liczne inwestycje, które 
zostały zrealizowane w naszej Dzielnicy,  
a są związane z placówkami edukacyj-
nymi i infrastrukturą sportową.

Najbardziej spektakularna z nich, 
to oddanie do użytku nowego budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. 
Katowickiej. Nowy budynek wygląda 
bardzo nowocześnie i okazale. Miej-
sce w nim znalazło 8 sal lekcyjnych, 3  

Rady Dzielnicy przerobić niepotrzebną 
już starą szatnię na nową stołówkę dla 
uczniów szkoły.

Drugie bardzo duże przedsięwzię-
cie, które cały czas jest realizowane, to 
budowa nowego budynku Przedszko-
la nr 38 na Osiedlu Widok. Prace idą 
sprawnie i wszystko wskazuje na to, 
że w roku 2023 odbędzie się rekrutacja 
do nowego budynku, w którym będzie 
znajdować się miejsce dla 6 oddziałów 
przedszkolnych. W drugim budynku 
tego przedszkola przy ul. Jabłonkowskiej 
29a udało nam się ze środków własnych 
Dzielnicy VI doposażyć plac zabaw, dzię- 
ki czemu dzieci mogą korzystać z nowej, 
dużej, wielofunkcyjnej zabawki. W okre- 
sie wakacyjnym, dzięki zaangażowaniu  

pomieszczenia świetlicy szkolnej, gabi-
nety do pracy indywidualnej, harcówka 
oraz szatnie. W związku z tym rozpoczę- 
cie roku w szkole im. Włodzimierza Tet-
majera miało bardzo uroczysty przebieg, 
z wieloma znakomitymi gośćmi. Wyda-
rzenie to uświetnili swoją obecnością 
między innymi prezydent miasta Kra-
kowa – Jacek Majchrowski, przewod-
niczący Rady Miasta Krakowa – Rafał 
Komarewicz, poseł na sejm – Aleksan-
der Miszalski i senator Bogdan Klich. 
Nie zabrakło także przedstawicieli Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z Przewodniczą- 
cym Bogdanem Smokiem i Wiceprze-
wodniczącym Wojciechem Litwickim. 
W starym budynku Szkoły Podstawowej 
nr 50 udało się ze środków finansowych 

Inwestycje

Placówki oświatowe 
i infrastruktura sportowa
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Centrum Młodzieży im. dr. 
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finansowemu Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice, zakończono także wymianę 
parkietów w salach dla dzieci.

Efektem udanej współpracy Rady 
Dzielnicy z radnymi Miasta Krakowa 
było przeprowadzenie kompleksowego 
remontu placu zabaw w Przedszkolu nr 
137 przy ul. Na Błonie 15c. Zakupiono  
i zainstalowano nowe zabawki oraz wy-
remontowano brodzik. Całość koszto-
wała 130 tys. zł, z czego 100 tys. sfinan-
sowano z budżetu miasta. Rada Dzielni-
cy wygospodarowała również fundusze 
na konieczne malowanie kilku pomiesz- 
czeń w samym budynku przedszkola.

Kolejną placówką edukacyjną na os. 
Widok jest Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 8. I tutaj okres wakacyjny był 
bardzo pracowity. Oba budynki (budy-
nek Szkoły Podstawowej nr 153, ul. Na 
Błonie 15d oraz budynek XVIII LO, ul. 
Na Błonie 15b) są w trakcie długo ocze-
kiwanej termomodernizacji. W ramach 
tego zadania, finansowanego z funduszy 

europejskich, wykonywanych jest szereg 
prac remontowych, zarówno wewnątrz 
budynków (wymiana kaloryferów, in-
stalacji c.o. oraz okien), jak i na zewnątrz 
(remont dachów, wykonanie izolacji 
ścian i fundamentów). Z budżetu miasta 
udało się sfinansować remont sali gim-
nastycznej w budynku liceum. Został 
wymieniony stary parkiet, pomalowa-
no sufit i ściany. Jako Rada Dzielnicy 
VI wykonaliśmy zalecenia PPIS i został 
przeprowadzony w obu budynkach ZSO 
nr 8 remont oświetlenia oraz pomalo-
wane zostały wskazane pomieszczenia.

W Szkole Podstawowej nr 137 w My- 
dlnikach przeprowadzony został re-
mont w starej części szkoły, polegający 
na wymianie instalacji elektrycznej, 
wymianie drzwi oraz malowaniu po-
mieszczeń. Na dniach ma również roz-
począć się naprawa gwarancyjna bo-
iska wielofunkcyjnego ze sztuczną na-
wierzchnią, znajdującego się przy szkole 
na ul. Wierzyńskiego.

W dwóch pozostałych przedszko-
lach w Bronowicach również udało 
się przeprowadzić prace remontowe.  
I tak w Przedszkolu nr 82 została wy-
mieniona naświetlnica, stanowiąca ele-
ment drzwi wejściowych. Wymieniono 
drzwi wewnętrzne do sal, a także trwa 
remont izolacji zewnętrznej od strony 
ul. Bronowickiej.

Nie zapomnieliśmy także o przed-
szkolu, którego mam zaszczyt być ab-
solwentem. Na ul. Jadwigi z Łobzowa  
w Przedszkolu nr 77 rozpoczął się re-
mont chodnika w ogrodzie, od strony ul. 
Młodej Polski. Niestety z powodu wzro- 
stów cen materiałów i usług nie udało się 
wyremontować go w całości. Udało się 
natomiast sfinansować wymianę części 
starych okien w samym budynku.

W Szkole Podstawowej nr 93 im. Lu-
cjana Rydla miał miejsce remont części 
szatni, a także naprawiono oświetlenie 
na boisku szkolnym.

Zmiany w organizacji ruchu zo-
staną wprowadzone w sobotę, 15 

października – tak, aby kierowcy mogli 
przyzwyczaić się do nowej, tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót. Pierw-
sze prace rozpoczną się w poniedziałek, 
17 października. Bieżące informacje 
na temat zadania publikowane są na 
stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa  
www.zdmk.krakow.pl i w serwisie inwesty- 
cji miejskich www.inwestycje.krakow.pl.

Od 15 października na ul. Królowej 
Jadwigi będą obowiązywać następujące 
zmiany:
► zamknięty zostanie odcinek od ul. Ro- 
bla do ul. 28 Lipca 1943 (dojazd do pose-
sji zachowany);

► na odcinku od ul. Jesionowej do ul. 28 
Lipca 1943 zostanie wprowadzony ruch 
wahadłowy (w trakcie prac bitumicz-
nych odcinek będzie zamknięty);
► ruch jednokierunkowy na: ul. Na Bło-
nie (od ul. Hamernia do ul. Zarzecze); 
ul. Borowego; ul. Pększyca-Grudziń-
skiego; ul. Wyrwy-Furgalskiego (w stro-
nę ul. Królowej Jadwigi).
Pojawią się też zmiany w komunikacji 
miejskiej – szczegóły w komunikacie 
na stronie Zarządu Transportu Pu-
blicznego w Krakowie.

Prace potrwają do maja przy-
szłego roku.

W ramach inwestycji ul. Królowej 
Jadwigi zostanie zmodernizowana 
na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Ro-
bla. Zadanie obejmie przebudowę in-
frastruktury podziemnej: kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przepięciem istniejących 
przyłączy sanitarnych, sieci wodocią-
gowej wraz z przełączeniem istnieją-
cych przyłączy. Wybudowana zostanie 
kanalizacja opadowa wraz z przykana- 
likami i studzienkami wodościekowy-
mi. Realizowane będą też roboty na 
sieci: energetycznej, teletechnicznej i ga- 
zowej. Powstaną obustronne chodniki, 
oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. 
Zyskają ją również wloty ul. Królowej 
Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Kor-
butowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikorni-
kiem, Czeremchowej.

Remont ul. Królowej Jadwigi 

ZARZĄD DRÓG 
MIASTA KRAKOWA

Szanowni Państwo, w połowie października 
2022 r. rusza zapowiadana przebudowa ul. 
Królowej Jadwigi – pracami objęty będzie 
odcinek od Jesionowej do Robla. Pojawią się 
zmiany w organizacji ruchu.
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Teatr 
Złoty Róg 
na finiszu 

Przed nowymi występami

Działający od dwóch lat w Bro-
nowicach społeczny Teatr Złoty 

Róg kończy przygotowania do nowego 
spektaklu. Tym razem będzie bardzo 
na poważnie. Przedstawimy prawdzi-
wą i niezwykle tragiczną historię, która 
wydarzyła się w jednej z podkrakow-
skich wsi w końcu lat 20. XX wieku. 
Nie zdradzając treści dramatu Karola 
Huberta Rostworowskiego już teraz 
zapraszamy Państwa na premiero-
we pokazy w Dzielnicy VI Bronowice.  
Według wstępnych planów zaczniemy 
w Święto Niepodległości 11 listopada 
2022 w Szkole Podstawowej nr 50 przy 
ul. Katowickiej. W dniu następnym tj. 
12 listopada Niespodzianka – taki ty-
tuł nosi bowiem dramat – zostanie za-
prezentowana w Klubie Kultury Mydl-
niki. Na trzeci pokaz w Szkole Podsta-
wowej Nr 93 (ul. Szlachtowskiego) trzeba 
będzie poczekać do 2 grudnia 2022. 
Wszystkie pokazy planujemy rozpo-
czynać o godz. 18.00. Takie są zamie-
rzenia na czas pisania tych słów. Gdyby 
coś  miało ulec zmianie – poinformu-
jemy z co najmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem na Facebooku i stronie 
internetowej Towarzystwa Przyjaciół 

Bronowic, Rady Dzielni-
cy VI, KK Mydlniki oraz 
na plakatach, które  roz-
wiesimy  w pobliżu wyżej 
wymienionych miejsc wy-
stawiania Niespodzianki.  

Wstęp na spektakle 
jest bezpłatny. 
Serdecznie Państwa 
zapraszamy!

Urodzony w Rybnej koło Krakowa, 
pochodził z rodziny ziemiańskiej. Do 
1898 r. uczył się w Szkole Praktycznej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Czerni-
chowie k. Krakowa, a następnie studio-
wał rolnictwo w Halle. Studia te porzu-
cił w 1900 r. i od 1901 r. rozpoczął naukę 

Karol 
Hubert 
Rostworowski 
1877-1938

gry na fortepianie oraz kompozycji  
w konserwatorium w Lipsku. W 1907 r.  
wyjechał do Berlina studiować filozo-
fię, a następnie podróżował po Europie.  
   Do kraju powrócił w 1908 r. i za-
mieszkał w majątku krewnych w Czar-
kowach nad Nidą. Członek Ligi Naro-
dowej przed 1914 r. Po wybuchu I wojny 
światowej (1914) przeniósł się do Kra-
kowa. Po 1920 r. rozpoczął współpracę  
z dziennikiem „Głos Narodu”, a szerzej  
z Narodową Demokracją. W 1933 r. zo- 
stał powołany na członka Polskiej Aka-
demii Literatury, z której to funkcji zre-
zygnował w 1937 r., w proteście przeciw 

polityce sanacji. W latach 1934–1937 
był też radnym krakowskim, reprezen-
tującym Stronnictwo Narodowe. 

Początkowo uprawiał twórczość 
poetycką. Sławę przyniosła mu wysta-
wiona w Krakowie w 1913 r. (z wybit-
ną rolą tytułową Ludwika Solskiego, 
odwołująca się do Nowego Testamen-
tu tragedia psychologiczna „Judasz  
z Kariothu” (1913). Sztuka ta była świa-
dectwem powrotu pisarza do katolicy-
zmu po dekadenckich doświadczeniach 
z okresu studiów w Lipsku. Szeroko 
komentowany był również dramat histo- 
ryczno-psychologiczny „Kajus Cezar 

Zajęcia warsztatowe przy-
gotowujące nasz zespół 

teatralny są finansowane 
 z zadania BO Krakowa pt.

 „Pakiet Kultury 
dla Bronowic i Mydlnik”. 

Na zdjęciach próba do 
spektaklu „Niespodzianka”.
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Malarstwo, grafika, rzeźba:
1. miejsce – Jadwiga Grzymała
2. miejsce – Krystyna Nowak
3. miejsce – Agnieszka Kupczyk
wyróżnienia – Ilona Milewska, Krystyna 

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Bronowic ze zdobywczynią 
Bronowickiej Malwy w kategorii Literatura

Oprócz nagród rzeczowych laureaci otrzymali takie statuetki
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Fragmenty biografii pochodzą z Wikipedia.pl

Kaligula” (1917), będący wybitnym stu-
dium tyranii oraz dekadencji. Swym 
konserwatywnym i antyrewolucyj-
nym poglądom dał wyraz w szeregu 
artykułów i szkiców literackich oraz 
ekspresjonistycznym moralitecie „Mi-
łosierdzie” (1920), grotesce „Straszne 
dzieci” (1922), „Fantazji dramatycznej 
w czterech częściach ku czci Adama Mic- 
kiewicza Zmartwychwstanie” (1923) 

oraz nawiązującym do współczesno-
ści „Antychryście” (1925). Rewolucyjne 
złudzenia rozwiewał też w opublikowa-
nym w 1930 r. „Czerwonym marszu”, 
dramacie o rewolucji francuskiej. Do 
problematyki psychologicznej i kon-
wencji realistycznej powrócił w tragedii 
współczesnej „Niespodzianka” (1929), 
uważanej za jedno z jego największych 
osiągnięć oraz w jej kolejnych częściach: 

„Przeprowadzce” (1930) oraz „U mety” 
(1932). W 1936 r. napisał jedyną kome-
dię „Don Kiszot za kulisami”. 

Za „Niespodziankę” Rostworowski 
został nagrodzony Państwową Nagro-
dą Literacką w 1932 r. 

Zmarł 4 lutego 1938 r. po chorobie 
płucnej. Został pochowany 7 lutego 
1938 r. na Cmentarzu Salwatorskim.

Wyniki I Gali II Konkursu Bronowickich Malw

Późnym sobotnim popołudniem 
w samym środku ciepłego babie-

go lata miało miejsce w Klubie Kultury 
Mydlniki niecodzienne wydarzenie. Na 
pierwszej Gali Finałowej II Konkursu 
Bronowickie Malwy spotkało się spore 
grono artystów oraz widzów. 

Ta pierwsza tegoroczna gala konkur-
su przeznaczona była dla artystów po-
wyżej 18 roku życia. 22 października, 
w tym samym miejscu, gośćmi drugiej ◁▷

Wszystkim laureatom obdarowa-
nym podczas I Gali II Konkursu Bro-
nowickie Malwy cennymi nagrodami 
rzeczowymi gratulujemy, a pozostałym 
uczestnikom dziękujemy za udział, ży-
czymy więcej szczęścia w przyszłości 
i zapraszamy na kolejne – miejmy na-
dzieję – edycje Bronowickich Malw.

gali konkursu będą młodsi jego uczest-
nicy.

Komisja konkursu po długich ob-
radach wyłoniła następujących laure-
atów poszczególnych kategorii konkur-
sowych:

Tegoroczny konkurs był finansowany ze środków BO Miasta Karko- 
wa, zadanie pt. Pakiet Kultury dla Bronowic i Mydlnik.

Wielkie brawa należą się całemu zespołowi KK Mydlniki, który już dru- 
gi rok z rzędu znakomicie wywiązał się z roli gospodarza Gali Konkursu. 

Schneider, Wiesław Adamski, Jolanta 
Tyrol, Alicja Mecner
Foto, video: 
1. miejsce – Grzegorz Leleń
2. miejsce – Katrzyna i Bartosz Jachim
3. miejsce – Katarzyna Dunaj
wyróżnienie – Maria Kowal
Literatura (proza, poezja, dramat):
1. miejsce – Anna Piliszewska
2. miejsce – Natalia Bała 
3. miejsce – ex aequo  – Alicja Turczyk, 
                                            Maria Kowal
wyróżnienia – Patrycja Banaś, Sara Bąk-
Kopaniarz
Inne prace niezakwalifikowane do
pozostałych kategorii:
1. miejsce – Barbara Krajewska
2. miejsce – Marek Leja
wyróżnienia – Elżbieta Kopciak, Paulina 
Widawska
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◁▷
Filia Nr 7 Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krako-
wie, w ramach projektu „Bezpieczna 
woda III” zorganizowała ze środków 

„Bezpieczna woda III”

finansowych przekazanych m.in przez 
Radę Dzielnicy VI spotkanie integracyj-
no-edukacyjne w formie rejsu po Wiśle, 
do Tyńca. Projekt był przeznaczony dla 
dzieci i osób dorosłych z niepełnospraw-
nościami. Do udziału w projekcie zapro-
szono m.in. mieszkańców Dzielnicy VI. 
    Uczestnikom towarzyszył przewod-
nik, który przekazał w ciekawy sposób 

wiedzę historyczną, dotyczącą budowli 
znajdujących się na trasie rejsu m.in. 
Klasztoru Benedyktynów, Kamedułów 
oraz zamku Adolfa Szyszko-Bohusza  
w Przegorzałach. Uczestnicy mieli moż- 
liwość zwiedzić Opactwo Benedykty-
nów w Tyńcu.

W trakcie rejsu, zgodnie z celem 
projektu omówiono zasady bezpiecz-
nego zachowania się na wodzie oraz  
w pobliżu akwenów wodnych. Przepro- 
wadzono quiz, dotyczący wiedzy histo-
rycznej związanej z trasą rejsu, jak też 
bezpieczeństwa na wodzie, dedykowa-
ny zarówno dorosłym jak też dzieciom. 
Nagrodami były materiały edukacyjne, 
książki oraz słodycze.

Uczestnicy wysłuchali koncertu mu-
zycznego, w trakcie którego mogli czyn-
nie włączyć się w wykonywanie utwo-
rów z różnych gatunków muzycznych. 
Było to możliwe dzięki śpiewnikom, 
które otrzymali na początku rejsu.

Podczas rejsu uczestnicy mieli za-
pewniony posiłek oraz napoje.

W imieniu beneficjentów oraz pra-
cowników Filii 7 składamy serdeczne 
podziękowanie za środki finansowe 
przekazane przez Radę Dzielnicy VI, 
dzięki którym możliwa była realizacja 
projektu.

MAGDALENA 
PRÓCHNICKA-GROMADOWSKA
wz. kierownika MOPS Filii nr 7

4 września br. z Krakowa, wyje-
chała grupa seniorów z orzeczo-

ną niepełnosprawnością na 14-dniowy 
turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
do Muszyny, dofinansowany przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice. Grupa 40 uczest- 
ników skorzystała z zabiegów wskaza-
nych przez lekarza. Wspólne wycieczki, 
spacery oraz wieczorki taneczne pozwo- 
liły nawiązać znajomości i przyjaźnie.  

 Ośrodek „Mimoza”, w którym prze-
bywaliśmy położony jest w malowniczej 
krainie Beskidu Sądeckiego, u zbiegu 
rzeki Poprad oraz potoków – Muszynka 
i Szczawnik.  Blisko niego znajduje się 
mnóstwo atrakcji, takich jak rezerwa-
ty i pomniki przyrody czy bezpłatne 

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
mturek.radna@gmail.com

baśni i legend o Muszynie. Ogrody były 
szczególnie ulubionym miejscem  spa-
cerów i relaksu. Nie zabrakło również 
miłośników nordic walkingu, którzy 
maszerując z kijkami wzmacniali krę-
gosłup, odciążając stawy i poprawiali 
swój  układu krążenia, przy pięknej sło-
necznej pogodzie. 

Również dużą atrakcją były dawne 
cerkwie łemkowskie, które zachwy-
cają swą architekturą, a ruiny zamku 
„Baszta” opowiadają przeszłość daw-
nego „Państwa Muszyńskiego”. Warto 
też wspomnieć wątek historyczny ośrod- 
ka „Mimoza”. Powstał on w roku 1927, 

Wspomnień czar

Widok z tarasu fot. M. Turek Ogrody sensoryczne – czas relaksu i doznań

lecznicze wody mineralne. Szczególną 
atrakcję stanowią Sensoryczne Ogro-
dy Zmysłów zaprojektowane tak, aby 
oddziaływać na zmysły pozawzrokowe 
w większym stopniu niż zwykle. Poza 
funkcją spacerowo-rekreacyjną spełnia- 
ją funkcję terapii oraz nauki dla osób 
niepełnosprawnych. Ogród podzielony 
jest na strefy: zapachową, wzrokową, 
słuchową, dotykową, smakową, zdro-
wia, a także strefę Afrodyty oraz strefę 
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◁▷

BUDŻET 2023
Podział środków wydzielonych do dys-
pozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZU-

JĄCA
KWOTA

ROBOTY 
BUDOWLANE PRZY 
ISTNIEJĄCYCH ŻŁOB-
KACH, PRZEDSZKO-
LACH I SZKOŁACH, 
KTÓRYCH PROWA-
DZENIE STANOWI 
ZADANIE WŁASNE 
GMINY

MCOO/SP 
(138, 50 ,93)
przedszkola 
(77, 38, 137, 82). 
ZSO nr 7
ZSO nr 8

520 000 zł

Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a – 
remont kapitalny tarasu i schodów i inne 
prace remontowe.

60 000 zł

Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzo-
wa 30 – wymiana podłóg i inne prace 
remontowe.

30 000 zł

Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 :

– wymiana drzwi zewnętrznych do ogro-
du wraz z naświetlem i inne prace remon-
towe .

– remont parkietów (cyklinowanie i ma-
lowanie w jednej sali)

39 000 zł

15 000 zł

Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15 c –  
remont parkietów i inne prace remon-
towe.

30 000 zł

SP nr 50, ul. Katowicka 28 – remont 
pomieszczeń edukacyjnych i inne prace 
remontowe.

50 000 zł

SP nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 – wy-
miana nawierzchni i urządzeń na placu 
zabaw i inne prace remontowe.

130 000 zł

SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – malo-
wanie starej klatki schodowej i koryta-
rzy po wymianie instalacji elektrycznej 
i inne prace remontowe.

45 000 zł

ZSO nr 7, ul. Złoty Róg 30 – remont 
kuchni z wymianą pieca i wyciągu i inne 
prace remontowe.

46 000 zł

ZSO nr 8, ul Na Błonie 15b i 15d – remont 
zaplecza sali gimnastycznej z sanitariami 
oraz kanalizacją i inne prace remontowe. 

75 000 zł

ROBOTY BUDOW-
LANE ZWIĄZANE Z: 
OGRÓDKAMI JORDA-
NOWSKIMI, ZIELEŃ-
CAMI I SKWERAMI

ZZM 55 000 zł

Nasadzenie drzew i krzewów na terenie 
dzielnicy. 25 000 zł

Remont schodów z pochylnią w parku 
Młynówka Królewska połączonych chod-
nikiem prowadzącym do ul. Altanowej 
(WPF).

30 000 zł

ROBOTY BUDOW-
LANE W ZAKRESIE 
DRÓG WEWNĘTRZ-
NYCH ORAZ DRÓG 
GMINNYCH KLASY 
DOJAZDOWEJ

ZDMK 965 010 zł

Budowa oświetlenia na ul. Tetmajera 
na odcinku od rondka do ul. ks. Trusz-
kowskiego – dokończenie dokumen-
tacji projektowej i realizacja zadania 
(WPF).

315 000 zł

Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek (WPF). 15 000 zł

Ulica Balicka – doświetlenie przejścia dla 
pieszych w rejonie przystanku przy pętla 
Bronowice Małe. Wykonanie dokumen-
tacji dotyczącej dowieszenia oprawy na 
istniejącym słupie, przesunięcie słupa po 
drugiej stronie i dowieszenie opraw oraz 
realizacja inwestycji.

22 000 zł

Remonty dróg, chodników i oświetle-
nia: • wykonanie nakładki na ul. Zarze-
cze na odcinku od ul. Przybyszewskiego 
do ul. Armii Krajowej • remont ulicy 
Boya-Żeleńskiego • remont ul. Stasz-
czyka wraz z chodnikami • nakładka 
na ulicach: Palmowej, W. Żeleńskie-
go,  Bandtkiego, Brzegowej, Zygmun-
ta Starego • remont chodnika na ul. 
Rodakowskiego po stronie numerów 
parzystych • remont chodników we-
wnętrznych wraz z dojściami do klatek 
schodowych przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 15, ul. Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. 
Staszczyka 1 z wyłączeniem chodników 
ujętych w projekcie przebudowy dróg 
w Bronowicach – Rydla, Jadwigi z Łob-
zowa, Staszczyka, Bronowicka, Krzywy 
Zaułek • wykonanie nakładki na ul. Wie-
deńskiej wraz z parkingami • remont 
ul. Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego 
• remont ul. Tomasza Arciszewskiego  
• remont ul. Na Nowinach.

613 010 zł

ROBOTY BU-
DOWLANE 
ZWIAZANE Z 
LOKALNĄ IN-
FRASTRUKTURĄ 
SPORTOWĄ I 
REKREACYJNĄ 

ZIS 10 000 zł

Klub Sportowy „Bronowianka” – zakup 
sprzętu sportowego. 40 000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

224 500 zł

Organizacja imprez, 
uroczystości, konkursów 
i innych wydarzeń lokal-
nych dla całej dzielnicy  
z zakresu kultury.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
8 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic (organizacja 
imprezy, materiały 
promocyjne).

CM im. H. 
Jordana

31 000 zł

Zeszyty historyczno-
-literackie. 1 500 zł

Organizacja wernisażu 
i druk katalogu na wy-
stawę malarstwa z okazji 
Dni Bronowic.

1 500 zł

Święto Ulicy Tetmajera. CK
Dworek 

Białoprądnicki

20 000 zł

Korowód Bronowicki. 5 000 zł

SP nr 50 – Wielkanoc 
w Bronowicach. MCOO 1 800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Dzień Dziecka.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
4 000 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Konkurs Palm.

MCOO

2 800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny konkurs Szopek. 2 800 zł

SP nr 153 – Dzielnicowa 
Olimpiada Sześciolatka. 700 zł

SP nr 138 – międzyszkolny 
konkurs „Brzechwałki”. 1 000 zł

SP nr 153 – międzyszkol-
ny konkurs pt. „Jestem 
genialnym dzieckiem, 
czyli pokaż co potrafisz?”

1 500 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów sportowych 
w siatkówce.

1 500 zł

wcześniej jako „Willa Pokusa”, następnie 
Willa „Mimoza” gościł kuracjuszy z całej 
Europy i był jednym z największych 
prestiżowych ośrodków w Muszy-
nie. Położenie obiektu u zboczu góry 
z ruinami zamku tak zwanej „Baszty” 
sprzyja wspaniałym warunkom stwo-
rzonym do relaksu i regeneracji sił. 

Część naszych pokoi była z wido-
kiem na rzekę Szczawnik i pasmo ota-
czającej zieleni. W pobliżu znajdowała 
się mini siłownia na wolnym powie-
trzu, alejka spacerowa wzdłuż rzeczki, 
gdzie można było karmić dzikie kaczki. 
Świeże powietrze górskie w enklawie 
iglastej zieleni, w połączeniu z naturą, 
doskonale wpłynęło na zdrowie: zła-
godziło stres, poprawiło samopoczucie, 
a intensywna inhalacja dróg oddecho-
wych pozwoliła na oddech pełną piersią.  

   Wszystko co dobre niestety szybko 
się kończy. I tak po dwóch tygodniach, 
szczęśliwi i wypoczęci, wróciliśmy do 
Krakowa, pełni niezapomnianych wra-
żeń i wspaniałych wspomnień.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do naszego 
wyjazdu oraz naszemu re-
porterowi Panu Julianowi za 
zdjęcia, które stanowią piękną 
pamiątkę. 
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Ogrody sensoryczne – czas relaksu i doznań

Czas wypełniały też wycieczki

Wszystko co dobre szybko się kończy – wyjazd
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Koncerty (w tym 
kolędowanie i koncer-
ty plenerowe przed 
Rydlówką). MHK

7 000 zł

Bronowice jak malowane. 
Wakacyjne warsztaty 
malarskie.

6 000 zł

SP nr 50 – Akcja 
„Sprzątanie w Brono-
wicach Małych – Stru-
ga Bronowicka”.

MCOO 500 zł

Akademia Seniora –
spotkanie z kulturą, 
sztuką, organizacja 
wyjazdów ogólno-
usprawniających i edu-
kacyjnych połączonych 
z zajęciami ruchowymi 
oraz rekreacyjno-inte-
gracyjnymi dla Klubów 
Seniora w Dzielnicy VI 
Bronowice.

MDDPS

34 000 zł

Turniej seniorów
w parch w brydża 
sportowego.

4 000 zł

Dzień Mydlnik.
CK

Dworek 
Białoprądnicki

10 000 zł

Zajęcia tenisowe oraz 
organizacja turnieju. MDDPS 7 000 zł

Koncerty kocykowe.
CK

Dworek 
Białoprądnicki

2 500 zł

Herbatka u Rydlów.

MHK

4 500 zł

Rydlówka na Widoku – 
całodzienny
piknik z warsztatami.

4 500 zł

SP nr 93 – zawody 
w piłce nożnej.

MCOO

1 200 zł

Przedszkole nr 77 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

1 500 zł

Przedszkole nr 82 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

1 500 zł

ZSO nr 8 – międzyszkol-
ny wernisaż plastyczny 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionych 
plastycznie.

2 700 zł

Przedszkole nr 38 – cykl 
zawodów sportowych 
dla dzieci i młodzieży 
„Od przedszkolaka do 
starszaka”.

1 000 zł

Przedszkole nr 38 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

500 zł

SP nr 50 - organizacja 
zawodów międzyszkol-
nych dla szkół podsta-
wowych.

2 000 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów międzyszkol-
nych dla szkół ponad-
podstawowych.

2 000 zł

Rok Włodzimierza 
Tetmajera.

MHK

13 000 zł

Realizacja projektu 
dla osób z niepełno-
sprawnościami pn. 
„Dostępne muzealne 
opowieści”.

4 000 zł

Dofinansowanie dzia-
łalności placówek funk-
cjonujących w struktu-
rze Miejskiego Dzien-
nego Domu Pomocy 
Społecznej.

MDDPS 25 000 zł

Wydarzenia społeczno-
-kulturalne związane 
z 50 rocznicą przy-
łączenia Mydlnik do 
Krakowa.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
7 000 zł

PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZPIECZNY 
KRAKÓW”

53 000 zł

Straż Miejska (Krowo-
drza) – zakup materia-
łów profilaktycznych.

SMMK 3 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
nagród rzeczowych dla 
uczestników konkur-
sów, festynów, akcji 
„Bezpieczne ferie” 
oraz „Bezpieczne wa-
kacje” organizowane 
na terenie dzielnicy.

SMMK

3 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup ta-
sera wraz z osprzętem.

18 000 zł

Komenda Miejska Poli-
cji (Komisariat IV) – 
zakup materiałów 
dydaktyczno-profilak-
tycznych i odblasków 
dla dzieci.

OC 3 000 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) –zakup 
sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego.

KM PSP 26 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 109 296 zł

Zajęcia usprawniające 
w wodzie dla dzieci  
i młodzieży niepełno-
sprawnej z fizjotera-
peutą – konkurs ofert 
(II i III/IV kwartał).

SZ

12 480 zł

Zajęcia usprawnia-
jące w wodzie dla 
seniorów z orzeczoną 
niepełnosprawnością – 
konkurs ofert (II i III/IV 
kwartał).

21 120 zł

Organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego dla 
mieszkańców z orze-
czoną niepełnospraw-
nością z Dzielnicy VI 
Bronowice – konkurs 
ofert (III/IV kwartał).

24 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic (możliwość 
wyłonienia wykonawcy 
zewnętrznego w zakre-
sie realizacji zadania).

17 000 zł

Spotkania integracyjne 
wigilijne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy.

MOPS

2 348 zł

Spotkania integracyjne 
wielkanocne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy.

2 348 zł

Spotkanie integracyj-
no-edukacyjne dla 
osób starszych, niepeł-
nosprawnych w tym 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

2 000 zł

Spotkanie integracyj-
no-edukacyjne dla 
dzieci niepełnospraw-
nych w tym zagrożo-
nych wykluczeniem 
społecznym.

MOPS

2 000 zł

Zasiłki celowe lub 
celowe specjalne na 
dofinansowanie leków 
dla osób potrzebu-
jących.

11 000 zł

Organizacja zajęć dla 
niepełnosprawnych
w KK Mydlinki. CK

Dworek 
Białoprądnicki

13 500 zł

Organizacja imprez dla 
dzieci niepełnospraw-
nych.

1 500 zł

DZIELNICOWY
PROGRAM OCHRO-
NY ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ:
Szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców 
dzielnicy po 65. r. życia.

SZ 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY 
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

143 400 zł

Filia nr 23 i nr 24 
Biblioteki Kraków – 
zakup książek.

Biblioteka 
Kraków

po
3 000 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu „Mali Mydlni-
czanie”. CK

Dworek 
Białoprądnicki

7 500 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu muzycznego.

2 000 zł

Przedszkola nr: 38, 77, 
137, 82 – organizacja 
różnych wydarzeń 
przedszkolnych.

MCOO

po
1 000 zł

SP nr: 50, 138, 93, 153 – 
organizacja imprez szkol- 
nych, zakup nagród, za-
kup książek do biblioteki, 
dofinansowanie wypo-
czynku letniego.

po
2 500 zł

ZSB nr 1, ZSGDiGW, ZSO 
nr 7, ZSO nr 8  – organi-
zacja imprez, zakup ksią-
żek do biblioteki.

ZSB Nr 1
ZSGDiGW
ZSO Nr 7
MCOO

po
2 500 zł

ZSO nr 7 – Zakup ku-
chenki gazowej 4 palni-
kowej, zmywarki, uzdat-
niacza wody, obieraczki 
do ziemniaków, szafy 
chłodniczej, szafek sta-
lowych, szatkownicy 
do warzyw, maszyny 
do mielenia mięsa wraz  
z ich instalacją.

ZSO Nr 7 46 400 zł

Zasiłki celowe lub ce-
lowe specjalne na do-
finansowanie kosztów 
ogrzewania dla potrze-
bujących  – mieszkań-
ców Dzielnicy VI.

MOPS 10 000 zł

Projekt „Projektow-
nia” – warsztaty dla 
rodzin.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
2 000 zł

Osadzanie Chochoła 
oraz działania eduka-
cyjne dla dzieci,  mło-
dzieży i seniorów. MHK

8 000 zł

Projekt „Naturalni” 
think thank. 2 000 zł
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SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE
XLVIII sesja Rady Dziel-

nicy VI Bronowice 
odbyła się 13 września 2022 r. Podjęto na-
stępujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLVIII/346/2022
w sprawie modernizacji wyjazdu z ul. Ja-
błonkowskiej do ul. Zarzecze w Krakowie.
Rada zawnioskowała do Zarządu Dróg Mia-
sta Krakowa o podjęcie działań w sprawie 
modernizacji wyjazdu z ul. Jabłonkowskiej 
do ul. Zarzecze, poprzez wybudowanie przy 
wylocie odcinka pasa jezdni dla prawoskrętu 
według załącznika graficznego do niniejszej 
uchwały, który znajduje się obok.
UCHWAŁA Nr XLVIII/347/2022
w sprawie wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rydla”.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) Rada zawnioskowała o uwzględ-
nienie w sporządzanym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Rydla” następujących postulatów: 

1. Zachowanie istniejącej obudowy ul. Bronowic-
kiej po stronie południowej na odcinku pomiędzy 
ul. Piastowską i ul. Lucjana Rydla.
W tym rejonie obudowę tę stanowią budyn-
ki tzw. „osiedla Rydla”. Składa się ona z par 
wolnostojących czterokondygnacyjnych blo-
ków usytuowanych pod kątem do ul. Brono-
wickiej, tworzących uskokową linię zabudo-
wy. Ten czytelny układ urbanistyczny jest 
zaburzony jedynie przez relikty niskiej zabu-
dowy sprzed powstania „osiedla Rydla” oraz 
jeden współczesny budynek. Zawnioskowa-
no o wprowadzenie dla pasa terenu pomię-
dzy ul. Bronowicką a zabudową „osiedla Ry-
dla” zakazu lokalizacji nowej zabudowy oraz 
zakazu rozbudowy i nadbudowy istniejących 
budynków;
2. Zachowanie układu urbanistycznego „os. Rydla”. 
Na terenie objętym procedurą sporządzania 
MPZP obszaru „Rydla” pomiędzy ulicami: 
Bronowicką, Jadwigi z Łobzowa, Piastowską 
i Lucjana Rydla znajduje się założenie urba-
nistyczne „os. Rydla” z lat 50. XX w. W celu 
uniknięcia realizacji zabudowy dopełniającej 
kosztem istniejących terenów zielonych oraz 
przestrzeni wewnątrzosiedlowych oraz w 
celu zachowania regularnego i zharmonizo-
wanego układu tego zespołu urbanistyczne-
go zawnioskowano  o wprowadzenie na jego 
terenie zakazu lokalizacji nowej zabudowy 
oraz ochrony gabarytów brył istniejących 
budynków (zakaz rozbudowy i nadbudowy 
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych). 
Zawnioskowano również o przeznaczenie 
całości wnętrz wewnątrzosiedlowych na te-
reny zieleni urządzonej z uwzględnieniem 
potrzeb lokalizacji infrastruktury drogowej 
obsługującej osiedle;
3. Zachowanie charakteru enklawy zabudowy 
jednorodzinnej wzdłuż ul. Wojciecha Halczyna. 
W obrębie terenu objętego procedurą plani-
styczną znajduje się enklawa zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o układzie 

Szczegółowa treść uchwał znajduje 
się na stronie internetowej Dzielnicy 
VI Bronowice:
www.dzielnica6.krakow.pl 
oraz w biurze Dzielnicy VI, a także 
na: www.bip.krakow.pl.

◁▷

Orkiestra dęta
w KK Mydlniki, w tym 
zakup instrumentów 
muzycznych.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
10 000 zł

Nasadzenia krzewów  
i kwiatów w ZSB nr 1. ZSB nr 1 2 500 zł

Dofinansowanie 
działalności zespołu 
„Kapela Bronowicka”.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
5 000 zł

ZSGDiGW – nasadzenia 
krzewów i kwiatów. ZSGDiGW 10 000 zł

SP nr: 50, 138, 93, 153 
oraz ZSB nr 1, ZSGDiGW, 
ZSO nr 7, ZSO nr 8 – pro-
gram zdrowego żywie-
nia. 

MCOO,
ZSB Nr 1

ZSGDiGW
ZSO Nr 7

po
1 000 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BD 39 500 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI. 21 000 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI. 12 500 zł

Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI. 6 000 zł

OBSŁUGA ADMINI-
STRACYJNO-BIUROWA 
RADY I ZARZĄD
DZIELNICY VI

37 000 zł

Zakup materiałów
eksploatacyjnych. IT

10 000 zł

Zakup  sprzętu  biurowego. 15 000 zł

Zakup artykułów
spożywczych. OU

2 000 zł

Zakup wyposażenia. 10 000 zł

ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE 
(REZERWA 5%) 17 218 zł

SUMA: 2 185 924 zł

przeważająco wolnostojącym i bliźniaczym. 
Jest to zabudowa wzdłuż ul. Wojciecha 
Halczyna. Zawnioskowano o zachowanie 
charakteru tej enklawy i dostosowanie do 
niej parametrów planowanej zabudowy te-
renów sąsiednich. Po południowej stronie 
tej zabudowy znajduje się znacznie wyższa  
i intensywniejsza zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Nie można doprowadzić do 
zamknięcia tej zabudowy pomiędzy zespo-
łem zabudowy wielorodzinnej od strony 
południowej i przyszłą zabudową po stronie 
północnej;
4. Wyznaczenie parametrów zabudowy dla tere-
nów objętych procedurą planistyczną w nawiąza-
niu do istniejącej zabudowy sąsiedniej.
Ze względu na fakt, że większość terenu obję-
tego przedmiotową procedurą planistyczną 
jest już zainwestowana, a nowa zabudowa bę- 
dzie miała jedynie charakter uzupełniający 
zawnioskowano o wyznaczenie parametrów 
zabudowy w nawiązaniu do istniejącej zabu-
dowy sąsiedniej z wyłączeniem wysokiej za-
budowy blokowej zlokalizowanej pomiędzy 
ulicami Lucjana Rydla i Krakusów;
5. Wyznaczenie ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych i nowych przejść pieszych.
Zawnioskowano o wyznaczenie ogólnodo-
stępnych przestrzeni publicznych w tym 
placów zabaw oraz nowych ciągów pieszych  
w ramach istniejących zespołów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej po północnej 
stronie ul. Bronowickiej, pomiędzy ulica-
mi Lucjana Rydla i Bartosza Głowackiego. 
Obecnie część tych terenów stanowi ciąg 
odseparowanych od otoczenia zamkniętych 
enklaw zabudowy. Spełnienie powyższego 
postulatu mogłoby pomóc w zbudowaniu tu 
przestrzeni o charakterze miejskim;
6. Wyznaczenie tras rowerowych.
Zawnioskowano o wyznaczenie tras rowero-
wych wzdłuż ul. Lucjana Rydla, ul. Bartosza 
Głowackiego i ul. Tytusa Czyżewskiego na 

całej długości tych ulic. Za-
wnioskowano również o wpro- 
wadzenie trasy rowerowej w ra- 
mach planowanego połączenia 
komunikacyjnego z ul. Barto-
sza Głowackiego, poprzez teren 
kolejowy z ul. Walerego E. Ra-
dzikowskiego;
7. Zakaz stosowania ogrodzeń.
Zawnioskowano o wprowadze-
nie zakazu stosowania ogro-
dzeń z wyłączeniem terenów 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz usług oświa-
towych i sportowych.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/346/2022




