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Szanowni Państwo

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

Dzielnica VI Bronowice
 liderem 

inwestycji!

Dokonując przeglądu stopnia za- 
awansowania inwestycji reali- 

zowanych w tym roku przez Radę 
Dzielnicy VI i Miasto, z satysfakcją mo- 
żemy stwierdzić, że jesteśmy w tej dzie-
dzinie liderami. W pierwszej kolejności 
cieszymy się z wykonanego remontu 
chodnika na ul. Wiedeńskiej, po jej pół-
nocnej stronie, oraz końcowego odcinka 
ul. Brzezińskiego.

W ramach programu miejskiego trwa 
remont zatok postojowych przy ul. Wie-
deńskiej. W przyszłym roku będziemy 
zabiegać, aby Zarząd Dróg Miasta Kra-
kowa wykonał na tej ulicy nakładkę  
asfaltową.

Ponadto wyremontowana została 
ul. Stróżeckiego, droga wewnętrzna 
przy ul. Rydla 11, 13, 15, ul. Balicka 
na odcinku od ul. Hemara do granic 
miasta i rozpoczął się remont ul. Lea, 
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do 
ul. Armii Krajowej. Planowany jest też  
w tym roku remont ul. Armii Krajowej, 
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do 
wiaduktów kolejowych. Oczywiście mu- 
simy pamiętać, że realizacja wszystkich 

planowanych zadań przez 
jednostki miejskie, w tym 
dzielnice, uzależniona jest od 
wysokości wpływów do bu-
dżetu Miasta. 

W ramach środków finan-
sowych Dzielnicy VI opraco-
wywana jest dokumentacja 
projektowa „Budowy oświe-
tlenia na ul. Tetmajera, na 
odcinku od rondka do ul. Ks. 
Truszkowskiego” oraz projekt  
„Przebudowy ulicy Wierzyń-
skiego wraz z uzyskaniem po- 
zwolenia na budowę – jeden 
kierunek”.

Chodnik przy ul. Armii Krajowej 6

Chodnik przy ul. Wiedeńskiej po remoncie

Ul. Lea w trakcie remontu

Ul. Stróżeckiego Ul. Balicka po remoncie

Remontowana zatoka przy ul. Wiedeńskiej

Chodnik przy ul. Wiedeńskiej przed remontem 
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ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

Ogromne nakłady finansowe Miasta 
skierowane zostały na edukację, a kon- 
kretnie na dobudowę nowego budyn-
ku szkolnego, wraz z wyposażeniem, 
w Szkole Podstawowej nr 50 (ul. Ka-
towicka) oraz nowego budynku przed-
szkola na os. Widok, który znajduje 
się w trakcie budowy i zastąpi stary,  
wysłużony budynek. Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty przeprowadza też 
termomodernizację dwóch budynków 
szkolnych, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 przy ul. Na Błonie.

W zakresie zieleni – wspólnie z Dziel- 
nicą VI – Zarząd Zieleni Miejskiej za-
kończy w tym roku projekt pn. „Ogród 
kwietny”, realizowany przy zbiegu ulic 
Przybyszewskiego i Zarzecze. W sierp-
niu oddany został dla dzieci i młodzieży 
nowy skatepark, usytuowany w Par-
ku Młynówka Królewska, obok am-
fiteatru, który również w niedalekiej 
przyszłości przejdzie modernizację. Co 
roku remontowane są chodniki na tere- 
nach zielonych, należących do Miasta 
oraz wykonywane są nowe nasadzenia 
drzew, krzewów i kwiatów. 

Do końca tego roku powin- 
na zostać wykonana dokumen- 
tacja projektowa dla „Parku 
Bronowickiego ul. Rydla/Bro-
nowicka” (rejon fortu), i jeśli 
się uda to jego częściowa re-
alizacja, zwłaszcza w zakresie 
zakupu urządzeń siłowni i ich 
montażu.

Przewidywany koszt wszyst- 
kich inwestycji, zrealizowa-
nych i tych w trakcie realiza-
cji, wyniesie ponad 50 mln zł. 

Nie ukrywam, że inwestycje  
nie byłyby do końca możli-
we, gdyby nie wsparcie rad-
nych miasta: Andrzeja Haw- 
ranka, Iwony Chamielec, Ra-
fała Komarewicza, a w szcze-
gólności Prezydenta – Jacka 
Majchrowskiego. Korzystając 
z okazji dziękuję również wi-
ceprzewodniczącemu Wojcie-
chowi Litwickiemu i pozosta-
łym członkom Zarządu Rady 
Dzielnicy VI. 
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Nowy budynek szkoły w SP nr 50

Nowo budowany budynek przedszkola Skatepark

Ogród kwietny

Dobiegł końca etap II inwestycji

Stare drewniane przedszkole

Szanowni Państwo, dobiegł końca 
etap II realizowanej inwestycji, 

obejmujący odnogę od ul. Lucjana Ry-
dla, a stanowiący dojazd do budynków 

Koniec II etapu
nr 11, 13, 15, 17. Trwający prawie trzy 
miesiące remont po wielu niedogodno-
ściach został zakończony i odebrany.  
W wyniku przebudowy znacząco zwięk- 
szyła się liczba miejsc postojowych. Wy- 
konane zostały dwie „koperty” – miejsca 
postojowe dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Poprawiło się korzystanie z ulicy, 
ponieważ spełnia ona teraz minimalne 
parametry techniczne. Zmodernizo-
wany został układ chodników i dojść 
do budynków, pozwala on bezpiecznie 
poruszać się mieszkańcom. Posadzo-
ne zostały rabaty z kwiatami, horten-
sje, berberys i wysiana została trawa.  
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Zwiększyła się ilość miejsc postojowych Wykonane zostały dwie „koperty”Posadzone zostały rabaty z kwiatami

W późniejszym terminie będą wyko-
nane przez Zarząd Zieleni Miejskiej 
nowe nasadzenie drzew i żywopłotów 
wyciętych podczas remontu, ponieważ 
wymagały tego prowadzone prace. 

Przed nami największy, ostatni III 
etap obejmujący ul. Krzywy Zaułek – 
Rydla 1, 3, 5, 7, który zacznie się już 

niebawem, od modernizacji sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych. Prace 
te będą prowadzone przez Wodociągi 
Miasta Krakowa S.A. 

Pomimo niedogodności cieszymy się 
na planowany efekt końcowy.

6 lipca 2022 roku Rada Miasta 
Krakowa podjęła uchwałę Nr 

XCII/2503/22 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Rydla”. Zakres planu obejmuje 
teren pomiędzy: Młynówką Królew-
ską na południu, ulicą Lucjana Rydla 
na zachodzie, terenami kolejowymi od 
północy, ulicami Bartosza Głowackie-
go, Piastowską i Tytusa Czyżewskiego 
na wschodzie.

Plan miejscowy dla tego terenu miał 
być sporządzany już dawno. Niestety 
w 2018 roku z powodu wprowadzenia 
planu generalnego lotniska Balice ko-
nieczne okazało się pilne wprowadze-
nie planów miejscowych, objętych jego 
oddziaływaniem. I tak po uchwaleniu 
planów „Mydlniki”, „Lindego” i „Osie-
dle Widok” Wydział Planowania Urzę-
du Miasta Krakowa mógł przystąpić do 
sporządzania planu miejscowego dla 
tej okolicy. Jest to plan niezwykle po-
trzebny do uporządkowania istniejącej 
zabudowy i zabezpieczenia interesów 
mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym każdy 
ma prawo złożenia wniosku do projek-
tu planu miejscowego. Termin składa-
nia wniosków do sporządzanego planu 
upływa 16 września 2022 roku. Proszę 
śledzić w tej sprawie stronę: www.bip.
krakow.pl, zakładki: STRATEGIE, POLITY-
KI, PROGRAMY/Planowanie Przestrzen-
ne/Plany sporządzane. Nie jest to ostatni 

moment, w którym można uczestni-
czyć w procedurze planistycznej.

Po sporządzeniu projektu planu 
zostanie on wyłożony do publicznego 
wglądu. Będzie można wtedy wnosić 
uwagi do konkretnych zapisów projek-
tów planu. W toku sporządzania planu 
miejscowego wyłożeń planu może być 
kilka – w zależności od wnoszonych  
uwag i od tego czy uwagi te zostaną 
uwzględnione. Pomimo tego zachęca-
my Państwa do aktywnego uczestnic-
twa w sporządzaniu planu już od tego 
etapu.

W tym momencie na terenie Dzielni- 
cy VI Bronowice sporządzany jest jesz- 
cze miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu „Lea”. Ostat-
nią częścią naszej dzielnicy nieobjętą  
miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego jest rejon ul. Krzy-
wy Róg i ul. Stańczyka.

Wszystkie informacje na temat obo-
wiązujących i sporządzanych planów 
miejscowych na terenie całego Krakowa 
można uzyskać na stronie: www.bip.
krakow.pl, w części poświęconej plano-
waniu przestrzennemu.

MPZP obszaru „Rydla”

Plan miejscowy rejonu Rydla

◁▷
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Krótko i subiektywnie
o dwudziestu 

Świętach 
Ulicy 

Tetmajera 

Nowakowie – wówczas 
członkowie TPB. Kulmi-
nacyjny dziś punkt Świę- 
ta Ulicy Tetmajera – loso- 
wanie złotego pierścion-
ka ukrytego w kawałkach 
tortu to ówczesny pomysł 
Pani Ewy, która dała się 
poznać jako osoba pełna 
inicjatywy i pomysłów.

Organizacja festynu  
w początkach drugiej de- 
kady jego istnienia w zna- 

cznej części spoczywała 
na barkach duetu Barba-
ra Miszczyk, Mariusz Ci-
choński. To wtedy szeregi 
TPB przerzedziły się nieco, 
jego aktywność zmalała  
i były lata, że imprezę ura-
towała determinacja wyżej 
wymienionej dwójki osób  
z zarządu Towarzystwa.

Na szczęście w ostatnich latach ro-
sną szeregi  Towarzystwa, i więcej osób 
jest zaangażowanych przy tej corocznej 
bronowickiej imprezie. Jednak wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że wciąż daleki 
od realizacji jest podstawowy cel fe-
stynu tj. większa integracja „starych” 
i „nowych” mieszkańców Bronowic. 
Wciąż potrzebne są świeże idee i po-
mysły. Jeśli chcą Państwo podzielić się 
takimi oraz swoimi uwagami dotyczą-
cymi Święta Ulicy Tetmajera, to proszę 
pisać na mój adres: 
antosiewicz.waldemar@gmail.com.

PS
XX Święto Ulicy Tetmajera za nami. 

Pogoda dopisała, a festyn się udał. Nowy 
dostawca napojów i cateringu nie za-
wiódł. Po ilości tancerzy wnioskować na-
leży, że spodobała się także wieczorna za-
bawa taneczna z zespołem DASS z Połań-
ca. W następnym roku chcemy powrócić 
do dawnego pomysłu rodziny Susułów, 
aby w dniu festynu przewozić bryczką 
dzieci wzdłuż ulicy Tetmajera. 

Wielkie podziękowania za całe 20 lat 
współpracy należą się Radzie Dzielnicy VI, 
która nieprzerwanie festyn finansuje i CK 
Dworek Białoprądnicki za jego coroczne 
rozliczanie, a także wszystkim członkom 
i sympatykom TPB, zaangażowanym na 
przestrzeni 20 lat w jego organizację.Od lewej: Wojciech Litwicki, Barbara Miszczyk, Bogdan Klich, Marta 

Patena, Aleksander Miszalski, Andrzej Hawranek, Marta Drużkowska  

Symboliczny tort z okazji 20 lat

Poloneza czas zacząć...

Za nami już XX festynów przy 
ul. Tetmajera. Jest okazja, aby 

sięgnąć do przeszłości. Przypomnieć 
czytelnikom niektóre fakty i osoby.  
Zacznijmy od początku. Pomysłodaw-
cą imprezy był aktor Wiesław Wójcik. 
Wróciwszy po dłuższej emigracji, wraz 
z żoną Joanne postanowili przeszcze-
pić na nasz grunt amerykańską ideę 
spotkań w formie sąsiedzkiej biesiady. 
To okoliczni mieszkańcy mieli być jej 
organizatorami, przygotować napo-
je, posiłki i program artystyczny. Te 
pierwsze kilka lat to właśnie Wójcik 
był spiritus movens* całego przedsię-
wzięcia. To on przy dużym wsparciu 
finansowym Rady Dzielnicy Bronowice 
dbał o program artystyczny festynu 
i dzięki niemu powstała piękna pieśń 
Anny Treter, która od 20 lat zaczyna 
i zamyka nasz festyn. Odbywa się on 
niemal zawsze w tym samym miesią-
cu (wrzesień) i w tym samym miejscu 
(były Plac Omłotowy, początkowo 20 
lat temu było to niewybrukowane tak 
jak dziś klepisko, nierzadko pokryte 
błotem i kałużami). Raz czy dwa razy, 
kiedy pogoda w dniu festynu była wy-
jątkowo kiepska, imprezowicze prze-
nieśli się do pobliskiej Gospody „Pod 
Złotym Rogiem”, której właściciel –  
a jakże – Wiesław Wójcik, odgrywał ro- 
lę Gospodarza nie gorzej niż Włady- 
sław Tetmajer w Weselu Wyspiańskiego. 
   Tradycyjne bronowickie stroje lu-
dowe jako charakterystyczny element 
festynu, to zasługa forsującego ten za- 
mysł znanego, niestety nieżyjącego już 

działacza z Bronowic – Stanisława 
Młodzianowskiego. W pierwszych la- 
tach podchwycono także za Profeso-
rem Edwardem Leją myśl wprowa-
dzenia do programu festynu aukcji 
obrazów inspirowanych ludową twór-
czością Tetmajera. Z pierwotnej idei 
inicjatora festynu pozostały lokalne 
smakołyki, serwowane mieszkańcom 
przez członków Towarzystwa Przyja-
ciół Bronowic – chleb ze smalcem, ki-
szone ogórki i domowe wypieki. 

Specyfiką festynu jest zainicjowa-
ne przez śp. Marię Rydlową i rodzinę 
patrona święta, bezpłatne w tym dniu 
udostępnienie do zwiedzania czy to 
dworku w Rydlówce, czy pracowni Tet-
majera przy Tetmajerówce.

Po kilkuletniej „erze Wójcika” w swo- 
istej sztafecie organizacji festynu pa-
łeczkę przejęli Państwo Ewa i Bogdan 

 *spiritus movens (łac.)- siła sprawcza
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W naszej szkole 
z tradycjami współczesność
tworzymy sami!

Nowy rok szkolny 2022/2023  
w Szkole Podstawowej nr 50 im. 

Włodzimierza Tetmajera w Krakowie 
rozpoczął się wyjątkowo i niezwykle 
radośnie. Pierwszego września szkol-
ny dzwonek rozbrzmiewał bowiem 
nie tylko w dotychczasowym budynku 
szkoły, ale jego donośny dźwięk niósł 
się także w nowej, świeżo dobudowanej 
części szkoły. Tradycyjny, wzniesiony  
w latach trzydziestych XX w. gmach po- 
łączony jest oszklonym korytarzem ze 
współczesnym, kubistycznym segmen-
tem. To symboliczne przejście pokazu-
je zmianę jaka zaszła w Bronowicach,  
gdzie niewielki przybytek wiedzy dla 
dzieci mieszkających na terenie Bro-
nowic Małych musiał ulec rozbudowie  
i powiększeniu, tak by w komfortowych 
warunkach można było w pełni reali-
zować potrzebę kształcenia. W nowym 
obiekcie znalazło się 8 nowoczesnych sal 
lekcyjnych, 3 świetlice, szatnie i sanita- 
riaty dla ok. 200 uczniów. Przewidziano 
także 4 pomieszczenia do pracy indywi-
dualnej np. do zajęć logopedycznych czy 
zajęć dodatkowych, a w przyziemiu zna- 
lazło się miejsce na harcówkę. Ponadto 
w obiekcie ulokowane są pomieszczenia 
administracyjne i gospodarcze, a całko-
wita powierzchnia użytkowa wynosi –  
2 621,5 m2. Cały budynek zaprojekto-
wano tak, aby był w pełni bezpieczny  
i funkcjonalny oraz spełniał wymaga-
nia dotyczące osób niepełnosprawnych 
m.in. poprzez wyposażenie w windę. 
Zmienił się też teren wokół szkoły. Po-
wstały nowe chodniki wraz z infrastruk- 
turą sportową. Rozbudowa trwała od 
2019 roku, realizowana była przez fir-
mę CZĘSTOBUD, a za jej wykonanie 

odpowiada Dział Realizacji Re-
montów i Inwestycji Miejskiego 
Centrum Obsługi Oświaty w Kra-
kowie.

Prezydent Miasta Krakowa Ja-
cek Majchrowski dokonał uroczy-
stego otwarcia nowego budynku, 
wręczając symboliczny klucz Pani 
Annie Żelawskiej Dyrektor Szkoły. 
Następnie ksiądz Robert Piwo-
warczyk, proboszcz parafii pw. św.  

Antoniego z Padwy w Bronowicach Ma-
łych, poświęcił szkolny gmach. To wyjąt- 
kowe wydarzenie uświetnili znamienici 
goście: Zofia Gręplowska – wnuczka pa- 
trona szkoły Włodzimierza Tetmajera, 
Anna Korfel-Jasińska – Zastępca Pre-
zydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, 
Sportu i Turystyki, Anna Domańska – 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMK, 
Beata Tracka-Samborska – Dyrektor 
MCOO w Krakowie wraz z pracownika-
mi nadzorującymi przebieg inwestycji, 
Rafał Komarewicz Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa oraz radni miejscy. 
Wśród gości był również Bogdan Klich – 
Senator RP oraz Aleksander Miszalski 
poseł na Sejm RP. Dzielnicę VI reprezen- 
tował Bogdan Smok – przewodniczący 
Rady Dzielnicy oraz kilku radnych. Dy-
rektor Szkoły i przedstawiciele uczniów 
złożyli podziękowania Panu Prezyden-
towi i Radzie Miasta Krakowa za prze-
znaczenie środków na rozbudowę szko- 
ły. Słowa podziękowań płynęły również 
do wszystkich osób zaangażowanych  
w rozpoczęcie i realizację tej inwestycji. 
Przewodniczący Rady Rodziców Mar-
cin Marczewski przekazał w imieniu 
rodziców wyrazy wdzięczności, szcze-
gólnie dyrekcji i pracownikom admini-

stracji, którzy włożyli ogromny 
wkład pracy w proces przygo-
towania całej szkoły do nowego 
roku szkolnego. 

Dalszą część rozpoczęcia roku 
uświetnił występ artystyczny 
uczniów, którzy przypomnieli 
historię budynku szkoły, wcie-
lili się w rolę uczniów nowej 
„pięćdziesiątki”, a także odegrali 
mieszkańców dawnych Bronowic. 

Przedstawieniu towarzyszyło 
odśpiewanie hymnu szkoły,  
a także melodia krakowiaka z no- 
watorskim tekstem, z którego 
płynęło życzenie: „Pięćdzie- 
siątko hej, hej! Fajnych uczniów 
miej, miej!”. Gromkie brawa 
otrzymał również krakowiak 
zatańczony przez dzieci z klas 
drugich i trzecich. W przed-
stawieniu mieniły się stroje 

krakowskie, które dało się też zauwa-
żyć na widowni, wśród gości z Towa-
rzystwa Przyjaciół Bronowic na cze-
le z Panią Prezes Barbarą Miszczyk.  

Zwieńczeniem uroczystości było słodkie 
ucztowanie, którego głównym punktem 
stał się okolicznościowy tort z herbem 
szkoły.

Nowa część SP 50 w połączeniu  
z dotychczasowym budynkiem wpisuje 
się bardzo trafnie w ogólną koncepcję 
pracy szkoły „Tradycja i nowoczesność”  
i nadal pozostają aktualne słowa wypi-
sane na Akcie Erekcyjnym z 1931 r.:

„Wzniesiony budynek ma być przy-
bytkiem wiedzy i oświaty dla dziatwy 
mieszkającej na terenie Bronowic Ma-
łych, w którym to budynku mają wy-
chowywać się na dobrych synów Boga 
i Ojczyzny”.

KLAUDIA MAZUR
ANNA ŻELAWSKA
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Samolot, 1935 r.

Introligator, 1929 r.

◁▷

Drodzy Sąsiedzi, drodzy Mieszkań-
cy Bronowic! Kończy się czas wy-

poczynku i wymarzonych wakacji, trzeba 
wracać do pracy. 

Dla mieszkańców os. Widok, ulic: Na-
Błonie, Lindego, Zygmunta Starego, 
pierwszoplanową sprawą stało się opinio- 
wanie przedkładanego przez ARG Projek- 
towanie Inwestycyjne sp.z o.o. projektu 
organizacji ruchu. Opracowanie to propo-
nuje modernizację skrzyżowania ulic Na 
Błonie i Balickiej, przesuwając przejścia 
dla pieszych na wschodnim wlocie ww. 
skrzyżowania. Przewiduje się wykonanie 
przejścia o szerokości 4 m oraz remont 
istniejącego chodnika od strony pętli. 
Chodnik po stronie ul. Zielony Most za-
planowano w rejonie istniejącego zieleń-
ca. Na całej szerokości przejścia, krawęż-
niki obniżono na wysokość 2 cm. 

Także przewidywana jest przebudo-
wa skrzyżowania ulic Lindego i Na Bło-
nie. Celem tej modernizacji jest zmiana 

geometrii skrzyżowania, a także prze-
sunięcie i budowa przejść dla pieszych. 
Zaplanowano wykonanie przejść o sze-
rokości 4 m oraz remont istniejącego 
chodnika, przy przejściach dla pieszych. 
Skorygowano do promienia R=12 m łuk 
skrzyżowania ulic Na Błonie z Lindego. 

Mając na uwadze niechronionych 
uczestników ruchu, przy przejściu dla 
pieszych przez ulice: Na Błonie, Brono-
wicką oraz Lindego zostały zaprojekto-
wane pasy medialne, z kostki integra-
cyjnej guzkowate oraz pasy medialne  
z pasami naprowadzającymi z rowkami 
dla osób z dysfunkcją wzroku, zgodnie 
ze Standardami Infrastruktury Pieszej 
Miasta Krakowa.

Wreszcie przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Armii Krajowej i ul. Zarzecze, 
w celu wydłużenia do 115 m pasa skrę-
tu w lewo. Istniejące rozwiązanie oraz 
aktualne obciążenie ruchu prowadzi 
do blokowania lewego z dwóch pasów 
jazdy na wprost. Ta zmiana przyczyni 
się do płynność ruchu w tym miejscu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
oraz poprawę przelotowości w godzinach 
szczytu, wszystkie powyżej przedsta-
wione propozycje uzyskały opinię pozy-
tywną Rady Dzielnicy i mamy nadzie-
ję, że zostaną wykonane przez ZDMK.  
      Ponadto, na wniosek grupy radnych 
z os. Widok: Janusza Sitarskiego, Jerzego 
Kopacza, Marcina Rzeszowskiego, Wal-
demara Janusza, i przy skromnym moim 
udziale, Zarząd Rady Dzielnicy wystąpił  

o rozważenie utworzenia pasa ruchu 
(tzw. prawoskrętu), przy skrzyżowaniu 
ulic Jabłonkowskiej i Zarzecze, dla uła-
twienia wyjazdu mieszkańcom z osiedla. 

Przez Radę Dzielnicy została podjęta 
też uchwała w sprawie budowy schodów 
z poręczami i pochylnią w Parku Mły-
nówka Królewska, połączonych z chod-
nikiem, prowadzącym do ul. Altanowej.

Pani Katarzyna Frankiewicz-Opro-
cha jako członek Rady Dzielnicy nie-
ustannie współpracuje z Zarządem 
Zieleni Miejskiej, opiniując zagospoda-
rowywanie terenu Parku Przy Forcie. 
Na tym etapie jest przewidywane opra-
cowanie projektu dla całego obszaru 
parku, w tym i siłowni. Do tej pory wy-
konano prace finansowane przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice, porządkujące 
część nawierzchni. Powoli park ten staje 
się miejscem coraz chętniej odwiedza-
nym przez okolicznych mieszkańców.

 W międzyczasie została również za-
kończona od dawna oczekiwana, gene-
ralna przebudowa ul. Rydla 11, 13, 15.  
o czym piszą wcześniej radni Małgorza-
ta Turek i Łukasz Krajewski, których 
aktywność znacznie przyczyniła się do 
realizacji tego przedsięwzięcia. Jak wi-
dać mieszkańców ul. Rydla nie pozosta-
wiamy samym sobie, ale są z Państwem 
Wasi okręgowi radni, sąsiad – prze-
wodniczący Rady, a także ja, ten który 
się na ul. Rydla wychował i jest z nią 
emocjonalnie związany.  

1 września 1939 roku, jak co 
dzień Dziadek wstał o 5 rano. 

Usłyszał warkot samolotu, który leciał 
dość nisko. Wszyscy domownicy wybie-
gli z domu machając rękami. Myśleli, że 
witają Francuzów lub Anglików. W tym 
momencie pilot w ich kierunku zrzu-
cił bombę. Udało się im uciec (bombę 
zniósł wiatr i upadła w polach). Dzia-
dek po tym jak samolot odleciał poszedł 
na pole (obecnie ulicę św. Wojciecha)  
i zabrał odłamki bomby. Zobaczył, że na 

Wspomnienie Dziadka z pierwszego dnia 
II wojny światowej 

RYSZARD KULCZYCKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: ryszard.kulczycki@gmail.com

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

jednym z nich jest swastyka. Zaniósł je 
do pracy, aby pokazać. 

Pracował w Zakładzie Introligator-
skim, który mieścił się przy ulicy Gołę-
biej. Właścicielem pracowni był Robert 

Jahoda, który dwukrotnie był posłem 
na sejm II Rzeczypospolitej. Mój Dzia-
dek, który miał bardzo duży szacunek 

dla osób rządzących mówił o nim za-
wsze Pan Senator. Po przyjściu do pracy 
pokazał kolegom odłamki, mówiąc że 
Niemcy zaatakowali Polskę. Został we-
zwany do właściciela, który mu zakomu-
nikował, że jeśli dalej będzie siał wrogą 
propagandę to zawiadomi policję. Dzia- 
dek przeprosił i wyszedł. Nie minęła 
godzina jak przychodzi do Dziadka Pan 
Senator i mówi: Panie Opaliński ja Pana 
przepraszam. Faktycznie Niemcy prze-
kroczyli granicę, a ja muszę chyba wy-
jechać do Rumunii. Wiem, że mieszka 
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Dom po lewej – ul. Przybyszewskiego
(kiedyś nazywała się Łąkowa)

Samolot, 1935 r.

Zdjęcie ślubne, 1938 r.

◁▷

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.

◁▷

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE
XLVI sesja Rady Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 7 
lipca 2022 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLVI/326/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XLVI/327/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2019-2021.
UCHWAŁA Nr XLVI/328/2022
w sprawie projektu siłowni zewnętrznej  
i flowparku na os. Widok w Krakowie. 
(Rada zaopiniowała projekt pozytywnie)
UCHWAŁA Nr XLVI/329/2022
w sprawie budowy toalety publicznej w par- 
ku Młynówka Królewska w Krakowie. (Po-
zytywnie zaopiniowano budowę obiektu) 
UCHWAŁA Nr XLVI/330/2022
w sprawie wykupu działek nr 769/14, 
404/3, 448/3 obr. 2 Krowodrza położonej 
w Parku Młynówka Królewska w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XLVI/331/2022
w sprawie wykupu działki nr 166/6 obr. 3 
Krowodrza położonych w Parku Młynówka 
Królewska w Krakowie. 
UCHWAŁA Nr XLVI/332/2022
w sprawie rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2023. (Podział środków na 
rok 2023, w wysokości 2 185 924 zł zosta- 
nie opublikowany w kolejnym numerze)

XLVII sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odby-

ła się 25 sierpnia 2022 r. Podjęto następu-
jące uchwały:
UCHWAŁA Nr XLVII/336/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
UCHWAŁA Nr XLVII/337/2022
UCHWAŁA Nr XLVII/338/2022
UCHWAŁA Nr XLVII/339/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2023.
UCHWAŁA Nr XLVII/340/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2019-2021. (Dotyczy zadania „Przebu-
dowa ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek”) 

UCHWAŁA Nr XLVI/333/2022
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego budowa 
zespołu 2 budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych przy ul. Lucjana Rydla w Kra-
kowie. (Negatywnie zaopiniowano ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego)
UCHWAŁA Nr XLVI/334/2022
w sprawie wprowadzenia progu zwalniają-
cego na ul. Katowickiej w Krakowie. (Nega-
tywnie zaopiniowano wprowadzenie progu 
zwalniającego)
UCHWAŁA Nr XLVI/335/2022
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 
Zielony Most i Wieniawy-Długoszowskiego 
w Krakowie. (Pozytywnie zaopiniowano  
wprowadzenie zakazu postoju na odcinku 
pomiędzy posesją 8 a skrzyżowaniem z ul. 
Zielony Most)
 

UCHWAŁA Nr XLVII/341/2022
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego pla-
nowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice 
do realizacji w latach 2023-2024. (Dotyczy za-
dania „Budowa schodów z pochylnią w Par- 
ku Młynówka Królewska połączonych chod- 
nikiem prowadzącym do ul. Altanowej”) 
UCHWAŁA Nr XLVII/342/2022
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie inwestycji 
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2023. 
(Zawnioskowano o wprowadzenie zadań: 
• przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. 
Rydla 18-22 • przebudowa ul. Wierzyńskie-
go – jeden kierunek • remont chodnika na  
ul. Balickiej po stronie południowej na od-
cinku od pętli tramwajowej do ul. Armii 
Krajowej • wykonanie nakładki asfaltowej 
na: ul. Lea na odcinku od ul. Przybyszew-
skiego do ul. Armii Krajowej, ul. Wiedeń-
skiej, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. 
Władysława Żeleńskiego)
UCHWAŁA Nr XLVII/343/2022
w sprawie projektu przebudowy skrzyżo-
wań na ulicach: Na Błonie i Balicka, Linde-
go i Na Błonie, Armii Krajowej i Zarzecze  
w Krakowie. (Pozytywnie zaopiniowano pro-
jekt przebudowy dla ww. trzech inwestycji) 
UCHWAŁA Nr XLVII/344/2022
w sprawie zbycia działki nr 212/1 obr. 
1 Krowodrza w rejonie ul. Nad Zalewem  
w Krakowie. (Rada pozytywnie zaopinio-
wała możliwość zbycia ww. działki)
UCHWAŁA Nr XLVII/345/2022
w sprawie wprowadzenia stanowiska Kiss 
&Ride przy ul. Młodej Polski w Krakowie.
(Pozytywnie zaopiniowano wprowadzenie 
znaku B-35 (zakaz postoju), umożliwiające-
go krótkotrwały postój pojazdu na ul. Młodej  
Polski, tzw. Kiss and Ride)

Pan na wsi w Bronowicach i chciałem 
prosić o przechowanie kury, którą do-
stałem od ambasadora z Kolumbii. 
Wojna będzie krótko trwała – dwa, 
trzy tygodnie – to potem ją odbiorę. 

Dziadek wrócił więc do domu z kurą, 
która według Babci była bardzo koloro- 
wa i oryginalna. Kura została przywią-
zana za nogę i karmiona przez Dziad-
ka. Po trzech tygodniach, kiedy za-
częło brakować chleba Babcia uznała, 
że kurę należy przeznaczyć na obiad. 
Dziadek nie wyraził na to zgody – bo 
jak można zjeść kurę Senatora!

Niedługo sprawa się rozwiązała, bo 
kura zniknęła. Prawdopodobnie jeden ze 
szwagrów Dziadka miał dobry obiad.

ją moja kochana Mama Alicja Kulczycka, 
która cały czas jest mieszkanką naszych 
Bronowic. Dom, o którym mowa mieści 
się przy ulicy Przybyszewskiego. 

Koniec wakacji kojarzy się zazwyczaj  
z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to 
jednak również czas wspomnień histo-
rycznych, związanych z wybuchem II 
wojny światowej. Opowiedziana historia 
wydarzyła się naprawdę. Przekazała mi 

Fotografie pochodzą ze zbiorów rodzinnych

• • •
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JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

W dniach od 30 września do 14 
października br. odbędzie się 

głosowanie, w którym mieszkańcy Kra-
kowa wybiorą projekty BO do realizacji 
w roku 2023. W sumie przeznaczono na 
nie 38 mln zł i tradycyjnie podzielono 
na projekty ogólnomiejskie, na realiza-
cję których zaplanowano 7,6 mln zł oraz 
projekty dzielnicowe, na które w sumie, 
z podziałem dla 18 dzielnic, przeznaczo-
no 30,4 mln zł, w tym dla Dzielnicy VI –  
1 673 229,08 zł.  

Poniżej skrótowe informacje dotyczące 
projektów przyjętych do głosowania wg 
stanu na 9.09.2022, w tym 6 projektów 
ogólnomiejskich (z 84 zatwierdzonych), 
mających odniesienie do Dzielnicy VI 
i 23 nasze projekty dzielnicowe. Osta-
teczna lista zatwierdzonych projektów 
ogłoszona zostanie na stronie interne-
towej BO w terminie do 15 września br. 

Nr 1: Czas na Kino Konkursy Wycieczki 
Warsztaty i Zabawy Logiczne (333,1 tys. zł)
• Cykl seansów kina plenerowego w okresie lata 
2023 r. w amfiteatrze na os. Widok lub parkingu 
przy ul. Tetmajera 
• Wycieczki z Kulturą – autokarowe wycieczki 
krajoznawcze z przewodnikiem
• Cykl konkursów „Bronowickie Malwy” i Gra 
Terenowa z nagrodami • Warsztaty z aktorstwa 
oraz folkloru, tańca, pieśni i muzyki ludowej  
• Wykłady popularnonaukowe w Muzeum Ry-
dlówka • Działania artystyczno-edukacyjne po-
święcone Włodzimierzowi Tetmajerowi • Warsz-
taty z kultury logicznego myślenia.
Nr 3:  Łączymy Parki Bronowic 2.0 
Kontynuacja zwycięskiego projektu z edycji ze-
szłorocznej. Celem projektu jest wykorzystanie 
potencjału zieleni miejskiej, a w szczególności te-
renów Młynówki Królewskiej oraz Parków Tet-
majera, Radzikowskiego i Bronowickiego.
Nr 4: Rewitalizacja terenu zielonego na 
osiedlu Widok (115 tys. zł)
Pomiędzy nowym przedszkolem nr 38 a blokiem 
przy Armii Krajowej 83 zasadzenie kilkunastu 
drzew na terenie zielonym, zwłaszcza w pobliżu 
centralnego deptaku na os. Widok, aby uzyskać 

cień w upalne dni. Ponadto nowe ławki i wyko-
nanie brukowanych chodników. 
Nr 6: Zielona Dolina Rudawy dla pie-
szych i rowerzystów! (380 tys. zł)
1. Remont cząstkowy ul. Zygmunta Starego, dosto- 
sowanie ulicy do potrzeb pieszych i rowerzystów. 
2. Nowy park w sercu Bronowic przy zbiegu ulic 
Zygmunta Starego i Filtrowej – prace przygoto-
wawcze na działkach 325, 326 oraz 328 obr. K-1: 
inwentaryzacja i uporządkowanie zieleni do wyso-
kości środków.
Nr 7: Tenis stołowy i serwis rowerowy na 
Młynówce Królewskiej (110 tys. zł)
Zakup i montaż dwóch stołów do tenisa stołowego 
oraz samoobsługowej stacji serwisowania rowerów 
na terenie działki 146/6 w obrębie parku Młynów-
ka Królewska.
Nr 8: Bezpieczne przejścia dla pieszych 
na terenie Dzielnicy VI  (360 tys. zł)
Instalacja oświetlenia przejść dla pieszych: ul. Ka-
towicka przy nr 27 (przy paczkomacie), ul. Młodej 
Polski nr 20 (w ciągu Młynówki Królewskiej), ul. 
Rydla przy nr 2, ul. Jadwigi z Łobzowa przy Przed-
szkolu 77, ul. Balicka przy nr 45 – pętla tramwajo-
wa Bronowice Małe, ul. Zakliki z Mydlnik (przy Ba-
lickiej nr 258), ul. Balicka przy nr 263, ul. Balicka 
przy nr 297 – Ogród Malwowy.
Nr 9: 50 lat Mydlnik w Krakowie 
(36,5 tys. zł)
Klub Kultury Mydlniki: organizacja wydarzeń  
o charakterze społecznym, kulturowym i inte-
gracyjnym, przedstawiających historię Mydlnik 
na terenie Dzielnicy VI np. Klub Kultury Mydl-
niki, SP 138, Biblioteka ul. Balicka filia nr 23 
oraz wydanie broszury, przedstawiającej historię 
Mydlnik i mapę z opisem najciekawszych miejsc. 
Nr 10: WIDOKowa aktywność (376 tys. zł) 
Park dla wsparcia aktywności fizycznej na tere-
nie należącym do SP nr 153, usytuowany mię-
dzy budynkiem szkoły, amfiteatrem a Młynówką 
Królewską. 
Nr 11: Ratunek na wysokości (36 tys. zł)
Zakup sprzętu dla strażaków – ratowników ze 
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościo- 
wego, funkcjonującej na bazie Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 3 KM PSP w Krakowie (JRG 3). 
Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
Krakowa, a zwłaszcza w Dzielnicy VI.
Nr 14: Zielone i kwietne Bronowice
(250 tys. zł)
Nasadzenia kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew 
wzdłuż ulic, takich jak: • Bronowicka na odcinku od 
ul. Rydla do ul. Armii Krajowej • Balicka na odcin-
ku od ul. Armii Krajowej do ul. Na Błonie • Linde-
go oraz na terenach zielonych pomiędzy ul. Armii 
Krajowej a ul. J. Lea, na wysokości Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. 
Nr 15: Płatne patrole Policji na terenie 
Dzielnicy 6 Bronowice (130,4 tys. zł)
Płatne patrole policji w miejscach wskazanych 
przez mieszkańców dzielnicy w piątki i soboty 

w godz. od 16:00 do 24:00 w okresie od 01.04- 
15.11.2023 r. Celem jest poprawa bezpieczeństwa. 
Nr 17: Bronowickie zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży (192 tys. zł)
Cykliczna organizacja (z przerwą wakacyjną) za-
jęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie 
lub w pobliżu SP nr 138 w Mydlnikach. 
Nr 18: Nowe książki, komiksy i kody do 
platformy ebooków w Filii 24 (20 tys. zł) 
Zakup nowości wydawniczych, w tym komiksów 
oraz kodów dostępu do platformy ebooków dla 
użytkowników Filii nr 24 Biblioteki Kraków.
Nr 19: Park przy Forcie w Bronowicach 
(400 tys. zł)
Założeniem jest wykonanie: projektu budowlano-
-wykonawczego, alejek spacerowych, oświetlenia, 
infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, nasadzeń 
drzew, krzewów i kwiatów, w rejonie ulic Roda-
kowskiego i Rydla, obok Fortu Bronowice. Ta zie-
lona enklawa w północnej części Bronowic (zwa-
na Parkiem Bronowickim) już stała się miejscem 
relaksu i spotkań. 
Nr 20: Gramy w bule na „Bulodromie”  
(280 tys. zł)
Budowa w parku Młynówka Królewska, na wy-
sokości ZSO nr 8 lub SP nr 15, dwóch boisk do 
gry w bule, z mini widownią z impregnowanych 
desek ławkowych. 
Nr 22: Wydarzenia otwarte Festiwalu 
„Wschód-Zachód” (6,2 tys. zł)
Przedstawienie podczas jubileuszowej X edycji 
Festiwalu w 2023 r. ukraińskiej sztuki teatral-
nej w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jor-
dana, która żyje i rozwija się mimo bardzo trud-
nych warunków wojny.
Nr 24: Zdrowy Kręgosłup i Pilates – 
bezpłatne zajęcia 2023 (16,6 tys. zł)
Zajęcia rehabilitacyjne raz w tygodniu, prowa-
dzone przez wykwalifikowanego rehabilitanta 
oraz instruktora pilates (od lutego do grudnia 
2023 roku, z wyłączeniem świąt i wakacji), z wy- 
korzystaniem drobnego sprzętu sportowego, ta-
kiego jak: maty, taśmy rehabilitacyjne, piłki. Czas 
trwania 60 minut.
Nr 25: Historyczne szlaki Bronowic 
(150 tys. zł)
Rewitalizacja szlaku pieszego z Mydlnik do Brono- 
wic. Lokalizacja – ul. Stanisława Ignacego Witkie-
wicza. Celem jest odtworzenie historycznego szla-
ku z Bronowic do Mydlnik, a malowniczo położo-
na na południowym stoku Fortu Mydlniki droga 
pozwoli na oglądanie panoramy Krakowa. 
Nr 26: Piłkarskie marzenia w Brono-
wicach (95,1 tys. zł)
Projekt polega na wsparciu dzieci uczestniczą-
cych w zajęciach z piłki nożnej na terenie Dziel-
nicy VI, bez względu na przynależność klubową. 
Nr 27: 800 darmowych biletów dla  
seniorów do Kina „Paradox” (14 tys. zł)
Celem jest zachęcenie mieszkańców, którzy ukoń- 
czyli 60. rok życia, do aktywnego uczestnictwa  
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w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie 
im 800 darmowych biletów do kina w Centrum 
Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.  
Nr 28: Pokazy Filmów Ukraińskich  
w Kinie Paradox (14,5 tys. zł)
W ramach projektu będą przedstawione różno-
rodne filmy ukraińskie oraz koprodukcje. 
Nr 30: Bezpieczny przejazd w Parku 
Młynówka Królewska (595 tys. zł)
Projekt przewiduje: wyprostowanie drogi rowero- 
wej (usuwając niebezpieczne zakręty i kolizję z ru-
chem pieszym), przebudowę przejścia i przejazdu 
przez ulicę Jabłonkowską celem zachowania cią-
głości ruchu pieszego i rowerowego, ciągłości na-
wierzchni i niwelety chodnika, i ścieżki rowerowej 
oraz oznaczenie przebiegu drogi rowerowej i miejsc 
kolizji z ruchem pieszym kolorem nawierzchni. 
Nr 31: Ekologia na okrągło (199 tys. zł)
Projekt zakłada przygotowanie wyjazdów na zie-
lone szkoły do ośrodka Jordanova, prowadzonego 
przez CM Jordana oraz przygotowania pikników 
dla całych rodzin, w czasie których prowadzone są 
zajęcia i warsztaty, dotyczące ekologii. 

Nr 8: Młynówka Królewska – najdłuższy 
park w Polsce! 
Nr 38: Krakowski festiwal sportów
i tradycji
Nr 69: SPOŁECZNA PRALNIA
Nr 114: Park przy Forcie w Bronowicach 
Nr 115: Piłkarskie Mistrzostwa Krako-
wa dzieci
Nr 150: Spacerem z Mydlnik do Bro-
nowic

Zestawienia i opis wszystkich projektów roz-
patrywanych, odrzuconych (5 projektów dzielni-
cowych było przedmiotem odwołań i są w trakcie 
rozpatrywania) i dopuszczonych do głosowania, 
znajdują się na stronie: www. budzet.krakow.pl 
w zakładce projekty 2022 i odpowiednio projekty 
dzielnicowe/ogólnomiejskie.

Głosować może każdy mieszkaniec 
Krakowa, bez względu na wiek, w tym 
także dzieci i młodzież. Głos oddajemy 
tylko raz – albo w zorganizowanych na 

Zbliża się czas głosowania w IX edy- 
cji Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Krakowa. To już ostatnia prosta. W naj-
bliższych dniach zostanie opublikowana 
ostateczna lista projektów, na które bę-
dziemy mogli, jako mieszkańcy zarazem 
Dzielnicy VI Bronowice oraz miasta Kra- 
kowa zagłosować. Aby przybliżyć warun- 
ki głosowania i jednocześnie ułatwić Pań- 
stwu dostęp do informacji, uruchomione 
zostają na terenie naszej Dzielnicy punkty 
wsparcia głosowania Budżetu Obywatel- 
skiego 2022. W dniach od 30 września do 
14 października, w wybranych godzi-
nach, w kilku lokalach na terenie Dziel-
nicy VI będą dyżurować wolontariusze. 
   Będzie tam można pobrać materiały 
promocyjne, otrzymać szczegółowe in-
formacje o projektach poddanych pod 
głosowanie. Zostaną także przybliżone 
wszystkie możliwości głosowania w tej 
edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na chwilę obecną można będzie za-
głosować na 23 projekty dla samej tylko 
Dzielnicy VI oraz na 84 projekty ogól-
nomiejskie. Jest więc w czym wybierać! 

Projekty ogólnomiejskie bezpośrednio 
związane z Dzielnicą VI:

terenie miasta punktach do głosowania, 
albo w internecie – za pośrednictwem  
platformy, dostępnej w okresie głosowa-
nia pod adresem www.budzet.krakow.pl. 
Podczas głosowania każdemu z 3 wy- 
branych projektów należy przydzielić 
kolejno 3, 2 i 1 punkty, w sumie 6 punk- 
tów w grupie projektów dzielnicowych 
oraz 6 w grupie ogólnomiejskich. Po za-
kończeniu głosowania ustalona zosta-
nie kolejność zadań wg sumy punktów, 
przydzielonych im przez wszystkich 
głosujących. Do realizacji w tym roku 
przeznaczone będą te z listy projektów, 
o najwyższej punktacji, których suma 
kosztów realizacji nie przekroczy wcze-
śniej wymienionego, ustalonego limitu. 
Wyniki głosowania, a tym samym listę 
projektów przyjętych do realizacji po-
znamy 7 listopada br. 

Wszystkim głosującym życzę trafnego wy-
boru projektów, dobrej ich punktacji i satysfak-
cjonujących wyników głosowania. 

TOMASZ
FABIAŃCZYK
Radny Dzielnicy VI
napisz: fabianczyk.dzielnica 
6krakow@gmail.com

30 września
• Cukiernia Lisiccy * 
ul. Bronowicka 55, godz. 11:00-13:00

1 października
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 10:00-12:00

3 października
• Cukiernia Lisiccy *
ul. Bronowicka 55, godz. 9:30-11:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00
• Rada Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 A, pok. 102, godz. 17:00-19:00

4 października
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00
• Przedszkole nr 82 
ul. Głowackiego 2, godz. 14:00-16:00

5 października
• Cukiernia Lisiccy * 
ul. Bronowicka 55, godz. 15:00-17:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00

6 października
• Cukiernia Lisiccy *
ul. Bronowicka 55, godz. 11:00-13:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 15:00-18:00

8 października
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 10:00-12:00

9 października
• Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
ul. Pod Strzechą 16, godz. 10:30-14:30

10 października
• Cukiernia Lisiccy *
ul. Bronowicka 55, godz. 9:30-11:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 16:00-19:00
• Rada Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 A, pok. 102, godz. 17:00-19:00

11 października
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 8:00-10:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00

12 października
• Cukiernia Lisiccy *
 ul. Bronowicka 55, godz. 15:00-17:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00

13 października
• Cukiernia Lisiccy *
ul. Bronowicka 55, godz. 11:00-13:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-19:00

14 października
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 17:00-19:00
• Szkoła Podstawowa nr 138 *
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 15:00-18:00
• Przedszkole nr 82 
ul. Głowackiego 2, godz. 14:00-16:00
• Szkoła Podstawowa nr 153,
ul. Na Błonie 15d, godz. 15:00-17:00

Ponadto w okresie 
od 28 września do 7 października

• Biblioteka Kraków 
Filia nr 24, ul. Na Błonie 13d
pon., śr. i pt.: godz. 12:00-19:00
wt.: godz. 8:30-15:30
czw.: godz. 12:00-15:30
sob.: godz. 9:00-14:00

* Miejsca
    dostosowane do osób niepełnosprawnych 

W zgłoszonych punktach musi być zapewniony dostęp 
do komputera

Lista punktów wsparcia głosowania dla 
Budżetu Obywatelskiego 2022 w Dzielnicy 
VI Bronowice znajduje się poniżej:

Budżet Obywatelski 2022 – punkty wsparcia głosowania w Dzielnicy VI

 Zapraszamy Państwa serdecznie. 




