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Szanowni Państwo

WOJCIECH LITWICKI

Zarząd w czasach
pandemii

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

REALIZACJA 
ZAPLANOWANYCH
ZADAŃ ZAGROŻONA!

Na skutek pandemii wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 

większość zadań zaplanowanych na ten 
rok może nie zostać zrealizowana. Pre-
zydent Krakowa, Jacek Majchrowski, 
zdecydował o wstrzymaniu ogłaszania 
przetargów, a co za tym idzie nie bę-
dzie podpisywanych umów na nowe 
inwestycje. Oszacowano, że przez 
pandemię koronawirusa miasto może 
stracić ponad 300 mln zł, do czego 
należy  jeszcze dodać obniżone wpły-
wy między innymi z opłat, podatków 
lokalnych i czynszów. Polecenie prezy-
denta ma obowiązywać do 12 maja br. 
Tym bardziej cieszy nas fakt, że został 
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Inny fragment ul. Żeleńskiego po remoncie chodnika 

Wyremontowany chodnik przy ul. Żeleńskiego

Spotkanie Zarządu w czasie pandemii - marzec 2020

Żyliśmy dotąd różnymi marze-
niami, mieliśmy rozliczne plany 

tak w gronie naszych rodzin, jak i plany 
w  ramach naszej Dzielnicy Bronowice. 
Zostaliśmy zaskoczeni pandemią, któ-
ra realizację wielu z tych naszych ma-
rzeń i planów postawiła pod znakiem 
zapytania. Zarząd naszej dzielnicy pla-
nował przeprowadzenie sesji 30 marca, 
lecz wprowadzona Ustawa i związane  
z nią ograniczenia zgromadzeń, a także 
osobiste obawy o bezpieczeństwo gru-
py członków Rady, uniemożliwiły jej 
odbycie. 

Utrzymujemy na bieżąco 
kontakt elektroniczny z miesz-
kańcami Bronowic, reagując 
na wszelkie ich zgłoszenia 
oraz potrzeby. Biuro Rady 
Dzielnicy pracuje codziennie, 
poprzez kontakt telefoniczny  
i mailowy. Na posiedzeniu Za-
rządu Rady Dzielnicy uzgod-
niliśmy, że przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Rady 
spotykają się regularnie ro-
boczo, czuwając nad reali-
zacją zaplanowanych zadań  
i są w kontakcie telefonicznym  
z przewodniczącymi Komisji i członka-
mi Rady. Pracujemy również w pełnym 
gronie Zarządu, spotykając się w spra-
wach wymagających decyzji całego jego 
gremium. Naturalnie spotkania Zarzą-

du organizowane są z zachowaniem 
wszelkich dostępnych środków zabez-
pieczenia indywidualnego, co potwier-
dza załączone zdjęcie.

już wyremontowany chodnik przy ul. 
Żeleńskiego, po stronie numerów pa-
rzystych i że przystąpiono do remontu 

nawierzchni na ul. Bronowickiej, na od- 
cinku od ul. Przybyszewskiego do wia-
duktu nad ul. Armii Krajowej. 
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Przedszkole nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej

Remont ulicy Bronowickiej

Nowy
budynek przedszkola na os. Widok

Do mieszkańców os. Widok do-
tarła informacja, że dotychcza-

sowe Przedszkole nr 38 ma być zbu-
rzone, a w jego miejsce zostanie wybu-
dowany nowy budynek. Część miesz-
kańców zaniepokoiła się tym faktem, 
a zwłaszcza perspektywą uciążliwości 
wynikających z realizacji wspomnianej 
inwestycji. Obawiano się, że drogą do-
jazdową do budowy będą te same drogi,  
które prowadzą do bloków przy ul. Ar-
mii Krajowej 77 i 79. Druga, znacząca 
grupa mieszkańców uważała, że przed-
szkole jest niezbędne i nie wyobrażają 
sobie, że mogłoby być zlikwidowane.  

Staraniem grupy radnych z os. Wi-
dok oraz Zarządu Rady Dzielnicy VI 
Bronowice udało się przekonać władze 
Miasta Krakowa, że przedsięwzięcie to 
jest niezbędne dla dalszego funkcjono-

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

wania tej placówki, by nadal mogła do-
brze służyć dzieciom i ich rodzicom.

Chcąc przekonać wszystkich miesz-
kańców do słuszności decyzji i jedno-
cześnie znaleźć kompromis między 
koniecznością inwestycji a ewentual-
nymi utrudnieniami, związanymi z jej 
realizacją, wspólnie z Zarządem i Radą 
Nadzorczą Spółdzielni „Widok” zostało 
zorganizowane spotkanie informacyj-
ne. Podjęliśmy starania, z udziałem in-
westora oraz projektanta, by zapoznać 
mieszkańców z warunkami jakich wy-
maga ta inwestycja, a także zapewnić, 
że drogą dojazdową będzie połowa dro-

gi „Trakt spacerowy”, dochodząca bez-
pośrednio do ul. Zarzecze. W związku  
z tym mieszkańcy ul. Armii Krajowej 77 
i 79 nie doświadczą utrudnień, wynika-
jących z dostawy materiałów na budowę 
przedszkola. Jednocześnie mieszkańcy 
przekonali inwestora do przepracowa-
nia projektu, tak by miejsca parkingo-
we budowane przy nowym przedszkolu 
mogły służyć mieszkańcom w godzi-
nach nocnych. 

Spotkanie przebiegło w bardzo kon-
struktywnej atmosferze i było dowo-
dem na to, jak w spokoju i przy pełnym 
przepływie informacji można zgodnie 
przystąpić do realizacji tak ważnego 
przedsięwzięcia. Dlatego jeszcze raz 
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w tym spotkaniu oraz za 
atmosferę w jakiej ono przebiegało. 

Na dzień dzisiejszy możemy rów-
nież potwierdzić, że będzie wyremon-
towany fragment ul. Balickiej na od-
cinku od wjazdu do osiedla „Widok”, 
do ul. Na Błonie/Zielony Most.  
ZagroŻone inwestycje to:
► Wykonanie dokumentacji projekto-
wej wraz z uzyskaniem PNB dla prze-
budowy ul. Wierzyńskiego – jeden kie-
runek. Zaplanowana kwota 100 000 zł.
► Budowa oświetlenia na ul. Pod Strze-
chą. Zaplanowana kwota 102 000 zł.
► Budowa dojścia na wały rzeki Ruda-
wy. Zaplanowana kwota 135 000 zł.
► Budowa zatok parkingowych przy 
ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-
71. Zaplanowana  kwota 150 000 zł.

Zagrożone jest również wykonanie 
zadania realizowanego w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego pn. „Budowa po-
destu wzdłuż ul. Na Błonie”. 

Realizacja tych zadań uzależniona 
będzie od stanu zagrożenia wirusem  
i stanu finansów miasta. W kolejnym 
numerze Gazety Bronowickiej przed-

stawię Państwu sytuację związaną z re- 
alizacją zadań z zakresu zieleni i re-
montów placówek oświatowych.
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Wyjątkowa sytuacja powoduje, że do „pomocy” włączają się również oszuści, dostrzegając 
szybki i łatwy zysk w obliczu wybuchu społecznej paniki. Wszechobecny lęk, szczególnie wśród 
osób w wieku 60+, skrzętnie wykorzystują manipulatorzy na wielu płaszczyznach. Działają w In-
ternecie, ale też w kontakcie bezpośrednim. Informacje na ten temat spływają do policji z całej 
Polski. Oszuści sprzedają w Internecie różnego typu środki (np. lekarstwa, suplementy, herbaty 
czy amulety), których działanie ma uchronić osobę przed zachorowaniem na koronawirusa. 
Coraz częściej dochodzi także do działań bezpośrednich. Delikwenci podszywają się pod leka-
rzy, pracowników sanepidu czy służby mundurowe i w trakcie wizyty w domu ofiary, kradną 
pieniądze i inne przedmioty. Chcąc uchronić Seniorów przed tym zjawiskiem, rozpoczęliśmy 
akcję pt. „STOP KORONA-OSZUSTWOM” w ramach trwającej kampanii „Stop manipulacji – nie 
daj się oszukać!”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego typu 
oszustwami w trakcie pandemii, wśród osób starszych. W ten sposób przestrzegamy Seniorów 
przed manipulatorami i informujemy jak nie dać się oszukać.
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, trudno pisać  
o normalnych dzielnicowych 

sprawach w chwili, gdy mamy tak po-
ważną sytuację, ale może właśnie dlate-
go trzeba pisać o tych naszych drobia-
zgach, bo musimy mieć nadzieję, że nor-
malność wkrótce powróci. Dawno nie 
miałam okazji pisać do Państwa za po-
średnictwem Gazety Bronowickiej, któ-
rej ostatni numer ukazał się na począt-
ku grudnia, a to druga połowa miesiąca 
przyniosła liczne odbiory dzielnicowych 
inwestycji na terenie Bronowic Małych. 

Działo się dużo. Najpierw remont – 
do wyczerpania środków – placu zabaw 
u zbiegu ulic Tetmajera i Pod Strzechą 
(na niebieską karuzelkę i dwa nowe sie-
dziska do huśtawek niestety środków za-
brakło). Potem pilotowanie drobiazgów, 
jak remont uszkodzonego ogrodzenia 
ogródka jordanowskiego czy nasadze-
nia róż przy kapliczce w kierunku przy-
chodni i trzeciego drzewa (grabu), tuż 
przy kapliczce. Odebraliśmy również 
oświetlenie ul. Tetmajera w kierunku ul. 
Pasternik. Podczas spaceru zobaczą Pań-
stwo kolejne tablice na trasie kulturowej 
(np. przy krzyżu Pod Lipką i przy Forcie 
41). Nad ich treścią opiekę merytoryczną 
sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Bro-

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

Tablica przy punkcie widokowym – Krzyż pod lipką

Grab przy kapliczce i nowe nasadzenia po prawej

Wyremontowany chodnik na ul. Władysława Żeleńskiego

fo
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nowic, które zapowiada drobne korekty 
w tym zakresie. Jednak najważniejszym 
dla mnie remontem był remont chodnika 
na ul. Żeleńskiego. Oj, działo się podczas 
tych prac. Do ostatniej chwili nie wie-
działam czy uda się położyć nową na-

wierzchnię na jezdni, a bardzo mi na tym 
zależało, ze względu na trudności jakie 
mieszkańcy tej ulicy napotykają podczas 

jej codziennego użytkowania. 
Choć w taki sposób chciałam 
ułatwić im życie. W tym miej-
scu pragnę wyrazić wdzięcz-
ność zarówno Zarządowi, jak 
i wszystkim Radnym, którzy 
wyrazili zrozumienie dla mo-
ich serdecznych próśb, aby  
w roku bieżącym remont 
chodnika na ul. Żeleńskiego 
kontynuować aż do ul. Pa-
sternik. Z przykrością muszę 
jednak powiedzieć, że kom-
pleksowa przebudowa ul. Że-
leńskiego została wyceniona 

na 5 600 000 zł – kwota ta jest oszała-
miająca. Poniżej przytaczam fragment 
pisma z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, 
adresowany do Wydziału Miejskiego In-
spektora Ruchu UMK i podany do wia-
domości Rady i Zarządu Dzielnicy VI:

Na wniosek Rady Dziel-
nicy VI Bronowice Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa prosi 
o opinię odnośnie możliwości 
wykonania na ulicy Wł. Że-
leńskiego zatok do mijania. 
Na odcinku od pos. 38 – 37 
do pos. 72 b występuje tak 
duże zawężenie jezdni, że 
niemożliwym jest wyminię-
cie się dwóch samochodów 
jadących z naprzeciwka, bez 
wjeżdżania na chodnik lub 
tereny przyległe do jezdni. 
Rozbudowa tej ulicy jest co-
rocznie umieszczana przez 

tut. Zarząd na liście rankingowej za-
dań wnioskowanych do Budżetu oraz 
WPF i WPI, na dzień dzisiejszy jednak 
nie zostały przeznaczone środki na ten 
cel. Ze względu na zbyt wysoki koszt 
rozbudowy (ok. 5 600 000 zł), niemoż-
liwa jest jej realizacja w ramach za-
dań Dzielnicy VI Bronowice. W związ-
ku z powyższym przedstawiciele Rady 
Dzielnicy VI poprosili o rozpatrzenie 
możliwości wykonania zatok do mija-
nia jw. na odcinku zawężenia jezdni.

Prosimy o opinię odnośnie wyko-
nania takich „mijanek” ze wskaza-
niem miejsc, gdzie ich lokalizacja jest 
najbardziej zasadna lub wskazanie 
innego rozwiązania dla ul. Wł. Żeleń-
skiego (oprócz wprowadzenia jednego 
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Ul. Władysława Żeleńskiego nr od 35 do 62

Ul. Władysława Żeleńskiego nr od 1 do 35

◁▷

Pozostając jeszcze przez chwilę 
w temacie ul. Żeleńskiego pra-

gnę poinformować, że do Wydziału 
Miejskiego Inżyniera Ruchu wpłynę-
ło pismo mieszkańca z prośbą o mon-
taż progów zwalniających na tej ulicy. 
W związku z tym Wydział zwrócił się  
z prośbą o przeanalizowanie wraz z miesz-
kańcami możliwości wprowadzenia oma-
wianych progów zwalniających i w razie 
decyzji pozytywnej podjęcie uchwały oraz 
zaznaczenie na mapie miejsc, w których 
mieszkańcy wyrażają zgodę na wprowa-
dzenie progów zwalniających. Dodatko-
wo tut. Wydział przekazał w załącznikach 
proponowane miejsca, w których mogłyby 
zostać wprowadzone progi zwalniające.

Jak wiadomo, na ulicy tej obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 30 km/h, 
choć oczywiście wszyscy wiemy jak 
wygląda to w rzeczywistości. Nie ukry-
wam, że bardzo zależy mi na poznaniu 
Państwa opinii w tej sprawie, ponieważ 
na terenie naszego okręgu, niestety już 
dwa razy, demontowaliśmy progi zwal-
niające, założone wcześniej na prośbę 
mieszkańców. Aby ponownie uniknąć 
takiej sytuacji, do 30 kwietnia br. cze-
kam na Państwa głos w tej sprawie 
(oczywiście drogą mailową). 

Dodatkowo chciałam jeszcze zwró-
cić uwagę, że trzeba liczyć się z tym, że 
ich montaż może powodować pękanie 
domów i niezadowolenie mieszkańców 
z powodu głośnych odgłosów, podczas 
ich pokonywania, zwłaszcza przez sa-
mochody dostawcze. 

kierunku, na co wg przedstawicielki 
Rady Dzielnicy VI Bronowice nie ma 
zgody mieszkańców).

W tej sytuacji najrozsądniejszym, 
choć tylko częściowym rozwiązaniem 
problemu wydają się być tzw. mijanki 
w formie zatok. Bardzo chciałabym po-
znać Państwa zdanie na ten temat – czy 
takie rozwiązanie jest na tę chwilę moż-
liwe do zaakceptowania? W związku 
z tym, że czas nie sprzyja spotkaniom, 
będę wdzięczna za przesłanie Państwa 
stanowiska drogą mailową, najpóźniej 
do 30 kwietnia. A teraz wybiegając  
w przyszłość. Z całych sił zabiegam  
o projekt chodnika przy ul. Tetmajera, 
na który czekamy już bardzo długo. Jest 
też nadzieja, że w tym roku powsta-
nie oświetlenie na ul. Pod Strzechą – 
za kościołem – w ślad za dokumenta-
cją projektową, wykonaną ze środków 
naszej dzielnicy w roku ubiegłym. Na 

moje gorące prośby, Rada Dzielnicy VI 
przeznaczyła środki na wspomnianą 
na początku tekstu, niebieską karuzel-
kę (to maleństwo kosztuje aż 6 tys. zł), 
więc kiedy będzie już „normalnie” – 
dzieciaczki będą miały sprawną za-
bawkę. Nadmiar koszy na placu zabaw 
mam nadzieję uszczuplić o dwa, jeden 
z nich ustawić na ul. Żeleńskiego, drugi 
na ul. Pod Strzechą, ale konieczne jest 
przekazanie mienia ZZM – MPO. Cza-
sem aż trudno uwierzyć w ogrom biu-
rokracji, nawet w najprostszych spra-
wach. Co do „zakazu postoju” na ul. 
Tetmajera: odbyłam spotkanie z Miej-
skim Inżynierem Ruchu i niestety nie 
chce się przychylić do Państwa prośby, 
aby ustawić znak po jednej stronie. 
Wobec powyższego, w Biurze Inżyniera 
ma powstać projekt organizacji ruchu, 
gdzie „zakaz postoju” będzie meandro-
wał między prawą i lewą stroną ulicy… 

Cóż, nie jestem zachwycona tym roz-
wiązaniem, ale ponieważ nie miałam 
alternatywy – czekamy na projekt tego 
rozwiązania, który Państwu przedsta-
wię. No i na koniec kilka słów o parku 
leśnym Tetmajera: w ślad za projektem 
koncepcyjnym, w roku bieżącym powi-
nien powstać projekt budowlany. Mam 
nadzieję, że tak się stanie, ale niestety 
czeka nas kolejna walka o Park leśny 
Tetmajera w Budżecie Obywatelskim.

Na koniec pragnę Państwa poinfor-
mować, że temat tego parku skradł ser-
ce naszej nowej Radnej Miasta, Pani 
Iwony Chamielec, która już pokazała, 
że o park będzie walczyła równie dziel-
nie jak Aleksander Miszalski, którego 
miejsce w Radzie Miasta zajęła. Ku 
mojej radości Pani Radnej bliski też 
jest temat Teatru Bronowickiego.

PROPONOWANE PRZEZ WYDZIAŁ MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU 
MIEJSCA, W KTÓRYCH MOGŁYBY ZOSTAĆ WPROWADZONE PROGI ZWALNIAJĄCE

na czerwono zaznaczono potencjalne progi 
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ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz:
radny.bronowice@op.pl

Ul. Władysława Żeleńskiego nr od 62 do 65h

Ul. Władysława Żeleńskiego nr od 65b do 80

Ul. Władysława Żeleńskiego nr od 81a do 103

» MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Plan miejscowy
„WIEDEŃSKA”

Uprzejmie informuję, że w podczas 
marcowej sesji, Rada Dzielnicy VI Bro-
nowice podjęła jednogłośnie uchwałę 
w sprawie opinii projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Wiedeńska”. Uchwała 
zawiera zgłoszone przez mieszkańców 
uwagi, za wyjątkiem tych dotyczących 
terenu KS Bronowianka. Te ostatnie nie 
znalazły uznania większości radnych  
i nie zostały przyjęte. Chciałbym wszyst-
kim zaangażowanym mieszkańcom bar-
dzo podziękować za pomoc, uczestnic-
two w spotkaniach i rozmowy.

19 marca br. Prezydent Miasta Kra-
kowa ogłosił Zarządzenie w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do planu miej-
scowego WIEDEŃSKA. Dokument ten 
odnosi się do wniosków składanych 
w czerwcu i lipcu 2019 roku (a nie do 
opinii złożonej w marcu br.). Wiele na-
szych próśb zostało uwzględnionych, 
bądź częściowo uwzględnionych. Kilku 
ważnych postulatów służby Pana Pre-
zydenta nie uwzględniły, więc trzeba 
tego przypilnować podczas kolejnych 
etapów sporządzania planu miejscowe-
go. Tekst Zarządzenia wraz z wykazem 
i sposobem rozpatrzenia wniosków 
dostępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Rozwój Miasta > 
Planowanie Przestrzenne.

CO DALEJ? Kolejne kroki będziemy 
(jako mieszkańcy i jako Rada Dzielni-
cy) podejmować na etapie wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglą-
du, gdy będziemy mogli uczestniczyć 
w dyskusji publicznej i składać uwagi 
do projekt planu. Trudno jest jednak 
wskazać kiedy to nastąpi. Z powodu 
obecnej nadzwyczajnej sytuacji epide-
micznej, Prezydent Miasta Krakowa 
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» KONSULTACJE W SPRAWIE 
POSZERZENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Zarząd Transportu Publicznego 
rozpoczął, trwające do 1 czerwca br., 
konsultacje społeczne, dotyczące po-
szerzenia strefy płatnego parkowania 
w Krakowie. Jeden z obszarów pod-
legający konsultacjom znajduje się na 
terenie naszej Dzielnicy, w bezpośred-
nim sąsiedztwie osiedla Widok, Wi-
dok-Zarzecze i ulicy Balickiej. Dodat-
kowo zainteresowani tą sprawą mogą 
być mieszkańcy wschodniej części ulic 
Hamernia i Zarudawie, bowiem gdy-
by proponowane zmiany weszły w ży-
cie, to na wschód od ulicy Odlewniczej 
także obowiązywałaby strefa płatnego 
parkowania (wnioskowana przez Radę 
Dzielnicy V Krowodrza).

Fort reditowy
7 „Za rzeką”

Dzielnica VI Bronowice 

powziął zrozumiałą decyzję o anulo-
waniu wyłożeń do publicznego wglądu, 
wydłużeniu terminów wyłożeń i skła-
dania uwag do projektów miejscowych 
planów oraz odwołaniu dyskusji pu-
blicznych.

Plan miejscowy 
„WOLA  JUSTOWSKA – HAMERNIA”

W marcu br. do Rady Dzielnicy VI 
Bronowice nadesłano koncepcję miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Wola Justowska – 
Hamernia”. Na dokumentację składa 
się tekst planu i rysunek z koncepcją 
planu, w której przedstawiono między 
innymi przeznaczenie terenu i sposób 
jego zagospodarowania, przebieg cią-
gów komunikacyjnych, tereny zieleni  
i zabudowy. Niestety materiały te nie 
są dostępne, gdyż biuro Rady Dzielni- 
cy jest nieczynne w związku z ryzy-
kiem rozprzestrzeniania się choroby 
COVID-19. 
Z tego samego powodu (w porozumie-
niu z radnym Michałem Płazą) odstąpi-
liśmy od planów organizacji spotkania 
dla mieszkańców. Dla osób zaintere-
sowanych jestem do dyspozycji podczas 
dyżuru telefonicznego i mailowego, jak 
również poprzez komunikator Skype  
(w tym przypadku proszę o wcześniejszą 
informację w celu umówienia dogodnej 
godziny spotkania).

» UWAGA NA ZŁODZIEI!
Na przełomie marca i kwietnia, 

przed godziną 5, na terenie osiedla 
Widok-Zarzecze (ul. Kwiatkowskiego)  
dokonano włamania do auta, zaparko-
wanego na posesji. Złodzieje, po poko-
naniu bramy i elektronicznych zabez-
pieczeń pojazdu, splądrowali wnętrze 
auta z wartościowych rzeczy. Dwójka 
sprawców w czapkach i kapturach po-
ruszała się na rowerach. Podobne wła-
mania miały miejsce na terenie sąsied-
nich osiedli i w Bronowicach Wielkich.

Proszę o właściwe zabezpieczenia 
mienia, natychmiastowe reagowanie  
i powiadomienie Policji o podejrzanych 
osobach.

Formy konsultacji:
• otwarta ankieta internetowa dostęp-
na w dniach: 20 kwietnia – 20 maja br. 
na stronie internetowej: 
www.ztp.krakow.pl/konsultacje-spp/ankieta/
• dyżur telefoniczny ekspertów w dniach: 
20 kwietnia – 8 maja br. (poza dnia- 
mi wolnymi od pracy), numer telefo-
nu zostanie podany po uzyskaniu tej 
informacji od Zarządu Transportu  
Publicznego.
• webinarium z udziałem merytorycz-
nych pracowników i przedstawicieli 
właściwych dla obszarów Rad Dzielnic, 
zaplanowane na 27 maja 2020 w godz. 
17:00-18:30. 

Dodam, iż obecne granice strefy płatnego parkowania w Krakowie znajdą 
Państwo pod tym adresem (są tam także oznaczone obszary, o które w lipcu tego 
roku zostanie rozszerzona strefa):
https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/mapy/mapa-strefy/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego procesu znajdują się na stronie 
internetowej: 
http://mobilnykrakow.pl/konsultacje-spoleczne-poszerzenia-obszaru-platnego-parkowania/  
oraz https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-
platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/. 

Jestem przekonany, że problematyka parkowania jest ważna i mimo trud- 
nego okresu epidemii, wymaga zaangażowania społecznego. Jeśli ktokolwiek 
chciałby się podzielić swoją opinią lub pomysłami w tej kwestii, zapraszam do 
kontaktu.

— • —

— • —

— teren będący przedmiotem konsultacji społecznych: 
wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie – obszar 
pomiędzy linią kolejową nr 94, ul. Armii Krajowej oraz 
ulicami Piastowską i Bartosza Głowackiego
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propozycjami zadań odbywa się we 
współpracy z Ambasadorami Lokalnej 
Partycypacji. W dyskusji może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Krakowa, wy-
starczy dołączyć do jednej z grup na Fa-
cebooku, dotyczącej wybranej dzielnicy.

Do 30 kwietnia potrwa etap skła-
dania projektów. 7 sierpnia urzędnicy 
zaprezentują wyniki oceny formalno-
-prawnej wniosków. Przez tydzień będą 
czekać na protesty od projektodawców, 
których pomysły nie zakwalifikowały 
się do następnego etapu. Głosowanie – 
internetowe i w tradycyjnych punktach – 
zaplanowano od 26 września do 5 paź-
dziernika. Z kolei 26 października po-
znamy zwycięskie projekty, których re-
alizacja nastąpi w 2021 r. 

Niezmiennie zarówno na etapie 
składania projektów, jak i głosowa-
nia nie obowiązuje żaden limit wieku 
biorących w nich udziału krakowian. 
Chodzi o to, by każdy miał realną szan-
sę wypowiedzieć się i zdecydować co 
zrobić, by nasze miasto było bardziej 
przyjazne i odpowiadało potrzebom 
jego mieszkańców. BO miasto czeka na 
pomysły! 

Kwota przeznaczona na realizację zadań 
dzielnicowych dla Dzielnicy VI Bronowice 
to 956 700 zł.

WYDZIAŁ 
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Więcej pieniędzy
W tegorocznej edycji budżetu oby-

watelskiego zaszło kilka ważnych 
zmian. Po pierwsze, sposób podziału 
środków. W tym roku rekordowo dużo 
przypadnie na dzielnice – aż 25,6 mln 
zł. Reszta – 6,4 mln zł zostanie prze-
znaczona na część ogólnomiejską BO, 
przy czym koszt realizacji jednego pro-
jektu nie może być niższy niż 25 tys. zł 
oraz wyższy niż 1,28 mln zł.

W przypadku projektów dzielnico-
wych minimalna wartość zgłoszonego 
projektu to 2,5 tys. zł. Najwięcej pie-
niędzy trafi do dzielnic: Dębniki (2,124 
mln zł), Nowa Huta (2,112 mln zł)  
i Prądnik Biały (1,994 mln zł). W zależ-
ności od dzielnicy różnią się też mak-
symalne kwoty przeznaczone na jeden 
projekt. Ze szczegółowym podziałem 
środków można zapoznać się na stro-
nie: www.budzet.krakow.pl.

Jednoroczność projektów
Nowością w regulaminie jest też 

zapis o jednoroczności projektów. Wy-

RUSZYŁA TEGOROCZNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

nika on z ustawy o samorządzie gmin-
nym, która zawęża planowanie wydat-
ków na budżet obywatelski wyłącznie 
do wydatków ujawnionych w uchwale 
budżetowej, które mają charakter rocz-
ny i nieprzekraczający roku budżeto-
wego. Jeśli zatem dany projekt zwycię-
ży w głosowaniu w 2020 r., to wpisany 
zostanie do uchwały budżetowej na 
rok 2021 i zadanie będzie realizowane  
w roku następnym, czyli do 31 grudnia 
2021 r.

Obowiązujące terminy
Z wiadomych przyczyn spotkania 

konsultacyjne anulowano, ale to nie 
znaczy, że prace nad BO utknęły w mar-
twym punkcie. Etap spotkań z miesz-
kańcami został przeniesiony do strefy 
wirtualnej. W ramach „Wspólnych Pro-
jektów 2020” działa 18 grup dyskusyj-
nych na Facebooku, gdzie mieszkańcy 
mogą wypowiadać się o potrzebach 
swojej dzielnicy, przedstawiać własne 
pomysły i dyskutować na temat propo-
zycji innych grupowiczów. Praca nad 

Po raz siódmy krakowianie będą mogli zaproponować, a potem zdecydować na 
co wydać część miejskiego budżetu. To szansa na zmiany w dzielnicach i w skali 
całego miasta. Zgłoszenia do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego ruszyły 
1 kwietnia. Na inwestycje i przedsięwzięcia „miękkie” z różnych dziedzin zapla-
nowano kwotę aż 32 mln zł, z czego 80% to pula na dzielnice. 
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PARK DECJUSZA I MUSZLA KONCERTOWA

Towarzyszące rezydencjom rene-
sansowe ogrody stawały się kom-

pozycją nieodłącznie związaną z krajo-
brazem i naturalnym ukształtowaniem 
terenu, a wzniesienia, lasy czy – rzadziej – 
doliny, stanowiły piękne zamknięcie da-
lekiej perspektywy widokowej. To wła-
śnie w sposób zasadniczy odróżniało je 
od założeń średniowiecznych. Ogrody ta-
kie powstawały na ogół w niewielkiej od-
ległości od dawnych zamków i dworów, 
a przykładem mogą być założenia obok 
podkrakowskiego Wiśnicza czy Rudna 
(zamek Tenczyn). Podstawowym kryte-
riom tamtej epoki, odpowiadały jednak 
ogrody zwarte i symetryczne, o układzie 
osiowym, związane kompozycyjnie z ar-
chitekturą. Modne stały się licznie po-
wstające wtedy podmiejskie rezydencje, 
zwane z włoska willami. Nie bez wpływu 
były tu rzecz jasna inspiracje, związane 
z przybyciem do Polski małżonki króla 
Zygmunta Starego, Bony Sforza. 

Za pierwszą renesansową rezydencję 
uznać należy willę sekretarza króla Zyg-
munta Starego – Justa Decjusza star-
szego, zbudowaną około 1530 roku, na 
terenie dawnego folwarku – w okolicy 
dzisiejszej ul. 28 Lipca 1943. Przeprowa-
dzone kilkadziesiąt lat temu badania wy-

Muszla koncertowa na widokówce (1967) 

Park i rezydencja 

Plakat reklamujący koncerty w muszli 
latem 1967 r. (źródło: www. Ryszardy.pl)

54 lata temu uroczyście zainaugurowano działalność muszli koncertowej w Parku 
Decjusza. Budowano ją przez kilkanaście miesięcy niemałym wysiłkiem mieszkań-
ców Woli Justowskiej, pracowników różnych instytucji, a także młodzieży szkolnej. 
Jej późniejszy, smutny los odzwierciedla w jakiejś mierze paradoksy czasu PRL-u. 

kazały tam istnienie ośmiokwaterowego, 
renesansowego ogrodu, w układzie geo-
metrycznym, od północno-wschodniej 
strony willi. 

Począwszy od połowy XIX wieku, to-
warzyszący pałacowi ogród, zmieniający 
się zwolna w ogólnodostępny park, prze-
chodził zmienne koleje losu. Nie najle-
piej działo się już w okresie międzywo-
jennym, po sprzedaży posiadłości przez 
ostatniego właściciela księcia Marcele-
go Czartoryskiego (1917). Po ostatniej 
wojnie zabytkowy park w dalszym ciągu 
niszczał i dziko zarastał, a znaczną jego 
część rozparcelowano. Z dawnego, stare-
go drzewostanu zachowały się tylko lipy 
i graby.

Dopiero w latach 1964-1965, upo-
rządkowano park rękoma mieszkańców 
Woli Justowskiej, wspomaganych przez 
żołnierzy z pobliskiej jednostki przy ul. 
Modrzewiowej (dziś Krakowskie Cen-
trum Rehabilitacji). Efekty dała w tym 
przypadku ofiarna praca wielu osób, po-
parta rzecz jasna przychylnością władz. 
Dodać należy koniecznie, że była to głów-
nie praca społeczna – niespotykany dziś 
przejaw bezinteresownej aktywności lo-
kalnej społeczności – popularny zwłasz-

Odnowa i budowa społecznym 
czynem 

cza w pierwszym 20-leciu PRL. Projekt 
rewitalizacji parku wykonał także spo-
łecznie, mieszkający nieopodal architekt 
Andrzej Zdzieniecki. Następnym waż-
nym krokiem było powołanie społeczne-
go komitetu budowy muszli koncertowej 
(1965), na którego czele stanął ówczesny 
dyrektor Biprostalu, Czesław Ochab. 

Już po niespełna roku efektowna 
muszla wraz z plenerowym, wyposażo-
nym w drewniane krzesełka amfiteatrem 
na około 1300 miejsc była gotowa. Auto-
rem ciekawego, nowatorskiego projektu 
był Janusz Lityński, architekt i artysta 
malarz, zawodowo związany z Biprosta-
lem. Tę oryginalną budowlę w jej pier-
wotnym kształcie wraz z fragmentem 
parku przedstawia widokówka z 1967 
roku. 

Oprócz sporej estrady i mieszczące-
go się w podziemiach zaplecza dla arty-
stów, urządzono tam także kino letnie. 
Inwestycjami towarzyszącymi były par-
king, podziemne sanitariaty, a nawet 
brodzik dla dzieci. Wszystko to nie-
małym kosztem 3 mln zł, co stanowiło  
w przybliżeniu równowartość czterech 
domków jednorodzinnych (domków, 
bo obowiązywał wtedy urzędowo narzu-
cony metraż, maksymalnie – 110 m2). 
Dzień uroczystego otwarcia – 8 czerw-
ca 1966 roku – uświetnił koncert or-
kiestry Rozgłośni Krakowskiej Polskie-
go Radia pod dyrekcją Jerzego Gerta. 

W rocznicę inauguracji, w czerw-
cu 1967 roku wystąpił młodzieżowy 
zespół Szwagry (drugi pod względem 
popularności po Skaldach), grający do 
ambitnych tekstów Wiesława Dymne-
go. Towarzyszyły im solistki Jolanta 
Borusiewicz i Urszula Popiel (wówczas 
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Anons z Dziennika Polskiego
(czerwiec 1966)

Zaskakująco atrakcyjny repertuar kina Muszla (Informator Kino Film, wrzesień 1967)

Przeistoczona muszla koncertowa mieści dziś Galerię Bronisława Chromego. Artysta zmarł w październiku 
2017 roku

jeszcze studentka PWST). Koncerty or-
ganizowano przez całe tamto lato (wy-
stępował też zespół Czarne Perły), w so-
boty i niedziele, a bilet wstępu kosztował 
10 zł. 

Niestety, kolejne lata pokazały, że 
próba ożywienia parku poprzez budowę 
muszli koncertowej nie będzie udana. 
Odbywało się tam coraz mniej imprez, 
a letnie kino „Muszla” działało zaled-
wie przez trzy sezony. Nie-
łatwemu zadaniu promocji 
nie sprostał przede wszyst-
kim gospodarz obiektu, 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Imprez Artystycznych. Za-
ważyła też zapewne spora 
odległość od centrum mia-
sta i bardzo kiepska wtedy 
komunikacja autobusowa. 

Smutno było patrzeć 
przez długie lata na degra-
dację muszli i amfiteatru, 
które służyć miały w zamyśle 
pomysłodawców wszystkim 
krakowianom. Triumfowała 
niestety uświęcona w PRL-u 
tradycja: wspólne czyli niczy-
je. Nieubłagany czas sprawił, 
że wśród żywych nie ma już 
nikogo z trójki społeczników, 
twórców idei przyciągające-
go koncertami, żywego par-
ku. Pierwszy z cichych boha-
terów tamtych lat, dyrektor 
Czesław Ochab zmarł przed-

wcześnie w styczniu 1967 roku, później 
odszedł związany w ostatnich latach ży-
cia z Rzeszowem Andrzej Zdzieniecki,  
a w listopadzie 2015 roku pożegnaliśmy 
Janusza Lityńskiego. 

Dopiero w 1993 roku opuszczoną  
i systematyczne dewastowaną w ciągu 
kolejnych lat muszlę koncertową, wy-
dzierżawiono wybitnemu krakowskiemu 
rzeźbiarzowi – mieszkającemu w nieod-
ległym sąsiedztwie – Bronisławowi Chro-
memu. Po trwających niemal dwa lata 
pracach adaptacyjnych, powstała tam 
(1995) stała autorska galeria. Z ekspono-
wanych w sąsiedztwie plenerowych dzieł 
artysty, uwagę przykuwają szczególnie 
pomnik poświęcony artystom kabaretu 
Piwnica pod Baranami oraz zadziwiają-
cy lekkością pomnik Fryderyka Chopina. 
Galerię prowadzi od lat córka rzeźbiarza, 
artystka malarka Kinga Chromy. 
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Na koniec jeszcze kilka słów o sa-
mym parku, który liczy dziś około 10 
ha. Warto zwrócić uwagę, że obecny 
drzewostan zbliżony jest do pierwot-
nego (dominują lipa i grab), poza tym 
najwięcej jest klonów i jesionów. Z ga-
tunków nowo wprowadzonych zwra-
cają uwagę robinie i skrzydłorzechy.  
W 2013 roku rozpoczęły się prace przy 
rekompozycji części ogrodu przed fron-
tem Willi Decjusza, który odzyskać ma 
swój historyczny charakter. Ze środków 
Społecznego Funduszu Odnowy Zabyt-
ków Krakowa odtwarzany jest między 
innymi fragment dawnego traktu i ro-
mantyczny kamienny mostek. Wykona-
no dotąd sporo prac, jednak na końcowy 
efekt, przyjdzie nam jeszcze trochę po-
czekać.

Tekst ukazał się za zgodą
autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Galeria Bronisława Chromego 
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Niestety w tym roku Święta Wiel-
kanocne przyszło nam przeży-

wać w trudnych okolicznościach. Nie 
możemy więc, jak zazwyczaj, podzielić 
się z Państwem fotorelacją z konkursu 
pisanek czy mydlnickich palm, a przede 
wszystkim ze święcenia pokarmów, 
które co roku, w samo południe, w pa-
rafii św. Antoniego z Padwy jednoczyło 
bronowicką społeczność. Chcąc jednak 
zachować namiastkę „normalności” 
i pozostać w kwietniowym klimacie 
Świąt, sięgamy do archiwum naszej ga-
zety i przytaczamy fragment tekstu na 
temat wielkanocnych pisanek oraz zdję-
cia tych, wykonanych na przestrzeni lat 
przez mieszkańców Bronowic.

(...) Jak pisze Gloger w Encyklopedii 
Staropolskiej „Zwyczaj malowania jaj 
wielkanocnych był powszechny w naro-
dzie”. Podaje też sposoby przygotowy-
wania pisanek i kraszanek: „Farbują jaja  
w brezylii czerwonej i sinej, w odwarze 
z łupin cebuli, z kory dzikiej jabłoni, 
listków kwiatu malwy, kory olszowej,  
z robaczków czerwcem zwanych, w sza-
franie, krokoszu itd. Rysują jajko roz-
puszczonym woskiem, aby farba miejsc 
powoskowanych nie pokryła. Rysowanie 
zowią «pisaniem», stąd nazwa «pisanki», 
tak jak dawnych «dzbanów pisanych» 
(...). Upowszechnione desenie mają swe 
nazwy od wzorów i podobieństw, rysują 
więc w gałązki, w drabinki, w wiatraczki, 

PISANKI, KRASZANKI 
I KOLOROWE 
WYDMUSZKI

w jabłuszka, w serduszka, w kurze łap-
ki itd. Jako narzędzi do pisania używa-
ją szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek  
i drewienek”.

Sposób barwienia jajek podzielił je 
na klasyczne już dzisiaj grupy, z których 
dominuje pisanka sporządzana techniką 
batikową, czyli pisaną. To od niej wy-
wodzi się nazwa. Współczesne sposoby 
zdobienia pisanek zbliżone są do opi-
sywanych przez Glogera, polegających 
na pokrywaniu po-
wierzchni jajka wzo-
rami z wosku a na- 
stępnie zanurzeniu  
w barwniku.

Inaczej zdobione 
są jajka zwane okle-
jankami, spotykane 
głównie na Podlasiu. 
Technika ich wyko-

nywania, jak sama 
nazwa wskazuje, po- 
lega na oklejaniu po- 
wierzchni jajka bia-
łym rdzeniem sito- 
wia i kolorową włócz- 
ką. Stosuje się przy 
tym ornamentykę spi- 
ralną, łączoną falisty-
mi liniami. Oklejanki 
więc wyróżniają się 
wypukłą fakturą.

Podobną techniką 
powstają naklejanki. 
Miniaturowe, koloro-

we wycinanki z papieru są naklejane na 
jajko.

Drapanki otrzymuje się wydrapując 
ostrym narzędziem wzór, który najczę-
ściej pozostaje w kolorze naturalnym 
jajka. Potem wydrapane miejsca wybar-
wia się, ponieważ powstała chropawość 
łatwo przyjmuje nowy kolor, tworząc cie-
kawą fakturę.

Inny rodzaj stanowią kraszanki, czy-
li jajka farbowane na całej powierzchni 
na jednolity kolor. Walorem ich jest po 
prostu barwa dokładnie pokrywająca 
powierzchnię. Doskonałość koloru uzy-
skuje się przez zanurzenie jajka w barw-
niku. Dawniej były to wyłącznie barwni-
ki naturalne. 

Żółte kraszanki różnych odmian 
kolorystycznych nasze prababcie otrzy-
mywały z liści brzozy i olchy, kory sza-
kłaka i młodej jabłoni, z drewna morwy, 
z suszonych kwiatów jaskrów polnych, 
majówki błotnej, trzciny i rumianku, 
łusek zwykłej cebuli oraz igieł modrze-
wiowych. Na czerwono w różnych odcie-
niach barwiła marzanna, kora kruszyny 
i dębu, olchowe szyszki, owoce czarnego 
bzu i suszone owoce jagody. Pomarań-
czowy otrzymywano z marchwi i z dyni. 
Brązowe zabarwienie dostarczały łupi-
ny i korzenie orzecha oraz igliwie jodły. 
Bardzo ciemny brąz dawała kora dębu  

i olchy. Przez połączenie brązowego z żół-
tym uzyskiwano piękne odmiany złota. 
Niebieski barwnik przyroda wydzielała 
z owoców tarniny, a ten łączony z barw-
nikami czerwonymi zapewniał ładne od-
miany fioletu. Zielenie o różnym natęże-
niu dostarczały niektóre trawy, ozimina 
oraz liście ziół, w tym głównie pokrzywa. 

Z tych barwników praktycznie uzy-
skiwano każdy odcień i wszystkie kolory 
pochodne. Surowce zbierano przez cały 
rok. Mieszanie barwników lub wielo-
krotne zanurzenie w tym samym kolorze 
zapewniało uzyskanie kolorów pośred-
nich o różnej intensywności. Posmaro-Konkurs pisanek - Wielkanoc 2010

Konkurs pisanek - Wielkanoc 2010
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INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 
800 190 590

WOJEWÓDZKA STACJA 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:
• alarmowy: 667 881 188;
• informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00;
• dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 
                                                12 254 94 37.
SZPITALE:
• Szpital Uniwersytecki – 
Oddział Chorób Zakaźnych: 12 400 20 00;
• Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego –  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny:  12 622 93 53.

OSOBY W FORMALNEJ KWARANTANNIE:
• dostarczanie żywności i leków 8.00–19.00 
(pn.–pt.), 10.00–14.00 (sb.-nd.): 887 202 946, 
887 202 947;
• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej (całodobowe): 12 421 92 82;
• wsparcie psychologiczne: 502 273 430, 
500 741 575, 12 262 92 99, 12 633 35 31, 12 
423 02 28, 783 222 263, 12 644 12 66 w. 24, 
12 682 11 50, 692 960 436.

SENIORZY:
• usługa MOPS „Zakupy dla seniora”: 
887 202 948, 8.00-14.30;
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych 
spraw, wyprowadzenie psa itp.: 10.00-14.00: 
603 359 864 oraz lista kontaktowa CAS, do-
stępna na stronie:
www.dlaseniora.krakow.pl /zakładka: Centra 
Aktywności Seniorów.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
• Miejskie Centrum Informacji Społecznej: 
9.00-17.00: 731 349 699;
• zakupy, pomoc w załatwieniu ważnych 
spraw: 10.00-14.00: 616 52 93, 12 616 52 83;
• MOPS – „Zakupy dla seniora”, także dla 
osób z niepełnosprawnościami: 8.00–14.30: 
887 202 948.

WSZYSCY MIESZKAŃCY:
• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej (całodobowe): 12 421 92 82;
• wsparcie psychologiczne Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej – 8.00-20.00: 502 273 430;
• wsparcie psychologiczne – 10.00-18.00: 
783 222 700, 603 890 858, 661 011 023.

wana cienką warstwą oliwy kraszanka 
nabierała połysku, który dodawał jej 
elegancji. Jak przepięknie musiał wy-
glądać kosz pełen kolorowych krasza-
nek, wśród których żaden kolor się nie 
powtarzał. Wśród barw dominowały 
żółte, brązowe, zielone, a przede wszyst-
kim różne odmiany czerwieni. Czer-
wono barwione jajka były powszechne  
u wszystkich ludów chrześcijańskich, 
być może za sprawą pewnej legendy, do-
tyczącej Dnia Zmartwychwstania. Otóż, 
gdy Maria Magdalena ujrzała pusty 
grób zmartwychwstałego Chrystusa, 
przerażona pobiegła do domu. Kiedy 
tam weszła, zauważyła że wszystkie jaj-
ka, jakie miała w gospodarstwie, zabar-
wiły się na czerwono. Zabrała je ze sobą, 

by podzielić się nimi z apostołami, 
jednocześnie oznajmiając im rado-
sną nowinę – Zmartwychwstał Pan! 
Podobno odtąd kolor czerwony stał 
się symbolem zwycięstwa, radości 
oraz dobrych wieści. 

Zdobieniem jajek zajmowały 
się dawniej tylko kobiety. Na Pod-

lasiu, w niektórych 
wsiach, kobiety „pi-
szące” jajka zbierały 
się w jednej izbie, do 
której mężczyźni mie-
li zakaz wstępu. Gdy 
któryś z nich przy-
padkiem czy celowo 
wszedł, kobiety wy-
pędzały go zacierając 
ślady po „intruzie” po- 
przez ukradkowe splu- 
nięcie lub rzucenie za 
siebie odrobiny soli.

Konkurs pisanek - Wielkanoc 2012

Konkurs pisanek - Wielkanoc 2011

Wielkanoc 2011

Konkurs pisanek - Wielkanoc 2010

[IS]

„Gazeta Bronowicka” nr 115 
marzec 2008

 Dziś jajka ma-
lować i zdobić może 
każdy, dlatego trady-
cja ta stanowi dosko-
nałą okazję do wspól-
nego spędzenia czasu 
z rodziną. 
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Koło Naukowe
XVIII LO 
w Krakowie

Idea powołania do życia Koła Na-
ukowego rodziła się od dłuższego 

czasu. 
Zdając sobie sprawę z tego, że pomył 

jest ambitny, szukaliśmy formuły, aby 
spełnić wszystkie założenia. Miała być 
interesująca, nowoczesna, inspirująca  
i ambitna.

W końcu udało się zaproponować 
uczniom klas pierwszych naszego liceum 
gotowy projekt. Zgodnie z oczekiwania-
mi trafiliśmy na podatny grunt. 

Wszyscy, którzy mieli wysokie wyni-
ki na egzaminach i świadectwach zostali 
zaproszeni do współpracy. Nie było to 
jednak kryterium ostateczne. Z radością 

przyjmowaliśmy wszystkich, którzy wy-
kazali determinację i chęć badania tajni-
ków wiedzy wszelakiej. 

Naszym głównym hasłem jest pro-
mowanie nauki w sposób jak najbardziej 
atrakcyjny dla młodego człowieka, po-
szukiwanie odpowiedzi na banalne i nie-
banalne pytania, oswajanie zagadnień 
trudnych i niezbadanych.  

Działamy w duchu 7 życiowych lekcji 
Alberta Einsteina:
1. Podążaj za swoją ciekawością.
2. Bądź wytrwały w tym, co robisz.
3. Używaj naturalnej mocy wyobraźni,
4. Popełniaj mnóstwo błędów – wycią-
gaj  lekcje.
5. Żyj tu, gdzie jesteś – w „teraz”.
6. Wiedz, że wiedza bierze się z do-
świadczenia.
7. Nie oczekuj lepszych rezultatów, jeśli 
wciąż robisz to samo.

Koło Naukowe to również nauka ży-
cia: relacji rówieśniczych, współpracy, 
odpowiedzialności, rzetelności, pokony-
wania różnych barier, otwartości, dziele-
nia się własną wiedzą. 

Kreatywność – umiejętność twórcze-
go rozwiązywania problemów to słowa – 

klucze w naszej działalności, przydatne 
niemal na każdym etapie wykonywania 
zadań. 

Mimo, że działamy dopiero od wrze-
śnia 2019 r., możemy pochwalić się wie-
loma akcjami i  przedsięwzięciami. Były 
to m.in.:
• Międzynarodowy Dzień Kropki.
• Rozpoczęcie trzech międzynarodowych
projektów eTwinningowych.
• Zorganizowanie w szkole spotkań z dr. 
Jerzym Kołodziejem – psychologiem 
społecznym („Czego nie nauczy nas 
szkoła, a jest nam potrzebne w życiu”), 
Jaśkiem Melą, Bartłomiejem Peczkisem 
(o biometrii), Pawłem Rzepeckim („Jak 
działa Internet”).
• Udział w projekcie: Mediacje rówieśni-
cze, zakończone certyfikatami i spotka-
nie z sędzią Anną Marią Wesołowską.
• Przeprowadzenie konkursu z okazji 
rocznicy wprowadzenia stanu wojenne-
go oraz wysłuchanie refleksji pana Dy-
rektora Marka Gawła na ten temat.
• Udział w warsztatach matematycz-
nych prowadzonych przez nauczyciela 
szkoły Montessori metodą „thinking 
classes”.

BEATA BANDARZEWSKA
MONIKA RÓG
XVIII LO
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WIOLETTA SZUBA

Ta historia jest fikcyjna, ale mo-
głaby się wydarzyć naprawdę – 

tymi słowami zazwyczaj zaczyna się 
spektakl Teatru Forum. Słowa te wy-
powiada Joker, osoba prowadząca spo-
tkanie Teatru Forum, która przełamuje 
barierę między sceną i widownią, na-
wiązując dialog z publicznością.

Teatr Forum to nie tylko spektakl 
opowiadający pewną prawdopodobną 
historię. To przede wszystkim dialog. 
Dialog historii, którą oglądają widzo-
wie, z nimi samymi, to ingerowanie  
w losy protagonisty – głównego boha-
tera, to debata publiczna o tematach 
ważnych dla widzów i aktorów – o sa-
motności, o wykluczeniu, o przemocy,  
o wirtualnym świecie, o tym jak można 
zachować się w różnych sytuacjach, by 
zadbać o siebie i polepszyć swój los.

Teatr Forum stawia pytania, roz-
drapuje trudne tematy, każe myśleć 
jeszcze długo po spektaklu, ale także 
wzmacnia, dodaje odwagi, edukuje, 
pokazuje że możemy mieć wpływ na 
nasze decyzje.

Od września 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 51 realizowany jest projekt 
społeczny: „Działam, więc jestem. Oby-
watelskość dzieci i młodzieży”. Reali-
zuje go Fundacja Inicjatyw Twórczych  
i Społeczno-Edukacyjnych Kurdyba-
nek, której misją jest angażowanie dzie-
ci, młodzieży i dorosłych w sprawy waż-
ne dla nich samych. Jednym z narzędzi, 
którymi pracują osoby zrzeszone w fun-

dacji jest właśnie Teatr zaangażowany 
społecznie czyli m.in. Teatr Forum. Ta 
formuła naprawdę angażuje.

22 lutego 2010 r. w kinie Agraf-
ka odbył się spektakl Teatru Forum, 
pt. „Przegryw”. Zaproszeni widzowie 
(uczniowie i uczennice SP 51) towarzy-
szyli głównej bohaterce, Klarze. Jej hi-
storia opowiadała o osamotnieniu mło-
dych ludzi, uczniów i uczennic szkół, 
którzy czasem nie radzą sobie z agre-
sywnym zachowaniem innych, z obo-
jętnością, brakiem zrozumienia, którzy 
nie wiedzą, jak zareagować, do kogo się 
zwrócić po pomoc, ale także o tym, jak 
znaleźć w sobie siłę, by przeciwstawiać 
się temu i zadbać o siebie. To historia 
także o sile świata wirtualnego, w któ-
rym jest łatwiej żyć, w którym można 
znaleźć ucieczkę przed codziennymi 
problemami, ale który nie daje zrozu-
mienia, dialogu i prawdziwych relacji.

Dziękujemy aktorkom Teatru Fo-
rum za kilkumiesięczną pracę, pomy-
sły i energię: Amelii Wiertek, Hannie 
Mrowcy, Julii Gabryś i innym uczenni-
com z SP 51.

Dziękujemy uczniom i uczennicom 
tejże szkoły za wielkie zaangażowanie 
w czasie spektaklu, za wiele pomysłów 
i interwencji, jak zachowaliby się na 
miejscu Klary.

Na pytanie Jokera: Jak myślicie, dla-
czego to robimy, dlaczego robimy Teatr 
Forum? – jedna z uczennic odpowie-
działa: „Żeby nauczyć się, jak zachowy-

wać się w trudnych dla nas, agresyw-
nych sytuacjach”.

Słowa jednego z rodziców, zapro-
szonego na spektakl, utwierdzają nas  
w przekonaniu, żeby działać w tym du-
chu dalej: „Jestem po dużym wrażeniem 
tego co zrobiliście Państwo z dziew-
czynkami z naszej szkoły, jak bardzo 
potrzebne było takie przedstawienie  
o zwyczajnym życiu ucznia, proble-
mach, odtrąceniu, niezrozumieniu 
wśród rówieśników, rodziców, o sa-
motności w tłumie... Niesamowity był 
dialog, jaki wywiązał się z widownią. 
Widać było, że młodzież potrzebuje ta-
kich rozmów, a forma była bardzo przy-
stępna dla nich. Czuli się swobodnie, 
chociaż tematy trudne i chyba chcieliby 
jeszcze i jeszcze... Prosimy o więcej ta-
kich inicjatyw”. Cieszymy się na głosy 
takie, jak ten. Będziemy działać dalej.

Z tej okazji chcemy wspomnieć też  
o innej formule Teatru zaangażowane-
go społecznie – Teatrze ze Społeczno-
ścią, który ruszył w Szkole Podstawo-
wej nr 51 – 11 lutego. To teatr tworzo-
ny przez osoby ze społeczności lokal-
nej, bazujący na ich historiach, które 
uczestnicy przetwarzają artystycznie 
na spektakl teatralny i tworzywo to od-
dają społeczności lokalnej. Tutaj także 
najważniejsza jest idea angażowania 
się we wspólnej sprawie.

Zapraszamy chętne osoby do dołą-
czenia do nas. Na koniec zacytuję słowa 
brazylijskiego reżysera, Augusto Boala, 
twórcy Teatru Forum i idei teatru zaan-
gażowanego społecznie: „Wszyscy mu-
simy tworzyć teatr, by dowiedzieć się, 
kim jesteśmy i kim możemy się stać”. 
Naszym działaniom przyświeca taka 
właśnie myśl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –  
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
 na lata 2014-2020

◁▷

TEATR ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE
„Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” 

• Udział w kilku wykładach prowadzo-
nych na AGH i UJ.
• Przygotowywanie projektów eduka-
cyjnych z przedmiotów przyrodniczych 
przez wszystkie klasy pierwsze naszego 
liceum (można je obejrzeć na stronie in-
ternetowej – adres poniżej).
• Zwiedzanie Synchrotronu – Narodo-
wego Centrum Promieniowania Syn-
chrotronowego.
• Założenie i prowadzenie własnej strony 
internetowej.
• Animowanie życia naukowego (i nie 
tylko) w szkole.

• Udział w różnych przed-
sięwzięciach odbywających 
się w budynku SP 153 dla 
młodszych kolegów.

Kolejną naszą dużą ini-
cjatywą miał być, plano-
wany na 21 marca, Festi-
wal Nauki, czyli okazja do 
poznania ciekawych ludzi 
i ich pasji. 

Wykład dr. Jerzego Kołodzieja, specjalnie dla Koła Naukowego

fo
t.

 M
on

ik
a 

Ró
g

Serdecznie zapraszamy na naszą
 stronę: www.naukowekolo18.pl 

oraz profil na Facebooku.
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ZADANIA PRIORYTETOWE REALIZOWANE PRZEZ KOMISARIAT POLICJI IV W KRAKOWIE 
W DZIELNICY VI BRONOWICE

OPIS ZAGROŻENIA CEL ZADANIA PRIORYTETOWEGO MIEJSCE 
REALIZACJI

CZAS REALIZACJI
 ZADANIA

DZIELNICOWY
 REALIZUJĄCY 

ZADANIE

Naruszenie przepisów w ru- 
chu drogowym poprzez 
niestosowanie się przez 
kierujących do znaku B-35, 
umiejscowionego na ul. Ko-
łowej w Krakowie.

Ograniczenie zjawiska popełniania wy-
kroczeń w ruchu drogowym, zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa.

ul. Kołowa Od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.

asp. szt.
Michał Misztal

Spożywanie alkoholu oraz 
zaśmiecanie miejsca ogól-
nie dostępnego przez oso-
by zaopatrujące się w skle-
pie z alkoholem „U Szwa-
gra” przy ul. Bronowickiej 
76 w Krakowie.

Ograniczenie zjawiska spożywania alko-
holu oraz zaśmiecania miejsca publicz-
nego, zwiększenie poczucia bezpieczeń-
stwa.

ul. Bronowicka 
76

Od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.

st. post. 
Krzysztof Zieleń

Gromadzenie się osób 
zakłócających ład i porzą-
dek publiczny, spożywają-
cych alkohol oraz dopusz-
czających się popełnienia 
innych wykroczeń po-
rządkowych, uciążliwych 
dla mieszkańców osiedla 
Widok w rejonie sklepu ca-
łodobowego QUICK miesz-
czącego się przy ul. Armii 
Krajowej w Krakowie bu-
dynku nr 79.

Ograniczenie zjawiska spożywania al-
koholu oraz popełniania wykroczeń po-
rządkowych, zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa.

ul. Armii
 Krajowej 79

Od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.

asp. 
Janusz Jakubowski

Nieprawidłowe parko- 
wanie pojazdów na ulicy 
Myczkowskiego w Krako-
wie, na odcinku pomiędzy 
ulicą Wierzyńskiego a ulicą 
Balicką.

Ograniczenie zjawiska niestosowania się 
do przepisów ruchu drogowego, zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa.

ul. 
Myczkowskiego

Od 1 lutego 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.

sierż. szt.
 Tomasz Gawłowski

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 
POSZUKUJE KANDYDATÓW

 DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 
DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI RODZICIELSKIEJ. 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO KONTAKTU Z ZESPOŁEM DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

UL. PIŁSUDSKIEGO 29 
TEL. 12 422 29 94, 12 431 07 15.

 INFORMACJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE RODZIN ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
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XIII sesja Rady Dzielnicy VI Bro- 
nowice odbyła się 12 grud-

nia 2019 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XIII/125/2019 
w sprawie opinii do projektu MPZP „Os. 
Widok”.
Rada negatywnie zaopiniowała ww. pro-
jekt przedstawiony Radzie Dzielnicy Bro-
nowice jako załącznik do pisma BP-02- 
1.6721.377.125.2019.SPR z 27.11.2019 r. 
Ponadto wniosła o: 
● zmianę przeznaczenia działek 124/7, 
124/6, 455/2 114/6 i 114/4 obręb 6 Kro-
wodrza (tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej MW.16 i fragment terenu 
MW.17 oraz terenu zabudowy mieszkanio-
wo usługowej MW/U.1) na tereny zieleni 
urządzonej ZPz.3 ● wprowadzenie zakazu 

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

zwiększenia intensywności zabudowy na 
obszarze MW.15 oraz utrzymanie obecnej 
wysokości zabudowy ● utrzymanie zapisów 
obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Bronowice 
Małe – Tetmajera”, dotyczących przezna-
czenia i parametrów zabudowy dla obsza-
rów U.14, U.15, U.16, U.17, U.18 projektu 
MPZP „Os. Widok”. Obowiązujące zapi-
sy MPZP „Bronowice Małe – Tetmajera”  
z 2012 roku dopuszczają na ww. obszarach 
zarówno jednorodzinną zabudowę miesz-
kaniową, jak również zabudowę usługową, 
co w pełni realizuje oczekiwania mieszkań-
ców dotyczące tego terenu ● usunięcie zapi-
su § 6 punkt 4 projektu MPZP „Os. Widok” 
o brzmieniu „Zakaz lokalizacji urządzeń wy-
twarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100 KW”  
● dopisanie w § 8 punkt 3 podpunkt 1.d 
(dopuszczenie lokalizacji) „wiat na odpady 
komunalne”.
UCHWAŁA Nr XIII/126/2019 
w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) przy ul. Stańczyka w Kra-
kowie.

Rada zawnioskowała o ustawienie ww. zna-
ku po zachodniej stronie ul. Staszczyka, na 
odcinku od skrzyżowania ul. G. Zapolskiej 
do posesji nr 3.
UCHWAŁA Nr XIII/127/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ga-
rażem i usługami, nawierzchniami utwardzo-
nymi oraz infrastrukturą techniczną na dział-
kach nr 152, 153, 154, 155 obr. 2 Krowo-
drza, przebudowa istniejącego zjazd z działki 
nr 761 obr. 2 Krowodrza, wydłużenie ciągów 
kominowych budynku istniejącego na dział-
ce nr 155 obr. 2 Krowodrza, przy ul. Górnej  
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ww. zamie-
rzenie inwestycyjne uzasadniając w nastę-
pujący sposób: ● planowane zamierzenie in-
westycyjne dąży do maksymalizacji kubatury 
budynku, pomimo niewielkiej powierzchni 
terenu objętego planowaną inwestycją. Spo-
woduje to znaczne obniżenie komfortu za-
mieszkania w sąsiednich budynkach, w za-
kresie pogorszenia warunków oświetlenia, 
nasłonecznienia oraz przewietrzenia ● brak 

Zdobądź tytuł 
„Czytelnika Roku 2020” 

w konkursie Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków zaprasza mi-
łośników książki – dzieci i młodzież 
oraz dorosłych – do udziału w Konkur-
sie Czytelnik Roku 2020. Może wziąć  
w nim udział każdy, kto posiada aktyw-
ną kartę Biblioteki Kraków. Uczestnik 
konkursu otrzyma Paszport Czytelnika, 
w którym będzie  zbierał pieczątki za 
przeczytane książki lub audiobooki.

Dodatkowa pula pieczątek 
przysługuje za udział w wy-

darzeniach organizowanych przez 
Bibliotekę Kraków. Na laureatów 
czekają atrakcyjne nagrody, m.in.: 
czytniki e-booków, karty podarun-
kowe, zaproszenia na spektakle,  
a także książki i gry planszowe.

Zainaugurowany z początkiem lu-
tego Konkurs, to szósta jego edycja, 
rozgrywa się w czterech kategoriach 
wiekowych: I kat. – czytelnicy od 6 do 
9 lat, II kat. – od 10 do 15 lat, III kat. – 
od 16 do 25 lat oraz IV kat. – czytelni-
cy powyżej 25. roku życia. Do udziału 
zapraszamy też najmłodszych, w wieku 
od 0 do 5 lat, zapisanych do biblioteki 
przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
Wtedy nagrodę specjalną i tytuł Czyta-
jącego Rodzica otrzyma najaktywniej-

szy rodzic czytający swojemu dziecku. 
Novum tegorocznej edycji jest nagro-
da i tytuł Zaczytanego Seniora, którą 
otrzyma najstarszy czytelnik Biblioteki 
Kraków, w wieku powyżej 70 lat, który 
zdobędzie największą liczbę pieczątek.

Prestiżowy tytuł Czytelnika Roku 
otrzyma osoba, która zdobędzie naj-
większą liczbę pieczątek w jednej  
z czterech kategorii wiekowych. Przy-
znane zostaną również po dwa wyróż-
nienia w każdej z tych kategorii.

Nowością w tegorocznej edycji jest 
również nagroda niespodzianka. Bę-
dzie można ją otrzymać po zebraniu 50 
pieczątek za wypożyczone książki i au-
diobooki. Zbieranie pieczątek potrwa 
do 31 grudnia 2020 r., a ogłoszenie 
wyników Konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w trakcie gali finałowej w lu-
tym 2021 roku.

Partnerami Konkursu są: Pocket-
Book, Galeria Bronowice, Wydawnic-
two Literackie i Krakowski Teatr Scena 
STU.

Celem Konkursu jest rozbudzanie 
zainteresowań literackich, zachęcenie 
do regularnego czytania i do korzysta-
nia z usług bibliotecznych. Regulamin 
dostępny jest na stronie www.bibliote-
ka.krakow.pl oraz w filiach Biblioteki 
Kraków.

Zapraszamy: Czytaj, zbieraj pie-
czątki i wygrywaj nagrody. Zostań 
Czytelnikiem Roku!

◁▷
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XIV sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 16 

stycznia 2020 roku. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XIV/137/2020 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
członka Rady Dzielnicy VI Bronowice w okrę-
gu wyborczym nr 8.
Z powodu śmierci członka rady – pana Józefa 
Smolenia – stwierdzono wygaśnięcie manda-
tu w okręgu wyborczym nr 8.
UCHWAŁA Nr XIV/138/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
Rada uchyliła Uchwałę Nr XIII/135/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 12 grud-

• • •

ni jezdni, przebudowy odwodnienia (kana-
lizacja deszczowa) oraz przebudowy oświe-
tlenia ulicznego w miejscowości Kraków”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
budowlany na działce 270/139 obr. 6 Kro-
wodrza w Krakowie. Uzasadnieniem dla 
pozytywnej opinii są wyniki konsultacji pro-
jektu przebudowy ul. J. Stróżeckiego, prze-
prowadzonych z udziałem właścicieli działek 
bezpośrednio sąsiadujących z ww. inwesty-
cją, przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta 
Krakowa i Biura Projektowego. Równocze-
śnie wniesiono o zachowanie dotychczaso-
wego kształtu kloszy i instalację wkładów 
oświetlenia ulicznego o stonowanej i ciepłej 
barwie światła, jak również o pozostawienie 
dotychczasowej liczby miejsc postojowych 
wzdłuż ulicy Wiedeńskiej (przy skrzyżowa-
niu z ulicą Jana Stróżeckiego).
UCHWAŁA Nr XIII/135/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
W Uchwale Nr II/16/2019 wprowadzono 
następujące zmiany: w § 4 dodano do składu 
komisji radnego – Wojciecha Litwickiego.
UCHWAŁA Nr XIII/136/2019 
w sprawie przebudowy skrzyżowania Balic-
ka/Zakliki z Mydlnik na skrzyżowanie typu 
rondo.
Zawnioskowano o przebudowę ww. skrzy-
żowania na skrzyżowanie typu rondo, 
zgodnie z koncepcją Wydziału IR, polega-
jąca na wdrożeniu koncepcji IR-1, później 
IR-2 przedstawioną w piśmie z 25-07-19, 
IR-04.530.36.2019. Uzasadnienie: Skrzy-
żowanie Balicka/Zakliki z Mydlnik jest 
miejscem, w którym od lat dochodzi do 
niebezpiecznych zdarzeń drogowych i ko-
lizji. Mieszkańcy Mydlnik od lat zabiegają  
o poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżo-
waniu. Przebudowa na skrzyżowanie typu 
rondo poprawi bezpieczeństwo nie zmniej-
szając przepustowości skrzyżowania.

kalny wielorodzinny wraz z wewnętrznymi 
instalacjami centralnego ogrzewania, wody  
i kanalizacji, gazu, elektryczną i teletechniczną 
położonego na działce nr 820 obr. 2 Krowo-
drza przy ul. Włościańskiej 2 b w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego. Planowane zamierzenie 
wprowadza niewystępującą w tym rejonie 
(tj. ul. Włościańska, ul. Zarzecze) funkcję 
mieszkalną wielorodzinną. Zdecydowaną 
większość zabudowy w tym rejonie stano-
wią budynki mieszkalne jednorodzinne, 
głównie w zabudowie wolnostojącej lub 
bliźniaczej. Dopuszczenie zabudowy wielo-
rodzinnej umożliwi lokalizację w tym rejo-
nie kolejnych inwestycji wielorodzinnych  
i może zapoczątkować proces niekontrolo-
wanej intensyfikacji zabudowy.
UCHWAŁA Nr XIII/131/2019 
w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) przy ul. Lucjana Rydla.
Zawnioskowano o ustawienie ww. znaku 
przy ul. Lucjana Rydla, zakazującego za-
trzymywanie się i postój pojazdów po pra-
wej stronie jezdni patrząc od ul. Bronowic-
kiej, na długości ok. 70 m, na wysokości 
budynku przy ul. Lucjana Rydla 10 i 14.
UCHWAŁA Nr XIII/132/2019 
w sprawie ustawienia znaku zakazu zatrzy-
mywania się (B-36) przy ul. Lucjana Rydla 
lub uniemożliwienia w inny sposób na parko-
wanie pojazdów.
Zawnioskowano o ustawienie ww. znaku lub 
zastosowanie innego środka uniemożliwia-
jącego zatrzymywanie się i postój pojazdów 
przy ul. Lucjana Rydla, po obydwu stronach 
jezdni patrząc od ul. Jadwigi z Łobzowa na 
długości ok. 20 m (na wysokości budynku 
przy ul. Lucjana Rydla 1 i 2).
UCHWAŁA Nr XIII/133/2019 
w sprawie korekty podziału środków finan-
sowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2020.
Skorygowano podział środków finanso-
wych przyjęty Uchwałą Nr X/93/2019 z 19. 
09.2019 r., zgodnie z poniższym załącz-
nikiem do niniejszej uchwały: » § 4110 
(składki na ubezpieczenie społeczne) – 1 250 zł  
» § 4120 (składki na fundusz pracy) – 200 zł  
» § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 7 200 zł 
» § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) –  
4 750 zł » § 4220 (Zakup środków żywności) – 
700 zł » § 4260 (zakup energii) – 8 220 zł  
» § 4270 (zakup usług remontowych) – 1 000 zł 
» § 4300 (zakup usług pozostałych) – 7 720 zł 
» § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług teleko-
munikacyjnych) – 2 000 zł » § 4390 (zakup 
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  
i opinii ) – 0 zł » § 4410 (podróże służbowe kra-
jowe) – 0 zł » § 4520 (opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego) – 960 zł. 
Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy –  
34 000 zł.
UCHWAŁA Nr XIII/134/2019 
w sprawie opinii do projektu budowlane-
go dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Jana 
Stróżeckiego w zakresie remontu nawierzch- 

możliwości dostosowania istniejącego układu 
komunikacyjnego na ulicy Górnej, jak i uli-
cach sąsiednich do obsłużenia zwiększonego 
ruchu drogowego.
UCHWAŁA Nr XIII/128/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
z garażem i usługami, nawierzchniami 
utwardzonymi oraz infrastrukturą tech-
niczną na działkach nr 152, 153, 154 obr. 
2 Krowodrza wraz z przebudowa istniejące-
go zjazd z działki nr 761 obr. 2 Krowodrza, 
wydłużenie ciągów kominowych istniejącego 
budynku na części działki nr 155 obr. 2 Kro-
wodrza, przy ul. Górnej w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ww. zamie-
rzenie inwestycyjne uzasadniając w nastę-
pujący sposób: ● planowane zamierzenie in-
westycyjne dąży do maksymalizacji kubatury 
budynku, pomimo niewielkiej powierzchni 
terenu objętego planowaną inwestycją. Spo-
woduje to znaczne obniżenie komfortu za-
mieszkania w sąsiednich budynkach, w za-
kresie pogorszenia warunków oświetlenia, 
nasłonecznienia oraz przewietrzenia ● brak 
możliwości dostosowania istniejącego układu 
komunikacyjnego na ulicy Górnej, jak i uli-
cach sąsiednich do obsłużenia zwiększonego 
ruchu drogowego.
UCHWAŁA Nr XIII/129/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku usługowo-mieszkalnego wieloro-
dzinnego wraz z parkingiem podziemnym 
na działkach nr 115/5, 115/6 obr. 3 jedn. 
ewid. Krowodrza przy ul. Bronowickiej  
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego. Planowane zamierzenie jest 
lokalizowane na terenie założenia urbani-
stycznego „os. Rydla” z lat 50. Założenie to 
posiada bardzo regularny i zrytmizowany 
układ urbanistyczny. Od strony ul. Bronowic-
kiej tworzą go pary budynków czterokondy-
gnacyjnych, ustawionych do tej ulicy skośnie. 
Tworzy to uskokową obudowę południowej 
strony ul. Bronowickiej. Wprowadzenie pla-
nowanej inwestycji polegającej na budowie 
budynku z elewacją frontową, równoległą do 
ul. Bronowickiej o mniejszej wysokości niż 
okoliczna zabudowa, zaburzy istniejący układ 
urbanistyczny. Będzie elementem przypadko-
wym i nie powiązanym z istniejącą zabudową. 
Ulica Bronowicka jest jednym z ważniejszych 
elementów ciągów komunikacyjnych Dzielni-
cy VI Bronowice. Jej obudowa powinna być 
projektowana ze starannością i spełniać naj-
wyższe standardy urbanistyczne. Inwestycja 
zrealizowana na podstawnie przedmiotowych 
warunków zabudowy tego nie zapewni.
UCHWAŁA Nr XIII/130/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: „Rozbudowa, 
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku biurowego na miesz-
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UCHWAŁA Nr XIV/143/2020 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozy-
tywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-07.7123.929.2019.MS z 21.11.2019 r.

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2018 rozpoczęcie dokumentacji
projektowej 0 zł 

2019 zakończeni dokumentacji
i realizacja 135 000 zł

2020 realizacja zadania 150 000 zł

XV sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 13 lutego 

2020 roku. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XV/144/2020 
w sprawie wstąpienia Pana Jerzego Kopa-
cza do składu osobowego Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
W związku z wygaśnięciem mandatu człon-
ka Rady Dzielnicy VI Bronowice w okręgu 
wyborczym nr 8 – Pana Józefa Smolenia – 
na jego miejsce w skład Rady Dzielnicy VI 
Bronowice wstąpił Pan Jerzy Kopacz, który  
w wyborach uzyskał kolejno największą licz-
bę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
UCHWAŁA Nr XV/145/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 z 04. 
07.2019 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XIV/139/2020 z 16.01.2020 r. w następu-
jący sposób: z zadania: „Remonty dróg, chod-
ników i oświetlenia: ● remont ul. Jadwigi  
z Łobzowa na odcinku od ul. Staszczyka do ul. 
Piastowskiej ● remont chodnika przy ul. Gre-
nadierów ● remont ul. Kmietowicza ● remont 
chodników na ul. Żeleńskiego od posesji nr 
41 do ul. Pasternik ● remont chodników we-
wnętrznych przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, ul. Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczy-
ka 1, ul. Jadwigi z Łobzowa 15, 17 ● remont 
ul. Młodej Polski ● remont ul. Brzezińskiego 
● remont chodników i zatok parkingowych po 
północnej stronie ul. Wiedeńskiej.” na zada-
nie: „Remonty dróg, chodników i oświetle-
nia: ● remont chodników na ul. Żeleńskiego 
od posesji nr 41 do ul. Pasternik ● remont ul. 
Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. Stasz-
czyka do ul. Piastowskiej ● remont ul. Kmie-
towicza ● remont chodników wewnętrznych 
przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. 
Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. 
Jadwigi z Łobzowa 15, 17 ● remont chod-
nika na ul. Balickiej na odcinku od ul. Wie-
rzyńskiego do granicy miasta ● remont ul. 
Brzezińskiego ● remont chodników i zatok 
parkingowych po północnej stronie ul. Wie-
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nia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zada-
nia inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 
2016-2018.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwał  
Nr: XXVII/220/2016 z 25.08.2016 r., 
XLI/293/2017 z 13.07.2017 r., III/25/2019 
z 21.02.2019 r., IV/45/2019 z 21.03. 
2019 r. oraz XI/110/2019 z 17.10.2019 r. 
wprowadzono następujące zmiany: wykre-
ślono z tabeli wiersz rozszerzający wniosek  
o rok 2020 i 2021. Po uwzględnieniu powyż-
szych zmian i zapisów tabela przedstawiona 
w § 1 Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 r. 
otrzymała następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnątrz-
osiedlowej przy ul. Rydla 18, 22. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa i upo-
rządkowanie spraw związanych z parkowa-
niem.
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XIV/142/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/342/ 
2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 25. 
01.2018 r. w sprawie wniosku do Prezyden-
ta Miasta Krakowa dotyczącego wprowa-
dzenia do Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w latach 2018-2019.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwa-
ły Nr LIII/402/2018 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 26.07.2018 r. wprowadzono 
następujące zmiany: w tabeli zmieniono 
jednostkę realizującą na: Zarząd Dróg Mia-
sta Krakowa oraz na końcu dodano kolejny 
wiersz rozszerzając wniosek o rok 2020. 
Po uwzględnieniu powyższych zmian tabe-
la przedstawiona w § 1 Uchwały Nr XLVII/ 
342/2018 z 25.01.2018 r. otrzymała nastę-
pujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa zatok parkingo-
wych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 
69-71. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Zwiększenie ilości miejsc posto-
jowych.
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2016 opracowanie koncepcji 
i wystąpienie o WZ 11 200 zł 

2017

zakończenie koncepcji,
pozyskanie WZiZT, rozpo-
częcie dokumentacji pro-
jektowej 

4 800 zł

2018
zakończenie dokumentacji 
projektowej, pozyskanie
PNB

43 000 zł

2019
zakończenie dokumentacji 
projektowej, rozpoczęcie 
inwestycji

58 500 zł

nia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
II/16/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. § 2 W Uchwale Nr 
II/13/2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 29.01.2019 r. w sprawie powołania Komi-
sji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dziel-
nicy VI Bronowice wprowadzono następują-
cą zmianę: w § 4 dodano do składu komisji 
radnego Wojciecha Litwickiego.
UCHWAŁA Nr XIV/139/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019  
z 04.07.2019 r. w następujący sposób: kwo-
tę 765 000 zł z zadania: „Przebudowa drogi 
wewnętrznej przy ul Rydla 18-22 – wyko-
nanie inwestycji wg. projektu (WPF)” na 
zadania: » „Doposażenie placu zabaw przy 
ul. Młodej Polski” – 180 000 zł » „Projekt 
zagospodarowania skweru w Parku Mły-
nówka Królewska usytuowanego pomiędzy 
ul. Przybyszewskiego a Wesele lub wykona-
nie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej 
stanu technicznego budynku usytuowane-
go na działce 167/57 obr. 2 Krowodrza” –  
40 000 zł » „Budowa zatok parkingowych 
przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 – 
etap z czterema miejscami postojowymi przy 
bloku 71 (WPF)” – 150 000 zł » „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia – dofinanso-
wanie” – 283 200 zł » „Roztańczone Brono-
wice – 2 edycja” – 16 700 zł » „Bronowice 
jak malowane. Wakacyjne warsztaty malar-
skie” – 6 300 zł » „Muzykowanie w Rydlów-
ce” – 10 000 zł » „Komenda Miejska Policji 
(Komisariat IV) – płatne patrole” – 10 000 zł 
» „Filia nr 23 Biblioteki Kraków – zakup 
książek (dofinansowanie)” – 5 150 zł » „Fi-
lia nr 24 Biblioteki Kraków – zakup książek 
(dofinansowanie)” – 5 150 zł » „Budowa 
ekranu akustycznego wyciszającego klima-
tyzacje w KK Mydlniki” – 40 000 zł » „Tra-
dycja i nowoczesność – stroje Bronowickie 
dla SP 50” – 14 500 zł » „Mali Ratownicy” –  
4 000 zł.
W § 2 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 
z 04.07.2019 r. w następujący sposób: 
kwotę 10 000 zł z zadania: „Nasadzenia 
drzew i roślin” na zadanie: » „Doposażenie 
placu zabaw na ul. Tetmajera” – 10 000 zł. 
UCHWAŁA Nr XIV/140/2020 
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kra-
kowa dotyczącej zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na zadania służące ochronie za-
sobów wodnych w ramach krakowskiej mikro-
retencji wód opadowych i roztopowych .
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.
UCHWAŁA Nr XIV/141/2020 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr XIV/106/ 
2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 23. 
07.2015 r. w sprawie wniosku do Prezyden-
ta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadze-



22

dzono następującą zmianę: w § 4 dodano do 
składu komisji pana Jerzego Kopacza. 
UCHWAŁA Nr XVI/150/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Prawo-
rządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VI
Bronowice.
W ww. uchwale wprowadzono następującą 
zmianę: w § 4 dodano do składu komisji pana 
Jerzego Kopacza.
UCHWAŁA Nr XVI/151/2020 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ga-
rażem podziemnym, wewnętrznym układem 
drogowym, naziemnymi miejscami posto-
jowymi, chodnikami dla pieszych oraz zago-
spodarowaniem terenu na działce nr 306/10 
obr. 2 Krowodrza, przy ul. Stańczyka w Kra-
kowie”.
Z uwagi na brak informacji, dotyczących 
charakterystyki inwestycji: powierzchni bio-
logicznie czynnej, powierzchni zabudowy  
i powierzchni użytkowej, kubatury, geometrii 
dachu, liczby kondygnacji, długości i szero-
kości inwestycji (budynku) Rada negatywnie 
zaopiniowała ww. zamierzenie inwestycyjne.
UCHWAŁA Nr XVI/152/2020 
w sprawie opinii projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Wiedeńska”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. projekt  
pod warunkiem uwzględnienia poniższych 
postulatów:
• wskaźnik terenu biologicznie czynnego 
należy rozumieć jako procentowy udział po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego liczo-
nego na gruncie • w tekście i rysunku planu 
dla terenów KDW.8-10 wprowadza się zapisy 
planistyczne wyłączające spod zainwestowa-
nia tereny zieleni znajdujące się w ich pół-
nocnej części • w rysunku planu wprowadza 
się wzdłuż terenu KDL.2 jednolity przebieg 
nieprzekraczalnej linii zabudowy dal terenu 
oznaczonego jako MN.26, z dopuszczeniem 
możliwości remontu i przebudowy budyn-
ków wystających przed tę linię • w tekście  
i rysunku planu dla terenu KDD.1 (na wschód 
od ul. Karola Popiela) wprowadza się zapisy 
planistyczne wprowadzające tereny ZP, dla 
zabezpieczenia istniejących terenów zieleni, 
z uwzględnieniem pozostawienia miejsc po-
stojowych • w podrozdziale Zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego i kształ-
towania zabudowy w § 7 12. dodaje się 4)  
o treści: nakaz stosowania stonowanej kolo-
rystyki elewacji budynków • wnosi się o do-
puszczenie tymczasowego zagospodarowania 
terenu rezerwy komunikacyjnej oznaczonego 
symbolem KPGP.2, jako terenu zieleni.
Wnioski szczegółowe: • w tekście i rysunku 
planu dla terenu oznaczonego symbolem 
KDW.11, wprowadza się znaczenie KDX  
• w tekście i rysunku planu w północnej części 
terenu oznaczonego symbolem KDX.1 wpro-
wadza tereny oznaczone symbolem ZP w celu 

loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2020-2021.
Rada zawnioskowała do Prezydenta i Rady 
Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej oraz Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego zadania inwesty-
cyjnego zgodnie z poniższym zestawieniem:
Nazwa zadania: Zagospodarowanie skweru  
w Parku Młynówka Królewska usytuowanego 
pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej.
Cel zadania: Zagospodarowanie i uatrakcyj-
nienie terenu zielonego służącego miesz-
kańcom.
Źródło finansowania: Środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XVI/149/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 29 stycznia 
2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwały 
Nr XIV/138/2020 z 16.01.2020 r. wprowa-

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2020 wykonanie projektu 20 000 zł 
2021 realizacja zadania 150 000 zł

XVI sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 5 

marca 2020 roku. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XVI/148/2020 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
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wodrza i Dzielnicą VII Zwierzyniec) – dofinansowanie –  

1 000 zł, Komenda Miejska Policji (Komisariat IV) – płat-
ne patrole (dofinansowanie) – 8 634 zł).

Dzielnicowy program wspierania osób niepełno-
sprawnych – 9 634 zł (Wykonanie przejść medial-
nych wg. wskazań dzielnicy – dofinansowanie).
Dzielnicowy program wspierania działalności 
miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, 
sportu, pomocy społecznej i zdrowia – 38 818 zł  
(w tym: Remont schodów wraz z dobudową pochylni  
w Klubie Seniora przy ul. Zapolskiej – 22 781 zł, Pro-
jekt „Naturalni” – think thank – 2 000 zł, Nasadzenie 
malw – 1 037 zł, SP nr 153 – zakup sprzętu sportowe-
go – 3 000 zł, Reaktywacja orkiestry dętej przy Klubie 
Kultury „Mydlniki” – 10 000 zł). 

Komunikacja z mieszkańcami – 3 854 zł (w tym: 

doposażenie, remont tablic informacyjnych na terenie 
Dzielnicy VI - dofinansowanie).

SUMA: 192 685 zł.
UCHWAŁA Nr XV/147/2020 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedstawi-
cieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozytyw-
nie zaopiniowano ponowne zawarcie  umowy 
najmu lokalu socjalnego stosownie z pismem
Wydziału Mieszkalnictwa UMK: ML-07. 
7123.1048.2019.MS z 3.01.2020 r.

deńskiej ● wykonanie nakładki na ul. Zarze-
cze na odcinku od ul. Przybyszewskiego do 
ul. Armii Krajowej.” (kwota 283 200 zł i re-
alizator ZDMK pozostały bez zmian).
W § 2 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019  
z 04.07.2019 r. w następujący sposób:
kwotę 15 500 zł z zadania: „Środki nierozdy-
sponowane (rezerwa)” na zadania: » „Druk 
gazetki szkolnej w ZSO 7” – 500 zł » „Łączy-
my dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na 
Błonie – dofinansowanie zadania ogólno-
miejskiego w ramach budżetu obywatelskie-
go” – 15 000 zł.
W § 3 przeniesiono środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2020  
z 16.01.2020 r. w następujący sposób:
kwotę 40 000 zł z zadania: „Projekt zago-
spodarowania skweru w Parku Młynów-
ka Królewska usytuowanego pomiędzy ul. 
Przybyszewskiego a ul. Wesele lub wykona-
nie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej 
stanu technicznego budynku usytuowanego 
na działce 167/57 obr. 2 Krowodrza” na za-
dania: » „Projekt zagospodarowania skweru  
w Parku Młynówka Królewska usytuowa-
nego pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. 
Wesele” – 20 000 zł » „Wykonanie eksper-
tyzy konstrukcyjno-budowlanej stanu tech-
nicznego budynku usytuowanego na działce 
167/57 obr. 2 Krowodrza” – 20 000 zł.
UCHWAŁA Nr XV/146/2020 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr VIII/82/ 
2019 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 4 lipca 
2019 r. w sprawie rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Rada postanowiła o rozdysponowaniu dodat-
kowych środków wydzielonych do swojej dys-
pozycji na rok 2020 w następujący sposób:
Roboty budowlane przy istniejących żłobkach, 
przedszkolach i szkołach, których prowadzenie sta-
nowi zadanie własne gminy – 125 245 zł (w tym: 

SP nr 50 – wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i inne 

prace remontowe – 21 245 zł i remont podłóg na koryta-

rzach szkolnych i inne prace remontowe – 30 000 zł, SP nr 
138 – wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia i inne 

prace remontowe – 40 000 zł, ZSO nr 7 – remont kapi-

talny schodów zewnętrznych i inne prace remontowe –  

12 000 zł, ZSO nr 8 – montaż furtek i budowa chodnika 

i inne prace remontowe – 22 000 zł).
Lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, spor-
towe i rekreacyjne – 3 000 zł (w tym: Organizacja 
wernisażu i druk katalogu na wystawę malarstwa z oka-
zji Dni Bronowic (dofinansowanie) – 1 000 zł, Turniej 
Seniorów w parach w brydża sportowego – 2 000 zł).

Program poprawy bezpieczeństwa dla gminy miej-
skiej Kraków „Bezpieczny Kraków” – 12 134 zł 
(w tym: Straż Miejska (Oddział Krowodrza) – zakup 
materiałów profilaktycznych (dofinansowanie) – 2 000 

zł, Straż Miejska (Oddział Krowodrza) – zakup nagród 
rzeczowych dla uczestników konkursów, festynów, akcji 
„Bezpieczne ferie” oraz „Bezpieczne wakacje” organizo-
wane na terenie dzielnicy (dofinansowanie) – 500 zł, 

Komenda Miejska Policji (Komisariat IV) – dofinanso-
wanie zakupu radiowozu policyjnego nieoznakowanego 
segmentu C (współfinansowanie wraz z Dzielnicą V Kro-
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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.

◁▷
UCHWAŁA Nr XVI/154/2020 
w sprawie projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru „Lin-
dego”.
Rada negatywnie zaopiniowała projekt miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Lindego” i jednocześnie 
wnosi się o uwzględnienie w opracowywanym 
planie poniższych uwag i postulatów:
I.
1. teren oznaczony symbolem MW/U.3 prze-
znaczony w projekcie planu jako teren „na 
cele mieszkaniowo-usługowe przeznaczyć 
tylko na cele usługowe zgodnie z prowadzoną
dotychczas na tym terenie działalnością usłu-
gową i oznaczyć go symbolem U.5.
2. Wykreślić planowaną drogę oznaczoną 
symbolem KDD.3 i przeznaczyć ten teren na 
cele usługowe zgodnie z prowadzoną dotych-
czas działalnością usługową i oznaczyć ten te-
ren symbolem U.5.
3. Wykreślić planowaną drogę oznaczoną 
symbolem KDL. 3 i przeznaczyć ten teren na 
cele usługowe zgodnie z prowadzoną dotych-
czas działalnością usługową i oznaczyć ten te-
ren symbolem U.5.
4. Tereny zieleni urządzonej oznaczonych 
symbolami ZPi.1, ZPi.2, ZPz.1, ZPz.2 jako 
tereny na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
oznaczyć symbolem U.5 z przeznaczeniem na 
cele usługowe zgodnie z prowadzoną aktual-
nie na tych terenach działalnością usługową.
5. Usunąć proponowany ciąg pieszy wyzna-
czony pomiędzy ul. Lindego a proponowana 
drogą o symbolu KDD.3.
II.
1. Wykreślić planowaną drogę publiczną  
o symbolu KDL.5 i przeznaczyć ten teren 
na cele mieszkaniowo-usługowe o symbolu 
MW/U.1.
2. Wykreślić planowaną drogę KK.1 po której 
aktualnie przebiega linia kolejowa.
3. Tereny oznaczone symbolami U.1, U.2, U.6 
przeznaczone w projekcie planu pod usługi 
przeznaczyć na cele mieszkaniowo-usługowe 
i oznaczyć je symbolami MW/U.1, MW/U.2, 
MW/U.6.
4. W zakresie kształtowania zabudowy pro-
ponuje się pozostawić zaproponowane para-
metry.
III.
Tereny oznaczone w projekcie planu jako 
MW/U.1, MW/U.2 jako tereny „na cele 
mieszkaniowo-usługowe” przeznaczyć pod 
zabudowę jednorodzinną o niskiej intensyw-
ności zabudowy i maksymalnej wysokości 11 
metrów.
IV.
W paragrafie 16 pkt. 2, ppkt. 3) zmienia się 
25 m na 16 m. W paragrafie 19 pkt.2, ppkt 
3), lit. a) dla wszystkich działek proponuje 
się minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 20%.
V.
Proponuje się zarezerwować teren wzdłuż uli-
cy Balickiej pod budowę linii tramwajowej do 
przystanku kolejowego Kraków – Młynówka, 

poszerzenia ul. Balickiej wraz chodnikami 
oraz budowy ścieżki rowerowej. 
UCHWAŁA Nr XVI/155/2020 
w sprawie planów Zarządu Infrastruktury 
Sportowej zawartych w zadaniu budżetowym
ZIS/S1.114/20.
Biorąc pod uwagę negatywną opinię Rady 
Dzielnicy III Prądnik Czerwony – Uchwała Nr 
XIV/189/2019 z 10 grudnia 2019 r. – doty-
czącą planów Zarządu Infrastruktury Spor-
towej w sprawie zagospodarowania terenów 
użytkowanych przez Klub Sportowy Wieczy-
sta, wskazano tereny użytkowane przez WKS 
„WAWEL” pod budowę Centrum Tenisowego 
w obszarze Dzielnicy Krowodrza.
W § 2 zawnioskowano do Prezydenta Miasta 
Krakowa i do Rady Miasta Krakowa o zmianę
usytuowania Centrum Tenisowego, w tym 
budowy hali tenisowej, w ramach zapisanych
w zadaniu budżetowym ZIS/S1.114/20, za-
dań polegających na budowie na terenach 
zajmowanych przez KS „Wieczysta”, na te-
reny Wojskowego Klubu Sportowego „WA-
WEL”, co nie zmieni charakteru tego obiek-
tu. Inwestycja ta wzbogaci istniejący obiekt 
kortów tenisowych ziemnych o korty kryte. 
Aktualnie korty tenisowe WKS „WAWEL” 
to jedyny reprezentacyjny obiekt tenisowy 
Miasta Krakowa posiadający trybuny na 500 
osób. Na tych kortach były organizowane 
najważniejsze turnieje tenisowe w naszym 
mieście, a w tym dwukrotnie Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, a także Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Małopolski. Obiekt ten, 
w ramach przygotowań do tych wysokiej 
rangi turniejów był modernizowany także  
w oparciu o środki finansowe Urzędu Miasta, 
a jednym z istotnych mankamentów, jest 
brak kortów krytych.
UCHWAŁA Nr XVI/156/2020 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozy-
tywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-07.7123.980.2019.MS z 18.12.2019 r.
UCHWAŁA Nr XVI/157/2020 
w sprawie warunków zabudowy dla inwe-
stycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbu-
dowa istniejącego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w budynek wielorodzin-
ny z garażem podziemnym i infrastrukturą 
techniczną – przyłącza, na działce nr 53/20 
obr. 2 Krowodrza, przy ul. Bronowickiej 75 C  
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ww. projekt 
swoją opinie uzasadniając tendencją wpro-
wadzania zabudowy wielorodzinnej w rejonie 
o przeważającej zabudowie jednorodzinnej 
oraz niedostosowaniem istniejącej infra-
struktury drogowej do wnioskowanego ro-
dzaju zabudowy.

zabezpieczenia istniejących terenów zieleni 
• w tekście i rysunku planu dla części działki 
189/3 (obr.6 Krowodrza) oznaczonej symbo-
lem KDGP.1 wprowadza się oznaczenie ZP,  
w celu zabezpieczenia istniejących terenów 
zieleni, z uwzględnieniem niezbędnej ochro-
ny dla korytarza transportowego • w § 7 14. 
2) wykreśla się teren U1, U2, US.1 • w § 16 
2. 2) zmienia się 30% na 40% • w § 16 2. 3) 
zmienia się 1,2 na 1,0 • w § 16 2. 4) zmie-
nia się 11 m na 9 m • § 17 2. 1) otrzymuje 
brzmienie: nakaz ochrony kształtu bryły i ga-
barytów budynków • w tym zakaz rozbudowy 
i nadbudowy •  w § 17 2. 4) zmienia się 9 m 
na 6 m • w § 18 2. 2), 4), 5) zmienia się 11 
m na 9 m • w § 18 2. 3) zmienia się 12 m na 
9 m, z wyłączeniem działek zlokalizowanych 
wzdłuż ul. na Błonie, gdzie zmienia się 12 m 
na 11 m • w § 18 2. 5) a) zmienia się 30% na 
40% • w § 18 2. 5) b) zmienia się 1,2 na 1,0 
• w § 19 2. 3) zmienia się 1,2 na 1,0 • w § 19 
2. 4) zmienia się 11 m na 9 m • w § 20 2. 3) 
zmienia się 1,1 na 1,0 • w § 20 2. 4) zmienia 
się 11 m na 9 m • w § 24 2. 1) b) zmienia się 
1,0 na 0,7, (dotyczy terenu U.2) • w § 24 2. 
1) c) zmienia się 11 m na 7 m • w § 24 2. 2) 
c) zmienia się 13 m na 9 m • w § 24 2. 4) b) 
zmienia się 1,5 na 1,0 • w § 24 2. 5) c) zmie-
nia się 13 m na 9 m • w § 25 2. 3) zmienia 
się 20 m na 16 m • w § 25 2. dodaje się 4) 
o treści: Dopuszcza się remont i przebudowę 
istniejących elementów budynków wyższych 
niż maksymalna dopuszczalna wysokość  
z przeznaczeniem na potrzeby Straży Pożar-
nej • § 26 4. 2) otrzymuje brzmienie: mini-
malny wskaźnik terenu biologicznie czynne-
go: 20% liczony w działce budowlanej w obrę- 
bie nieprzekraczalnej linii zabudowy • w § 26 
4. 4) zmienia się 20 m na 16 m • w § 27 2. 2) 
dodaje się c) o treści: wybiegów dla psów  
• w § 26 pkt 4 wykreśla się podpunkt 1)  
o treści: zakaz rozbudowy istniejących budyn-
ków • w rysunku planu wprowadza się zapisy 
nakazujące ochronę i zachowanie okazałe-
go drzewa (wiąz szypułkowy o charakterze 
pomnikowym) przeznaczonego do ochrony 
i oznacza się je na rysunku planu (dotyczy 
działki nr 129/1 obr. 1 Krowodrza) • w tek-
ście i rysunku planu wprowadza się zapisy 
kształtujące zasady ochrony cennych okazów 
drzew wzdłuż historycznego ciągu ulicy Na 
Błonie • w tekście i rysunku planu wprowa-
dza się zmiany linii rozgraniczających teren 
MN.19 i KDW.4 w celu zachowania obecne-
go sposobu zagospodarowania działki numer 
298/15 (obr. 6 Krowodrza), w tym istniejące-
go szpaleru zieleni o charakterze izolacyjnym. 
UCHWAŁA Nr XVI/153/2020 
w sprawie przystąpienia do VII edycji Budże-
tu Obywatelskiego.
Postanowiono o przystąpieniu do VII 
edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 
2020/2021. Środki finansowe wskazane do 
rozdysponowania w jego ramach określone 
zostały w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kra-
kowa z 28 lutego 2020 r. i dla Dzielnicy VI 
Bronowice wynoszą 956 700 zł.




