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RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

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

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

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

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI: 
wymiennie:
przewodniczący Bogdan Smok i zastępca przewodniczącego Wojciech Litwicki;
poniedziałki godz. 1800-1900; 
miejsce: siedziba Dzielnicy VI, ul. Zarzecze 124 a.
wymiennie:
Wojciech Litwicki, Józef Smoleń, Janusz Sitarski, Waldemar Janusz, 
Michał Płaza, Marcin Rzeszowski; 
I wtorek miesiąca godz. 1530-1700; 
miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”, ul. Na Błonie 7.

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

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

przegrały z pogodą

Ze smutkiem musieliśmy podjąć 
decyzję o odwołaniu i przełoże- 

niu na inny termin finału Dni Brono-
wic. Pogoda dla nas wszystkich okazała 
się bezlitosna, zatapiając m.in. boisko 
K.S. Bronowianka, na którym corocznie 
organizowaliśmy nasze święto, cieszące 
się dużym powodzeniem. 

W chwili gdy numer ten trafi do Pań-
stwa rąk, będziemy mieć za sobą „nowe” 
Dni Bronowic, które zostały zaplanowa-
ne na 14 czerwca w amfiteatrze, w Par-
ku Młynówka Królewska. Relacja z nich 
ukaże się w kolejnym numerze.

Jakie warunki panowały na boisku na dzień przed imprezą, obrazuje powyższe zdjęcie

Ulica Rydla na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzowa do ul. Bronowickiej

Bogdan Smok – przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VI

Zniszczone przez objazdy ulice
zostaną wyremontowane!

W majowym numerze Gazety 
Bronowickiej informowa-

łem, że Zarząd Dzielnicy VI Bronowice 
zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich  
z wnioskiem o przeprowadzenie re-
montu nawierzchni ulic, stanowiących 
trasy zastępcze dla zbiorowej komuni-
kacji autobusowej.
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BRONOWICE 
   MAŁE
◁▷

Szanowni Państwo, zgodnie z obiet- 
nicą kilka słów o Bronowicach 

Małych. Na moją prośbę i dzięki przy-
chylności Zarządu i Rady Dzielnicy VI, 
w tegorocznym budżecie znalazły się 
środki na nasze ogródki jordanowskie 
przy ul. Tetmajera. Kilkakrotnie zwra-
cali Państwo uwagę na wiekowy cha-

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

Przypomnijmy, że chodzi o ulice: 
Młodej Polski, Jadwigi z Łobzowa  (na 
odcinku od ul. Młodej Polski do ul. Ry-
dla), Rydla (na odcinku od ul. Jadwigi 
z Łobzowa do ul. Bronowickiej), Przy-
byszewskiego (na odcinku od ul. Brono-
wickiej do ul. G. Zapolskiej), Bronowic-
ką (na odcinku od ul. Przybyszewskie-
go do ul. Armii Krajowej), Balicką (na 
odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. 
Na Błonie), Na Błonie (na odcinku  od 
ul. Balickiej do ul. Lindego).

W tym miesiącu otrzymaliśmy po-
twierdzenie, że wszystkie wskazane 
przez nas ulice zostaną wyremontowa-
ne ze środków budżetowych Miasta, po 
zakończeniu przebudowy ulicy Brono-
wickiej i Królewskiej.

Wyremontowane zostaną również 
fragmenty ulic eksploatowanych przez 
wykonawcę inwestycji kolejowej pn. 
„Modernizacja Linii Kolejowej E 30, 
etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kra-
ków” po zakończeniu robót, a tym sa-
mym ruchu pojazdów ciężarowych. Jej 
zakończenie planowane jest na wrze-
sień tego roku. 

Na wrzesień planowane jest rów-
nież zakończenie inwestycji pn. „Prze-
budowa ul. Bronowickiej i Królewskiej” 
Wszelkie informacje o harmonogramie 
prac i zmianach dla przedmiotowej in-
westycji można śledzić na stronie Za-
rządu Dróg Miasta Krakowa: 
www.zdmk.krakow.pl.

W czerwcu tego 
roku rozpoczął się 
remont fragmentu 
ulicy Przybyszew-
skiego (zdjęcie po-
niżej), na odcinku 
od ulicy Lea do uli-
cy Armii Krajowej. 
Remont ten w cało-
ści finansowany jest 
ze środków budże-
towych Dzielnicy VI 
Bronowice.

Ulica Na Błonie

Remont fragmentu ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ulicy Lea do ulicy Armii Krajowej

Ogródek przeznaczony do modernizacji, 
głosujemy w BO
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rakter naszych placów zabaw. Nie ma 
co ukrywać, kilkanaście lat użytkowa-
nia sprzętów przez dzieciaki jest już wi-
doczne. Wobec powyższego, Dzielnica VI 
przeznaczyła 30 tys. zł na remont znisz-
czonych elementów (niektórzy z Pań- 
stwa brali czynny udział w wizji lokal-
nej, z udziałem wiceprzewodniczącego 
Dzielnicy VI – Wojciecha Litwickiego  
i przedstawicieli ZZM, wskazując uster-
ki konieczne do usunięcia). Wymienione 
zostaną elementy drewniane „zamku”, 
naprawione mocowania urządzeń zaba-
wowych, zużyte łożyska i siedziska huś-
tawek. Dosypany zostanie również świe-
ży piach. Wielokrotnie prosili Państwo  
o modernizację ogródka przy przychod-
ni i ustawienie tam huśtawek. Niestety 
każda, nawet najdrobniejsza zmiana 
wiąże się z koniecznością wykonania 
projektu. Dlatego znów zwróciłam się 
z prośbą o zabezpieczenie środków na 
projekt modernizacji wspomnianego 
ogródka, który zostanie wykonany przy 

Państwa udziale (będziemy zapraszać na 
konsultacje) i znów udało mi się uzyskać 
przychylność Zarządu i Rady. Przezna-
czyliśmy na projekt modernizacji 20 tys. 
zł. Wiem, ceny są astronomiczne, ale nie-
stety nie my je określamy… 

Zdaję sobie sprawę, że często trudno 
Państwu zrozumieć zarówno wysokość 
kosztów, jak również to, że na pewne 
oczywiste zadania czekamy latami. Np. 
o remont przepustu pod mostkiem przy 
kuźni zlokalizowanej przy ul. Pod Strze-
chą, zabiegałam aż cztery lata. O korektę 
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„Zamek” – planowana wymiana elementów drewnianych

Fragment artykułu z dwutygodnika
Kraków.pl, nr 10 (242), 29 maja 2019 r.
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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Ulica Armii Krajowej czy może pl. Wielkiej 
Armii Napoleona? Po raz kolejny szukamy 
w Krakowie miejsca dla pomnika Armii 
Krajowej. Mam nadzieję, że tym razem 
uda się doprowadzić to przedsięwzięcie 
do szczęśliwego finału.

Nigdy nie ukrywałem, że jestem 
zwolennikiem budowy pomnika 

Armii Krajowej w Krakowie. Doskona-
le zdaję sobie sprawę, że powinien on 
jednak łączyć Polaków, a nie dzielić. 
Takie zdanie najwyraźniej podzielili 
krakowscy radni, którzy podjęli uchwa-
łę o unieważnieniu decyzji o lokalizacji 
pomnika na bulwarach wiślanych. Tym 
samym wracamy do początku dyskusji 
o upamiętnieniu żołnierzy.

Zaproponowałem do rozważenia dwie 
lokalizacje – ul. Armii Krajowej w miej-
scu, gdzie dawniej stał pomnik mar-
szałka Koniewa, lub pl. Wielkiej Armii 

Napoleona nieopodal Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego. Nie ukrywam, że 
sam jestem zwolennikiem tego pierwsze-
go pomysłu. Nie tylko jesteśmy w trak- 
cie projektowania tam właśnie zieleni, by 
w niedalekiej przyszłości stworzyć pięk-
ne miejsce rekreacji, a pomnik świetnie 
wpisałby się w projekt. Przede wszyst-
kim jest to miejsce bardzo symbolicz-
ne. Postawienie tam pomnika byłoby 
symbolem – historia zrzuciła z pomnika 
Koniewa i rację przyznała ostatecznie 
Armii Krajowej. Nie wykluczam oczywi-
ście także innych lokalizacji. Już dziś, po 
rozmowie z prof. Stanisławem Juchno-
wiczem reprezentującym kombatantów 
wiem, że będą oni zgłaszać ponownie 
wniosek, by pomnik stanął na bulwa-
rach. Jeżeli uważają Państwo, że w Kra-
kowie są także inne miejsca, w które taki 
pomnik pięknie by się wpisał, będziemy 
je brać pod uwagę i poddamy pod dys-
kusję. Na propozycje zarówno lokalizacji 
monumentu, jak i formy upamiętnienia 
żołnierzy AK będziemy czekać do końca 
czerwca. Propozycje można wysyłać ma-
ilowo lub listownie do Centrum Dialogu 
Obywatelskiego. We wrześniu zaprosi-
my wszystkich krakowian na otwarte 
spotkanie, w czasie którego zaprezen-
tujemy wszystkie pomysły. Już dziś ser-

decznie Państwa zapraszam do udziału 
w konsultacjach społecznych. Jestem 
przekonany, że to od zaangażowania 
mieszkańców zależy powodzenie tego 
projektu. Pomnik AK musi nas łączyć,  
a nie dzielić. (...)

niektórych drzew proszę od ośmiu mie-
sięcy, podobnie ma się rzecz z dwoma lu-
strami drogowymi. Niestety Rada Dziel-
nicy pełni tylko rolę opiniotwórczą, a na-
sze opinie często są traktowane niezbyt 
poważnie przez jednostki miejskie, a na 
realizację postulatów zgłaszanych przez 
Państwa czekamy miesiącami lub lata-
mi. Czasem nasze uchwały spotykają się 
wręcz z odmową jednostki realizującej. 
Tak się stało w przypadku znaku zakazu 
zatrzymywania się po prawej stronie ul. 
Tetmajera. Cóż, zgodnie z odpowiedzią 
mamy dzwonić po Straż Miejską, jeżeli 
nie ma zachowanej odległości 1,5 me-
tra, a jeżeli chodnik jest węższy niż 1.5 
metra, nie wolno parkować. To nie jest 
rozwiązanie, będziemy dalej walczyć, 
choć czasem nosi to znamiona absurdu. 
O efektach będę Państwa informowała.

• • •

KONSULTACJE SPOŁECZNE
dotyczące formy i miejsca uczczenia
pamięci żołnierzy Armii Krajowej.
Celem konsultacji jest ustalenie formy 
i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy 
Armii Krajowej. 
Przebiegać będą w trzech etapach:
Etap I – trwa do 30 czerwca – w tym czasie 
odbywają się dyżury ekspertów oraz istnieje 
możliwość składania opinii poprzez formu-
larz konsultacyjny. 
Etap II – rozpocznie się 1 lipca – to okres 
analizy zebranych opinii w oparciu o opinie 
właściwych komórek organizacyjnych Miasta 
i instytucji zewnętrznych, dotyczące możli-
wości realizacji w miejscu i zaproponowanej 
formie upamiętnienia. 
Etap III – potrwa do połowy września – to 
otwarte spotkanie konsultacyjne dla miesz-
kańców, na którym zostanie przedstawione 
podsumowanie zebranych opinii i wypraco-
wanie rekomendacji.

więcej szczegółowych informacji na:
www.dialogspoleczny.krakow.pl,

zakładka: konsultacje społeczne
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ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: 
radny.bronowice@op.pl

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DO
NOWYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH 

NA OBSZARZE NASZEJ DZIELNICY
Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Najkrócej pisząc, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest instrumentem polityki i planowania przestrzen-
nego, który sporządza (w przypadku Krakowa) Prezydent Miasta Krakowa. Co istotne, stanowi akt prawa miejscowego, który 
kształtuje sposób wykonywania prawa własności. Plan miejscowy składa się z części tekstowej i graficznej. Zasadniczo w tym 
dokumencie ustala się przeznaczenie terenów, a także warunki i zasady ich zagospodarowania. W ten sposób realizowana jest 
polityka planistyczna, wyrażona przez Radę Gminy (w przypadku Krakowa, Radę Miasta Krakowa) w dokumencie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa
17 maja br. Prezydent Miasta Krakowa wydał ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia czterech miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego dla obszarów:

● „WIEDEŃSKA”, który obejmuje 
głównie osiedle Widok-Zarzecze, uli-
cę Pamiętną i północną część ulicy Na 
Błonie. 

Wszelkie szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.krakow.pl
ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Prze-
strzenne/plany sporządzane lista od A-Z

● „WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA” 
obejmuje w naszej dzielnicy rejon ulic 
Hamernia, Zarudawie, a po stronie 
dzielnicy VII Zwierzyniec ograniczony 
jest ulicami Romera, Królowej Jadwigi 
i Jesionową. 

Wszelkie szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.krakow.pl
ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Prze-
strzenne/plany sporządzane lista od A-Z

PLANY
SPORZĄDZANE

LISTA A-Z

PLANY
SPORZĄDZANE

LISTA A-Z

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Wiedeńska”

100 0 200 300 400 500

MPZP OBSZARU 
„WIEDEŃSKA”

MPZP OBSZARU 
„WOLA JUSTOWSKA - 
HAMERNIA”

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
„Wola Justowska - Hamernia”

100 0 200 300 400 500 600
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● „OS. WIDOK” obejmuje głównie 
osiedle Widok, teren wzdłuż ulicy Balic-
kiej, aż po linię kolejową na północy. 

Wszelkie szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.krakow.pl
ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Prze-
strzenne/plany sporządzane lista od A-Z

● „LINDEGO” obejmuje teren ogra-
niczony ulicami Na Błonie, Filtrową, aż 
po linię kolejową na północy i zabudowę 
przy ulicy Lindego na zachodzie.

Wszelkie szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.krakow.pl
ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Prze-
strzenne/plany sporządzane lista od A-Z

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma 
prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego. Termin składania wniosków do wszystkich powyższych projektów 
mija 5 lipca 2019 r. Każdy wniosek musi być własnoręcznie podpisany z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Należy dodać, iż wcześniej pojawi-
ło się ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru „MYDLNIKI”. Termin składania 
wniosków do 28 czerwca 2019 r. 

Wszelkie szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej www.bip.krakow.pl
ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Prze-
strzenne/plany sporządzane lista od A-Z

PLANY
SPORZĄDZANE

LISTA A-Z

PLANY
SPORZĄDZANE

LISTA A-Z

PLANY
SPORZĄDZANE

LISTA A-Z

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Wiedeńska”

MPZP OBSZARU 
           „OS. WIDOK”

MPZP OBSZARU 
           „LINDEGO”

MPZP OBSZARU 
           „MYDLNIKI”

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Os. Widok”

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Lindego”

100

100

0

0

200

200

300

300

400

400

500

500

granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Mydlniki”

150 0 150 300 450 650 800
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JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:
● na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców
   (stanowiska informacyjno-podawcze),
● drogą pocztową na adres: 
   Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego,
   ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
● drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług admi-
nistracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem 
osobistym.

Poniżej przykładowy formularz wniosku. Wniosek można też pobrać ze strony 
www.bip.krakow.pl po wejściu w ostatnią zakładkę i wybraniu MPZP, do którego 
chcemy złożyć wniosek (ZAKŁADKI: Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/plany spo-
rządzane lista od A-Z/wybieramy z listy MPZP).

Tradycją już stało się, że każdy 
czerwiec jest miesiącem obfitują-

cym w różnorakie imprezy organizowa-
ne przez UMK. Jedną z nich jest Dzień 
Otwarty Magistratu. Nasuwa się pytanie, 
ile razy można oglądać gabinet prezyden-
ta czy wnętrza Pałacu Wielopolskich, choć 
są zabytkowe i ciekawe? A jednak można. 
Co roku organizatorzy stają na wysoko-
ści zadania, nadając każdej edycji inną 
tematykę, zmieniając oprawę czy organi-
zując dodatkowe atrakcje, które zazwy-
czaj wzbogacają naszą wiedzę o Krakowie  
i jego historii, w różnych aspektach. 

Dla przykładu, sięgając rok wstecz, 
dominował klimat nawiązujący do lat 
20. i 30. XX w., w kontekście ogólno-
polskich obchodów odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W tym roku tłem 
wydarzenia było, bardziej już lokalne, 
70-lecie Nowej Huty. W związku z tym 
krakowianie świętowali nie tylko w Ma-
gistracie, ale również w Nowej Hucie. 
Pierwsza lokalizacja jest już doskonale 
znana stałym bywalcom. Skupmy się 
zatem na Nowej Hucie. Dominował styl 
piknikowy. Poza tym spacery po zachwy-
cających bogactwem przyrodniczym Łą-
kach Nowohuckich, poszukiwanie sztuki 
i miejsc fantomowych w parku Wiśniowy 
Sad, warsztaty edukacyjne, gry i zabawy 
podwórkowe. Wystawa fotografii Rober-
ta Kosieradzkiego ze zbiorów Muzeum 
Nowej Huty, pokazująca dzielnicę sprzed 
lat oraz quiz: „Zwiedzaj świat, zwiedza-
jąc Nową Hutę”, a także mini spektakle 
inspirowane klimatem PRL-u oraz pio-
senki z tamtej epoki dodawały lokalnego 
koloryty. Świętowanie zakończył koncert 
zespołu Raz Dwa Trzy.

Zachęcamy do udziału
w przyszłym roku.

Dzień Otwarty 
Magistratu

[IS]
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Kierownik KK „Mydlniki”

• • •

[IS]

MARTA ŁOGASZ

Tegoroczne obchody Dnia Mydlnik zwią-
zane były z bohaterem jednej z mydlnic-
kich ulic – Zakliką z Mydlnik. Cała okolica 
przeniosła się do dawnych czasów rycer-
skich. Na gości czekała wioska rycerska, 
jarmark rękodzieła, pyszna strawa i wy-
stępy artystów, moc bezpłatnych warsz-
tatów i atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. 
Boisko Mydlniczanki zapełniło się miesz-
kańcami Mydlnik, którzy piknikowali ca-
łymi rodzinami.

Festyn otworzył koncert Kapeli  
z Bronowic – każdego roku orga-

nizatorom zależy na tym, by na scenie 
prezentowali się rodzimi artyści. Dla 
dzieci przygotowano teatrzyk Król Ma-
ciuś I w wykonaniu O! Teatru. Na sce-

MYDLNICZANIE
ŚWIĘTOWALI DZIEŃ MYDLNIK Z ZAKLIKĄ!

nie zaprezentowały się również dzieci 
z okolicznych przedszkoli, szkół, gru-
py działające w Klubie Kultury. Każdy 
z odwiedzających boisko mógł wziąć 
udział w bezpłatnej loterii z atrakcyj-
nymi nagrodami, ufundowanymi przez 
sponsorów. Tego roku do grona organi-
zatorów dołączyła Akademia Futbolu 
z „Głową” – dzięki temu dzieci mogły 
wziąć udział w sportowych konkuren-
cjach z nagrodami i aktywnie spędzić 
czas na świeżym powietrzu. Na zakoń-
czenie wieczoru organizatorzy przygo-
towali coś specjalnego – koncert gó-
ralskiego zespołu Inacy oraz to, czego 
jeszcze w Mydlnikach nie było – pokaz 
fire show Teatru Jednej Miny, specjal-
nie opracowany na mydlnickie święto.

Dzień Mydlnik jest impre-
zą, która pozytywnie wpływa 
na społeczeństwo lokalne –
jest okazją do integracji miesz-
kańców, zacieśniania się więzi 
między nimi, wymiany do-
świadczeń i dzielenia się tym, 
co mamy w sobie najlepszego. 
Organizatorzy Dnia Mydlnik 

dziękują wszystkim sponsorom, part-
nerom, przyjaciołom, za każde wspar-
cie w organizacji i przeprowadzeniu 
tego wydarzenia. I przypominają, że 
w czerwcu za rok znów widzimy się na 
boisku!

fo
t.

 B
ar

to
sz

 K
ot

ek

Losowanie nagród

Teatrzyk Król Maciuś IZaklika z Mydlnik
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EWA SŁOBODZIAN
Prezes Bronowickiego Stowarzyszenia

Przyjaciół Sztuk Wszelkich

„Z BRONOWICKICH
PRACOWNI”

Wystawa malarstwa 
maj 2019

Bronowice. Z całą pewnością 
można jednak powiedzieć, 
że Bronowice określają nas 
pod względem artystycznym. 
Genius locii tego miejsca onie-
śmiela i mobilizuje. Z jednej 
strony fascynuje nas klimat 
starodawnej wsi Bronowice, 
gdzie nawet dziś można zo-
baczyć barwne krakowskie 
stroje i usłyszeć żwawe kra-
kowiaczki śpiewane przez po-
tomków dawnych bronowic-
kich włościan. Z drugiej strony 
„wieś spokojna, wieś wesoła” 
renesansowych humanistów 
płynnie przechodzi w pełne symboli po-
stacie z bronowickiego wesela, które tak 
wnikliwie i plastycznie opisał Stanisław 
Wyspiański w swoim poemacie. Pod po-
staciami z „Wesela” kryją się animatorzy 
młodopolskiej sztuki, zarówno ci, dla 
których Bronowice stały się domem, jak 
i ci, dla których były gościnną przysta-
nią. Dla nas „Bronowice” są symbolem, 
skrótem myślowym, kierującym nas do 
okresu kiedy sztuka polska, pomimo 
braku niepodległego państwa rozwijała 
się jak nigdy dotąd. Dlatego czujemy się 
zaszczyceni, że do tej ogromnej spuści-
zny możemy dodać maleńką cegiełkę, 
ofiarując coś ze swoich przemyśleń i ma-
rzeń tak, jak pisał Wyspiański w „Wese-
lu” – „Co się w duszy komu gra, co kto  
w swoich widzi snach.”

26 maja, w piękne niedzielne popo-
łudnie tradycyjnie gościliśmy miłośni-
ków sztuki i bronowickich przysmaków 
w Klubie Kultury „Jordanówka”, pro-
wadzonym przez Spółdzielnię Mieszka- 

niową „Widok”. Tym 
razem nasz wernisaż 
był wyjątkowo uro-
czysty. Gościliśmy Pa- 
na Bogdana Smoka – 
Przewodniczącego Ra- 
dy Dzielnicy VI. Była to 
okazja, aby złożyć po-
dziękowanie za znako-
mitą współpracę oraz 
za nieustające wspar-
cie, które ze strony 

Dzielnicy otrzymujemy. Podczas werni-
sażu został odczytany list gratulacyjny, 
który na ręce Prezes Stowarzyszenia 
wystosował Marszałek Województwa 
Małopolskiego Pan Witold Kozłowski. 
Wernisaż był również okazją do złożenia 
podziękowań bronowickim artystom, 
którzy zaangażowali się w działalność 
Stowarzyszenia również w sposób „po- 
zaartystyczny”. I tak podziękowania zo-
stały złożone Pani Barbarze Kołodziej-
czyk, malarce, która działa w Stowarzy-
szeniu od „pierwszego dnia” i przez wiele 
lat piastowała funkcję Kronikarza. Dru-
gą wyróżnioną artystą została malarka  
i poetka, Pani Ewa Borowiejska – od 
wielu lat Skarbnik Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że przed Bronowic-
kim Stowarzyszeniem Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich jeszcze wiele lat artystycznej 
pracy. Zarząd Stowarzyszenia podjął 
uchwałę o ustanowieniu naszym patro-
nem wybitnego malarza, literata i dzia-
łacza społeczno-politycznego – Włodzi-
mierza Tetmajera. Planujemy zinten-
syfikować nasze prace  popularyzujące 
działalność młodopolskich artystów. 
Wszystkich zainteresowanych pracą ar-
tystyczną, jak również współpracą przy 
organizacji wystaw zapraszamy na na-
sze spotkania. Proponujemy kontakt za 
pośrednictwem maila: stow.sztu@wp.pl 
lub Facebooka.

Obraz pędzla Barbary Kołodziejczyk

Fragment „stołu bronowickiego”

W roku 1999 w Komisji Kultury 
Dzielnicy VI Bronowice, po-

wstała idea utworzenia organizacji, któ-
ra skupiałaby artystów różnych dziedzin, 
ludzi przyjaznych sztuce i kulturze, ludzi 
pióra i pędzla, których wspólnym celem 
byłaby działalność twórcza i  zachowa-
nie bronowickich i narodowych tradycji. 
I tak, powstało najpierw Bronowickie 
Koło, a kilka lat później Bronowickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich w Krakowie.

Pierwszym prezesem Stowarzysze-
nia była Krystyna Krajka, która z ma- 
cierzyńską troską i żelazną konsekwen-
cją zajmowała się sprawami organiza-
cyjnymi, nie zaniedbując przy tym wła-
snej twórczości. W następnej kolejności 
funkcję prezesa piastował znany akwa-
relista Ryszard Mazurkiewicz. Od chwili 
powstania do dnia dzisiejszego, Stowa-
rzyszenie działa bardzo aktywnie, or-
ganizując  wystawy malarskie zbiorowe 
i indywidualne, wernisaże, spotkania 
autorskie, koncerty, wieczory poetycko-
-muzyczne, warsztaty plastyczne i ple-
nery. Artyści Stowarzyszenia aktywnie 
uczestniczą w życiu społeczności lokal-
nej, biorąc udział we wspólnych wysta-
wach organizowanych przez dzielnice  
i Miasto Kraków. Szczególnie bliskim 
jest dla nas Święto Dzielnicy VI Brono-
wice. Jest to czas, kiedy w Klubie Kul-
tury „Jordanówka” organizujemy naszą 
coroczną wystawę, a naszych gości – 
miłośników sztuk wszelkich – zaprasza-
my do „stołu bronowickiego”, pełnego 
lokalnych przysmaków.

Członkowie naszego Stowarzyszenia 
pochodzą nie tylko z terenów dzielnicy 
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...JESZCZE PO SĄSIEDZKU

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.

◁▷

VI sesja Rady Dzielnicy VI Brono-
wice odbyła się 30 maja 2019 r. 

Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr VI/63/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.

W § 1 przeniesiono środki finansowe  
z zadania przyjętego Uchwałą IV/41/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 21.03.2019 r. 
w następujący sposób:  
Kwotę 30 000 zł z zadania: „Wykonanie 
projektu Parku Tetmajera” na zadanie: „Re-
mont ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic 
Tetmajera i Pod Strzechą” (realizator ZZM 
pozostał bez zmian).

W § 2 przeniesiono środki finanso-
we z zadania przyjętego Uchwałą LIII/ 
400/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 26.07.2018 r. w następujący sposób: 
Kwotę 22 000 zł z zadania: „Program roz-
woju LA pn. Dzielnica na 6” (realizator SP) 
na zadanie: „Akademia Seniora – spotkania  
kulturą, wyjazdy ogólnousprawniające i edu-
kacyjne połączone z zajęciami ruchowymi 
oraz rekreacyjno-integracyjnymi dla klubów 
seniora w Dzielnicy VI” (realizator MDDPS). 

W § 3 przeniesiono środki finansowe  
z zadania przyjętego Uchwałą IV/42/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 21.03.2019 r. 
w następujący sposób: 
Kwotę 6 063 zł z zadania: „Środki nieroz-
dysponowane (rezerwa)” na zadanie: „Osa-
dzenie Chochoła oraz działania edukacyjne 
dla dzieci, młodzieży i seniorów” (realizator 
MHK). 
UCHWAŁA Nr VI/64/2019 
w sprawie opinii do projektu uchwały Prezy-
denta Miasta Krakowa dotyczącego udziela-
nia dotacji dla spółek wodnych.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr VI/67/2019 
w sprawie  ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w spra-
wie ustalenia zasad udzielania dotacji celo-
wej, trybu postępowania w sprawie udziela-
nia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spół-
ek wodnych realizujących zadania związane  
z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych oraz na finansowanie lub dofinan-
sowanie inwestycji.
UCHWAŁA Nr VI/65/2019 
w sprawie wstępnego rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2020.

Postanowiono o wstępnym rozdyspono-
waniu środków wydzielonych do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 2020. 
Ich podział przedstawia załącznik do niniej-
szej uchwały, dostępny w biurze i na stronie 
internetowej dzielnicy. W kolejnym numerze 
przedstawimy Państwu najnowsze zestawienie 
dotyczące ww. rozdysponowania środków.
UCHWAŁA Nr VI/66/2019 
w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2019-2022.

Rada zawnioskowała do Prezydenta i Ra- 
dy Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej oraz Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego zadania: 
Nazwa zadania: Modernizacja ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Tetmajera. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Cel zadania: poprawa warunków zabawy dla 
najmłodszych dzieci. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 20 000  zł 
2020 zakończenie projektu 0 zł
2021 realizacja zadania 100 000 zł
2022 zakończenie zadania 200 000 zł

Po przeprowadzonej wizji przez przed-
stawicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice po-
zytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-7.7123.272.2019.ES z 18.04.2019 r.
UCHWAŁA Nr VI/68/2019 
w sprawie zaopiniowania projektu zagospo-
darowania terenu dla inwestycji: „Utwardze-
nie powierzchni gruntu pomiędzy ul. Altano-
wa a Młynówką Królewską wraz z budową 
pochylni”.

Rada pozytywnie zaopiniowała przeka-
zany 14 maja 2019 r. projekt zagospodaro-
wania terenu dla ww. inwestycji.
UCHWAŁA Nr VI/69/2019 
w sprawie powołania Komisji Kultury i Sztuki .

Powołano Komisję Kultury i Sztuki Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. 
Do zadań Komisji należy:
» doradztwo i inicjowanie działań Rady,
» występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
» opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie
    swej działalności,
» ocena informacji i sprawozdań składanych
    przez Zarząd, jednostki organizacyjne 
    Miasta działające na terenie Dzielnicy,
» współpraca z innymi komisjami,
» składanie wniosków do Zarządu.
Zadania Komisji będą realizowane w szcze-
gólności w sprawach:
» lokalnych wydarzeń kulturalnych,
» dzielnicowych programów wspierania
    działalności miejskich placówek kultury,
» lokalizacji obiektów kultury,
» tworzenia lub likwidacji placówek
    upowszechniania kultury,
» innych publicznych o znaczeniu lokalnym.
Ustala się następujący skład osobowy Komi-
sji: Waldemar Antosiewicz, Marcin Kotek, 
Tomasz Fabiańczyk, Adam Goch.

BUDŻET 
OBYWATELSKI

Budżet obywatelski wkroczył w kolejny 
etap. Po spotkaniach konsultacyjno-informa-
cyjnych i złożeniu projektów przyszedł czas 
na ocenę formalną oraz merytoryczno-praw-
ną. Mieszkańcy złożyli łącznie 949 projektów, 
w tym 224 projekty dotyczące zadań ogólno-
miejskich i 725 dotyczących zadań dzielnico-
wych. 19 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki 
weryfikacji. Przez kolejne dni, do 26 sierpnia, 
zgodnie z prawem będzie można złożyć pro-
test w przypadku negatywnie ocenionego 
projektu. Ostateczną listę projektów, które 
zostaną poddane pod głosowanie poznamy 
do 10 września. Głosować będziemy od 28 
września do 7 października br.
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granice obszaru objętego 
miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Podkamyk”

W związku z „Master Planem” dla 
Lotniska na Balicach miasto ma 
obowiązek sporządzić MPZP. Na 
terenach objętych tym planem 
generalnym nie będzie już wysta-
wianych tzw. wuzetek. Zatem pla-
ny miejscowe będą sporządzane 
szybciej aniżeli do tej pory.

MPZP obszaru 
„PODKAMYK”

Termin składania wniosków
do 28 czerwca



1.06-1.09 2019 r.
w każdą sobotę
i niedzielę


