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prof. JACEK MAJCHROWSKI

Prezydent 
Miasta Krakowa

◁▷

Pieniądze z Unii 
pomogły Krakowowi

– Niektórzy uważają, że nasze członko-
stwo w Unii to pewne ograniczenie su-
werenności. Ale proszę powiedzieć, który 
kraj nie ma ograniczonej suwerenności? 
Globalizacja powoduje, że każdy jest od 
kogoś zależny – mówi Jacek Majchrowski. 
W rozmowie z Tadeuszem Mordarskim 
prezydent Krakowa podsumowuje 18 lat 
Polski w Unii Europejskiej.

Niegdyś w mediach prezentowana była 
kampania, w której znani ludzie mówili: 
„jestem dumny, że jestem Europejczy-
kiem”. Czy dziś, po 18 latach od wejścia 
Polski do UE, może Pan powiedzieć, że 
jest dumnym Europejczykiem?
Jacek Majchrowski: Oczywiście! 18 lat 
temu, gdy Polska zostawała członkiem 
Unii, mówiono, że wchodzimy do Euro-
py. Ja uważałem, że Polska zawsze była 
w Europie, a wówczas tylko weszła do 
pewnych europejskich struktur.

W żadnym momencie się Pan nie wstydził 
Unii lub za Unię?
JM: Nie przypominam sobie takiego 
momentu. Normalną rzeczą jest to, 
że jeśli ktoś podejmuje jakieś decy-
zje w pewnych strukturach, to części 
osób mogą się one podobać, a części 
nie. Jednak nawet jeśli z jakimiś de-
cyzjami się nie zgadzałem, to nigdy za 
Unię się nie wstydziłem. Co nie zmie-
nia faktu, że bardzo nie podoba mi się 
unijna biurokracja. Cała ta formalna 
część wszystkich unijnych projektów 
sprawia, że administracja musi się roz-
rastać do nieprawdopodobnych wręcz 
rozmiarów. Jakby odgórnie zakładano, 
że beneficjenci środków unijnych kła-
mią, fałszują dokumenty czy źle wydają 
pieniądze. To bardzo męczące. To, że 
Unia narzuciła pewne biurokratycz-
ne wymagania, przekłada się też bez-
pośrednio na nasze funkcjonowanie.  

Unijne wymagani wymuszają zatrud-
nienie dużej liczby urzędników czy 
tworzenie bardzo wielu dokumentów.

Ale czy mimo tej biurokracji Kraków sko-
rzystał na wejściu Polski do UE?
JM: Pieniądze z  Unii pomogły w reali-
zacji wielu inwestycji, które bez nich 
nigdy by nie powstały. Niektórzy za-
rzucają nam zadłużenie Miasta. A to 
zadłużenie wynika głównie z tego, że 
korzystaliśmy ze środ-
ków unijnych. By móc 
ubiegać się o pieniądze, 
trzeba zapewnić wkład 
własny. I na ten wkład 
braliśmy kredyty, które 
teraz regularnie spłaca-
my. Dzięki temu w Kra-
kowie powstało choćby 
Centrum Kongresowe. 
Całkowity koszt tej in-
westycji to blisko 347  
mln zł, z czego dofinansowanie z Unii 
to prawie 83 mln zł. Wkład własny 
wyniósł natomiast 264 mln zł. Olbrzy- 
mie pieniądze przeznaczyliśmy też na 
transport publiczny i obecnie jesteśmy 
jednym z niewielu dużych miast w Euro- 
pie, które ma tabor autobusowy w pełni 
dostosowany do wszystkich przepisów 
unijnych. Sporo środków zainwesto-
wanych zostało w zieleń. Choć warto 
tu wspomnieć o pewnym paradoksie. 
Na początku aktywiści nalegali, żeby tę 
zieleń zrobić porządnie, a gdy poszliśmy 
za ich sugestiami, zmienili zdanie i te-
raz twierdzą, że jednak trzeba wszystko 
zostawić „na dziko”, bo tego chcą miesz- 
kańcy… Ze środków unijnych zbudowa- 
liśmy także sporo ścieżek rowerowych. 
Muszę też wspomnieć o krakowskich 
muzeach, albo nawet szerzej o kulturze, 
na którą Unia przeznacza duże środki. 
Przykładem może być utworzenie Mu-
zeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 
które kosztowało blisko 67 mln zł, z cze- 
go niemal połowa to pieniądze unijne. 

Czy pamięta Pan atmosferę tamtych cza-
sów, gdy wchodziliśmy do UE?
JM: Pamiętam doskonale wiec na Ryn-
ku Głównym, gdy z Wieży Ratuszowej 
spuszczano flagę Unii. Panował nastrój 
euforii. Historia pokazuje, że gdybyśmy 
wtedy nie weszli do UE, a wcześniej 
do NATO, to dziś bylibyśmy w innej 
sytuacji. Niektórzy uważają, że nasze 
członkostwo w Unii to pewne ograni-
czenie suwerenności. Ale proszę powie- 
dzieć, który kraj nie ma ograniczonej  

suwerenności? Globalizacja powoduje, 
że każdy jest od kogoś zależny. Teraz 
widzimy to już bardzo wyraźnie.

UE się sprawdza w kontekście wojny  
w Ukrainie?
JM: Z racji możliwości bardziej spraw-
dza się NATO, ale Unia także spełnia 
swoją funkcję choćby poprzez sankcje 
nakładane na Rosję. Mam jednak wąt-
pliwości co do sankcji nakładanych 

przez nas samych, 
choćby w dziedzinie 
kultury. Nie możemy 
oglądać rosyjskiego  
baletu, grać Czaj-
kowskiego czy czytać 
Puszkina. Nie bar-
dzo rozumiem, co ma 
Puszkin do Putina.
Jaki powinien być kie-
runek, w którym po-
winna podążać UE?

JM: Cały czas toczą się dyskusje, czy ma 
być to jeden podmiot, czy zrzeszenie 
niezależnych państw. Myślę, że pójdzie 
to w  kierunku jednolitości i stworzenia 
jednego organizmu. Jestem w tym za-
kresie umiarkowanym optymistą.

◁▷

„Olbrzymie pieniądze przezna-
czyliśmy też na transport  
publiczny i obecnie jesteśmy 
jednym z niewielu dużych 
miast w Europie, które ma 
tabor autobusowy w pełni 
dostosowany do wszystkich 
przepisów unijnych”.

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

Wreszcie zawitała prawdziwa, 
ciepła wiosna. Pomimo wielu 

lat przeżywania tej pory roku, zawsze  
z ogromną radością patrzę, jak to co 
niedawno jeszcze wydawało się uśpio-
ne, a nawet martwe, zaczyna budzić się 
do życia. Podobnie, z jeszcze większą 
ochotą, nasi radni zabierają się do wy-
tężonej pracy, na rzecz mieszkańców 
naszej pięknej dzielnicy.

Z życia 
Rady Dzielnicy VI
Bronowice

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl 
Nr 7 (304), 27 kwietnia 2022
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Alejka na os. Widok 

◁▷

Zapewne wielu z Państwa dostrze-
ga, tak jak i my, jak dużo jest do zrobie- 
nia. Chcemy zgodnie z wolą mieszkań-
ców tworzyć parki, które zapewniają 
przyjazną zieleń, niezbędną do powstania 
bezpiecznej strefy zabaw naszych dzie-
ci. Parki to także tereny podstawowej 
„odnowy biologicznej” dla większości  
z nas – ciężko pracujących na co dzień,  
a także seniorów. Możemy już cieszyć 
się z Parku Młynówka Królewska, 
gdzie liczni nasi mieszkańcy korzysta-
ją z jego uroków. Pracujemy nad two-
rzeniem Parku Radzikowskiego, Parku 
przy Forcie, a także Parku Tetmajera. 
Liczna grupa naszych radnych wyko-
rzystuje cały wachlarz możliwości, by 
pozyskać jak najwięcej środków, w tym  

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

Pętla tramwajowa Bronowice Małe

Jest tak jak było, ale próbować trzeba

To znowu ta sama sprawa. Li-
kwidacja nieczystości na dwóch 

przejściach z terenu os. Widok przez 
zespół handlowy (zwany sukienniczka-
mi) do przystanku na pętli tramwajowej 

Bronowice Małe, przejściach ogólno-
dostępnych dla mieszkańców Krako-
wa. Od wielu lat, mimo pandemii oraz 
wniosków regularnie kierowanych ze 
strony Rady Dzielnicy oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Widok” do Miasta, to 
jedno z całą pewnością się nie zmienia. 
Od wielu lat jak było tak jest. Naokoło 
szaleństwo, świat się kotłuje, a tu con-
stans, bez zmian – dojmujący brud. 

O czym tu mowa? Na terenie dziel-
nicy Bronowice, na pętli tramwajowej 

Bronowice Małe kończą bieg linie tram- 
wajowe 4, 8 i 24. Pętla ta, nie tylko sta-
nowi początkowy przystanek tych linii, 
obsługujących dojazd do centrum Kra-
kowa, ale stanowi też punkt przesiad-
kowy dla licznych linii autobusowych, 
zapewniających dojazd do okolicznych 
osiedli. Teren pętli jest własnością Mia- 
sta. Jest ona usytuowana na niewielkim  
kilkumetrowym wzniesieniu w stosun-
ku do niżej położonych terenów, z któ-
rych najbliższe działki też należą do 

zgłaszając projekty do Budżetu Oby-
watelskiego. Dla wsparcia organizacyj-
nego w tym zakresie, Zarząd powołał 
nową komisję, której zadaniem jest 
wspieranie inicjatyw mieszkańców. Jej 
przewodniczącym został radny Marcin 
Kotek, a jego zastępcą radna Katarzy-
na Frankiewicz-Oprocha, niezwykle 
aktywni i sprawni merytorycznie nasi 
działacze samorządowi. 

Mamy także świadomość, że nasze 
przedszkola i szkoły wymagają znaczą-
cego wsparcia. W wielu tych placówkach 
kontrole Sanepidu wskazują na koniecz- 
ność przeprowadzenia prac w salach, 
korytarzach, kuchniach, a także na te-
renach będących w otoczeniu. Dzięki 
aktywności dyrektorów tych przedszkoli  
i szkół jesteśmy nie tylko informowani  
o bieżącej sytuacji, o pilnych potrzebach, 
ale także doświadczamy liczne naciski  
o szybkie wsparcie finansowe. Zaanga-
żowanie oraz skuteczne argumentowa-
nie potrzeb przewodniczącego Komisji 
Edukacji, Sportu i Rekreacji radnego 
Marcina Rzeszowskiego oraz zastępcy 
radnej Małgorzaty Turek sprawiają, że 
Rada Dzielnicy VI przekazuje rok rocz- 
nie znaczące środki na edukację. 

Trudne decyzje do podejmowania 
ma Komisja Gospodarki Komunalnej  
i Zieleni, kierowana przez radnego Mar- 
cina Kucharczyka. Wiele dróg i chodni-
ków na terenie naszej dzielnicy wyma-
ga remontów. Koszty tych prac są nie-
zwykle wysokie i niestety nie stać nas 
na finansowanie wielu z nich z naszego 
budżetu, a zwłaszcza tych które wyma-
gają generalnego remontu lub wręcz 
modernizacji. Niemniej jednak udało 
się w ostatnim czasie wyremontować ul. 
Kmietowicza i przystępujemy do pierw-
szych prac na ul. Wideńskiej. Komisja 

pracuje od kilku miesięcy nad wypra-
cowaniem kolejnych opinii w sprawie 
budowy Trasy Balickiej, która budzi 
wiele emocji, nie tylko wśród miesz-
kańców, ale także wśród radnych (wię-
cej na str. 11 w sesjach Rady Dzielnicy VI, 
uchwała Nr XLIII/316/2022). Mam jed-
nak nadzieję, że przedkładane projekty 
zostaną dopracowane i inwestycja ta 
doczeka się realizacji. 

Zarząd na czele z przewodniczącym, 
Bogdanem Smokiem, czyni liczne sta-
rania, by problemy które nie jesteśmy  
w stanie rozwiązać jako Rada Dzielnicy, 
przejęło miasto. W tym miejscu chcę 
podziękować Panu Prezydentowi prof.  
Jackowi Majchrowskiemu za życzliwość 
dla Bronowic. Także dziękujemy z-cy 
prezydenta – Panu Andrzejowi Kuligo-
wi za cierpliwość i zrozumienie naszych 
potrzeb. Jesteśmy w stałym kontakcie  
z naszymi radnymi miejskimi: Andrze- 
jem Hawrankiem, Iwoną Chamielec 
oraz przewodniczącym Rady Miasta –
Rafałem Komarewiczem, których mo-
bilizujemy, co najważniejsze skutecznie, 
żeby pozyskiwać środki na inwestycje  
w naszej Dzielnicy oraz wpisywać więk-
sze remonty do budżetu miasta.

Jak Państwo widzą zadania radnego 
są niezwykle trudne. Niejednokrotnie 
przychodzi nam podejmować decyzje, 
które nie zadowalają wszystkich miesz-
kańców. Mamy tego świadomość. Wiele 
z tych decyzji spędza nam sen z oczu, 
ale na pewno staramy się z całych sił 
działać tak, by mieszkańcom naszym 
żyło się coraz lepiej. Wielu z naszych 
radnych zajmuje się sprawami nie tylko 
swojego okręgu, ale całych Bronowic, 
bo też taka jest nasza rola.
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Przejście na pętlę tramwajową na os. Widok 

Czy odwieczny problem znajdzie rozwiązanie?

Miasta, a dalsze do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Widok”. Skarpa, pomiędzy 
terenem pętli, a niżej położonymi te-
renami miejskim i osiedlowym, zabu-
dowana jest budynkiem usytuowanym 
równolegle do torów tramwajowych na 
pętli. Działki i budynek są własnością 
prywatną. W budynku tego zespołu 
handlowo-usługowego pozostawiono 
dwa, ogólnodostępne dla wszystkich, 
najkrótsze przejścia z terenu osiedla 
na pętle tramwajową, uczęszczane 
codziennie nawet przez kilka tysię-
cy osób, w tym młodzież, dzieci oraz 
mieszkańców Osiedla Widok i Widok-
-Zarzecze. 

Przejścia te, pomimo że intensyw-
nie użytkowane nie są porządkowane, 
a wręcz stale toną w niesprzątanym 
brudzie. Jeśli użytkownikiem są pra-
wie wyłącznie mieszkańcy miasta i to 
oni anonimowo przynoszą i zostawiają 
tam śmieci, brud i nieczystości, to moż-
na byłoby oczekiwać, że w ich imieniu 
służby miejskie pozbierają te artefakty  
i jakoś zutylizują. Zasadniczą przeszko-
dę stanowi prywatna własność gruntu 
i budynku, w którym ten „spektakl” się 
odbywa. Miasto zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami nie może sprzątać te-
renu prywatnego, choć w tym przypadku  
jest on użytkowany przez mieszkańców. 
Nie jest to także teren os. Widok, wo-
bec czego Spółdzielnia również nie 
ma podstaw do utrzymania czystości. 
Mamy sytuację lekko patową. Właści-
ciel, choć prywatny, udostępnił miesz-
kańcom schody, umożliwiając krótsze 
przejście na pętlę. Trudno więc wyma-
gać, by jeszcze tam sprzątał. Rodzi się 
pytanie: czy jednak miasto nie mogło-
by rozwiązać tego problemu?

Jest kilka aspektów tej sprawy war- 
te rozważenia. Stała ekspozycja cytowa- 
nych artefaktów w omawianych przej-
ściach stanowi szczególne wyzwanie dla 
poczucia estetyki użytkowników tych 
przejść.  

Kontakt z zaburzoną estetyką tej 
ekspozycji powoduje u odbiorców oka-
zjonalnie uczucie dyskomfortu oraz 
dysonansu estetyczno-poznawczego. 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy po niewątpli- 
wie szokującym, obowiązkowym przej-
ściu tej galerii, w drodze na przystanek 
tramwajowy, wsiadają do prawie ste-
rylnego, a wieczorami rozświetlonego 
tramwaju, a jadąc nim oglądają film 
przedstawiający ofertę kulturalną dla 
mieszkańców Krakowa. Jeśli takie do-
świadczenie jest jednorazowe, co ma 

miejsce w przypadku osób sporadycz-
nie odjeżdżających tramwajem z pętli 
Bronowice Małe, to oczywiście osoby, 
które go doświadczyły mogą przeżyć 
lekki dyskomfort, może szok, ale też 
skłonienie do głębszej refleksji i to 
niekoniecznie pozytywnej. Jeśli jed-
nak jest stałym udziałem osób, dzień  
w dzień tędy przechodzących, zjawisko 
to po pewnym czasie u niektórych powo- 
duje zobojętnienie i wygaszenie wraż-
liwości na jakiekolwiek bodźce este-
tyczne. Szczególnie w przypadku dzieci  
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i młodzieży może dawać nieoczekiwa-
ne efekty dydaktyczno-poznawcze. Ta-
kie doświadczenie, które oswaja część 
odbiorców, poddając ich permanent-
nie działającym, jak w tym przypadku 
od wielu lat, ekstremalnym bodźcom, 
neutralizującym wrażliwość nie tylko 
estetyczno-kulturową, ma wszelkie ce-
chy eksperymentu socjotechnicznego. 
Jeśli nawet tak nie jest to warto tak czy 
inaczej przerwać tę praktykę. Być może 
uda się to dzięki realizacji zgłoszonego 
obecnie projektu, w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Krakowa, którego ce-
lem jest utrzymanie czystości, w tych 
intensywnie uczęszczanych przejściach. 
Wydaje się, że realizacja tego projektu 
mogłaby spełnić jeszcze dodatkowe-
funkcje. Gdyby został on dopuszczony 
do fazy głosowania, wówczas wyni-
ki mogłyby wykazać czy wspomniana 
sprawa w oglądzie społeczności lokal-
nej jest uznawana za ważną, czy też nie. 
Ponadto w przypadku, gdyby doszło 
do realizacji tego projektu, mogłoby to 
pomóc w rozwiązaniu kwestii czystości  
w takich przejściach, które mimo licz-
nych monitów w zawikłanej sytuacji 
prawno-własnościowej od wielu lat 
uchodzą za nierozwiązalną.

Brudne i zanieczyszczone przejścia 
podziemne i pasaże nie są odosobnio-
nym problemem. Wpisując odpowied-
nią frazę w wyszukiwarkę internetową 
widać, że z zagadnieniem tym borykają 
się mieszkańcy wielu miast i miaste-
czek, nawet w samej stolicy. Jak głosi 
nagłówek jednego z tekstów: „Problem 
z brudem w Warszawie. Mieszkańcy 
wstydzą się tamtędy przejść”, a chodzi 
o przejście podziemne pod rondem Wa-
szyngtona. 

Wracając jednak na nasze krakow-
skie podwórko, roz-
wiązanie może mógłby 
stanowić monitoring. 
Jak czytamy w arty-
kule dotyczącym loka-
lizacji kamer monito-
ringu miejskiego w Ło- 
dzi funkcjonariusze li-
czą, że już ich sam wi-
dok poprawi nie tylko 
poczucie, ale i poziom 
bezpieczeństwa, szcze-
gólnie właśnie w przej-
ściach podziemnych. 
Jak pokazuje doświad-
czenie w miejscach już 
objętych monitorin-
giem odnotowują tzw. 

„efekt prewencyjny” – rzadziej docho-
dzi w nich do wykroczeń. Niestety w na- 
szym przypadku rodzi się pytanie, kto 
miałby sfinansować takie przedsięwzię-
cie, nawet gdyby miałyby być to atrapy. 
Znów dochodzimy do muru prawnego  
i rozbijamy się o akty własności.

Należałoby sobie i Państwu życzyć, 
aby problem został rozwiązany i by nie 
było konieczności powracania do niego 
w nieskończoność. ◁▷
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MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl
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Szanowni Państwo, jak wiecie  
w ubiegłorocznej edycji budże-

tu obywatelskiego zwyciężył projekt 
ŁĄCZYMY PARKI, który napisałyśmy 
z Katarzyną Frankiewicz-Oprocha. 
Obecnie zaczyna się jego realizacja. Na 
początek – porządki w Parku Radzi-
kowskiego: zostaną usunięte stare beto-
nowe słupy (jest ich sporo), murki, be-
tonowe elementy dawnej infrastruktury  
campingu – np. przyłącza prądu, zosta-
nie naprawione, uzupełnione i pomalo-
wane ogrodzenie, dwa maszty zostaną 
zdemontowane. Celem nadrzędnym jest 
usytuowanie na terenie dawnego cam-
pingu przy Motelu Krak ok. 12 ławek  
i ok. 5 koszy. Mam nadzieję, że tak się 
stanie i będzie to jak najszybciej. Chce-
my też odbetonować fragment parku 
pod najpiękniejszymi drzewami i zro-
bić tam ładny trawnik, a jeśli zostanie 

troszkę środków to zrobić łąkę kwiet-
ną w nasłonecznionym miejscu – to 
bardzo drogie prace. Nie uda się zrobić 
całości parku, ale będziemy bardzo się 
starać, żeby to miejsce jak najszybciej 
stało się bardziej przyjazne i można 
było usiąść z dziećmi, poczytać książkę 
czy po prostu spędzić tu czas. Elementy, 
które zostaną zamontowane (np. ław-
ki) będzie można później zamontować 
w innym miejscu, co ważne bo w cią-
gu miesiąca powinien zostać wyłonio-
ny projektant dla tego terenu. Wcze-
śniejszy projekt parku stracił ważność,  
ponieważ  jego budowa nie rozpoczęła 
się w ciągu trzech lat – z braku środ-
ków (koszt realizacji tego projektu to 
13,5 miliona złotych, a było to kilka lat 
temu). Oczywiście należy pamiętać, że 
do tego terenu są zgłaszane roszczenia 
własnościowe (w mojej ocenie często po 
prostu zasadne) i nie wyobrażam sobie 
innego rozwiązania, niż rekompensata 
finansowa dla osób bezprawnie pozba- 
wionych swojej ziemi.

Już w czerwcu w bronowickich par- 
kach (Tetmajera, Radzikowskiego, na 
Młynówce, przy Forcie Bronowice) lub 
w ich pobliżu zaczną się zajęcia czasu 
wolnego (ćwiczenia na powietrzu np. 
zdrowy kręgosłup – dla każdej grupy 
wiekowej, pilates i joga). W ramach 
projektu będą odbywać się darmowe 
treningi biegacza, nordic walking i spo- 
tkania z behawiorystą (prawdopodob-
nie będą to spacery równoległe oraz 

porady i wykłady na temat opieki nad 
psami). Treningi nordic walking będą 
odbywały się zarówno na terenie Mły-
nówki Królewskiej, jak i Bronowic Ma-
łych. Treningi dla biegaczy będą reali-
zowane w dwóch lub trzech grupach,  
w zależności od stopnia zaawansowa-
nia. Zapisy będą prowadzone w formie 
internetowej. Na terenie Bronowic po-
jawią się plakaty informacyjne.

Jeśli wszystko pójdzie po naszej 
myśli planujemy też (już w czerwcu) 
darmowe porady serwisów rowero-
wych: na parkingu przy ul. Tetmaje-
ra (11 czerwca, w godz. 10.00-16.00),  
w parku Radzikowskiego oraz na tere-
nie Młynówki Królewskiej. Ponadto se-
anse filmowe w wakacje oraz wycieczki 
rowerowe po Bronowicach – ale to na 
razie plany. Projekt zakłada aktywność 
na świeżym powietrzu, a co za tym idzie 
przygotowanie pod nią infrastruktury. 

Planujemy trzy darmowe spotka-
nia dla mieszkańców przy stawie na ul.  
Tetmajera. Będą to warsztaty malarskie  
w plenerze.

Cały czas zabiegam o środki finan-
sowe na realizację Parku Tetmajera. 
Proszę trzymać kciuki. 

Rusza projektowanie oświetlenia 
drogowego na ul. Tetmajera, na odcin- 
ku od ul. Truszkowskiego do ronda. 
Jako Rada Dzielnicy VI zabezpieczyli- 
śmy 315 tys. zł na projekt i realizację, 
która powinna nastąpić już w przy-
szłym roku. Mam nadzieję, że nie wy-
stąpią trudności projektowe, a zabez-
pieczone środki wystarczą mimo szale- 
jących cen inwestycji. 

Ulice Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 
Władysława Żeleńskiego oraz Palmowa 
zostały przeze mnie zgłoszone i znajdu-
ją się na liście remontów nawierzchni 
jezdni. Jednakże ponieważ pierwsza  
z nich (Boya-Żeleńskiego) znajduje się 
na trzeciej pozycji w całej naszej dziel-
nicy, nie powinniśmy mieć nadziei na 
jej szybki remont. Właśnie zaczyna się 
remont chodnika przy ul. Wiedeńskiej, 
a to bardzo długi chodnik, potem re-
mont nawierzchni na ul. Przybyszew-
skiego i dopiero potem, w ramach po-
siadanych środków, nasze uliczki… Po-
trzeba nam jeszcze sporo cierpliwości… 

Tradycyjnie mieszkańcy Bronowic 
Małych mogą odebrać worki na odpa-
dy zielone w sklepie spożywczym przy 
ul. Władysława Żeleńskiego oraz w cu-
kierni przy ul. Tetmajera.
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Szukamy muzycznych wspomnień mieszkańców 
Dzielnicy VI Bronowice

To jedna z przyśpiewek spisanych w latach 
60. zeszłego stulecia w Bibicach. Od tamtych 
czasów wiele zmieniło się w infrastrukturze, 

“A w Bronowicach grajo a w Krakowie słychać
Tak bym tańcowała, nie moge se dychać” 

relacjach międzyludzkich, układach spo-
łecznych także w obszarze dzisiejszej Dziel- 
nicy VI – Bronowice. 

Jeśli pamiętają Państwo czasy początków 
blokowisk, potańcówki, prywatki, imprezy 
rodzinne organizowane po mieszkaniach  

i chcą podzielić się wspomnieniami, 
notatkami, nagraniami, zapraszamy do 
współtworzenia archiwum:

“A w Bronowicach grają – ocalić od 
zapomnienia 2022”

Organizatorem akcji jest Dzielnica VI – 
Bronowice, wywiady będzie przepro-
wadzać folklorystka i edukatorka Kata-
rzyna Chodoń.

Utworzenie archiwum będzie drogo-
cennym źródłem do poszukiwań lokalnej 
tożsamości dla ówczesnych mieszkań-
ców Dzielnicy Bronowice, ale też mate-
riałem badawczym dla specjalistów an-
tropologii i kultury ludowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt:
Katarzyna Chodoń
tel. 500 899 971
E-mail:
bronowice.archiwum.muzyczne@gmail.com 

Na zgłoszenia czekamy do
 30 czerwca 2022 r.

Każdy krakowianin może 
zasiać swoją 
prywatną łączkę kwietną

Od 2017 r. łąki kwietne podbijają ser-
ca krakowian. Z roku na rok liczba tych 
wielogatunkowych enklaw bioróżno-
rodności w mieście sukcesywnie wzra-
sta (aktualnie ponad 30 hektarów). 
W tym roku, już po raz drugi, można 
je odebrać z kilkudziesięciu punktów  
w Krakowie. A to wszystko za sprawą 
ogólnopolskiej inicjatywy „Nanołączki”, 
którą koordynuje Fundacja Kwietna we 
współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. 

Każdy mieszkaniec naszego 
miasta, który w jednym z kil-

kudziesięciu punktów dystrybucji wy-
znaczonych na terenie Krakowa zgłosi 
się po nasiona nanołączek, będzie mógł 
cieszyć się łąką kwietną na swoim bal- 
konie lub parapecie.

Jeśli marzysz o mieszkaniu z wido-
kiem na łąkę, marzenie może się ziścić, 
a przy okazji możesz pomóc w ochronie 
owadów zapylających, dzięki którym 
blisko 80%  gatunków roślin w naszym 
kraju może się prawidłowo rozwijać.

Dlaczego warto założyć balkonową 
nanołączkę?
Łąki kwietne, są prawdziwymi hotspo- 
tami bioróżnorodności. Owady zapylają- 
ce potrzebują pożywienia i schronienia, 
które zapewniają im kwiaty, składające 
się na mieszankę nanołączek. W poszu-
kiwaniu pokarmu pszczoły mogą dole-
cieć nawet do wysokości 12 piętra.
Gdzie można odebrać nasionka 
łąk kwietnych?
Wszystkie punkty dystrybucji znajdują 
się na mapie dostępnej na www.krakow.pl.   

Kiedy wysiać nanołączki i jak o nie za-
dbać?
Wszystkie wskazówki znajdują się na 
grupie na Facebooku www.facebook.com/
groups/nanolaczki/. 

Kiedyś krakowskie balkony zdobiły 
pelargonie nazywane krakowiakami, 
dziś mogą być to łąki kwietne, które 
ratują owady zapylające i upiększają 
duże miasta takie jak Kraków, nada-
jąc im sielskości.

źródło: www.krakow.pl
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gastronomia:
ⱱ food trucki
ⱱ lody
ⱱ wata cukrowa

INTEGRACYJNY DZIEŃ BRONOWIC
11 czerwca 2022 rok 

Park Młynówka Królewska – Amfiteatr
ul. Zarzecze Program: 

scena:
14.30 – Przedszkole Nr 137
15.00-16.00 – Zespół muzyczny Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (w trakcie wiersze) 
16.00 –  pokaz judo Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana  
16.05 – Finał XX Przeglądu Teatralno-Muzycznego „O Buławę Lajkonika”
17.05 – SP Nr 153
17.10 – kumamgre – konkursy
17.30 – Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”
18.30-19.00 – Voce, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
19.30-20.00 – Chór Rozrywkowy Jaszczury, działający w Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana od 3 lat 
20.00-20.30 – przygotowanie
20.30-21.45 – koncert Zespołu ELVIS’56

stanowiska: (godz. 15.00 - 19.00)

ⱱ lunapark 
ⱱ gry i zabawy sportowe (CM)
ⱱ warsztaty z rękodzieła (CM)
ⱱ zabawy dla przedszkolaków (CM)
ⱱ edukacyjna strefa gier XXL (kumamgre.pl)
ⱱ fotobudka
ⱱ warsztaty językowe (Helen Doron)
ⱱ porady kosmetyczne (Oriflame)
ⱱ Straż Pożarna
ⱱ Straż Miejska i Policja
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XLIII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

13 kwietnia 2022 r. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XLIII/307/2022
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Roz-
biórka istniejących obiektów budowlanych 
oraz budowa budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Bartosza Głowackiego 
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy dla ww. 
zamierzenia inwestycyjnego. Negatywna 
opinia jest spowodowana w szczególności 
poniższymi argumentami:
► Przedmiotowy wniosek wzbudza sprzeciw 
okolicznych mieszkańców i zarządców wspól-
not mieszkaniowych.
► W wyniku realizacji inwestycji nastąpi 
pogorszenie jakości życia obecnych miesz-
kańców, poprzez zacienienie i ograniczenie 
nasłonecznienia sąsiedniego budynku.
Jednocześnie rada zawnioskowała o wyzna-
czenie maksymalnie wysokiego współczyn-
nika powierzchni biologicznie czynnej dla tej 
inwestycji (ochrony wymaga w szczególności 
zieleń wysoka, znajdująca się na wnioskowa-
nym obszarze od strony ul. Głowackiego).
UCHWAŁA Nr XLIII/308/2022
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa bu-
dynku mieszkalno-usługowego wielorodzin-
nego z garażem podziemnym przy ul. Stań-
czyka w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla ww. zamierzenia inwe-
stycyjnego z uwagi na:
► Brak odpowiedniej infrastruktury komuni-
kacyjnej dla obsługi tego obszaru.
► Protest mieszkańców przeciw intensyfika-
cji zabudowy na tym terenie.
► Znaczące pogorszenie jakości życia obec-
nych mieszkańców w wyniku realizacji in-
westycji we wnioskowanych parametrach,  
a w szczególności poprzez zacienienie i ograni- 
czenie nasłonecznienia budynku położonego 
po stronie północno-wschodniej ul. Stańczyka.
Rada zawnioskowała też o wyznaczenie maksy- 
malnie wysokiego współczynnika powierzchni 
biologicznie czynnej dla tej inwestycji.
UCHWAŁA Nr XLIII/309/2022
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Bu-
dowa budynku mieszkalnego przy ul. Lea  
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla ww. zamierzenia inwe-
stycyjnego z uwagi na:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

► Planowane zamierzenie inwestycyjne 
wprowadza funkcję mieszkalną wielorodzin-
ną w rejonie zdominowanym przez zabudo-
wę jednorodzinną. Najbliższe, bezpośrednie 
sąsiedztwo terenu objętego wnioskiem sta-
nowią głównie budynki jednorodzinne, dwu 
i trzykondygnacyjne (częściowo z poddasza-
mi mieszkalnymi). Taki charakter zabudowy 
zdecydowanie przeważa w całym pasie zabu-
dowy po północnej stronie ul. Juliusza Lea.  
W obszarze tym brak również wielostanowi-
skowego garażu podziemnego.
► Wnioskowana wysokość planowanej za-
budowy tj. 13,5 m (z dachem płaskim) jest 
znacząco wyższa od zabudowy istniejącej. 
Budynek znajdujący się na terenie planowa-
nej inwestycji przy ul. Juliusza Lea 145 a ma 
wysokość: ok. 13,0 m do kalenicy i 9,5 m do 
okapu. Budynek przy ul. Juliusza Lea 149 a, 
będący przyszłym, najbliższym sąsiedztwem 
inwestycji od strony zachodniej ma wysokość 
ok. 12,6 m do kalenicy i ok. 10,4 m do okapu. 
Najbliższe sąsiedztwo inwestycji po stronie 
wschodniej to budynek przy ul. Juliusza Lea 
145 mający ok. 9,7 m. Pozostała zabudowa 
na tym terenie ma podobną lub mniejszą wy-
sokość. Planowana inwestycja zdecydowanie 
powinna nawiązywać do gabarytów i charak-
teru sąsiedniej zabudowy.
► Teren objęty wnioskiem leży w obszarze 
sporządzanego mpzp „Lea”. Ze względu na 
złożoność uwarunkowań lokalnych znacznie 
lepszym narzędziem planistycznym do wy-
znaczenia parametrów zabudowy w przed-
miotowym terenie byłby miejscowy plan za-
gospodarowania terenu, będący aktem prawa 
miejscowego. Dlatego zawnioskowano zgod-
nie z art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym o zawieszenie przedmiotowego 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy.
UCHWAŁA Nr XLIII/310/2022
w sprawie podziału środków finansowych 
na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.
Zrezygnowano ze szczegółowego podziału 
środków dokonanego Uchwałą Nr XXXIII/ 
250/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice z 19 
sierpnia 2021 r. z pózn. zm. Pulę środków  
w wysokości 34 000 zł pozostawia się w dys-
pozycji Wydziału Obsługi Urzędu.
UCHWAŁA Nr XLIII/311/2022
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych obszarów 
Dzielnicy VI Bronowice.
Rada Zgodnie z trybem Art. 31 ust. 1, art. 
32 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) zawnioskowała do 
Prezydenta Miasta Krakowa o sporządze-
nie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dwóch obszarów Dzielnicy 
VI oznaczonych w załączniku graficznym do 
niniejszej Uchwały.

Obszar I, o powierzchni około 38,2 hek-
tarów, wskazany do objęcia miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
położony jest we wschodniej części Dzielnicy 
VI Bronowice w Krakowie. Obejmuje on ob-
szar zawierający się pomiędzy: ul. Bartosza 
Głowackiego i ul. Piastowską od wschodu, 
obszarem objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego „Młynówka 
Królewska – Zarzecze” od strony południo-
wej, obszarem objętym miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego „Brono-
wice - Wesele”, „Rejon fortu Bronowice” oraz 
„Dla wybranych obszarów przyrodniczych 
miasta Krakowa – etap A” (48) od strony 
zachodniej oraz terenem kolejowym linii 
relacji Kraków-Balice od strony północnej.
Obszar II, o powierzchni około 33,3 hektara, 
wskazany do objęcia miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego położony 
jest we wschodniej części Dzielnicy VI Bro-
nowice w Krakowie. Obejmuje on obszar za-
wierający się pomiędzy: obszarem objętym 
miejscowym planem zagospodarowania tere-
nu „Dla wybranych obszarów przyrodniczych 
miasta Krakowa – etap A” (47) i pasem dro-
gowym ul. Armii Krajowej od strony zachod-
niej, obszarem objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego „Mły-
nówka Królewska – Zarzecze” od strony po-
łudniowej, obszarami objętymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego 
„Bronowice - Wesele” i „Rejon fortu Brono-
wice” od wschodu i terenem kolejowym linii 
relacji Kraków-Balice od strony północnej. 
Granice obszaru I i II objętego wnioskiem 
ilustruje załącznik graficzny nr 1 do niniej-
szej Uchwały (załącznik str. 10).
Uzasadnieniem dla podjęcia Uchwały były 
wyniki analizy funkcjonalno-przestrzennej 
obszarów w ramach, której zidentyfikowano 
szereg problemów przestrzennych:
• postępująca intensywna zabudowa tere-
nów dotychczas słabiej zainwestowanych 
może znacząco zmienić charakter istniejącej 
struktury przestrzennej obszaru oraz formę 
zabudowy (Obszar I i II);
• nasilająca się presja inwestycyjna na wpro-
wadzanie zabudowy wielorodzinnej w zde-
finiowane układy zabudowy jednorodzinnej 
(Obszar I i II – szczególnie po północnej 
stronie ul. Bronowickiej);
• możliwość realizacji inwestycji na podstawie 
decyzji ustalającej warunki zabudowy, czego 
efektem może być zabudowa nawiązująca do 
wysokich budynków istniejących w przyle-
głych do nich terenach o znacznie słabszym 
zainwestowaniu, co prowadzi do zwiększe-
nia kontrastów przestrzennych zabudowy 
(Obszar I i II – szczególnie teren w rejonie 
ul. Stańczyka i zachodniej części ul. Brono-
wickiej);
• zmiana sposobu użytkowania na taki, który 
może przyczynić się do degradacji środowi-
ska i krajobrazu (Obszar I i II);
• możliwość powstania niekontrolowanej za- 
budowy dopełniającej, kosztem istniejących 
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terenów zielonych oraz wnętrz wewnątrz-
osiedlowych na terenie dawnego „osiedla 
Rydla” znajdującego się pomiędzy ulicami: 
Bronowicką, Jadwigi z Łobzowa, Piastowską 
i Lucjana Rydla (Obszar I);
• zagrożenie powstania nieuporządkowanej 
obudowy ul. Bronowickiej na odcinku pomię- 
dzy ul. Piastowską i ul. Rydla (Obszar I i II);
• brak możliwości wykupu terenów pod tere-
ny zieleni urządzonej i nieurządzonej przez 
Gminę Kraków ze względu na brak miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go (Obszar I i II);
• niedobór atrakcyjnych przestrzeni publicz-
nych (Obszar I i II);
• niewystarczająca liczba miejsc postojowych 
(Obszar I i II).
Ponadto przeprowadzona analiza zasadności 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru oznaczonego w załączniku graficz-
nym wskazuje na potrzebę podjęcia pilnych 
działań w celu realizacji polityki planistycz-
nej wyrażonej przez Radę Miasta Krakowa 
w dokumencie Studium uwarunkowań i kie- 
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03  
z 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr 
XCIII/1256/10 z 3 marca 2010 r. zmieniona 
uchwałą Nr CXII/1700/14 z 9 lipca 2014 r.)
UCHWAŁA Nr XLIII/312/2022
w sprawie opinii dla koncepcji projektu 
drogowego pn. „Przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 603630k (ul. Zakliki z Mydl-
nik) w Krakowie”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. koncep-
cję projektu budowalnego w ramach zadania 
Budżetu Obywatelskiego pn.: „DOLINA RU-
DAWY DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW! 
NOWY ETAP”.

Zgłoszono następujące uwagi:
1. Rezygnacja z poszerzania fragmentu 
chodnika po zachodniej stronie ul. Zakliki  
z Mydlnik. Spowoduje to zwężenie jezdni na 
znacznym odcinku, a tym samym zmniejszy 
płynność ruchu. Uniemożliwi mijanie się 
samochodów ciężarowych, które w dużej 
ilości korzystają z tej ulicy.
2. Przesunięcie progów zwalniających po 
północnej stronie planowanego przejścia 
na południe, aby znalazły się pomiędzy bra-
mą wjazdową na posesję na działce 148/2  
a planowanym przejściem lub rozważenie li-
kwidacji tych progów. Przesunięcie progów 
zwalniających po południowej stronie na 
północ, aby znalazły się bliżej przejścia.
3. Rozważenie montażu lustra po wschodniej 
stronie przejścia poprawiającego widoczność 
pieszym w kierunku południowym.
UCHWAŁA Nr XLIII/313/2022
w sprawie opinii do projektu przebudowy 
amfiteatru na Osiedlu Widok w Krakowie.
Mając na względzie obowiązujące uwarunko-
wania, Rada Dzielnicy VI Bronowice posta-
nawia zaopiniować pozytywnie projekt prze-
budowy amfiteatru na działce nr 137/100 
na Osiedlu Widok w okolicach ul. Zarzecze 
w Krakowie. Opinia obejmuje budowę sceny, 
pergoli, obiektów małej architektury w miej-
scu publicznym i dojścia dla osób niepełno-
sprawnych wraz z instalacjami: kanalizacji 
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, we-
wnętrznej linii zasilającej scenę, a także wy-
miany części oświetlenia wraz z jego rozbu-
dową oraz przebudowy nawierzchni widowni 
i przebudowy istniejących ciągów pieszych. 
Rozwiązania projektowe zostały przyjęte na 
podstawie:
1. Zapisów Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego „os. Widok” zgodnie 

z Uchwałą nr LIII/1463/21 Rady Miasta 
Krakowa z 18 lutego 2021 r. W projekto-
wanym obszarze wyznacza się Tereny zieleni 
urządzonej oznaczone symbolem ZPz.1.(§ 
27). Zgodnie z wymogami określonymi  
w MPZP, projektuje się terenowe obiekty 
sportu i rekreacji wspomagające istniejący 
obiekt amfiteatru - scena. Wprowadza się 
elementy architektury, takie jak ażurowa 
pergola nawiązując do ogródków jordanow-
skich. W zakresie terenu inwestycji planuje 
się ponadto budowę instalacji elektrycznych, 
kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni 
na istniejących ciągach pieszych oraz wyposa-
żenie terenu w małą architekturę i dodatkowe 
nasadzenia zieleni. Jednym z głównych zało-
żeń przebudowy było dostosowanie obiektu 
do swobodnego przemieszczania się osób nie-
pełnosprawnych. Dostęp został przewidziany 
do obiektu sceny znajdującej się w obniżeniu, 
w stosunku do okalającego terenu. Widownia 
obsługiwana jest przez ciąg komunikacyjny 
okalający amfiteatr. Wymiana nawierzchni 
ułatwi przemieszczanie się niepełnospraw-
nych do górnych stopni/siedzisk amfiteatru. 
Dostęp do sceny przewidziano przez nowo 
projektowane dojście o spadku mniejszym 
niż 6% (maksymalny spadek dla chodników).
Odpowiednio wyprofilowana rampa ułatwi 
również obsługę techniczną sceny. Dzię-
ki temu nowe dojście będzie spełniać dwie 
funkcje jednocześnie. Pomimo ograniczeń  
w możliwości utwardzenia dodatkowego 
terenu dojście dla niepełnosprawnych zo-
stanie wykonane zgodnie z zapisem MPZP 
„os. Widok” (§ 7. 4.) w którym ustala się 
możliwość niezależnie od ustaleń planu wy-
konania pochylni i ramp dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami dla istniejących obiek-
tów. Przebudowa gwarantuje zachowanie 
powierzchni biologicznie czynnej. Wskaźnik 
intensywności zabudowy do powierzchni te-
renu (3 733,84 m2) wynosi 0,023 i mieści się 
w przedziale 0,005-0,1. Wysokość obiektów 
budowlanych zgodnie z wymaganiami MPZP 
mierzona od poziomu terenu istniejącego do 
najwyżej położonego punktu obiektu wynosi 
dla pergoli – 4,6 m dla sceny – 4,97 m. Zgod- 
nie z ogólnymi zasadami zagospodarowania 
terenu, planuje się obiekty o dachu płaskim. 
2. Wytycznych projektowych przedstawio-
nych przez inwestora Zarząd Zieleni Miej-
skiej. Proces projektowy oparty był na wza-
jemnej wymianie doświadczeń pomiędzy in-
westorem a projektującym w zakresie rozwią-
zań funkcjonalnych i materiałowych dla tego 
typu obiektu w otwartej przestrzeni miejskiej 
oraz o bieżące konsultacje z udziałem Rad-
nych Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr XLIII/314/2022
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
W § 1. przeniesiono środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XXXI/238/2021 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 01.07.2021 r.  
z uwzględnieniem Uchwały Nr XL/291/2022 

OS. WIDOK

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - FILTROWA

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE

REJON FORTU BRONOWICE

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKABRONOWICE - WESELE

AZORY REJON ULIC STACHIEWICZA - CZERWIEŃSKIEGO

ETAP A - 47

ETAP A - 48

PI
AS

TO
W

SK
A

PODCHORĄŻYCH

BRONOWICKA

ZAŁĄCZNIK 1
SKALA 1:5 000
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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.

◁▷

z 10.02.2022 r. w następujący sposób: 
kwotę 566 zł przeniesiono z zadania: „Druk 
Biuletynu Rady Dzielnicy VI”  (realizator 
BD) na zadanie: „Doposażenie, remont ta-
blic informacyjnych na terenie Dzielnicy VI 
(dofinansowanie)” – realizator ZDMK.
W § 2. zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XL/291/2022 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 10.02.2022 r.  
w następujący sposób: z zadania: „ZSO nr 
8 – wymiana i modernizacja oświetlenia 
zgodnie z zaleceniami PPIS w SP nr 153  
i inne prace remontowe” na zadanie: „ZSO 
nr 8 – wymiana oświetlenia zgodnie z zale-
ceniami PPIS w budynkach zespołu i inne 
prace remontowe” – realizator MCOO/ZSO 
8 i kwota 35 000 zł pozostały bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XLIII/315/2022
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 
Wallek-Walewskiego w Krakowie.
Po przeprowadzonej analizie przez przedsta-
wiciela Rady Dzielnicy VI negatywnie zaopi-
niowano proponowaną organizację ruchu na 
ul. Wallek-Walewskiego, polegającą na wpro-
wadzeniu znaku „zakazu postoju”, wyrażone-
go znakiem B-35 po jednej stronie jezdni.
UCHWAŁA Nr XLIII/316/2022
w sprawie opinii do opracowania pn. „Wie-
lowariantowa i wielobranżowa koncepcja 
budowy Trasy Balickiej”.
W § 1. zgłoszono następujące postulaty, 
jakie powinna spełniać koncepcja budowy 
Trasy Balickiej:
1. Przedstawienie obliczeń hydrologicznych 
dla wody stuletniej, określających jak re-
alizacja inwestycji zmieni stosunki wodne, 
wody podziemne, wpłynie na zlewnie rzecz-
ne oraz retencję wód opadowych biorąc 
pod uwagę, iż według Państwowej Służby 
Hydrologicznej obszar biegu rzeki Rudawy 
jest terenem zagrożonym podtopieniami,  
a według Wód Polskich obszar biegu Ruda-
wy został oznaczony jako obszar oznaczony 
niebezpieczeństwem powodzi w cyklu I i II.
2. Radykalna redukcja hałasu oraz negatyw- 
nych zmian krajobrazowych w szczególności 
na odcinku Na Błonie - Filtrowa – Zakliki  
z Mydlnik poprzez prowadzenie trasy w pół- 
tunelu lub tunelu, lub estakadą, lub zasto-
sowanie tuneli, lub półtuneli akustycznych 
(szkło/stal). Zastosowanie ekranów aku-
stycznych przezroczystych, łukowych, śred-
nioniskich o klasie izolacyjności od dźwię-
ków powietrznych minimum B3 na całej 
długości przebiegu Trasy Balickiej wzdłuż 
ciągów rekreacyjnych Młynówki Królew-
skiej oraz Wałów Rudawy. Podwyższenie 
klasy pochłanialności dźwięku do A4 dla 
pozostałych zaprojektowanych już ekranów 
akustycznych.
3. Zapewnienie możliwości dalszego rozwo-
ju najdłuższego w Polsce Parku Młynówki 
Królewskiej, zgodnego z utworzoną koncep-
cją Parku wraz z ponownym napełnieniem 
koryta Młynówki Królewskiej.
4. Dodanie ciągu pieszo – rowerowego pół-
noc – południe, łączącego park Młynówka 

Królewska z Doliną Rudawy, pomiędzy ul. 
Zygmunta Starego, a ul. Brzegową.
5. Dostosowanie parametrów ul. Na Błonie  
w celu zapewnienia możliwości budowy chod-
nika i drogi rowerowej, na odcinku od ul. Za-
rzecze do mostu nad Rudawą przy uwzględ-
nieniu zachowania aktualnego drzewostanu.
6. Zapewnienie ciągłości najdłuższego parku 
w Polsce, Młynówki Królewskiej, poprzez wy-
dzielenie miejsca na ciąg pieszo-rowerowy, 
łączący rejon ul. Filtrowej z ul. Lindego (po 
północnej stronie obszaru zarezerwowane-
go pod budowę Trasy Balickiej). Pozostający 
pas zielony pomiędzy projektowaną Trasą 
Balicką a parkiem Młynówka Królewska jest 
znacząco zawężony. Dotyczy to zwłaszcza od-
cinka pomiędzy kilometrem 2+300 a 2+500 
oraz pomiędzy projektowanym włączeniem 
ul. Zygmunta Starego do ul. Lindego. Nale-
ży odsunąć pas drogowy Trasy Balickiej oraz 
ul. Zygmunta Starego od istniejącego ciągu 
parku Młynówki Królewskiej.
7. Zapewnienie możliwości bezkolizyjnego 
poruszania się pieszych i rowerzystów na kie-
runku północ-południe wzdłuż ul. Na Błonie, 
ul. Lindego, ul. Zakliki z Mydlnik jako naj-
ważniejszych ciągów, łączących dzielnice Bro-
nowice i Zwierzyniec oraz trasy rekreacyjne 
Młynówki Królewskiej (na północy) i wałów 
Rudawy (na południu).
8. Zaprojektowanie tras rowerowych w od-
daleniu od jezdni Trasy Balickiej w otocze-
niu zieleni izolującej połączonych z terenami 
rekreacyjnymi parku Młynówka Królewska  
i wałami Rudawy (velo Rudawa).
9. Zapewnienie minimalnej ingerencji  
w krajobraz największych w zachodniej czę-
ści miasta obszarów rekreacyjnych (w doli-
nie Rudawy).
10. Zaprojektowanie zieleni izolującej na ob-
szarach na całej długości odcinka Na Błonie – 
Lindego – Zakliki z Mydlnik np.: poprzez po-
wiązanie przebudowy ul. Zygmunta Starego 
z jednoczesnym utworzeniem parku wzdłuż 
niej, który spełni również rolę zieleni izolu-
jącej strefy mieszkalne czy strefy rekreacyjne 
miasta Krakowa od Trasy Balickiej.
11. Utrzymanie połączeń pieszych między ul. 
Przyjemną i ul. Wiedeńską oraz ul. Pamiętną
i ul. Wiedeńską.
12. Zapewnienie bezpiecznego dojścia od 
ulicy Balickiej do stacji kolei Kraków Zakliki 
oraz nowo projektowanego przystanku auto-
busowego przy ulicy Zakliki z Mydlnik
13. Zapewnienie odpowiedniego skomuniko- 
wania Park&Ride przy ul. Zakliki z Mydlnik  
z punktami komunikacji zbiorowej.
14. Dostosowanie, po przeanalizowaniu po-
toków ruchu, do zmiany natężenia ruchu 
skrzyżowań ulic Zakliki z Mydlnik z Balicką, 
ul. Lindego z Balicką oraz ul. Na Błonie z ul. 
Zarzecze, wraz z ich potencjalną przebudową. 
    Rada zawnioskowała o przeprowadzenie 
szerokich konsultacji społecznych, pozwa-
lających na redukcję negatywnych scena-
riuszy związanych z degradacją większości 
terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 

Dzielnicy VI miasta Krakowa oraz zwią-
zanych ze zmniejszeniem komfortu życia 
mieszkańców żyjących wzdłuż planowanego 
przebiegu Trasy Balickiej (§ 2.).

W § 3. potwierdzono negatywną opinię 
dla wariantów „A”, „B”, “C” oraz „BIS”, do 
dalszych konsultacji wskazano wariant PRIM 
oraz warianty „D” i „E”, jako mające szan-
sę spełnienia największej liczby postulatów 
wymienionych w §1., zawnioskowano o do-
stosowanie wybranej do realizacji koncepcji 
do stanu umożliwiającego zrealizowanie jak 
największej liczby postulatów wymienionych 
w §1. oraz podkreślono konieczność wybudo-
wania Trasy Zwierzynieckiej, jako elementu 
niezbędnego do uniknięcia paraliżu komuni-
kacyjnego w zachodniej części Krakowa.

Informujemy, że Miejskie Centrum Opieki 
dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełno-
sprawnych oraz Niesamodzielnych przy ul. 
Wielickiej 267 w Krakowie realizuje projekt 
skierowany do opiekunów nieformalnych 
osób niesamodzielnych z terenu Gminy 
Wieliczka lub Gminy Miejskiej Kraków,  
w ramach którego oferuje BEZPŁATNE 
USŁUGI, w tym:

► opiekę wytchnieniową w formie całodo-
bowego czasowego pobytu na naszym od-
dziale,
► usługę menadżera opieki polegającą na 
wizytach domowych i doradztwie realizowa-
nym przez zespół medyczny (lekarza, pielę-
gniarkę, fizjoterapeutę i innych), 
► indywidualne szkolenia opiekuńcze 
w formie wizyt domowych,
► wypożyczalnię sprzętu medycznego,
► opiekę i aktywizację podopiecznego 
podczas pobytu dziennego w naszej placówce.

Zachęcamy
 do skorzystania z naszych usług!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej: 

wsparciedlaopiekuna.pl

Opiekunie, skorzystaj z bezpłatnych
form wsparcia!

+48 12 44 67 530

MENADŻER
OPIEKI

www.wsparciedlaopiekuna.pl

DZIENNA
PLACÓWKA

AKTYWIZACJI
OPIEKA

WYTCHNIENIOWA
SZKOLENIA

OPIEKUŃCZE
WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘTU




