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WESOŁYCH ŚWIĄT

Tego roku Boże Narodzenie będzie dla wielu z nas inne niż zwykle. 
Życzymy jednak, aby nie zabrakło rodzinnego ciepła i bliskości oraz radosnej, 

świątecznej atmosfery. Niech ten niezwykły czas będzie momentem oderwania się 
od tak trudnej obecnie rzeczywistości i przyniesie wytchnienie, pokój 

i pogodę ducha, a przede wszystkim zdrowie. 
Życzymy, aby Nowy Rok okazał się czasem powrotu do dawnego stylu życia, 

bez pandemicznych obostrzeń i codziennej niepewności, 
pełnym powodów do uśmiechu oraz spełniających się marzeń.

W imieniu Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice

BOGDAN SMOK
przewodniczący 
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Ogródek jordanowski przy ul. Młodej Polski po modernizacjiMłynówka Królewska - nowy trakt pieszo-rowerowy  

Ulica Zygmunta Starego – spacerowicz

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

REALIZACJA CELÓW W TRUDNYCH CZASACH

Przeżywamy wszyscy trudny czas 
pandemii. Od marca zmuszeni 

jesteśmy do licznych ograniczeń w wy-
konywaniu codziennych spraw, czy to 
w pracy, czy też w domu. Także dla nas, 
członków Rady Dzielnicy, życie przynio- 
sło nieoczekiwane utrudnienia w finali-
zowaniu wyznaczonych sobie celów. Re-
alizacja budżetu naszego miasta, z uwagi 
na uszczuplone wpływy, również napo-
tkała na znaczące trudności. Podejmu-
jemy jednak wysiłek, żeby nasz budżet 
dzielnicowy jak najlepiej wykorzystać  
i zrealizować wszystkie założone cele, 
które uznaliśmy za ważne dla nas oraz 
mieszkańców. Zarząd naszej dzielnicy 
zintensyfikował swoją pracę, gdyż wpro-
wadzony przez rząd reżim sanitarny 
utrudnił organizowanie sesji w paździer- 
niku i listopadzie. Pomimo tego, spora 
część członków Rady jest bardzo ak-
tywna i wspiera swoim doświadczeniem 
Zarząd, w podejmowaniu właściwych  
i niezbędnych decyzji.

W ostatnich dniach możemy zaob-
serwować zakończenie niektórych robót 
na terenie naszej dzielnicy. Cieszymy 
się z oddanego do użytku kolejnego od-
cinka spacerowego i ścieżki rowerowej 
na Młynówce Królewskiej, na odcinku 
równoległym do ul. Zygmunta Starego. 
To konsekwentne działania członka Za-
rządu Pana Michała Płazy, doprowadzi-
ły do uporządkowania tego fragmentu, 
który będzie służył mieszkańcom, jako 
teren spacerowy i wypoczynkowy dla 
wszystkich… 

Także dobiegają końca prace nad 
modernizacją ogródka jordanowskie-
go dla dzieci przy ul. Młodej Polski, 
tuż przy alei spacerowej na Młynówce 
Królewskiej. Tu nie sposób zapomnieć  
o wszystkich staraniach byłej już Rad-
nej Pani Margarety Perčić, która uzna-
ła, że funkcjonujące urządzenia, służące 

dzieciom uległy zniszczeniu i nie gwa-
rantują bezpiecznej zabawy. Zdefinio-
wała to zadanie i przekonała Radę do 
podjęcia stosownej uchwały. Kolejną 
osobą, która nie pozwalała na odra-
czanie realizacji tego zadania była Pani 
Małgorzata Turek, niezwykle aktywna 
Radna i oddana społeczności Os. Rydla. 
Przekonując usilnie Dyrekcję Zarządu 
Zieleni Miejskiej, wraz z przewodniczą-
cym Rady, daliśmy wyraz jak bardzo 
zależy nam, by dzieci mogły się bawić 
bezpiecznie. Honorując zaangażowanie 
obu Pań, proponuję by podczas otwar-
cia ogródka jordanowskiego po moder-
nizacji, to do nich między innymi na-
leżało przecięcie wstęgi i symboliczny 
pierwszy zjazd ze zjeżdżalni.

W minionym czasie Rada dzielnicy 
zaopiniowała też przedłożony Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego obszaru „Os. Widok”. Oprócz mnie 
uwagi do niego przygotowali pozosta-
li radni okręgów z Widoku – Marcin  
Rzeszowski, Janusz Sitarski, Waldemar 
Janusz, Michał Płaza i Jerzy Kopacz. 
Swoje wnioski zgłosili również miesz-
kańcy Os. Widok i Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Widok”. Drugie wyło-
żenie do publicznego wglądu części pro- 
jektu planu pokazało, że nasze uwagi 
zostały uwzględnione. Jednomyślność 
przyniosła efekt. Liczymy, że wprowa-
dzone zapisy ostatecznie zostaną utrzy-
mane w mocy i będziemy się mogli cie-
szyć z powiększenia terenów zielonych, 
które mamy zamiar przeznaczyć na park 
kieszonkowy, a nie na zagęszczanie za- 
budowy osiedla. 

Przed nami kolejne dni, a nawet 
tygodnie trudnych chwil, ale nie brak 
nam wszystkim zapału i entuzjazmu, 
by służyć mieszkańcom naszej pięknej 
dzielnicy. 
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, mamy wyniki 
Budżetu Obywatelskiego. Pragnę 

bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy aktywnie wspierali głoso-
wanie, a szczególnie tym, którzy oddali 
swój głos na Park Leśny Tetmajera. Po 
raz pierwszy pozwolę sobie na osobistą 
dygresję: z jednej strony czuję ogromną 
wdzięczność, że tak dużo punktów otrzy-
mał projekt Park Leśny Tetmajera, bo aż 
6 322, a z drugiej smutek, że tak niewie- 
le zabrakło, aby ten projekt wszedł do 
realizacji w ramach BO. Zabrakło nam 
poparcia tylko 110 osób… Dlatego tak 
ważnym jest, aby w przyszłym roku każ- 
dy kto ma swój ulubiony projekt znalazł 
chwilkę i zagłosował. Obiecuję, że zrobię 
wszystko co w mojej mocy, aby park ten 
znalazł się w realizacji w ramach budże- 
tu miasta Krakowa. Dużo w rękach Pana 
Prezydenta i naszych Radnych Miasta, 
którzy bardzo nam kibicują, ale wszyscy 
wiemy, że czas jest szczególnie trudny. 

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

Projekt budowlany parku jest na ukoń-
czeniu. Trwają uzgodnienia w jednostkach 
i w styczniu możemy liczyć na możliwość 
zapoznania się z prezentacją. Na pewno 
zobaczą Państwo projekt na Facebooko-
wej stronie Park Leśny Tetmajera. Nieste- 
ty kolejna Gazeta Bronowicka ukaże się 
dopiero w marcu, więc zachęcam do ob-
serwowania strony w internecie, aby do- 
wiedzieć się co nowego w temacie parku. 
   Bardzo jestem też wdzięczna za głosy 
na zwycięski projekt dzielnicowy, doty-
czący remontu i modernizacji placu za- 
baw przy przychodni na ul. Tetmajera.  
W roku 2021 będzie on wyremontowany.  
     W trakcie przygotowań jest projekt  
budowlany chodnika na ul. Tetmajera 
w rejonie ronda, w kierunku do ul. Pa-
sternik, pod nadzorem Zarządu Zieleni 
Miejskiej, na potrzeby programu budo-
wy chodników przeznaczony do obsługi 

komunikacyjnej parku. Rada Dzielnicy 
VI pozytywnie zaopiniowała projekt bu-
dowlany fragmentu chodnika od strony 
ul. Pasternik, który będzie realizowany 
przez inwestora. No tak to jest, że aby 
sprawa posuwała się do przodu, chod-
niki realizujemy na kilka etapów. Jak 
Państwo pamiętają, zarówno sama ul. 
Tetmajera, jak i Władysława Żeleńskie-
go remontowane były na 5-6 etapów, ale 
w końcu się udało. Pracy przy tym jest 
dużo więcej, ale lepiej mieć chodnik re-
alizowany w kilku etapach, niż nie mieć 
go wcale. 

Na koniec, chciałam jeszcze wspo-
mnieć, że na terenie Bronowic pojawiły 
się kolejne tablice informacyjne o na-
szych zabytkach. Podczas spacerów po 
okolicy można poczytać o jej pięknie  
i ciekawej historii wielu miejsc.

Jedna z pierwszych koncepcji zagospodarowania Parku Tetmajera, obecnie w trakcie zmian

Staw przy ul. Tetmajera, serce projektowanego parku

Za pośrednictwem formularza można 
zgłaszać interwencje, dotyczące funkcjo-
nowania miasta. Ponadto tą drogą można 
także zgłaszać ekointerwencje, w tym m.in. 
przypadki palonych śmieci czy podejrza-
nego dymu z komina. Zgłoszona sprawa 
zostanie niezwłocznie przekazana odpo-
wiednim służbom.
Interwencje można również zgłaszać:
telefonicznie: 12 616 80 00, 
                          w godzinach 8.00–16.00
mailowo: interwencje@um.krakow.pl
pisemnie: UMK, Wydział Komunikacji Spo- 
łecznej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 
Kraków, z dopiskiem „INTERWENCJE”
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Osadzanie chochoła w czasach zarazy

MagICzna MOC CHOCHOŁa

CHOCHOŁ na PRzEKÓR zaRazIE 

Tradycja Osadzania Chochoła ma 
już przeszło pół wieku i trudno już so-
bie wyobrazić jesień w Bronowicach bez 
uroczystego okrywania krzewu róży 
snopkiem słomy. Pierwsze Osadzanie 
Chochoła miało być jednorazowym dzia- 
łaniem z okazji otwarcia Regionalnego 
Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”. 
Muzeum otwarto 21 listopada 1969 
roku, w rocznicę drugiego dnia słyn-
nego wesela Jadwigi Mikołajczykówny  
i Lucjana Rydla. To symboliczne dzia-
łanie powtórzono też w kolejnym roku, 
chcąc ponownie  świętować ten dzień  
i w ciągu kilkudziesięciu lat przekształ- 
ciło się w coroczny performans, przycią- 
gający do muzeum tłumy gości. 

Magia jesiennego święta kryje się 
w sile spontanicznego spotkania wo-
kół wspólnego dziedzictwa Bronowic 
Małych – dawnych wiejskich zwy-
czajów i obrzędów zabalsamowanych  

EWELINA RADECKA
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

„Pożegnanie przedszkola przy ul. Jabłonkowskiej”

Z  łezką w oku żegnamy wysłużone przedszkole na os. Widok, w którym wy-
chowało się wielu dzisiejszych mieszkańców naszego osiedla. Z drugiej zaś strony, 
to radosny moment, bo rozpoczyna się budowa nowego, bardziej funkcjonalnego 
obiektu dla naszych pociech, tak bardzo oczekiwanego.

w młodopolskiej sztu-
ce, a szczególnie w dra- 
macie Stanisława Wy-
spiańskiego. Niepozor- 
ny wiecheć słomy, wo- 
kół którego tańczą bro- 
nowanie w strojach 
krakowskich, w rytm 
ludowej muzyki, ma 
ogromne symboliczne 
znaczenie łącząc w so- 
bie wiele sprzeczności. 
Jednocześnie można 
na niego patrzeć jak 
na zwiastun śmierci 
i zapowiedź odrodze- 

nia. Chochoł będąc typową ochroną zi-
mową w wiejskich ogrodach i postacią 
dramatu jest pochodną zarówno tradycji 
literackiej, jak i ludowej. Stanowi przy-
kład „tradycji wynalezionej”, będącej 
zgodnie z definicją Wojciecha Burszty 
nawiązaniem związku z przeszłością 
oraz formą pamięci o tradycjach i war-
tościach przodków. Osadzanie Chochoła 
to udramatyzowana forma legitymizacji, 
przeżywania i ochrony lokalnej tradycji, 
wyzwalająca społeczną energię.

Mimo sytuacji pandemii koronawi-
rusa tradycji musiało stać się zadość i za- 
równo pracownicy Muzeum Teatralnego  
z filią Rydlówka, członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic, jak i rodzina 
Rydlów dołożyli wszelkich starań, by 
zorganizować uroczystość w bezpiecz-
nych warunkach, dostosowując ją do 
wymogów sanitarnych. Utarło się przez 

lata, że Osadzaniu Chochoła towarzyszy 
zawsze muzyka ludowa, dzieci z pobli-
skich szkół wygłaszają wiersze młodo-
polskich poetów, a członkowie lokalnej 
społeczności w strojach krakowskich 
częstują wszystkich kołaczem i mądrą 
herbatką. Jak było w tym roku?

Chochoł i tym razem przyszedł na 
wesele, jednak powitać go na żywo mo-
gło tylko skromne grono uczestników – 
rodzina Rydlów, przedstawiciele Towa-
rzystwa Przyjaciół Bronowic i pracow-
nicy Rydlówki wraz z Dyrektorem Mu-
zeum. By stworzyć szerszemu gronu 
możliwość wspólnego przeżycia tego wy- 
darzenia, Muzeum dzięki finansowemu 

wsparciu Rady Dzielnicy VI przygoto-
wało cykl krótkich nagrań o słynnym 
bronowickim weselu, opublikowany na 
stronie Rydlówki na portalu facebook. 
Szczególną rolę w powstaniu filmów 
odegrali świetnie przygotowani ucznio- 
wie Szkoły Podstawowej nr 50 im.  
W. Tetmajera i Szkoły Podstawowej nr 
51 im. S. Wyspiańskiego, którzy de-
klamowali fragmenty młodopolskiej 
poezji z pełnym profesjonalizmem i za-
angażowaniem.

Było to dziwne Osadzanie Chochoła, 
w wąskim, skromnym gronie, ale energii 
nie brakowało i spontanicznym tańcom 
nie było końca. Gorąco liczymy na to, 
że Chochoł, jak życzył wszystkim pod-
czas uroczystości pan Piotr Szmigielski, 
przegna koronawirusa tam, gdzie pieprz 
rośnie.

Było to dziwne Osadzanie Chochoła...

Tegoroczne Osadzanie Chochoła z pewnością przejdzie do historii

[WL]
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Dzień Mydlnik - pokaz tresury psów policyjnych 
(fot. Agnieszka Goch/archiwum)

Pokaz sprzętu strażackiego dla dzieci z przed-
szkoli nr 38 i 137 (fot. Jerzy Kopacz/archiwum)

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

DZIELNICA VI BRONOWICE 
BEZPIECZNA I ZIELONA!

Z raportu sporządzonego przez 
BBS Obserwator, na zlecenie 

Urzędu Miasta Krakowa, a dotyczące-
go „Poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców Krakowa”, wynika że Dzielnica 
VI Bronowice jest najbezpieczniejszą 
Dzielnicą Krakowa! Badanie zostało 
przeprowadzone metodą wywiadu tele- 
fonicznego, z mieszkańcami wszystkich 
Dzielnic Krakowa, w którym wzięło 
udział 1803 respondentów. Wśród ba-
danych ponad 50% stanowiły kobiety. 
Pod względem wiekowym najliczniejszą 
grupą były osoby pomiędzy 55 a 64 r.ż. 
(21,5%) oraz w wieku 35-44 lata (21,2 
%), a następnie 25-34 lata (19,2%). 

Poniżej przykładowe wyniki:
ⱱ Największy odsetek badanych prze-
konanych o tym, że ich dzielnica jest 
bezpieczna odnotowano w naszej Dziel-
nicy (98%).
ⱱ Wskazano najmniej niebezpiecznych 
miejsc (12%).

ⱱ Pod względem liczby zgłoszeń o sta-
niu się ofiarą przestępstwa zajęliśmy 
przedostatnie miejsce, a najgorszy wy-
nik uzyskały Wzgórza Krzesławickie.
ⱱ Największe zaufanie do Straży Miej-
skiej mają mieszkańcy Bronowic.

Dobre postrzeganie naszej Dzielnicy 
przez mieszkańców Krakowa potwierdza 
ogólnopolski serwis nieruchomości Oto-
dom, gdzie w 2. edycji rankingu bezpie-
czeństwa dzielnic w miastach polskich, 
dowiadujemy się, że w Krakowie najle-
piej wypadły Bronowice i Zwierzyniec.

Jako przewodniczący mogę spokoj-
nie stwierdzić, że bardzo dobra współ-
praca Dzielnicy ze służbami munduro-
wymi w zakresie działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa, w tym realizacji  

miejskiego programu „Bezpieczny Kra-
ków„ zdaje egzamin. Ważną rolę w Ra-
dzie Dzielnicy pełni Zarząd Dzielnicy 
oraz Komisja Bezpieczeństwa i Prawo-
rządności pod kierunkiem Pana Ryszar- 
da Kulczyckiego. Nasza stała współpraca 

polega na częstych, bezpośrednich kon-
taktach z Policją, Strażą Miejską i Stra- 
żą Pożarną. Na bieżąco aktualizujemy 
mapę zagrożeń, ustalamy trasy płatnych 
patroli. Przekazujemy środki finansowe 
na organizację przez służby mundurowe 
konkursów, festynów, akcji „Bezpieczne 
ferie”, „Bezpieczne wakacje” oraz na za-
kup materiałów dydaktyczno-profilak-
tycznych i odblasków dla dzieci. Straż 
Pożarna otrzymuje od nas środki finan-
sowe na zakup niezbędnego sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego. Wszystkie służby 
mundurowe aktywnie uczestniczą w or- 
ganizowanych przez nas imprezach ple-
nerowych, takich jak np. Dni Bronowic 
czy Święto ul. Tetmajera, organizując 
pokazy i czuwając nad bezpieczeństwem 
uczestników.

W grudniu zakończyła się realizacja 
dodatkowych płatnych patroli. Środki fi- 
nansowe przekazane przez Dzielnicę na 
ten cel pozwoliły na realizację 74 służb. 
W ramach tego projektu policjanci prze- 
prowadzili 156 interwencji, w tym za-
trzymali 2 sprawców przestępstw, ujaw-
nili 148 wykroczeń, wylegitymowali 198 
osób, ukarali mandatami kredytowymi 
47 osób i pouczyli 99 osób. 

sierż. szt. Mariusz Kowalski – pok. 10 
» tel. (12) 47 83 51-207, 600-957-130 » Ulice: 
Staszczyka, Altanowa, Armii Krajowej – nr. 2-18 parzy-
ste, Głowackiego – nr. 2-58 parzyste, Bronowicka – nr. 
1-39 oraz 2-58, Cicha, Czeladnicza, Szlachtowskiego, 
Zapolskiej – nr. 7-17 oraz 2-14, Grenadierów, Jadwigi  
z Łobzowa, Bandtkiego, Juliusza Lea – nr. 123-195 oraz 
110-124, Żelechowskiego, Kołowa, Krzywy Zaułek, 
Rydla – nr. 1-57 oraz 2-24, Niedziałkowskiego, Młodej 
Polski, Piastowska – nr. 30-56, Sewera, Kunickiego, 
Przybyszewskiego – nr. 2-56 parzyste, Czyżewskie-
go – nr. od 5 do końca, Halczyna, Zaczarowane Koło, 
Zarzecze – nr. 1-37 oraz 2-32, Park Młynówka Kró-
lewska – od ul. Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego. 
sierż. Krzysztof Zieleń – pok. 5
» tel. (12) 47 83 51-237, 600-963-021 » Ulice:  
Armii Krajowej – nr 28 oraz prawa strona, na odcin-
ku ul. Przybyszewskiego do ul. Bronowickiej, Czepca, 

Wallek-Walewskiego, Bronowicka – nr. 43-101 oraz 
60-104, Zapolskiej – nr. 21-35 oraz 16-44, Górna, Ro-
dakowskiego, Szablowskiego, Lea – nr. 195-253 oraz 
140-244, Krakusów, Dytmara, Kmietowicza, Rydla – 
nr. 26-54, Drzymały, św. Wojciecha, Racheli, Przyby-
szewskiego – nr. 1-71, Stańczyka, Wesele, Wjazdowa, 
Włościańska, Zarzecze – 39-77 oraz 34-90, Złoty Róg, 
Mysłakowskiego, Młynówka Królewska – deptak od 
ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej.
asp. Rafał Brydniak – pok. 9 
» tel. (12) 47 83 51-026, 600-971- 068 » Ulice: 
Prystora, Armii Krajowej – nr. 77-97, Balicka – nr 12A-
20, Bzymka-Strzałkowskiego, Kwiatkowskiego, Kowal-
skiego, Hamernia, Jabłonkowska – nr. 17-49, Piwnika 
„Ponurego”, Stróżeckiego, Justowska, Popiela, Ma-
chaya, Kuźnicza, Legendy, Nawary, Na Błonie – nr. 
1-61B, Odlewnicza – nr. 1-3, Olkuska, Orna, Pamięt-
na, Pileckiego, Przesmyk, Przyjemna, Ochlewskiego, 
Arciszewskiego, Trawiasta, Wiedeńska, Zarudawie, 
Zarzecze – nr. 97-109A oraz 106-136, Zygmunta Mły-
narskiego.

mł. asp. Tomasz Gawłowski – pok. 5 
» tel. (12) 47 83 51-237, 600-968-224 » Ulice:  
Armii Krajowej – od Bronowickiej do Ronda Ofiar Ka-
tynia, Balicka – nr. 1-357 oraz 40-326, Bronowicka nr. 
117-146), Brzegowa, Kurozwędzkiego, Godlewskiego, 
Filtrowa, Gen. Marii Wittek, Wieniawy-Długoszow-
skiego, Gradowa, Groszkowa, Jabłonkowska nr. 1-3, 
Jesionowa nr 30, Dolińskiego, Katowicka, Wierzyń-
skiego, Truszkowskiego, Łupaszki, Hemara, Wójcic-
kiego, ul. Na Błonie nr. 6-60, Na Nowinach, Nad Za-
lewem nr. 11-19 i 10-14, Narcyzowa, Naukowców, Os. 
Złota Podkowa, Palmowa, Pasternik nr. 15-65, Pod 
Strzechą, Brzezińskiego, Myczkowskiego, Spiczakowa, 
Przy Młynówce, Radzikowskiego nr. 99-157, Rondo 
Ofiar Katynia (estakada), Lindego, Brzozowskiego, 
Witkiewicza, Boya-Żeleńskiego, Peipera, Wapiennik, 
Wernyhory, Weryhy-Darowskiego, Wizjonerów, Wła-
dysława Żeleńskiego, Tetmajera, Zakliki z Mydlnik, 
Zaklucze, Zielony Most, Zygmunta Starego nr. 64-130 
oraz ogródki działkowe.

AKTUALNY WYKAZ DZIELNICOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH REJON DZIELNICY VI BRONOWICE

Komisariat Policji IV w Krakowie,
ul. Radzikowskiego 29, 31-249 Kraków; 
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Koncepcja zagospodarowania skweru

Park Młynówka Królewska, pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele – tu planowany jest skwer

Skwer w Parku Młynówka Królewska, pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele - wizualizacja

Młode drzewa przy ul. Armii Krajowej 
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Dzielnica nasza stawia na zieleń, 
planując i realizując projekty związa-
ne z nasadzeniami drzew i krzewów.  
W ostatnim czasie posadzonych zosta-
ło ponad sto drzew i tysiąc krzewów. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
przygotowywane są nowe projekty zwią- 
zane z nasadzeniami drzew, krzewów  
i kwiatów wzdłuż takich ulic jak: Bro-
nowicka, Balicka na odcinku od ul. Ar-
mii Krajowej do ul. Na Błonie i Lindego. 
Na nowe nasadzenia przeznaczone jest  

Planowane inwestycje drogowe  
w roku 2021

W roku 2021 Rada Dzielnicy 
VI przeznaczyła na remonty 

dróg, chodników i oświetlenia ulic kwo- 
tę 668 480 zł. Roboty budowlane będą 
realizowane wg przyjętej listy rankin-
gowej, aż do wyczerpania środków.
Poniżej przedstawiam listę rankingową:
• remont ul. Jadwigi z Łobzowa na od-
cinku od ul. Staszczyka do ul. Piastow-
skiej • remont ul. Kmietowicza • remont 
chodników wewnętrznych przy: ul. Ry-
dla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1 • remont 
ul. Brzezińskiego • remont chodników  
i zatok parkingowych po północnej 
stronie ul. Wiedeńskiej • wykonanie 
nakładki  na ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Kra-
jowej • remont ul. Boya Żeleńskiego • re-
mont ul. Staszczyka wraz z chodnikami. 
  Ponadto Zarząd Dzielnicy zabiega  
o środki finansowe na remont ul. Balic-
kiej wraz z chodnikami na odcinku od 
pętli autobusowej do cmentarza komu-
nalnego w Mydlnikach. 

Mamy nadzieję, że uda się również 
pozyskać środki finansowe na realiza-
cję zadania pn. „Przebudowa dróg we-
wnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwi- 
gi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka, 
wraz z ul. Krzywy Zaułek” w wysokości  
1 800 000 zł oraz na zadanie pn.: „Przebu- 
dowa ul. Stróżeckiego i Wierzyńskiego”. 

Zagospodarowanie terenu – kolorystyka 
Skala 1:250

SKWER W PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA,
POMIĘDZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO A UL. WESELE

ponad sto tysięcy złotych. Do końca tego 
roku opracowany zostanie projekt zago-
spodarowania skweru w Parku Młynów-
ka Królewska, usytuowanego pomiędzy 
ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele. Poni-
żej przedstawiamy koncepcję zagospo-
darowania tego terenu.
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BUDŻET 
OBYWATELSKI 2020
WYNIKI 

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI 

Na przełomie września i paździer-
nika w głosowaniu mieszkańcy 

Krakowa zdecydowali, które ze zgłoszo-
nych w roku 2020 i zweryfikowanych 
projektów w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Krakowa zostaną prze-
kazane do realizacji w roku 2021. Na 
projekty te głosowano w dwóch grupach: 
ogólnomiejskie, na które mogli głosować 
wszyscy krakowianie i projekty dzielni- 
cowe do realizacji na terenie jednej dziel- 
nicy, na które głosy oddawali wyłącznie 
mieszkańcy danej dzielnicy.  

W tym roku w głosowaniu wzięło 
udział 42281 mieszkańców Krakowa, co 
stanowi 5,96% z ogólnej liczby 709 400 
mieszkańców naszego miasta. 

Pod względem frekwencji, w pierw- 
szej trójce znalazły się następujące 
dzielnice: 13,66% – Dzielnica XIII Pod- 
górze (ilość oddanych głosów: 5248, 
liczba mieszkańców: 38 423), 11,82% – 
Dzielnica VI Bronowice (ilość oddanych 
głosów: 2828, liczba mieszkańców:  
23 931), 9,76% – Dzielnica V Krowo-
drza (ilość oddanych głosów: 2946, 
liczba mieszkańców: 30 184).

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
W części ogólnomiejskiej poddano 

pod głosowanie 98 projektów, z czego 
cztery bezpośrednio dotyczyły Brono-
wic: • Młynówka Królewska – najdłuż-
szy park w Polsce! • Leśny Park Tet-
majera • Rewitalizacja zielonej strefy 
parkowej przy Forcie Bronowice • Łą-
czymy Parki Krakowa (kontynuacja) – 
stacje naprawy rowerów przy trasach 
dla rowerzystów. Z tej czwórki jedynie 
projekt Młynówka Królewska – naj-
dłuższy park w Polsce! uzyskał w gło- 
sowaniu wystarczającą ilość punktów,  
by znaleźć się w grupie 10 realizowanych 
w przyszłym roku, zwycięskich projek-
tów ogólnomiejskich. 
Opis projektu Młynówka Królewska – 
najdłuższy park w Polsce!:

Projekt realizowany w ciągu pie-
szo-rowerowym Młynówki Królewskiej  
w Bronowicach, Krowodrzy i Centrum.

Obejmuje: • bezpieczne przejścia przez ul. 
Na Błonie i Rzeczną • budowę brakują-
cego chodnika w centralnej części par-
ku przy ul. Filtrowej • instalację tyrolki 
(zjazd linowy) w Krowodrzy, przy placu 
zabaw w rejonie al. Grottgera/Urzędni- 
czej • nowe nasadzenia, ławki i zielone 
ściany w wybranych miejscach tej trasy, 
w tym zagospodarowanie zielenią na 
odcinku od ul. Rzecznej do al. Kijow-
skiej oraz utworzenie ogrodu ciszy i pta-
siego skweru • wymianę zewnętrznego 
stołu do ping-ponga (róg al. Grottgera  
i ul. Biernackiego) • dostawienie ławek  
i leżaków na odcinku ul. Sienkiewicza – 
al. Kijowska i w innych miejscach • bez-
pieczne, wyniesione jako próg zwalnia-
jący, przejścia dla pieszych przez ul. Na 
Błonie, w ciągu Młynówki Królewskiej, 
prowadzącego do doliny Rudawy. 
Koszt: 900 000 zł.

Pozostałych dziewięć projektów ogól- 
nomiejskich, zakwalifikowanych do re-
alizacji w 2021 roku, to: 
◊ Kocham Staw Płaszowski – 
   1 280 000 zł,
◊ Strażacka – Mobilna Izba Przyjęć – 
   1 280 000 zł,
◊ Respiratory dla krakowskiego
   szpitala miejskiego – 350 000 zł, 
◊ Park Grzegórzecki – 
    Zielone Grzegórzki – 1 280 000 zł, 
◊ Zadbajmy o bezdomne koty! 
   Pomóżmy kolejnym zwierzakom! – 
   63 500 zł, 
◊ Zrzutka na Zalew Nowohucki – 
  Koronawirus oddaj nam pieniądze – 
  900 000 zł, 
◊ Jeż na swoim – stwarzamy dobre
   warunki dla jeży – 10 000 zł, 
◊ Szycie łączy pokolenia – 25 000 zł,
◊ Zielone dachy na budynkach
   publicznych – 300 000 zł. 

Łączna kwota przeznaczona na pro-
jekty ogólnomiejskie to 6 388 500 zł. 

PROJEKTY DZIELNICOWE 
W DZIELNICY VI BRONOWICE

W Dzielnicy VI poddano pod gło-
sowanie 43 projekty. W wyniku głoso-
wania promocję uzyskało pięć z nich, 
które zostały skierowane do przyszło-
rocznej realizacji. Są to: 
◊ Tak! dla Parku przy Forcie
   w Bronowicach.
Celem projektu jest przekształcenie w za- 
gospodarowany park ogólnodostępnych, 

powojskowych, nieurządzonych dotych- 
czas terenów u zbiegu ulic Złoty Róg  
i Rodakowskiego. W ramach tego pro-
jektu wspomniany teren zostanie upo-
rządkowany i wyrównany. Uzupełniony 
trawą lub nowymi nasadzeniami. Wyko-
nanie tych prac przygotowawczych wa-
runkuje realizację całości projektu.

Po uporządkowaniu terenu plano-
wane jest uzupełnienie tej przestrzeni  
o elementy małej architektury: ławki, 
hamaki, leżaki, urządzenia siłowe, bud-
ki na książki, tak aby stworzyć okolicz-
nym mieszkańcom miejsce do wypo-
czynku i sąsiedzkiej integracji. Zamon-
towane zostaną urządzenia do outdoor 
fitness.

W bliższej i dalszej okolicy jest to 
jedyne takie miejsce, które może być 
przeznaczone dla mieszkańców do od-
poczynku, rekreacji, sportu oraz na za-
bawy dla dzieci.
Koszt: 382 680 zł.
◊ Dolina Rudawy dla pieszych
    i rowerzystów!
Celem projektu jest budowa bezpieczne-
go, wyniesionego przejścia dla pieszych 
wraz z dostosowaniem odwodnienia, 
oświetlenia i istniejących chodników 
przez ul. Na Błonie i w rejonie pętli 
autobusowej Bronowice Małe, w ciągu 
Młynówki Królewskiej, prowadzącym do 
Doliny Rudawy (przejście dla pieszych 
jako próg zwalniający). 
Takie przejście zwiększy bezpieczeń-
stwo pieszych oraz rowerzystów, podró- 
żujących trasą Młynówki Królewskiej,  
a także dzieci chodzących do okolicz-
nych szkół. Uspokoi ruch samochodowy 
i upłynni przejazd przez skrzyżowania  
z ul. Filtrową i ul. Lindego oraz wyjazd 
komunikacji miejskiej z pętli autobuso-
wej Bronowice Małe.
Koszt: 104 200 zł.
◊ Czas na kino, teatr, spacer, książkę
    i łowienie talentów.
W ramach projektu realizowane będą 
zadania, których celem jest aktywizacja 
i integracja mieszkańców Dzielnicy Bro-
nowice:
» organizacja w ramach kina letniego 
otwartych seansów kinowych w plene-
rze, w odremontowanym amfiteatrze na  
os. Widok, w okresie powakacyjnym, 
» warsztaty teatralne „Teatr – Taniec – 
Śpiew”, dla dorosłych i młodzieży ze 
szkół podstawowych. Zajęcia z aktor-
stwa, folkloru, tańca, pieśni i muzyki 
ludowej, prowadzone będą w ramach 
powstałego Teatru Złoty Róg w Brono- 
wicach. Warsztaty te stanowią kontynu- 
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Szczegółowe informacje na:
 www.bip.krakow.pl

◁▷

ację projektu realizowanego wcześniej 
w ramach wspomnianego teatru,
» zakup nowości wydawniczych dla 
Biblioteki Kraków: książek, komiksów  
i kodów dostępu do platformy e-booko-
wej dla bibliotek w Dzielnicy VI – filie 
nr 23 (ul. Balicka) i nr 24 (ul. Na Błonie), 
» dokończenie wyposażania w tablice 
informacyjne (instalacja nowych przy-
stanków) trasy kulturowo-turystycznej 
Bronowice – Mydlniki, mające upamięt- 
nić ważne dla lokalnej historii miejsca, 
takie jak: dawne dwory, forty, stawy, 
karczmy, kuźnie, Młynówka Królew-
ska, świadczące o ciekawej przeszłości 
Bronowic i Mydlnik,
» przeprowadzenie organizowanych we 
współpracy z Zarządem Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic cyklu 12 konkur-
sów artystycznych z nagrodami, dla 
młodzieży szkolnej i dorosłych, nawią-
zujących do obszarów Dzielnicy VI Bro-
nowice i sąsiednich oraz konkursów 
wiedzy o Krakowie i Bronowicach.
Koszt: 284 430 zł.

◊ Remont ogródka jordanowskiego
    przy ul. Tetmajera.
Celem projektu jest remont placu za-
baw, zlokalizowanego przy przychodni 
na ul. Tetmajera i jego udostępnienie 
okolicznym mieszkańcom. Szczególnie 
istotna jest wymiana bardzo zużytych 
urządzeń zabawowych i zainstalowanie 
nowych, takich jak: huśtawki, bujaki, 
zamek i urządzenia rekreacyjne – ław-
ki, leżaki. Realizowany w ramach tego 
zadania projekt modernizacji opraco-
wany został w roku 2019. Uwzględnia 
on również potrzeby młodszych dzieci 
oraz rozszerza krąg okolicznych miesz-
kańców, mających dostęp do tego placu. 
Koszt: 160 000 zł.
◊ „Kuźnia zieleni – ekologiczny zakątek”. 
Celem jest utworzenie zielonego zakątka 
przy Filii nr 23 Biblioteki Kraków, przy 
ul. Balickiej 297, umożliwiającego miesz-
kańcom i czytelnikom dostęp do zieleni 
utworzonej wokół Biblioteki. Realizacja 
projektu obejmuje utworzenie ogrodu, za-
montowanie domków dla pożytecznych 

owadów, zainstalowanie półki book-
crossingowej, w celu „uwalniania” ksią-
żek przez mieszkańców i dzielenia się 
nimi między sobą. Zakup i montaż ła-
wek, kosza na śmieci, stojaka na rowery 
oraz składanego stołu do prowadzenie 
warsztatów edukacyjno-ekologicznych, 
zachęcających do dbania o środowisko, 
poprzez podniesienie świadomości eko-
logicznej mieszkańców Krakowa.
Oczekiwanymi wynikami realizowane-
go projektu są: poprawa stanu środowi-
ska w tym rejonie, powiększenie zaso- 
bów ogólnodostępnej zieleni miejskiej,  
stworzenie enklawy, w której mieszkańcy 
będą spotykać się i wzmacniać więzi są- 
siedzkie, a także zacieśnienie współpra-
cy między społecznością lokalną a Bi-
blioteką oraz powiększenie przestrzeni 
Biblioteki, umożliwiające prowadzenie 
warsztatów edukacyjno-ekologicznych.
Koszt: 21 000 zł.

Więcej informacji na stronie:
www.budzet.krakow.pl/projekty2020
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WYŁOŻENIE DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Mydlniki”
wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko i niezbędną dokumentacją

do 30 grudnia 2020 r.
Uwagi należy składać 

w nieprzekraczalnym terminie 

do 13 stycznia 2021 r. 
z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy,  a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz 

adresu zamieszkania lub siedziby.

Informacja w sprawie terminu i warunków szczepień przed koronawirusem
Jak podały media, dobrowolne szczepienia, między innymi seniorów, jako osób z grupy o podwyższonym ryzyku 

odbędą się prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego. 

Przystąpienie do szczepienia wymagać będzie wcześniejszego zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu, celem wykonania 
(ponad tydzień wcześniej) testów antygenowych.   

Uwagi można składać:
◆ na piśmie w UMK, w Punktach Obsługi Miesz-
kańców lub – w przypadku ograniczeń, w bezpo- 
średniej obsłudze klienta – wrzucając do od-
powiedniego pojemnika w pobliżu wejścia do  

Projekt planu wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko 
oraz niezbędną dokumentacją 
udostępniony zostanie do wglądu 
poprzez:
◊ bezpośredni kontakt i obsługę 
obywateli w Wydziale Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa (ul. Mogil- 
ska 41) w godzinach 8.00-15.00 (z wyjątkiem sob., 
niedz., 24.12 i świąt) – wyłącznie po uprzednim 
umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailem pod 
adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicz- 
nie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42;

budynku UMK ◆ drogą pocztową 
na adres: Urząd Miasta Krakowa, 
Wydział Planowania Przestrzen-
nego, ul. Mogilska 41, 31-545, 
Kraków ◆ drogą elektroniczną: 
poczty elektronicznej (maile na- 
leży kierować na adres: uwagi-bp@ 
um.krakow.pl) lub formularza za- 
mieszczonego w Biuletynie Infor- 
macji Publicznej na stronie: 
www.bip.krakow.pl/planowa-
nieprzestrzenne, a także za po-
średnictwem platformy usług ad-
ministracji publicznej ePUAP. 

◊ zamieszczenie projektu planu „Morelowa” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
na stronie internetowej:
www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Granice sporządzanego MPZP obszaru „Mydlniki”
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UCHWAŁA Nr 80/2020 
w sprawie projektu przebudowy ul. Wierzyń- 
skiego w Krakowie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt przebudo-
wy ul. Wierzyńskiego w Krakowie, na odcin-
ku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego, na 
długości ok, 200 m, z uwzględnieniem jed-
nego kierunku na odcinku od ul. Myczkow-
skiego do ul. Wapiennik.
UCHWAŁA Nr 81/2020 
w sprawie uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Wiedeńska”.
W związku z ponownym wyłożeniem do pu-
blicznego wglądu ww. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowano jego zapisy, rów-
nocześnie przedkładając następujące uwagi.
» Uwagi ogólne, dotyczące całego obszaru 
planu. Zawnioskowano:
• o nie wprowadzanie w projekcie planu 
zmian wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej, obejmujących jego zmniejszenie,
• o nie wprowadzanie w projekcie planu 
zmian wskaźnika intensywności zabudowy, 
obejmujących jego zwiększenie,
• o nie wprowadzanie w projekcie planu 
zmian wysokości zabudowy, obejmujących 
jej zwiększenie.
» Uwagi szczegółowe:
• w § 16 2. 4) zmienia się 0,8 na 0,5 i 13 m 
na 11 m (uwaga dotyczy terenu MN.20),
• w § 21 2. 2) c) otrzymuje brzmienie: mak-
symalną wysokość zabudowy: 11 m, a przy 
realizacji obiektów z dachem płaskim 9 m.
UCHWAŁA Nr 82/2020 
w sprawie projektu zagospodarowania skwe- 
ru pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. We-
sele w Krakowie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt zagospo-
darowania skweru w Parku Młynówka Kró-
lewska, pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. 
Wesele w Krakowie. 
UCHWAŁA Nr 83/2020 
w sprawie projektu budowy odcinka chod-
nika przy ul. Tetmajera w Krakowie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt przebu-
dowy i rozbudowy ul. Tetmajera, polega-
jącej na budowie wydzielonego chodnika,  
w związku z inwestycją budowy 10 budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej na dz. nr 46/6 do 46/14 
obr. 40 Krowodrza w Krakowie.
UCHWAŁA Nr 84/2020 
w sprawie uwag do sporządzanego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Lea”.
W związku z przystąpieniem do opracowania 
ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przedłożono następujące 
wnioski i uwagi. Zawnioskowano:
» o wyznaczenie ciągów pieszo-rowerowych 
na kierunku północ-południe, pomiędzy ul. 
Lea a ul. Armii Krajowej, na odcinku po-
między ul. Armii Krajowej a ul. Piastowską. 
W obszarze tym brakuje przejść i przejazdu 
dla rowerów, co w znacznej mierze utrudnia 
mieszkańcom swobodne i bezpieczne prze-
mieszczanie się w tym obszarze;
» by ul. J. Lea, była ukształtowana jako prze-
strzeń publiczna z zielenią urządzoną;
» o maksymalne zabezpieczenie terenów zie-
lonych w obrębie przebiegu Parku Młynów-
ka Królewska;
» o oznaczenie obszaru położonego na pół-
noc od ul. Zarzecze, na odcinku od ul. Ar-
mii Krajowej do ul. Piastowskiej, jako teren 
MN o maksymalnej wysokości do 9 metrów  
i powierzchni biologicznie czynnej minimum 
50%, jako tereny położone w strefie kształ-
towania systemu przyrodniczego, graniczące  
z parkiem Młynówka Królewska. Zawnio-
skowano również o utrzymanie istniejącego, 
dominującego charakteru zabudowy jedno-
rodzinnej;
» o oznaczenie obszaru położonego pomię-
dzy niżej wymienionymi ulicami: od połu-
dnia ul. Lea, od wschodu ul. Kunickiego, od 
północy ul. Zarzecze, a od zachodu ul. Armii 
Krajowej, jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzonej i wielorodzinnej lub usłu-
gowej, istniejącej o maksymalnej wysokości 
11 metrów i powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszej niż 30%. Zawnioskowano 
też, aby utrzymać dotychczasowy istniejący, 
dominujący charakter zabudowy jednoro-
dzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensyw-
ności zabudowy;
» o oznaczenie terenu położonego pomiędzy 
niżej wymienionymi ulicami: od południa ul. 
Lea, od północy ul. Zarzecze, a od zachodu 
ul. Kunickiego, jako tereny zabudowy jedno- 
rodzinnej i wielorodzinnej o maksymalnej 
wysokości 14 metrów, z utrzymaniem do-
tychczasowego istniejącego, dominującego 
charakteru zabudowy jednorodzinnej i wie-
lorodzinnej;
» o przeznaczeniu obszaru położonego 
pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Lea, na 
jej końcowym odcinku, oznaczonego jako 
działki nr 659/1 i 660/1 obr. K-3 na zieleń 
urządzoną z zakazem zabudowy. Działki te 
są pozostałością po dawnym ośrodku jeź-
dzieckim;
» o utrzymanie dotychczasowego przezna-
czenia jako zieleń urządzona dla obszaru po-
łożonego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. 
Lea, oznaczonego jako działki 673/3, 678/3, 
676/1, 677/4, 678/5, 678/4, 675/1, 679/8 
obr. K-2. W ramach Budżetu Obywatelskiego 
opracowany został i zrealizowany projekt za-
gospodarowania tego terenu w zakresie zie-
leni jako przyszły park Juliusza Lea;
» o oznaczenie obszaru położonego na całej 
długości ul. Lea po jej południowej stronie  
w pasie o szerokości 100 metrów, na odcinku 

UCHWAŁY 
ZARZĄDU

od ul. Armii Krajowej do ul Piastowskiej, jako 
tereny zabudowy jednorodzonej i wieloro-
dzinnej lub usług istniejących o maksymal-
nej wysokości do 14 metrów i powierzchni 
biologicznie czynnej minimum 50%, z wy-
jątkiem terenu objętego ochroną konserwa-
torską, na którym położony jest Centralny 
Ośrodek Chłodnictwa, ul. J. Lea 116, który 
nie powinien ulec żadnej zmianie;
» o wprowadzenie zakazu grodzenia obsza-
rów pod budownictwo wielorodzinne i usługi. 
» o wyznaczenie terenów pod przyszły żło-
bek i przedszkole, które będą w stanie ob-
służyć mieszkańców zasiedlających nowo 
powstałe budynki wielorodzinne.
» o wprowadzenie nakazu projektowania i re- 
alizacji budynków w taki sposób, aby zapew-
nione było naturalne przewietrzanie miasta. 
» o przeznaczenie terenu przychodni zdro-
wia przy ul. Młodej Polski (działka nr 162/5 
obr. K-3) pod teren usług publicznych. Za-
wnioskowano również o wyznaczenie para-
metrów zabudowy dla tego terenu, w sposób
umożliwiający rozbudowę i nadbudowę ist-
niejącego budynku na potrzeby lokalnej spo-
łeczności.
UCHWAŁA Nr 85/2020 
w sprawie uwag do sporządzanego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Lindego”.
W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu ww. miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego przedłożono nastę-
pujące uwagi:
W zakresie dróg i połączeń pieszych
» Zawnioskowano o ustalenie przebiegu 
ogólnomiejskiego układu tras rowerowych 
w terenie KDZ.2 (ul. Lindego) i KDL.2 (ul. 
Na Błonie), który połączy planowaną trasę 
rowerową wzdłuż ul. Balickiej z siecią tras 
rowerowych w dolinie Rudawy.
» Zawnioskowano o zmianę przeznaczenia 
KDL.3 na ciąg pieszo-rowerowy, biegnący 
wzdłuż zachodniej granicy 77/12 obr. K-1 
Krowodrza, usytuowany w sposób solidar-
ny, w równych szerokościach po obu stro-
nach granicy z działką nr 77/12 i otoczony 
z każdej strony pasem zieleni, tej samej lub 
zbliżonej szerokości. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu uzyska się w pełni bezpieczny, nowy  
ciąg pieszo-rowerowy, łączący ul. Balicką z ul. 
Lindego. Należy zaznaczyć, że w całej okoli-
cy brakuje ciągów pieszych/pieszo-rowero-
wych na linii północ-południe i ich tworzenie 
jest konieczne.
» Zawnioskowano o zmianę przeznaczenia 
KDX.1 na ciąg pieszo-rowerowy. Pozwoli to 
utrzymać potrzebne, nowe pieszo-rowerowe 
połączenie północ-południe, a jednocześnie 
nie zwiększy ruchu samochodowego przy ul. 
Filtrowej, w pasie trasy rekreacyjnej Młynów-
ki Królewskiej. Należy zaznaczyć, że w całej 
okolicy brakuje ciągów pieszych/pieszo-ro-
werowych na linii północ-południe i ich two-
rzenie jest konieczne. 
» Zawnioskowano o utworzenie dodatkowego 
powiązania pieszego, łączącego ul. Lindego 

z 22 października 2020 r.
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odcinku od ul. Zarzecze do ul. św. Wojciecha 
i Centrum Kształcenia Praktycznego;
» ograniczenie prędkości do 30 km/h;
» zakaz wjazdu pojazdów powyżej 2,5 tony 
(za wyjątkiem służb miejskich i Straży Po-
żarnej);
» likwidacja wysepek;
» wyznaczenie miejsc parkingowych tylko po 
wschodniej stronie ul. Wesele,
» wyznaczenie zakazu postoju po obu stro-
nach ulicy na odcinku od ul. Zarzecze do bu-
dynku kościoła.
UCHWAŁA Nr 88/2020 
w sprawie wniosku o nieudostępnianie te-
renu  położonego w rejonie nieruchomości 
przy ul. Peipera 20 w Krakowie na cele inne 
niż przeznaczenie w obowiązującym miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Bronowice Małe -Tetmajera” .
Wniesiono o nieudostępnianie terenu Gmi-
ny Miejskiej Kraków położonego w ww. re-
jonie – teren zielony. Obszar ten powinien 
wchodzić w obszar projektowanego Parku 
Tetmajera.

UCHWAŁA Nr 91/2020 
w sprawie uwag do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru 
„Os. Widok”.
W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Os. Widok” 
zaopiniowano pozytywnie jego zapisy i jed-
nocześnie wniesiono:
» o utrzymanie zaproponowanego kształtu  
i parametrów obszaru ZP.2;
» o utrzymanie zaproponowanych w § 23 
parametrów zabudowy i powierzchni biolo-
gicznie czynnej dla terenu U11 i wykreślenie 
z § 13 ust 1. pkt 2. terenu U11,
» o utrzymanie zapisów § 7 ust 15. pkt 1.a 
dotyczących dopuszczenia lokalizacji inwe-
stycji z zakresu łączności publicznej, takich 
jak anteny, maszty, stacje bazowe i inne 
urządzenia techniczne w terenie KK2.

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI.

◁▷

z ul. Filtrową pomiędzy obszarami MW.2  
i MW/Ui.1.
» Zawnioskowano o utworzenie dodatko-
wego (publicznie dostępnego) powiązania 
pieszego, łączącego południowy kraniec ul. 
Lindego z zachodnim krańcem ul. Filtrowej 
poprzez obszar W.1 (wzdłuż ul. Filtrowej).
» Zawnioskowano o poszerzenie drogi KDL.1 
(ul. Balicka), aby jej szerokość umożliwiała  
wyznaczenie bezpiecznej drogi rowerowej, 
szerokich chodników, zatok autobusowych
oraz pasów do skrętu w lewo.
» Zawnioskowano o zmianę klasy fragmentu 
ul. Lindego z KDZ na KDL (aby cała ul. Lin-
dego posiadała klasę KDL – lokalną). W za-
kresie zabudowy i miejsc postojowych.
» Zawnioskowano o utrzymanie nakazu 
realizacji budynków w układzie równoleż-
nikowym na obszarach U1, U3, MW/U.2  
i MW/U.4 MW.2 oraz wprowadzenie nakazu 
realizacji budynków w układzie równoleżni-
kowym na pozostałych obszarach (w szcze-
gólności U2, U3, U4, U5 i MW.1). Zapewni 
to odpowiednie przewietrzanie miasta w celu 
ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz 
nawiąże do układu budynków na sąsiednim 
Osiedlu Widok.
» Dla obszaru MW/U1 (obszar wzdłuż ul. 
Na Błonie) zawnioskowano o ustalenie mak- 
symalnej wysokości zabudowy 11 m. Dla ob-
szarów o ustalonej maksymalnej wysokość 
zabudowy 16 m lub niższej wnioskuje się  
o utrzymanie tej wartości. Na pozostałych 
obszarach zawnioskowano o obniżenie mak-
symalnej wysokości zabudowy do 16 m.
» Zawnioskowano o powiększenie minimal-
nego wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej dla obszaru MW/U1 (obszar wzdłuż 
ul. Na Błonie) do 70%. Na pozostałych ob-
szarach zawnioskowano o powiększenie mi-
nimalnego wskaźnika powierzchni biologicz-
nie czynnej do 60%.
» Z uwagi na proponowaną, bardzo inten-
sywną zabudowę, zawnioskowano o zwięk-
szenie minimalnej liczby stanowisk posto-
jowych dla rowerów o co najmniej 20%.  
W zakresie zieleni i przestrzeni publicznej
» Zawnioskowano o wyznaczenie dodatkowe-
go pasa zieleni oddzielającego obszar miesz-
kalny MWi.1 od obszaru usługowego U3.
» Zawnioskowano o zmianę strefy zieleni 
na wschodnim krańcu obszaru W.1 przy 

ul. Filtrowej na teren zieleni urządzonej 
w celu utworzenia publicznie dostępnego 
skweru.
» Zawnioskowano o wyznaczenie dodatko-
wego obszaru zieleni parkowej (szczególnie 
w rejonie nowej zabudowy mieszkaniowej).
» Zawnioskowano o stworzenie przestrzeni 
publicznych, służących integracji społecz-
ności lokalnych oraz przestrzenie dla usług 
typu żłobki, przedszkola, szkoły na nowych 
terenach planowanych do zabudowy. Zawnio-
skowano o ustalenie nakazu budowy duże-
go placu zabaw na każdym nowym osiedlu 
mieszkaniowym.
» Zawnioskowano o wykreślenie we wschod- 
niej części działki 77/12 obr. K-1 obszaru 
ZPz.1 i w jego miejsce utworzenie strefy zie- 
leni o maksymalnej szerokości 8 m. Zawnio-
skowano również o utworzenie strefy ziele-
ni w południowo-wschodniej części działki 
77/12 o szerokości 25 m i długości 65 m, 
począwszy od południowo-wschodniego na- 
rożnika działki w kierunki zachodnim. Za-
planowane strefy zieleni będą tworzyć na-
turalną izolację obszarów: MW/U1, MW.2, 
MW/Ui1.
» Zawnioskowano o ustalenie strefy zieleni 
w północno-wschodniej części obszaru U5 
(w miejscu istniejącej zieleni).
» Zawnioskowano o zamianę strefy ziele-
ni na działkach 86/12 obr K-1 Krowodrza 
82/4 obr.K-1 Krowodrza na teren ziele-
ni urządzonej, który połączy teren zielony 
ZPz.2 z ulicą Lindego i stworzy dodatkowe 
połączenie piesze na linii północ-południe.
» Zawnioskowano o ustalenie zakazu za-
budowy po stronie południowej działki nr 
77/12 o pasie szerokości 25 m.

z 23 listopada 2020 r.

z 26 listopada 2020 r.

UCHWAŁA Nr 87/2020 
w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia 
ruchu jednokierunkowego na ul. Wesele  
w Krakowie.
Pozytywnie zaopiniowano projekt zmiany 
organizacji ruchu na ul. Wesele w Krakowie, 
polegający na wprowadzeniu ruchu jedno-
kierunkowego, na kierunku od ul. Zarzecze 
do ul. Gabrieli Zapolskiej, z niżej wymienio-
nymi uwagami i propozycjami:
» utrzymanie ruchu dwukierunkowego na 



W tym roku czekają nas nie tylko 
nietypowe święta, ale również 

Sylwester, który zgodnie z obostrzeniami 
nie będzie mogło odbyć się tłumnie na 
Rynku Głównym, jak dotychczas miało to 
miejsce. Jednak jak widać nowe okolicz-
ności generują nowe i wyjątkowe pomy-
sły. Krakowskie Biuro Festiwalowe w tym 
roku postanowiło zadbać o mieszkańców 
Krakowa w nieco inny sposób niż dotych-
czas. Brama Otwarta, open call życzenio-
wy, instalacje artystyczne na terenie Sta-
rego Miasta i Nowej Huty – tak miasto 
planuje uczcić przyjście Nowego Roku. 

Brama Otwarta, projektu Grzegorza 
Skórczewskiego, będzie swoistym porta-
lem przenoszącym krakowian „w czasie”. 
Za jej pośrednictwem będzie można obej- 
rzeć materiały archiwalne z poprzednich 
imprez noworocznych, a także relacje po- 
witania nowego roku w innych miastach. 
Za jej pośrednictwem w Sylwestra oraz 
Nowy Rok wyświetlane będą również ży-

czenia noworoczne składane przez zna-
nych i lubianych mieszkańców Krakowa 
oraz samych krakowian. Niestety termin 
nadsyłania życzeń minął 6 grudnia. 

Ponadto od 31 grudnia br. do 1 stycz-
nia 2021 miasto rozświetli się dziesię-
cioma instalacjami artystycznymi, roz-
mieszczonymi w Starym Mieście i Nowej 
Hucie, wyłonionymi w konkursie „Nowy 
rok, nowa sztuka, nowe media”. Projekty 
instalacji to dzieła lokalnych twórców. 

ⱱ Przemysław Czepurko „Za dzień, za dwa, za noc, 
za trzy” – przy Powiśle 11 powstanie instalacja łą-
cząca elementy świetlne i typograficzne, oparta na 
cytacie z ballady „Nim wstanie dzień”. Melancho-
lijne słowa piosenki idealnie nawiązują do symbo-
licznego odliczania minut, charakterystycznego dla 
sylwestrowej nocy.
ⱱ Małgorzata Kaczmarska „Niezidentyfikowany 
obiekt świetlny” – na placu przed Collegium No-
vum zawiśnie prawdziwie niezidentyfikowany 

obiekt, wchodzący z odbiorcami w wizualno-wer-
balną interakcję, oparty o technologię hologramu 
3D.
ⱱ Hubert Kaszycki „Pattern of Madness” – na pla-
cu na Plantach, na wysokości Muzeum Archeolo-
gicznego zobaczymy instalację operującą światłem 
jako medium, która nawiązuje do problematyki 
społecznej – zagadnień dysfunkcji i chorób psy-
chicznych.
ⱱ Piotr Kowalski „Hidden reflections” – w alei Róż 
pojawi się instalacja zbudowana z metalowych 
elementów, wypełniona laserami. Wszystko po to, 
by dostać namiastkę prawdziwego szaleństwa.
ⱱ Przemysław Krzakiewicz „Przestrzeń Sterylna” – 
dzięki tej instalacji na placu koło Barbakanu pro-
mienie UV-C będą niszczyć DNA koronawirusa, 
tworząc strefę sterylną.
ⱱ Borys Kunkiewicz „RESET” – na ul. Szewskiej 
przeżyjemy prawdziwy reset. Zobaczymy zegar 
odliczający czas do godziny 00.00. A co potem? 
Festiwal animacji i muzyki!
ⱱ Borys Kunkiewicz Studio „Tokamak” – na Małym 
Rynku zjawiskowy Tokamak, czyli źródło energii 
przyszłości. Torusowy kształt tokamaków stał się 
dla artysty symbolem zmian i nadziei na lepsze 
jutro.
ⱱ Dominika Lasota „Kryształy” – plac św. Marii 
Magdaleny wypełni się różnej wielkości kryształa-
mi lodu, płatkami śniegu lub gwiazdami.
ⱱ Barbara Wojewoda „Portrety Mieszczan Kra-
kowskich” – altana na Plantach zamieni się w je-
den wielki lampion stworzony z patchworkowych 
obrazków mieszkańców Krakowa. Praca ma zachę- 
cić do głębszej refleksji nad obecnością podobnych 
naszym bohaterom osób w ich życiu.
ⱱ Elwira Wojtunik i Popesz Csaba Láng „White 
Hole”/„Biała Dziura” – na placu św. Ducha stanie 
praca inspirowana hipotetycznym zjawiskiem bia-
łych dziur, czyli miejsc we wszechświecie, emitują-
cych materię i energię w procesie odwrotnym do 
tego, który zachodzi w czarnych dziurach.

Źródło: Magiczny Kraków
Więcej na: www.kbf.krakow.pl

LISTA SYLWESTROWYCH INSTALACJI:

W Polsce mieszka ok. 1,5 miliona osób 
powyżej 80 r.ż. Połowa z nich żyje sa-

motnie. Co 20. senior nie ma z kim porozmawiać  
i w ogóle nie wychodzi z domu. Skazani na samot-
ność tracą sens życia. Dopada ich apatia, brak 
apetytu oraz strach przed jutrzejszym dniem.

Z rozwiązaniem przychodzi Stowarzyszenie 
mali bracia Ubogich, w którym od 2003 roku 
wspieramy seniorów cierpiących na samotność, 
oferując im trwałą relację z wolontariuszem,  
w myśl słów, że jedynym lekarstwem na samot-
ność jest obecność drugiego człowieka.

Od ponad 17 lat prowadzimy w Polsce Pro-
gram TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ, w ra- 
mach którego organizujemy długoterminowy 

wolontariat towarzyszący na rzecz seniorów ży-
jących w osamotnieniu, w którym nasz wolonta-
riusz regularnie odwiedza podopiecznego, syste-
matycznie dzwoni i wspiera w trudnych chwilach. 
       Mali bracia Ubogich budują w ten sposób nie-
zwykłą – opartą na przyjaźni i zaufaniu – relację 
wolontariusza z samotnym seniorem. 

Do kogo kierujemy Program OBECNOŚĆ? 
Do seniorów żyjących w osamotnieniu, któ-

rzy chcą budować relację z drugim człowiekiem. 
W ostatnich miesiącach, w związku z pandemią, 
wszyscy doświadczyliśmy zamknięcia, izolacji i ro-
snącej bezradności. I samotności przy śniadaniu 
wielkanocnym. Po zniesieniu części ograniczeń 
większość z nas z ulgą powróciła do życia spo-
łecznego i do kontaktów z rodziną. Stowarzysze-
nie mali bracia Ubogich cały czas pamięta jednak  
o tym, że wielu samotnych seniorów pozostało  
w domach, po części w obawie przed korona-
wirusem, a po części dlatego, że długotrwałe 
zamknięcie zmniejszyło ich możliwość samo-
dzielnego poruszania się. Pomóż nam dotrzeć do 
seniorów żyjących w osamotnieniu.

Zapraszamy do Programu również wolonta-
riuszy – osoby dorosłe, które chcą podzielić się 
swoim czasem i uwagą z drugim człowiekiem. 
Wspólne spędzanie czasu, rozmowy, spacery, 

dawanie drugiej osobie poczucia, że jest dla ko-
goś ważna, że jest ktoś, kto o niej pamięta.

Mamy świadomość, że samotność jest jedną 
z wielu bolączek seniorów. Seniorzy często po-
trzebują pomocy, która wykracza poza Program 
OBECNOŚĆ, np. w załatwianiu spraw urzędo-
wych, w czynnościach życia codziennego, usług 
opiekuńczych lub pielęgnacyjnych. Nasze do-
świadczenie pokazuje, że potrzeb seniorów jest 
tak wiele, że przekraczają one zakres działania 
każdej z organizacji, dlatego stawiamy na lokalną 
współpracę z innymi organizacjami, uzupełniając 
się wzajemnie w działaniu na rzecz potrzebują-
cych seniorów. Przyjmując seniora do grona pod-
opiecznych Stowarzyszenia mali bracia Ubogich 
czuwamy nad jego kondycją psychiczną, a w razie 
potrzeby wspieramy w sytuacjach kryzysowych, 
w uzyskaniu specjalistycznej pomocy. 
Na wszystkie zgłoszenia i dodatkowe pytania 
chętnie odpowie:
Paulina Augustyniak – Koordynatorka regionalna 
Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w Krakowie
e-mail: krakow@malibracia.org.pl 
telefon: 574 984 934
W Programie uczestniczy już ok. 700 osób z Warszawy, 
 Pruszkowa, Lublina, Świdnika, Poznania i Wrocławia.
Teraz dołącza do nich Kraków! 


