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◁▷
O planach miejskich inwestycji na terenie Bronowic, z przewodniczącym 
Rady Dzielnicy VI Bronowice — Bogdanem Smokiem, rozmawia Jakub 
Drath, LoveKraków.pl.

PLANY INWESTYCJI MIEJSKICH 
NA TERENIE BRONOWIC

Jakub Drath, LoveKraków.pl: Przed 
Bronowicami kilka ważnych inwesty-
cji. Węzeł przesiadkowy, wały Ruda-
wy, Trasa Balicka, w dalszej perspekty-
wie również Zwierzyniecka. Na które  
z nich Pan czeka, a co budzi obawy?

Bogdan Smok
Przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI Bronowice:

Wszystkie z nich są bardzo istotne 
dla dzielnicy. Z pewnością budowa par-
kingu Park&Ride jest ważna ze wzglę-
du na to, że powstał przystanek kolejo-
wy dla kolei aglomeracyjnej i pociągów 
na lotnisko w Balicach. Z kolei Trasa 
Balicka to ważny element tworzonego 
układu drogowego dotyczącego budo-
wy trasy Zwierzynieckiej, Pychowickiej 
i Łagiewnickiej. Dzięki tej inwestycji 
skróci się czas dojazdu do lotniska w Ba- 
licach, ale także zmniejszy się ruch sa-
mochodowy na ul. Balickiej i Królowej 
Jadwigi. Jeśli chodzi o wały Rudawy, to 
można powiedzieć, że mieszkańcy Kra-
kowa czekają z niecierpliwością na ich 
zagospodarowanie, a w szczególności na 
możliwość poruszania się w sposób bez-
pieczny pieszo i rowerami z możliwością 
skorzystania z zaprojektowanych miejsc 
do odpoczynku i biwakowania. Istot-
nym elementem będzie ich połączenie  
z trasami rowerowymi Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej.

Czy zmieniają się sprawy, z którymi 
mieszkańcy przychodzą do rady dziel-
nicy?

Na pewno na pierwszy plan wysuwa- 
ją się teraz pytania o zieleń. Walczymy 
o to, żeby powstawały nowe parki na 
terenie dzielnicy i dużo się w tej spra-
wie dzieje. Przykładem może być park 
Tetmajera, gdzie jest już opracowana 
koncepcja i projekt. Drugie miejsce to 
park, który jeszcze nie ma nazwy, przy 
rondzie Ofiar Katynia, w miejscu daw-
nego motelu Krak. Deweloper sfinan-
sował tam przygotowanie dokumen-
tacji. Były pewne różnice zdań co do 

tego, jak ten park powinien wyglądać, 
ale generalnie teren na ten cel jest za-
bezpieczony i pomysł na pewno będzie 
realizowany. Kolejny temat to kwestia 
pozyskania parku Sanel, czyli terenu 
pomiędzy ulicami Przybyszewskiego 
i Bandtkiego, graniczącego z parkiem 
Młynówka Królewska. Miasto czyni 
starania, żeby przejąć ten teren, zgod-
nie z planem miejscowym, i otworzyć 
tę przestrzeń dla mieszkańców. Cze-
kamy na to z niecierpliwością. Jest 
też teren zielony przy forcie przy ul. 
Rydla – tam również plan miejscowy 
przewiduje park, miasto przejęło teren  
i przeprowadziło pierwsze prace mo-
dernizacyjne. W sprawie zieleni dużo 
się dzieje także dzięki budżetowi oby-
watelskiemu, mieszkańcy chętnie z tego 
narzędzia korzystają. Jednym z takich 
wygranych projektów, w który sam też 
byłem zaangażowany, są nasadzenia na 
terenie dzielnicy. Projekt jest przygoto- 
wany i w niedługim czasie wzdłuż ulicy 
Bronowickiej i Balickiej pojawi się nowa 
zieleń, żeby upiększyć tę okolicę.

Jednak o ile na nowe drzewa można 
liczyć już wkrótce, to na nowe par-
ki trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Zwłaszcza na ten przy rondzie, gdzie 
wygasło pozwolenie na budowę.

Z pewnością tak. Ale każda z tych 
spraw się toczy, wymaga przygotowa-
nia i wielu rozmów. W przypadku tego 
parku mieszkańcy zgłosili wiele pomy-
słów, inwestor przygotował rozbudo-
wany projekt, a teraz pewnie z części 
elementów trzeba będzie zrezygnować, 
żeby nie wydatkować tak znaczących 
środków, ale żeby park spełniał swoją 
rolę i dobrze służył mieszkańcom.

A co, Pana zdaniem, powinno się zna-
leźć w miejscu po pomniku Koniewa 
przy ul. Armii Krajowej?

To jest już długa historia. Najpierw 
studenci Uniwersytetu Rolniczego,  
w ramach prac dyplomowych opraco-
wali koncepcje tego miejsca. Nie zo-
stały one jednak wykorzystane, miasto 
ogłosiło przetarg na własną koncepcję, 
a na jej podstawie przygotowany został 

projekt budowlany i czeka na realiza-
cję. Ale wciąż otwarta pozostaje kwe-
stia tego cokołu. W konsultacjach doty- 
czących pomnika Armii Krajowej wielu 
mieszkańców wskazywało właśnie to 
miejsce jako potencjalną lokalizację.  
Z jednej strony na ulicę Armii Krajo-
wej, z drugiej na bliskość ronda Ofiar 
Katynia. Z tego co wiem, brana pod 
uwagę jest punktowa zmiana planu 
miejscowego, by możliwe było ustawie-
nie pomnika wyższego, niż to obecnie 
jest przewidziane.

Czyli nie mówimy tu o „Wstędze pa-
mięci”, tylko innym pomniku?

Nie, to będzie zupełnie nowy pro-
jekt, dostosowany do tej lokalizacji. Tu-
taj nie byłoby wystarczająco dużo miej-
sca, by zrealizować tamten pomysł. Nie 
ma takiej możliwości.

Jakie wyzwania widzi Pan jeszcze 
przed dzielnicą na najbliższe lata?

Zarząd dzielnicy czyni starania o bu- 
dowę na terenie naszej dzielnicy krytej 
pływalni i „Orlika” lekkoatletycznego 
dla dzieci i młodzieży. Obiekty te po-
wstałyby w Zespole Szkół Geodezyjno-
-Drogowych i Gospodarki Wodnej przy 
ulicy Lea. Nie możemy też zapominać  
o KS Bronowianka, który wymaga in-
westycji w zakresie budowy zaplecza 
treningowego przy ul. Na Błonie.

Równie ważną inwestycją jest bu-
dowa budynku na cele społeczne przy 
ulicy Młodej Polski. Jesteśmy teraz na 
etapie projektowania. To będzie miej-
sce dla organizacji pozarządowych, 
które bardzo często nie mają lokalu,  
w którym mogłyby prowadzić swoją 
działalność. Do tego Centrum Aktyw-
ności Seniora, świetlica środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży, ale też nowa sie-
dziba dzielnicy, ponieważ obecna nie 
spełnia wymogów, np. nie jest dostoso-
wana do potrzeb osób z niepełnospraw- 
nościami. Poza tym, mamy nadzieję, że 
w najbliższym czasie opracowane zo-
staną kolejne plany zagospodarowania 
przestrzennego. Obecnie mamy jeszcze 
dwa obszary, w których czekamy na 
przystąpienie do opracowania planu  
i jeśli to się uda, będziemy mieć dziel-
nicę pokrytą planami w 100%.

Tekst ukazał się na portalu lovekrakow.pl. 
Dzięki uprzejmości redakcji portalu i autora 
został udostępniony do druku.
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◁▷

Prezydent Miasta Krakowa za-
prasza na konsultacje dotyczące 

prac nad nowym Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa – 
Część I – Uwarunkowania. Konsultacje 
są kierowane do mieszkańców Krakowa 
oraz organizacji pozarządowych.

Ich celem jest przedstawienie har-
monogramu dalszych prac nad Stu-
dium, zaprezentowanie zebranych in-
formacji o mieście, a przede wszystkim 
sformułowanie wytycznych, postulatów 
i oczekiwań co do dalszych kierunków 
rozwoju w oparciu o przedstawione 
uwarunkowania w danym polu tema-
tycznym. Zebrane opinie posłużą jako 
inspiracja do dalszych prac nad Stu-
dium.

Materiały promocyjne oraz informa-
cje dotyczące sporządzanego dokumen-
tu Studium można uzyskać na stronie: 
www.bip.krakow.pl.

Mieszkańcy Krakowa, mają możliwość:
○ przekazać swoje wnioski/uwagi lub 
propozycje za pomocą formularza kon-
sultacyjnego, udostępnionego w trakcie 
spotkań konsultacyjnych i na stronie: 
www.zaprojektujmykrakow.org w ter-
minie określonym na spotkaniach kon-
sultacyjnych, 
○ kontaktu z ekspertem podczas spo-
tkań konsultacyjnych z możliwością za-
dawania pytań bezpośrednio i on-line, 
a także telefonicznie – 25 listopada od 
godz. 10.00 do 15.00 (tel. 12 616 8526),
○ wziąć udział w spotkaniach konsul-
tacyjnych oraz w warsztatach. Dwa  
z pięciu takich spotkań już się odbyły. 
Kolejne, 27 października oraz 15 i 23 
listopada br. od godz. 16.00 do 20.00, 
w sali konferencyjnej w Tauron Arenie 
(ul. Lema 7, 31-571 Kraków) po wcze-
śniejszej rejestracji* na stronie:
www.zaprojektujmykrakow.org.

Dwa pierwsze spotkania dotyczyły 
Dziedzictwa kulturowego i krajobrazo-
wego miasta oraz Komunikacji i Infra-
struktury. 

Konsultacje będą trwały 
do 26 listopada 2021 r. 

Pozostałe obszary tematyczne to: 
Mieszkanie – spotkanie 27 październi-
ka, Praca – 15 listopada oraz Środowi-
sko i rekreacja – 23 listopada. Wszystkie 
spotkania odbędą się o godzinie 16:00 
i będą mieć charakter warsztatów sta-
cjonarnych, które transmitowane będą 
również on-line. Podczas spotkań kon-
sultacyjnych na pytania mieszkańców 
odpowiedzą eksperci z danego zakresu 
tematycznego.

* Ze względu na kwestie organizacyjne  
i obostrzenia sanitarne związane z pande-
mią koronawirusa, w spotkaniach będzie 
mogła wziąć udział ograniczona liczba osób.  
W związku z określoną pulą miejsc – decy-
duje kolejność zgłoszeń. W sytuacji wyczer-
pania się puli miejsc, mieszkańcy którzy nie 
znaleźli się na liście uczestników spotkań 
stacjonarnych, będą mogli wziąć udział  
w spotkaniu w formie on-line, z możliwością 
zadawania pytań i zgłaszania postulatów.

Rejestrować należy się na każde spotka-
nie osobno (formularz dostępny będzie na 
dwa tygodnie przed każdym spotkaniem).

Wszyscy zainteresowani będą mogli 
skorzystać z transmisji on-line spotkania za 
pomocą strony internetowej www.zaprojek-
tujmykrakow.org oraz na profilu Facebook, 
YouTube oraz Instagram. Zapraszamy do 
skorzystania również z tej formy spotkania 
konsultacyjnego (bez możliwości zadawania 
pytań i zgłaszania postulatów). Transmisje 
rozpoczną się o godz. 16:00. 

parki krajobrazowe
podobszar uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń 
powietrza oraz granica obszaru ograniczonego użytkowania

strefa uciążliwości 150 m od krawędzi jezdni autostrady 
wg decyzji o lokalizacji autostrady

obszar ograniczonego użytkowania lotniska Balice
(strefy A, B, C)

otulina parków krajobrazowych

rezerwaty przyrody

użytki ekologiczne

obszary Natura 2000

siedliska chronione

lasy

parki rzeczne

korytarze ekologiczne

obszary wymiany powietrza

obszary o najwyższym
walorze przyrodniczym
obszary o wysokim
walorze przyrodniczym

strefa kształtowania systemu
przyrodniczego

RYSUNEK ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
KIERUNKI I ZASADY OCHRONY I ROZWOJU

załącznik do uchwały Nr CXII/1700/14 RMK z 9 lipca 2014 r.

UMK - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Obecnie
obowiązujące 
kierunki
Studium 
w zakresie
ochrony
przyrody
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◁▷MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Jak już Państwo wiecie trwają kon- 
sultacje do Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa. Studium  
nie stanowi aktu prawa miejscowego, 
ale to kluczowy dokument, który jest 
podstawą zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ideą 
jego jest stworzenie kierunków rozwoju 
naszego miasta do 2050 roku. 

W konsultacjach może wziąć udział 
każdy mieszkaniec Krakowa. W chwi-
li zamknięcia numeru jesteśmy już 
po dwóch spotkaniach konsultacyj-
nych, w których brałam udział. Podczas 
pierwszego z nich zwróciłam uwagę na 
konieczność ochrony terenów cennych 
przyrodniczo, osi widokowych i pano-
ram miasta Krakowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem krajobrazów rozcią-
gających się u podnóża niecki krakow-
skiej (np. widok na pasmo Sokolca z ul. 
Łupaszki czy bliski każdej osobie zwią-
zanej z Bronowicami widok spod Krzy-
ża Pod Lipką). Tereny raz zabudowane 
utracimy bezpowrotnie dla przyszłych 
pokoleń. Podniosłam też kwestię ochro-
ny przed zabudową Fortu Bronowice 
i Fortu Mydlniki. Jako tereny na które 
szczególnie należy zwrócić uwagę w za- 
kresie przeznaczenia ich pod zieleń  
w Studium wskazałam Park Radzikow-
skiego i działkę na osiedlu Widok, na 
której mógłby powstać największy blok 
na osiedlu (kontynuacja bloku zwanego 
Tatrami) – teren ten jest w miejscowym 
planie zagospodarowania przeznaczony 
pod zieleń, ale w Studium stanowiącym 
podstawę planów należy to skorygować. 
Przedstawiłam postulaty, aby zwróco-
no uwagę, że nasze dziedzictwo kultu-
rowe i  krajobrazowe to nie tylko Stare 
Miasto, ale też niezwykle cenne tereny, 
które znajdują się poza centrum. Miasto 
powinno rozwijać się w sposób zrówno-
ważony, a nie nadmiernie ekspansyw-
ny. Podczas dyskusji panelowej oprócz 
wyżej wymienionych obszarów, które 
należy chronić wskazałam Młynówkę 

Królewską, Park Tetmajera, Wapiennik 
w Mydlnikach oraz – na prośbę Pana 
Przewodniczącego – układ urbani-
styczny osiedli: Krzywy Zaułek-Rydla, 
Wiedeńska-Zarzecze, COH-u przy Lea. 
W wystąpieniu postulowałam o ochronę 
zieleni, zrównoważony rozwój i współ-
pracę z mieszkańcami. Utrzymywanie 
obecnych i tworzenie nowych tras krajo-
brazowo-widokowych, jako ciągów pie-
szych i rowerowych.

 Kolejne spotkania dotyczyło infra-
struktury i komunikacji. Radny Tomasz 
Fabiańczyk wnioskował o ochronę tere-
nów zielonych w kontekście przebiegu 
Trasy Balickiej – wskazując na zagro-
żenie degradacją i utratą tych terenów 
oraz potrzebę rozważenia zmniejszenia 
wymiaru tej inwestycji ze względu na 
konieczność ochrony terenów rekreacyj- 
nych. Z kolei ja w swoim wystąpieniu 
wskazałam na wykluczenie infrastruk-
turalne i komunikacyjne terenów poło-
żonych pomiędzy ul. Pasternik a Balicką 
(brak dostępu do transportu publiczne-
go, brak infrastruktury czy nawet na-
wierzchni na ul. Truszkowskiego, brak 
chodników, dostępu do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej). Ponadto potrzebę 
realizacji alternatywnej linii tramwajo-
wej do Bronowic, przynajmniej do Ron-
da Ofiar Katynia (problem ul. Opolskiej) 
oraz problem wykluczenia komunikacyj-
nego obrzeży Krakowa, ze szczególnym 
uwzględnieniem północno-zachodniej 
jego części. Podniosłam również kwe-
stię infrastruktury, nienadążającej za 
rozwojem miasta. Zwróciłam uwagę na 
fakt, że aby korzystać z komunikacji 
publicznej musi ona po prostu występo- 
wać na danym terenie i być niezawodna. 
Podkreśliłam brak połączenia z dziel-
nicą Zwierzyniec, zarówno w kwestii 
połączeń autobusowych, jak i fatalnie 
rozwiązanych połączeń pieszo-rowero-
wych, obecnie realizowanych przez ul. 
Na Błonie i Zakliki z Mydlnik. Wnio- 
skowałam o utworzenie nie tylko nowych 
kładek dla pieszych i rowerzystów, ale 
również pochylenie się nad alternatyw-
nymi sposobami łączenia dwóch brze- 
gów rzek przeprawą w formie promu 

Drodzy Państwo, drugi temat jaki 
chciałam poruszyć to temat par-

ku, wymagający nieustannego śledzenia 
i zaangażowania, pomimo czego i tak 
posuwa się bardzo powoli. Mamy doku-
mentację zgłoszenia na pierwszy etap 
prac, obejmujący teren od parkingu do 
źródełka. Wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg na realizację – jak zapewnił 
Pan Dyrektor Piotr Kempf, którego by-
łam gościem. Dzięki otwartości  i wsta-
wiennictwu Pana Andrzeja Kuliga – 
I Zastępcy Prezydenta Miasta Krako-
wa – projektantka powinna wprowa-
dzić zmiany do projektu budowlanego 
i ponownie pochylić się nad uwagami 
zgłoszonymi przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice w marcu 2021. Dzięki temu 
być może pożegnamy się z wizją meta-
lowych platform, które zastąpią drew-
niane. Schody prowadzące do źródełka 
powinny również zostać wyremontowa-
ne. Ostatnie dwa schodki należą do ma-
jątku parafii, ZZM ma podjąć rozmowy  
z Księdzem Proboszczem i mam nadzie-
ję, że po wyrażeniu zgody wyremontu- 
jemy całość schodów (do tej pory były 
one wyłączone z planowanych prac). 
Niestety nad każdym drobiazgiem trze-
ba spędzić dość sporo czasu, aby w świe- 
tle obowiązujących przepisów powstał 
nam park przyjazny mieszkańcom. 

Chodnik od ronda do pasieki ma wy-
dłużony czas złożenia dokumentacji pro-
jektowej (pamiętają Państwo, że wcześniej 
zmagałam się z pomyłem przebudowy 
całej ulicy Tetmajera na tym odcinku, do 
pełnowymiarowej drogi kosztem wycin-
ki zagajnika z krzyżem). Tym razem po-
wodem podobno jest oświetlenie na tym 
odcinku, co jest szokującym pomysłem, 
bo niespełna dwa lata temu Rada Dziel-
nicy VI sfinansowała oświetlenie wspo-
mnianego odcinka. Natomiast odcinek od 
ronda do ul. Truszkowskiego nadal stra-
szy ciemnościami, ale zabezpieczono już  
w budżecie dzielnicy środki na przyszły 
rok na projekt oświetlenia. 

lub mostu pontonowego (kwestia nie 
tylko dotycząca Dzielnicy VI, ale również 
rzek w mieście). 

Szanowni Państwo gorąco zachęcam 
do udziału w konsultacjach, szczególnie 
ostatnim spotkaniu, które wydaje się być 
ważne dla mieszkańców, ponieważ te-
matem jego jest środowisko i rekreacja.

PARK TETMAJERA
• • •

Studium
dla Krakowa

Konsultacje
społeczne
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RYDLÓWKI MUZEUM KRAKOWA
Zespół

◁▷
Medal św. Krzysztofa
dla Rady Dzielnicy VI
Bronowice

Rydlówka to wyjątkowe miejsce 
na kulturalnej mapie Polski. 

Miejsce historyczne, przesiąknięte mło-
dopolską sztuką, wielką literaturą i na-
rodowymi tradycjami. Kiedy, począw-
szy od 2015 roku Muzeum Krakowa 
podjęło się niełatwego zadania remontu 
dworku, konserwacji zgromadzonych 
w nim obiektów i urządzenia na nowo 
ekspozycji muzealnej, nie zdawaliśmy 
sobie w pełni sprawy, jakie skarby kry-
je to magiczne miejsce. Po trzech la-
tach intensywnej pracy udało nam się 
otworzyć na nowo Rydlówkę. Dopiero 
wówczas przekonaliśmy się jaką moc 
ma to miejsce. Nie tylko w kontekście 
działalności muzealniczej i upamięt-
niana przeszłości, ale przede wszystkim  
w kontekście troski o niematerialne 
dziedzictwo Bronowic Małych, pielę-
gnowanie lokalnych tradycji jak „Osa-
dzanie Chochoła” i tworzenia twórczej 
przestrzeni dla mieszkańców Dzielnicy 
VI Bronowice.

Organizujemy różnorodne warszta-
ty artystyczne, wykłady z historii sztuki 
i literatury, koncerty muzyczne, spotka-
nia i spacery, w których czynny udział 
biorą mieszkańcy Bronowic i Krakowa. 
Rydlówka przyciąga również turystów 
z różnych zakątków Polski, a nawet 

świata, ale jednocześnie jest miejscem 
otwartym na potrzeby i pomysły lokal-
nej społeczności. Tu, na co dzień, my 
muzealnicy spotykamy się i wspólnie 
działamy z mieszkańcami, starając się, 
by muzealna przestrzeń była miejscem 
dialogu, wzajemnej inspiracji i zapalni-
kiem uwalniającym w odwiedzających 
nas osób ich potencjał i energię.

Wszystkie nasze działania nie były-
by jednak możliwe gdyby nie ogromne 
wsparcie i kredyt zaufania, jaki otrzy-
mujemy od mieszkańców i reprezentu-
jących ich Radnych Dzielnicy VI Brono-
wice. Państwo Radni, na czele z Panem 
Przewodniczącym Bogdanem Smokiem 
wspaniale rozumieją naszą muzealną 
misję i wspierają ją na wszelkie możli- 
we sposoby. Ta współpraca od samego 
początku układa się wyjątkowo zgod-
nie, co bardzo pomaga nam w codzien-
nej pracy. Nadaje jej też dodatkowego 
sensu, ponieważ gdy widzimy, że to co 

robimy jest ważne dla lokalnej społecz-
ności, dodatkowo nas motywuje. 

Mając na uwadze nieocenione 
wsparcie Rady Dzielnicy VI Bronowice 
dla Rydlówki i podejmowanych przez 
nią inicjatyw, Muzeum Krakowa posta-
nowiło wyrazić swoją wdzięczność ho-
norując Radę Dzielnicy VI Bronowice 
Medalem św. Krzysztofa. Uroczystość 
ta odbyła się 21 października w głównej 
siedzibie Muzeum – Pałacu Krzysztofo-
ry. Była to wyjątkowa, bo już X edycja 
wręczania Medali św. Krzysztofa. Me-
dal został przekazany na ręce Przewod-
niczącego Rady Bogdana Smoka przez 
Przewodniczącego Kapituły Medalu św. 
Krzysztofa Prezydenta Miasta Krako-
wa. Gratulacje złożyli Radzie Dzielnicy 
VI Bronowice również obecni Senator 
Adam Klich, Wojewoda Małopolski Łu-
kasz Kmita i oczywiście Dyrektor Mu-
zeum Krakowa Michał Niezabitowski.

Medale św. Krzysztofa, przyznane 
zostały także w dwóch innych katego- 
riach: za wsparcie merytoryczne wy-
różniono przewodniczącą Związku 
Krakowian w Izraelu Lili Haber, za 
kultywowanie tradycji nagrodzono dra 
Andrzeja Nowakowskiego, który wspo-
mógł zabiegi Muzeum o przywróceniu 
miastu i jego mieszkańcom głosu dzwo- 
nu Bolesław z Wieży Ratuszowej. To 
były wyróżnienia zaległe, za rok 2019. 
Co do roku 2020 Kapituła Medalu była 
zgodna: tu nie mogło być podziału na 
kategorie, a jedno, zbiorowe wyróżnie-
nie: dla całego krakowskiego środowi-
ska medycznego za walkę z pandemią. 
Medal przekazano na ręce prof. An-
drzeja Matyji, prezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej.

Dziękujemy więc Państwu jeszcze 
raz serdecznie za wspieranie działań 
oddziału Rydlówka Muzeum Krakowa! 
I zapraszamy do nas zawsze – nie tylko 
na wystawy i wydarzenia muzealne, ale 
także po to, by po sąsiedzku porozma-
wiać. Nasze Muzeum, pomimo sędzi-
wego wieku (w tym roku obchodzimy 
122. urodziny), nieustannie się zmienia 
i rozwija, otwiera na mieszkańców. Sta-
je się też miejscem rozmowy nie tylko 
o Krakowie historycznym, tym sprzed 
100 czy 200 lat, ale tym obecnym  
i przyszłym. Teraźniejszość i przyszłość 
Bronowic jest dla nas równie ważna, 
jak ta uwieczniona w „Weselu”! 

Medal św. Krzysztofa

Pamiątkowe zdjęcie tuż po wręczeniu medalu
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Mijają kolejne miesiące i dni 
2021 roku, niosąc ze sobą 

liczne problemy z jakimi przychodzi 
nam się zmierzyć. U wielu z nas budzą 
niepokój rosnące rachunki za miesz-
kania, przedkładane przez Spółdziel-
nie Mieszkaniowe czy też zarządców 
Wspólnot Mieszkaniowych. Trzeba ja-
sno powiedzieć – nie jest to wina złe-
go zarządzania, a jedynie rosnących 
gwałtownie cen energii elektrycznej, 
gazu, centralnego ogrzewania, a także 
benzyny. Jednym słowem są to koszty 
niezależne, ale mające wpływ na na-
prawy i remonty bieżące, prowadzone 
w zasobach mieszkaniowych. Rosną 
także ceny materiałów budowlanych, 
narzędzi i akcesoriów hydraulicznych 
oraz usług. Obecna sytuacja sprawia, 
że wiele z planowanych przedsięwzięć 
podejmowanych przez Rady Dzielnic,  
a także Radę Miasta, musiało w trakcie 
roku ulec korekcie lub przesunięciu na 
kolejne lata. 

Pomimo licznych trudności udało 
nam się zrealizować wiele zadań, a nie-
które nawet rozpocząć, poprzez uru-
chomienie opracowań projektów. Od 
lat nasze starania o budowę dzielnico-
wego budynku spotkań mieszkańców 
Bronowic jest na etapie wystąpienia  
o warunki zabudowy. 

Radością napawa też fakt, że dzię-
ki usilnym staraniom Komisji Edu-
kacji, Sportu i Rekreacji nasze szkoły 
przeprowadziły planowane remonty. 
W szkole w Mydlnikach przeprowa-
dzono remont kanalizacji i wymie-
niono podłogę w świetlicy szkolnej. 
Na os. Widok w szkole zostały poma- 
lowane korytarze na II piętrze, klatki 
schodowe, stołówka oraz wymienio-
no wykładziny podłogowe. W szkole 
przy ul. Katowickiej, w Bronowicach 
Małych, wykonano zadaszenie nad 
wyjściem ewakuacyjnym z sali gim-
nastycznej, wymieniono oświetlenie 

w salach lekcyjnych i pomieszczeniach 
szkolnych. Szkoła na os. Rydla wymie-
niła wykładziny, typu linoleum na ko-
rytarzach, realizując tym samym zale-
cenia straży pożarnej. 

Zostały także wykonane remonty, 
zaplanowane w naszych przedszkolach. 
Udało się poprawić warunki nauki na-
szym najmłodszym mieszkańcom. 

To o czym wspominam, to tylko nie-
wielka część zrealizowanych zadań, bo 
dotycząca jedynie szkół i przedszkoli. 

Tu pragnę skierować słowa podzię-
kowania dla niezwykle życzliwej Pani 
Dyrektor MCOO – Beaty Trackiej-Sam-
borskiej oraz wszystkich Dyrektorów 
szkół i przedszkoli w Dzielnicy VI, za 
ich codzienną troskę i zaangażowanie. 
Mamy świadomość, że do końca roku zo-
stało zaledwie kilka tygodni, ale liczymy 
że będzie to czas intensywnych działań, 
by wiele istotnych zadań zostało jeszcze 
pomyślnie zrealizowanych.  

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. 
„Asystent dla seniorów 85+ i osób  

z niepełnosprawnościami 70+”, które finan-
suje Gmina Miejska Kraków. Projekt jest adre- 
sowany do osób w wieku 85+ oraz do osób 
wieku 70+ z niepełnosprawnościami, za-
mieszkałych w mieście Krakowie. W ramach 
zadania zapewniona będzie usługa asystenta 
dla co najmniej 120 osób w wieku 85+ oraz  
dla osób wieku 70+ z niepełnosprawno-
ściami, zamieszkałych w mieście Krakowie. 
Usługi asystenta w szczególności polegać 
będą na pomocy uczestnikom zadania: 
● w towarzyszeniu w miejscu zamieszkania 
(np. wspólne czytanie, gotowanie itd.) ● wyj-
ściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane 
przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, 
placówki oświatowe, szkoleniowe, kultural-
ne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz 
rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, in-
stytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/
sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.

● w wyjściu na zajęcia rehabili-
tacyjne ● zakupach z aktywnym 
udziałem uczestnika przy ich 
realizacji ● załatwianiu spraw 
urzędowych ● w nawiązywaniu 
kontaktu/współpracy z różnego 
rodzaju instytucjami i organi-
zacjami ● w korzystaniu z dóbr 
kultury (muzeum, teatr, kino, 
galerie sztuki, etc.).

Usługi asystenta będą reali-
zowane przez 7 dni w tygodniu, 
w godz. 7-22 (w uzasadnionych 
przypadkach godziny usług 

Drodzy Mieszkańcy!

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

mogą być zmienione). Limit godzin usług asy-
stenta przypadających na jednego uczestni-
ka wynosi 50 godzin w kwartale. Pod opieką 
asystenta w tym samym czasie może pozo-
stawać tylko 1 uczestnik. Usługi asystenckie 
realizowane w ramach zadania będą bez-
płatne dla Uczestników zadania. Aby zgłosić 
się do udziału w zadaniu należy zadzwonić 
pod nr tel. +48 512 914 645, w godzinach 
10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału 
w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trój-
stronny, którego stronami będą uczestnik 
lub jego opiekun prawny, fundacja Interna-
tionaler Bund Polska oraz asystent.

Szczegóły projektu oraz regulamin i kartę 
zgłoszenia znajdą Państwo na stronie:
w w w . i b - p o l s k a . p l /a k t u a l n o s c i /
a s y s t e n t - s e n i o r o w - 8 5 - i - o s o b - z -
niepelnosprawnosciami-70/
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13 października 2021 r. w Ze- 
spole Szkół Geodezyjno-

-Drogowych i Gospodarki Wodnej przy 
ul. Lea 235 odbył się Lokalny Żonki-
lowy Marsz Nadziei, połączony z zakła-
daniem przyszkolnego, żonkilowego 
poletka. W tym dniu uczniowie klas lo- 
gistycznych, ochrony środowiska i geo-
dezji przyszli do szkoły ubrani na żółto 
z przygotowanym żonkilowym transpa- 
rentem i ruszyli marszem spod szkoły 
ulicami dzielnicy: Lea, Przybyszewskie-
go, Drzymały, Armii Krajowej na miej-
sce sadzenia żonkilowego poletka. 

Sadzonki zostały zakupione przez Sa- 
morząd Uczniowski. Uczestnicy marszu 

Lokalny Żonkilowy 

Marsz Nadziei

wsparli akcję także własny-
mi cebulkami i sadzonkami.

Przygotowanie i zorga-
nizowanie marszu oraz sa-
dzenie żonkili przyniosły 
uczniom radość i satysfakcję 
ze wspólnego działania na 
rzecz Hospicjum św. Łaza-
rza w Krakowie, które jako 
cel swojej działalności ob-
rało troskę o ludzi chorych 
u kresu życiowej drogi i ich 
rodziny.

AGATA CZAJOWSKA
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Od ponad dwóch miesięcy w Ga-
lerii Bronowice działa pierwszy 

małopolski punkt szczepień powszech-
nych przeciw Covid-19, zlokalizowa- 
ny w centrum handlowym. Dotychczas  
z jego oferty skorzystało prawie 12 tys. 
osób (dane z września). Zgodnie z najnow-
szymi zaleceniami w punkcie można 
również przyjąć przypominającą trze-
cią dawką szczepionki. Klienci mogą 
zaszczepić się przy okazji zakupów bez 
konieczności wcześniejszej rejestracji.  

Trzecia, przypominająca dawka szcze- 
pionki może być podana od pełnego 
cyklu szczepienia, tj. od daty przyjęcia  

drugiej dawki (lub jednorazowej w przy- 
padku preparatu Johnson&Johnson) 
po upływie minimum pół roku.

Szczepienia przypominającą daw-
ką wakcyny przeciw Covid-19 reali-
zowane są zawsze preparatem firmy 
Pfizer, bez względu na to, jaki rodzaj 
szczepionki dana osoba otrzymała 
wcześniej – podkreśla Agata Junger-
-Kłosowska z Centrum Medycznego 
UNIMED Kraków, organizatora punk-
tu w Galerii Bronowice.

Równolegle z podawaniem przypo-
minającej dawki szczepionki przeciw 
Covid-19, punkt w Galerii Bronowice 
realizuje swoje wcześniejsze zadanie. 
Klienci mogą skorzystać tu ze szcze- 
pienia pełnym cyklem preparatów fir- 
my Pfizer, Moderna oraz Johnson 
&Johnson, jak również przyjąć drugą 
dawkę bez względu na miejsce poda-
nia pierwszej. Warunkiem przyjęcia  

drugiej dawki jest upłynięcie mini-
malnego okresu pomiędzy dawkami. 
W lokalu możliwe jest również szcze-
pienie dzieci i młodzieży od 12. rż., na 
miejscu dostępni są kwalifikujący do 
szczepienia lekarze, mający na co dzień 
doskonały kontakt z najmłodszymi. 
Dzieciom podawany jest dwudawkowy 
preparat firmy Pfizer. 

Z oferty punktu szczepień w naszej 
Galerii skorzystać można przy okazji 
zakupów w obiekcie, wizyty w kinie 
czy spotkania ze znajomymi w restau-
racji. Lokal znajduje się na parterze, 
tuż przy wjeździe z parkingu, nieopo-
dal wejścia do Auchan. Nie obowią-
zują wcześniejsze zapisy, a o komfort 
i bezpieczeństwo osób szczepiących 
się dba wykwalifikowany personel 
medyczny oraz lekarze – mówi Alek-
sandra Mańka, Dyrektor Galerii Bro-
nowice.

Przypominająca dawka szczepionki przeciw Covid-19 
dostępna w Punkcie Szczepień w Galerii Bronowice
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Uprzejmie informujemy, że Filia 24 Biblioteki Kraków mieszcząca się w budyn- 
ku Jordanówki na Osiedlu Widok (ul. Na Błonie 13 d) od ostatniego tygodnia 

października do końca roku będzie zamknięta z powodu remontu. Szczegółowe infor-
macje odnośnie konkretnych dat zamknięcia będą widniały na stronie internetowej 
Biblioteki Kraków: www.biblioteka.krakow.pl.

Będziemy na Państwa czekać w powiększonym i odnowionym lokalu bibliotecznym. 
Do zobaczenia po remoncie

Bibliotekarze z Filii 24

REMONT W BIBLIOTECE

Od marca tego roku Fundacja Internatio-
naler Bund Polska (www.ib-polska.pl) 

jest operatorem Centrum Wielokulturowe-
go w Krakowie (projekt realizowany na zle-
cenie Miasta Krakowa), w ramach którego 
działa również Punkt Informacyjny dla Ob-
cokrajowców.

Prowadzimy działania międzykulturowe, 
organizujemy spotkania, projekcje, debaty, 
warsztaty kulinarne, konferencje, seminaria 
i inne wydarzenia.
» Centrum Wielokulturowe podejmuje 
też działania w zakresie: • informowania 
mieszkańców Krakowa na temat organi-
zacji działających na rzecz migrantów oraz 
mniejszości narodowych i etnicznych, dzia-
łających w mieście • organizowania zajęć 
integracyjnych dla obcokrajowców oraz 
członków mniejszości narodowych i etnicz-
nych z przedstawicielami społeczeństwa 
przyjmującego • pomocy w zakresie zrze- 
szania się i samoorganizacji, aktywizowania 
cudzoziemców i włączanie ich w inicjatywy 
lokalne • wsparcia cudzoziemców i mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w realizacji wy-
darzeń prezentujących kulturę oraz historię 
swoich krajów • budowania bazy wolonta-
riuszy i pośredniczenia w kontaktach między 
obcokrajowcami a wolontariuszami • organi-
zacji działań edukacyjnych dla obcokrajow-
ców oraz Polaków mieszkających w Krako- 
wie • popularyzowania wiedzy wśród cudzo-
ziemców mniejszości narodowych i etnicz-
nych na temat wydarzeń kulturalno-oświa-
towych realizowanych w Krakowie.

Centrum Wielokulturowe jest czynne 
od poniedziałku do czwartku 

w godzinach 10:00-18:00 
w siedzibie przy al. Daszyńskiego 22

tel. +48 517 448 487, 
e-mail: centrum@open.krakow.pl. 

Specjalny dyżur koordynatora Centrum 
odbywa się we wtorki od 10:00-14:00 

i czwartki od 14:00 do 18:00.

» Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców  
oferuje usługi z zakresu: • udzielania infor-
macji na temat procedur związanych z lega-
lizacją pobytu, uzyskania obywatelstwa oraz 
pozwolenia o pracę • usług informacyjnych 
dotyczących oferty GMK (w zakresie edukacji, 
służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, 

Centrum Wielokulturowe
w Krakowie

rynku pracy, meldunku, zatrudnienia, pomocy 
os. bezrobotnym i znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej, bądź dotkniętych niepełnospraw-
nością) • pomocy osobom dotkniętym dyskry-
minacją lub ofiarom przemocy. 
Można skorzystać też: • z bezpłatnej pomo-
cy prawnej • ze wsparcia psychologicznego 
• z usługi tłumaczy i asystentów cudzo-
ziemskich.

Punkt Informacyjny 
dla Obcokrajowców działa

od wtorku do piątku 
w godzinach 9:00-19:00 

a także w każdy ostatni weekend miesiąca 
w godzinach 9:00-14:00 pod numerem 

telefonu +48 887 201 598 oraz stacjonarnie 
również w lokalu przy al. Daszyńskiego 22 

(parter, lokal narożny).
Dyżury radców prawnych 

w Punkcie Informacyjnym odbywają się 
w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 

19.00 pod jednym z numerów telefonu: 
+48 510 080 765, +48 510 065 321 

lub osobiście.

Zapytania można wysyłać także na adres: 
punkt@open.krakow.pl oraz w wiadomości 
prywatnej na naszym profilu na Facebooku 
FB @MigrantInfoPointKrk 
www.facebook.com/MigrantInfoPointKrk 

Bezpłatne szczepienia
przeciw meningokokom

Jest już możliwa rejestracja na bezpłatne 
szczepienia przeciw meningokokom typu B 
dla dzieci do lat 2. Są one zalecane osobom 
narażonym na przebywanie w dużych skupi-
skach, w grupie niemowląt i dzieci, szczegól-
nie chodzących do żłobka, przedszkola lub 
szkoły.

Meningokoki są najczęściej przyczyną za-
palenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sep-
sy, określanymi wspólnie mianem inwazyjnej 
choroby meningokokowej. Stanowi ona bez-
pośrednie zagrożenie zdrowia i życia, dlatego 
osoba z podejrzeniem takiego zakażenia po-
winna natychmiast trafić do szpitala. Jedyną 
swoistą metodą profilaktyki zakażeń menin-
gokokowych są szczepienia ochronne.

Szczepienia wykonuje: Szpital Specjali-
styczny im. Stefana Żeromskiego na os. Na 
Skarpie 66, Budynek H, zlokalizowany obok 
Oddziału Pediatrycznego.

Program finansowany jest przez Kraków i wojewódz-
two małopolskie ze środków przekazanych w formie 
dotacji celowej na realizację zadania „Bezpieczni bo 
zaszczepieni” pn. „Program polityki zdrowotnej doty- 
czący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Mało-
polsce na lata 2020-2027”. Realizacją programu szcze-
pień są objęte dzieci mieszkające w Krakowie.

Rejestracji można dokonywać 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 18.00 
tel. 12 622 94 63 lub 734 218 445. 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

 Szczepienia potrwają do 3 grudnia.
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XXXIV sesja Rady Dziel-
nicy VI Brono-

wice odbyła się 23 września 2021 r. Podjęto 
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXIV/252/2021
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2021.
Rada zawnioskowała o dokonanie przenie- 
sienia środków finansowych na „Obsługę 
Dzielnic” w roku 2021, w sposób przedsta-
wiony poniżej. W następujących paragra-
fach poszczególne kwoty zmniejszono o: 
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne –  
13 zł; § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 
223 zł; § 4170 – Wynagrodzenia bezosobo-
we 6 zł; § 4220 – Zakup środków żywności 
– 100 zł; § 4300 – Zakup usług pozostałych –  
219 zł; § 4360 – Opłaty z tytułu zaku-
pu usług telekomunikacyjnych – 448 zł;  
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez pod-
miot zatrudniający – 110 zł. Otrzymane środki 
wysokości 1 119 zł przeniesiono, zwiększając  
o nie  kwotę w § 4210 – Zakup materiałów i wy-
posażenia.
UCHWAŁA Nr XXXIV/253/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022.
Zmieniono zakresy rzeczowe zadań przy-
jętych Uchwałą Nr XXXI/238/2021 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 01.07.2021 r.  
w następujący sposób: 
» z zadania: „Zajęcia usprawniające w wo-
dzie dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej z fizjoterapeutą – konkurs ofert” na 
zadanie: „Zajęcia usprawniające w wodzie 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
z fizjoterapeutą – konkurs ofert (II i III/IV 
kwartał)”. Kwota 10 000 zł i realizator SZ 
pozostały bez zmian.
» z zadania: „Zajęcia usprawniające w wo-
dzie dla seniorów z orzeczoną niepełno-
sprawnością – konkurs ofert” na zadanie: 
„Zajęcia usprawniające w wodzie dla se-
niorów z orzeczoną niepełnosprawnością 
– konkurs ofert (II i III/IV kwartał)”. Kwo-
ta 10 000 zł i realizator SZ pozostały bez 
zmian.
» z zadania: „Tato mamo odpocznij – zaję-
cia w wodzie dla rodziców dzieci niepełno-
sprawnych konkurs ofert w trybie art. 19a” 
na zadanie: „Tato mamo odpocznij – zaję-
cia w wodzie dla rodziców dzieci niepełno-
sprawnych konkurs ofert w trybie art. 19a 
(II i III/IV kwartał)”. Kwota 10 000 zł i re-
alizator SZ pozostały bez zmian.
» z zadania: „Organizacja turnusu rehabilita-
cyjnego dla mieszkańców z orzeczoną niepeł- 
nosprawnością z Dzielnicy VI Bronowice – 

• • •

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

konkurs ofert” na zadanie: „Organizacja 
turnusu rehabilitacyjnego dla mieszkańców 
z orzeczoną niepełnosprawnością z Dziel-
nicy VI Bronowice – konkurs ofert (III/IV 
kwartał)”. Kwota 7 000 zł i realizator SZ po-
zostały bez zmian.
» z zadania: „Orkiestra dęta w KK Mydlniki 
w tym zakup instrumentów muzycznych” 
na zadanie: „Orkiestra w KK Mydlniki  
w tym zakup instrumentów muzycznych”. 
Kwota 10 000 zł i realizator CK Dworek 
Białoprądnicki pozostały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Przeniesiono środki finansowe z zadań przy-
jętych Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 r.  
w następujący sposób: 
kwotę wysokości 1 880 zł z zadań: „Dopo-
sażenie, remont tablic informacyjnych na 
terenie Dzielnicy VI” – 1 000 zł (realiza-
tor ZDMK) oraz „SP Nr 93 – program Mój 
Trener” – 880 zł (realizator SP) na zadanie: 
„Przedszkole nr 137 – zakup pomocy dy-
daktycznych dla dzieci” – realizator MCOO
UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2021
w sprawie organizacji ruchu na ul. Górnej  
w Krakowie.
Po przeprowadzonej analizie przez przed-
stawiciela Rady Dzielnicy VI Bronowice 
negatywnie zaopiniowano proponowaną or-
ganizację ruchu na ulicy Górnej, polegającą 
na wprowadzeniu znaku „zakazu postoju” 
wyrażonego znakiem B-35, dotyczącego ca-
łej ulicy.
UCHWAŁA Nr XXXIV/256/2021
w sprawie montażu progu zwalniającego na 
ul. Górnej w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice po przepro-
wadzonej analizie negatywnie zaopiniowała 
montaż progu zwalniającego, pomiędzy po-
sesjami nr 4 i 6 na ul. Górnej.

XXXV sesja Rady Dziel- 
nicy VI Bronowice 

odbyła się 5 października 2021 r. Podjęto na-
stępujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXV/257/2021
w sprawie koncepcji budowy Trasy Balickiej. 
Rada zgłosiła następujące postulaty, jakie 
powinna spełniać koncepcja budowy Trasy 
Balickiej.
W §1:
1. Przedstawienie obliczeń hydrologicz-
nych określających jak realizacja inwestycji 
zmieni stosunki wodne, wody podziemne, 
wpłynie na zlewnie rzeczne oraz retencje 
wód opadowych (w szczególności czy zwięk-
szy zagrożenie podtopieniami okolicznych 
obszarów mieszkalnych oraz czy wpłynie 
negatywnie na dostęp do wody roślinności 
porastającej dolinę Rudawy).
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).
3. Zapewnienie możliwości budowy najdłuż-
szego parku w Polsce, Młynówki Królew-
skiej, zgodnego z utworzoną koncepcją par-
ku Młynówka Królewska wraz z ponownym 
napełnieniem jej koryta wodą włącznie.
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 Bło-
nie w celu zapewnienia możliwości budowy 
chodnika i drogi rowerowej, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Zarzecze do mostu nad 
Rudawą, przy uwzględnieniu aktualnego 
drzewostanu.
6. Zapewnienie ciągłości najdłuższego parku 
w Polsce, Młynówki Królewskiej, poprzez 
wydzielenie miejsca na ciąg pieszo-rowero-
wy, łączący rejon ul. Filtrowej z ul. Lindego 
(po północnej stronie obszaru zarezerwowa-
nego pod budowę Trasy Balickiej).
7. Zapewnienie możliwości bezkolizyjne-
go poruszania się pieszych i rowerzystów 
na kierunku północ-południe, wzdłuż ulic: 
Na Błonie, Lindego, Zakliki z Mydlnik, jako 
najważniejszych ciągów łączących dzielnice 
Bronowice i Zwierzyniec oraz trasy rekre-
acyjne Młynówki Królewskiej (na północy)  
i wałów Rudawy (na południu).
8. Zaprojektowanie tras rowerowych w od-
daleniu od jezdni Trasy Balickiej w otoczeniu 
zieleni izolującej, połączonych z terenami 
rekreacyjnymi parku Młynówka Królewska  
i wałami Rudawy (velo Rudawa).
9. Zapewnienie wydzielonego połączenia 
rowerowego, łączącego ul. Armii Krajowej  
i terminal pasażerski na lotnisku w Balicach, 
w celu zredukowania ruchu samochodowego. 
10. Zapewnienie minimalnej ingerencji  
w krajobraz największych w zachodniej czę-
ści miasta obszarów rekreacyjnych (w doli-
nie Rudawy).
11. Zaprojektowanie zieleni izolującej na 
obszarach na całej długości odcinka Na Bło-
nie – Lindego – Zakliki z Mydlnik np.: po-
przez powiązanie przebudowy ul. Zygmun-
ta Starego z jednoczesnym utworzeniem 
parku wzdłuż niej, który spełni również 
rolę zieleni izolującej strefy mieszkalne czy 
strefy rekreacyjne miasta Krakowa od Trasy 
Balickiej.
12. Utrzymanie połączeń pieszych między 
ul. Przyjemną i ul. Wiedeńską oraz ul. Pa-
miętną i ul. Wiedeńską.
13. Zapewnienie bezpiecznego dojścia od 
ulicy Balickiej do stacji kolei Kraków Zakli-
ki oraz nowo-projektowanego przystanku 
autobusowego przy ulicy Zakliki z Mydlnik. 
14. Zapewnienie odpowiedniego skomuni-
kowania Park&Ride przy ul. Zakliki z Mydl-
nik z punktami komunikacji zbiorowej.
15. Dostosowanie po kalkulacji potoków  
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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.

◁▷

ruchu do zmiany natężenia ruchu skrzyżo-
wań ul. Zakliki z Mydlnik z ul. Balicką, ul. 
Lindego z Balicką oraz ul. Na Błonie z ul. Za-
rzecze, wraz z ich potencjalną przebudową. 
W § 2:
1. Zawnioskowano o zorganizowanie spo-
tkania inwestora i projektanta z Radnymi 
Dzielnicy VI, celem wyjaśnienia przyjętych 
rozwiązań projektowych, analiz i innych 
materiałów, które przyczyniły się do wyło-
nienia poszczególnych koncepcji.
2. Zawnioskowano o przeprowadzenie sze-
rokich konsultacji społecznych pozwalają-
cych na redukcję negatywnych scenariu-
szy, związanych z degradacją większości 
terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
Dzielnicy VI  miasta Krakowa oraz zwią-
zanych ze zmniejszeniem komfortu życia 
mieszkańców wzdłuż planowanego przebie-
gu Trasy Balickiej.
W § 3:
1. Negatywnie zaopiniowano warianty „A”, 
„B”, „C”, oraz „BIS”.
2. Do dalszych konsultacji wskazano wa-
riant PRIM oraz warianty „D” i „E”, jako 
mające szansę spełnienia największej liczby 
postulatów wymienionych w § 1.
3. Zawnioskowano o dostosowanie wybra-
nej do realizacji koncepcji do stanu umoż-
liwiającego zrealizowanie jak największej 
liczby postulatów wymienionych w § 1.
4. Podkreślono konieczność wybudowania 
Trasy Zwierzynieckiej, jako elementu nie-
zbędnego do uniknięcia paraliżu komuni-
kacyjnego w zachodniej części Krakowa.
UCHWAŁA Nr XXXV/258/2021
w sprawie udrożnienia i poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Złoty 
Róg w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice zawnioskowała:
» o usunięcie szykan drogowych oraz znaków 
poziomych P-21 „Powierzchnia wyłączona”, 
znajdujących się w ciągu ul. Złoty Róg (po 
stronie numerów nieparzystych), na odcinku 
od ul. Czepca do ul. Racheli.
» o umieszczenie znaków poziomych P-21 
„Powierzchnia wyłączona”:
• na jezdni przy posesji Złoty Róg 28 (skręt  
z ulicy Racheli w ulicę Złoty Róg)
• na jezdni przy posesji Złoty Róg 20 (skręt  
z ulicy Czepca w ulicę Złoty Róg)
» o ustawienie na dawnej ulicy Racheli po 
stronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
7, w odległości 5m od krawędzi ul. Złoty Róg, 
znaku D-52 „Strefa ruchu” wraz ze znakiem 
B-35 „Zakaz postoju” z tabliczką „Nie doty-
czy chodnika”.
UCHWAŁA Nr XXXV/259/2021
w sprawie uwag do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mydlniki”.
W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Mydlniki” 
rada wniosła:
» o przywrócenie zapisu MN.25 dla obszaru 
MN/U 7 (działka nr 41/8 obr.47 Krowo-

drza). W opinii rady niedopuszczalna jest 
zmiana przeznaczenia dla jednej działki 
położonej w otoczeniu terenów przeznaczo-
nych pod zabudowę jednorodzinną o naj-
niższych parametrach zabudowy. 
» o utrzymanie zapisów MN.24 i MN.25 
dla działek 41/1 i 41/3 obr.47 Krowodrza. 
W celu zapewnienia harmonijnego i jedno-
rodnego sposobu użytkowania cały obszar 
MN.24 i MN.25 powinien mieć takie samo 
przeznaczenie – dlatego należy ujednolicić 
zapisy planu. Należy podkreślić, że zabu-
dowa o tak niskiej intensywności podykto-
wana jest lokalizacją w otulinie Tenczyń-
skiego Parku Krajobrazowego, na terenach  
o bardzo wysokich walorach przyrodni-
czych i krajobrazowych. Planowana na 
działkach nr 41/1 i 41/3 inwestycja (po-
stępowanie w zawieszeniu) o charakterze 
usługowym (magazyn) nie licuje z wyjątko-
wym otoczeniem w jakim miałaby powstać. 
Zmiana przeznaczenia dla ww. działek spo-
woduje bezpowrotną utratę walorów krajo-
brazowych. Tylko zabudowa jednorodzin-
na o niskich parametrach daje nadzieję na 
wpisanie inwestycji zlokalizowanej na tych 
działkach w otaczającą przyrodę. Należy 
bezwzględnie zadbać o to, aby planowana 
zabudowa nie degradowała piękna terenów 
zielonych, położonych w bezpośrednim są-
siedztwie terenów MN.22 MN.23 MN.24  
i MN.25. Dodatkowo należy przypomnieć, 
że podczas procedowania Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w 2014 r. właśnie z wyżej 
wymienionych powodów dla tego terenu 
zmieniono i przyjęto obowiązujące zapisy. 
Ponadto Studium wskazuje główne ciągi ko-
munikacyjne, jako miejsce lokalizacji usług, 
wprowadzenie odmiennego przeznaczenia 
dla jednej działki stanowi dysharmonię  
w procesie planowania zabudowy. Budynek 
zlokalizowany na działce 41/8 od wielu lat 
jest nieużytkowany i zaniedbany.
UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budo-
wa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Bronowickiej 2a w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała wniosek 
o ustalenie warunków zabudowy dla ww. 
zamierzenia inwestycyjnego, z usługami  
w parterze, garażem podziemnym, miej-
scami parkingowymi na terenie, wjazdem  
z ul. Bronowickiej, infrastrukturą technicz-
ną oraz przebudową ciepłociągu cA125 na 
dz. 115/5, 115/6 obr. 3 Krowodrza przy ul. 
Bronowickiej 2a w Krakowie”.
Negatywna opinia jest spowodowana w szcze- 
gólności następującymi aspektami:
» Przedmiotowe zamierzenie lokalizowa-
ne jest w znacznym zbliżeniu do budynku 
przy ul. Bronowickiej 4 (dz. nr 114/3). 
Będzie ono znacząco pogarszać warunki 
naturalnego oświetlenia i nasłonecznienia 
lokali mieszkalnych znajdujących się w tym 
budynku od strony planowanej inwestycji 

(wschodniej). Dotyczy to w szczególności 
lokali znajdujących się na parterze.
» Zjazd z drogi publicznej do przedmioto-
wej inwestycji planowany jest w obrębie ist-
niejącego przystanku tramwajowego. Jest 
to tzw. przystanek wiedeński z podniesioną 
częścią jezdni do poziomu chodnika. Dodat-
kowo przystanek ten znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie ruchliwego i łatwo kor-
kującego się skrzyżowania ulic Bronowic-
kiej – Podchorążych z ul. Piastowską – B. 
Głowackiego. Taka lokalizacja zjazdu może 
utrudniać bezpieczne i sprawne korzysta-
nie z przystanku dla pasażerów tramwajów 
oraz utrudnić ruch pojazdów wjeżdżających 
na skrzyżowanie. 
» Budynki w sąsiedztwie terenu objętego 
wnioskiem stanowiące część „osiedla Ry-
dla” z lat 50. XX w. tworzą bardzo wyraźną, 
uskokową linię zabudowy usytuowaną pod 
kątem do ul. Bronowickiej – pary budyn-
ków na działkach: 107/10 i 107/3, 107/15 
i 513/4, 107/17 i 110/3, 112/7 i 114/3 
oraz budynek na działce 116/2 tworzą wy-
raźny rytm tej strony pierzei ul. Bronowic-
kiej, pomiędzy ul. Rydla i ul. Piastowską. 
Ten czytelny układ urbanistyczny jest zabu-
rzony jedynie przez relikty niskiej zabudo-
wy sprzed powstania „osiedla Rydla” oraz 
przez budynek znajdujący się na dz.113/3. 
Proponowana linia zabudowy nie nawią-
zuje do tego kontekstu urbanistycznego, 
co może spowodować znaczne pogorszenie 
ładu przestrzennego otoczenia ul. Brono-
wickiej.
» Wnioskowana wysokość planowanej za-
budowy tj. 15m jest wyższa od stanowiącej 
bezpośredni kontekst urbanistyczny zabu-
dowy „osiedla Rydla”, do którego powinna 
nawiązywać lub od którego powinna być 
niższa.

Krakowska Meblarnia 
nowa
usługa dla mieszkańców

Jeśli darzysz sentymentem jakiś mebel, na któ-
rym jednak widać „ząb czasu”, lub widzisz w nim 
potencjał, zawieź go do Lamusowni. Pracownicy 
MPO – wykwalifikowani stolarze – ocenią czy 
można go naprawić. Jeśli tak, to po renowacji taki 
stół, krzesło czy szafa, będą mogły wrócić do uży-
cia, ale już przez kogoś innego, w nowym domu.

Godziny otwarcia Krakowskiej Meblarni 
 są takie same jak Lamusowni

w dni powszednie od 10.00 do 18.00 
w soboty od 7.30 do 18.00.



CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA

Od poniedziałku do piątku: w godzinach od 1:00 do 9:00
Sobota: w godzinach od 1:00 do 8:00

GIEŁDA KWIATOWA

Sobota: w godzinach od 8:30 do 13:00
Niedziela: w godzinach od 7:30 do 14:00

GIEŁDA RTV

WARSZTAT

Sobota: w godzinach od 8:30 do 13:00
Niedziela: w godzinach od 7:30 do 14:00

GIEŁDA STAROCI

Każdy wtorek: w godzinach od 12:00 do 16:30

GIEŁDA ZOOLOGICZNA

Od poniedziałku do piątku: w godzinach od 6:00 do 20:00 
Sobota: w godzinach od 8:00 do 13:00

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ZAPRASZA NA ZAKUPY

Od poniedziałku do piątku: w godzinach od 6:30 do 14:30 

Dojazd: 
• tramwaje: 4, 8, 13, 64. 
• autobusy: 120, 139, 172, 208, 210, 218, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 501, 572, 601.

KRAKÓW ul. BALICKA 56
wjazd od ulic Balickiej lub Lindego


