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GODZINY PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW: 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10.00 do 13.00

 

WESOŁYCH
 ŚWIĄT

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice
przewodniczący Bogdan Smok

 W NUMERZE m.in.: ▪ Budżet Obywatelski 2021 - wyniki ▪ „Betonowanie” miasta - fakty i mity
   ▪ MPZP obszaru „Balice II” ▪ Z bronowickich szkół - wydarzenia ▪ Osadzanie Chochoła 

życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta 
były przepełnione radością i pokojem. 

Spędzone w rodzinnym gronie przy wspólnym 
stole, w cieple wigilijnej świecy, niosły nadzieję  
na lepsze jutro. Niech kruchy opłatek w dłoni daje 
siłę do stawiania czoła przeciwnościom, 
a nadchodzący Nowy Rok 2022 przyniesie 
wiele zdrowia i same słoneczne dni. 
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Powstały już m.in. alejki spacerowe

Spotkanie Zarządu Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z przedstawicielami Krakowskiej Rady Seniorów 

Remont ul. Lea

Budowa schodów, prowadzących na aleję spacerową w Parku Młynówka Królewska

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

Inwestycje i remonty
na ostatniej prostej

Cieszymy się bardzo, że zaplanowane 
na ten rok przez Radę Dzielnicy remonty  
i inwestycje  w zakresie zieleni i dróg  
zostaną w pełni zrealizowane.

W zakresie zieleni zakończył 
się pierwszy etap budowy  

„Ogrodu Kwietnego” w Parku Młynów-
ka Królewska, pomiędzy ulicami Wesele 
a Przybyszewskiego. W ramach projektu 
wybudowano alejki spacerowe, oświe-
tlenie, a także wyplantowany został te-
ren pod przyszłe nasadzenia kwiatów, 
krzewów i drzew. W przyszłym roku 
powstanie mała architektura, w skład 
której wejdzie: pergola, ławki i kosze 
na śmieci. Mamy  nadzieję, że uda się też  
posadzić kwiaty, krzewy i drzewa.

W trakcie realizacji znajduje się bu-
dowa schodów, prowadzących wprost  
z przejścia przez ulicę Zarzecze na ale- 
ję spacerową w Parku Młynówka Kró-
lewska.

Zgodnie z listą rankingową wyre- 
montowane zostały ulice, takie jak: Ja- 
dwigi z Łobzowa i Kmietowicza. Dodat- 
kowo ze środków Budżetowych Miasta 

remontowana jest ul. Lea, na odcinku 
od ul. Młodej Polski do ul. Przybyszew-
skiego, z czego bardzo się cieszymy. 

Wokół nas jest liczna grupa senio- 
rów, którzy z racji zaangażowa- 

nia w wychowanie kolejnych pokoleń za- 
służyli nie tylko na szczególną wdzięcz-
ność, ale i opiekę. W związku z tym Rada 

Myślimy
o naszych drogich seniorach...

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

Dzielnicy VI Bronowice stara się wspierać 
liczne inicjatywy i aktywności naszych 
seniorów. Przede wszystkim ułatwić im 
dostęp do kultury, sztuki, edukacji, re-
kreacji, a także zajęć rehabilitacyjnych  
i profilaktyki zdrowia. Naszymi partne-
rami w realizacji tych licz-
nych przedsięwzięć są: Miej-
ski Dom Dziennej Pomocy 
Społecznej, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, a także  
bezpośredni organizatorzy, 
aktywnie działający na tere-
nie naszej dzielnicy. To Klu-
by Seniora, Centra Aktyw-
ności Seniora oraz Dzienne 
Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ostatnich dniach Kra-
kowska Rada Seniorów zwró- 
ciła się do nas z prośbą o spo- 
tkanie z przedstawicielami 

Zarządu naszej Rady Dzielnicy. W spo-
tkaniu uczestniczyli: Przewodniczący 
Krakowskiej Rady Seniorów, Pan Antoni 
Wiatr oraz Panie Krystyna Rozłonkow-
ska, Anna Strzebońska, Ewa Saniternik, 
a także Przewodniczący Rady Dzielnicy  

WESOŁYCH
 ŚWIĄT
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JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

BUDŻET
OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

2021

W tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Krakowie 

poddano pod głosownie 596 projektów,  
w tym 99 ogólnomiejskich i 497 dziel-
nicowych. W jego wyniku do realizacji 
skierowano 180 zadań z największą licz- 
bą głosów. W głosowaniu wzięło udział 
ponad 51 tysięcy, tj. 7% mieszkańców. 

Najwięcej ważnych głosów oddano  
w Dzielnicy VIII Dębniki, a potem kolej- 
no: Dzielnicy XIII Podgórze i Dzielnicy 
Nowa Huta. Najmniej głosów w Dziel-
nicy XVI Bieńczyce, w Swoszowicach 
oraz w Dzielnicy Stare Miasto.

W głosowaniu wybierane były pro-
jekty w puli ogólnomiejskiej i osobno  
w pulach dzielnicowych, w każdej z 18 
dzielnic Krakowa.

Na realizację tych 180 zwycięskich 
projektów przeznaczone jest łącznie 35 
milionów złotych, w tym 7 milionów 
na 13 projektów ogólnomiejskich i po-
zostałe 28 milionów na 167 projektów 
dzielnicowych.

Wśród zwycięskich wniosków, podo- 
bnie jak w poprzednich latach, są w ko- 
lejności uzyskanych głosów projekty do-
tyczące: zieleni i ochrony środowiska 

(39% projektów dzielnicowych i ponad 
40% ogólnomiejskich), kultury (17%), 
sportu i infrastruktury sportowej (14%), 
bezpieczeństwa oraz najmniej liczne 
dotyczące zdrowia. 

W grupie projektów miejskich, skie- 
rowanych do realizacji, najwięcej gło-
sów uzyskał projekt budowy toalet  
przy miejskich placach zabaw (po jed-
nej w każdej dzielnicy Krakowa). W tej 
grupie jest też budowa parku na Mły-
nówce Królewskiej.  

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie:
» Toalety przy placach zabaw w każdej 

dzielnicy;
» Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!; 
» Zielone Płuca Krakowa – zielona 
    każda dzielnica;  
» Młynówka Królewska – najdłuższy 

park w Polsce! Nowy etap; 
» Lodowisko dla krakowian; 
» Rehabilitacja w Schronisku
   dla Zwierząt;
» Strażacka Mobilna Izba Przyjęć – 
    etap II; 
» Kraków zrywa z betonem; 
» Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!;
» Strefa relaksu na Podgórzu; 
» Mobilne zestawy ratujące życie z AED 

dla Straży Miejskiej;
» Komputerowy kurs z klubem Herkules; 
» Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball  
     w Nowej Hucie. 

W Dzielnicy VI głosowano na 18 pro-
jektów. Łączna kwota na realizację tych, 
które uzyskały największą ilość głosów 
to 1 576 159,06 zł.

W wyniku głosowania do realizacji 
przyjęto siedem projektów.

Zwycięskie projekty dzielnicowe:
» Dolina Rudawy dla pieszych i rowe-
rzystów! Nowy etap – Utworzenie naj-
większego w Krakowie obszaru sporto-
wo-rekreacyjnego.
Ilość  punktów – 3 423,  realizacja – 2022-
2023, szacunkowy koszt – 536 200 zł. 
» ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI –
Celem projektu jest wykorzystanie 
potencjału zieleni miejskiej, a w szcze-
gólności Młynówki Królewskiej oraz 
Parków: Tetmajera, Radzikowskiego, 
Bronowickiego i stworzenie ogólnodo-
stępnych, atrakcyjnych i bezpłatnych 
form rekreacji. 
Ilość  punktów – 2 507,  realizacja – 2022-
2023, szacunkowy koszt – 630 000 zł. 
» Pakiet KULTURY dla BRONOWIC  
i MYDLNIK – Projekt obejmuje: kino 
letnie w plenerze, wycieczki autokarowe 
z przewodnikiem, konkursy z nagroda-
mi dla młodzieży i dorosłych, warsztaty 
teatr-taniec-śpiew + skorzystaj z no- 
wych książek, komiksów i kodów e-bo-
okowych w Filiach Biblioteki Kraków. 
Ilość punktów – 1 453, realizacja –  
2022, szacunkowy koszt – 283 500 zł. 
» Izba Tradycji Bronowic – Projekt 
zakłada reaktywowanie Izby Tradycji 
Bronowic, która służyłaby kultywowa-
niu tradycji regionu i byłaby dostępna 
dla społeczności Bronowic Małych, oko- 
licznych szkół, przedszkoli i wszystkich 
zainteresowanych kulturą Młodej Polski. 
Ilość punktów – 1 139, realizacja – 2022, 
szacunkowy koszt – 29 400 zł.

VI Bronowice – Bogdan Smok, wiceprze-
wodniczący – autor niniejszego tekstu 
oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia  
i Opieki Społecznej – Janusz Sitarski. 
Spotkanie, podczas którego zaprezento- 
waliśmy nasze działania na rzecz senio- 
rów, uwzględniając także grupę o ogra- 
niczonej sprawności ruchowej, odbyło 
się w siedzibie Rady Dzielnicy VI. Pan 
Janusz Sitarski zapoznał gości z rozpo-
znanym przez Komisję zakresem po-
trzeb naszych seniorów. Komisja przy- 
jęła podział seniorów na trzy grupy. Im 
starsza grupa, tym więcej w niej osób 
samotnych, niesamodzielnych, chorych 
i uboższych. Pierwsza z nich to senio-
rzy w przedziale wiekowym 65-70 lat. 
Oczekiwania tej grupy to przede wszyst-
kim dostęp do kultury, rekreacji, a także 
do edukacji. Druga grupa to przedział  

wiekowy 70-75 lat, której oczekiwania 
związane są z dodatkowym wsparciem 
w opiece zdrowotnej, ale i codziennej  
pomocy.  Kolejna grupa  to przedział 
75-85 lat, gdzie jest więcej osób sa-
motnych i może nie tyle oczekujących 
wsparcia, ile jego wymagających. Do 
najczęściej spotykanych problemów 
seniorów należy także zaliczyć niejed-
nokrotne trudności finansowe, bo trud-
no im opłacać czynsz, ponosić koszty 
codziennego utrzymania i zakupu dro-
gich leków. W trakcie szerokiej dysku-
sji goście podkreślali, że nasza Rada 
Dzielnicy należy do tych, które swoim 
zaangażowaniem na rzecz seniorów 
wykazują dużą wrażliwość i należną im 
życzliwość. Przewodniczący Krakow-
skiej Rady Seniorów – Antoni Wiatr za- 
prezentował bogatą ofertę dla szerokiej 

grupy seniorów o różnych oczekiwa-
niach. Możliwość uzyskania opieki nad 
seniorem w miejscu zamieszkania  – 
„Asystent 85+”, „Meleks 80+” – pomoc 
transportowa w odwiedzeniu grobów 
bliskich, „Złota Rączka” dla osób 60+”; 
pomoc w naprawach, pomoc material-
na dla osób najuboższych, a przede 
wszystkim zmienianie samotności na 
aktywność. Najważniejsza jednak jest 
możliwość szybkiego kontaktu telefo-
nicznego z Miejskim Centrum Infor-
macji dla Seniora – nr 12 445-96-67  
i uzyskania tam wszelkich informacji 
w zakresie pomocy i świadczeń dla se-
niorów naszego miasta. 

Apeluję do naszych dzieci i wnuków, 
wspierajcie wszystkich seniorów tak, by 
każdy dzień przynosił im radość i dawał 
poczucie, że są nam potrzebni.   
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» Kino pod gwiazdami! – Projekt za-
kłada organizację kina letniego na te-
renie Dzielnicy VI Bronowice. Projekcje 
filmów odbywałyby się na wolnym po-
wietrzu. 
Ilość punktów – 676, realizacja – 05-
09.2022, szacunkowy koszt – 63 000 zł. 
» Płatne patrole Policji na terenie 
Dzielnicy 6 Bronowice – Mają na celu 
bezpieczeństwo mieszkańców na głów-
nych ciągach spacerowych i komunika-
cyjnych, placach zabaw i rekreacji oraz 
na terenach placówek oświatowych. 
Ilość punktów – 452, realizacja – 2022, 
szacunkowy koszt – 25 600 zł.

» Szpiedzy Wiedzy: Bronowice – od-
kryj je na nowo! – Cykl bezpłatnych 
warsztatów i spacerów tematycznych 
dla dzieci ze szkół podstawowych na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice, dzięki 
którym uczestnicy lepiej poznają swoją 

najbliższą okolicę, fakty i ciekawostki, 
lokalne dziedzictwo i tradycje. 
Ilość punktów – 141, realizacja – 2022, 
szacunkowy koszt – 4 000 zł.

Jak możesz zgłosić przemoc w rodzinie?
Dzwoniąc na numer: 
• alarmowy 112 niezwłocznie w sytuacji  
zagrożenia życia i zdrowia 
• Niebieskiej Linii – Ogólnopolskiego Pogoto-
wia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 
• do najbliższej instytucji wspierających ofiary 
przemocy rodzinnej 
(wykaz na stronie: bezprzemocy.krakow.pl)

Szukasz schronienia?
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie udziela schronienia na 3 
miesiące, z możliwością przedłużenia osobom 
dotkniętym przemocą. W ośrodku otrzymasz 
także specjalistyczną pomoc psychologiczną, 
prawną, socjalną. Adres: os. Krakowiaków 46, 
Kraków tel. +48 (12) 425 81 70.

bezprzemocy.krakow.pl

Problem przemocy domowej uwidocznił się ze 
zdwojoną siłą w trakcie pandemii wraz z przymu- 
sową izolacją. Odpowiadając na ten problem, 25 
listopada w Międzynarodowy Dzień Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet, Kraków rozpoczął kam-
panię edukacyjną, aby przeciwdziałać przemocy  
i skuteczniej pomagać osobom jej doświadczającym. 
    – Hasłem kampanii jest „Przemoc niejedno ma 
imię”. Chcemy pokazać, że przemoc może mieć imię 
współmałżonka, partnerki, dziecka, sąsiadki lub sąsia-
da, znajomej z pracy, siostry, kuzyna. Przemoc może 
dotknąć każdego niezależnie od płci, wykształcenia, 
statusu materialnego, pozycji społecznej, wieku, 
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy stanu 
zdrowia – mówi Nina Gabryś, pełnomocniczka pre-
zydenta miasta Krakowa ds. polityki równościowej,  
inicjatorka kampanii. 

W ramach miejskiej kampanii została utworzona 
strona internetowa bezprzemocy.krakow.pl. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że ten adres będzie pierw- 
szym punktem kontaktu dla każdego, kto mierzy się 
z takim doświadczeniem. Strona zawiera szczegóło- 
wy opis postępowania, sposoby reakcji, wskazuje na 
przykładach, czym przemoc się charakteryzuje, zawie- 
ra słownik kluczowych pojęć oraz wszelkie dane do 
kontaktu z instytucjami wspierającymi. Odbiorcy kam- 
panii zostaną także zaznajomieni z pojęciami przemo- 
cy fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej.

więcej informacji na: www.budzet.krakow.pl



6

TADEUSZ MORDARSKI
dwutygodnik Kraków.pl

Czy wszechobecna „betonoza” panująca  
w Krakowie to wymysł grupki aktywistów 
czy rzeczywisty problem? Czy Miasto na 
potęgę sprzedaje tereny deweloperom, czy 
jednak je kupuje i zazielenia? A może to fir-
my budowlane rządzą Krakowem, a urzęd-
nicy nie robią nic, aby się im przeciwstawić? 
Wokół modnego ostatnio określenia „beto-
nowanie miasta” narosło wiele mitów. Dziś 
staramy się je obalić, opierając się na twar-
dych danych i konkretnych argumentach. 

Fala komentarzy dotyczących 
rzekomego betonowania Krako-

wa od lat zalewa miejskie media spo-
łecznościowe. Cytujemy tylko te, które 
do cytowania się nadają: „Niech Maj-
chrowski dalej betonuje” – grzmi Se-
bastian na profilu prezydenta Krakowa 
na Facebooku. „A to beton nie wchła-
nia wody? Więcej betonu! Może wtedy 
wchłonie” – ironizuje Agnieszka, ko-
mentując wpis o budowie zbiorników 
retencyjnych. „Przecież deweloperka 
najważniejsza” – wtóruje Andrzej.

Znamienne jest, że nawet pod in-
formacjami niezwiązanymi z szeroko  

pojętym „betonowaniem” możemy zna- 
leźć podobne komentarze. Prezydent 
wrzuca post o tym, że w parku Lotni-
ków Polskich powstają krakowskie Ma-
lediwy. „Żarty! Zabetonowaliście park, 
który jeszcze chwilę temu przypominał 
naturalny las. Na obrzeżach powstają 
kolejne osiedla. Tuż obok świeci żenu-
jąca landrynka TAURON Areny. Kiczo-
wate stawy wyłożone sztucznym ka-
mieniem ogrodziliście. Park jest teraz 
zadeptywany, a mieszkańców w okoli-
cy przybywa. Drzewa sadźcie, a beton 
z miasta wyprowadźcie” – domaga się 
Krzysztof. „Szanghaj, a nie Malediwy. 
Jednym stawem oczu nam Pan nie 
zamydli” – pisze Magdalena. „A może 
najwyższy czas zabetonować każdy 
kąt?” – dodaje Agnieszka.

Kolejny post. Tym razem o Przyla-
sku Rusieckim. „Jeszcze tam osiedla 
betonowego brakuje” – napisał Radek. 
Informacja o Nowym Mieście na Ry-
bitwach, a pod nią komentarze: „Jak 
wprowadzałem się w rejon Bagrów, 
był to koniec świata. A teraz betonoza 
dotrze i tutaj…” – uważa Bartosz. Ma-
ciej: „Można by Błonia sprzedać jesz-
cze. Szkoda kasy na koszenie”. Mar-
cin: „Znając władze Krakowa, stworzą 
piękne tereny zalewowe z blokami jak 
samotnymi wyspami”.

Podobnych stwierdzeń na miejskich 
profilach społecznościowych jest dużo 
więcej. Komentarz nakręca komentarz. 
Powtarzane są mity i utarte stwierdze-
nia tak chętnie najpierw wymyślane,  
a następnie powielane na forach. Wyni-
ka z nich, że prezydent Krakowa odpo-
wiada w mieście za wszystko: smog, po- 
wodzie, wichury. – To stara i znana po-
litologom zasada, że według mieszkań-
ców za wszystko, co się dzieje na danym 
obszarze, odpowiada jego włodarz. Tak 
jest nam po prostu wygodniej, bo po co 
szukać prawdziwych źródeł problemu? 
Nieważne, że to jakiś prywatny dewelo- 
per na prywatnym terenie buduje blok 
mieszkalny. Większość krakowian po-
wie, że buduje go Majchrowski. Nieważ- 
ne, że to kolej remontuje wiadukt, przez 
co zamknięta jest ulica, a na sąsiednich 
tworzą się korki. Większość powie, że 
to wina Majchrowskiego. Taka uroda 
władzy, że odpowiada ona za wszyst-
ko, co złe – zauważa politolog, profesor 
Uniwersytetu Pedagogicznego Andrzej 
Jaeschke. – Prawdziwą weryfikacją po-
czynań władz gminy są jednak wybory, 

a te profesor Majchrowski wygrywa od 
lat. To pokazuje, że wyborcom podoba 
się kierunek obrany przez obecną ekipę 
rządzącą – dodaje.

Tutaj jednak problemem nie są ani 
wybory, ani polityka, ani pisanie ode-
rwanych od rzeczywistości komentarzy, 
w których brakuje konkretów. Bardzo 
łatwo znaleźć bowiem emocjonalne ko- 
mentarze i ogólniki, w tym przypadku 
o „betonowaniu Krakowa”, a znacznie 
trudniej konkretne przykłady lub wpi-
sy świadczące o zrozumieniu tematu.   
– Czasem wynika to z ignorancji, czasem 
z naszej tendencji do powtarzania zasły- 
szanych gdzieś lub lansowanych przez 
niektóre osoby opinii, a czasem ze zwy- 
kłej niewiedzy – uważa prof. Jaesch-
ke. Porozmawiajmy zatem, przedsta-
wiając argumenty, twarde dane i trzy- 
mając się litery prawa.

„Niech Miasto wreszcie skończy ze 
sprzedawaniem terenów zielonych de-
weloperom” – grzmi w jednym z komen- 
tarzy Jacek. No to policzmy. Powierzch-
nia Krakowa to 32 691 ha. W ostatnich 
10 latach gmina zbyła pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną tereny  
o łącznej powierzchni 4,1 ha. – Należy 
zaznaczyć, że zbyciu podlegają wyłącz-
nie nieruchomości zbędne do wyko-
rzystania na cele publiczne i zadania 
własne gminy, np. budowę przedszkola, 
szkoły czy stworzenie parku – twierdzi 
Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału 
Skarbu. – Zasadą jest również, że nie- 
ruchomości stanowiące własność gmi-
ny, które zgodnie z ustaleniami miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzin-
ną nie podlegają sprzedaży, gdyż są 
rezerwowane pod budownictwo komu- 
nalne – dodaje. Dla porównania: także 
w ostatnich 10 latach za 155,2 mln zł 
nabyto na rzecz Gminy nieruchomości  
o łącznej powierzchni 147 ha, wśród któ- 
rych pod tereny zielone przeznaczonych 
jest aż 106 ha, a ich koszt to 109 mln zł. 
– Oznacza to, że od 2012 r. Gmina prze- 
znaczyła 70 proc. środków finansowych 
będących w dyspozycji Wydziału Skarbu 
na pozyskanie terenów zielonych – tłu-
maczy Witkowicz. Kupione przez Miasto 
obszary zostały przeznaczone m.in. na 
utworzenie lub powiększenie parków: 
Duchackiego, Zakrzówek, św. Wincen-
tego à Paulo, Młynówki Królewskiej, 
Aleksandry, Grzegórzeckiego, Ruczaj. 

„Betonowanie” 
miasta – fakty i mity

Wina prezydenta

Co i po co kupuje Miasto?
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Część terenów przeznaczono na par-
ki rzeczne: Drwinka, Wilga, Dłubnia,  
a także na poszerzenie lasów: Wolskie-
go, Witkowickiego, Borkowskiego, i na 
utworzenie ogólnodostępnego terenu 
parkowego przy ul. Puszkarskiej oraz  
w rejonie Wzgórza św. Bronisławy  
i obozu Płaszów. Dodatkowo w 2019 r. 
Miasto kupiło 9 ha terenów na Weso-
łej za 283 mln zł. Jak zaznacza dyrek- 
tor Witkowicz, priorytetem jest kupno 
tych nieruchomości, które można prze- 
kształcić w parki i zieleńce, a następnie 
udostępnić mieszkańcom. – Niezwykle 
ważne jest też powiększanie gminnego 
zasobu nieruchomości w celu ochrony 
przed zabudową cennych przyrodniczo 
obszarów zlokalizowanych na terenie 
Krakowa, co wpisuje się m.in. w pro-
gram polepszania jakości powietrza – 
dodaje dyrektor Wydziału Skarbu.

Dzięki takiej polityce w Krakowie 
mamy obecnie 53 parki z różnorodną 
ofertą dla mieszkańców i ciągle powsta- 
ją kolejne. W plan zazieleniania miasta 
wpisują się także tzw. parki kieszonkowe 
oraz sadzenie roślin w ciągach komuni- 
kacyjnych. – W ramach BO Zielony Bul-
war Konopnickiej planowane jest posa- 
dzenie ponad 200 drzew wzdłuż ulicy 
oraz w pasie drogowym. Razem z miesz- 
kańcami chcemy tam posadzić także 
60 tys. róż – mówi Alek-
sandra Mikolaszek z Za- 
rządu Zieleni Miejskiej.  
W sumie na zieleń w mie-
ście składają się, będące 
pod opieką ZZM: parki, 
zieleńce, parki rzeczne, 
psie wybiegi, zieleń osie-
dlowa i przyuliczna, łąki 
kwietne, lasy oraz żywo-
płoty, a  dodatkowo także: ogrody klasz- 
torne, ogródki działkowe czy zieleń na 
działkach prywatnych.

Matematyka jest więc prosta. Jak 
wynika z powyższych danych, Gmina 
zdecydowanie więcej terenów kupuje  
i zazielenia, niż sprzedaje deweloperom. 
Według ostatnich badań powierzchnia 
biologicznie czynna w Krakowie to bli-
sko 72 proc. Tylko ktoś, kto nie chce tego 
zrozumieć, będzie twierdził inaczej.

„Majchrowski to prezydent dewelo-
perów. Majchrowski to prezydent, który 
wybetonował miasto” – twierdzi An- 
drzej w jednym z wpisów na Facebooku. 
„Gdyby wywalić połowę budynków, to 
może dałoby się tam mieszkać” – pisze 

z kolei Maciej na temat jednego z osie- 
dli wybudowanych przez prywatnego 
inwestora. To właśnie deweloperzy, zda- 
niem wielu komentatorów, w zmowie  
i w porozumieniu z urzędnikami, sta-
wiają blok obok bloku.

Znowu wróćmy więc do faktów i tym 
razem przyjrzyjmy się narzędziom, ja- 
kie mają władze miasta, wydając po-
zwolenia na budowę. – Jedynym, sku-
tecznym i najlepszym instrumentem do 
zarządzania tkanką miejską jest uchwa- 
lenie planu miejscowego. Spośród du-
żych miast w Polsce właśnie Kraków 
ma największą powierzchnię, bo 72  
proc., pokrytą tymi planami. Dążymy 
do tego, aby do końca tej kadencji 95 
proc. powierzchni miasta miało plany 
miejscowe. Pozostałe tereny należą 
bowiem do kolei czy wojska i nie pod- 
legają tzw. władztwu planistycznemu 
gminy – mówi zastępca prezydenta Kra- 
kowa Jerzy Muzyk. Dla porównania:  
w Gdańsku planami miejscowymi po- 
kryte jest 65,8 proc. powierzchni mia- 

sta, we Wrocławiu 59,8 
proc., w Poznaniu 48,1 proc., 
a w Warszawie 39,6 proc. 
W naszym mieście najważ-
niejsze tereny, w tym ob-
szary cenne przyrodniczo  
i kulturowo, zostały już obję- 
te takimi planami. A jeszcze 
w 2003 r. zaledwie 1,3 proc. 
powierzchni Krakowa mia-

ło swoje plany miejscowe. Dziś tereny 
zielone wyznaczone w planach zagospo- 
darowania stanowią blisko 50 proc. po- 
wierzchni. Dzięki temu mamy pewność, 
że nie powstanie tam żadna zabudowa. 
Obszary, na których mogą stanąć bu-
dynki, to niewiele ponad 26 proc. tere- 
nów objętych już planami zagospoda-
rowania przestrzennego. W teorii plan 
miejscowy można uchwalić w dziewięć 
miesięcy. W praktyce jednak trwa to od 
roku do nawet kilku lat. – W grę bardzo 
często wchodzi konflikt wielu intere-
sów i próba znalezienia kompromisu – 
mówi wiceprezydent Muzyk. Ostatecz-
nie plan dla danego obszaru uchwa-
lają miejscy radni, którzy reprezentują  
z kolei interesy swoich wyborców. Wie- 
lokrotnie zdarza się, że część radnych 

chce na tym samym terenie mieć więcej 
terenów zielonych, a część stawia na za-
budowę wielorodzinną bądź usługową.

Na terenie, na którym plan jeszcze 
nie obowiązuje, wydanie pozwolenia na 
budowę musi być poprzedzone wyda-
niem decyzji o ustaleniu warunków za-
budowy (WZ), czyli tzw. wuzetki. Tam, 
gdzie plany obowiązują, inwestor od 
razu przechodzi do etapu starań o po-
zwolenie na budowę. Pozwolenia te nie 
są wydawane według uznania urzędni-
ka, bo składający wniosek musi spełnić 
szereg wymogów zapisanych w usta-
wach. – Tylko wówczas możliwe jest 
wydanie pozytywnej decyzji o pozwole- 
niu na budowę – mówi Dorota Zaucha-
-Rybka, dyrektor Wydziału Architek-
tury i Urbanistyki. – Często słyszymy,  
że urzędnicy działają według własnego 
„widzimisię”, ale proszę pamiętać, że za 
nieprawidłowo wydaną decyzję urzęd-
nik odpowiada całym swoim majątkiem, 
a każda decyzja, z której strona jest nie- 
zadowolona, podlega zaskarżeniu i tym 
samym weryfikacji. Nikt nie zaryzykuje 
swoim majątkiem działań niezgodnych  
z prawem. Dlatego musimy się ściśle 
trzymać np. zapisów w miejscowym 
planie czy w decyzji WZ. Nie możemy 
np. zażądać od inwestora, by na swo-
jej działce zostawił więcej powierzchni 
biologicznie czynnej, niż jest to zapisane  
w planie czy „wuzetce”. Jeżeli tak zrobi, 
jest to wyłącznie jego dobra wola – tłu-
maczy Zaucha-Rybka.

W praktyce oznacza to, że jeśli inwe-
stor spełni warunki, to urzędnik musi 
wydać mu pozwolenie. I to bez względu 
na to, co prywatnie sądzi o danym pro-
jekcie, czy podoba mu się fasada budyn-
ku, jego wysokość, kolor elewacji lub 
wielkość okien. Urzędnik nie ma prawa 
oceniać estetyki czy jakości architektury. 

Dzięki polityce
Miasta w Krakowie
mamy obecnie 53 
parki z różnorodną
ofertą dla mieszkańców  
i ciągle powstają kolejne. 

Plany miejscowe a konflikt interesów

O czym decyduje urzędnik?
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Tylko w ubiegłym roku do magistratu 
złożono 2962 wnioski o budowę i 2537 
z nich, czyli 86 proc., zostało rozpa-
trzonych pozytywnie.

– Najczęstszą przyczyną niewydania 
pozwolenia jest niespełnienie warunku 
pozostawienia określonej powierzchni 
biologicznie czynnej na działce – mówi 
dyrektor Zaucha-Rybka. – Absolutnie 
nie godzimy się, by do obowiązkowe-
go minimum powierzchni wliczać tzw. 
geokratę, którą wykorzystuje się np. na 
parkingach. Uważamy, że powierzchnia 
biologicznie czynna nie może jednocze-
śnie być parkingiem czy drogą dojazdo-
wą. Nie godzimy się na takie naciągane 
rozwiązania. Często się też zdarza, że 
inwestorzy starają się przemycić projekt 
budynku wyższego, niż dopuszczają 
przepisy. Był nawet przypadek, że in-
westor, który mógł wybudować trzy-
kondygnacyjny budynek, zaprojektował 
antresole i tym samym, w praktyce, 
budynek stał się sześciokondygnacyjny. 
Nie zgadzamy się na takie rozwiązania. 

„Betonujecie jak leci. Bez trzyman-
ki. Głusi na prośby, a już wręcz błaga-
nia mieszkańców” – pisze Grzegorz.  
„W Krakowie liczy się tylko deweloper  
i jego chciwość. Miasto nic nie robi dla 
mieszkańców, ale jest na każde zawo- 
łanie dewelopera” – dodaje Anna. „Bez  
opamiętania wydajecie wuzetki” – grzmi 
Jan. Gdyby ci i wielu innych komenta-
torów życia miasta w mediach społecz-
nościowych zapoznało się z liczbami  
i aktami prawnymi, wówczas wiedzie-
liby, że takie wpisy nie mają pokrycia  
w rzeczywistości. 

W wywiadzie dla Radia Kraków 
prezydent Jacek Majchrowski stwier-
dził, że deweloperzy skarżą mu się, że 
są w urzędzie szykanowani. Co więcej, 
niektórzy z nich poszli na skargę do 
mediów, co nijak się ma do zarzutu, że 
Miasto „jest na każde zawołanie dewe-
lopera”. – Daje o sobie znać także biu-
rokracja wydłużająca czas ustalenia 
dróg dojazdowych do działek i general- 
nie słabe działanie magistratu – żalił się  
w „Dzienniku Polskim” Cezary Chybow- 
ski, prezes Reliance Polska, właściciel 
portalu inwestycyjnego Obligain. – Czę- 
ścią rozwoju miasta jest powstawanie 
nowych budynków. W Krakowie jednak 
nie jest to takie proste. Od 2016 r. Kra- 
ków ma najmniej wydanych pozwoleń 
dla zabudowy wielorodzinnej. To w sto-
licy Małopolski najdłużej w Polsce czeka 

się na decyzję o warunkach zabudowy 
dla wielorodzinnych inwestycji miesz-
kaniowych. To prowadzi do tego, że 
obecnie w mieście na jedno mieszkanie 
przypada 100 mieszkańców. Potrzeby 
rynku są ogromne, a tymczasem – gdy 
jakiś deweloper zrealizuje inwestycję – 
zazwyczaj słyszy, że betonuje miasto.  
I to nawet wtedy, gdy po jego działa-
niach w okolicy jest więcej zieleni niż 
wcześniej. Wszyscy musimy pamiętać, 
że nie da się zjeść ciastka i mieć ciast-
ka – tłumaczyła w portalu Love Kraków 
Małgorzata Nowodworska, prezes Pol-
skiego Związku Firm Deweloperskich  
w Krakowie (Angel Poland Group).

Z kolei branżowy portal Krakula.pl 
opublikował wywiad z Konradem Pło-
chockim, dyrektorem generalnym Pol-
skiego Związku Firm Deweloperskich. – 
Kraków […] jest absolutnie wyjątkowy  
i jest świetnym przykładem tego, jak  
antydeweloperska polityka Miasta wpły- 
wa na ceny mieszkań i jak w konsekwen- 
cji tego cierpią ich nabywcy […]. Kraków 
był jednym z pierwszych dużych miast, 
które otwarcie i jawnie wdrożyło anty-
inwestycyjną politykę. Zaczęło dosyć 
jasno komunikować, że nie oczekuje 
nowych inwestycji. Spotykają się one 
z oporem społecznym, sąsiedzi mają 
mocniejszy głos niż ci, którzy dopiero 
mają zamieszkać. To zaczęło się ok. 5 lat 
temu i wraz z tym dramatycznie spadła 
podaż nowych mieszkań. Kraków, nie-
stety, w naszych rankingach wypada na 
tle dużych miast najsłabiej pod wzglę-
dem szybkości wydawania pozwoleń 
na budowę – żali się. – Jak to ma się 
do zarzutu postępującego betonowania 
miasta? – dopytuje dziennikarz. – To 
hasło po prostu chwyciło i władze miej- 
skie uznały, że jednak większość społe-
czeństwa oczekuje [raczej] zatrzymania 
nowych inwestycji niż kontynuowa-
nia rozwoju miasta poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy i zamieszkania. 
Starzy mieszkańcy zaczęli mieć moc-
niejszy głos od tych nowych. Wskutek 
tego otrzymywanie decyzji administra-
cyjnych stało się coraz bardziej utrud-
nione – podsumowuje Płochocki.

Zarządzanie tkanką miejską wiąże 
się, tak jak w przypadku uchwalania 
planów miejscowych, z konfliktem wie-
lu interesów. Nie ma rozwiązań ideal-
nych, z których każdy byłby zadowolony. 
Z jednej strony chcemy mieszkać w do-
brej lokalizacji, a gdy już tam mieszka-
my, to nie godzimy się na postawienie 

bloku obok naszego. Chcemy jeździć 
wyremontowanymi ulicami, ale narze-
kamy, że są prowadzone remonty. Chce-
my dojechać do centrum samochodem, 
zaparkować go, ale narzekamy, że bra-
kuje tam zieleni… Nie ma rozwiązań 
idealnych, z których każdy byłby zado-
wolony. Władze miasta muszą stać na 
straży kompromisu, który charaktery-
zuje się tym, że każda ze stron powin-
na trochę ustąpić. Nie można bowiem 
zadowolić wszystkich.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl 
nr 19 (295), 17.11.2021 r.

◁▷

WYŁOŻENIE
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Balice II”
 do 28 grudnia 2021 r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
i niezbędną dokumentacją.

Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 

do 11 stycznia 2022 r.  
Pełna informacja na: www.bip.krakow.pl, zakładki: 
STRATEGIE, POLITYKI, PROGRAMY/ Planowanie Przestrzenne. 

Skargi deweloperów

***

WOKÓŁ SZOPKI – SPACEREM PO KRAKOWIE

Już po raz kolejny będzie okazja do odbycia wyjątko-
wego spaceru po Krakowie śladem szopki krakow-
skiej. Muzeum Krakowa wspólnie z Krakowskim Biu-
rem Festiwalowym umieści w miejskiej przestrzeni 
ponad 20 szopek krakowskich.
Szopki będzie można oglądać na krakowskich placach 
i w parkach, w witrynach sklepów, hoteli i restauracji,  
w galeriach handlowych. Rozstawione w szklanych, 
podświetlanych gablotach szopki nabiorą nowego 
kontekstu. Wspólny spacer „Wokół szopki” odbędzie 
się 6 stycznia 2022 r. (poprowadzi go dyrektor Mu-
zeum Krakowa Michał Niezabitowski). 

Szopki będzie można
podziwiać w przestrzeni miejskiej do 31 stycznia 2022 r.

Na czerwono zaznaczono 
granice sporządzanego
MPZP obszaru 
„Balice II”
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Taki tytuł miało spotkanie online 
z cyklu Sesja Zdrowy Życia, któ- 

re odbyło się w Zespole Szkół Geode-
zyjno-Drogowych i Gospodarki Wod-
nej przy ul. Lea 235, 16 listopada 2021 
roku. Uczestniczyli w nim uczniowie 
wszystkich kierunków: ochrony środo-
wiska, logistyki i geodezji.

Zero Waste – w dosłownym tłuma-
czeniu: zero odpadów. To styl życia, 
zgodnie z którym człowiek stara się ge-
nerować jak najmniej odpadów, a tym 
samym nie zanieczyszczać środowi-
ska. Definicja przyjęta przez Zero Wa-
ste International Alliance to ochrona 
wszystkich zasobów poprzez odpowie-
dzialną produkcję, konsumpcję, po-
nowne wykorzystywanie i odzyskiwa-
nie wszystkich produktów, opakowań 
i materiałów bez ich spalania oraz bez 

AGATA CZAJOWSKA
Nauczyciel ZSGDiGW - organizator sesji
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zrzutu do ziemi, wody lub 
powietrza, które zagraża-
ją środowisku lub zdrowiu 
człowieka. Życie wedle idei 
Zero Waste sprowadza się 
do stosowania określonych 
zasad, tzw. 5 R: odmawiaj 
(refuse), ograniczaj (redu-
ce), wykorzystaj ponownie 
(reuse), recyklinguj (recyc-
le), kompostuj (rot).

Aby zainteresować tym tematem 
uczniów odbył się wcześniej konkurs, 
w którym uczniowie mieli możli-
wość przestawienia swoich pomysłów  
w dwóch kategoriach: stylizacji i przed- 
miotów użytkowych. Uczniowie w spo-
sób twórczy, inspirujący zaprezento-
wali swoje prace.

W poprzednich edycjach gościliśmy 
przewodniczącego Rady Dzielnicy VI  
Bronowice – pana Bogdana Smoka. 
W obecnej sytuacji nie było to możli-
we, ale jak zwykle mogliśmy liczyć na 
wsparcie i ufundowanie nagród przez 
Radę Dzielnicy.

Rezygnacja z zakupu niepotrzebnych 
przedmiotów, przemyślane planowa-
nie posiłków, czy nabywanie produk-
tów w większych opakowaniach daje  

wymierne korzyści w postaci zaoszczę- 
dzonych pieniędzy. Pozwala również 
bardziej docenić wartość tego co po-
siadamy, wynika z poczucia odpowie-
dzialności, świadomości skutków wła-
snych działań, chroni zdrowie i życie 
ludzi przed szkodliwym oddziaływa-
niem zanieczyszczeń i odpadów.

Czytanie ma moc!
Biblioteka SP nr 153 miejscem
rozwijania zainteresowań uczniów

Do tego, że powinno się rozwijać 
czytelnictwo wśród dzieci i mło-

dzieży raczej nikogo nie trzeba przekony-
wać. Korzyści płynące z czytania znamy 

wszyscy. Rozwój czytelnictwa uczniów 
jest jednym z podstawowych celów pracy 
każdego nauczyciela, zwłaszcza bibliote-
karza. Warunkiem rozwoju czytelnictwa 
jest zakup książek, które będą chętnie 
wypożyczane. Ważna jest odpowiednia 
dla każdej grupy wiekowej reklama i ich 
promocja oraz promocja czytania, a co 
za tym idzie biblioteki. Nie bez znaczenia 
jest współpraca ze wszystkimi nauczy-
cielami, a w szczególności z polonistami. 

Wszyscy wiemy, że czas pandemii  
nie sprzyjał akcjom czytelniczym. Wiele  

z nich zmuszeni byliśmy przenieść 
on-line. Jednak w tym roku szkol-
nym, zachowując reżim sanitarny, 
udało się przeprowadzić kilka im-
prez promujących czytelnictwo. 
Spotkały się one z dużym zainte-
resowaniem uczniów, szczególnie 
tych najmłodszych. Z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Głośnego Czy-
tania czytane były uczniom z klas 
młodszych książki J. Porazińskiej, 

patronki tego święta. Za nami szkolne 
eliminacje XIV Małopolskiego Konkursu 
Pięknego Czytania. Jednak największym 
przedsięwzięciem było zorganizowanie  
w październiku akcji pod hasłem „Prze- 
rwa na czytanie – bicie rekordu w czy-
taniu na przerwie”. Była to II międzyna-
rodowa edycja, a VI ogólnopolska akcja. 
Wzięło w niej udział 258 uczniów, na-
uczycieli i innych pracowników szkoły. 

Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia i kolejne czytelnicze przedsięwzięcie 
„Podaruj sobie książkę na święta.” 15 
grudnia odbędzie się natomiast w naszej 
szkole ważna dla uczniów z klas pierw-
szych Uroczystość Pasowania na Czy-
telnika Biblioteki Szkolnej. Jak co roku  
towarzyszyć jej będzie wystawa książek 
i przygotowane przedstawienie teatral-
ne. W bibliotece SP 153 każdy czytelnik 
znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zachę-
camy do zajrzenie na stronę internetową 
i FB naszej szkoły.

JADWIGA WIĘCŁAWEK

AGNIESZKA IWULSKA
Nauczyciel polonista SP 153

Nauczyciel bibliotekarz SP 153

Sesja Zdrowy Styl Życia
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Kraków ul. Lea 235

Kraków 2021

„Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” 
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XXXVI sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowi-

ce odbyła się 28 października 2021 r. Podjęto 
następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVI/261/2021
w sprawie opinii i wniosków dla zagospo-
darowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy  
w ramach prowadzonych przez Zarząd Zie-
leni Miejskiej w Krakowie konsultacji spo-
łecznych.
Na podstawie aktualnie dostępnych materia-
łów Rada pozytywnie zaopiniowała koncepcję 
zagospodarowania terenów wzdłuż Rudawy. 
Jednocześnie zawnioskowano o zapewnienie 
brakującej obecnie infrastruktury, w szcze-
gólności:
1. bezpiecznej ścieżki wykonanej z nawierzch-
ni przepuszczalnej, łączącej Mydlniki z cen-
trum miasta, która pozwoli mieszkańcom 
bezpiecznie i komfortowo poruszać się wzdłuż 
Rudawy po opadach deszczu i w okresach du-
żego natężenia ruchu pieszo-rowerowego.
2. bezpiecznej ścieżki łączącej wały Ruda-
wy z ul. Zygmunta Starego, która stanie się 
elementem sieci ścieżek pieszo-rowerowych 
w dolinie Rudawy i pozwoli stworzyć jeden 
z największych obszarów rekreacyjnych  
w mieście.
3. bezpiecznego, a jeśli możliwe bezkolizyj-
nego, przejścia przez ul. Zakliki z Mydlnik, 
ul. Nad Zalewem, ul. Jesionową oraz przez 
ul. Na Błonie w rejonie mostu nad Rudawą. 
W kolejnym etapie zapewnienie ciągłości 
ścieżki także na północnym wale.
4. w kolejnym etapie połączenia ścieżki na 
wałach Rudawy z istniejącymi mostami  
(na ul. Zakliki z Mydlnik, Nad Zalewem, Je-
sionowej).
5. stref wypoczynku w miejscach, gdzie po-
zwala na to struktura własności (w szcze-
gólności pomiędzy ul. Na Zalewem a ul. 
Jesionową) uwzględniających zapewnienie 
odpowiedniej ilości przestrzeni na pikniki, 
grille, spotkania, itp., pozwalającej na bu-
dowę więzi społecznych.
6. szerokiej ścieżki z nawierzchni przepusz-
czalnej na całej długości projektowanej tra-
sy, umożliwiającej jeżdżenie na rowerach, 
rolkach, hulajnogach.
7. zapewnienie instalacji opraw akcentują-
cych (świetlnych) w sposób jak najmniej, 
umożliwiający najście lub najechanie na nie 
i nie zwężający pasy ruchu.
8. połączenie projektowanej trasy z parkiem 
Młynówki Królewskiej.
Zawnioskowano również o nieuwzględnia-
nie w projekcje: 
− jakichkolwiek barier ochronnych wzdłuż 
ścieżki na wałach rzeki Rudawy z uwagi na  

◁▷

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

W słoneczny jesienny dzień 
maturzyści z bronowickiego 

Technikum Geodezji i Kształtowania 
Środowiska Nr 12 przy ul. Juliusza Lea 

A to Polska właśnie...
RAFAŁ ZAGÓRSKI
Nauczyciel j. polskiego ZSGDiGW

235 przenieśli się do roku 1900 
do domu Włodzimierza Tetma-
jera, na wesele jego przyjaciela 
Lucjana Rydla i Jadwigi Miko-
łajczykówny.

Nasze twarze muskał deli-
katny atłasowy wiatr. A my przy- 
byliśmy na radosny czas Pań-
stwa Młodych. Goście bawią się  
i tańczą, są malarze i artyści, po- 
eci i twórcy, wielu mieszkańców 
Bronowic. Rozmawiają, „Cóż 
tam, panie, w polityce?” Widać 
uśmiech i miłosny korowód, 
który otacza Państwa Młodych. 
Serce Lucjana Rydla należy do 
Jadwigi, mieszkanki tej podkrakow-
skiej miejscowości. Marysia rozmyśla, 
że takie wesele mogłoby być jej, ale... 
narzeczony musi iść „Potańcujmy raz 
dokoła, potem zaś znów mus mnie iść”. 
Ma też przybyć Chochoł, ktoś mówił  
o Stańczyku i Rycerzu. Tańce trwają, 
jest gwarno w tej chacie. Z kimś roz-
mawia Gospodarz, to ktoś z lirą, ale 
nie można dostrzec kto, słychać tyl-
ko „Bądź gotów, nim wstanie Słońce”. 
Jasiek gdzieś wyjechał, coś trzymał  
w dłoniach, coś złotego. Przeciskając 
się obok tańczących, widzimy kogoś  

opartego o futrynę drzwi, to chyba 
Wyspiański przyjaciel Lucjana i Wło-
dzimierza. Tak to on, dziwne, nie bawi 
się, nie tańczy, stoi zamyślony, tak jak 
chciałby to wszystko opisać, namalo-
wać. Może tak zrobi, w końcu jest ar-
tystą. Za oknem widać taniec zbliża-
jącego się Chochoła wiemy, że chroni 
on przed mrozem, śniegiem i zimnymi 
podmuchami ten ważny kwiat – róże. 

Kwiat miłości, który czerwienią za-
barwi wiosnę. Piękne te młodopolskie 
Bronowice i wspaniałe wesele w naj-
większej chacie.

Ale na nas już czas, musimy wra-
cać, wychodzimy z domu Włodzimie-
rza Tetmajera. Za kilka lat Gospodarz 
sprzeda dom Panu Młodemu i tak sta-
nie się Rydlówką. Ze smutkiem opusz-
czamy wesele. Wiatr nadal przenika 
nasze twarze. Wchodzimy do roku 
2021 r., do przelatującego nad nami 
samolotu i do naszej szkoły w dzielnicy 
Bronowice.
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Rydlówka - miejsce wesela Lucjana Rydla i Jadwigi  
Mikołajczykówny

Uczniowie przenieśli się do roku 1900, do domu Włodzimierza Tetmajera
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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.

◁▷
konieczność zachowania estetyki okolicy 
(barierki, najczęściej malowane na biało-
-czerwono, negatywnie wpływają na walory 
wizualne oraz dodatkowo zmniejszają sze-
rokość ścieżki).

Zwracając uwagę na fakt niezwykle 
istotnej roli wałów Rudawy dla sieci dróg 
pieszo-rowerowych Krakowa i Małopolski, 
zawnioskowano o jak najszybszą realiza-
cję projektu w celu poprawy komunikacji 
pieszo-rowerowej oraz utworzenia nowych 
przestrzeni rekreacyjnych.
UCHWAŁA Nr XXXVI/262/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Przeniesiono środki finansowe z zadania przy- 
jętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 roku  
w następujący sposób:
kwotę 5 000 zł z zadania: „Trasa Kulturowa 
Bronowice Małe – Mydlniki” – realizator 
WT na zadanie: „ZSO nr 8 – zakup ławek do 
sali lekcyjnych”. – realizator MCCO. 
W § 2 Rada przeniosła środki finansowe 
z zadania przyjętego Uchwałą Nr XXVII/ 
220/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 10.05.2021 r. w następujący sposób:
kwotę 2 000 zł z zadania: „SP Nr 153 – 
Rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy” na 
zadanie: „ZSO nr 8 – zakup sprzętu sporto-
wego, pomocy dydaktycznych, materiałów 
plastycznych”. – realizator MCCO pozostał 
bez zmian. 

XXXVII sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 18 listopada 2021 r. 
Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXVII/263/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2022.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przy-
jętego Uchwałą XXXI/238/2021 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 01.07.2021 r.  
w następujący sposób: 
z zadania: „Remonty dróg, chodników  
i oświetlenia: • remont ul. Jadwigi z Łob-
zowa na odcinku od ul. Staszczyka do ul. 
Piastowskiej, • remont ul. Kmietowicza  
• remont chodników wewnętrznych przy: ul. 
Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi  
z Łobzowa 15, 17 • remont ul. Brzezińskie-
go • remont chodników i zatok parkingo-
wych po północnej stronie ul. Wiedeńskiej 
• wykonanie nakładki na ul. Zarzecze na od-
cinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii 
Krajowej • remont ulicy Boya-Żeleńskiego 
• remont ul. Staszczyka wraz z chodnikami 
• nakładka na: ul. Palmowej, ul. W. Żeleń-
skiego, ul. Bandtkiego, ul. Brzegowej, ul. 
Zygmunta Starego” na zadanie: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia: • remont 
chodników wewnętrznych wraz z dojściami 

do klatek schodowych przy: ul. Rydla 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy Zaułek 3, 
4, 6, ul. Staszczyka 1 z wyłączeniem chod-
ników ujętych w projekcie przebudowy dróg 
w Bronowicach – Rydla, Jadwigi z Łobzo-
wa, Staszczyka, Bronowicka, Krzywy Za-
ułek • remont ul. Brzezińskiego – boczna 
• remont chodników i zatok parkingowych 
po północnej stronie ul. Wiedeńskiej • wy-
konanie nakładki na ul. Zarzecze na odcin-
ku od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii 
Krajowej • remont ulicy Boya-Żeleńskiego 
• remont ul. Staszczyka wraz z chodnikami 
• nakładka na: ul. Palmowej, ul. W. Żeleń-
skiego, ul. Bandtkiego, ul. Brzegowej, ul. 
Zygmunta Starego • remont chodnika na ul. 
Rodakowskiego po stronie numerów parzy-
stych. – realizator ZDMK i kwota 677 790 
zł pozostały bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2021
w sprawie uznania za pomnik przyrody 
drzewa rosnącego przy ul. Boya-Żeleńskie-
go w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała uznanie za 
pomnik przyrody wiązu szypułkowego, ro-
snącego na działce nr 281/2 obr. 40 Kro-
wodrza przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/265/2021
w sprawie wniosku o budowę chodnika 
wzdłuż ul. Hamernia.
Rada zawnioskowała o włączenie ul. Ha-
mernia do „Programu budowy chodników” 
realizowanego przez Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa. W szczególności zawnioskowano 
o budowę chodnika przy ul. Hamernia, na 
odcinku od ul. Na Błonie do ul. Przyjemniej.
Uzasadnienie: Zapisy miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Wola Justowska - Hamernia” (Uchwała 
nr XLIX/1345/20 Rady Miasta Krakowa  
z 2 grudnia 2020 r.) określiły wnioskowany 
odcinek jako tereny dróg publicznych kla-
sy dojazdowej (KDD.1) dla których usta-
lono szerokość pasa drogowego do 7 m,  
z fragmentarycznymi poszerzeniami do 15 
m. Większość wnioskowanego odcinka po-
siada rezerwę w postaci istniejącego pobo-
cza. Konieczność budowy chodnika wynika  
z intensywnie rosnącego w ostatnich latach 
ruchu pojazdów samochodowych. Rejon 
ulicy Hamernia poddawany jest bardzo in-
tensywnej presji inwestycyjnej poprzez za-
budowę mieszkaniową. Mieszkańcy i użyt-
kownicy tego obszaru są pozbawiani moż-
liwości bezpiecznego i komfortowego poru-
szania się pieszo. Trzeba podkreślić, iż nie 
istnieją alternatywne ciągi komunikacyjne 
dla niechronionych użytkowników ruchu 
drogowego względem ul Hamernia, która 
w ostatnich latach zaczęła pełnić funkcję 
tranzytową łącząc trzy dzielnice Krako-
wa (Zwierzyniec, Bronowice i Krowodrzę) 
i przenosić bardzo duże potoki ruchu do 
których obecna infrastruktura nie jest przy-
stosowana. Dodatkowo o budowę chodnika 
od lat zwracają się liczni mieszkańcy ul. Ha-
mernia i przyległych.

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2021
w sprawie opinii do koncepcji obsługi ko-
munikacyjnej dla przebudowy ul. Hamernia 
w związku z planowaną realizacją inwesty-
cji pn.:„Budowa 7 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrz-
nymi, chodnikami, miejscami postojowymi, 
wewnętrzną infrastrukturą techniczną na 
działce nr 314, 315/2, 316/1 obręb 6 Kro-
wodrza oraz wjazdem i przyłączami infra-
struktury technicznej na działce nr 432/2 
obręb 6 Krowodrza przy ul. Hamernia  
w Krakowie”.
Rada zwróciła uwagę na konieczność mak-
symalnego poszerzenia drogi na wysoko-
ści działek 314 i 315/2 (obr. 6 Krowodrza)  
w granicach przeznaczenia KDD.1, zgodnie 
z zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Wola Justowska – 
Hamernia” (Uchwała nr XLIX/1345/20 
Rady Miasta Krakowa z 2 grudnia 2020 r.). 
Zwrócono też uwagę na konieczność budowy 
chodnika wzdłuż ul. Hamernia na odcinku 
przylegającym do inwestycji dla obsługi przy- 
szłych mieszkańców. Podkreślono, że jest to 
warunek niezbędny, aby uzyskać pozytywną 
opinię Rady Dzielnicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr XXXVII/267/2021
w sprawie opinii projektu budowlanego dla 
zadania „Budowa sześciu budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych dwulokalowych  
w zabudowie bliźniaczej, budowa utwardze-
nia nawierzchni z kruszywa części działki nr 
326/10 pełniącego funkcję dojazdu działki 
326/4 obr. 6 Krowodrza w Krakowie (wraz 
z dwoma dojazdami o nawierzchni z kostki 
brukowej) oraz budowa czterech wjazdów 
o parametrach zjazdów indywidualnych  
z drogi wewnętrznej KDW.2 (działka 
326/4) na działki ewid. nr 326/2, 326/3, 
326/4 obr. 6 Krowodrza w Krakowie wraz 
z infrastrukturą techniczną”.
Rada zwróciła uwagę na konieczność mak-
symalnego poszerzenia drogi na wysokości 
działki 326/2 (obr. 6 Krowodrza) w grani-
cach przeznaczenia KDD.1, zgodnie z zapi-
sami  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Wola Justowska – Hamer-
nia” (Uchwała nr XLIX/1345/20 Rady Mia-
sta Krakowa z 2 grudnia 2020 r.).
Zwrócono również uwagę na konieczność 
budowy chodnika wzdłuż ul. Hamernia na 
odcinku przylegającym do inwestycji dla ob-
sługi przyszłych mieszkańców. Podkreśla się, 
że jest to warunek niezbędny, aby uzyskać po-
zytywną opinię Rady Dzielnicy VI Bronowice. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/268/2021
w sprawie montażu progu zwalniającego na 
ul. Zielony Most w Krakowie.
Po przeprowadzonej przez przedstawiciela 
Rady Dzielnicy VI Bronowice analizie, Rada 
negatywnie zaopiniowała montaż progu 
zwalniającego na ul. Zielony Most na wyso-
kości posesji nr 8 a.
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Coroczny obrzęd Osadzania Chochoła 

Kwiat róży słomą owinęły byłe uczennice, obydwie przed laty odgrywały role Panny Młodej 

„Pierwszaki” brawurowo odtańczyły krakowiaka

Sceny z „Wesela” w wykonaniu uczniów ze SP nr 50

◁▷
OSADZANIE CHOCHOŁA 

20 listopada 2021 roku w samo 
południe odbyło się corocz-

ne – już pięćdziesiąte! – Osadzanie 
Chochoła przed Rydlówką. W tym roku 
z inicjatywy Muzeum Krakowa uroczy- 
stość poprzedził Korowód Bronowicki, 
który wyruszył z ulicy Pod Strzechą  
i przy dźwiękach ludowych melodii zdą- 
żał do najsłynniejszego polskiego dwor-
ku utrwalonego przez Stanisława Wy-
spiańskiego w „Weselu”. Udział w Ko-
rowodzie prowadzonym przez aktorów 
Teatru Złoty Róg był okazją do wspól- 
nego śpiewu, przyjrzenia się tradycyj-
nym bronowickim zwyczajom wesel-
nym, a przede wszystkim do poznania 
historii ślubu i wesela Lucjana Rydla  
i Jadwigi Mikołajczykówny.

Zanim obejrzeliśmy pięknie odegra-
ne sceny z „Wesela”, posłuchaliśmy tra- 
dycyjnych pieśni i zobaczyliśmy obrzęd 

MAGDALENA FURMAŃSKA
DARIA TARGOSZ
Nauczycielki SP 50

okrywania róży słomą, głos 
zabrał dyrektor Muzeum 
Krakowa, dr Michał Nie-
zabitowski, który zwrócił 
uwagę na ponadczasowość 
dramatu Wyspiańskiego. 
W uroczystości wzięli udział 
także goście honorowi, a po- 
śród nich: profesor Stani-
sław Waltoś – pomysło- 
dawca Osadzania Chochoła, 
profesor Jan Rydel – przed- 
stawiciel rodziny Rydlów 
oraz pan Wojciech Litwic- 
ki – zastępca przewod-
niczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice.
Wśród przemawiających nie 
zabrakło oczywiście głów-
nej organizatorki wydarze- 
nia – dr Joanny Zdebskiej- 
-Schmidt. W tym roku ze 
względu na pandemię licz-
ba osób wpuszczonych na 
teren Rydlówki była ogra-
niczona, mimo to obcho-

dy były równie 
uroczyste i po-
ruszające, jak 
w ubiegłych la- 
tach. 

Warto wspomnieć, że od 
1969 roku, kiedy to profe-
sor Stanisław Waltoś za-
inicjował tę uroczystość, 
upamiętniającą wesele mło- 
dopolskiego poety z rodo-
witą Bronowianką, społecz-
ność Szkoły Podstawowej  
nr 50 imienia Włodzimierza  

Tetmajera zawsze bierze udział w wy- 
darzeniu, a właściwie je współtworzy.

Od 1992 roku nad przygotowaniem 
uczniów do występu czuwa pani Mag-
dalena Furmańska. Od wielu lat taniec 
dzieci wokół Chochoła przygotowuje 
pani Violetta Dziki. W tym roku w role  
z „Wesela” wcielili się uczniowie klasy 
VIII c: Panna Młoda – Karolina Kozik, 
Poeta – Mateusz Niżnik, Gospodarz – 
Mateusz Pulchny i Wernyhora – Antoni 
Zakrzewski. Swoje zadanie wykonali po 
mistrzowsku! Kwiat róży słomą owinęły 
nasze byłe uczennice, obydwie przed 
laty odgrywały role Panny Młodej.

Uczniowie i uczennice klas VIII a  
i VI a w strojach krakowskich stanowili 
przepiękne „tło” uroczystości, a „pierw- 
szaki” brawurowo odtańczyły krako-
wiaka. Pogoda była dla nas łaskawa, 
gdyż dopiero pod sam koniec impre-
zy zaczął kropić deszcz. Na uroczy-
stości obecna była pani wicedyrek-
tor Beata Bodek-Szumiec. Ponieważ 
pani Magdalena Furmańska poległa 

w walce z chorobą, zastąpiły ją panie 
Joanna Januszkiewicz i Sylwia Segeth-
-Kozieł, które kontynuowały próby  
i doprowadziły uczniów do wspaniałe- 
go występu. I tak to już od lat – Osa-
dzanie Chochoła jest naszym wspól-
nym dziełem, które jednoczy społecz-
ność szkolną i bronowicką. Do zoba-
czenia za rok!


