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dotychczasowe dyżury członków Rady Dzielnicy VI zostały odwołane.

Ewentualny kontakt możliwy jest m.in. drogą mailową. Wykaz adresów 
mailowych i telefonów do radnych można znaleźć na stronie dzielnicy: 
www.dzielnica6.krakow.pl w zakładce: Rada Dzielnicy/Radni Dzielnicy

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.
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Godziny Przyjmowania Mieszkańców: 
Z powodu pandemii biuro jest nieczynne aż do odwołania,

kontaktować się można jedynie
 drogą mailową: rada@dzielnica6.krakow.pl 

lub bezpośrednio z Przewodniczącym – nr tel. 604 228 830
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Dzielnicowa inwestycja
przy ulicy Młodej Polski
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Miejsce, w którym ma powstać planowany budynek

Długo oczekiwana przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice  inwe-

stycja  budowlana, która przeznaczona 
będzie na potrzeby społeczności lokal- 
nej, znajduje się aktualnie na etapie 
uzgadniania przez Wydział Architektu-
ry i Urbanistyki warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu.

Decyzja ta będzie miała znaczący 
wpływ na ostateczny kształt budynku, 
a w szczególności jego parametrów do-
tyczących powierzchni zabudowy, wy-
sokości budynku, szerokości elewacji  
frontowej, jak i powierzchni biologicznie 

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

czynnej oraz liczby 
miejsc parkingowych. 
 Projektowany budy-
nek w koncepcji Za- 
rządu Dzielnicy byłby 
wykorzystany na ni-
żej wymienione cele 
publiczne:
● żłobek publiczny
● świetlicę środo-
    wiskową dla dzieci
    i młodzieży 
● Centrum Aktywności Seniora lub
   Klub Seniora 
● Centrum Organizacji Pozarządowych, 
    działających na terenie Dzielnicy 
● siedzibę Rady Dzielnicy VI Bronowice 
● działalność medyczną.

Inwestycja ta została zaakceptowana 
przez Prezydenta Krakowa, prof. Jacka 
Majchrowskiego, po dokonaniu przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich analizy 
formalno-prawnej i merytoryczno-fi-
nansowej, dotyczącej możliwości budo-
wy nowego budynku na działce gmin-
nej, położonej przy ul. Młodej Polski. 

Analiza ta została wykonana w oparciu 
o szczegółowe założenia, opracowane 
przez Zarząd Dzielnicy, w zakresie wy-
korzystania budynku na cele społeczne 
przedstawione powyżej. 

Szczegółowe założenia dla realiza-
cji poszczególnych celów przedstawimy  
w jednym z kolejnych wydań Gazety 
Bronowickiej, po uzyskaniu warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
które określą możliwości inwestycyjne 
oraz będą stanowić wytyczne dla pro- 
jektantów. Mamy też nadzieję, że w tym 
roku ogłoszony zostanie przetarg na wy-
konanie dokumentacji projektowej i uzy-
skanie wymaganych pozwoleń.

Wiesław Wójcik
1945-2021

Jacek Domański
1935-2021

Krzysztof Niebielski 
1955-2021

Zmarł 4 kwietnia. Aktor, malarz, muzyk, pisarz, „człowiek dusza”. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra- 
kowie. Jedną z jego ostatnich ról była rola króla Władysława Łokietka w serialu „Korona Królów”. My jednak żegnamy go 
przede wszystkim jako „dobrego ducha” naszej dzielnicy. W latach 2002-2006 (IV kadencja) był radnym Dzielnicy VI. Pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Sztuki (2003-2006). Był członkiem Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Poli-
tyki Społecznej (2002-2006), Komisji Rewizyjnej (2002-2006), a także Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (2002-2003). Był 
właścicielem Karczmy w Bronowicach Małych, w której dochodziło do częstych, nieformalnych spotkań radnych, podczas 
których zrodziło się wiele wspaniałych pomysłów dotyczących naszej dzielnicy, w zakresie edukacji, kultury, sportu, spraw 

10 kwietnia, na Cmentarzu Rakowickim pożegnaliśmy radnego trzech kadencji – Jacka Domańskiego. W Bronowicach 
mieszkał od czasu, gdy śp. Ksiądz Truszkowski rozpoczął budowę kościoła pw. św. Antoniego. Z wykształcenia był inży-
nierem budownictwa wodnego. Pracował w biurach projektów budownictwa przemysłowego oraz komunalnego, a także na 
wielu budowach zarówno w kraju, jak i za granicą. 
W III kadencji (1998-2002) był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska (2000-2002) oraz  członkiem Komisji Zago-
spodarowania Przestrzennego (2000-2002). W dwóch kolejnych kadencjach, VI (2011-2014) i VII (2014-2018) pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz był członkiem Komisji Kultury i Sztuki, a w VI kadencji dodatkowo, przez rok, 

społecznych, infrastruktury drogowej czy bezpieczeństwa. Był pomysłodawcą organizacji Święta ulicy Tetmajera w Bronowicach Małych, które 
obchodzimy do dnia dzisiejszego. Zawsze służył dobrą radą, wspaniały kolega i przyjaciel. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

uczestniczył w pracach Komisji Mieszkalnictwa i Zdrowia (2011). Jego mottem życiowym było stwierdzenie „pracuj, działaj i bądź potrzebny”, 
któremu starał się być wierny, angażując się w działalność Rady.

Radny V kadencji (2006-2010). Był przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej (2006-2010) oraz przewodni- 
czącym Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w 2010 r., a w latach 2006-2009 jej człon-
kiem. Był też członkiem Doraźnej Komisji Dyscyplinarnej (2008), Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa (2009-
2010), Komisji Rewizyjnej (2006-2010). Zawodowo pełnił funkcję inspektora w Zarządzie Infrastruktury Sportowej. 

Na zawsze pozostaną w naszej pamięci
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, kilka słów  
 o Bronowicach Małych. Mimo 

ogólnej sytuacji związanej z pandemią 
próbuję nadal dbać o to, aby nasze 
sprawy posuwały się po troszeczku do 
przodu. Dzięki Państwa głosowaniu  
w Budżecie Obywatelskim napisany 
przeze mnie na Państwa prośbę, projekt 
remontu ogródka jordanowskiego przy 
przychodni na ul. Tetmajera wchodzi 
do realizacji. Niestety cena tego zadania 
może przekroczyć wartość zabezpieczoną 
w BO (160 tys.), bo ceny zadań szaleją –  
dlatego „dzielnica” zabezpieczyła do-
datkowe 100 tys. zł w swoim budżecie, 
aby to zadanie na pewno zostało zreali- 
zowane. Zgodnie z uzgodnieniami usta- 
lonymi podczas konsultacji dwa lata 
temu, w których brali udział rodzice, 
powstający plac zabaw będzie przezna-
czony dla młodszych dzieci. Na jego wy- 
posażeniu znajdą się zamek, huśtawki  
i bujaki dla dzieci, a dla rodziców leżaki. 
Nowym zabawkom towarzyszyć będą 
nasadzenia kwiatów i krzewów. Nie-
stety nie udało się „uratować” dużego 
gniazda bocianiego – ta zabawka już  
w roku ubiegłym miała ulec demon-
tażowi ze względu na pogarszający się 
stan techniczny – kiedy zdjęto huś-
tawkę interweniowaliście Państwo do 
mnie z prośbami, aby wróciła na miej-
sce. Udało mi się to wyprosić, ale pod 
warunkiem, że tylko do czasu remontu 
placu. Nie ma już części zamiennych 
do tej zabawki, a wszystkie urządze-
nia muszą być certyfikowane. Łączenie 
elementów różnych producentów, choć 
logiczne, jest niemożliwe ze względu na 
brak możliwości uzyskania gwarancji 
dla takiego hybrydowego urządzenia. 
Stół do ping-ponga zostanie przeniesio-
ny – ale nie na parking (jak miało to być 
pierwotnie) tylko na ul. Tetmajera, w re-
jon ul. Truszkowskiego, gdzie w ramach 

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

Pasieka „Zagajnik” za czasów świetności

projektu Parku Tet- 
majera powinna po- 
wstać strefa aktyw-
ności sportowej dla 
młodzieży oraz do- 
rosłych. Niestety ww. 
stół ma dużą stre-
fę bezpieczeństwa, 
wyznaczoną przez 
obowiązujące prze-
pisy, dlatego nie do-
staliśmy zgody na 
to, aby znalazł się na 
parkingu. 

Teraz muszę po- 
ruszyć najtrudniej-
szy temat, jakim jest 
Park Tetmajera. W wieloletniej progno- 
zie finansowej Krakowa mamy zabezpie-
czony 1 mln na rok bieżący i 2,7 mln na 
rok przyszły. Właśnie powstaje projekt 
budowlany dla tego zamierzenia. Dość 
trudno mi o tym pisać, bo niestety zna-
cząco odbiega on od pierwotnej koncep- 
cji tego parku, którą wszyscy znaliśmy. 
Jak wygląda projekt? Pisząc szczerze to 
nie wiem. Kolejne koncepcje zmieniały 
się co dwa tygodnie i często stanowiły 
dla mnie rozczarowanie, więc opiszę 
Państwu ostatnią, znaną mi wersję tego 
projektu – choć sama nie wiem czy ak-
tualną… Przy parkingu na ul. Tetmajera 
powinny powstać nowe ławeczki i stoły. 
Urządzenia siłowni na otwartym po-
wietrzu zostają – ale zmieni się ich usta- 
wienie. Jeżeli założenia zostaną utrzy-
mane, to będzie więcej zieleni i kwia-
tów w ich otoczeniu. Dodatkowo poja-
wi się drewniana altana i nowa tablica 
informacyjna o Bronowicach w miej- 
scu obecnej – dość zniszczonej, a kawa- 
łek dalej, w ciągu ul. Tetmajera, trzy-
miejscowa huśtawka dla dzieci i nie-
stety jest to jedyne możliwe miejsce na 
huśtawki. Okazało się, że wszelkie urzą- 
dzenia (oprócz ławek, koszy itp.) muszą 
być zlokalizowane dalej niż 7 metrów 
od jezdni. Ponadto zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania „Bronowice 
Małe – Tetmajera” z 2012 r. wyklucza-
ją lokalizację placu zabaw na działkach 
oznaczonych jako zieleń – czyli od dużej 
działki w rejonie ul. Truszkowskiego aż  
po dawną pasiekę. Według mnie powin-
no to być uwzględnione już w koncepcji, 
jaką nam przedstawiono kilka lat temu, 
ale niestety tak się nie stało. W rejonie 
źródełka powstanie strefa aktywności 
sportowej. Niestety zarówno źródełko, 
jak i schron amunicyjny stanowią wła-
sność parafii, dlatego projekt budowlany 

nie obejmuje zagospodarowania tych 
dwóch miejsc (w uwagach domagamy 
się remontu schodów i otoczenia). Od 
schronu amunicyjnego w kierunku ron-
da będzie biegła ścieżka przez las. Staw, 
jeżeli koło wędkarskie porozumie się  
z ZZM, pozostanie pod opieką wędkarzy, 
ale będzie to teren otwarty podczas dnia 
i dostępny dla wszystkich mieszkańców. 
W ramach projektu, który widzieliśmy, 
powinien tam powstać drewniany po-
most pływający, przecinający staw w ¹/₃ 
długości, który ominie wyspę, drew-
niana altana, pawilon z toaletami oraz 
drewniany trap. W pobliżu stawu powi-
nien powstać ogród sensoryczny i sto-
liki do gry w szachy, przeniesione tutaj 
ze strefy aktywności koło źródełka plus 
oczywiście ławeczki. Staw pozostanie 
strefą spokoju i relaksu. Z terenu stawu 
(o ile ustalenia pozostaną w mocy) bę-
dzie można przejść ścieżką do dawnej 
pasieki. Tutaj muszę napisać o najwięk-
szym rozczarowaniu jakie mnie spotkało 
podczas prezentacji założeń i projektu 
parku: pasieka zostanie zlikwidowana. 
Tak się stało ponieważ jest ona pod ku-
ratelą leśników, którzy nie wyrazili zgo-
dy na opiekę i nakazali jej likwidację. 
Teren dawnej pasieki będzie jedynym 
obszarem, który w lesie może zostać za-
gospodarowany. Nie może to jednak być 
już pasieka. Zapisy planu nie pozwalają 
też na umieszczenie tam placu zabaw  
w dosłownym znaczeniu (tzn. nie można 
postawić zabawek katalogowych, jak np. 
huśtawka czy zjeżdżalnia), dlatego pro-
jektantki zaproponowały tam drewniane 
domki bronowickie, kuchnię błotną dla 
dzieci, drewniane równoważnie, pieńki  
z numerami, tablice edukacyjne i labi-
rynty roślinne. Bardzo mi przykro, że 
pasieka nie powstanie – jest to dla mnie 
wielkie rozczarowanie. Zamiast tego  

Plac zabaw 
i Park Tetmajera
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Zapraszam do śledzenia informacji dotyczących parku 
na Facebooku/Park Leśny Tetmajera 

◁▷

Budżet Obywatelski Miasta Kra-
kowa, w intencji organizatorów  

i w rzeczywistości, ma dać mieszkańcom 
naszego miasta i ich dzielnicom narzę-
dzia do realizacji inicjatyw, których 
efekty byłyby przydatne dla społeczno-
ści lokalnych. Ma kształtować odpowie-
dzialne postawy obywatelskie mieszkań- 
ców, wrażliwość na zauważane problemy  
i wyrobić przekonanie o możliwości real- 
nego udziału w ich rozwiązywaniu. 

1 marca br. Prezydent Miasta Krako-
wa ogłosił, w podjętej uchwale, terminy 
składania projektów do Budżetu Obywa- 
telskiego Miasta Krakowa w roku 2021 
oraz wysokości środków przeznaczonych 
na ich realizację. Tym samym urucho-
mione zostały procedury, pozwalające na 
zgłaszanie przez mieszkańców Krakowa 
projektów, które po pozytywnej ocenie 
poddane zostaną głosowaniu, a te które 
uzyskają największa ilość głosów, będą 
realizowane w następnym roku, jako 
projekty ogólnomiejskie lub dzielnicowe.  
   W VIII edycji budżetu na projekty 
zaplanowano łączną kwotę 35 mln zł,  
w tym 7 mln zł na projekty o charakterze 

ogólnomiejskim, przy czym koszt re-
alizacji jednego projektu nie może być  
niższy niż 25 000 zł i nie wyższy niż 
1 400 000 zł oraz 28 mln zł na projekty 
dzielnicowe. W tym drugim przypadku 
kwota ta podzielona została na poszcze-
gólne dzielnice, zgodnie z regulaminem. 
Dla Dzielnicy VI Bronowice przeznaczo- 
na jest łączna kwota 1 576 159,06 zł, 
przy czym koszt realizacji jednego pro- 
jektu nie może być niższy niż 2 500 zł  
i nie wyższy niż 630 463,62 zł.

Tu wyjaśnienie: kwota na realizację 
projektów dzielnicowych, którą uzy-
skała Dzielnica VI jest o ok. 600 000 zł 
wyższa niż w roku ubiegłym. Tak istotne 
zwiększenie środków przeznaczonych 
dla naszej dzielnicy jest głównie wyni-
kiem wprowadzenia, m.in. z inicjatywy 
radnych i przy współudziale Zarządu 
naszej Dzielnicy, w algorytmie podziału 
środków przeznaczonych na realizacje 
projektów dzielnicowych, mechanizmu 
motywującego aktywność społeczno-
ści dzielnicowych, poprzez promowanie 
udziału w głosowaniach. Tak więc, z puli 
środków przeznaczonych na projekty 
dzielnicowe, wydzielona została część 
podzielona proporcjonalnie do ilości 
mieszkańców biorących udział w gło-
sowaniu, w odróżnieniu od poprzednich 
edycji, w których podziału dokonywano 
na podstawie stosunku do całkowitej 
liczby mieszkańców dzielnicy.  
Realizacja VIII edycji Budżetu Obywa-
telskiego przebiega w ośmiu etapach:
►etap I Spotkania konsultacyjne z miesz-
kańcami (marzec-kwiecień), 
►etap II Składanie projektów (12 kwiet-
nia-14 maja), 
►etap III Publikacja wyników weryfikacji 
(6 sierpnia), 
►etap IV Składanie protestów wobec wy-
ników oceny prawnej (6-16 sierpnia), 
►etap V Sporządzenie i ogłoszenie listy 
projektów, które będą poddane głosowa-
niu (15 września), 
►etap VI Głosowanie (1-10 października),  
►etap VII Ogłoszenie wyników głosowa-
nia (29 października), 
►etap VIII Zatwierdzenie projektów do 
realizacji (15 listopada).

Zgodnie z harmonogramem, miesz-
kańcy do 14 maja będą mogli składać 
wnioski projektów do dalszego procedo- 
wania, które po pozytywnej ich weryfi- 
kacji zostaną poddane pod głosowanie. 

Tu ważna uwaga dotycząca uczest-
nictwa w realizacji programu Budżetu. 
Udział w nim nie jest limitowany wie-
kowo, co widać wyraźnie na przykładzie  

braku ograniczeń wiekowych w odnie-
sieniu do mieszkańców biorących udział 
w głosowaniu oraz w kierowanych do 
ludzi młodych, licznych zachętach do 
udziału w pracach przy jego realizacji. 

Zachęcając wszystkich mieszkańców 
do przygotowania i składania wniosków, 
pragnę zwrócić uwagę na pewne uwa-
runkowania, które uwzględnić należy 
tak przy formułowaniu projektów, jak  
i ich zgłaszaniu, określone w regulaminie 
budżetu, który dostępny jest na stronie: 
www.budzet.kraków.pl, zakładka: Regulamin.

Ostatecznie wycena zawsze doko-
nywana jest przez jednostkę oceniającą 
wniosek. Więcej informacji na temat li-
mitów oraz orientacyjny cennik Budżetu 
Obywatelskiego dostępne są pod adre-
sem: www.budzet.kraków.pl, zakładki: Dla 
Wnioskodawców/Cennik. W cenniku podane 
są przykładowe koszty różnego rodzaju 
działań, np. budowy małej architektury, 
nasadzeń zieleni czy wykonania remon- 
tów z zakresu infrastruktury.

Po zgłoszeniu projektu w kolejnych 
etapach realizacji BO przyjęte wnioski 
będą opiniowane przez merytorycznie 
odpowiedzialne jednostki Urzędu Mia- 
sta i być może, jeśli okaże się to koniecz- 
ne, wnioskodawcy proszeni będą o wyja- 
śnienia, uzupełnienia, bądź modyfikacje 
wniosku, ale to dopiero za jakiś czas. 

Pasieka „Zagajnik” za czasów świetności

◁▷

w ogrodzie sensorycznym powinny po-
wstać domki dla owadów. Mam wraże-
nie, że z pierwotnych założeń projektu 
pozostała tylko ogólna koncepcja, dla-
tego jest mi trudno się z tym pogodzić. 
Przekazałam mnóstwo uwag projektant-
kom, a z członkami Komisji Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska przygotowaliśmy sporo uwag 
w uchwale – mam nadzieję, że zostaną 
uwzględnione. 

Najważniejsze jest, aby teren ten 
został uporządkowany i udostępniony 
wszystkim mieszkańcom, i nie przeszedł 
w ręce osób prywatnych lub prawnych. 
By stał się celem naszych spacerów – 
szkoda, że nie tak atrakcyjnym jak nam 
obiecywano, ale nadal – mam nadzieję –  
wyjątkowym i niezwykłym.

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

W ramach Urzędu Miasta Krakowa
sprawy Budżetu Obywatelskiego prowadzi:
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

 30-703 Kraków ul. J. Dekerta 24 
tel. +48 12 616 11 11; fax +48 12 616 78 13,
Strona internetowa: www.budzet.krakow.pl

BUDŻET
OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

2021

Obecnie najważniejsze jest przygotowa-
nie i złożenie z sukcesem wniosku lub wnio-
sków, czego jako autor tego tekstu serdecznie 
życzę wszystkim wnioskodawcom.



6

fo
t.

 W
oj

ci
ec

h 
Li

tw
ic

ki

◁▷

Widok na Aleję Centralną

Wywalczony teren przyszłego parku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru „Os. Widok”

Zbliżał się dzień, w którym Rada 
Miasta Krakowa miała podjąć 

ogromnie ważną decyzję dla naszego 
osiedla. Radni mieli zatwierdzić Miej-
scowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego dla obszaru „Osiedla Widok”. 
Już dzisiaj na os. Widok mamy utrudnie- 
nia z parkowaniem, a także z wyjazdem  
w godzinach szczytu, zwłaszcza z ulicy 
Armii Krajowej do Zarzecza.     

Wielokrotnie byliśmy pytani czy 
prawdą jest, że na terenach naszego 
osiedla będą budowane kolejne bloki 
mieszkalne. Rozumiemy niepokój swo-
ich sąsiadów, bo przecież mamy pięknie 
zagospodarowane tereny, skromną in-
frastrukturę, a jedyne czego oczekuje-
my, to na pewno miejsca spokoju, czyli 
parku, który zapewni nam wypoczynek  
w zieleni urządzonej. 

Jako radni z os. Widok – Janusz Si-
tarski, Waldemar Janusz, Marcin Rze-
szowski, Jerzy Kopacz, Michał Płaza i ja, 
zastanawialiśmy się nad tym jakie dzia-
łania podjąć, by plan ten został przyjęty 
z uwzględnieniem korzystnych zapisów 
dla jego mieszkańców. Zwróciliśmy się 

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

z prośbą o poparcie naszych starań do 
członków Rady Dzielnicy, w tym Prze-
wodniczącej Komisji Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska – Marty Drużkowskiej. Została 
przyjęta stosowna uchwała, skierowana 
do Rady Miasta Krakowa. 

Wraz z przewodniczącym naszej 
Rady, Bogdanem Smokiem, podjęliśmy 
działania promujące nasze stanowisko 
i oczekiwania mieszkańców. Z ogrom-
nym wsparciem i pomocą przyszli nam 
Radni Rady Miasta, którzy reprezen-
tują nasz Okręg – Pan Andrzej Hawra-
nek, Pani Iwona Chamielec i Pan Rafał 
Komarewicz. 

Jednak przez cały czas towarzyszył 
nam niepokój, czy nasz wysiłek zosta-
nie uwieńczony sukcesem. Podjęliśmy 
desperacki krok, gdyż czasu mieli-
śmy bardzo mało, bo nieuchronnie 
zbliżał się 17 lutego 2021 roku, dzień 
ostatecznej decyzji. Krokiem tym było 
zwrócenie się do mieszkańców nasze-
go osiedla o poparcie naszych działań  

poprzez błyskawiczną konsultację, któ- 
rą przeprowadziliśmy przy wsparciu 
Prezesa Zarządu SM WIDOK, Pana 
Bogdana Paweli oraz Pana Marcina 
Wieczorka, Przewodniczącego Wspól-
noty przy ul. Balickiej 12 a, b, c. Wyni-
ki tego przedsięwzięcia przeszły nasze 
najśmielsze oczekiwania. Uzyskaliśmy 
poparcie 1400 osób w przeciągu zale-
dwie czterech dni. To było świadectwo 
tego, jak ważne są zapisy Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla obszaru „Osiedla Widok”, dla 
jego wszystkich mieszkańców. 18 lutego 
2021 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 
uchwałę Nr LIII/1463/21 w sprawie 
uchwalenia MPZP obszaru „Os. Widok”, 
która weszła w życie 11 marca.

Ogromne zaangażowanie miesz-
kańców, a także konkretne działania 
radnych miejskich zapewniły nam osta-
teczny sukces i plan ten został przyjęty 
36 głosami, przy dwóch wstrzymują-
cych się (jeden radny PiS i jeden rad-
ny z klubu Kraków dla Mieszkańców 
Łukasza Gibały). Ostateczne zapisy  
w przyjętym planie zapewne rozwiały 
niepokój pesymistom i usatysfakcjono-
wały mieszkańców, gwarantując utrzy-
manie terenów zielonych.

ZARZECZE
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MPZP obszaru „Os. Widok”

PARK



7



8

„Carpe diem”
CAS
Bronowice

Od września ubiegłego roku roz-
poczęło swoją działalność Cen-

trum Aktywności Seniora „Bronowice” 
prowadzone przez Stowarzyszenie Car-
pe Diem. Głównym  animatorem i koor-
dynatorem jest pani Maria Kowalczyk.

Zajęcia odbywają się we wszystkie 
dni tygodnia w formule zdalnej  na plat-
formie ZOOM.

W ofercie CAS-u znajdują się mię-
dzy innymi takie zajęcia jak: malarstwo  
i tkanina artystyczna, gimnastyka ogól-
nousprawniająca, korekcyjna, trening 
umysłu, kurs języka angielskiego (grupa 
podstawowa i zaawansowana), kurs ob-
sługi komputera i smartfona, rękodzieło 
z elementami florystyki, taniec w kręgu, 
kurs języka niemieckiego.

Ponadto prowadzone są zajęcia pn. 
„Bronowicka Akademia Umiejętności 
Wszelakich”, podczas których można 
nabyć wiedzę w zakresie: kulinarnym, 
tradycji, w tym kolędowania, medycyny, 
profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeń-
stwa. Zajęcia prowadzą osoby uczest-
niczące na co dzień w innych zajęciach 
(członkowie CAS-u).

Działalność CAS-u najlepiej opiszą 
poniższe wypowiedzi uczestników zajęć: 
Danuta: Uczestniczę w zajęciach z języ-
ka niemieckiego. Pozwala mi to na przy-
pomnienie słownictwa, którego dawno 
się uczyłam, ale nie używałam. Zajęcia 
umożliwiają mi też poznanie nowych 

zwrotów, których używa się w życiu 
codziennym. Mobilizuje mnie to do po-
szerzenia słownictwa. Dzięki zajęciom 
mam okazję do osłuchania się z mową 
niemiecką, co jest istotne dla mnie ze 
względu na to, że nie mam takiej możli- 
wości z powodu wszechobecnego języka 
angielskiego, którym łatwiej jest mi się 
porozumiewać, nawet gdy czasami je-
stem w Niemczech. 
Jerzy: Z powodu zawieszenia bezpo-
średniej działalności w 42 Centrach Ak-
tywności Seniorów (CAS) w Krakowie 
od 16 X 2020 r., osoby, które ukończyły 
60. rok życia mogą uczestniczyć w róż-
norodnych zajęciach w CAS, prowadzo-
nych on-line na platformie ZOOM. Plat-
forma pozwala na udział w spotkaniach 
online z dowolnych urządzeń: kompu-
terów, tabletów lub smartfonów. Senio-
rzy mając do wyboru podobne zajęcia  
w różnych CAS kierują się w ich wyborze 
między innymi: własnymi zaintereso-
waniami i potrzebami, wysokimi kwa-
lifikacjami osób prowadzących zajęcia, 
regularnością zajęć, itp. Wyjątkowa i za- 
skakująca sytuacja wywołana pandemią 
wyzwoliła dodatkową energię do pod-
jęcia wraz z instruktorami niekonwen-
cjonalnych działań. Działania te umoż-
liwiły przetrwanie w domach seniorom  
w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. 
Umiejętność udziału w zajęciach zdal-
nych poprzez ZOOM okazała się bar-
dzo przydatna i atrakcyjna, często jako 
jedyna możliwość aktywności w czasie 
pandemii. Dzięki tym zajęciom, impre-
zom oraz spotkaniom seniorzy lepiej się 
poznali i nastąpiła wzajemna integracja. 
W odróżnieniu od zajęć w warunkach 

realnych, poprzez ZOOM 
seniorzy „zaprosili się” do 
swoich mieszkań, mogli 
pochwalić się swoimi pa-
sjami, porozmawiać o swo- 
ich problemach i rado-
ściach, a także ujawnić 
swoje talenty w wielu dzie- 
dzinach. Aby te sytuacje 
mogły zaistnieć niezbędny 
jest lider, animator i ko-
ordynator działań. Takim 
liderem jest pani Maria 
Kowalczyk, koordynator 
w CAS Bronowice, osoba 
przyciągająca ludzi i two-
rząca niepowtarzalną at-
mosferę współdziałania. 
Ponadto, Pani Maria, ob-
darzona talentem muzycz- 
nym i wokalnym, potrafi 

zachęcić seniorów do prowadzenia zajęć 
w ramach wolontariatu, np. śpiewania 
kolęd przy własnym akompaniamencie 
uczestników. 

Zajęcia oferowane w CAS Bronowice  
są różnorodne: ruchowe, usprawniają-
ce, językowe, plastyczne, komputero-
we, poszerzające wiedzę i umiejętności 
uczestników. Prowadzone są przez osoby 
posiadające wysokie kwalifikacje oraz 
przez pasjonatów. Harmonogram i regu- 
larność zajęć pozwalają na zaplanowanie 
udziału w nich i połączenie tych zajęć  
z codziennymi obowiązkami seniorów. 
Krystyna: Zajęcia w CAS dają mi moż- 
liwość rozwoju (obsługa komputera, 
instalacja i obsługa Zoom-a) i uczest-
nictwa w ciekawych zajęciach, pozwa-
lających na ruch i zdobycie ciekawych 
informacji.

Elżbieta Źródłowska - rękodzieło

Bogumiła Leńczowska - tkactwo

Bożena Obłąk - malowane kawą na zajęciach malarstwa
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Elżbieta: Jestem nową uczestniczką za-
jęć w CAS Bronowice. Koleżanka opo-
wiadała mi w jakich zajęciach uczestni-
czy, co zachęciło mnie do zapisania się.

Na pierwszym miejscu muszę na-
pisać, że jestem bardzo zadowolona  
z gimnastyki. Przede wszystkim mobi-
lizuje mnie do ćwiczeń. Teraz w czasie 
pandemii jest to wspaniała sprawa, mo- 
żemy poruszać się, prawie że odczuwam 
niedosyt i zajęcia mogłyby odbywać się 
częściej. Mam dysfunkcję ruchową i ta-
kie ćwiczenia są dla mnie stosowne.

Sprawy ruchowe wymieniłam na 
pierwszym miejscu, ale chętnie uczest-
niczę również w zajęciach komputero-
wych. Bardzo ważny jest trening umy-
słu. Ciekawe są też zajęcia dodatkowe, 
dotyczące spraw zdrowotnych, zwłasz-
cza dla kobiet. Ogólnie mówiąc jestem  
zadowolona z uczestnictwa w CAS Bro- 
nowice. 
Anna: W czasie obostrzeń epidemicz-
nych jest to jedyna forma kontynu-
owania zajęć, w których brałam udział 

przed pandemią. Poprzez platformę 
ZOOM spotykam się z ludźmi mający-
mi podobne zainteresowania, mogę do-
wiedzieć się czegoś nowego, nie czuję się 
samotna, mogę wymieniać poglądy, cie-
kawie spędzić czas, a wszystkie zajęcia 
wymagające wysiłku umysłowego, np. 
nauka języka obcego, dają mi nadzieję, 
że moja pamięć i umysł, pomimo upły-
wu czasu, będą nadal sprawne.
Jola: Zawsze interesowały mnie zaję-
cia z rękodzieła, plastyki i malarstwa,  
a chciałam dalej rozwijać się w tym kie- 
runku i poznać nowe techniki, więc za-
pisałam się do CAS Bronowice. Uczest-
niczę też w innych zajęciach nadawa-
nych na platformie ZOOM, m.in. tańcu, 
gimnastyce czy warsztatach obsługi 
komputera i smartfona. Uczestnicze-
nie w nich online jest bardzo wygodne, 
ponieważ nie wyklucza uczestniczenia 

w zajęciach prowadzonych w innych 
CAS-ach. Dzięki udziałowi w zajęciach 
prowadzonych na platformie ZOOM 
poznałam dużo ciekawych osób. Dość 
duża liczba uczestników spowodowana 
jest tym, że każdy z nas chce się cze-
goś nowego nauczyć, pogłębić posiada-
ną wiedzę czy też utrzymać sprawność  

fizyczną oraz umysłową. Do- 
stajemy również zaproszenia 
do udziału w różnych impre-
zach lub warsztatach, prowa- 
dzonych przez różne stowa-
rzyszenia. 
Dzięki spotkaniom na plat- 
formie ZOOM nie czuję się 
samotna, czas mam wypeł-
niony zajęciami, które wy- 
bieram zgodnie z moimi za- 
interesowaniami i posiada-
nym czasem.
Maria: Z dużym zaintereso-
waniem i pożytkiem uczest-

niczę w zajęciach „Trening umysłu”, pro-
wadzonych bardzo ciekawie i z dużym 
zaangażowaniem przez dr Wandę Ma-
tras. Pani doktor podaje szereg wskazó-
wek jak higienicznie żyć, aby zachować 
młodość umysłu i ciała, które są ze sobą 
powiązane. Poleca cieka-
we i wartościowe lektury, 
traktujące o tej tematyce 
i przeprowadza z nami 
ćwiczenia usprawniające 
pracę naszych mózgów. 
W czasie zajęć wyświetla 
na ekranie przygotowane 
przez siebie prezentacje. 
Sądzę, że gdyby było moż-
liwe udostępnienie ich 
nam (np. w formie pdf), 
pozostałby trwały ślad 
tych spotkań. Poza tym 
z radością uczestniczę  

w spotkaniach karnawało-
wych, kolędowych i tematycz-
nych, traktujących o rozma-
itych praktycznych zagadnie-
niach, organizowanych przez 
wspaniałego koordynatora pra-
cy naszej grupy, Panią Marię 
Kowalczyk.
Bogumiła: Na pewno byłoby 
lepiej spotykać się osobiście, 
ale najważniejsze to w ogóle 
spotykać się. Nasze spotkania 
na platformie ZOOM dyscy-
plinują mnie i zajmują twór-
czo mój czas. Trudno o dys-
cyplinę w samotności. Nie 
muszę niczego szukać, mam 

BOGUSŁAWA SMOK
Uczestniczka zajęć w CAS Bronowice

◁▷

Rękodzieło - Barbara Cywa

Elżbieta Źródłowska - akwarele

Rękodzieło - Bogumiła Leńczowska (po lewej) i Barbara Cywa

Rękodzieło - Bogumiła Leńczowska (po lewej) i Bożena Obłąk

„podane na tacy”. Twarze osób są mi 
coraz bliższe i czuję się jak wśród zna-
jomych. Zajęcia są różnorodne i bardzo 
ciekawe, a poza tym mogę wybierać, bo 
jest ich dużo. Ta forma zajęć na plat-
formie, w okresie mrozów i pandemii, 
jest dla mnie bardzo wygodna. Spłyca 
też moje poczucie samotności i smutku  
z powodu koniecznej izolacji. No i mogę  
się jeszcze czegoś dowiedzieć w tema- 
tach dla mnie mało znanych, a pewną 
wiedzę poszerzyć. 
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I miejsce — Paulina Kruczek, 11 lat

II miejsce — Agata Urbanowicz, 14 lat

KONKURSY

Widok z bronowickiego okna

Konkurs na pisankę 
wielkanocną 

Konkurs plastyczny „Bronowice – 
 widok z okna” to pierwsza tego  

rodzaju inicjatywa. Zorganizowany 
wraz z Centrum Młodzieży im. dr H. 
Jordana w Krakowie pokazał w jak 
różny sposób dzieci widzą świat. Cza-
sem jest to realistyczny obraz wysokie-
go bloku, ośnieżonych drzew i wąskiej 
osiedlowej uliczki, innym razem burzo-
wa sceneria ze skąpaną w mroku ulicą 
i odległymi budynkami, w końcu rado-
sna wizja pełna różowych kwiatów i ko-
lorowych chmur. 

Jedynym wymogiem w konkursie 
było miejsce – widok z okna znajdują-
cego się w krakowskich Bronowicach. 
Pragnęliśmy zachęcić młodych miesz-
kańców Dzielnicy VI i innych dzielnic 
Krakowa do poznania rejonu, który 
słynie z „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego. Dodatkowo, oddalone nieco od 
centrum miasta Bronowice to spokojne 
miejsce, z którego rusza wiele pieszych  
i rowerowych ścieżek.   

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy 
dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat. Bie-
rzemy jednak pod uwagę poszerzenie  

Jak co roku, Towa-
rzystwo Przyja-

ciół Bronowic zaprosiło 
mieszkańców Bronowic 
do udziału w konkursie 
na najpiękniejszą pisan-
kę wielkanocną. Z powodu panującej 
pandemii, aby tradycja bronowicka była 
kontynuowana, konkurs został zorgani-
zowany przez internet. 

Laureaci konkursu:
Dzieci przedszkolne 
1. miejsce – Antoni Górzanowski
2. miejsce – Łucja Górzanowska
3. miejsce ex aequo – Jaś Bocheńczak 

i Franciszek Bocheńczak
Klasy I-III 
1. miejsce – Zuzanna Łęcka
2. miejsce – Łukasz Dukała
3. miejsce – Weronika Bocheńczak

Wyróżnienia w kategorii klasy IV-VIII
Aleksandra Kotek

Wyróżnienia w kategorii dorośli
Anna Górzanowska

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!

kategorii wiekowej podczas organizowa-
nia kolejnej edycji.  

Prace można zobaczyć na stronie 
Centrum Młodzieży w Krakowie: 
www.cmjordan.krakow.pl, zakładki: Konkursy 
i festiwale/Konkurs plastyczny ”Bronowice – widok 
z okna”. 

Jaś Bocheńczak
5 lat

Franciszek Bocheńczak
3 lata

Łucja Górzanowska 
4,5 roku 

Antoni Górzanowski 6,5 roku 
Bronowicka łąka

Weronika Bocheńczak
8 lat

Aleksandra 
Kotek

Anna Górzanowska 
Krakowiak

 bronowicki 

Bronowickie
niebo

Łukasz Dukała kl. 3

Zuzanna 
Łęcka
 kl. 2
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JUSTYNA WÓJCIK
Przedszkole Samorządowe nr 137

Dzień Pluszowego Misia 
w Samorządowym 
Przedszkolu nr 137

Mały lub duży, biały lub brązo-
wy, z kokardką przy szyi lub  

w uroczym ubranku, śliczny, wyjątko-
wy – Pluszowy Miś. 

Chyba każdy, niezależnie od wieku 
ma swojego ukochanego misia, z któ-
rym nie rozstawał się w dzieciństwie, 
z którym były najlepsze zabawy, przy 
którym zasypiał każdej nocy, do któ-
rego przytulał się, gdy było mu smutno  
i którego zawsze miło wspomina. 

25 listopada każdy Pluszowy Miś 
obchodzi swoje święto, swoje misiowe 

urodziny. Przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola nr 137 w Krakowie, 
jak co roku świętowały z tej okazji. 
Niestety ze względów bezpieczeństwa, 
w związku z pandemią COVID-19, na-
sze ulubione pluszaki musiały zostać 
w domach. Ale nie przeszkodziło nam 
to w świetnej zabawie. Były tańce przy 
misiowych piosenkach, gry zespołowe, 
wspólne oglądanie bajki o misiu z czer-
wonym serduszkiem, degustacja mio-
du – ulubionego przysmaku misiów, 

wyrażanie swojej kreatywności po-
przez pracę plastyczną pt. „Mój przy-
jaciel miś” oraz pamiątkowe zdjęcia  
w misiowej fotobudce.  

Warto zauważyć, że Przedszkolaki 
poznały również historię powstania 
Pluszowego Misia, która zaczęła się 
tak… W 1902 roku prezydent Stanów 
Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wy-
brał się na polowanie, na którym po-
strzelono małego niedźwiadka. Prezy-
dent ujrzawszy przerażone zwierzątko, 
kazał je natychmiast uwolnić. Sytuacja 
ta została opisana w amerykańskiej pra- 
sie, którą przeczytał producent zaba-
wek. Od tego momentu zaczęto sprze-
dawać maskotki pod nazwą Teddy 
Bear, która dziś w języku angielskim 
jest określeniem wszystkich pluszo-
wych misiów.

• • •

◁▷

◁▷

Przedszkole nr 137, znajdujące się 
na osiedlu Bronowice Małe, jest 

przedszkolem artystycznym. Dbając  
o wszechstronny rozwój naszych przed-
szkolaków, poszerzyliśmy ofertę naszej 
placówki o zajęcia eksperymentalne. 

Praca pedagogiczna nauczyciela skła-
da się z różnorodnych działań. Staram 
się w niej poszukiwać takich form i me-
tod, które są dynamiczne, ciekawe i roz-

wijają inteligencje wielorakie. Chęć za-
spokojenia potrzeb dzieci skłoniła mnie 
do zorganizowania ciekawych propozycji 
zajęć w przedszkolu. 

Kółko z przeprowadzanymi przeze 
mnie eksperymentami  i doświadczenia-
mi typu ,,Bańka w bańce’’, ,,Cukierkowa 
tęcza’’ czy też ,,Poduszkowiec’’ daje moim 
podopiecznym dużo frajdy, zadowolenia  
i ekscytacji. Często emocje biorą górę, 
dzieci piszczą, krzyczą, podskakują, wo-
łają ,,Łał!’’– dając w ten sposób upust 
swojej nagromadzonej energii.

Pomysł zajęć z cyklu ,,Marzyciele 
kreatywnie’’ okazał się bardzo dobrym 
rozwiązaniem i wspaniale sprawdził się 
w mojej grupie. Udział dzieci w takim 
kółku doświadczalnym pozwala im na 
skupienie i wyciszenie. Podtrzymuje też 
ich naturalną ciekawość do poznawania, 
postrzegania i rozumienia otaczającej je 
rzeczywistości, cieszy i mobilizuje. I choć 
czasem są tylko bacznymi obserwatora-
mi i nie biorą czynnego udziału w ekspe-
rymencie, to jednak takie doświadczenie 
daje im wiele radości i satysfakcji z wy-
konanego zadania. 

KAROLINA MALIK
Przedszkole Samorządowe nr 137
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Wierny przysiędze
część I

Jan Filipowski
ps. „Morawa” 
(Urodzony w Kra-
kowie 20.11.1914 r., 
zmarł 1.08.2004 r.)

Dowódca grupy 
dywersyjnej „Ke-
dywu”, wywodzą-
cej się z organizacji 
bronowickiej AK, 

utworzonej i działającej w Bronowicach 
Wielkich, która w latach 1943-1944 
wykonała na terenie Krakowa szereg 
trudnych akcji dywersyjno-bojowych. 
Jego nazwisko widnieje na odsło-
niętej w 2012 roku tablicy pamiątko- 
wej Ku chwale Mieszkańców Bronowic 
Małych walczących o Polskę w latach 
1914-1921, 1939-1945, mieszczącej się 
na fasadzie kościoła pw. św. Antoniego.

Poniżej, dzięki uprzejmości córki – Pani 
Barbary Józefik, publikujemy wspomnienia 
spisane przez Jana Filipowskiego w latach 
70. ubiegłego wieku.

Umilkły ostatnie strzały w kam-
panii wrześniowej. Nastała 

straszliwa okupacja.
Po ucieczce z niewoli wraz z kolegą 

Władkiem Namysłowskim i dotarciu do 
Krakowa ogarnęło nas wielkie przygnę-
bienie. Należeliśmy do tej części społe-
czeństwa, której nie chciało się pogodzić  
z nową sytuacją w roli niewolników.

Okupant zaczął realizować swoje 
dzieło niszczenia tego, co najbardziej  
patriotyczne, co mogło przewodzić po- 
konanemu narodowi. Najpierw padli 
ofiarą profesorowie UJ, przywódcy po-
lityczni i wyżsi oficerowie.

Spotykając się z Władkiem i wspo-
minając świeżą jeszcze w pamięci prze-
graną kampanię, uznaliśmy że trzeba  
walczyć dalej. W planach naszych brana 
była możliwość przedostania się na Wę-
gry, a potem do Francji, do tworzącej się 
na emigracji armii. W tym celu Władek 
wyjechał do Zakopanego, aby się zorien-
tować o możliwościach przekroczenia 
granicy. W tym czasie spotkałem się 
przypadkowo z moim dobrym znajo-
mym T. Młodzianowskim1 i w szczerej 
rozmowie ujawniłem mu moje zamiary. 
Był zbudowany moją postawą do walki  
z okupantem, lecz odradził mi opusz-
czenie naszych ziem, ponieważ w kraju 
organizuje się już armia podziemna,  
w której znajdzie się miejsce dla wszyst-
kich szukających walki z najeźdźcą. 
Przekonany zupełnie o celowości walki 
na miejscu zrezygnowałem z moich po-
przednich zamiarów. Chciałem się po-
dzielić tą wiadomością z Władkiem, lecz 
po nim wszelki ślad zaginął. Z Młodzia- 
nowskim kontaktowałem się raz w ty-
godniu, aż w końcu, na którymś z kolei 
spotkaniu, spełniło się moje marzenie. 
Zostałem po złożeniu przysięgi wcią-
gnięty do organizacji ZWZ2. Z kilku 
proponowanych pseudonimów wybra-
łem sobie pseudonim „Morawa”. 

Otrzymałem polecenie zorganizowa-
nia sekcji dywersyjno-sabotażowej. Po-
szukiwanie kandydatów i przyjmowanie 

na członków organu szło wolno. Staran-
nie dobierałem ich do oddziału, biorąc 
pod uwagę przydatność do tak ciężkich 
zadań, jakie nas czekały. Każdy, który 
wyraził zgodę składał przysięgę woj- 
skową, otrzymawszy przedtem jej tekst:

W Obliczu Boga Wszechmogącego  
i Najświętszej Panny Marii Królowej 
Korony Polskiej kładę rękę na ten świę- 
ty krzyż, znak nieba i zbawienia, i przy-
sięgam, że będę wiernie i nieugięcie stał 
na straży honoru Polski, i o jej wyzwo-
lenie z niewoli walczył będę ze wszyst-
kich sił moich, aż do ofiary mego życia. 
Rozkazom będę posłuszny, a tajemnicy 
strzegł niezłomnie, bez względu na to 
co by mnie spotkać mogło. Tak mi do-
pomóż Panie Boże, Najświętsza Panno, 
Królowo Korony Polskiej.

Po trzech tygodniach miałem już 12 
chłopców, w większości byli to moi pod-
komendni z 5 Baonu saperów3. Grupa 
ta została podzielona na rozkaz Dąbro-
wy4 na trzy zespoły: minerski, sabota-
żowo-dywersyjny i wywiadowczy. Na 
początku zajmowaliśmy się zbieraniem 
i magazynowaniem wszelkiej broni. 
Przynoszono mi różne wojskowe rzeczy, 
nieraz mało przydane w nowej sytuacji, 
lecz w połowie stycznia było już około 
stu granatów obronnych i duża paczka 
amunicji, lecz żadnej broni palnej. Maga- 
zynowanie broni sprawiało wiele kłopo- 
tów, bo w domu nie mogłem jej trzymać, 
aby nie narażać rodziny. Chwilowo było 
wszystko złożone w paczkach i ukryte 
w stosach starej cegły, lecz to nie zabez-
pieczało od zmian atmosferycznych. Po 
pewnym czasie, gdy posiadaliśmy rów-
nież karabiny, magazyn broni został 
przeniesiony. Na razie wykorzystywali-
śmy mały sabotaż, zrywając tablice in-
formacyjne o znaczeniu militarnym lub 
zmieniając kierunki drogowskazów, co 
sprawiało wiele kłopotu transportowi 
okupanta lub niszcząc rozlepiane przez 
niego zarządzenia. Niebawem oddział 
powiększył się dwukrotne i kandydatów 
przybywało coraz więcej, lecz działałem 
bardzo ostrożnie, aby w tym spontanicz- 
nym przyroście nie wciągnąć zdrajcy do 
organizacji.

W marcu otrzymałem zadanie spo-
rządzenia w powiecie krakowskim spisu 
wszystkich mostów dużych i małych, 
przepustów, wiaduktów z opisem z ja-
kiego materiału są zrobione. Podzieliłem Zdjęcie pochodzące z okresu partyzantki. Jan Filipowski trzeci od  lewej (od góry) 

1 Tadeusz Młodzianowski pseudonim Dąbrowa, oficer Komendy Miasta AK.
2 Związek Walki Zbrojnej – siły zbrojne  w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię 

Krajową.
3 Jan Filipowski na początku lat 30. służył w wojsku w 5 Baonie saperów.
4 Stanisław Dąbrowa-Kostka ur. 11 października 1924 r. w Przemyślu – porucznik Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego.
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grupę na kilkanaście patroli i wyzna-
czyłem rejony działań. Chłopcy ocho-
czo zabrali się do roboty i już za kilka 
tygodni akcja została ukończona. Z wy-
cinków opracowań od poszczególnych 
patroli złożyłem całość i złożyłem por. 
Dąbrowie.

Klęska aliantów wywarła na nas 
przygnebiające wrażenie. Wprost nie 
chciało się wierzyć, żeby cztery państwa 
Anglia… [zdanie nieskończone brak połowy 
kartki, przyp. B.J.]

Po pewnym czasie zacząłem wracać 
do równowagi psychicznej, a z nią do 
pracy na nowo. Zbieraliśmy się małymi 
grupami zachowując wielką ostrożność, 
ponieważ wróg zaczął dobierać się do 
organizacji. Gromadziliśmy w dalszym 
ciągu broń, amunicję i materiały wybu-
chowe. [Brak połowy kartki, przyp. B.J.]

Wiosną 1941 dowództwo kładło na-
cisk na walkę z transportem i komuni-
kacją wroga. Niszczenie taboru kolejo-
wego odbywało się przez wysypywanie 
piasku do […] torowych, które w drodze 
się zacierały i były niezdatne do użytku.  
Z początku sabotaż był łatwy do wyko-
nania i nieuchwytny przez okupanta, 
lecz ponieważ Niemcy wzmocnili po-
sterunki bahnschutzów5, zmuszało to 
do ostrożnego działania.

Po uderzeniu Hitlera na Związek 
Radziecki ożywiła się jeszcze bardziej 
działalność dywersyjna. Z chwilą gdy 
chłopcy zaprawieni w dywersji ma-
rzyli o walce zbrojnej nastąpiły wiel-
kie aresztowania dowództwa, w tym 
również mój bezpośredni przełożony 
Dąbrowa znalazł się w rękach gestapo 
i choć udało mu się uciec, musiał opu-
ścić Kraków. W związku z tym nastą-
piło zawieszenie działalności i głębsze 
zakonspirowanie oddziału.

Późną jesienią [1942, przyp. B.J.] zo- 
stałem wciągnięty przez Kiełkowicza – 
„Orlik”6 do AK, zgrupowanie Żelbet Kra- 
ków. Pociągnąłem za sobą jedną trzecią 
grupy, resztę wchłonęły inne organizacje 
pododdziału. Zostałem podoficerem bro- 
ni w kompanii czwartej, składającej się  
z plutonów „Stasia”, „Oleńka” i „Wanda”. 
Do moich obowiązków należało instru-
owanie, magazynowanie, konserwacja  
i drobne naprawy broni. Broń pochodzi-
ła przeważnie z kampanii wrześniowej, 

wydobywana z ukrycia, często odkopy-
wana z ziemi była w złym stanie. Trzeba 
było wiele mozołu, ażeby doprowadzić 
ją do porządku. Każda sztuka w tam-
tych czasach liczyła się na wagę złota.

Na początku 1943 roku otrzymałem 
przydział broni dla 4 kompanii od ówcze- 
snego oficera broni Żelbetu por. Nawary7. 
Były to dwa pistolety typu Mauzer i 10 
skrzyń granatów (…) razem 100 sztuk. 
Wszystko to zostało przeniesione do sta- 
rego magazynu na Azorach, a Nawara 
polecił mi wypróbowanie ich wartości. 
Wybrałem kilka sztuk, każdą z innej 
paczki i wraz z Mewą8 i Morwiczem9, 
w lasku na Pasterniku, wybraliśmy małą 
dolinkę na rzutnię granatów. Były to gra- 
naty produkcji konspiracyjnej i działały 

przez odkręcenie wieczka na tulejce wy- 
stającej z czerepu, wyciągnięcie i szarp-
nięcie sznurka. Pierwszy rzucony granat 
nie wybuchł, więc po chwili rzuciliśmy 
do niego drugi, który również nie zdeto- 
nował. Po paru minutach zbliżyliśmy się 
do nich na odległość kilku metrów  
i stwierdziliśmy, że leżą dość blisko sie- 
bie jak kamienie. Po krótkim namyśle ob- 
łożyliśmy wokoło suchym chrustem i li- 
śćmi, wydłużając chrust z jednej strony  
w długą szyję, i w tym miejscu podpalili-
śmy. Ukryci w starym okopie obserwo- 
waliśmy jak płomienie objęły i długo sza-
lały wokół nich, a granaty nadal milczały.  
Po wygaśnięciu ogniska leżały zdefor-
mowane przez rozlutowanie blaszanych 
ścianek, utwierdzając nas o ich bezwar-
tościowości. Pomimo tego zdecydowałem 
się jeszcze jeden wypróbować, w myśl 
powiedzenia „do trzech razy sztuka”. 

    Robiłem to już z niewiarą w możli-
wość pobudzenia go wybuchu i gdy po 
odkręceniu wieczka, i po pociągnięciu 
za sznurek, nagle usłyszałem mocny 
syk, odrzuciłem go od siebie na odle-
głość kilkunastu metrów i padliśmy na 
ziemię. Nastąpił mocny wybuch obsy-
pując nas ziemią. Następny też detono-
wał: zmieniła się ocena co do ich war-
tości, którą przekazałem d-twu Żelbe-
tu. Zajęci przeprowadzanymi próbami 
nie zauważyliśmy jak zapadł posępny 
zmierzch. Co chwila wzmagały się po-
dmuchy zimnego, wilgotnego wichru. 
Należało wracać do domu. Już poza 
granicami lasu napotkaliśmy ćwiczącą 
jednostkę niemiecką. W ciemnościach 
nocy wycofywaliśmy się z powrotem do 

lasu i tam dość długo kluczyliśmy, aby 
wydostać się za teren ćwiczeń. Dwa od-
działy nacierały na siebie, a my znaleźli-
śmy się  w środku.

Oprócz granatów był również mate-
riał do produkcji butelek zapalających. 
Był to kwas stężony i chloran potasu. Do 
½ litra benzyny wlewało się ¹/₉ kwasu 
siarkowego i oblepiało papierem, za któ-
ry wsypywało się chloran potasu.

Pewnego dnia spreparowałem 2 bu-
telki zapalające i udałem się wraz z Mor-
wiczem na stary fort na Pasterniku, aby 
przeprowadzić doświadczenie. Pierwsza 
butelka została użyta w dość dużym bun-
krze, który natychmiast stanął w pło-
mieniach. Widząc wielką skuteczność 
tej broni przyszła nam myśl wypróbo-
wania drugiej butelki na jakimś kon-
kretnym celu. Przywiązałem butelkę do 
słupa z przewodami łączności i z pewnej 

Msza polowa 

5 Bahnschutz – popularna nazwa niemieckich jednostek ochrony linii kolejowych.
6 Porucznik Wojciech Kiełkowicz, kuzyn  ur. w 1919 r., zginął zastrzelony na ulicy w Krakowie 8 maja 1945 r.
7 Stanisław Gaczoł.
8 Jan Sikora.
9 Józef Filipowski, najmłodszy brat Jana Filipowskiego ur. 11.02.1921 r., zm. 12.12.1993 r.
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odległości rzuciliśmy kamieniami. Gdy 
została trafiona i rozbita błysnął gejzer 
ognia, ogarniając słup, który się zwęglił, 
wyglądając jak upiór ze zwisającymi dru- 
tami. Była to akcja przerwania łączności. 

Nadeszło lato upalne, a z nim co-
raz więcej obowiązków. Tworzono już 
od wiosny starannie zakonspirowaną 
jednostkę dywersyjną Żelbetu, która 
teraz wchodziła w końcowe stadium 
organizacji. Ludzi najbardziej odważ-
nych i bojowych szukano w plutonach  
i łączono ich w sekcje. Wczesną wiosną 
ja również otrzymałem od Orlika po-
lecenie utworzenia sekcji. Nie miałem 
wielkiej trudności w wyszukiwaniu do 
niej kandydatów, ponieważ wielu chłop-
ców brało udział w akcjach sabotażo-
wo-dywersyjnych w ZWZ. Kilkunastu  
z nich cieszyło się niezmiernie z moż-
liwości należenia do oddziału specjal-
nego, bo służba w dywersji była trudna  
i niebezpieczna, wymagająca wielkiego 
hartu i odwagi graniczącej prawie z sza- 
leństwem. W zespole, oprócz mnie, nikt 
nie miał odbytej służby wojskowej i do-
piero teraz [rozpoczęli, przyp. B.J.] błyska-
wiczne przeszkolenie. Uczyłem władania 
bronią, techniki walki i sabotażu. Zwra- 
całem [uwagę, przyp. B.J.] na punktualne  
i dokładne wykonywanie nawet bła-
hych zadań ćwiczebnych, co dużą rolę 
odgrywało w pracach wywiadowczych. 

Warunkiem należenia do sekcji była 
wielka odporność psychiczna, odwaga 
bojowa i doskonała sprawność fizycz-
na. Każdy musiał znać Kraków z pery-
feriami włączenie, przechodnie bramy, 
ślepe uliczki, mosty, wiadukty, siedziby 
władz policyjnych, gestapo, wermachtu, 
restauracje nur fur Deusche, dzielnice 
zamieszkałe przez Niemców. Jednym 
słowem wszystko, co mogło nam poma-
gać lub utrudniać w przyszłej służbie.

Tak przygotowaną grupę zameldowa- 
łem Orlikowi, a ten z kolei d-cy oddzia-
łu dywersji Żelbetu Lubiczowi10, który 
zażądał spotkania z nami. Spotkanie 
odbywało się nad brzegami Rudawy  
w pobliżu osiedla Kawiory. Lubicz roz-
mawiał z nami swobodnie, ogólnikowo 
o zaszczycie znalezienia się w doboro-
wym oddziale, który wkrótce z bronią 
w ręku będzie walczył z najeźdźcą. Zwra- 
cał się również do każdego osobiście, oce- 

niając przydatność kandydatów do nowej 
służby. Zostałem mianowany d-cą sekcji 
i otrzymałem zadanie przeprowadzenia 
kilku wywiadów niemieckich obiektów. 
   Na drugim z kolei spotkaniu otrzyma- 
łem zadanie opracowania planu znisz-
czenia stacji benzynowej, znajdującej się 
na rogu ulic Piastowskiej i Katowickiej. 
Poleciłem moim chłopcom, żeby każdy 
po rozpracowaniu obiektu dostarczył mi 
swój plan i z tych pomysłów ułożyłem 
plan ogólny, który przewidywał podpale-
nie granatem lub butelkami zapalający-
mi. Zmagazynowałem beczki z benzyną. 
Opracowane zostało ubezpieczenie akcji, 
wszystkie możliwe drogi odwrotu i walka 
przy ewentualnym spotkaniu z wrogiem. 
Chłopcy cieszyli się z możliwości wyko- 
nywania tych przygotowań do mającej 
nastąpić akcji, której się wkrótce spodzie- 
wali. Dla podkreślenia jednolitości gru-
py, wszyscy zmienili sobie dotychczasowe 
pseudonimy wybierając nowe, zaczyna-
jące się od pierwszej litery mojego pseu-
donimu. Skład sekcji: Morawa, Mewa, 
Morwicz, Murzyn, Malwa, Mike, Morek, 
Mimoza, Matwiej, Murat, Morus, Młyna-
rek, Mech, Maczek, Miecz, Miner, Mruk.

Wszyscy wymienieni byli członka-
mi sekcji, mniej więcej aktywnie brali 
udział w różnych pracach i akcjach dy-
wersyjnych, i jako całość stanowili zgra- 
ny kolektyw.

Józef Filipowski -
ps. „Morwicz”, 
najmłodszy brat Jana 
Filipowskiego

Zamieszczone w tekście fotografie pochodzą
z rodzinnego archiwum. 

Pocztówka patriotyczna autorstwa Adama 
Setkowicza, ze zbiorów Bernarda Homziuka

Pozdrowienia z Krakowa, czyli karty pocztowe 
w Domu Zwierzynieckim

ELŻBIETA LANG
Muzeum Krakowa

Albumy o sztuce pełne są opo-
wieści o wielkich artystach i ich 

twórczości, o dziełach przełomowych, 
wybitnych i ponadczasowych, które sta-
ły się artystycznym kanonem, zapisując 
się w pamięci kolejnych pokoleń. Wciąż 
jednak zapominamy, że świat sztu-
ki tworzą nie tylko ci wybitni i uznani 
przez artystyczną krytykę, ale też inni 
artyści – mniej znani, doceniani i po-
pularni, często jednak nie mniej zdolni 
i twórczy, a przede wszystkim równie 
wrażliwi i oddani sztuce. Ich niejed-
nokrotnie zapomniane życie i dzieła 
współtworzyły artystyczny obraz wielu 
miast, odzwierciedlając ich atmosferę, 
panujące artystyczne mody i ówczesne 

upodobania ich mieszkańców. Jednym 
z takich artystów był malarz Adam 
Franciszek Setkowicz (1875-1945),  
artysta życiem i pasją związany z Kra-
kowem i Zwierzyńcem. 

Był on autorem niezliczonej ilości 
kart pocztowych, niezwykle popular-
nych wśród szerokiego kręgu odbior-
ców w czasach pocztówkowej mody, 
która ogarnęła niemal cały świat na 
przełomie XIX i XX stulecia. Jego na-
zwisko wymieniane jest obok najwy-
bitniejszych polskich malarzy, których 
dzieła reprodukowane były na kartach 
pocztowych, a które dziś poszukiwane 
są na rynku kolekcjonerskim. Twór-
czy, wszechstronny, niezwykle płodny  
i sprawny warsztatowo artysta o boga-
tej wyobraźni, choć często krytykowa-
ny za konwencjonalność, odtwórczość 

10 Stanisław Januszkiewicz.
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Sprzedawca baranków, pocztówka autorstwa 
Adama Setkowicza, ze zbiorów Bernarda 
Homziuka

Adam Setkowicz, Pastuszkowie, olej na płótnie, ze zbiorów prywatnych

i naśladownictwo, jest wzmiankowany 
niemal w każdej publikacji, dotyczą-
cej historii polskiej karty pocztowej. 
Obecnie jego często kupowane przez 
prywatnych kolekcjonerów prace są 
niejednokrotnie kopiowane przez nie-
udolnych kopistów. Wciąż jednak jego 
twórczość, nieceniona przez lata przez 
krytykę artystyczną, nie jest w pełni 
znana. Adam Franciszek Setkowicz był 
bowiem nie tylko autorem kart poczto-
wych, ale także sprawnym malarzem, 
ilustratorem, dekoratorem teatralnym 
i przedsiębiorczym wydawcą, całym ży-
ciem i twórczością związanym z Krako-
wem. Wystawa „Pozdrowienia z Krako-
wa… Adam Setkowicz”, prezentowana 
obecnie w Domu Zwierzynieckim, jest 
pierwszą monograficzną ekspozycją, 
prezentującą część olbrzymiego dorob-
ku artystycznego krakowskiego mala-
rza, na której obok prywatnej kolekcji 
Bernarda Homziuka, liczącej ponad 
900 pocztówek, zaprezentowane zosta-
ły także dzieła malarskie, pochodzące  
z dwóch prywatnych kolekcji oraz kilku 
polskich muzeów.

Adam Franciszek Setkowicz urodził 
się 14 grudnia 1875 w Krakowie na 
Wesołej. Był jednym z siedmiorga dzie-
ci mistrza w zawodzie ślusarskim Szy-
mona Tadeusza Setkowicza i Elżbiety 
Sasulskiej. Już jako dziecko wykazywał 
zdolności artystyczne, dlatego zaraz po 
ukończeniu szkoły powszechnej w 1891 
r. rozpoczął naukę w krakowskiej Szko-
le Sztuk Pięknych, studiując rysunek  
u Franciszka Cynka oraz nieformalnie 
kompozycję u Jana Matejki, a także 
krótko malarstwo pastelowe u Teodora 
Axentowicza. Nie ukończywszy studiów 
w 1897 r. rozpoczął współpracę z Hen-
rykiem Fristem. Ten ceniony w Krako-
wie, tarnowski przedsiębiorca prowadził 
przy ul. Floriańskiej 37 sklep, w którym 
sprzedawał oryginały i reprodukcje dzieł 
popularnych artystów, a także modne 
wówczas karty pocztowe, produkowa-
ne w jego słynnym wydawnictwie „Sa-
lon Malarzy Polskich”. Młody artysta 
projektował dla Frista karty wizytowe 
i pocztowe oraz kalendarze i ilustracje, 
zdobywając doświadczenie w dziedzinie 
grafiki użytkowej. Trwająca przez lata 
współpraca z Fristem oraz z innymi kra- 
jowymi i zagranicznymi wydawnictwa-
mi zapoczątkowała jego „pocztówkową” 
pasję, której poświęcił całe swoje życie. 
Jej rezultatem było założenie własnego, 
niezależnego wydawnictwa – począt-
kowo Wydawnictwo kart polskich A.S., 

następnie A.S.K. Wydawnictwo Kart Ar- 
tystycznych oraz we współpracy z Lud-
miłą Miodońską-Gawlicką – L.A.M.S. 
W projektowanych przez siebie kartach 
pocztowych podejmował najmodniejsze 
wówczas tematy: rodzimy pejzaż, widoki 
miast, szczególnie ukochanego Krako-
wa i Lwowa, sceny rodzajowe z polskiej 
wsi, sanny, typy ludzkie, portrety, sceny 
alegoryczne o tematyce patriotycznej, 
przedstawienia historyczne, sceny z na-
rodowych powstań i Wielkiej Wojny, 
ilustracje do baśni i dzieł literackich,  
a także tematy świąteczne. Ekspery-
mentował w technikach litograficznych, 
trawionych w metalu, światłodruko- 
wych, fotolitograficznych, autolitografiach 
oraz sitodruku. Na pocztówkach repro-
dukował swoje rysunki, obrazy olejne, 
tempery i akwarele, w których twórczo, 
kreatywnie nawiązywał do dzieł i kart 
pocztowych innych artystów, wśród 
nich: Alfreda Wierusza-Kowalskiego, 
Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, 
Walerego Eljasza Radzikowskiego, Pio-
tra Stachiewicza czy Wincentego Wo-
dzinowskiego. Powielał także własne 
prace, wykonując różne ich warianty 
lub stosując autocytaty. Wiele jego dzieł 
malarskich powstawało głównie z myślą 
o reprodukowaniu ich na pocztówkach, 
czego dowodem jest klika prezentowa-
nych na wystawie obrazów i szkiców. 
Przez lata współpracował z wieloma 
wydawnictwami, a wśród nich z kra-
kowskimi: Polonią, Akropolem, Sztuką, 
Wandą, Drukarnią Wydawniczą Wła-
dysława L. Anczyca, Wydawnictwem 
Kart Pocztowych i Artystycznych Jana 

Czarneckiego, Wydawnictwem Salonu 
Malarzy Polskich, Wydawnictwem J.F. 
Fischera, a także z „Pocztówką” Kraków-
-Tarnów, Wydawnictwem Dzieł Sztu-
ki „Stella” w Bochni, Wydawnictwem 
Franciszka Niżałowskiego we Lwowie, 
Wydawnictwem Kart Artystycznych 
D.G. Lwów, firmą A.J. Ostrowskie-
go z Warszawy oraz wydawnictwami 
zagranicznymi, głównie austriackimi  
i niemieckimi. Na jego kartach, zarów-
no w podejmowanych tematach, jak  
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i artystycznej formie odnaleźć moż-
na odzwierciedlenie ówczesnej pocz-
tówkowej mody i gustów publiczności. 
Wśród najpopularniejszych motywów 
były zaprzęgi konne, polowania, sceny  
z życia polskiej wsi i mieszkańców Pod-
hala, typy krakowskie, portrety często 
o zabarwieniu rodzajowym, motywy 
kozackie, rodzime pejzaże, widoki Kra-
kowa i Lwowa, przedstawienia reli-
gijne, szczególnie wizerunki maryjne, 
kompozycje o tematyce historycznej, 
ilustrujące wielkie bitwy oraz epizody 
z powstań narodowych i Wielkiej Woj-
ny, motywy legionowe, portrety oraz 
alegorie bohaterów i polskich twórców, 
kompozycje o tematyce historycznej, 
ilustracje dzieł literackich, a także kar-
ty świąteczne, niekiedy o zabarwieniu  
patriotycznym.

O niezwykłej, twórczej kreatywności 
i popularności artysty z całą pewnością 
świadczy imponująca ilość kart poczto-
wych jego autorstwa, które wielokrot-
nie były powielane w różnych warian-
tach przez kilka krajowych wydawnictw 
na przestrzeni lat. Z tego powodu Set-
kowicz niejednokrotnie, prawdopodob-
nie marketingowo, sygnował pocztówki 
innymi nazwiskami, zachowując jed-
nak swój rozpoznawalny artystyczny 
styl. Pomimo nieustającej krytyki arty-
stycznej, jego karty cieszące się wielką 
popularnością wśród nabywców, nie-
mal zdominowały niegdyś rynek wy-
dawniczy, a obecnie kolekcjonerski.

Choć nazwisko Setkowicza pojawia 
się niemal wyłącznie w publikacjach 
dotyczących dziejów polskiej karty 
pocztowej, ten wszechstronny artysta 

pozostawił po sobie równie bogatą, choć 
mało znaną i obecnie cenioną spuściznę 
malarską. Znajduje się ona w dużej mie-
rze w rękach prywatnych kolekcjonerów 
oraz w nielicznych kolekcjach muzeal-
nych, a wśród nich w Krakowie, Warsza-
wie, Kielcach, Lesznie, Szreniawie, Bia-
łymstoku czy Chorzowie. W malarstwie 
olejnym i akwarelowym malarz podej-
mował, podobnie jak w pocztówkach, 
cieszące się wówczas największą po-
pularnością tematy, często sięgając do 
dzieł innych cenionych wówczas twór-
ców. Często był to wobec niego poważny 
zarzut, który doprowadził do zepchnię-
cia jego twórczości na margines rodzi-
mej sztuki. Czy jednak słusznie?

Twórczość Adama Setkowicza z ca- 
łą pewnością pozostawała w bliskich 
relacjach z dziełami innych artystów. 
Malarz zapisał się głównie licznymi 
pracami, ukazującymi sceny polskiej 
wsi: widoki tradycyjnych chat, chłop-
ską codzienność, realistyczne ludo-
we portrety, a także sanny i bogactwo 
ludowych strojów. Nawiązywał tym 
samym do ludomanii, inaczej nazywa-
nej chłopomanią, czyli nurtu kultural-
no-artystycznego końca XIX stulecia  
i sztuki Młodej Polski, zafascynowanej 
szczególnie podkrakowskim i tatrzań-
skim folklorem, ludowością, swojskim, 
chłopskim życiem, zgodnym z naturą  
i tradycją oraz wsią, będącą ostoją „pol-
skości”. W rodzajowych, nastrojowych 
scenach autorstwa Setkowicza odnaleźć 
można przede wszystkim odbicie twór-
czości Włodzimierza Tetmajera, Win-
centego Wodzinowskiego czy Kacpra 
Żelechowskiego. Często podejmowanym 

przez artystę motywem były konne 
zaprzęgi, niejednokrotnie atakowane 
przez wygłodzone wilki, sanny, ku-
ligi, w których nawiązywał do popu-
larnych prac Józefa Chełmońskiego, 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Jerze-
go Kossaka, Czesława Wasilewskiego, 
tworzącego również pod nazwiskiem 
Ignacego Zygmuntowicza, czy Włady-
sława Chmielińskiego. Do inspiracji 
twórczością Chełmońskiego często po-
wracał malując kompozycje, w których 
głównymi tematami byli pastuszkowie, 
sceny z orki, a także rodzime, nastro-
jowe pejzaże. Setkowicza szczególnie 
interesowały konie, które stawały się 
bohaterami kuligów, scen polowań 
oraz bitew, podobnie jak w dziełach 
batalistycznych Józefa Brandta czy 
kompozycjach Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego. Z zamiłowaniem sięgał 
także do dzieł Piotra Stachiewicza, co 
widoczne jest szczególnie w ludowych, 
kobiecych portretach, a przede wszyst-
kim w subtelnych wizerunkach maryj-
nych. Ważne miejsce w jego twórczości 
zajmowały również ilustracje do dzieł 
literackich Adama Mickiewicza, Ju-
liusza Słowackiego czy Henryka Sien-
kiewicza, gdzie inspiracji poszukiwał  
w pracach Michała Elwiro Andriollego 
oraz Piotra Stachiewicza.

 Z całą pewnością Setkowicz twór-
czo kompilował tematy i motywy za-
czerpnięte z malarstwa polskiego. Po-
mimo upływających lat i nowych mód 

Widok Wawelu, pocztówka autorstwa 
Adama Setkowicza, ze zbiorów Bernarda 
Homziuka

Adam Setkowicz, Spotkanie na drodze zimą, olej na tekturze, ze zbiorów Bernarda Homziuka
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artystycznych trwał w stylistyce i iko-
nografii przełomu XIX i XX stulecia, 
a podejmowane przez niego tematy 
odpowiadały tradycyjnym gustom pu-
bliczności. Wciąż powracał do rodzi-
mego i wiejskiego pejzażu, tematyki 
ludowej, alegorycznej i patriotycznej. 
Tworzył autorskie, sprawne warszta-
towo i bogate kolorystycznie dzieła, 
szczególnie akwarele, cechujące się 
wielką wrażliwością artystyczną, re-
alizmem w oddawaniu szczegółów  
i cech modeli, a także wyczuciem formy 
i malarskiego kadru. Jego twórczość 
pozostaje jednak warsztatowo bardzo 
nierówna. Obok licznych dobrych prac, 
pojawiają się także dzieła zdecydo-
wanie mniej udane i odtwórcze, które 
prawdopodobnie wiązały się z produk-
cją masową. Zarówno nierówny po-
ziom artystyczny, jak i olbrzymia ilość 
prac Setkowicza, która zasypała rynek 
sztuki, wywoływały na przestrzeni lat 
falę druzgocącej krytyki, pozostawia-
jąc jego nazwisko na marginesie sztu-
ki i w niepamięci. Jednak niezwykłą 
rzeczą jest fakt, że dzięki jego licznym, 
zapewne tańszym i łatwiej dostępnym 
pracom, wielu mieszkańców ówczesne- 
go Krakowa mogło przyozdobić swój 
dom nastrojowymi, kolorystycznymi 
obrazami o modnej wówczas tematyce, 
w stylistyce nawiązującej do czołowych 
wówczas artystów. Z całą pewnością 

dzięki licznie reprodukowanym pocz-
tówkom obrazy Setkowicza stały się 
popularne i rozpoznawalne, utrwalając 
jednocześnie w świadomości masowej 
motywy z dzieł najwybitniejszych pol-
skich artystów końca XIX i pierwszych 
dziesięcioleci XX wieku. Ich nieustają-
cą przez lata popularność potwierdzają 
równie liczne, często nieudolne falsyfi-
katy, do dziś pojawiające się na rynkach 
aukcyjnych.

Na tym artystyczne działania Setko-
wicza jednak się nie kończą. Krakowski 
malarz projektował także tableau, pla-
katy, zaproszenia, afisze, gry, okładki  
i ilustracje do książek, głównie dla dzie-
ci. Na stałe współpracował także jako 
ilustrator z kilkoma krakowskimi gaze-
tami, wśród nich z satyryczno-humo-
rystycznym dwutygodnikiem „Boruta” 
(od 1906 r.), „Nowościami Ilustrowany-
mi” (1905-1906 r. i 1908-1912 r.) i „Ilu-
strowanym Kurierem Codziennym” (po 
1914 r.). Wykonywał dla nich akwarele 
przedstawiające sceny z bieżących, nie-
jednokrotnie sensacyjnych wydarzeń 
politycznych, ilustracje do powieści, 
rysunki satyryczne oraz winiety, czę-
sto sygnowane A. Set., A. Setkowicz lub 
monogramem AS. Działalność Setko-
wicza związana była również z teatrem. 
Ciekawym epizodem w życiu malarza 
była kilkuletnia współpraca z cenio-
nym na przełomie XIX i XX stulecia 

dekoratorem teatralnym Stanisławem 
M. Jasieńskim przy dekoracji Teatru 
Miejskiego we Lwowie. Doświadcze-
nie wówczas zdobyte wykorzystał  
w 1912 r., kiedy razem z dziennika-
rzem i literatą Józefem Rączkowskim 
otworzył w Krakowie jeden z naj-
starszych w mieście teatr lalkowy dla 
dzieci, mieszczący się na tyłach Grand 
Hotelu przy ulicy św. Jana. W jego re-
pertuarze znalazły się polskie baśnie, 
legendy oraz „obrazki z dziejów Polski”, 
do których scenografię przygotowywał 
właśnie Setkowicz. Niestety cieszący 
się sporą popularnością teatr, pełnią-
cy również funkcję teatru obwoźnego, 
działał zaledwie dwa lata, pozostawia-
jąc po sobie jedynie krótkie wzmianki  
w prasie.

Adam Setkowicz całą swoją pasję, 
artystyczną aktywność i życie związa-
ne z ukochanym Krakowem, a także 
Zwierzyńcem, na którym pod koniec 
życia zamieszkał, poświęcił malarstwu 
i twórczości pocztówkowej. Zmarł 24 
października 1945 r. i został pocho-
wany na krakowskim Cmentarzu Ra-
kowickim. Bez wątpienia należał do 
grona twórców, którzy na przestrzeni 
stuleci kreowali niezwykłą, barwną at-
mosferę tego artystycznego miasta.

Szanowni Państwo, 
mieszkańcy Krakowa!

W związku z powtarzającymi 
się przypadkami oszustw, 

których ofiarami stają się osoby starsze, 
samotnie mieszkające i często nazbyt 
ufne, apelujemy do Państwa o ostroż-
ność, czujność i rozsądek w kontaktach 
z osobami obcymi, kontaktującymi się 
z Państwem telefonicznie, które zain-
teresowane są otrzymaniem od was 
pieniędzy!

Apelujemy do Państwa o ostrożność 
i rozsądek w kontaktach z osobami ob-
cymi, które mogą podawać się za na-
szych krewnych lub policjantów.
Pamiętajmy! Funkcjonariusze Policji 
nigdy przez telefon 
nie proszą o prze-
kazanie pieniędzy 
lub przelanie ich na 
jakiekolwiek konto 
w ramach pomocy  
w działaniach poli-
cyjnych!

Apelujemy również, by nigdy nie 
przekazywać żadnych pieniędzy oso-
bom, których nie znamy zanim nie 
sprawdzimy i nie potwierdzimy, że nasi 
znajomi czy krewni ich faktycznie po-
trzebują!

W przypadku jakichkolwiek podej-
rzeń, że może to być próba wyłudzenia 
pieniędzy prosimy o natychmiastowe 
powiadomienie Policji, dzwoniąc pod 
numer 112. 

Apelujemy również do osób mło-
dych – informujcie waszych rodziców 
i dziadków o tym, że są osoby, które 
mogą chcieć wykorzystać ich ufność  
i życzliwość. Powiedzcie im jak zacho-

wać się w sytuacji, 
kiedy ktoś zadzwo-
ni do nich z prośbą 
o pożyczenie dużej 
ilości pieniędzy.
 Zwróćcie uwagę 
na zagrożenie oso-

bom starszym, o których wiecie, że 
mieszkają samotnie.

Mieszkańców Dzielnic V, VI, VII 
Krakowa prosimy o przekazywanie  
wszelkich niepokojących sygnałów 
bezpośrednio do Dyżurnego Ko-
misariatu Policji IV w Krakowie,  

30-045 Kraków ul. Królewska 4, 
 tel. 47 83 52 913, e-mail:

 dyzurnykp4@krakow.policja.gov.pl.

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie 
pozwólmy, aby zabrali oszczędności 
naszego życia! Na Państwa sygnały 
policjanci czekają całą dobę.

◁▷
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Czy wiesz, że Polska jest zagrożo-
na deficytem wody? Co zatem 

powinniśmy robić, aby chronić zasoby 
wodne? Po pierwsze oszczędzać wodę,  
a po drugie – zbierać wodę opadową!

W obliczu zmniejszania się zaso-
bów wód oraz adaptacji do zmian kli-
matu niezwykle istotne jest racjonalne 
gospodarowanie wodami opadowymi. 
Pomysł gromadzenia wód opadowych  
i roztopowych nie jest nowy. To powrót 
do starych tradycji. 

Gromadzenie wody opadowej w miej-
scu jej powstawania: 
► rozwiązuje problem z jej odprowa-
dzeniem – w przypadku braku kanali-
zacji lub jej przeciążenia, nieprzepusz-
czalnego gruntu, wysokiego poziomu 
wód gruntowych, 
► pozwala na zmniejszenie zużycia 
wody pitnej – nie nadaje się do picia, ale 
można ją wykorzystać do podlewania 
trawnika, ogrodu, celów bytowo-gospo-
darczych,
► chroni zasoby wód podziemnych – 
ogranicza zużycie wody z sieci wodocią-
gowej i ze studni, 
► ogranicza odpływ do sieci kanaliza-
cyjnych, oczyszczalni ścieków, do od-
biorników (rowów, cieków), tym samym 
zmniejszając zagrożenie powodziowe.

Z myślą o ekologii Gmina Miejska 
Kraków udziela dotacji celowej na za-
dania inwestycyjne z zakresu ochrony 
środowiska, obejmujące wykonanie sys-
temów do gromadzenia i wykorzystania 
wód opadowych w ramach krakowskiej 
mikroretencji wód opadowych i rozto-
powych.

W ramach krakowskiej mikroretencji 
wód opadowych i roztopowych dofi-
nansowywane są zadania polegające na  
wykonaniu:
• zbiorników na wody opadowe i roztopowe, 
• systemu bioretencji, 
• systemu nawadniania terenów zielonych, 

terenów zadrzewionych, ogrodów,
• systemu drenażu zbierającego wody 
   opadowe i roztopowe.

Kraków jest pierwszym miastem  
w Polsce, które od 2014 roku udziela 
dotacji celowej na wykonanie syste-
mów do gromadzenia i wykorzystywa-
nia wód opadowych i roztopowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad 
udzielania  dotacji  można  uzyskać  osobiście

w Wydziale Kształtowania Środowiska 
UMK, os. Zgody 2 lub telefonicznie  

pod numerami telefonów: 
(12) 616 8872, (12) 616 8874.

Jeśli niedawno wróciłeś z zagranicy i nie masz pomysłu 
co dalej – zgłoś się do nas!

Spotkaj się z nami  w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzi-
bach WUP Kraków lub skorzystaj z usług zdalnych.
Oferujemy bezpłatne usługi: 
» Doradcy zawodowego, który pomoże Ci poznać swoje mocne 
strony i zaplanować najlepszą ścieżkę rozwoju oraz wskaże kierunki,  
w których warto się rozwijać.
» Konsultanta, który pomoże znaleźć środki finansowe na interesu-
jące Cię szkolenia, kursy, a także dotacje lub niskooprocentowane 
pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
Dodatkowo osoby do 29 r.ż. mogą skorzystać z doradztwa prawne-
go, podatkowego i psychologicznego, tłumaczeń przysięgłych doku-
mentów obcojęzycznych oraz sesji mastermind. 
Natomiast osoby po 30 r.ż.  mogą otrzymać bony szkoleniowe w ra-
mach innych projektów realizowanych przez WUP w Krakowie  pn. 
Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa (wymagany wkład 
własny 15 %).

Zadzwoń 12 619 84 40,  504 121 480  lub napisz powroty@wup-krakow.pl pociagdokariery.pl/powroty

Dla osób młodych 18-29 r.ż., 
które przebywały za granicą Polski 
min. 6 miesięcy (osoby aktualnie pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) 
i mieszkają lub planują osiedlić się na terenie województwa Małopolskiego.

Dla osób powyżej 30 r.ż., 
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy powróciły 
z zagranicy, mieszkają lub uczą się w Małopolsce i aktualnie nie pracują. 

Wróć z POWERem!Nowy start w Małopolsce
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XXII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 30 

grudnia 2020 r. Podjęto następujące uchwały: 
UCHWAŁA Nr XXII/198/2020
w sprawie przesunięcia progu zwalniającego 
na ul. Naukowców w Krakowie.
Po przeprowadzonej przez przedstawiciela 
Rady Dzielnicy VI analizie, rada pozytyw-
nie zaopiniowała przeniesienie istnieją-
cego progu zwalniającego na ul. Naukow-
ców o ok. 35 m w stronę ul. Wizjonerów.
UCHWAŁA Nr XXII/199/2020
w sprawie wniosków do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Mydlniki”.
W związku z ogłoszeniem Prezydenta Miasta 
Krakowa z 20 listopada 2020 r. o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu MPZP ob-
szaru „Mydlniki” wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i niezbędną doku-
mentacją, złożono następujące uwagi. Rada 
zawnioskowała:
» o zbliżenie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy po północnej stronie ul. Wierzyńskiego  
w obrębie działek dz. nr 35/2, 35/4, 36, 
269/2 obr. 49 Krowodrza na 4 m od granicy 
terenu KDD.6 i 6m od krawędzi niewyzna-
czonej drogi osiedlowej na działce 35/113.
W rysunku projektu planu wyznaczono nie-
przekraczalną linię zabudowy po północnej 
stronie ul. Wierzyńskiego w obrębie ww. dzia-
łek, w odległości ok. 13 m od północnej grani-
cy terenu KDD.6. Linia ta została wyznaczona 
jako przedłużenie elewacji frontowej budyn-
ków na dz. 35/2 (ul. Wierzyńskiego 5) i na 
dz. 35/4 (ul. Wierzyńskiego 7). Należy jednak 
zwrócić uwagę, że po tej stronie ulicy istnieje 
również zabudowa, znajdująca się bliżej gra-
nicy pasa drogowego np. budynek: na działce 
36 (maksymalne zbliżenie na ok. 2,8 m), na 
działce 35/107 (maksymalne zbliżenie na ok. 
2,4 m), na działce 37/10 (maksymalne zbli-
żenie na ok. 3,9 m).
Po drugiej (południowej) stronie ul. Wie-
rzyńskiego nieprzekraczalna linia zabudowy 
została wyznaczona w odległości ok. 4 m, po-
mimo że część istniejącej zabudowy znajduje 
się w większym oddaleniu od pasa drogowe-
go, np. budynek: na działce nr 6 (maksymal-
ne zbliżenie do granicy pasa drogowego na 
ok. 8,9 m), na działce nr 14/5 (maksymalne 
zbliżenie do granicy pasa drogowego na ok. 
9,1 m) czy na działce nr 14/11 (maksymalne 
zbliżenie do granicy pasa drogowego na ok. 
9,7 m).
Wyznaczona w projekcie MPZP „Mydlniki” 
nieprzekraczalna linia zabudowy po północ-
nej stronie ul. Wierzyńskiego drastycznie 
zmniejsza możliwości inwestycyjnego wyko-

SESJE RADY
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rzystania znajdujących się tu terenów. Zbliże- 
nie jej do istniejących ulic nie zaburzy obecnej 
kompozycji urbanistycznej wnętrza ul. Wie-
rzyńskiego, która w tym miejscu jest raczej 
słabo zdefiniowana. Nie naruszy również wy-
mogów warunków technicznych, w tym rozpo-
rządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie.
» o zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy 
w obrębie działki dz. nr 35/96 obr. 49 Kro-
wodrza przy ul. Wierzyńskiego i wyznaczenie 
jej w odległości 4 m od granicy tej działki, od 
strony północnej i wschodniej, oraz wyzna-
czenie tej linii w granicy działki od strony 
południowej i północnej. Działka ta jest ostat-
nią niezabudowaną działką III etapu budowy 
osiedla „Jurajskie” Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Grodzka”. Plany zainwestowania tego 
terenu sięgają kilkunastu lat wstecz. Niestety 
wyznaczona w projekcie planu linia dla tej 
działki uniemożliwia realizację dotychczaso-
wych planów Spółdzielni – koliduje zarówno 
z planowanymi częściami nadziemnymi, jak 
i podziemnymi inwestycji. Należy tu zazna-
czyć, że przedmiotowa działka leży w tzw. 
drugiej linii zabudowy i nie sąsiaduje z pa-
sami drogowymi, ani nawet wewnętrznymi 
uliczkami osiedlowymi. Od strony południo-
wej i zachodniej działka sąsiaduje ze zrealizo-
wanymi częściami osiedla, gdzie ograniczenia 
zabudowy (zwłaszcza podziemnej) są nieuza-
sadnione. 
Wyznaczenie linii zabudowy od strony połu-
dniowej, jak się zdaje, jest spowodowane lo-
kalizacją od tej strony placu zabaw. Jednak 
jest on rozwiązaniem tymczasowym i planuje 
się przeniesienie go w południowo-zachod-
ni (wolny od planowanej zabudowy) naroż-
nik działki. Wyznaczona w projekcie MPZP 
„Mydlniki” nieprzekraczalna linia zabudowy,  
w sposób nieuzasadniony  zmniejsza możli-
wości zagospodarowania tego terenu. Zbliże-
nie jej do granic przedmiotowej działki uła-
twi jej zagospodarowanie, a w szczególności 
pozwoli na zbliżenie garażu podziemnego do 
granic działki. Ponieważ układ osiedla jest 
stosunkowo swobodny, a działka ta znajduje 
się „w drugiej linii” zabudowy i nie przylega 
do pasów drogowych, zasadne jest zminima-
lizowanie ograniczeń zabudowy nieprzekra-
czalną linią zabudowy.
» o objęcie działek nr 37/6, 37/10, 38/6, 
38/10 i 325 obr. 49 Krowodrza zapisami do-
tyczącymi parametrów zabudowy, takich jak 
wyznaczone dla terenu MN.20.
W projekcie planu ww. działki są objęte za-
pisami dla terenu MW.6, z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
o wysokości do 20 m i wskaźniku intensyw-
ności zabudowy do 2. Działki te tworzą wąski 
pas, po którego zachodniej stronie planowana 
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
MN.20, o maksymalnej wysokości zabudowy 
9 m i wskaźniku intensywności do 0,6, a po 
stronie wschodniej zabudowa usług oświaty 

Uo.5 o maksymalnej wysokości zabudowy 13 
m i wskaźniku intensywności do 1,2. Wpro- 
wadzenie wąskiego pasa zabudowy o tak dużej 
wysokości i intensywności pomiędzy dwa te-
reny o planowanej znacznie niższej wysokości  
i intensywności zabudowy jest nieuzasadnione 
przestrzennie. Zastrzeżenie budzi też to, że ww. 
pas wysokiej zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej został zlokalizowany wzdłuż terenu 
Szkoły Podstawowej nr 138.
Warto tu też dodać, że obecne zagospodaro-
wanie działek nr 37/10, 38/10 i 325 ma cha-
rakter zabudowy jednorodzinnej.
Dlatego zasadne jest wyznaczenie dla tych 
działek przeznaczenia pod funkcje mieszka-
niową jednorodzinną lub wielorodzinną o pa-
rametrach zabudowy, jakie wyznaczono dla 
terenu MN.20: ● minimalny wskaźnik terenu 
biologicznie czynnego: 60% ● wskaźnik in-
tensywności zabudowy: 0,1-0,6 ● maksymal-
ną wysokość zabudowy: 9 m ● maksymalną 
wysokość zabudowy dla budynków gospodar-
czych, garaży wolnostojących, wiat: 5 m.
» o umieszczenie w zakresie całego MPZP 
„Mydlinki” zapisów o niewliczaniu grubości 
„dachów zielonych” do wysokości budynku, 
pod warunkiem zrealizowania na nich ziele-
ni intensywnej. Dodatkowo zawnioskowano 
o dopuszczenie w powyższych przypadkach 
realizacji ponad wyznaczoną dla danego te-
renu wysokością zabudowy wyjść z klatek 
schodowych i wind na „dach zielony”. Zachę-
ci to inwestorów do realizacji takich dachów, 
gdzie warstwa wegetacyjna będzie miała 
znacznie zwiększoną grubość, co pozwoli na 
umieszczenie na nim ogrodów dostępnych 
dla mieszkańców. 

XXIII sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 9 lutego 2021 roku. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIII/200/2021 
w sprawie opinii do warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: Budowa dwóch 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Rydla w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego, które dotyczy dwóch budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych – jedno  
i dwusegmentowego – z dwoma garażami 
podziemnymi, wraz z zagospodarowaniem 
terenu, w tym: ciągami komunikacji pieszej  
i kołowej oraz miejscami postojowymi, wraz  
z budową infrastruktury technicznej na tere-
nie dz. nr 5/9 obr. 3 Krowodrza. 
Negatywna opinia jest spowodowana w szcze-
gólności:
» Sposobem wyznaczenia parametru maksy- 
malnej wysokości górnej krawędzi elewacji jej 
gzymsu lub attyki. Parametr ten został ustalo-
ny na wysokość od 12 m do 14 m, przy czym 
dopuszczono realizację przewyższenia do wy-
sokości 16 m, pod warunkiem zastosowania 
dachu zielonego nad nowoprojektowanym 

• • •
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obiektem. Umożliwienie realizacji wyższego 
obiektu pod warunkiem wykonania „dachu 
zielonego” jest zasadne wtedy, gdy warstwa 
wegetacyjna takiego dachu będzie miała 
znacznie zwiększoną grubość, co pozwoli na 
umieszczenie na nim zieleni o charakterze 
intensywnym. Przy dopuszczeniu przewyż-
szenia należy wyraźnie wskazać, że całość 
przewyższenia ma zostać przeznaczona na 
wykonanie warstwy wegetacyjnej. Należy też 
zauważyć, że zrealizowanie dachu zielonego 
z intensywną zielenią nie wymaga aż 2 m. 
» Niedostosowaniem gabarytów planowanej 
zabudowy do najbliższego kontekstu urbani-
stycznego, jakim jest zabudowa jednorodzin-
na wzdłuż ul. Halczyna. Po południowej stro-
nie tej zabudowy znajduje się znacznie wyższa 
i intensywniejsza zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przedmiotowa decyzja otwie-
ra drogę do zamknięcia zabudowy jednoro-
dzinnej przy tej ulicy, pomiędzy wspomnia-
nym zespołem zabudowy wielorodzinnej od 
strony południowej i planowaną zabudową 
wielorodzinną od strony północnej.
UCHWAŁA Nr XXIII/201/2021 
w sprawie projektu budowy drogi publicznej 
wraz z budową skrzyżowania z ul. Tetmajera 
w Krakowie – obsługa komunikacyjna plano-
wanej inwestycji, polegającej na budowie ze-
społu budynków mieszkalnych w zabudowie 
bliźniaczej na działkach nr 90, 91, 92 obr. 
40 jedn. ewid. Krowodrza przy wspomnianej 
ulicy.
Rada negatywnie zaopiniowała projekt budo-
wy ww. drogi publicznej (nowej ulicy). Powyż-
sza opinia jest podyktowana brakiem rozwią-
zań komunikacyjnych dla ruchu pieszego na 
ul. Tetmajera, od skrzyżowania z projekto-
waną drogą w kierunku ul. Truszkowskiego, 
jak również w kierunku skrzyżowania o ruchu 
okrężnym. Brak projektu chodnika przy tej 
ulicy stanowi realne zagrożenie dla pieszych, 
szczególnie po realizacji przedmiotowego 
projektu. Projekt bezwzględnie powinien 
uwzględniać następujące czynniki:
» konsekwencje otwarcia realizowanego 
właśnie Parku Tetmajera, zlokalizowanego 
w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Tetmajera. 
Park ten na odcinku od ul. Truszkowskiego, 
ze względu na wysokie walory przyrodnicze, 
będzie miał charakter leśny – nie będą tam 
realizowane tradycyjne trakty piesze w formie 
alei parkowych, a jedynie powstanie ścieżka 
leśna; 
» zachowanie wysokich walorów przyrodni-
czych i rekreacyjnych okolicznych terenów, 
generujących wzmożony ruch pieszy i rowe-
rowy szczególnie w dni wolne;
» wysoką intensywność ruchu samochodo-
wego, wynikającego z wprowadzenia na ul. 
Zielony Most ruchu jednokierunkowego, co 
zmusza wszystkich mieszkańców Bronowic 
Małych do powrotu do miejsca zamieszkania 
przez ulice Armii Krajowej lub mjra Łupaszki 
i Tetmajera;
» potrzeby i dbałość o bezpieczeństwo zarów-
no obecnych, jak i przyszłych mieszkańców 

budynków, w tym budynków projektowa-
nych i budowanych przez inwestora. Należy 
podkreślić, że są to budynki jednorodzinne, 
ale realizowane na wysokim poziomie zain-
westowania terenu,  a inwestor planuje dal-
sze inwestycje (tekst projektu – uzasadnie-
nie rezygnacji z projektu nawrotki „ponieważ 
istnieje duże prawdopodobieństwo konty-
nuowania przebiegu projektowanej drogi  
w dalszym zakresie w kier. ul. Pasternik”);
» oczekiwania społeczne – mieszkańcy Bro-
nowic widząc sposób realizacji inwestycji, 
postępującą ekspansywną intensyfikację za-
budowy, realizowaną przez inwestora, ocze-
kiwali że w ślad za tym zadba również o bez-
pieczeństwo osób pieszych, w tym klientów 
biura.
UCHWAŁA Nr XXIII/202/2021
w sprawie zbycia działki przy ul. Wapiennik 
w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała zbycie części 
działki nr 121/A obr. 49 Krowodrza o pow. 
0,0005 ha, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
składającej się z działki 122, będącej własno-
ścią osoby fizycznej, zgodnie z przebiegiem 
linii ogrodzenia.
UCHWAŁA Nr XXIII/203/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
Rada przeniosła środki finansowe z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 r.  
w następujący sposób: kwotę 8 000 zł z zadań: 
„Zakup artykułów spożywczych” (3 000 zł)  
i „Zakup wyposażenia” (5 000 zł ) – realizator 
OU, na zadanie: „Wykonanie instalacji tele-
technicznej” – realizator IT.
UCHWAŁA Nr XXIII/204/2021
w sprawie procedowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Os. Widok”.
W związku z przedłożeniem do II czytania 
MPZP obszaru „Os. Widok” rada pozytywnie 
zaopiniowała jego obecne zapisy i utrzymanie 
zaproponowanego kształtu i parametrów ob-
szaru ZP.2, które są w pełni zasadne i wynika-
ją ze społecznych oczekiwań. 
Jednocześnie wniesiono o rozważenie wpro-
wadzenia zmiany w obszarach U.14-U.18 
i dopuszczenie w istniejących budynkach 
mieszkalnych, posiadających pozwolenie na 
użytkowanie, adaptacji poddaszy na cele 
mieszkalne oraz możliwość rozbudowy do 
10% obecnej powierzchni budynku. Maksy-
malna wysokość zabudowy 16-17 m. Nale-
ży zaznaczyć, że wprowadzenie powyższych 
zmian jest wnioskowane przez mieszkańców 
ul. Balickiej. 
UCHWAŁA Nr XXIII/205/2021
w sprawie montażu lustra drogowego na ul. 
Łupaszki w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała montaż pro-
stokątnego lustra drogowego na ul. Łupaszki, 
na wysokości wyjazdu z ulicy Wierzyńskiego. 

Widoczność na wyjeździe z ul. Wierzyńskiego 
jest bardzo utrudniona, ze względu na pochy-
łość terenu oraz zaparkowane na poboczu 
samochody. Pojazdy nadjeżdżają od strony 
wiaduktu już ze znaczną prędkością. Wszyst-
kie powyższe czynniki znacznie skracają czas 
możliwej reakcji kierowców przy włączaniu 
się do ruchu na tym skrzyżowaniu.
UCHWAŁA Nr XXIII/206/2021
w sprawie warunków i wytycznych do opra-
cowania wielowariantowej koncepcji budowy 
Trasy Balickiej.
Rada negatywnie zaopiniowała przystąpienie 
do prac projektowych budowy Trasy Balickiej 
przed realizacją Trasy Zwierzynieckiej i Trasy 
Pychowickiej, czyli strategicznych elementów 
tzw. III obwodnicy Krakowa. 
W wypadku przystąpienia do prac projekto-
wych zawnioskowano o uwzględnienie na-
stępujących uwag przy opracowywaniu wielo-
wariantowej koncepcji Trasy Balickiej:
» konsultacje społeczne powinny być prze-
prowadzone z czynnym udziałem mieszkań-
ców w podejmowaniu decyzji na każdym eta-
pie inwestycji (programowanie, projektowa-
nie, podejmowanie decyzji, realizacja);
» konsultacje społeczne powinny być prowa-
dzone zarówno z wykorzystaniem środków 
pośrednich (np. telewizja, internet, materiały 
drukowane), jak i bezpośrednich (np. spotka-
nia, warsztaty, dyskusje publiczne);
» przed rozpoczęciem prac nad przygotowa-
niem projektu przeprowadzenie szerokich 
konsultacji społecznych (z możliwością indy-
widualnego zgłaszania uwag), co pozwoli na 
rzetelne przeanalizowanie wszystkich sugestii 
mieszkańców;
» wykonanie waloryzacji środowiska przy-
rodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony ciągłości korytarzy ekologicznych;
» przeprowadzenie badań geologicznych, po-
twierdzających możliwość wybudowania Tra-
sy Balickiej w zagłębieniu terenu lub częścio-
wo tunelem, w celu zminimalizowania inge-
rencji w środowisko przyrodnicze i krajobraz, 
co powinno być podstawowym warunkiem 
rozpoczęcia prac nad projektem;
» przeprowadzenie analizy zasadności rozpo- 
częcia prac nad Trasą Balicką przed zakończe- 
niem budowy III obwodnicy Krakowa (Trasy 
Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej);
» przeprowadzenie analizy zasadności wy-
konania skrzyżowań Trasy Balickiej z ulica-
mi: Na Błonie, Lindego, Zakliki z Mydlnik, 
z uwzględnieniem preferencji dla budowy 
ewentualnych skrzyżowań o ruchu okrężnym;
» zapewnienie komunikacji rowerowej na 
kierunku północ-południe przez ul. Zakliki  
z Mydlnik, Lindego i Na Błonie;
» zapewnienie komunikacji transportem in-
dywidualnym na kierunku północ-południe 
przez ul. Zakliki z Mydlnik i Lindego, co po-
zwoli na zachowanie relacji przestrzennych  
i funkcjonalnych pomiędzy dzielnicami Bro-
nowice i Zwierzyniec;
» zabezpieczenie możliwości przejazdu ko-
munikacji miejskiej na kierunku północ- 
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południe przez ul. Zakliki z Mydlnik i Linde-
go, co wiąże się z modernizacją lub budową 
nowych mostów nad Rudawą w ciągu tych 
ulic;
» budowa szerokich chodników oraz dróg 
rowerowych wzdłuż ulic: Zakliki z Mydlnik, 
Lindego i Na Błonie w rejonie Trasy Balickiej, 
łączących tereny rekreacyjne Młynówki Kró-
lewskiej z wałami Rudawy;
» budowa bezkolizyjnych przejść pieszo-ro-
werowych przez Trasę Balicką w rejonie ulic 
Na Błonie, Lindego, Zakliki z Mydlnik (np. 
kładek), łączących  tereny rekreacyjne Mły-
nówki Królewskiej z wałami Rudawy, z za-
chowaniem istniejących drzew o charakterze 
pomnikowym;
» budowa bezkolizyjnego przejścia dla pie-
szych przez Trasę Balicką w rejonie ul. Brze-
gowej przy mostku dla pieszych nad Rudawą; 
» budowa szerokiego chodnika i drogi ro-
werowej na całej długości Trasy Balickiej, co 
pozwoli docelowo utworzyć piesze i rowerowe 
połączenie centrum miasta z lotniskiem Kra-
ków-Balice (zgodnie z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Krakowa – uchwa-
ła Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1700/14  
z 9 lipca 2014 r.);
» budowa zatok autobusowych przy Trasie 
Balickiej m.in. w rejonie ulic: Na Błonie, Lin-
dego, Zakliki z Mydlnik dla zapewnienia funk-
cjonowania publicznej komunikacji miejskiej, 
łączącej centrum miasta z lotniskiem Kra-
ków-Balice, z możliwością korzystania z niej 
przez mieszkańców dzielnicy Bronowice;
» budowa dużego parkingu w systemie Park 
& Ride w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik (przy 
stacji kolejowej), co umożliwi wygodne ko-
rzystanie z komunikacji zbiorczej (zgodnie  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krakowa – uchwała Rady Miasta Kra-
kowa Nr CXII/1700/14 z 9 lipca 2014 r.);
» zapewnienie miejsc postojowych wzdłuż ul. 
Lindego, na odcinku od Lindego 13 do Trasy 
Balickiej;
» intensywne obsadzenie zielenią wysoką  
o charakterze izolacyjnym północnej i połu-
dniowej strony Trasy Balickiej, w celu zredu-
kowania hałasu i  zminimalizowania ingeren- 
cji w krajobraz;
» zaplanowanie przebiegu Trasy Balickiej  
w sposób jak najmniej uciążliwy dla terenów 
spacerowych wzdłuż wałów Rudawy (na po- 
łudniu) oraz terenów najdłuższego parku  
w Polsce (Młynówki Królewskiej) na północy; 
» w przypadku konieczności likwidacji 
ogródków działkowych przy ul. Zygmunta 
Starego – budowa obiektów sportowych (bo- 
isko, skatepark, pumptrack) w ich miejscu, 
tuż przy Trasie Balickiej;
» projektowanie rozwiązań komunikacyjnych 
preferujących transport zbiorowy i jego użyt-
kowników;
» tworzenie nowych przejść dla pieszych i tras 
rowerowych.

XXIV sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 24 lutego 2021 roku. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIV/207/2021 
w sprawie opinii do warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budyn-
ku  mieszkalnego wielorodzinnego z czterema 
mieszkaniami przy ul. Złoty Róg w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego ze względu na: • rodzaj i wy-
sokość planowanej inwestycji • uciążliwość 
projektowanego obiektu i niezgodność z re- 
gulacjami planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz zasadą dobrego sąsiedz-
twa • powodowanie zacienienia budynków 
sąsiednich • niezachowanie właściwych od-
ległości od istniejącego układu budynków  
• obniżenie wartości, walorów mieszkanio-
wych oraz otoczenia sąsiednich budynków  
• możliwość zalewania działek sąsiednich 
przez wody opadowe • możliwość zmiany 
układu wód gruntowych.

Wysokość planowanej inwestycji prze-
kracza obecnie istniejącą wysokość zabudo-
wy budynków w bezpośrednim sąsiedztwie 
i obrębie oddziaływania planowanej inwe-
stycji. Zakłada ona budowę budynku wielo-
rodzinnego z wjazdem na działkę od strony 
ul. Złoty Róg. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowane 
są budynki jednorodzinne, w przeważającej 
części dwukondygnacyjne. Przedmiotowa 
inwestycja odbiega w sposób znaczący i nie-
dopuszczalny od istniejącego układu, ładu 
i charakteru miejsca oraz w sposób niedo-
puszczalny zaburza specyfikę okolicznej, już 
istniejącej zabudowy. Ponadto ze względu na 
rodzaj i gabaryty planowanego budynku wąt-
pliwości budzą parametry drogi dojazdowej 
do działki (szerokość: ok. 2,5 m, chodniki ok. 
1,15-1,3 m) oraz zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe  w zakresie parametrów drogi poża-
rowej. Istniejąca infrastruktura i parametry 
drogi nie spełniają przepisów w tym zakresie  
i dyskwalifikują zamierzoną inwestycję.

Planowana funkcja inwestycji, z pew-
nością wpłynie niekorzystnie na: • zwięk-
szenie hałasu (dodatkowo bliskie sąsiedz-
two linii kolejowej Kraków-Katowice oraz 
przystanku Kraków-Bronowice) • ruchu na 
i tak ciasnej „ślepej” ulicy Złoty Róg • zanie-
czyszczenie środowiska lokalnego • obniże-
nie walorów estetycznych i użytkowych są-
siednich budynków. Niewątpliwie czynniki 
te stanowią o uciążliwości projektowanego 
obiektu dla bezpośredniego, istniejącego oto- 
czenia, które z natury prawa jest i powinno 
być chronione przy wydawaniu nowych wa-
runków zabudowy.

Wydanie decyzji ustalającej warunki za-
budowy zależne jest od spełnienia przesłanek 
określonych w art. 61 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym 
z tych warunków jest spełnienie tzw. wymo-
gu dobrego sąsiedztwa. Projektowany obiekt 
ma pozostawać w łączności funkcjonalnej, • • •

społeczno-gospodarczej, środowiskowej, kul- 
turowej oraz kompozycyjno-estetycznej z ist-
niejącą dotychczas zabudową. Niestety, jak 
wynika z projektu, nie spełnia on tego kry-
terium. Odległość projektowanego budynku 
faktycznie nie spełnia wymagań w zakresie 
właściwych odległości od budynków sąsied-
nich oraz ochrony przeciwpożarowej. Przyjęte 
w nim rozwiązanie wydaje się być zabiegiem 
mającym na celu pozorne spełnienie zacho-
wania wymaganych prawem odległości, na 
co szczególnie winien zwrócić uwagę organ 
wydający pozwolenie. Planowana inwestycja 
może spowodować obniżenie wartości i walo-
rów mieszkaniowych oraz otoczenia istnieją-
cych już budynków mieszkalnych. W stosun-
ku do nich, umożliwia zwiększenie intensyw-
ności zabudowy działki, co jest w sprzeczności 
z pozwoleniami wydawanymi dla podobnych 
wcześniejszych inwestycji w tym rejonie.
Różnica i układ terenu na działce pod projek-
towaną inwestycję może powodować zalewa-
nie sąsiednich działek oraz podtapianie znaj-
dującej się na nich infrastruktury drogowej  
i technicznej, a także degradację i niszczenie 
zieleni ogrodowej. Ponadto w projekcie nie-
jasno opisano sposób odprowadzania wód 
opadowych, a co za tym idzie spełnienia wy-
maganych prawem wymogów w tym zakre-
sie. Wszystkie te zastrzeżenia mają na uwadze 
zabezpieczenie i przysługującą ochronę praw 
i dóbr już nabytych. Projektowany obiekt po-
winien pozostawać w łączności funkcjonal-
nej, społeczno-gospodarczej, środowiskowej, 
kulturowej oraz kompozycyjno-estetycznej  
z istniejącą dotychczas zabudową, niestety, jak 
wynika z projektu, tego kryterium nie spełnia. 
UCHWAŁA Nr XXIV/208/2021 
w sprawie opinii do warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: Budowa dwóch 
budynków  mieszkalnych wielorodzinnych 
(do 6 segmentów naziemnych) przy ul. Armii 
Krajowej i ul. Lea w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla ww. zamierzenia inwe-
stycyjnego z usługami w częściach budynków 
wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi 
miejscami postojowymi, infrastrukturą tech-
niczną i komunikacyjną oraz zagospodaro-
waniem terenu na działkach nr 807 łamane 
przez: 7, 8, 9, 10, 18, 12, 17, 3, 5, 6, 791 ła-
mane przez: 36, 33, 35 i 782/1 oraz na części 
działek nr 925, 926 obr. 2 Krowodrza. 
Negatywna opinia w szczególności spowodo-
wana jest:
» Wnioskowanym parametrem maksymalnej 
wysokości górnej krawędzi elewacji jej gzym-
su lub attyki. 
Wniosek obejmuje zabudowę o wysokości 
od 26 m do 40 m, przy czym od strony ul. 
Lea planowana jest zabudowa o wysokości 
26 m, a w głębi działki od 26 m do 40 m. 
Ulica Lea jest granicą pomiędzy znajdują-
cym się po jej północnej stronie układem 
urbanistycznym niskiej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej a układem zabudowy 
mieszanej usługowej oraz mieszkaniowej 
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wielorodzinnej i jednorodzinnej, znajdują-
cej się pomiędzy ul. Lea i ul. Armii Krajowej. 
Obydwa układy różnią się intensywnością, 
wysokością i charakterem zabudowy. Jed-
nak ich połączenie w rejonie terenu obję-
tego wnioskiem, dzięki znacznemu odda-
leniu zabudowy od krawędzi jezdni ul. Lea  
i małej dysproporcji wysokości zabudowy, 
jest płynne.
Naprzeciw planowanej inwestycji po północ-
nej stronie ulicy Lea zlokalizowane są w zde- 
cydowanej większości budynki mieszkalne 
jednorodzinne o wysokości dwóch, trzech 
kondygnacji. Znajdują się tu też budynki par-
terowe z poddaszem nieużytkowym. Wpro-
wadzenie zabudowy o wysokości 26 m (ok. 
8 kondygnacji w zabudowie mieszkaniowej)  
w bezpośrednim sąsiedztwem takiej zabudo-
wy jest niedopuszczalne. Planowana w głębi 
działki wyższa części zabudowy jest również 
niedostosowana do wysokości istniejącej za-
budowy. Wysokość  podobna do planowanej 
tutaj wysokości zabudowy (do 40 m) znajduje 
się jedynie w pasie wzdłuż ul. Armii Krajowej, 
tworząc jej południową pierzeję. Następnie 
zabudowa obniża się w kierunku północnym 
do wysokości 14-18 m. Taka wysokość za-
budowy jest przeważająca w tym obszarze  
i zasadne jest jej utrzymanie w nawiązaniu do 
stanu istniejącego.
» Wnioskowaną linią zabudowy.
Planowane we wniosku odsunięcie zabudowy 
od granicy z działką drogową wynosi tylko 8 
m. Jak wspominano wcześniej, ul. Lea stano-
wi granicę pomiędzy mniej intensywną zabu-
dową, głównie jednorodzinną, po jej stronie 
północnej a intensywniejszą i wyższą zabudo-
wą usługowo-mieszkaniową po stronie połu-
dniowej. W rejonie objętym przedmiotowym 
wnioskiem zabudowa zarówno po jednej, jak 
i drugiej stronie znajduje się w znacznym od-
sunięciu od krawędzi jezdni ul. Lea, tworząc 
szerokie wnętrze urbanistyczne. Istniejąca 
zabudowa przy ul. Lea 116 odsunięta jest od 
granicy z działką drogową o 20-22 m. Sąsied-
nia nieruchomość przy ul. Lea 114 odsunięta 
jest o ponad 30 m z lokalnym zbliżeniem na 
16 m, a przy ul. Lea 118 o ok. 23 m. Dzięki 
temu przejście między tymi dwoma układa-
mi urbanistycznymi jest płynne, a odczuwal-
ne różnice w wysokości zabudowy znacznie 
mniejsze. Wnioskowane zbliżenie zabudowy 
do granicy działki niweczy ten efekt. Wysu-
nięcie planowanej zabudowy przed zabudowę 
sąsiednią dodatkowo wprowadza chaos urba-
nistyczny. Dlatego należy zachować istniejącą 
linię zabudowy.
» Teren objęty wnioskiem leży w obszarze 
sporządzanego MPZP „Lea”. Ze względu na 
złożoność uwarunkowań lokalnych znacznie 
lepszym narzędziem planistycznym do wy-
znaczenia parametrów zabudowy w przed-
miotowym terenie byłby miejscowy plan 
zagospodarowania terenu, będący aktem 
prawa miejscowego. Dlatego zgodnie z art. 
62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla- 
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym zawnioskowano o zawieszenie przed-
miotowego postępowania i wydanie decyzji 
w sprawie warunków zabudowy.
UCHWAŁA Nr XXIV/209/2021
w sprawie opinii do warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budyn-
ku biurowo-usługowego przy ul. Lea 202a-
206 w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla ww. zamierzenia inwe-
stycyjnego, z garażem podziemnym oraz we-
wnętrznym układem drogowym, miejscami 
postojowymi i zagospodarowaniem terenu na 
działkach nr: 706, 707, 708, 709 oraz 711 
łamane przez: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 obr. 
2 Krowodrza oraz dodatkowo infrastrukturą 
techniczną na działkach nr 347, 352 obr. 5 
Krowodrza. Negatywna opinia w szczególno-
ści spowodowana jest:
» Wnioskowanym parametrem maksymalnej 
wysokości górnej krawędzi elewacji jej gzym- 
su lub attyki.
Wniosek obejmuje zabudowę o wysokości 
ok. 25,7 m, o 6 kondygnacjach nadziem-
nych. W najbliższym sąsiedztwie znajduje 
się zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na o wysokości 5 kondygnacji, w niewielkiej 
części z poddaszami użytkowymi (po stronie 
wschodniej), zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wzdłuż ul. Lea, zabudowa biurowa  
o wysokości 3 kondygnacji od strony ul. Armii 
Krajowej i zabudowa produkcyjna po stronie 
zachodniej. Cała ta zabudowa jest niższa od 
wnioskowanej wysokości planowanej inwe-
stycji. Wyznaczony parametr maksymalnej 
wysokości powinien uwzględniać to sąsiedz-
two, a zwłaszcza niską zabudowę jednoro-
dzinną przy ul. Lea.
» Sprzeciwem mieszkańców.
Przedmiotowy wniosek wzbudza sprzeciw 
okolicznych mieszkańców i właścicieli, w tym 
mieszkańców i właścicieli domów jednoro-
dzinnych, objętych przedmiotowym wnio-
skiem o wydanie decyzji w sprawie warunków
zabudowy.
Do wystąpienia o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy nie jest potrzebny tytuł praw-
ny do władania nieruchomością, a sama decy-
zja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do 
terenu. Jednak zadaniem Rady Dzielnicy jest 
reprezentacja interesów mieszkańców. Dlate-
go też sporządzana w toku postępowania ad-
ministracyjnego analiza urbanistyczno-archi-
tektoniczna powinna uwzględniać istniejącą 
zabudowę jednorodzinną, a wydana decyzja 
o warunkach zabudowy powinna zakładać, że 
realizowana na jej podstawie inwestycja nie 
obejmie tych nieruchomości i będą one funk-
cjonować obok nowej zabudowy.
» Teren objęty wnioskiem leży w obszarze 
sporządzanego MPZP „Lea”. (Ciąg dalszy jak  
w Uchwale Nr XXIV/208/2021, ostatni punkt.)
UCHWAŁA Nr XXIV/210/2021
w sprawie opinii do warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: Budowa budyn-
ku użyteczności publicznej przy ul. Młodej 
Polski w Krakowie.

Rada pozytywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla ww. zamierzenia inwe-
stycyjnego.

XXV sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

11 marca 2021 roku. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXV/211/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIX/170/2020  
z 09.07.2020 r. w następujący sposób: kwo-
tę 3 000 zł z zadania: „Mali ratownicy” – re-
alizator SZ na zadanie: „Zakup ławek i koszy  
w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. 
Filtrowej” – realizator ZZM.
UCHWAŁA Nr XXV/212/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 z 09. 
07.2020 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XX/183/2020 z 27.08.2020 r. w następują-
cy sposób: z zadania „Remonty dróg, chodni-
ków i oświetlenia: • remont ul. Jadwigi z Łob-
zowa na odcinku od ul. Staszczyka do ul. Pia-
stowskiej • 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 • remont ul. Brzezińskiego 
• remont chodników i zatok parkingowych po 
północnej stronie ul. Wiedeńskiej • wykona-
nie nakładki na ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej 
• remont ul. Boya-Żeleńskiego • remont ul. 
Staszczyka wraz z chodnikami • remont chod-
nika na ul. Balickiej po stronie południowej 
na odcinku od pętli tramwajowej do ul. Ar-
mii Krajowej” na zadanie: „Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia: • remont ul. Jadwigi 
z Łobzowa 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 • remont ul. 
Brzezińskiego • remont chodników i zatok 
parkingowych na ul. Wiedeńskiej • Wykona-
nie nakładki na ul. Zarzecze na odcinku od ul. 
Przybyszewskiego do ul. Armii Krajowej • re-
mont ul. Boya-Żeleńskiego • remont ul. Stasz-
czyka wraz z chodnikami • wykonanie nakład-
ki na końcowym odcinku ul. Bandtkiego (do 
Parku Młynówka Królewska) • wykonanie na-
kładki na ul. Brzegowej • wykonanie nakładki 
na ul. Zygmunta Starego”. Kwota 668 480 zł  
i realizator – ZDMK pozostały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XXV/213/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjęte-
go Uchwałą Nr XIX/170/2020 z 09.07.2020 
r. w następujący sposób: z „Klub Sportowy 
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Bronowianka – wymiana oświetlenia” na 
„Klub Sportowy Bronowianka – wykonanie 
paneli słonecznych”. kwota 40 000 zł i reali-
zator – ZIS pozostały bez zmian.
UCHWAŁA Nr XXV/214/2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 9 lipca 2020 r. 
z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice  na rok 2021.
Postanowiono o rozdysponowaniu dodatko-
wych środków wydzielonych do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI na rok 2021 zgodnie z za-
łącznikiem do niniejszej uchwały:
ⱱ Roboty budowlane przy istniejących żłob-
kach, przedszkolach i szkołach, których pro-
wadzenie stanowi zadanie własne gminy – 
136 802 zł (• Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 
29a OWT – remont parkietu w salach i inne prace 
remontowe (dofinansowanie) – 25 000 zł • Przed-
szkole nr 82 – wymiana drzwi i inne prace remon-
towe – 40 802 zł • Przedszkole nr 137 – budowa 
dziecięcej ścieżki sensorycznej i inne prace remon-
towe – 7 000 zł • SP nr 50 – wykonanie zadaszenia 
nad schodami i wyjściem ewakuacyjnym z sali gim-
nastycznej i inne prace remontowe – 7 000 zł • SP 
nr 50 – wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych 
i pomieszczeniach szkolnych i inne prace remon-
towe – 12 000 zł • SP nr 138 – wymiana podłogi 
w świetlicy szkolnej i inne prace remontowe –  
15 000 zł • ZSO nr 7 – remont ogrodzenia i inne 
prace remontowe – 15 000 zł • ZSO nr 8 – malo-
wanie stołówki i klatek schodowych i inne prace 
remontowe – 15 000 zł).
ⱱ Lokalne wydarzenia: oświatowe, kultu-
ralne, sportowe i rekreacyjne – 23 372 zł  
(• Organizacja zawodów tenisa dla seniorów –  
5 000 zł • Muzeum Rydlówka – comiesięczne wy-
kłady, spacery, warsztaty i oprowadzania tematycz-
ne – 2 500 zł • Muzeum Rydlówka - zakup nagło-
śnienia – 5 000 zł • Muzeum Rydlówka - organi-
zacja imprez, warsztatów, uroczystości, konkursów 
i innych wydarzeń lokalnych dla całej dzielnicy  
z zakresu kultury – 6 672 zł • Klub Kultury 
Mydlniki – organizacja pikniku z kinem letnim  
w Parku obok Fortu reditowego 7 „Za Rzeką” 
przy ul. Rydla – 4 200 zł).
ⱱ Dzielnicowy program wspierania osób 
niepełnosprawnych – 9 342 zł (• Zajęcia 
usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z fizjoterapeutą – w trybie art. 
19a (dofinansowanie) – 1 500 zł • Integracyjne 
Dni Bronowic (możliwość wyłonienia wykonawcy 
zewnętrznego w zakresie realizacji zadania) – do-
finansowanie – 2 000 zł • Spotkania integracyjne 
wigilijne dla osób starszych i niepełnosprawnych – 
mieszkańców dzielnicy (dofinansowanie) – 1000 zł 
• „Mamo, tato odpocznij ” – zajęcia w wodzie dla 
rodzin dzieci niepełnosprawnych – w trybie art. 
19a (dofinansowanie) – 2 000 zł • Zasiłki celowe 
lub celowe specjalne na dofinansowanie leków dla 
osób starszych (dofinansowanie) – 2 842 zł).
ⱱ Dzielnicowy  program wspierania 
działalności miejskich szkół i placówek 
oświatowych, Kultury, sportu, pomocy 
społecznej i zdrowia – 8 000 zł (• KK My-
dlniki – zakup tablicy informacyjnej – 3 000 zł 

• KK Mydlniki – zakup krakowskich strojów – 
5 000 zł).
ⱱ Komunikacja z mieszkańcami – 3 739 zł  
(• Montaż nowej tablicy informacyjnej oraz doposa-
żenie i remont starych tablic na terenie Dzielnicy VI). 
ⱱ Obsługa administracyjno-biurowa Rady 
i Zarządu Dzielnicy – 5 606 zł (• Zakup artyku-
łów spożywczych – 606 zł • Zestaw do transmisji na 
żywo: aparat fotograficzny (w standardzie Full HD, 
WIFI), statyw i mikrofon kierunkowy – 5 000 zł).
Suma: 186.861 zł.
UCHWAŁA Nr XXV/215/2021 
w sprawie przystąpienia do VIII edycji Budże-
tu Obywatelskiego.
Rada postanowiła o przystąpieniu do VIII 
edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 
2021/2022. Środki finansowe wskazane do 
rozdysponowania w ramach tej edycji zosta-
ły określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta 
Krakowa z 1 marca 2021 r. i dla Dzielnicy VI 
Bronowice wynoszą 1 576 159,06 zł.
UCHWAŁA Nr XXV/216/2021 
w sprawie parku Tetmajera.
W związku z przedstawieniem projektu parku 
rada wniosła następujące uwagi:
» Teren stawu powinien pozostać ogrodzo-
ny, a ogrodzenie ewentualnie obsadzone 
roślinnością pnącą lub zakrzewione. Leśny 
plac zabaw na terenie dawnej pasieki rów-
nież powinien być ogrodzony, aby uniknąć 
dewastacji (na terenie znajduje się instan-
cja wodna) i ewentualnych konfliktów na 
linii człowiek – dzikie zwierzę. Ogrodzenie 
nie wpłynie na potrzebę migracji zwierząt, 
ponieważ obszar ten jest położny na skra-
ju parku i z dwóch stron otoczony prze-
strzenią zurbanizowaną. Powinno być ono   
w formie tradycyjnej lub wygrodzenia płota-
mi z wikliny lub roślin (żywopłot).
» Należy wykonać prace remontowe, połą-
czone z zagospodarowaniem otoczenia przy 
pomocy roślin, przy schodach prowadzących 
do źródełka w rejonie schronu amunicyjnego 
przy ul. Truszkowskiego.
» W pobliżu stawu, już na tym etapie, powin-
na być jasno wydzielona strefa dostępna tylko 
dla wędkarzy i strefa mieszkańca, gdzie nie 
odbywałoby się wędkowanie (strefa miesz-
kańca powinna obejmować teren od wejścia 
wraz z pomostem, altaną, drewnianym tra-
pem, ogrodem sensorycznym i powinna się-
gać do ścieżki biegnącej w kierunku dawnej 
pasieki, z drugiej strony strefa mieszkańca 
powinna kończyć się za drewnianym trapem). 

» Ze względu na to, że w projekcie zapropono-
wano tylko jedną huśtawkę dla dzieci, w strefie 
relaksu powinna się znaleźć konstrukcja 
drewniana pod huśtawki, a na miejscu sto-
jaków na hamaki powinna się znaleźć do-
datkowa ławko-huśtawka.
» Wprowadzenie do projektu roślin okrywo-
wych lubiących cień, o niskich wymaganiach 
środowiskowych, takich jak wiciokrzew, bar-
winek, epimedia, dąbrówka, bodziszek wzdłuż 
ul. Tetmajera (również w okolicach źródełka). 
» Tablica „Nordic Walking” w głębi lasu po-
winna zawierać informacje o ćwiczeniach, 
jakie mogą wykonać osoby, które wybiorą tę 
formę aktywności.
» Należy umieścić tablicę informacyjną, do-
tyczącą rodzaju budek lęgowych w kontekście 
gatunku ptaków, dla których są one przezna-
czone, przy głównej ścieżce przez las, w pobli-
żu miejsca gdzie budki będą zamontowane.
» Przy ścieżce biegnącej od baterii amunicyj-
nej przy ul. Truszkowskiego w kierunku za-
chodnim powinny się znaleźć treści edukacyj-
ne w formie tablic lub słupków edukacyjnych 
(obecnie pojawia się wrażenie nagromadze-
nia treści edukacyjnych na terenie po dawnej 
pasiece, przy całkowitym ich braku na innych 
obszarach). 
» Siedziska/bujaki dla dzieci w kształcie zwie-
rzątek powinny występować w większej ilości, 
w różnych punktach parku, dając wrażenie 
pewnej spójności koncepcji.
» Należy dodatkowo umieścić urządzenie - 
koło tai chi jako wyposażenie siłowni.
» Należy rozważyć scalenie stylistyczne tabli-
cy regulaminowej z innymi tablicami na tere-
nie parku.
» Projekt znacząco odbiega od pierwotnej 
koncepcji (brak pasieki, brak placu zabaw 
z urządzeniami). Wobec powyższego Rada 
Dzielnicy wnioskuje aby ponownie rozważyć 
wprowadzenie trapów drewnianych w miej-
sce metalowych lub konstrukcji mieszanej 
o stalowej konstrukcji nośnej z pokryciem 
drewnianym. 
» Rada Dzielnicy zauważa również inne pro-
blemy projektowe wymagające wyjaśnień ze 
strony autorów projektu (np. lokalizacja urzą-
dzeń, rozbieżności w przedstawionych mate-
riałach).

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.

POSZUKUJE KANDYDATÓW 
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

                             DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI RODZICIELSKIEJ. 
Szczególnie jesteśmy zainteresowani tworzeniem rodzin zastępczych o charakterze 

 długotrwałym i specjalistycznym. Poszukujemy również chętnych na prowadzenie rodzinnego 
domu dziecka na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
Z ZESPOŁEM DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

UL. PIŁSUDSKIEGO 29 
TEL. 12 422 29 94, 12 431 07 15.
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