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Dni pełnych słońca, odpoczynku, a przede wszystkim 
zdrowia i niczym nie zmąconego spokoju 
na ten wakacyjny czas 

życzy Bogdan Smok
Przewodniczący 

Zarządu i Rady Dzielnicy VI
Bronowice

BUDŻET 2022
Podział środków wydzielonych 
do dyspozycji Rady Dzielnicy VI 
Bronowice

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZU-

JĄCA
KWOTA

PRACE REMONTOWE: 
SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW,
PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

MCOO/SP 
(138, 50 ,93)
przedszkola 
(77, 38, 137, 82). 
ZSO nr 7

270 000 zł

SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – malowa-
nie klatki schodowej, sali i korytarzy po 
wymianie instalacji elektrycznej – reali-
zacja do wysokości środków.

37 000 zł

SP nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – wymiana 
instalacji elektrycznej na parterze w sta-
rej części szkoły i inne prace remontowe.

50 000 zł

SP nr 50, ul. Katowicka 28 – remont 
pomieszczeń i inne prace remontowe – 
realizacja do wysokości środków.

20 000 zł

SP nr 93 – remont szatni (etap I) i inne 
prace remontowe. 23 000 zł

ZSO nr 7, ul. Złoty Róg 30 – wymiana 
kanalizacji pod wejściem i inne prace 
remontowe.

45 000 zł

Przedszkole nr 77 – wymiana 4 starych 
okien na piętrze w kuchni i inne prace 
remontowe.

20 000 zł

Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 
29 a – wymiana parkietu w 1 sali i inne 
prace remontowe.

25 000 zł

Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15 c – 
doposażenie placu zabaw i inne prace 
remontowe.

30 000 zł

Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 – 
wymiana drzwi wewnętrznych (etap I)  
i inne prace remontowe 

20 000 zł

Powyższa tabela stanowi załącznik
do Uchwały Nr XXXI/238/2021 z 1 lipca 2021 r.

BUDOWA, MODER-
NIZACJA, PRACE 
REMONTOWE 
OGRÓDKÓW JORDA-
NOWSKICH, ZIELEŃ-
CÓW, SKWERÓW

ZZM 262 000 zł

Zagospodarowanie skweru w Parku 
Młynówka Królewska, usytuowanego 
pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. 
Wesele wg. opracowanego projektu  
(WPF) – kontynuacja.

150 000 zł

Przebudowa chodników na terenie
zielonym pomiędzy budynkami ul. 
Rydla 13 a ul. Krzywy Zaułek 5.

62 000 zł

Budowa chodników w Parku przy 
Forcie Rydla po stronie zachodniej. 50 000 zł

BUDOWA, MODER-
NIZACJA, PRACE 
REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUK-
TURY DROGOWEJ  
W ZAKRESIE
DRÓG WSKAZANYCH 
W WYKAZIE, O KTÓ-
RYM MOWA W § 66 
UST.1 STATUTU

ZDMK 692 790 zł

Budowa oświetlenia na ul. Tetma-
jera na odcinku od rondka do ul. ks. 
Truszkowskiego – wykonanie projektu  
(WPF ).

15 000 zł

Wykonanie projektu przebudowy ul. 
Wierzyńskiego i uzyskanie pozwoleń na 
budowę – jeden kierunek (WPF). 

0 zł

Remonty dróg, chodników i oświetlenia: 
• remont ul. Jadwigi z Łobzowa na odcin-
ku od ul. Staszczyka do ul. Piastowskiej  
• remont ul. Kmietowicza • remont chod-
ników wewnętrznych przy: ul. Rydla 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy Zaułek 3, 4, 
6, ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi z Łobzowa 
15, 17 • remont ul. Brzezińskiego • re-
mont chodników i zatok parkingowych po 
północnej stronie ul. Wiedeńskiej • wyko-
nanie nakładki na ul. Zarzecze na odcinku 
od ul. Przybyszewskiego do ul. Armii Kra-
jowej • remont ulicy Boya-Żeleńskiego  
• remont ul. Staszczyka wraz z chodnika-
mi  oraz nakładka na: • ul. Palmowej • ul. 
W. Żeleńskiego • ul. Bandtkiego • ul. Brze-
gowej • ul. Zygmunta Starego.

677 790 zł

BUDOWA, 
MODERNIZA-
CJA, PRACE 
REMONTOWE 
OSIEDLOWEJ
INFRASTRUKTU-
RY SPORTOWEJ 
I REKREACYJNEJ 

ZIS 40 000 zł

Klub Sportowy „Bronowianka” – budowa 
instalacji fotowoltaicznej. 40 000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

166 500 zł

Organizacja imprez, 
uroczystości, konkursów 
i innych wydarzeń lokal-
nych dla całej dzielnicy  
z zakresu kultury.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
9 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic (organizacja 
imprezy, materiały 
promocyjne).

CM im. H. 
Jordana

35 000 zł

Zeszyty historyczno-
-literackie. 2 000 zł

Organizacja wernisażu 
i druk katalogu na wy-
stawę malarstwa z okazji 
Dni Bronowic.

2 000 zł

Święto 
Ulicy Tetmajera. CK

Dworek 
Białoprądnicki

17 000 zł

Korowód 
Bronowicki. 4 000 zł

SP nr 50 – Wielkanoc 
w Bronowicach. MCOO 800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Dzień Dziecka.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
5 000 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Konkurs Palm.

MCOO

800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny konkurs Szopek. 800 zł

SP nr 153 – Dzielnico-
wa Olimpiada Sześcio-
latka.

700 zł
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SP nr 138 – międzysz-
kolny konkurs „Brze-
chwałki”.

MCOO

1 000 zł

SP nr 153 – międzysz-
kolny konkurs pt. 
„Jestem genialnym 
dzieckiem, czyli pokaż 
co potrafisz?”

2 000 zł

SP nr 153 festyn 
rodzinny rekreacyjno-
-sportowy.

2 000 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów sportowych 
w siatkówce.

2 000 zł

Koncerty (w tym 
kolędowanie i koncer-
ty plenerowe przed 
Rydlówką). MHK

8 000 zł

Bronowice jak malowane. 
Wakacyjne warsztaty 
malarskie.

7 000 zł

SP nr 50 – Akcja 
„Sprzątanie w Brono-
wicach Małych – Stru-
ga Bronowicka”.

MCOO 500 zł

Akademia Seniora –
spotkanie z kulturą, 
sztuką, organizacja 
wyjazdów ogólno-
usprawniających i edu-
kacyjnych połączonych 
z zajęciami ruchowymi 
oraz rekreacyjno-inte-
gracyjnymi dla Klubów 
Seniora w Dzielnicy VI 
Bronowice.

MDDPS

31 000 zł

Turniej seniorów
w parch w brydża 
sportowego.

2 000 zł

Dzień Mydlnik.
CK

Dworek 
Białoprądnicki

10 000 zł

Zajęcia tenisowe oraz 
organizacja turnieju. MDDPS 5 000 zł

Koncerty kocykowe.
CK

Dworek 
Białoprądnicki

3 000 zł

Herbatka u Rydlów.
MHK

4 000 zł

Wydarzenia plenerowe 
na osiedlach. 5 000 zł

SP nr 93 – zawody 
w piłce nożnej.

MCOO

1 200 zł

Przedszkole nr 77 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

1 500 zł

Przedszkole nr 82 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

1 500 zł

ZSO nr 8 – międzyszkol-
ny wernisaż plastyczny 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionych 
plastycznie.

1 200 zł

Przedszkole nr 38 – cykl 
zawodów sportowych 
dla dzieci i młodzieży 
„Od przedszkolaka do 
starszaka”.

1 000 zł

Przedszkole nr 38 – 
festyn z okazji dnia 
rodziny.

500 zł

PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZPIECZNY 
KRAKÓW”

48 500 zł

Straż Miejska (Krowo-
drza) – zakup materia-
łów profilaktycznych.

SMMK 1 500 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
nagród rzeczowych dla 
uczestników konkur-
sów, festynów, akcji 
„Bezpieczne ferie” 
oraz „Bezpieczne wa-
kacje” organizowane 
na terenie dzielnicy.

SMMK 1 500 zł

Komenda Miejska 
Policji (Komisariat 
IV) – dofinansowanie 
zakupu radiowozu 
policyjnego nieoznako-
wanego segmentu C
współfinansowanie 
wraz z Dzielnicą V 
Krowodrza i Dzielnicą 
VII Zwierzyniec.

OC 18 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
sprzętu komputero-
wego.

SMMK 8 000 zł

Komenda Miejska Poli-
cji (Komisariat IV) – 
zakup materiałów 
dydaktyczno-profilak-
tycznych i odblasków 
dla dzieci.

OC 1 500 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) –zakup 
sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego.

KM PSP 18 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 96 794 zł

Zajęcia usprawniające 
w wodzie dla dzieci  
i młodzieży niepełno-
sprawnej z fizjotera-
peutą – konkurs ofert.

SZ

10 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic (możliwość 
wyłonienia wykonawcy 
zewnętrznego w zakre-
sie realizacji zadania).

17 000 zł

Spotkania integracyjne 
wigilijne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy.

MOPS

2 000 zł

Spotkania integracyjne 
wielkanocne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy.

2 000 zł

Spotkanie integracyj-
no-edukacyjne dla 
osób starszych, niepeł-
nosprawnych w tym 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

1 500 zł

Zajęcia usprawniające 
w wodzie dla seniorów 
z orzeczoną niepełno-
sprawnością – konkurs 
ofert.

SZ

10 000 zł

Tato mamo odpocznij – 
zajęcia w wodzie dla 
rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych konkurs 
ofert w trybie art. 19a.

10 000 zł

Zasiłki celowe lub 
celowe specjalne na 
dofinansowanie leków 
dla osób potrzebu-
jących.

MOPS

24 094 zł

Spotkanie integracyjno-
-edukacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych  
w tym zagrożonych wy- 
kluczeniem społecznym.

2 000 zł

Organizacja zajęć dla 
niepełnosprawnych
w KK Mydlinki.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
10 000 zł

Zakup środków ochron-
nych związanych ze 
stanem epidemiologicz-
nym i koniecznością sto-
sowania zabezpieczenia 
indywidualnego dla
osób starszych, niepeł-
nosprawnych mieszkań-
ców Dzielnicy VI.

MOPS 1 200 zł

Organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego dla 
mieszkańców z orze-
czoną niepełnospraw-
nością z Dzielnicy VI 
Bronowice – konkurs 
ofert.

SZ 7 000 zł

DZIELNICOWY
PROGRAM OCHRO-
NY ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ:
Szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców 
dzielnicy po 65. r. życia.

BZ 20 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY 
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

92 000 zł

Filia nr 23 i nr 24 
Biblioteki Kraków – 
zakup książek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 23 i 24

po
3 000 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu „Mali Mydlni-
czanie”. CK

Dworek 
Białoprądnicki

7 500 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu muzycznego.

2 000 zł

Przedszkole nr 38, 77, 
nr 137, nr 82, – orga-
nizacja różnych wyda-
rzeń przedszkolnych.

MCOO

po
1 000 zł

SP nr 50, nr 138, nr 93 
i nr 153 – organizacja 
imprez szkolnych, zakup 
nagród, zakup książek 
do biblioteki, program 
zdrowego żywienia, 
dofinansowanie wypo-
czynku letniego.

po
2 500 zł

ZSB nr 1, ZSGDiGW, ZSO 
nr 7, ZSO nr 8  – orga-
nizacja imprez, zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia.

ZSO Nr 1
ZSGDiGW
ZSO Nr 7
MCOO

po
2 500 zł

SP nr 93 – program 
„Mój Trener”. SP 8 000 zł

Zakup kolorowej 
drukarki i materiałów 
edukacyjnych.

Biblioteka 
Kraków - Filia

nr 24
2 500 zł

Zasiłki celowe lub 
celowe specjalne na 
dofinansowanie kosz-
tów ogrzewania dla 
potrzebujących – 
mieszkańców 
Dzielnicy VI.

MOPS 8 000 zł

Zakup rolety do kina 
„Klon” i rolety do mini 
ogniska „aDlaczego”. CK

Dworek 
Białoprądnicki

8 000 zł

Projekt „Projektow-
nia” – warsztaty dla 
rodzin.

2 000 zł

Osadzanie Chochoła 
oraz działania eduka-
cyjne dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów. MHK

8 000 zł

Projekt „Naturalni” 
think thank. 2 000 zł

Renowacja instrumen-
tów.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
4 000 zł
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◁▷

Orkiestra dęta
 w KK Mydlniki, w tym 
zakup instrumentów 
muzycznych.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
10 000 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BD 35 359 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI 15 156 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI 10 000 zł

Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI 5 200 zł

Doposażenie, 
remont tablic infor-
macyjnych na terenie 
Dzielnicy VI

ZDMK 5 003 zł

OBSŁUGA ADMINI-
STRACYJNO-BIUROWA 
RADY I ZARZĄD
DZIELNICY VI

24 000 zł

Zakup materiałów
eksploatacyjnych. 

IT
8 000 zł

Zakup 
sprzętu biurowego. 8 000 zł

Zakup artykułów
spożywczych. OU

2 000 zł

Zakup wyposażenia. 6 000 zł

ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE 
(REZERWA 5%) 20 000 zł

SUMA: 1 767 943 zł

Gmina Miejska Kraków po raz 
drugi przystąpiła do Programu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, 
finansowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. Jest on skierowany 
do członków rodzin lub opiekunów, któ- 
rzy wymagają wsparcia w postaci do-
raźnej, czasowej przerwy w sprawowa-
niu bezpośredniej opieki nad osobami 
ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności lub orzeczeniami równoważnymi. 
Mają oni możliwość 14-dniowej opieki 
wytchnieniowej w terminie od lipca 
2021 do 12 grudnia 2021. Celem pro-
gramu jest odciążenie rodziców i opie-
kunów w codziennej opiece nad oso-
bą niepełnosprawną. Dzięki takiemu 
wsparciu osoby na co dzień zaangażo-
wane w sprawowanie opieki dyspono- 
wać będą czasem dla siebie, który będą 
mogły przeznaczyć na odpoczynek i re-
generację, jak również na załatwienie 
niezbędnych spraw. 

Pozyskane w br. środki z Funduszu 
Solidarnościowego w kwocie 882 000 zł 
umożliwią organizację turnusów dla 
105 osób, kwalifikujących się do udziału  
w Programie. 

Miejscem realizacji jest Miejskie 
Centrum Opieki dla Osób Starszych 
Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. 
Wielickiej 267, gdzie przyjmowane są 
zgłoszenia osobiście lub za pośrednic-
twem poczty. 

Bliższe informacje dotyczące udzia-
łu w turnusie można uzyskać pod nu-
merem tel. 12 44 67 500 lub 539 974 003, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 7.25 do 15.00.
Osoby chcące wziąć udział w Programie 
kwalifikowane będą na podstawie:
• wypełnionej Karty zgłoszenia do Pro-

gramu, 
• aktualnych, prawomocnych orzeczeń 

o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczeń równoważnych. 

Komunikat o naborze uczestników 
wraz z dokumentacją do pobrania znaj-
duje się na stronie: 
www.krakow.pl/bezbarier
Na dodatkowe pytania dotyczące na-
boru uczestników odpowiedzą pra-
cownicy Referatu ds. Problematyki 
Osób z Niepełnosprawnościami pod 
nr. tel. 12 616 50 76.

Po raz kolejny Gmina Miejska Kra-
ków, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, zapewni dzieciom z nie- 
pełnosprawnościami bezpłatny, letni 
wypoczynek. Półkolonie podzielone zo-
stały na kilka turnusów realizowanych  
w okresie wakacyjnym, zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, we współpracy z Głównym In-
spektorem Sanitarnym i Ministerstwem 
Zdrowia. Jak zwykle obfitują w ciekawe 
programy zajęć sportowo-edukacyjnych, 
w których uczestniczyć mogą dzieci 
mieszkające i/lub uczęszczające do szko-
ły na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Oferta kierowana jest do dzieci, któ-
re są samodzielne i mogą wziąć udział  
w półkoloniach bez rodzica/opiekuna.
Fundacja „PROLAND-SPORT”
Zajęcia w ramach półkolonii realizo-
wanych przez Fundację odbywają się  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
Sportowych nr 2 na os. Teatralnym 35, 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lat  
w okresie 26-30.07.2021 r., poniedzia-
łek – piątek w godzinach 8:00-16:00.    

Informacje o rekrutacji znajdują się na 
stronie Fundacji PROLAND-SPORT
Stowarzyszenie Krakowski Kultywator 
Stowarzyszenie przygotowało projekt, 
który dedykowany jest dla osób z nie-
pełnosprawnościami w wieku 14-21 lat. 
Zajęcia będą odbywać się w dniach od 
9 do 12 sierpnia 2021 roku. Głównym 
miejscem spotkań jest Zespół Szkół  
i Placówek pn. „Centrum dla Niewido-
mych i Słabowidzących” w Krakowie, 
przy ulicy Tynieckiej.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą ma-
ilową pod adresem:
krakowskikultywator@gmail.com.

Półkolonie organizowane są również 
w innych punktach na terenie miasta, 
przez innych realizatorów, w związku 
z czym zachęcam do śledzenia strony 
internetowej:
www.krakow.pl/bezbarier.

Półkolonie są finansowane lub współ- 
finansowane z budżetu Gminy Miejskiej 
Kraków, dzięki czemu są bezpłatne dla 
uczestników.

OPIEKA 
WYTCHNIENIOWA 
2021

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: mturek.radna@gmail.com

PÓŁKOLONIE LATO W MIEŚCIE 2021

PONOWNE WYŁOŻENIE
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

części projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Lindego”
od 20 lipca 2021 r.

do 17 sierpnia 2021 r.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną 
dokumentacją w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych 
do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego 
wglądu oraz uzyskanych opinii i uzgodnień.

Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 

do 31 sierpnia 2021 r.  
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego obszaru „Lindego”  

(w zakresie objętym wyłożeniem) 
zostanie przeprowadzona 

5 sierpnia 2021 r., 
UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Pełna informacja na: www.bip.krakow.pl, zakładki: 
STRATEGIE, POLITYKI, PROGRAMY/ Planowanie Przestrzenne. 
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Premierowy 
występ Teatru Złoty Róg

Za nami „chrzest bojowy” bro-
nowickiego teatru – pierwszy 

oficjalny występ przed publicznością. 
W cichy i ciepły wieczór 27 czerwca  
w Bronowicach Wielkich, wśród zieleni 
Placu Omłotowego, odbyła się premiera 
widowiska plenerowego w trzech ak-
tach, pt. „Od sobótki do oczepin”. Autor-
ka scenariusza – Katarzyna Chodoń tak 
opisuje przedstawienie:

Zielone Świątki to ostatni z wiosen-
nych zwyczajów rolniczo-pasterskich. 
Dla regionu krakowskiego szczególny. 
Niegdyś w to dwudniowe święto nie tyl-
ko uroczyście wybierano się na odpust 
na Bielany, ale też palono ogniska, tzw. 
sobótki. Ten zwyczaj w innych regionach 
Polski przyjęło się obchodzić kilka tygo-
dni później – w wigilię Świętego Jana. 
Jeszcze pół wieku temu między podkra-
kowskimi Bronowicami i Mydlnikami  
w ten świąteczny wieczór palono ogni-
ska, a chłopcy obiegali pola z pochod-
niami w rękach, imitując błyskawice, 
albowiem wierzono że dzięki temu za-
biegowi wschodzące młode zboża miały 
być bardziej dorodne. Do tej pory naj-
starsi Bronowianie wspominają rów-
nież zabawy tzw. „machajkami”, w „zoś-
kę”, szmacianką, czy strzelanie z klucza.

Choć opisane gry miały charakter 
zdecydowanie „kawalerski”, to palenie 
sobótek było okazją do spotkania całej 
społeczności, a przede wszystkim mło-
dzieży. Śpiewano i tańczono wtedy do 
wczesnych godzin porannych, a niejedna 
zawarta w ten sposób znajomość rozwi-
jała się w uczucie miłości wieńczone je-
sienią, już po żniwach, oczepinami pod- 
czas wesela. To właśnie te starodawne 
tradycje i zwyczaje oraz relacje między 
ówczesną młodzieżą a starszymi chce-
my pokazać w naszym spektaklu – „Od 
sobótki do oczepin”.

Akcja sztuki ma 
miejsce w Brono-
wicach Małych, na 
początku XX wieku. 
To umożliwia nam 
zarówno pokazanie 
zwyczaju palenia 
sobótek, który we-
dług podań miesz-
kańców przestał być 
praktykowany w la-
tach 50. XX w. oraz 
tradycję wędrówek 
na odpust do Klasz-
toru Kamedułów 
w podkrakowskich 
Bielanach na Srebr-
nej Górze.

Licznie zgromadzona publiczność 
przyjęła występ bardzo przychylnie, 
wiele razy brawami nagradzając nasz 
zespół aktorski. Nad całością spektaklu 
czuwał reżyser – Tadeusz Łomnicki.

Chcąc podkreślić jak ważna jest po-
moc i solidarność z potrzebującymi, za-
akcentować wypada jeszcze dwie kwe-
stie. Na koniec cały zespół odśpiewał 
przepiękną białoruską pieśń ludową, aby 
wyrazić poparcie dla tego uciskanego,  
a sąsiadującego z Polską narodu. Druga 
to prowadzona podczas przedstawienia 
charytatywna zbiórka pieniędzy (akcja 
„Ratujmy Dominika”) na operację kra-
kowskiego nastolatka Dominika Breksy.

PS
Na koniec chciałbym przekazać wy-

razy uznania dla całego zespołu teatral-
nego, za jego pracę, entuzjazm i wspa-
niałą atmosferę – wszystko to bardzo 
dobrze rokuje na  przyszłość. 

Za gościnę i pomoc w organizacji 
spektaklu gorące podziękowania dla 
Radnego dzielnicy IV Tomasza Regul-
skiego i Stowarzyszenia Miłośników 
Bronowic Wielkich.

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zaprasza…

◊ 1 sierpnia – na kolejny spacer z przewodnikiem po Dzielnicy VI. Tym 
 razem zwiedzamy Mydlniki.

◊ 14, 21, 28 sierpnia oraz 11 września – na pokazy letniego kina plenerowego 
w amfiteatrze na os. Widok oraz parkingu przy ul. Tetmajera w Bronowicach Małych. 
◊ 15 sierpnia – na X Korowód Bronowicki w którym zgodnie z  tradycją mieszkańcy 
Bronowic w strojach ludowych przejadą ukwieconymi wozami chłopskimi do Kościoła NMP 
na Rynku Głównym na uroczystą Mszę św.
◊ 4 września – na XIX Święto Ulicy Tetmajera. W programie wiele atrakcji dla dzieci  
i dorosłych.
◊ Od początku sierpnia na zajęcia Teatru Złoty Róg dla miłośników sztuki aktorskiej, śpiewu 
i tańca ludowego (tel. kontaktowy dla zainteresowanych pow. 15. roku życia – 604802608).
◊ Przypominamy również o trwających konkursach artystycznych i konkursie literackim dla 
młodzieży i dorosłych z cyklu „Bronowickie Malwy”.
Szczegóły wydarzeń będą dostępne na stronie internetowej (www.tpbron.pl), stronie TPB na FB 
(www.facebook.com/TPBronowic) i stronie Rady Dzielnicy VI (www.dzielnica6.krakow.pl).

Scena z premierowego spektaklu „Od sobótki do oczepin”

Fragment spektaklu w plenerze

Wystąpimy w ówczesnych strojach –  
ludowych od święta, codziennych (pod-
czas skakania przez ogień, obchodzenia 
pól), ale również w miejskiej odzieży  
z epoki (podczas pikniku). Będzie wiele 
pieśni i tańców ludowych, a w dialogach 
pojawią się regionalizmy oraz dawne 
wyrażenia, przysłowia i zagadki ludowe.
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Wierny przysiędze
część IV

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 organi-
zacji bronowickiej 

AK, utworzonej i działającej w Brono-
wicach Wielkich. 

Poniżej, dzięki uprzejmości córki – Pani 
Barbary Józefik, publikujemy fragmenty 
wspomnień spisanych przez Jana Filipow- 
skiego w latach 70. ubiegłego wieku.

Obok dużego murowanego domu 
(mowa o leśniczówce Barbarka, 

położonej na skraju lasu obok miejsco-
wości o tej samej nazwie, przyp. red.) były 
również drewniane dwa baraki, a więc 
pomieszczeń było wiele dla zakwatero-
wania 120 ludzi. Zaraz na drugi dzień, 
15 sierpnia, po przybyciu, odprawio-
na została msza polowa z racji święta 
Żołnierza Polskiego. Ołtarz zbudowano  
w lesie, a mszę odprawił kapelan od-
działu „Strad”, „Robak”. Mieliśmy też 
drugiego księdza, starego partyzanta, 
pełniącego obowiązki kapelana jeszcze 
w oddziale „Hubala”, po którego rozbiciu 
tułał się po lasach przy różnych grupach. 
Na tę uroczystość przybyła licznie miej-
scowa ludność oraz uczestniczył w niej 
nasz oddział, oprócz ubezpieczeń. Pod 
wąskim dachem, utworzonym z listowia 
drzew, płynęła dostojnie pieśń „Boże  
coś Polskę”. Dzień był wolny od zajęć, 
więc każdy mógł po mszy dowolnie spę-
dzić czas. Bractwo rozeszło się po lesie,  
a część do kwater. 

Znajdowałem się dość daleko od le-
śniczówki, gdy od strony naszych kwater 
rozszalała się gwałtowana strzelanina. 
Pobiegłem szybko i zacząłem zbierać 
swoich, a zobaczywszy to „Bicz” polecił 
mi zebrać rozproszonych, nieuzbrojo-
nych żołnierzy znajdujących się w głę-
bi lasu. Walka na miejscu wygasła, bo 
Niemcy krótko stawiali opór. Zebranie 
ludzi rozproszonych w dużym lesie za-
brało mi wiele czasu i gdy wysłałem 
gońca do leśniczówki, oddziału już nie 

Na leśnych ścieżkach

było. Odmaszerował nie wiadomo w ja- 
kim kierunku. Chcąc się dowiedzieć 
gdzie się znajduje, poleciłem księdzu 
„Hubalczykowi” przeprowadzić wywiad 
z miejscową ludnością, aby ustalić w ja-
kim kierunku pociągnął, bo przecież 
taka duża ilość ludzi przesuwająca się  
w biały dzień musi być zauważalna. 
Upłynęło sporo czasu od tego momentu. 
Już zacząłem wątpić czy przybędzie, 
bo mógł przecież pobłądzić lub mieć 
inne trudności, gdy nagle na skraju lasu 
usłyszałem jakieś sygnały gwizdem, tak 
popularne wszędzie przy przyzywaniu 
się, praktykowane przez młodych lu- 
dzi. Przypuszczając, że to ksiądz wraca  
i nie może nas znaleźć odpowiedzieliśmy 
tym samym sygnałem. Przeleciały nad 
nami długie serie, wprowadzając chwilo- 
we zamieszanie w zebranej grupie. Trze- 
ba było trochę wysiłku, aby zaprowadzić 
dawny spokój. Sygnały, a za nimi serie 
uświadomiły mi, że otaczają las i badają 
kto się tam znajduje. Łatwo można było 
się domyślić, że potem nastąpi prze- 
czesywanie lasu, a wynik tej akcji byłby 
okropny przy spotkaniu uzbrojonych 
Niemców z prawie bezbronnym oddzia-
łem. Aby łatwiej panować nad grupą po- 
dzieliłem ją na dwie części, wyznaczając 
dla nich d-ców „Mewę” i „Narcyza”. Nie 
myliłem się co do zamiarów wroga, bo 
wysłane w różne kierunki patrole dono-
siły, że las jest otoczony, a od strony Bar- 
barki już buszują w lesie Niemcy. Sytu-
acja stawała się nieprzyjemna i zmuszała 
mnie do szukania sposobu wydostania 
się z zagrożonego terenu, zanim zosta-
nie szczelnie zamknięty. Spróbowałem 
kierunku południowego, a potem pół-
nocnego, lecz oba były opanowane przez 
szkopów. Uchodząc przed obławą zna-
leźliśmy się na skraju lasu, mając przed 
sobą przestrzeń pól ciągnącą się do wsi 
Wielmoża. Od przechodzących obok lasu 
wieśniaków dowiedziałem się, że wielkie 
kolumny samochodowe podwożą żoł-
nierzy do Wielmoży i następnie znikają 
w zarośniętym terenie. Nie miałem już 
wątpliwości, że las zostanie przeczesa-
ny i za wszelką cenę trzeba go opuścić. 
Las, który w teorii działań partyzantów 
ma być bastionem oparcia i schronienia, 
w tej sytuacji miał być miejscem zagłady. 
Brzmi to jak paradoks, a jednak innego 
wyjścia nie było, bo las był niewielki i ła-
twy do opanowania, zresztą czuliśmy 
już za sobą „oddech” obławy. Wolna 
przestrzeń to były pola uprawne między 
lasem a Wielmożą, gdzie przebywało 
na pewno d-ctwo pacyfikacji, ponieważ 

znajdował się tam cały tabor samochodo- 
wy, o czym wiedzieliśmy od chłopca. Czy 
ta jedyna nadzieja, owe pola, nie są już ob- 
stawione? Na to nie istniała odpowiedź. 
     Po odległości strzałów i krzykliwych 
nawoływaniach można było wywniosko- 
wać, że nieprzyjaciel jest niebezpiecz-
nie blisko. Uznałem, że gdyby udało się 
nam małymi grupkami doczołgać do 
środka pól, to może by się udało zniknąć 
Niemcom i przetrwać do końca pacyfi-
kacji. Wyszukaliśmy obok siebie dwa 
pola z nieskoszonym owsem i między 
nimi posuwaliśmy się jak najdalej od 
lasu. Po drodze natrafiliśmy na pracują- 
cego w polu człowieka, który już z dale-
ka wymownymi gestami rąk dawał nam 
znać, że w tym kierunku jest wielkie za- 
grożenie i nie wolno dalej posuwać się. 
Robił to nie przerywając swojego zajęcia 
i nie zmieniając pozycji, co świadczyło 
że Niemcy są bardzo blisko, a on w za-
sięgu ich obserwacji. Jeszcze próbowa-
łem w lewo w skos, lecz po kilkunastu 
metrach zajazgotał z przodu kaem. Od-
dział zaległ w kartofliskach, a kaem cały 
czas omiatał pola, nie robiąc nam żadnej 
krzywdy, lecz nasza sytuacja była ka-
tastrofalna. Wydawało się, że jesteśmy 
otoczeni i kwestia zniszczenia nas jest 
nieuchronna. Niemcy pewni już zupeł-
nego sukcesu zaczęli się błyskawicznie 
przegrupowywać, chcąc otoczyć całą 
przestrzeń pól szczelnym kordonem  
i nie pozwolić wymknąć się swojej ofie-
rze. Takim szybkim zmianom zawsze 
mogą towarzyszyć jakieś niedopatrze-
nia, od czego nie uchronili się nawet tak 
dokładni i przepisowi Niemcy. Pośpiech 
wytworzył kilka luk przez które prze-
czołgaliśmy się niepostrzeżenie z po-
wrotem do lasu, gdzie nadal operowały 
luźne grupy przeciwnika i w związku  
z tym rozdzieliliśmy się na małe grupki, 
które muszą samodzielnie przedzierać 
się przez kontrolowany i obstawiony na 
zewnątrz las. 

Na koncentrację oddziału wyznaczy-
łem głęboki zarośnięty jar w pobliżu osie- 
dla Skała. Tymczasem Niemcy, pewni że 
jesteśmy gdzieś zamaskowani w tym wiel- 
kim obszarze pól zamknęli okrążenie, za-
sypując ogniem kaemów cały teren, chcąc 
zmusić nas do ujawnienia swego miejsca. 
Zorganizowana tyraliera przeczesywa-
ła pola i ku ich zdziwieniu nie znaleźli  
nikogo. W dwóch gospodarstwach leżą-
cych obok lasu przeprowadzano z wielką 
dokładnością poszukiwania, które nie 
mogły dać żadnego rezultatu, wprowa-
dzając ich w zdumienie i wściekłość.
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Poszukiwania zaczęły się od nowa  
i przeniosły się również do lasu, ponie-
waż Niemcy byli pewni, że znajdujemy 
się w tym szczelnie zamkniętym przez 
nich rejonie i wykrycie nas jest tylko 
kwestią czasu. Rozproszeni na małe 
grupki, z nadludzkim wysiłkiem wy-
mknęliśmy się obławie. Były momenty, 
że wydawało się, że nie ma już miejsca 
do ukrycia i że zmiażdży nas taran pacy- 
fikacyjny. W tym tańcu ze śmiercią zosta- 
liśmy zepchani z lasu na bagniste łąki, za- 
lęgając w niepozornych szuwarach, gdzie 
mieliśmy trochę spokoju. Choć chwilowo 
zgubiono trop za nami, to jednak zda-
wałem sobie sprawę, że przeciwnik nie 
zrezygnuje ze swej ofiary i tropił będzie 
ją dalej. Czołgaliśmy się tym bagnistym 
terenem, aby jak najdalej oddalić się od 
miejsca, gdzie Niemcy skoncentrowali 
swój wysiłek, aż w końcu zaszyliśmy się 
w chaszczach bagiennego topieliska, tak 
niepozornego i nierzucającego się w oczy. 
Przy ciągnącym się wokoło lesie, nikt na 
razie nie zwracał uwagi na to miejsce.   

Tymczasem pogodny sierpniowy 
dzień trwał bez końca, podtrzymywa-
ny łunami palącej się wsi Barbarki. Mi- 
nuty wlekły się jak godziny, wyciągając 

psychiczne napięcie do najwyższego sta- 
dium. Po zapadnięciu zmroku postano-
wiłem przedrzeć się, przemknąć przez 
pierścień obławy. Nie było to łatwe wy-
dostać się z okrążenia, ponieważ z na- 
staniem ciemności co chwilę rakiety 
strzelały w górę, oświetlając wkoło teren. 
  Gdy wreszcie udało się wydostać  
z tej matni i odejść w bezpieczne miej- 
sce do Owczar, zorganizowałem odpo-
czynek i trochę żywności dla wyczer-
panych do granic ludzkiej wytrzymało-
ści chłopców. O powrocie do oddziału, 
o którym nic nie wiedziałem, nie było 
mowy, a błąkanie się z nieuzbrojonymi 
ludźmi w terenie kontrolowanym przez 
Niemców było takim szaleństwem jak 
taniec nad przepaścią. Część z nich, 
zwłaszcza z miejscowych, została ode-
słana do swoich oddziałów terenowych, 
a ja z resztą wróciłem do Naramy.

Akcja pacyfikacyjna w Barbarce 
przeprowadzona była przez wielkie siły 
niemieckie sprowadzone z Krakowa, 
Olkusza, Wolbromia, Pilicy i Miecho-
wa. Zorganizowana była jako odwet za 
przegraną potyczkę w godzinach po-
rannych. Trwała bardzo krótko, lecz za-
kończyła się zupełnym zwycięstwem.  

Po stronie niemieckiej było kilku zabi-
tych i kilkunastu rannych wziętych do 
niewoli. Po naszej stronie dwóch zabi-
tych i jeden ranny. W bitwie wyróżniło  
się wspaniałą postawą bojową kilku 
młodych chłopców jak: „Hrabia”, „Dia-
beł”, „Bulwa”, „Bruno” [?], „Skok”.

Oddziały pacyfikacyjne miały za 
zadanie zniszczenie naszego oddziału, 
tymczasem przybyły za późno, bo od-
dział odskoczył w kierunku miejscowości 
Czaple. Tylko nieuzbrojone rezerwy były 
wściekle atakowane przez cały dzień, 
jako domniemany oddział partyzancki. 
    Po tych wydarzeniach sytuacja się 
znów ustabilizowała i życie oddziału 
wróciło do normy. Przez dwa tygodnie 
stacjonowaliśmy w Naramie, a potem 
udaliśmy się w okolice Goszczy. Tam 
przyszedł rozkaz d-ctwa Okręgu Kra- 
kowskiego przerzucenia oddziału w te- 
reny podgórskie. W związku z tym od-
dział podzielony na dwa mniejsze, któ-
rych d-cami byli „Bicz” i „Gołąb”, na 
okres przemarszu zachował dawny stan 
rzeczy, a rozdzielenie faktycznie nastą-
piło na miejscu docelowym. Na osi na-
szego przemarszu była znów gościna  
w Naramie, w której odbył się tygodnio- 
wy postój, a później dolina Korzkiew-
ska i kilka dni w Ojcowie. Tam sporzą-
dzono juki nośne na konie, które przez 
ten okres przejściowy transportowały 
amunicję, zapasy żywnościowe, medy-
kamenty oraz rezerwę mundurów.

Po trzech dniach ruszono dalej, ku 
lasom Zabierzowskim. W dolinie Będ-
kowskiej zaskoczyła nas burza, która 
wśród lasów i skał robiła niesamowite 
wrażenie. Gromy i błyskawice raz po 
raz wytryskiwały oślepiając maszerują- 
cych, a po nich następowała bezdenna 
ciemność, utrudniająca marsz. Szczę-
ściem dla nas, że ulewa przeszła gdzieś 
bokiem, nie robiąc nam żadnej krzyw-
dy. Krótka letnia noc zeszła na prze-
marszu i gdy zaczęło świtać byliśmy  
o krok od celu, lecz przed nami wyło-
niły się trzy przeszkody. Tory kolejowe, 
po których prawie bez przerwy sunęły 
transporty wojskowe na front wschod-
ni, rzeka Rudawa bardzo wezbrana po 
nocnej ulewie oraz szosa, gdzie utrzy-
mywał się ciągły ruch samochodowy.

Najtrudniejszą przeszkodą okazała 
się rzeka, bo konie nie chciały do wody 
wchodzić i trzeba było je z przodu cią-
gnąć, z tyłu pchać na siłę. Kilka z nich 
przewróciło się i niedokładnie przytro-
czone juki wpadły do wody i trzeba je 
było z powrotem wyciągnąć.

Teatr Regionalny – Miłe dla serca wiadomości docierają do naszych uszu z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jeszce w lipcu nasze stowarzyszenie powinno uporać się z formalnościami. Na-
bór do zespołu i zajęcia planujemy już w drugiej połowie sierpnia. Wszystkich zainteresowa-
nych chciałbym uspokoić adaptacją do miejsca akcji cytatu księcia Wiśniowieckiego z „Ogniem 
i Mieczem”:  Znajdziecie nas. Będzie o nas głośno… w Bronowicach. (W. Antosiewicz)
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◁▷

Przejście przez tory, jak również 
przejście przez szosę było kilka razy 
przerywane, a w miejscu przejścia lu-
dzie i konie nanieśli z rozmoczonych 
pól takie ilości ziemi, że wprawiało to 
w zdumienie mieszkańców Zabierzo-
wa, z którymi miałem możliwość roz-
mawiania po wojnie kilka razy. 

Aby nie tracić dużo czasu żołnierze 
przechodzili w ubraniach, choć woda 
sięgała powyżej pasa, a bractwo trzęsło 
się z zimna, czekając aż słońce zacznie 
bardziej operować. Przez cały dzień 
siedzieliśmy zaszyci w lesie obok leśni-
czówki Grzybów. Ostrożność dyktował 
fakt, że w lesie podczas dnia przebywali 
również Niemcy, kierując wycinaniem 
drzew, potrzebnych do budowy umoc-
nień polowych. Ujawnienie naszej obec- 
ności sprowadziłoby niemieckie siły 
z Krakowa i walkę z nimi, co nie było 
wskazane podczas przerzutu oddzia-
łu w inny rejon. Oddział w marszu nie 
jest tak sprawny jak na postoju, mający 
możliwość zorganizowania obrony.

Późnym wieczorem kontynuowali-
śmy swoją marszrutę w kierunku lasów 
Czernichowskich. Prowadził przewod-
nik z miejscowej organizacji, znający 
dobrze okolicę, omijając sprytnie lot-
nisko w Balicach oświetlane mocnymi 
obrotowymi reflektorami. Część naszej 
trasy prowadziła przez dolinę Mni-
kowską. Ten piękny zakątek przyro-
dy i w nocy wyglądał wspaniale. Skały  
i drzewa wyglądały bardziej tajemni-
czo, przez otrzymane od księżyca cienie  
i półcienie, tworząc z doliny jakieś zacza- 
rowane uroczysko, którego spokój został 
zakłócony naszym marszem. Długi wąż 
sunął miękko, wachlując lekko tylko przy 
końcu nieco ciemniejszą plamą. To nasza 
kolumna konna zamykała ten pochód.  
    Już dniało, gdy osiągnęliśmy czerni-
chowski las, który nas wchłonął na cały 
dzień pobytu. Spotkała mnie tam miła 
niespodzianka, bo gajowy był moim do-
brym znajomym z 5 Baonu Saperów. Zo- 
stałem zaproszony do jego domu i nakar- 
miony nie tylko jedzeniem, lecz i wiado-
mościami z całej Europy, które posiadał 
z pierwszej ręki, ponieważ miał odbior-
nik radiowy. Dowiedziałem się, że był 
zamach na Hitlera, jednak on nie zginął 
i próba puczu została krwawo stłumio-
na. Również obszerne wiadomości o po-
stępie inwazji. Jedne z najprzyjemniej-
szych, że dywizja Maczka przerzucona 
została na teren Francji w rejon Caen i że  
w kilka dni później wzięła udział w waż-
nej bitwie pod Falaise, zamykając odwrót 

wycofującym się wojskom pancernym 
nieprzyjaciela. Serce duma rozpierała,  
że Polacy którzy pierwsi stawili czoło Hi-
tlerowi, walczą dalej prawie na wszyst-
kich frontach Europy, osiągając znako-
mite sukcesy. Były to bardzo krzepiące 
wieści dla Polaków, którzy już czwarty 
rok walczyli z wrogiem i ponosili ol- 
brzymie straty. Koalicja antyhitlerow-
ska, a w niej Polacy, burzą to państwo 
zbrodni, które uzurpowało sobie prze-
wodzenie Europie. Wiadomości wzbu-
dziły w oddziale powszechny entuzjazm.  
     Następny skok to miejscowość Ka-
mień z bardzo starym klasztorem, gdzie 
zaproszono nas na kolację. Po kilkudnio- 
wym żywieniu się suchym prowiantem, 
gotowana kolacja smakowała wyśmie-
nicie. Na stołach nie brakowało niczego. 
Oprócz kolacji, która raczej przypomi-
nała wyśmienity obiad, były również 
wędliny, sery i nawet „coś do nalania”. 
Wszystko to trwało około dwóch go-
dzin, potem syci i wypoczęci pożegna- 
liśmy gościnnych zakonników, udając  
się w kierunku Wisły, aby przeprawić 
się promem na drugą stronę rzeki.

Pierwszym rzutem przeprawione  
zostało ubezpieczenie z kaemem, któ-
re zabezpieczało lądowanie. Drugi 
kaem ubezpieczał przeprawę z tej stro-
ny i przeprawił się w ostatniej grupie. 
Szybko i sprawnie został przerzucony 
oddział na drugi brzeg, pokonawszy 
najtrudniejszą przeszkodę na naszej 
drodze i osiągnąwszy półmetek naszej 
marszruty. Od Krakowa w kierun-
ku południowym zaczynają się tere-
ny podgórskie, a od Myślenic lekko 
górskie rejony dla naszego działania. 
Po skończonej przeprawie i po krót-
kim odpoczynku rozpoczął się dalszy 
marsz, zakończony osiągnięciem miej-
scowości Marcyporęba.

Była to niedziela, lecz niepodobna 
do normalnych świąt, gdzie widać ludzi 
odświętnie ubranych, często w strojach 
regionalnych, bo do wsi nazjeżdżała się 
masa ludzi z różnych stron do przymu-
sowych robót przy budowaniu okopów. 
Pracami kierowała grupa żołnierzy  
z Organizacji Todta, którzy, dla naszego 
bezpieczeństwa musieli być zatrzymani 
przez cały dzień, a następnie zwolnie-
ni w chwili naszego odmarszu. Ludzi 
przeznaczonych do tych robót odesła-
no do domów, dezorganizując plan na 
ten dzień. Wdzięczna nam za to cała 
ludność przyniosła nam do lasu owoce, 
chleb, masło, mleko, sery i inne artyku-
ły żywnościowe. Robiły to przeważnie 

młode dziewczyny, umizgując się do 
naszej partyzanckiej młodzieży. Ciem-
no opalone twarze i czupurna postawa 
naszych chłopców były magnesem dla 
naszych dziewczyn. 

Jak wszystko w życiu ma swój ko-
niec, tak i ten dzień minął szybko, choć 
może bardziej przyjemnie i trzeba było 
pokonać nowy etap naszej włóczęgi, 
gdzie punktem docelowym były Leńcze.

W pobliżu naszego obozu w Leń-
czach była stacja kolejowa o tej samej 
nazwie, której kierownikiem był były 
bokser „Wisły” z lat przedwojennych 
„Mieczysławski”. Kilka razy odwiedził 
nas i dał namówić się jeden raz do swo-
jego występu z naszymi Anglikami, 
których pokonał gładko. Posiadanie 
w oddziale rękawic bokserskich przy-
czyniło się do uprawiania tego sportu 
w wolnych chwilach, w czym brylowali 
naturalnie Anglicy. 

Po trzech dniach zwinęliśmy obóz 
odchodząc do Bysiny, leżącej obok My-
ślenic. Na tym etapie byłem d-cą szpi-
cy i przeżyłem wielkie wzruszenie, gdy  
w miejscowości Izdebnik, pomimo póź-
nej nocy, czekali na nas wzdłuż całej 
drogi z naręczami kwiatów, ze łzami  
w oczach i ze łzami w oczach żegnali od- 
chodzących w nieznany żołnierski los. 

Od lipca w Galerii Bronowice ruszył 
pierwszy w województwie punkt 

szczepień przeciw COVID-19 w centrum han-
dlowym, bez konieczności wcześniejszej reje-
stracji. Dotyczy to również szczepień najmłod-
szych od 12. roku życia. Organizatorem punk-
tu jest Centrum Medyczne UNIMED Kraków. 

Dostępne są: jednodawkowa szczepionka 
firmy Johnson&Johnson oraz preparaty dwu-
dawkowe, takie jak Pfizer i Moderna. Można 
skorzystać ze szczepienia pełnym cyklem ww. 
preparatów (druga dawka zostanie ustalona),  
jak również zaszczepić się drugą dawką bez 
względu na miejsce przyjęcia pierwszej (po 
upłynięciu minimalnego okresu od 1. dawki).

Punkt szczepień czynny w godzinach otwar-
cia centrum handlowego, codziennie dysponu-
je ok. 200 dawkami. Dostępność szczepionek 
w danym dniu można weryfikować dzwoniąc 
pod numer: 511 695 015 lub sprawdzając na 
profilu: www.facebook.com/unimedkrakow 
oraz na stronie www.galeriabronowice.pl,  
zakładka: wydarzenia. 
Codziennie na stronie Galerii (około południa) będzie poja-
wiać się aktualizowana informacja na temat dostępności da-
wek poszczególnych szczepionek. 

Teatr Regionalny – Miłe dla serca wiadomości docierają do naszych uszu z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jeszce w lipcu nasze stowarzyszenie powinno uporać się z formalnościami. Na-
bór do zespołu i zajęcia planujemy już w drugiej połowie sierpnia. Wszystkich zainteresowa-
nych chciałbym uspokoić adaptacją do miejsca akcji cytatu księcia Wiśniowieckiego z „Ogniem 
i Mieczem”:  Znajdziecie nas. Będzie o nas głośno… w Bronowicach. (W. Antosiewicz)

SZCZEPIENIA BEZ REJESTRACJI!
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XXIX sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 10 czerwca 2021 r. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIX/230/2021
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla zamierzenia inwesty-
cyjnego: budowa windy zewnętrznej dla ob-
sługi ciągu pieszego przy ul. Armii Krajowej 
w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
ww. zamierzenia inwestycyjnego, wraz z doj- 
ściem i ścianą oporową oraz przebudową 
schodów istniejących w ramach publicznie 
dostępnego samorządowego ciągu piesze-
go przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, na 
działce nr 472 obr. 6 Krowodrza”.
UCHWAŁA Nr XXIX/231/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Przeniesiono środki finansowe z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 
r. w następujący sposób:
kwotę 1 200 zł z zadania: „SP Nr 93 – mię-
dzyszkolna gra terenowa pt. Śladami Mło-
dej Polski w Bronowicach oraz kwotę 6 
000 zł z zadania: „SP nr 93 – jubileusz”, 
czyli w sumie 7 200 zł, na zadanie: „SP nr 
93 – zakup pomocy naukowych”. Realizator 
MCOO pozostał bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XXIX/232/2021
w sprawie zasadności zmiany organizacji 
ruchu i przedłużenia ruchu dwukierunko-
wego w ciągu od ul. Pamiętnej do wjazdu 
na drogę wewnętrzną położoną na działce 
326/2 przy ul. Hamernia.
Rada negatywnie zaopiniowała zasadność 
zmiany organizacji ruchu i przedłużenia ru-
chu dwukierunkowego w ciągu wyżej wspo-
mianych ulic. 
Ponadto zawnioskowano o zapewnienie bez-
piecznego ciągu pieszego o szerokości mi-
nimum 1,5 m (chodnik lub pobocze fizycz-
nie oddzielone od jezdni np. separatorami) 
wzdłuż ul. Hamernia, w ciągu od ul. Pamięt-
nej do wjazdu na drogę wewnętrzną, poło-
żoną na działce 326/2 przy ul. Hamernia. 
Po spełnieniu tego warunku oraz po posze-
rzeniu ul. Hamernia do rozmiarów pozwa-
lających na bezpieczne i płynne minięcie się 
dwóch samochodów bez konieczności stoso- 
wana ruchu wahadłowego, Rada Dzielnicy VI 
Bronowice będzie miała podstawy do rozwa-
żenia pozytywnego zaopiniowania omawia-
nych powyżej zmian organizacji ruchu.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

Uzasadnienie:
Przedłużenie ruchu dwukierunkowego przy 
obecnej infrastrukturze drogowej i natęże-
niu ruchu negatywnie wpłynie na płynność 
(zbyt wąska jezdnia) i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (brak wydzielonej drogi rowero-
wej i ciągu pieszego).
UCHWAŁA Nr XXIX/233/2021
w sprawie podjęcia działań mających na celu 
zapewnienie przestrzegania przepisów ru-
chu drogowego na ul. Filtrowej w Krakowie. 
Rada negatywnie zaopiniowała montaż pro-
gu zwalniającego na ul. Filtrowej w Krako-
wie. Zawnioskowano o przesunięcie znaku 
strefa ograniczenia prędkości do 40 km/h  
o ok. 25 m na zachód (w rejon kapliczki), 
aby był widoczny dla kierowców (obecna 
lokalizacja znaku uniemożliwia jego zauwa-
żenie). Wnioskuje się też o wykonanie ozna-
kowania poziomego (namalowanie znaku 
ograniczenia prędkości do 40 km/h na jezd-
ni) w bezpośrednim sąsiedztwie oznakowa-
nia pionowego.
Uzasadnienie:
Potwierdzono przekraczanie przez kierow-
ców dozwolonej w tym rejonie prędkości. 
Jednocześnie – po zasięgnięciu opinii miesz-
kańców – stwierdzono, że nie stanowi to 
wystarczającego uzasadnienia dla montażu 
progu zwalniającego i wiążących się z tym 
niedogodności (m.in. zwiększenie hałasu 
i ilości spalin oraz zmniejszenie płynności 
przejazdu wszystkich kierowców, również 
tych przestrzegających przepisów). Zapro-
ponowano alternatywne rozwiązania.

XXX sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 29 

czerwca 2021 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIX/234/2021
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Rada przeniosła środki finansowe z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI z 09.07.2020 r. w nastę-
pujący sposób: kwoty 2 714 zł (z zadania 
„Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI”), 26 zł  
(z zadania „Kolportaż Biuletynu Rady Dziel-
nicy VI”) oraz 78 zł (z zadania „Redagowanie 
strony internetowej Rady Dzielnicy VI”), czyli 
w sumie 2 818 zł na zadanie „Zakup ławek  
i koszy w Parku Młynówka Królewska w re-
jonie ul. Filtrowej (dofinansowanie)”. Zmienił 
się też realizator z BD na ZZM.
UCHWAŁA Nr XXIX/235/2021
w sprawie opinii do założeń inwestycyjnych 
pn. budowa budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. Zapolskiej w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała założenie in-
westycyjne pn.: „Budowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego z usługami, z garażem 
podziemnym, naziemnymi miejscami posto-
jowymi, infrastrukturą techniczną i komu-
nikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu 
na działkach nr 335/1, 821/16, 320/2, 

• • •

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnic-

twa obywatelskiego! Taka pomoc udzielana 
jest przez adwokatów, radców prawnych i me-
diatorów za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, 
pomoc udzielana jest wyłącznie zdalnie – 
drogą telefoniczną.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
►informację jaka jest twoja sytuacja prawna 
oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; infor-
mację jak można rozwiązać twój problem; 
► pomoc przy sporządzeniu projektu pi-
sma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub wniosku o ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu;
► pomoc przy sporządzeniu planu działania 
(np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji;
► darmową mediację (np. w sytuacji kon-
fliktu z sąsiadem). 

Jak możesz skorzystać z pomocy?
► Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną 
skontaktuj się z Urzędem Miasta Krakowa pod 
numerem telefonu: 

728 366 319 
(rejestracja w godz. 7:30-16:00); lub
► umów się samodzielnie przez formularz 
na stronie: np.ms.gov.pl/zapisy;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
www.bip.krakow.pl, zakładki: STRATEGIE, POLI-
TYKI, PROGRAMY/Polityki.../Polityka społeczna 

Jak wygląda wizyta?

UMÓW SIĘ NA 
WIZYTĘ

PRZEDSTAW 
SWÓJ 

PROBLEM

OTRZYMAJ 
PORADĘ

O UMÓWIONEJ 
GODZINIE

 ZADZWONI DO 
CIEBIE PRAWNIK 

MASZ JESZCZE 
JAKIEŚ 

PYTANIE LUB
 PROBLEM W INNEJ 

SPRAWIE?
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Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷
» Inwestycja ograniczy w zdecydowany spo-
sób powierzchnię biologicznie czynną.
» Istnieje duże zagrożenie braku nasłonecz- 
nienia dla budynku wielorodzinnego przy 
ulicy Altanowej, położonego po północnej 
stronie działki nr 188/3. 
» Liczba kondygnacji obydwu budynków 
przekracza normę dopuszczalnej intensyw-
ności zabudowy.
UCHWAŁA Nr XXIX/238/2021
w sprawie rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2022.
Postanowiono o rozdysponowaniu środków 
wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2022, zgodnie z załącz- 
nikiem do niniejszej uchwały, którego pełna 
treść znjaduje się na str. 3.
UCHWAŁA Nr XXIX/239/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 
2022-2023.
Rada zawnioskowała do Prezydenta i Rady 
Miasta Krakowa o wprowadzenie zadania  
inwestycyjnego zgodnie z poniższym zestawie-
niem:
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na ul. 
Tetmajera na odcinku od rondka do ul. Ks. 
Truszkowskiego. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa . 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się po ulicy. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XXIX/240/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 
2019-2021.
W ww. uchwale z uwzględnieniem uchwał 
Rady Dzielnicy VI Bronowice: Nr LIV/ 
407/2018 z 23.08.2018 r., Nr V/56/ 
2019 z 25.04.2019 r., Nr XI/108/2019  
z 17.10.2019 r. oraz Nr XVII/162/2020  
z 28.05.2020 r. wprowadzono następujące 
zmiany:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2022 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 0 zł, tj. 
o 1 000 000 zł. 
W tabeli dodano na końcu kolejne dwa 
wiersze, rozszerzające wniosek o lata 2023 
i 2024, według następującego zestawienia:

lata Fazy realizacji Kwota

2022 wykonanie projektu 15 000 zł 
2023 realizacja zadania 281 000  zł

lata Fazy realizacji Kwota

2023 realizacja zadania 672 000 zł 
2024 realizacja zadania 672 000 zł

lata Fazy realizacji Kwota

2019 wykonanie projektu 11 685 zł 
2020 zakończenie projektu 0 zł
2021 zakończenie zadania 100 000 zł

lata Fazy realizacji Kwota

2019 rozpoczęcie dokumentacji 
projektowej 0 zł 

2020
zakończenie dokumenta-
cji projektowej wraz z uzy-
skaniem PNB

72 500  zł

2021-
2022 realizacja zadania 0 zł

2023-
2024 realizacja zadania

1 344 000 zł
(po 672 000 zł 
na rok)

W § 2, po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
LI/376/2018 z 17.05.2018 r. otrzymuje na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wierzyńskie-
go – jeden kierunek. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa . 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się po ulicy. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XXIX/241/2021
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 30 maja 
2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczącego wprowadze-
nia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2019-2022.
W ww. uchwale, z uwzględnieniem uchwały 
Nr XI/103/2019 z 17.10.2019 r., wprowa-
dzono następującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy 
realizacji inwestycji na rok 2021 dotychcza-
sowe sformułowanie: „realizacja zadania” 
zmieniono na: „zakończenie zadania”. W § 1 
w tabeli usunięto ostatni wiersz obejmujący 
rok 2022.
W § 2 po uwzględnieniu powyższej zmia-
ny tabela przedstawiona w § 1 Uchwały 
Nr VI/66/2019 otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Modernizacja ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Tetmajera. 
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej.
Cel zadania: Poprawa warunków zabawy dla 
najmłodszych dzieci. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

• • •

821/10, 317, 318 oraz na fragmencie dział-
ki nr 821/15 obr. 2 Krowodrza przy ul. Za-
polskiej w Krakowie”.
Uzasadnienie do negatywnej opinii:
» Projektowana inwestycja nie nawiązuje 
swoim charakterem do zabudowy jednoro-
dzinnej, usytuowanej po stronie zachodniej 
i północnej planowanej inwestycji, a w szcze-
gólności w zakresie wysokości i intensywno-
ści zabudowy.
» Proponuje się zbyt duży wskaźnik po-
wierzchni nowej zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki oraz zbyt mały wskaź-
nik minimalnego udziału powierzchni bio-
logicznie czynnej, który powinien wynosić 
co najmniej 40%.
» Niczym nieuzasadnione dogęszczenie za-
budowy sparaliżuje niewydolny już dzisiaj 
układ komunikacyjny w tym obszarze. 
UCHWAŁA Nr XXIX/236/2021
w sprawie wniosku o budowę windy ze-
wnętrznej dla obsługi ruchu pieszego przy 
skrzyżowaniu ulicy  Balickiej z ulicą Armii 
Krajowej.
Rada Dzielnicy VI zawnioskowała o budo-
wę windy zewnętrznej dla obsługi ruchu 
pieszego przy skrzyżowaniu ulicy Balickiej  
z ulicą Armii Krajowej, jako dopełnienie 
koncepcji „Budowy zintegrowanego węzła 
przesiadkowego z parkingiem „P+R” Bro-
nowice”, po stronie południowo-zachodniej 
(od strony Osiedla Widok ) lub po stronie 
północno-zachodniej (bliżej wiaduktów ko-
lejowych).
Ustalenie lokalizacji windy powinno być  po- 
przedzone konsultacjami z mieszkańcami. 
Uzasadnienie:
Proponowana winda służyć będzie mieszkań-
com Krakowa, osiedla „Widok”, a w szcze-
gólności osobom niepełnosprawnym z dys-
funkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz 
osobom starszym.

XXXI sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 1 lipca br. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIX/237/2021
w sprawie opinii do założeń inwestycyjnych 
pn. budowa budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Szlachtowskiego.
Rada pozytywnie zaopiniowała rozbiór-
kę istniejącego budynku mieszkalnego na 
działce nr 188/3 oraz w jego miejsce budo-
wę nowego budynku wraz z zjazdem i infra-
strukturą techniczną na działce drogowej 
nr 665 obr. 3 Krowodrza przy ul. Szlach-
towskiego 9b w Krakowie. W § 2 negatyw-
nie zaopiniowano planowaną inwestycję, 
dotyczącą budowy oficyny, jako odrębnego 
budynku na działkach nr 188/3, 185/8  
i 189/3 obr. 3 Krowodrza przy ww. ulicy. 
Uzasadnienie do negatywnej opinii dotyczą-
cej budowy oficyny:
» Inwestycja będzie ingerować w sposób 
znaczący w teren zieleni, w tym w dorodne 
drzewa i krzewy. 



Spis trwa do 30 września 2021 r.


