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Wszystkim uczniom, rodzicom  
i nauczycielom życzę wesołych, 
słonecznych i bezpiecznych wa-
kacji, pełnych radości i uśmie-
chu na co dzień oraz bezpiecz-
nego powrotu do szkoły. 

Odpocznijcie od książek, zeszytów, szkoły 
i porannego wstawania. Przeżyjcie super 
przygody, które dostarczą Wam wiele nie-
zapomnianych wrażeń. 

życzy Bogdan Smok
Przewodniczący 

Zarządu i Rady Dzielnicy VI
Bronowice

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

Co warto wiedzieć

» Miejski Zespół do spraw Orzekania 
o stopniu Niepełnosprawności. Od 01.05. 
2022 r. przywrócone zostały zgodnie 
z zaleceniem Ministerstwa stacjonar-
ne składy orzekające. Wszystkie osoby 
wzywane są do obowiązkowego wsta-
wiennictwa na badanie lekarskie i po-
siedzenie składu orzekającego, chyba że 
na zaświadczeniu lekarz zaznaczy, że nie 
są zdolne uczestniczyć w badaniu lekar-
skim, wtedy orzeczenie jest wydawane 
na podstawie dokumentacji medycznej. 
Obowiązują również przepisy wewnętrz-
ne o wydaniu orzeczenia o niepełno-
sprawności, które mówi, że w trakcie 
trwania stanu epidemii lub zagrożenia 
epidemiologicznego skład orzekający, 
jeżeli uzna przedłożoną dokumentację 
medyczną za wystarczającą do wydania 
orzeczenia, może je wydać bez wzywania 
tej osoby. Przewodniczący Miejskiego 
Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności – Rafał Wardęga 
zwraca się z prośbą, aby zachęcać oso-
by, którym ważność orzeczenia wygasła 
w trakcie epidemii lub w najbliższym 
czasie wygasa do składania wniosków 
o jego przedłużenie.

» Miejskie Centrum Informacji Spo-
łecznej (MCIS) to miejsce, w którym 
mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać 
wszelkie niezbędne informacje w zakre- 
sie funkcjonowania Urzędu Miasta Kra- 
kowa oraz działań, jakie miasto podej-
muje na rzecz mieszkańców. Udzielają 
wsparcia nieodpłatnie i z zachowaniem 
zasady poufności. Działania MCIS są  
skierowane do wszystkich krakowian, 
a zwłaszcza do osób z niepełnospraw-
nościami, seniorów, rodzin wielodziet-
nych oraz młodych rodziców. MCIS 
mieści się w Krakowie przy ul. Daszyń-
skiego 22, jest czynne pięć dni w tygo-
dniu, osiem godzin dziennie, a także  
w jedną sobotę w miesiącu. Lokal jest  
w pełni dostosowany do potrzeb osób  
ze szczególnymi potrzebami, a przed  
budynkiem znajduje się miejsce parkin- 
gowe dla osób z niepełnosprawnościami.  
Infolinia telefoniczna: 731 349 699 (czyn- 
na od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9:00-17:00), e-mail: 
mcis@fundacjamanufakturaemocji.pl.

» Program „Opieka wytchnieniowa”                                                                                                          
to program realizowany ze środków 
Budżetu Państwa. Kierowany jest do 
członków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia w postaci doraź-
nej, czasowej przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści lub orzeczeniami równoważnymi.                                                                                                                         
Celem Programu jest odciążenie rodzi-
ców i opiekunów w codziennej opiece 
nad osobą niepełnosprawną. Gmina 
Miejska Kraków realizuje opiekę cało-
dobową w formie 14 dniowych turnu-
sów w Miejskim Centrum Opieki dla 
Osób Starszych Przewlekle Niepeł-
nosprawnych oraz Niesamodzielnych,  
w Krakowie przy ul. Wielickiej 267. Po-
siada ono możliwości kadrowe, lokalo-
we oraz doświadczenie w profesjonal-
nej opiece nad osobami z różnego typu 
niepełnosprawnościami.  

W bieżącym roku organizacja 14 
dniowych turnusów realizowana jest już 
od stycznia do grudnia 2022 r. Nabór 
jest ciągły i trwa do momentu wyczer-
pania wolnych miejsc. Na pytania doty-
czące naboru uczestników, odpowiedzą 
Pracownicy Miejskiego Centrum Opieki 
dla Osób Starszych Przewlekle Niepeł-
nosprawnych oraz Niesamodzielnych 
w Krakowie pod nr. tel. 12 446 75 00  



4

◁▷

◁▷

lub 539 974 003 od poniedziałku do piąt- 
ku, w godz. 7:25–15:00. Pracownicy Re- 
feratu ds. Problematyki Osób z Niepeł-
nosprawnościami pod nr. tel. 12 616 50 76 
w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do 
piątku.

» W ramach Dzielnicowego programu, 
wspierania osób z niepełnosprawnością, 
Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze scho-
rzeniami neurologicznymi „Chmurka”, 
złożyło ofertę na zajęcia usprawniające 

w wodzie dla dzieci, młodzieży i se-
niorów z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności z Dzielnicy VI Brono-
wice. Zajęcia odbywają się na basenie 
AGH przy ul. Buszka i prowadzone są  
przez rehabilitanta. Również w ramach 
wsparcia osób z orzeczoną niepełno-
sprawnością, po raz pierwszy będzie or-
ganizowany we wrześniu turnus rehabi-
litacyjno-wypoczynkowy w Muszynie. 
Obydwa projekty cieszą się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców.

Celem zadań jest przeciwdziałanie 
izolacji, integracja ze środowiskiem, 
poznawanie i nawiązywanie nowych 
znajomości, przyjaźni, wspólne spę-
dzenie czasu oraz poprawa sprawności 
fizycznej.

Źródło: krakow.pl

Do 13 maja trwały konsultacje 
społeczne, dotyczące planów 

wprowadzenia Strefy czystego Trans-
portu. Przedstawiono wstępne scena-
riusze odnośnie zasad i sposobu wpro-
wadzenia SCT, do których mieszkańcy 
mieli możliwość się odnieść.

Po analizie postulatów mieszkańców, 
sformułowano najważniejsze wnioski:  
√ SCT powinna być wprowadzona  
w oparciu o łagodne etapowanie ograni-
czeń, pozwalające mieszkańcom strefy 
oraz osobom wjeżdżającym do niej na 
dostosowanie się do nowych regulacji.
√ SCT powinna spełniać swoją główną 
funkcję w zakresie poprawy jakości po-
wietrza, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu niezbędnych wyłączeń, obej-
mujących indywidualne i uzasadnione 
potrzeby mieszkańców.
√ SCT musi być skutecznie egzekwowana. 
    Zaproponowane rozwiązania, dotyczą- 
ce wprowadzenia strefy, będą tak przy-
gotowane, by stały się kompromisem 
pomiędzy osiągnięciem celów ekolo-
gicznych a oczekiwaniami mieszkańców  
i nie skutkowały ewentualnymi gwał-
townymi zmianami ekonomicznymi.

Mając na uwadze postulaty uczest-
ników konsultacji oraz obecną sytuację 
ekonomiczną i prognozy dotyczące naj-
bliższej przyszłości, zaproponowano 
następujące rozwiązania:
► nowy termin wprowadzenia zasad 
obowiązywania SCT – 1 czerwca 2024 
r., będą one dotyczyły pojazdów zareje-
strowanych po 1 stycznia 2023 r.;
► zamiast pierwotnie zakładanych sze-
ściu etapów wdrożenia – mniej etapów  
i początkowo łagodniejsze traktowanie już 
poruszających się po mieście pojazdów; 
► I etap będzie dotyczył wyłącznie po-
jazdów nowo rejestrowanych od 2023 r. 

Strefa Czystego 
Transportu

Założenie jest takie, że w przypadku 
obecnie poruszających się po ulicach 
Krakowa pojazdów, zasady zaczną obo-
wiązywać od 2026 r.;
► dopuszczony wjazd pojazdów mini-
mum „Euro 4” w przypadku silników 
benzynowych oraz „Euro 6” w przypad-
ku silników diesla;
► objęcie bezterminowym wyłącze-
niem pojazdów osób starszych – w wie-
ku 70+;
► pojazdy posiadające odpowiednie 
oznakowanie, którymi poruszają się 
osoby niepełnosprawne, będą zwolnio-
ne z obostrzeń obowiązujących w SCT; 
► bezterminowy wjazd do strefy dla 
pojazdów historycznych oraz pojazdów 
specjalnych (m.in. kampery, bankowo-
zy, food trucki czy karawany);
► wykorzystanie systemu cyfrowej re-
jestracji wjazdu oraz kontroli – wcze-
śniej planowane jest przygotowanie 
bazy danych o pojazdach dopuszczo-
nych do wjazdu, tak aby korzystały  
z niej służby porządkowe.

Linie sezonowe i rekreacyjne 
rozkład jazdy na weekend

Linia rekreacyjna do Ojcowa:

W soboty i niedziele będzie kur-
sować linia rekreacyjna nr 

LR0 do Ojcowa, a także dodatkowe kursy 
linii nr 134 oraz linia wspomagająca nr 
434, na trasie do ogrodu zoologicznego. 

nr 134  („Cracovia Stadion” – „Zoo”) – 
częstotliwość kursowania w soboty i dni 
świąteczne, w godz. ok. 9:00–18:00,  
będzie zwiększona do 15 minut.
nr 434  („Baba Jaga” – „Zoo”) – kursuje 
w sobotę i niedzielę, w godz. ok. 10:00-
18:00, co 15 minut.

nr LR0  – kursuje w soboty i dni świą- 
teczne, w godz. ok. 8:00-19:00, co 35 
minut na trasie: „Os. Podwawelskie” – 
ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. 
Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. 
Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Jasno-
górska, Szyce, Biały Kościół, Czajowice,  
Sąspów, Ojców – „Ojców Zamek”.

Linia ta wchodzi w skład sieci Komu- 
nikacji Miejskiej w Krakowie. Oznacza  
to, że bilety okresowe obowiązujące  
w strefie I lub II (z wyłączeniem biletów 
wykupionych na jedną linię) zachowu-
ją ważność na całej trasie linii nr LR0.  
W przypadku biletów do kasowania obo-
wiązują zwykłe przepisy taryfowe.

Źródło: krakow.pl

Rozkłady jazdy są dostępne na stronie
internetowej www.ztp.krakow.pl.

Wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do 
wjazdu do Strefy Czystego Transportu. Informacja  
o odbiorze nalepek będzie podana w późniejszym 
terminie, przed wprowadzeniem Strefy Czystego 
Transportu, fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Dziękujemy Zarządowi i Radnym 
Dzielnicy VI Bronowice, za podjęcie 
uchwały, która w dużym stopniu wspie-
ra uczestników zadań finansowo.

Linie autobusowe do Zoo:
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MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

20 lat oczekiwania i oto jesteśmy 
na ostatniej prostej. Jak pisałam 

w poprzednim numerze „Gazety Bronowic- 
kiej”, doczekaliśmy się w końcu powstania 
Parku Tetmajera. Co prawda do pełni jego 
funkcjonowania pozostało jeszcze trochę, 
ale myślę że można już nieśmiało próbować 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie park zosta-
nie oddany do użytkowania w 2024 roku.  

Powstaje 
Park 
Tetmajera

Park przy Forcie (Park Bronowicki)
10 września w godzinach 10:00-16:00

Więcej informacji pod nr tel.: (12) 20-10-298 oraz: 
www.zzm.krakow.pl
zakładki: dla-mieszkancow/laczymy-bronowickie-parki
Facebook: grupa „Łączymy Bronowickie Parki”
(www.facebook.com/groups/laczymybronowickieparki)

Przypomnę, że na chwilę obec-
ną czekamy na promesę Banku 
Gospodarstwa Krajowego, sta-
nowiącą gwarancję otrzymania 
dotacji. Następnie czeka nas 
przetarg i po wyłonieniu wyko-
nawcy: budowa parkingu, ścieżki 
kończącej się w rejonie ul. Peipe- 
ra oraz uporządkowanie stawu 
i lasu. Na tym prawdopodobnie 
zakończy się ten etap.

Zachęcam też do korzystania 
z licznych propozycji w ramach 
projektu „Łączymy Bronowickie 
Parki”. Poniżej i na str. 6 przed-
stawiam harmonogram zajęć.

Wersja do druku na stronie dzielnicy:
 www.dzielnica6.krakow.pl
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Przekrzywiony krzyż, wieńczący wieżę kościoła 
Najświętszego Salwatora (fot. K. Bruckman)

Ołowiana kapsuła (fot. A. Skrzyński)

Sezon dziwnych burz,
albo kapsuła czasu

Zimą, a może trzeba to 
nazwać wczesną wiosną, 

przechodziły nad Krakowem 
wyjątkowo gwałtowne nawał-
nice. Jedna z nich, 17 lutego 
2022 r., była o tyle niezwykła – 
wśród anomalii do których je-
steśmy już przyzwyczajeni – że 
prócz silnego wiatru, towarzy-
szyły jej wyładowania atmos-
feryczne zupełnie nietypowe 
dla zimowej jeszcze pogody. 
Nazajutrz wszyscy oglądali-
śmy połamane gałęzie na alei 
Waszyngtona, a „w mieście” 
sensację wzbudził powalony 
monumentalny buk, rosnący 
na Plantach na wysokości ul. 
Straszewskiego. 

Kilka dni później, w niedzielę, za-
uważono wyraźne przekrzywienie krzy-
ża, wieńczącego wieżę kościoła Naj-
świętszego Salwatora. Zaalarmowano 
proboszcza parafii. Jedynym sposobem 
oceny sytuacji był demontaż krzyża wraz 

z miedzianą kulą u jego nasady. Osta-
tecznie, 12 maja 2022 r., w plebanii 
parafii przy ul. Kościuszki 88 sporzą-
dzono Protokół ze spotkania w związ-
ku ze zdjęciem ze szczytu dachu wieży 
kościoła Najświętszego Salwatora mie-
dzianej kuli z kutym krzyżem. Obecni 
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KATARZYNA BRUCKMAN

List z przeszłości (fot. A. Skrzyński)

Krzyż i kula (fot. A. Skrzyński)

byli: ksiądz proboszcz Stanisław Sudoł, 
konserwatorzy, architekci, mistrz bla-
charski Grzegorz Adamski, członkowie 
rady parafialnej oraz przedstawiciele 
mediów: radia i prasy krakowskiej oraz 
Miesięcznika Salwatorskiego.

Protokół zawiera opis zaistniałej 
sytuacji – przechylenie kutego krzyża  
o około 40° (wys. 105 cm) – i uzasad-
nienie jego demontażu wraz z miedzia-
ną kulą (śr. 40 cm) z powodu przegnicia 
sosnowego „króla”, czyli słupa głównego 
konstrukcji wieży. Dokonano komisyj-
nego otwarcia kuli. Stwierdzono jej zły 
stan zachowania, a wewnątrz odkryto 
ołowianą puszkę, głośną już w Krakowie 
po publikacjach w Gazecie Krakowskiej  
i Dzienniku Polskim „kapsułę czasu”. Jej 
zawartość stanowiły pisane i drukowane 
dokumenty, gazety oraz inne przedmio-
ty, jak dwa zagadkowe zawiniątka, jed-
no z kawałkiem kości owiniętej w watę, 
a drugie z medalem i monetami, wśród 
nich najstarszą, z 1762 roku. Doku-
menty pisane pochodzą z różnych epok: 
odręczny „Pamiętnik” na pergaminie  
z 1826 roku, drukowany list prepozyta 
parafii z 1931 i gazeta z roku 1932.

Znalezisko takie, choć sensacyjne, 
nie należy wcale do rzadkości. Zwy-
czajowo takie puszki ukrywane były  
w zwieńczeniach hełmów wież kościo-
łów przy okazji remontów lub wyko-
nywania nowych pokryć dachów. Ich 
zawartość, podobnie jak w przypadku 
Salwatora, miała stanowić materialne 
świadectwo swojego czasu zapisane  
w ówczesnych gazetach, listach czy 
numizmatach. Nie dalej jak dwa lata 
temu natrafiono na taką puszkę sprzed 
ponad stulecia (1907 r.) w kościele Re- 
demptorystów w Podgórzu. 

Salwatorska kapsuła czasu przeno-
si nas w podróż jeszcze dalej wstecz. 
Najwyraźniej nie jesteśmy pierwszymi, 
którzy natrafiają na jej wymowną za-
wartość. Możemy sobie wyobrazić, że 
na początku lat trzydziestych XX wieku, 
zapewne przy okazji remontu, znale-
ziono i otwarto tę samą puszkę, a w niej 
stare monety i dokumenty. Zamknięto 
je ponownie pieczołowicie – są prze-
cież bardzo dobrze zachowane, mimo 
prawie 100 lat spędzonych na mrozach 
i upałach – uzupełniając o drukowany 
list i gazetę z 1931 i 1932 roku. Cofa-
jąc się jeszcze dalej widzimy, jak około 
1826 roku ktoś znajduje i otwiera oło-
wianą kapsułę, przegląda jej zawartość 
i dokłada ów pięknie wykaligrafowa-
ny „Pamiętnik”. Zastanawiamy się kto  

i kiedy umieścił w puszce dziwne za-
winiątka (i dlaczego ta kość?). Każda 
moneta świadczy o swoim czasie. Ta  
z 1762 roku wskazuje na najdawniejszy 
przystanek w tej podróży – druga poło-
wa XVIII wieku to czasy ksieni Magda-
leny Otfinowskiej i prowadzonych dzię- 
ki jej staraniom prac restauracyjnych 
przy kościele Najświętszego Salwatora. 

Dwieście sześćdziesiąt lat później,  
w salce parafialnego klubu seniora, ze-
brana wokół rozpołowionej, wielkiej 
miedzianej kuli, komisja za-
pisuje do protokołu koniecz-
ność przekazania jej zawar-
tości w ręce specjalistów 
konserwacji papieru i nu-
mizmatów, przedstawia wy-
tyczne remontu i konserwa-
cji dachu wieży i ponownego 
zamocowania odrestauro-
wanego krzyża. Poprzedzą 
to oględziny stanu konstruk-
cji i pokrycia, wykonany 
zostanie projekt i program 
konserwatorski w uzgod-
nieniu z Biurem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. 
Podkreśla się rangę obiektu, 
konieczność pilnych działań 
interwencyjnych i pozyska-
nia środków publicznych. 
Ze źródeł zbliżonych do 
parafii (Miesięcznik Salwa-
torski, nr 6 (27)) dowiadu-
jemy się, że optymistyczna 
prognoza terminu realizacji 
prac to jesień 2022 r.

Analiza historyków sztu-
ki odpowiedziałaby jaką 
jeszcze historię skrywa mie-
dziana kula (i co to za kość 

w zawiniątku?). Tymczasem Gospoda-
rzom parafii pozostaje obmyślić jakie 
pamiątki dołożyć do ołowianej puszki, 
a następnie pieczołowicie ją zamknąć, 
by – zapewne już w XXII wieku – ktoś 
znów odnalazł i otworzył kapsułę czasu. 

Szczególne podziękowania dla red. Janiny 
Wiercioch z „Miesięcznika Salwatorskiego” za 
udostępnienie protokołu z 12.05.2022 r. oraz  
Andrzejowi Skrzyńskiemu za zgodę na wyko-
rzystanie zdjęć. 
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Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
zaprasza mieszkańców Dzielnicy VI 

na nasze cykliczne wydarzenia:

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Wiceprezes TPB
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

BARBARA MISZCZYK
Prezes TPB
napisz: kontakt@tpbron.pl

◁▷

15 sierpnia 2022 r. spotyka- 
my się na Rynku Głównym  

w Krakowie, nawiązując do czasów kie- 
dy Bronowice należały do parafii Ma-
riackiej. 

O godz. 13:00 można wziąć udział 
w wyjątkowej mszy świętej w intencji 
mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice. 
W to święto Matki Bożej Zielnej zapra-
szamy uczestników do przybycia z bu-
kietami zielnymi z ziół i kwiatów, które 
zostaną poświęcone w kościele Mariac-
kim. Cudownie byłoby, aby każdy przy-
był, jeśli ma taką możliwość, w stroju 

bronowickim lub jego elementach, np. 
panie w chuście, spódnicy, koralach,  
a panowie w kaftanie lub krakusce. 

Po mszy świętej około godz. 14:00 
na Placu Mariackim kapela Raraszek, 
współpracująca z Teatrem Złoty Róg 
z Bronowic, zaprosi wszystkich do 
wspólnej zabawy tanecznej, która bę-
dzie trwała do około godz. 14:45.

XI Korowód Bronowicki

XX Święto Ulicy Tetmajera

3 września 2022 r. w sobotę, 
 o godz. 15:00 na parkingu przy 

ul. Tetmajera, zaczynamy tegoroczny, ju- 
bileuszowy festyn rodzinny. Dla uczest-
ników przygotowujemy wiele atrakcji, 
m.in. zwiedzanie pracowni Włodzimie-
rza Tetmajera oraz zwiedzanie i opro-
wadzanie po Muzeum w Rydlówce. Jak 

zwykle będą różne warsztaty  
dla dzieci i dorosłych, w tym 
warsztaty tańca ludowego. 
Sprawdzone dotychczasowe 
atrakcje typu: konkursy, au-
kcja obrazów, szukanie złote-
go pierścionka w torcie prze-
platamy  nowymi – taką  w  tym 
roku będzie m.in. okazjonalna 
fotobudka z pamiątkową fo-
tografią. Festyn jak co roku 
zamyka dwugodzinna zabawa 
taneczna, trwająca do godz. 
22:00. Szczegółowe informa-
cje zamieścimy na plakatach 
w drugiej połowie sierpnia. 

Zapraszamy do wspólnej 
zabawy!

Matki Boskiej Zielnej, obraz W. Tetmajera
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SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE
XLV sesja Rady Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 
9 czerwca 2022 r. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XLV/323/2022
w sprawie zbycia działki nr 225/4 obr. 1 
Krowodrza przy ul. Jesionowej w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice podtrzyma-
ła negatywną opinię, dotyczącą zbycia ww. 
działki, stanowiącej własność Gminy Miej-
skiej Kraków, w celu dopełnienia nierucho-
mości składającej się z działek nr 223/3, 
223/5, 223/4, 224/1, 225/5 oraz 223/3 
stanowiących własność osoby fizycznej.

Ponownie zawnioskowano o utworzenie 
z działki nr 225/4 przedmiotu zamiany na 
część działek nr 224/1 oraz 225/5, których 
posiadanie przez Gminę Miejską Kraków 
jest niezbędne do zrealizowania inwestycji 
zapewniających bezpieczeństwo na tym frag-
mencie trasy pieszo-rowerowej wałów Ruda-
wy. Po potwierdzeniu możliwości równocze-
snego nabycia przez Gminę Miejską Kraków 
co najmniej fragmentów działki 224/1 Rada 
niezwłocznie podejmie ponownie uchwałę 
dotyczącą zbycia działki nr 225/4.

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2025 realizacja zadania 672 000 zł 

W dalszej części uchwały Rada wskazała, 
że nabycie części działki nr 224/1 jest nie-
zbędne do realizacji zwycięskiego dzielnico-
wego projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 
„Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż 
ulicy Na Błonie” i jej pozyskanie powinno sta- 
nowić priorytet. Podkreślono też konieczność 
uzyskania w tej sprawie stanowiska Zarządu 
Dróg Miasta Krakowa – jednostki odpowie-
dzialnej za realizację omawianej inwestycji, 
która może wskazać konkretną część działki 
224/1, jaka powinna zostać pozyskana.
UCHWAŁA Nr XLV/324/2022
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/376/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 17.05.2018 
r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa dotyczącego wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go, zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do re-
alizacji w latach 2019-2021.
W ww. uchwale, z uwzględnieniem uchwał: 
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., Nr XVII/162/ 
2020 z 28.05.2020 r., Nr XXI/240/2021 
z 01.07.2021 r. oraz Nr XLI/298/2022  
z 23.02.2022 r., wprowadzono następujące 
zmiany:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na rok 2023 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 0 zł, tj.  
o 672 000 zł. Ponadto w tabeli dodano na 

końcu kolejny wiersz rozszerzający wnio-
sek o rok 2025 według następującego ze-
stawienia:

Po uwzględnieniu powyższych zmian ta-
bela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
LI/376/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 17.05.2018 r. otrzymała następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Wierzyńskie-
go – jeden kierunek. 
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszającym się ulicą. 
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Estetyczny
Kraków

Od 1 lipca br. weszła w życie tzw. 
uchwała krajobrazowa. Miejmy 

nadzieję, że wraz z nią naszym oczom 
ukaże się, w wielu miejscach, nowa 
odsłona Krakowa. – Jeżdżąc od lat do 
pracy Opolską, po raz pierwszy zoba-
czyłem budynki w pełnej krasie i chyba 
wolę taki widok – mówi pan Tomasz, 
mieszkaniec Krakowa. Po dwuletnim 
okresie, jaki mieli krakowscy przedsię-
biorcy na dostosowanie tablic i urzą-
dzeń reklamowych do wymogów wyżej 
wymienionej uchwały, podjęto działa-
nia. Dla przykładu, w ich wyniku Za-
rząd Dróg Miasta Krakowa (odpowia-
dający za reklamy w pasie drogowym), 
od początku obowiązywania uchwały 
krajobrazowej usunął ponad 1500 re-
klam, a w drodze prowadzonych po-
stępowań za nielegalne zajęcie pasa 
drogowego, interwencji, braku możli-
wości kontynuacji decyzji zezwalającej 
na zajęcie – liczba decyzji o odmowie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
wyniosła 862 (dane z 5 lipca br.).

Niestety nie wszystko 
co ukazuje się po likwi-
dacji powierzchni rekla-
mowych zachwyca. Zda-
rza się, że „druga strona 
reklamy” ma zaniedbane 
oblicze i jest zaprzecze-
niem poprawy estetyki 
miejskiej, jaką ma na celu 
uchwała. Jednak w takich 
przypadkach służby miej-
skie starają się szybko re-
agować. Źródło: krakow.pl

Tak wyglądał koniec niektórych bilbordów

Ul. Bronowicka przed wejściem uchwały w życie

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2019 rozpoczęcie dokumentacji 
projektowej 0 zł 

2020
zakończenie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyska-
niem PNB 

72 500 zł

2021 realizacja zadania 0 zł

2022
aktualizacja dokumentacji 
projektowej i realizacja 
zadania

6 000  zł

2023 realizacja zadania 0
2024 realizacja zadania 672 000 zł
2025 realizacja zadania 672 000 zł
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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.

◁▷

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2025 realizacja zadania 672 000 zł 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Krakowie z 17 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/
Kr 261/13), stwierdzającego nieważność czę- 
ści miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – 
Tetmajera” w zakresie dotyczącym terenu 
KD/L.5 (prawomocne od 15 kwietnia 2015 
r.) prezentowana inwestycja nie posiada in-
nego dostępu do drogi publicznej, a obecny 
układ komunikacyjny jest niewydolny i nie 
może obsłużyć kilkuset nowych użytkow-
ników. Planowane założenie polegające na 
skierowaniu całego ruchu kołowego na ul. 
Włodzimierza Tetmajera godzi w podstawo-
we założenia komunikacyjne w tym w chro-
niony układ ruralistyczny dawnej wsi Brono-
wice Małe – historyczny układ sieci drożnej: 
ul. Pod Strzechą, ul. Katowicka, ul. Tetmajera, 
ul. Żeleńskiego, ul. Boya-Żeleńskiego. Nadto 
należy nadmienić, iż ul. Włodzimierza Tetma- 
jera jest objęta ochroną konserwatorską po-
przez wpis do ewidencji zabytków. Przepusto-
wość ul. Włodzimierza Tetmajera jest ponadto 
bardzo ograniczona nie tylko z uwagi na jej mi-
nimalną szerokość na wschodnim odcinku (na 
wysokości Rydlówki ruch odbywa się waha- 
dłowo), ale także z uwagi na natężenie ruchu 
na ul. Katowickiej i Zielony Most. Skrzyżowa- 
nia ul. Katowickiej z ul. Pasternik, a w szcze-
gólności ul. Zielony Most i ul. Bronowickiej nie 
są w stanie obsłużyć planowanego natężenia 
ruchu generowanego w głównej mierze przez 
nowo powstającą inwestycję deweloperską.
3. Należy podkreślić, że zaproponowane 
rozwiązanie wzbudza sprzeciw okolicznych 
mieszkańców a niniejsza uchwała została 
przygotowana w ścisłej współpracy z nimi. 
Mając powyższe na uwadze oraz argumenty 
przytoczone w punktach 1 i 2 sugeruje się 
konieczność budowy innej drogi stanowiącej 
przekierowanie ruchu kołowego przedmioto-
wej inwestycji na zachodni odcinek ul. Wło-
dzimierza Tetmajera, który zgodnie z MPZP 
stanowi drogę klasy zbiorczej KD/Z.3. Wobec 
braku możliwości budowy drogi KD/L.5 nale-
ży bezwzględnie dowiązać planowane kolejne 
etapy inwestycji deweloperskiej do układu, 
który zdolny będzie obsłużyć natężenie ru-
chu generowane przez kilkaset pojazdów. 
Obecnie ulica Ks. Stanisława Truszkow-
skiego i w dalszej części ul. Włodzimierza 
Tetmajera nie są zdolne do przejęcia takiego 
obciążenia. Należy podnieść, że ewentualne 
planowane i uwidocznione w MPZP połącze-
nie ul. Ks. Stanisława Truszkowskiego z ul. 
Władysława Żeleńskiego także nie pozwo-
li na płynność ruchu, gdyż ul. Władysława 
Żeleńskiego jest swoim środkowym biegu 
na odcinku ponad 260 m drogą jednojez-
dniową, gdzie ruch odbywa się wahadłowo.  
W kierunku przeciwnym, to jest w północ-
nym odcinku, ul. Władysława Żeleńskiego 
tworzy z ul. Pasternik skrzyżowanie, które  
z uwagi na silny spadek terenu, ograniczoną 
widoczność i niekorzystny kąt połączenia jest 
niezdolne do obsługi większej liczby pojaz-
dów. Nadmienia się przy tym, iż ul. Pasternik 

jest drogą krajową oznaczoną jako DK 79  
o największym możliwym natężeniu ruchu, 
a zjazd z ul. Władysława Żeleńskiego od-
bywa się ażurowymi płytami betonowymi  
z uwagi na to bywa zimą nieprzejezdny.  
4. Jak wykazano powyżej, przedmiotową in-
westycję należy rozpatrywać w kontekście 
obowiązującego MPZP nie tylko w prezen-
towanym przez projekt wycinku, ale cało-
ściowo, to jest z uwzględnieniem wpływu, 
jaki zostanie wywarty na układ komunika-
cyjny. Jednocześnie zwraca się uwagę na 
fakt, iż MPZP „Bronowice Małe – Tetma-
jera” przewidywał szczególną ochronę Te-
renów Zabudowy Mieszkaniowej Jednoro-
dzinnej MN.1.1, MN.1.2, MN.1.3, MN.1.4, 
MN.1.5, MN.2.1, MN.2.2, MN.2.3, MN.2.4, 
MN.2.5, MN.2.6, MN.2.7, MN.2.8, MN.2.9, 
MN.2.10, MN.2.11, MN.2.12, MN.2.13, 
MN.3.1, MN.3.2, MN.3.3, MN.3.4, MN.3.5, 
MN.3.6,MN.3.7 MN.3.8 (czyli także objętych 
omawianą inwestycją), poprzez minimalne 
wielkości nowo wydzielanych działek pod 
zabudowę: a) mieszkaniową jednorodzin-
ną – budynek wolnostojący – 700 m2, b) 
mieszkaniową jednorodzinną – 1 budynek 
w zabudowie bliźniaczej – 600 m2, a mini-
malne wielkości nowo wydzielanych działek 
w Terenach Zabudowy Mieszkaniowej Jed-
norodzinnej i Usług pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną z wbudowanymi usłu-
gami – 700 m2. Dokonując scalenia działek 
i budowy osiedla domów jednorodzinnych 
dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej 
deweloper wypaczył i podważył podstawo-
we założenia ochrony planu intensyfikując 
zabudowę. Powstanie kilkuset (a docelowo 
ponad pół tysiąca) mieszkań w zestawieniu 
za wymogami MPZP w zakresie miejsc par-
kingowych:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: 1 miejsce na 1 mieszkanie lub 2 
miejsca na 1 dom,
b) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej:  
1 miejsce na 1 mieszkanie i dodatkowo 
1 miejsce na każde rozpoczęte 40 m2 po-
wierzchni użytkowej usług,
c) dla zabudowy usługowej: 1 miejsce na 5 za- 
trudnionych i dodatkowo w usługach z użyt- 
kownikami (klientami) – 1 miejsce na każ-
de rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej 
wygeneruje ruch kołowy i pieszy niemożli-
wy do obsługi przez zakładane w projekcie 
rozwiązania. 

W § 2. Rada Dzielnicy VI Bronowice za-
wnioskowała o prowadzenie dalszych prac 
projektowych opartych na konsultacjach w ce- 
lu wypracowania rozwiązań drogowych zdol-
nych udźwignąć natężenie ruchu wygenero-
wane przez tą inwestycję stanowiącą tylko 
jeden z wielu etapów inwestycji o niezwykle 
intensywnym modelu zagospodarowania.

UCHWAŁA Nr XLV/325/2022
w sprawie wydania opinii dla przedstawio-
nych rozwiązań drogowych rozbudowy części 
odcinka ul. Truszkowskiego w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała przedstawio-
ne rozwiązania drogowe rozbudowy części 
odcinka ul. Truszkowskiego, w związku z pla- 
nowaną inwestycją: budowa zespołu budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej z usługami na działkach nr 
75,76,77,85 obr.40 Krowodrza.
Negatywna opinia jest spowodowana
w szczególności poniższymi argumentami:
1. Przedłożony projekt zagospodarowania 
terenu z wyrysowanym proponowanym ukła- 
dem komunikacyjnym należy rozpatrywać  
w szerszym ujęciu, to jest w kontekście ist-
niejącego układu drogowego i planowanej 
siatki dróg. Zakładana inwestycja będąca 
przedmiotem opinii z uwagi na swój rozmiar, 
znacząco wpływać będzie na ruch kołowy  
i pieszy, nie tylko w obszarze swojego położe- 
nia, ale też na inne części terenu podlegają-
cego MPZP „Bronowice Małe – Tetmajera”. 
W związku z powyższym przedłożony ma-
teriał projektowy nie pozwala na rzetelną, 
to jest całościową ocenę zaproponowanego 
układu komunikacyjnego budowanego osie-
dla. Zaprezentowane rozwiązania są bowiem 
wybiórcze i prezentują jedynie wpięcia dróg 
wewnętrznych do drogi publicznej.
2. Planowana obsługa komunikacyjna inwe-
stycji, która z uwagi na wprowadzone etapo-
wanie jest trudna do oszacowania w swoim 
ostatecznym rozmiarze, zgodnie z projek-
tem odbywać ma się przez ul. Ks. Stanisła-
wa Truszkowskiego. Obecnie jest to droga  
w części prywatna, z nawierzchnią z tłucznia, 
bez odwodnienia, bez pobocza, bez chodnika 
i bez oświetlenia. Przedłożone rozwiązania 
komunikacyjne nie uwzględniają połączenia 
z żadną inną – istniejącą ani też planowa-
ną drogą. Należy zatem domniemywać (jak 
wspomniano, opracowanie jest niekomplet-
ne i prezentuje jedynie wpięcia do drogi), iż 
całość ruchu generowanego przez użytkow-
ników inwestycji deweloperskiej odbywać się 
będzie właśnie ul. Ks. Stanisława Truszkow-
skiego, która zgodnie z MPZP jest w północ-
nym odcinku drogą dojazdową. Takie roz-
wiązanie jest niemożliwe do zrealizowania  
z uwagi na obecny status właścicielski tej dro- 
gi. Ponadto MPZP przewiduje zaślepienie ul. 
Ks. Stanisława Truszkowskiego od ul. Paster-
nik, a zatem cały ruch kierowany będzie ulicą 
Ks. Stanisława Truszkowskiego na ul. Wło-
dzimierza Tetmajera. W świetle orzeczenia  




