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BIURO RADY I ZARZĄDU 
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tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
W OKRESIE PANDEMII: 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonymi kontaktami,
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.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

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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Szanowni Państwo

◁▷

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

ZADANIA INWESTYCYJNE 
I REMONTOWE W DZIELNICY

Pomimo trwania pandemii wy-
wołanej koronawirusem SARS-

-CoV-2 mamy nadzieję, że większość  
zadań zaplanowanych na ten rok, a być 
może wszystkie zostaną zrealizowane.

Cieszy nas fakt, że oddane zostały 
do użytku niżej wymienione fragmenty 
ulic remontowanych w naszej dzielnicy:
» Ulica Bronowicka – odcinek pomię-
dzy ul. Przybyszewskiego a wiaduktem 
nad ul. Armii Krajowej.
» Ulica Balicka – na odcinku od ul. Ar-
mii Krajowej do ul. Na Błonie.
» Ulica Rydla – na odcinku od ul. Bro-
nowickiej do przejazdu pod torami ko-
lejowymi.
» Ulica Głowackiego.

fo
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Ulica BronowickaUlica Balicka

Ścieżka rowerowa przy ul. Armii Krajowej Ulica Rydla Ulica Głowackiego

Budowa nowego budynku szkolnego w SP nr 50

Zakończona też została bu-
dowa chodnika i ścieżki rowe-
rowej po południowej stronie  
ul. Armii Krajowej.

Mamy też zapewnienie, że 
w okresie wakacji przeprowa-
dzone zostaną zaplanowane 
przez dzielnicę remonty szkół:
» Przedszkole nr 38 – remont 
schodów.
» Szkoła Podstawowa nr 50 – wymia-
na oświetlenia w salach lekcyjnych  
i remont podłóg na korytarzach.
» Szkoła Podstawowa nr 93 – wymiana 
podłogi – linoleum.
» Szkoła Podstawowa nr 138 – wymia-
na instalacji elektrycznej i oświetlenia.
» Zespół Szkół nr 8 – montaż furtek  
i budowa chodnika.

Ponadto rozstrzygnięty został prze-
targ i podpisano umowę z wykonawcą 
na opracowanie projektu budowlanego 
oraz uzyskanie odpowiednich zezwo-

leń dla Przedszkola nr 38 przy ul. Ja-
błonkowskiej. Dotychczasowy budynek 
ma być zburzony, a w jego miejsce zo-
stanie wybudowany nowy, o czym pisa-
liśmy w poprzednim numerze.

Z wielką uwagą przyglądamy się jak 
w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Ka-
towickiej w szybkim tempie rośnie nowy 
budynek szkolny. W budżecie Miasta na 
kontynuowanie wspomnianej inwestycji 
zabezpieczone zostały na ten rok odpo-
wiednie środki finansowe.
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, na wstępie pra-
gnę bardzo serdecznie podzięko-

wać za tak szeroki odzew na moją prośbę 
o zajęcie stanowiska w sprawie progów 
zwalniających na ul. Władysława Żeleń-
skiego. Wszystkie maile były utrzyma-
ne w jednym duchu: autorzy nie chcieli 
progów na wyżej wymienionej ulicy. 
Szczególnie martwiło ich ewentualne 
umiejscowienie w rejonie własnych nie-
ruchomości. Często pod mailami zawie-
rającymi liczne argumenty przeciwko ta-
kiemu rozwiązaniu były podpisane całe 
rodziny. Wobec tak jednoznacznego sta-
nowiska odbyłam długą rozmowę z in-
spektorem z Biura Inżyniera Ruchu, pro-
wadzącym tę sprawę, w której przedsta-
wiłam mu Państwa zdanie i argumenty. 

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

Remontowany chodnik na ul. Tetmajera

Cieszy nas, że jesienno-zimowe nasadzenia róż przyjęły się

fo
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◁▷

     Udało mi się uzyskać zapewnienie, 
że progi nie będą montowane. Ponieważ  
w związku z zagrożeniem epidemicznym 
sesje były wstrzymane, przygotowałam 
pismo z Państwa stanowiskiem. Spo-
tkało się ono ze zrozumieniem i zostało 
skierowane do Biura Inżyniera Ruchu  
z podpisem Z-cy Przewodniczącego Woj-
ciecha Litwickiego. Mam nadzieję, że na 
tym sprawa progów, zgodnie z Państwa 
oczekiwaniami, zostanie zamknięta. 

Z kolejnych tematów, które chcia-
łam poruszyć, najistotniejszym wydaje 
się remont chodnika przy ul. Tetmaje-
ra, na odcinku od ul. Katowickiej do 
cukierni „Ciacho”. Jak już wielokrotnie 
wspominałam, zabiegałam o niego bar-
dzo długo, odbierając liczne zgłosze-
nia od Państwa. Od samego początku 
chodnik zrealizowany przez MPWiK, 
po budowie sieci wodociągowej, pozo-
stawiał wiele do życzenia, a jego fatalnie 
zrealizowana podbudowa powodowała 
liczne ubytki, powstające podczas par-
kowania większych samochodów. Moje 
prośby znalazły zrozumienie u inspek-
tora, opiekującego się naszym okręgiem 
i dzięki przychylności Jego i Dyrektora 
Olewicza chodnik powinien zostać na-
prawiony do czasu, gdy gazeta trafi do 
Państwa. Mam nadzieję, że nie wyda-
rzy się nic, co mogłoby temu przeszko-
dzić. Z utrudnień: czeka nas, podobno 
jednodniowe, zamknięcie ul. Zielony 
Most, aby w ramach napraw po inwe-
stycji PKP, została położona nowa na-
wierzchnia na tej ulicy. Zostaną również 

naprawione zniszczenia ulicy Katowic-
kiej. Niestety nieznana jest mi data tych 
remontów. Inwestor powinien Państwa 
poinformować wcześniej. 

Odmalowane zostały zabawki na 
placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Pod 
Strzechą oraz ul. Tetmajera i czekają na 
dzieci – oby wkrótce mogły się z nich 
cieszyć. Karuzelka kupiona ze środków 
dzielnicy zostanie zamontowana do 
końca maja.

Pragnę bardzo serdecznie podzię-
kować czterem członkiniom Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic za to, że spę-
dziły majówkę na sprzątaniu naszych 
Bronowic. Panie zebrały blisko 40 du-
żych worków śmieci i przydźwigały je 
do miejsca, z którego MPO mogło je, na 
moją prośbę, odebrać. Podczas sprząta-
nia spontanicznie pomogli napotkani 
mieszkańcy os. Złota Podkowa, którzy 
obiecali pomoc przy kolejnym sprzą-
taniu. Jestem pewna, że mieszkańcy 
dbają o swoje otoczenie i przykre jest 
to, że ktoś w pobliżu Krzyża Pod Lip-
ką czy Fortu Mydlniki potrafi spędzić 
miło czas, a następnie zostawić po so-
bie bałagan, który ktoś inny w czynie 
społecznym będzie musiał posprzątać. 
Mili Mieszkańcy, jeśli widzicie jak ktoś 
zaśmieca Bronowice, zwracajcie uwagę 
lub po prostu wzywajcie Straż Miejską. 
A dziś składam wyrazy szacunku Pa-
niom: Basi, Małgosi, Teresie i Michali-
nie za pięknie posprzątane Bronowice.
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TRAMWAJ PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ
i BARTOSZA GŁOWACKIEGO

ŁUKASZ KRAJEWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

Piątego maja tego roku Zarząd In-
westycji Miejskich w Krakowie 

ogłosił przetarg na „opracowanie wielo-
wariantowej i wielobranżowej koncepcji 
budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – 
Azory, wraz z niezbędną infrastrukturą”. 
Termin składania ofert mija 8 czerwca. 
Na realizację całości dokumentacji wyko-
nawca ma 21 miesięcy.

Planowana inwestycja ma polegać na 
budowie dwutorowej linii tramwajowej 
z wydzielonym torowiskiem od zajezdni 
Cichy Kącik wzdłuż ul. Piastowskiej i ul. 
Bartosza Głowackiego, następnie tunelem 
pod torami i dalej wzdłuż ul. Wojciecha 
Weissa do ul. Josepha Conrada. Zamówie-
nie zakłada też rozbudowę ul. Piastowskiej 
w kierunku ul. Królowej Jadwigi z prze-
budową mostu na Rudawie. Opracowanie 
powinno zawierać co najmniej jedną wer-
sję eliminującą kolizję z murem dawnego 
ogrodu Łobzowskiego i trybunami stadio-
nu WKS Wawel. Koncepcje też powinny 
zawierać możliwość stworzenia połączenia 
tramwajowego z ul. Jadwigi z Łobzowa.

Nie jest to pierwsze opracowanie pro-
jektowe dla tej inwestycji. W planach roz-
woju tej części Krakowa stworzenie takie-
go spięcia komunikacyjnego było obecne 
już od lat siedemdziesiątych. Potwierdza 
to ustalenie rezerw terenu pod inwesty-
cje komunikacyjne w ul. Piastowskiej, ul. 
Bartosza Głowackiego i ul. Wojciecha We-
issa. W roku 2014 powstała wielowarian-
towa koncepcja budowy linii tramwajowej 
Piastowska – Głowackiego – Weissa.

Korzyści z realizacji tej inwestycji są 
dosyć oczywiste. Szczególnie spięcie za-
jezdni Cichy Kącik i linii tramwajowej  
w ul. Bronowickiej w krótkim terminie jest 
niezwykle korzystne. Tereny obsługiwane 
przez obecną linię tramwajową do Brono-
wic zyskałyby alternatywną trasę dojaz- 
dową do centrum oraz lepsze połączenie 
z innymi rejonami miasta. Takie rozwią-
zanie doskonale sprawdziłoby się w przy-
padkach chwilowego wstrzymania ruchu 

spowodowanego awariami tramwajów, in-
frastruktury technicznej albo wypadkiem. 
Minimalizowałoby to jakże częste, piesze 
powroty do domu, spowodowane jednym 
zepsutym tramwajem na ul. Królewskiej. 

Natomiast połączenie w kierunku Azo-
rów otwiera komunikację z terenami po-
łożonymi na północ od naszej dzielnicy. 
Obecnie połączenie komunikacją miejską 
w kierunku północnym jest niezwykle, 
grzecznie mówiąc, utrudnione. Spięcie li-
nii tramwajowej w ul. Bronowickiej z nowo 
projektowanymi liniami tramwajowymi 
znacząco poprawi ten stan.

Ale żeby te plusy nie przesłoniły nam 
minusów. O ile globalnie dla wielu miesz-
kańców naszej dzielnicy i dzielnicy Krowo-
drza inwestycja ta jest bezsprzecznie ko-
rzystna, to dla mieszkańców terenów bez-
pośrednio przyległych do nowych torowisk 
może ona być niezwykle uciążliwa. Przede 
wszystkim tramwaje generują znaczny ha-
łas. Konieczny jest też duży zapas terenu, 
zwłaszcza w okolicy przystanków tram- 
wajowych – nikt przecież nie chce mieć 
tramwaju pod oknem, zwłaszcza je-
śli mieszka na parterze. Jest to problem 
przede wszystkim po zachodniej stronie ul. 
Piastowskiej, pomiędzy ul. Bronowicką i ul. 
Armii Krajowej. Dlatego niezwykle ważną 
kwestią jest to, po której stronie ul. Pia-
stowskiej zlokalizowane będzie torowisko.

Przy wjeździe w ul. Bartosza Głowac-
kiego z ul. Bronowickiej mamy kolejny 
problem. Projektant stanie tu przed dyle-
matem czy zachować zabytkowy mur, sta-
nowiący pozostałość po dawnym ogrodzie 
Łobzowskim oraz trybuny stadionu WKS 
Wawel i czy zachować zabytkowy budynek 
przedszkola nr 82? Na te pytania i wiele 
innych projektant i inwestor będą mu-
sieli odpowiedzieć. Dobrze by było, gdy-
by odpowiedzi te zostały sformułowane 
przy udziale mieszkańców.

Niestety przy tego typu inwestycjach 
infrastrukturalnych zwyczajem jest cał-
kowity brak nie tyle nawet konsultacji 
społecznych, co podstawowej nawet infor-
macji dla mieszkańców o tym, co będzie 
dziać się pod ich oknami. Takie podejście 
było udziałem ZIKiT-u i wszystkich jego 
poprzedników. Mam wrażenie, że Zarząd 
Inwestycji Miejskich przejął ten zwyczaj.

Temat tej inwestycji praktycznie nie 
istnieje w jakiejkolwiek debacie publicznej. 
Mieszkańcy dowiadują się o niej przy oka-
zji obowiązkowego ogłoszenia przetargu 
na wykonanie projektu koncepcyjnego.

Mieszkańcy nie wiedzą co miasto pla-
nuje. Wiedzą za to, że to co planuje jest 
całkowicie nieskoordynowane. Dopiero 
co zmodernizowane skrzyżowanie ulic 
Bronowickiej i Podchorążych z ulicami 
Piastowską i Bartosza Głowackiego zo-
stanie ponownie rozkopane, unierucha-
miając mieszkańców na kolejne miesią-
ce. Czemu nie można było uwzględnić 
nowego torowiska w projekcie moderni-
zacji ulicy Bronowickiej? ◁▷

Teatr Regionalny w Bronowicach „w zamrażarce” 

Już był w ogródku, już witał się z gąską; Kiedy skok robiąc wpadł 
w beczkę wkopaną. Tak jak w powyższej bajce „Lis i kozioł”  

Mickiewicza, bronowicki teatr dosłownie na ostatniej prostej przed rozpo-
częciem działalności też wpadł w beczkę, tyle że pandemiczną. Na szczęście tylko 
chwilowo.

Tak jak pisałem w ubiegłorocznym numerze listopadowej „Gazety Bronowic-
kiej”, projekt utworzenia amatorskiego Teatru Regionalnego w Bronowicach wy-
szedł zwycięsko z głosowania w czwartej edycji Małopolskiego Budżetu Oby-
watelskiego i ma uzyskać niezbędne fundusze na rozpoczęcie działalności.

W marcu br., kiedy patronujące  teatrowi Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
miało finalizować umowę z Urzędem Marszałkowskim,  wybuchła epidemia  
i wszystkie projekty kulturalne, w tym teatr, zostały automatycznie zawieszone 
do odwołania.

Wobec powyższego nie pozostaje nam nic innego jak czekać na zielone światło 
w kolejnych etapach odmrażania. Prosimy o śledzenie strony Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic na portalu Facebook, gdzie będziemy aktualizować wiadomości 
w tej sprawie. WALDEMAR ANTOSIEWICZ
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Zapewne wielu z Państwa brało 
udział w wielkanocnym święce-

niu pokarmów przy kościele św. Anto-
niego w Bronowicach Małych. Obrzęd 
w tym miejscu ma swoją specyfikę.  
Mianowicie inaczej niż w zdecydowa-
nej większości parafii, tutaj święcenie 
pokarmów odbywa się na zewnątrz ko-
ścioła. To nawiązanie do tradycji. Tak 
widział i namalował to święto przed  
z górą 100 laty malarz Włodzimierz 
Tetmajer. Tak podobno wówczas świę-
cono na wsiach. W plenerze. 

Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic przy pomocy Szkoły Podsta-
wowej nr 50 od wielu lat organizowa-
ło konkurs na najładniejsze pisanki.  
W tym roku ze względu na stan pan-
demii i wprowadzony rygor wszystko 
zostało wywrócone do góry nogami. 
Każdemu wiadomo, że jak Polska dłu-
ga i szeroka żadnych święceń pokar-
mów w powszechnie znanej formie 
nie było. Oczywiście to samo groziło 

Konkurs pisanek
w czasach zarazy

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

naszemu „pisankowemu” konkursowi. 
I zapewne jego też by zabrakło, gdyby 
nie pomysł Pani Prezes Barbary Misz-
czyk, aby całe wydarzenie przeprowa-
dzić przez portal Facebook. Jak posta-
nowiliśmy, tak uczyniliśmy. Zamiast 
wykonanych pisanek, konkursowicze 
przysyłali ich zdjęcia.

Nadesłana ilość i jakość prac przeszła 
wszelkie oczekiwania komisji konkurso-
wej. Na szczególną pochwałę za zmobi-
lizowanie do udziału sporej grupy pod-
opiecznych z przedszkola „Gwiazdeczka” 
zapracowała Agnieszka Dera-Bojano-
wicz. Na uwagę zasługuje również duża 
ilość nadesłanych prac w kategorii osób 
dorosłych. 

Do końca nie wiadomo czemu przy-
pisać tę pisankową eksplozję twórczo-

ści wśród starszych. Prawdopodobnie 
wypadałoby zgodzić się z opinią wy-
bitnego krakowskiego lekarza, Anto-
niego Kępińskiego, wyrażoną ponad 
40 lat temu, ale wciąż, a może bardziej 
niż wówczas aktualną. Według niego 
współczesny człowiek zanurzony w pa- 
nującym kulcie pieniądza i niewoli 
technicznego sposobu życia, dla swo-
jego zdrowia psychofizycznego, pod-
świadomie poszukuje jakiejś przeciw-
wagi. Znajduje ją w przyjęciu „posta- 
wy artystycznej”, charakteryzującej się 
dążeniem do wolności, spontaniczno-
ści i indywidualności. To jest związane 
z jego ludzką naturą i poszukiwaniem 
sensu życia, ucieczką od otaczającego 
chaosu i wrogości otaczającego świata. 
Pojedynczy człowiek nie chce być tylko 
trybikiem kręcącym się jednostajnie  
i  bezustannie, aż do śmierci w wiel-
kiej maszynie świata. Chce, aby coś od 
niego zależało, chce również przedsta-
wić innym swoje przeżycia i swoją in-
terpretacje otaczającej rzeczywistości. 
Stąd powstają takie małe dzieła sztuki, 
które można oglądać na zamieszczo-
nych fotografiach. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom

Podziękować wypada również Ra-
dzie Dzielnicy VI za ufundowanie na-
gród dla laureatów. Ja ze swojej strony 
dodam, że postaram się, aby Towarzy-
stwo Przyjaciół Bronowic inicjowało 
więcej podobnych działań kultural-
nych w Bronowicach i Mydlnikach.

Klaudia Grudzień
Filip
Kaszyński

Fragment obrazu Włodzimierza Tetmajera - Święcone w Bronowicach
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Laureaci konkursu na Najładniejszą 
Pisankę Wielkanocną:

Przedszkolaki
1. miejsce – Weronika Bochenczak
2. miejsce – Jagódka Bojanowicz 
3. miejsce – Oliwia Jędrzejczyk
wyróżnienie – Lila Lis

Klasy I – III 
1. miejsce – Klaudia Grudzień
2. miejsce – Julcia Boligłowa
3. miejsce – Amelia Lulek
Klasy IV – VI
1. miejsce – Kasper Konik
2. miejsce – Joanna Konik
3. miejsce – Weronika Bugno
wyróżnienie – Ola Kotek
Klasy VII – VIII
1. miejsce – Aleksandra Warmuz
2. miejsce – Filip Kaszyński
3. miejsce – Miłosz Leja

Dorośli
1. miejsce – Krystyna Szponder
                      Violetta Baranowska
2. miejsce – Marek Leja
3. miejsce – Weronika Adamek
                       Agnieszka Goch
wyróżnienia  – Monika Dębowska
                      Agnieszka Dera-Bojanowicz

Weronika 
Bochenczak

Amelia
Lulek

Julcia
Boligłowa Marek

Leja

Ola
Kotek

Aleksandra
Warmuz

Joanna
Konik

Kasper
Konik

Miłosz
Leja

Agnieszka Dera-Bojanowicz

Weronika
Bugno

Agnieszka Goch

Ania Kotek

Krystyna Szponder

Monika Dębowska

Weronika Adamek

Violetta 
Baranowska

Jagódka
Bojanowicz
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ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz:
radny.bronowice@op.pl

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Plan miejscowy
„LINDEGO”

20 kwietnia br. Prezydent Miasta 
Krakowa wydał Zarządzenie w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Lindego”. Dokument 
ten odnosi się do wniosków składanych 
przez mieszkańców w czerwcu i lipcu 
2019 roku. 

Tekst Zarządzenia wraz wykazem  
i sposobem rozpatrzenia wniosków 

dostępny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Rozwój Miasta > 
Planowanie Przestrzenne.

Plan miejscowy 
„WOLA  JUSTOWSKA – HAMER-
NIA”

28 kwietnia br. Prezydent Miasta 
Krakowa wydał Zarządzenie w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Wola Justowska – Hamer-
nia”. Dokument ten odnosi się do wnio-
sków składanych przez mieszkańców  
w czerwcu i lipcu 2019 roku. Liczne pro- 
pozycje mieszkańców zostały uwzględ-
nione, bądź częściowo uwzględnione. 
Równocześnie wiele ważnych postula-
tów służby Pana Prezydenta nie uwzględ-
niły, więc trzeba tego przypilnować pod-

czas kolejnych etapów sporządzania pla-
nu miejscowego.

Tekst Zarządzenia wraz wykazem  
i sposobem rozpatrzenia wniosków do-
stępny jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej w zakładce Rozwój Miasta > 
Planowanie Przestrzenne. 

Przy tej okazji chciałbym podzię-
kować wszystkim aktywnym miesz-
kańcom, którzy złożyli wnioski do tego 
projektu.

CO DALEJ? Kolejne kroki będziemy 
(jako mieszkańcy i jako Rada Dzielni-
cy) podejmować na etapie wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglą-
du, gdy będziemy mogli uczestniczyć 
w dyskusji publicznej i składać uwagi 
do projektu planu. Trudno jest jednak 
wskazać kiedy to nastąpi. Z powodu 
obecnej nadzwyczajnej sytuacji epide-
micznej, Prezydent Miasta Krakowa 
powziął zrozumiałą decyzję o anulo-
waniu wyłożeń do publicznego wglądu, 
wydłużeniu terminów wyłożeń i skła-
dania uwag do projektów miejscowych 
planów oraz odwołaniu dyskusji pu-
blicznych. ◁▷

W tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego, tak jak w po- 

przedniej, przeważały dwie kategorie 
wszystkich zgłoszonych projektów: zie-
leń i ochrona środowiska oraz infra-
struktura. Jednak w odróżnieniu od 
ubiegłego roku zgłoszono więcej projek-
tów dzielnicowych. Rok temu było 725. 

W VII edycji złożonych zostało 988 
wniosków, z czego 807 o charakterze 
dzielnicowym i 181 o charakterze ogól-
nomiejskim. 25% wszystkich zgłoszo-
nych projektów dotyczy zieleni i ochro-
ny środowiska, tylko trochę mniej – 
23% – infrastruktury. Nie brakuje tak-
że wniosków z zakresu sportu i infra-
struktury sportowej – 16%, kultury – 
11% i edukacji – 7%. W tym roku naj-
mniej propozycji dotyczy infrastruktu-
ry rowerowej – 2%.

Najwięcej projektów dzielnicowych 
dotyczy Nowej Huty – 97, Prądnika 
Białego – 63 i Podgórza – 58. 

Z kolei najmniej propozycji wpłynę-
ło w dzielnicach: Podgórze Duchackie – 
19, Swoszowice – 21 i Zwierzyniec – 31. 

W Dzielnicy XVIII Nowa Huta aż 
38 spośród wszystkich złożonych po-
mysłów to propozycje z kategorii infra-
struktury, 18 – sportu i infrastruktury 
sportowej, a 17 – zieleni i ochrony śro-
dowiska.

Jak chodzi o zadania ogólnomiej-
skie, złożono tyle samo pomysłów z za-
kresu infrastruktury co zieleni i ochro-
ny środowiska – po 41 projektów. Wnio-
skodawcy napisali też łącznie 28 projek-
tów z zakresu sportu i infrastruktury 
sportowej oraz 17 dotyczących ochrony 
zdrowia. 

Jak mówi Mateusz Płoskonka, zastępca 
dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia, dużym zaskoczeniem była pra-
ca wnioskodawców, z którymi – z uwagi 
na sytuację pandemii – nie było możli-
wości bezpośrednich spotkań. Podkreślił 
również ważną rolę Ambasadorów Lokal-
nej Partycypacji i Młodzieżowych Amba-
sadorów BO, których zaangażowanie za-
owocowało większą niż w roku ubiegłym 
liczbą projektów dzielnicowych.

Z Dzielnicy VI Bronowice wpłynęły 
43 projekty dzielnicowe z czego: 
3 z kategorii bezpieczeństwo, 5 – edu-
kacja, 8 – infrastruktura, 10 – sport  
i infrastruktura sportowa, 7 – zieleń 
i ochrona środowiska, 1 – infrastruk-
tura rowerowa, 2 – zdrowie, 5 – kultu-
ra, 2 – społeczeństwo.

Przypomnijmy, że kwota przezna-
czona na realizację zadań dzielnico-
wych dla naszej Dzielnicy to 956 700 zł.

W VII edycji najwięcej wniosków, 
bo aż 60%, złożyli mężczyźni. Z kolei 
biorąc pod uwagę wiek autorów projek-
tów, największą grupę stanowiły osoby  
w przedziale od 36-45 lat (38%). Za 
nimi byli krakowianie w wieku 27-35 
lat (29%). Najmłodsi – do lat 16 – sta-
nowili jedynie 1% wnioskodawców. 
Teraz do pracy przystępują urzędnicy, 
którzy będą oceniać projekty pod kątem 
formalnym i prawnym. Ten etap potrwa 
3 miesiące. 7 sierpnia zostaną ogłoszo-
ne wyniki ich oceny, a w dniach 7–14 
sierpnia wnioskodawcy będą mogli 
składać protesty. Te zostaną rozpatrzo-
ne do końca sierpnia, a listę projektów, 
na które będzie można głosować pozna-
my 10 września. Samo głosowanie za-
planowano w dniach od 26 września do 
5 października.

źródło: Magiczny Kraków
Podsumowanie etapu składania projektów
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◁▷

Wraz z początkiem Nowego Roku 
Urząd Miasta Krakowa wystarto-

wał z kampanią informacyjno-promocyjną 
#EKOrEWOLUCJA 2020 – jest to kontynu-
acja prowadzonych i zaplanowanych w 2019 
roku działań. Ma ona na celu pokazanie 
mieszkańcom, że Kraków jest zielony, a zie-
leń miejska to wszelkie tereny niezabudo-
wane wewnątrz miasta, na których skupiają 
się zaplanowane, utrzymane lub naturalnie 
istniejące zespoły roślinności, a tereny te  
z reguły są ogólnodostępne i spełniają funk-
cje rekreacyjne, wypoczynkowe, zdrowotne 
i estetyczne.

Zielona tura kampanii ma zwrócić do-
datkowo uwagę krakowian, na wiele cie-
kawych inicjatyw podejmowanych wokół 
nas. Nie każdy wie, o prężnie działających 

na terenie Krakowa ogrodach społecznych, 
które poprzez ogrodnictwo miejskie integru-
ją lokalną społeczność. 

Zielona #EKOrEWOLUCJA to także wiele 
funkcjonujących na terenie miasta parków, 
parków kieszonkowych czy skwerów, z któ-
rych spora część jest rewitalizowana. Kra-
ków to również „Parki Krakowian”, w których 
mieszkańcy sadzą swoim dzieciom drzewa, 
przyczyniając się do stworzenia w tych miej-
scach kolejnych zielonych terenów.

Miejska #EKOrEWOLUCJA to też licznie wy-
siewane łąki kwietne, które adaptują miasto 
do zmian klimatycznych poprzez troskę m.in. 
o zachowanie bioróżnorodności i zwiększanie 
ilości zapylaczy jakimi są pszczoły, trzmiele, 
motyle czy chrząszcze. Można się także za-
poznać gdzie i jak funkcjonują zwierzosfery, 

czyli specjalne strefy przyrodnicze, przyjazne 
mieszkającym w mieście zwierzętom.

Została przygotowana, także popularna 
w edycji zimowej, seria konkursowych py-
tań skierowanych przy pomocy miejskich 
kanałów społecznościowych do zaintere-
sowanych i zaangażowanych ekologicznie 
krakowian. Pytania dotyczyć będą m.in. 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazo-
wych czy pomników przyrody, które mamy 
w Krakowie.

To oczywiście tylko część przygotowa-
nych atrakcji. Krótko mówiąc: gdy tylko 
trudna sytuacja, związana z bezpieczeń-
stwem zdrowotnym każdego z nas powróci 
do normy, to wiosną będzie zielono i bardzo 
ciekawie.

Po ustaniu trudnego dla nas wszystkich 
czasu krakowianie będą mogli odwiedzić 
też zabytkowy budynek Pawilonu Okocim-
skiego, gdzie w lutym otworzono Centrum 
Edukacji Ekologicznej „Symbioza”. W tym 
wyjątkowym miejscu – Lesie Wolskim, jego 
najliczniejsi mieszkańcy – borsuk, puszczyk  
i rzekotka pokażą nowe spojrzenie na las, 
jako sieć skomplikowanych zależności. Wy-
kwalifikowani edukatorzy zadbają o to, aby 
w zupełnie nowy sposób zobaczyć otaczają-
cą nas przyrodę, której słowem kluczem jest 
pojęcie symbiozy. Będzie to również świetna 
przestrzeń do organizacji warsztatów ekolo-
giczno-przyrodniczych.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie kampanii informacyjnej

 „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

„Kupowanie żywności ze znakiem PRODUKT POLSKI służy polskiemu 
rolnictwu i polskiej gospodarce”

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampa-
nię informacyjną „Kupuj świadomie – 
PRODUKT POLSKI”, której celem jest 
zwiększanie wiedzy Polaków na temat 

znaczenia świadomych decyzji zakupo-
wych, szczególnie w tak trudnym czasie 
jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już 
teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne 
piętno na sytuacji ekonomicznej i gospo-
darczej w naszym kraju i na świecie.

Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI – Twój wybór ma ogromne znaczenie! Kupując pro-
dukty krajowego pochodzenia wspierasz przedsiębiorców, rolników i firmy działające 
na terenie Polski, wspierasz budżety samorządów i dajesz wyraz nowoczesnego patrio-
tyzmu. Jak pisze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w apelu 
inaugurującym kampanię Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI: „Z punktu widzenia przy-
szłości polskiego rolnictwa oraz gospodarki to priorytet i nasz wspólny cel i społeczny 
obowiązek”.

Dlatego też tak istotne jest, aby pol-
skie społeczeństwo zrozumiało znacze-
nie i wagę własnych, podejmowanych 
codziennie decyzji zakupowych dla 
funkcjonowania gospodarki i wspiera-
nia krajowego rolnictwa. Wybieranie 
polskich produktów żywnościowych to 
wsparcie dla polskich rolników i przed-
siębiorców, to praca dla nas i dla bli-
skich, to przychody i zyski firm działają- 
cych w Polsce oraz podatki wspierające 
lokalne budżety.

W tym trudnym czasie bądźmy soli-
darni z naszymi przedsiębiorcami i rol-
nikami, wspierając krajową gospodarkę 
i jednocząc się we wspólnych działa-
niach.

źródło: Krakow.pl
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Oczywiście nie udałoby się to bez za-
angażowania samych mieszkańców, ak-
tywistów i konsekwentnej polityki władz 
miasta.

Dane z ostatnich sezonów grzew-
czych (począwszy od października do 
marca każdego roku) wskazują, że ja-
kość powietrza w stolicy Małopolski 
sukcesywnie się poprawia. W sezonie 
2017/2018 średnie stężenie pyłu PM10 
wyniosło 54 µg/m3, w 2018/2019 – 47 
µg/m3, a w obecnym 39 µg/m3 i osią-
gnęło wartość zgodną z normą.

Na kolejnych miejscach znalazł się 
turystyczny boom – 17% głosów. Trze-
cie miejsce zajęły usługi biznesowe i in- 
westycje infrastrukturalne – 11%. Poza 
podium znalazły się m.in.: odnowa kra-
kowskiego dziedzictwa – 8%, ruchy 
miejskie – 7%, krakowskie  lotnisko – 6%.  

Pamiętać jednak należy, że wymie-
nione obszary przenikają się i w niektó-
rych przypadkach nie byłoby jednego 
bez drugiego.

Ul. MŁODEJ POLSKI 7, 30-131 KRAKÓW
TEL. 12 415 81 12, 12 307 11 58
MAIL: REJESTRACJA@UNIMED-NZOZ.PL
WWW.UNIMED-TERAPIA.PL

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży nareszcie dostępna „od zaraz”

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że 
1 kwietnia 2020 roku w ra- 

mach Centrum Medycznego UNIMED 
ul. Młodej Polski 7 w Krakowie, dzia-
łalność swoją rozpoczął Ośrodek Środo-
wiskowej Opieki Psychologicznej i Psy-
choterapeutycznej dla dzieci i młodzie-
ży, który finansowany jest ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ośrodek powstał w ramach I po-
ziomu referencyjnego nowego modelu 
ochrony zdrowia psychicznego. Jego 
oferta skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży do 21 roku życia, ich rodziców 
oraz opiekunów prawnych. Korzysta-
nie ze wsparcia w ośrodku nie wyma-
ga skierowania od lekarza. W ramach 
ośrodka realizowane są: porady i dia-
gnoza psychologiczna, psychoterapia 

indywidualna i grupowa, psychoterapia 
rodzinna, wsparcia psychospołeczne, 
wizyty domowe i środowiskowe. W nowo 
powstałym ośrodku najmłodsi pacjenci 
otrzymają kompleksową opiekę wykwa-
lifikowanej kadry: psychologa kliniczne-
go, terapeuty środowiskowego i psycho-
terapeutów.

Oferta ośrodka skierowana jest do 
dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), 
które nie wymagają interwencji psy-
chiatry, ale:
• odczuwają lęk wynikający np. z ilości 
materiałów otrzymywanych do nauki 
zdalnej, niepewności związanej z egza-
minami (ósmoklasisty, maturalnymi);
• borykają się z problemami zachowa-
nia, emocjonalnymi i mają trudności  
w relacjach z rówieśnikami, w zrozumie-
niu swoich potrzeb, emocji i zachowań; 

• spotykają się z licznymi sytuacjami 
kryzysowymi, problemami komuni-
kacyjnymi z rodzeństwem, rodzicami, 
nauczycielami;
• doświadczają zaburzeń lękowych, de-
presyjnych, adaptacyjnych, psychoso-
matycznych;
• zostały dotknięte przemocą domową.

Ideą OŚOPIP jest objęcie pomocą 
dzieci i młodzieży z różnymi zaburzenia-
mi zarówno zachowania, jak i emocjo-
nalnymi, niewymagającymi interwencji 
psychiatry. Pacjenci otrzymają pomoc 
ekspercką bez skierowania, blisko miej-
sca zamieszkania, co zdecydowanie 
zmniejszy stres oraz sprawi, że opieka 
będzie się odbywać w bardziej znanym 
dziecku środowisku. Dzięki włączeniu 
w system terapeuty środowiskowego, 
usprawniony zostanie kontakt z opieku-
nem oraz szkołą dziecka, co przełoży się 
na korzystne efekty również poza mu-
rami samego ośrodka.

W obecnej sytuacji epidemii porady 
udzielane są za pomocą systemów tele-
informatycznych tj. telefon, skype itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem 
ze świadczeń w ramach OŚOPIP pro-
szone są o kontakt z rejestracją:
telefon: 12 415 81 12, 
email: rejestracja@unimed-nzoz.pl 
więcej informacji na www.unimed-nzoz.pl 
lub www.unimed-terapia.pl. 

KRAKÓW CHWYTA GŁĘBSZY ODDECH
Skuteczna walka ze smogiem w Krakowie sukcesem minionych 30 lat.

Za największy sukces minionych 
trzech dekad, krakowianie uznali 

skuteczną walkę ze smogiem. W plebi-
scycie pt. „Supermiasta”, zorganizowa-

nym na 30-lecie samorządu teryto-
rialnego w Polsce i przeprowadzonym 
przez „Gazetę Wyborczą” uznało tak 
27% mieszkańców.

Jak podkreśla prezydent Jacek Maj-
chrowski, Kraków może być dumny 
z walki o czyste powietrze. W ciągu 
ostatnich lat staliśmy się liderem w za-
kresie podejmowanych działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza. Inne miasta 
w Polsce wzorują się na naszych rozwią-
zaniach – mówi.

Do osiągnięcia takiego sukcesu przy-
czyniły się niewątpliwie specjalistyczne 
programy jak np. Program Ogranicza-
nia Niskiej Emisji czy Lokalny Program 
Osłonowy oraz liczne kampanie infor-
macyjno-edukacyjne, realizowane przez 
miasto tj. „Tak, dla czystego powietrza”, 
„Bądźmy razem w walce o czyste powie-
trze” czy „Żółta kartka”.

źródło: Magiczny Kraków
Skuteczna walka ze smogiem sukcesem 30-lecia w Krakowie

Miejmy nadzieję, że ten widok sprzed
 kilku lat należy już do przeszłości
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KTO MIESZKA W BRONOWICACH?
Upłynęło już dwanaście lat od mojej rozmowy z panią Marią Rydel na temat stosowa-

nia form – bronowianie i bronowiczanie. Temat jednak wydaje się wciąż aktualny, tym bar-
dziej, że przez ten czas wiele się zmieniło w Bronowicach, głównie za sprawą deweloperów, 
a co za tym idzie napływania ludności z innych części Krakowa i nie tylko Krakowa. Posta-
nowiłam zatem wrócić do tematu, przywołując wspomnianą rozmowę, która ukazała się  
w listopadowym numerze „Gazety Bronowickiej” z 2008 roku.

W naszej dzielnicy często sły-
chać jak mieszkańcy mówią 

o sobie: bronowianin lub bronowicza-
nin. Byłam świadkiem, gdy podczas te-
gorocznego Święta ul. Tetmajera (chodzi 
o 2008 r., przyp. red.) prowadzący zwrócił 
się do pewnej laureatki per bronowi-
czanka. Bronowianka – uprzejmie po-
prawiła pani. Kto powiedział popraw-
nie? W swoich artykułach używam 
formy bronowianie, bo ta jest mi bliż-
sza, nacechowana pewną odrębnością 
i ludowym duchem minionych poko-
leń. Ma swoją wagę. Na adres redakcji 
wpłynęła krótka uwaga od czytelnika 
następującej treści:

Bronowianin to mieszkaniec Bro-
nowa, a nie Bronowic. Pozdrawiam 
S.W. bronowiczanin z Bronowic.

Postanowiłam zatem na łamach ga-
zety podjąć ten temat, by żaden brono-
wiczanin nie czuł się dotknięty formą 
bronowianin, a każdy bronowianin 
miał świadomość, że bronowiczanin to 
też mieszkaniec Bronowic.

Zatem bronowianin czy bronowi-
czanin? Z tym pytaniem zwróciłam się 
do pani Marii Rydlowej, kustosza mu-
zeum Młodej Polski (ówczesnego, przyp.
red.), polonistki z wykształcenia, ale 
przede wszystkim rodowitej brono-
wianki.

No właśnie pani Mario, bronowianki 
czy bronowiczanki?

Można i tak, i tak. Obie formy są 
uprawnione i dopuszczalne. Ludność 
miejscowa mówi o sobie bronowianie. 
Taką też formę słyszymy w ludowych, 
starych przyśpiewkach. Jest taka pio-
senka:

(...) Bronowianie Mali
szarpać się nie dali,
jeszcze nie urośli
na wojenkę pośli (...)
Jest to mocno związane z gwarą, 

bardzo miejscowe, ale nie poprawia-
łabym nikogo. Ani tego, który używa 
formy bronowianin, ani tego który 
mówi bronowiczanin. Taka dwoistość 

dopuszczalnych form to rzecz bardzo 
częsta, jak chodzi o określony region. 
Rodowici mieszkańcy danego regionu 
mówią swoim językiem, choć niejedno-
krotnie oficjalna nazwa brzmi inaczej.

A jak należałoby mówić kierując się za-
sadami pisowni?

Byłoby bronowicanie i byłoby to ma-
zurzenie. Ciężko jednak mówić tak lu-
dziom na co dzień, mówiono zatem: bro-
nowanie mali, bronowanie duzi o miesz-
kańcach Bronowic Wielkich. 
(...) Bronowianie mali szarpać się nie 
dali (...), (...) Bronowianie piją. Brono-
wianie stoją, bo bronowianie nikogo 
się nie boją (...). 
Jak widać w pieśni ludowej była forma 
bronowianie.

Można zatem powiedzieć, że nazwa 
bronowianie ma bardziej kontekst hi-
storyczny, ludowy?

Raczej ludowy i to do dziś dnia. 
Nikt z rodowitych mieszkańców nie 
będzie mówił o sobie bronowiczanin 
jestem, tylko powie bronowianin. Jeśli 
chodzi o ludzi miejscowych, to ta na-
zwa lepiej dla nich brzmi. Klub spor-
towy nosi nazwę „Bronowianka”, a nie 
„Bronowiczanka”, i jest to nazwa jak 
najbardziej uprawniona. Jeśli ktoś się 
tu sprowadził, i nie jest korzeniami 
związany z Bronowicami, będzie mó-
wił o sobie raczej bronowiczanin. Bro-
nowice – bronowianka, Lwów – lwo-
wianka, tu też można szukać pewnej 
analogii. Przypomniała mi się jeszcze 
jedna przyśpiewka:

(...) Zakwitły wiśnie, czereśnie, śliwki 
Bronowskie chłopcy to są zacięte 

      do bitki (...)
Bronowskie nie bronowickie. Jest 

to sprawa gwary. Utrzymuje się jeszcze 
mazurzenie, to wszystko to są oboczno-
ści. Bliskość miasta sprawia, że gwara 
właściwie odpływa, jest jej już coraz 
mniej. Pamiętam jeszcze swoje dzieciń-
stwo, stąd pochodzę i tu zawsze mówiło 
się gwarą.

Była wtedy forma bronowiczanie?
Wtedy formy bronowiczanie jako ta-

kiej nie było. Nie wiem jak było w urzę-
dach. Jak tam pisano, ale wówczas to nie 
było istotne. Jedynie może jak chodziło 
o jakieś pisma urzędowe, np. do sądu. 
Wtedy ma to znaczenie, żeby nie było 
dwuznaczności, ale w języku potocznym, 
w potocznym piśmie absolutnie można 
mówić i pisać zarówno tak, jak i tak, co 
komu bliższe. To jest jak z gwarą, kiedy 
kogoś się cytuje, nie wolno tej gwary 
zmieniać. Nie wolno ujednolicać. Tak 
jak teraz stawia się zarzuty Wyspiań-
skiemu, że w Weselu jedna postać raz 
mówi to samo gwarą, a raz nie, np. na-
sze wesele, nase wesele. Nie powinno 
się tego poprawiać, bo w życiu codzien-
nym, tak właśnie się mówi. Musi być 
duża tolerancja. Jeszcze pięć lat temu 
niektóre słowa uważano za wulgarne,  
a teraz używa się ich normalnie. To jest 
prawo języka.

Czy jednak przekazywanie na młodsze 
pokolenia tej formy bronowianie nie 
jest przekazywaniem pewnej tradycji?

Tak, oczywiście. Stare nazwy to 
wielka wartość i zarzucanie czy zmie-
nianie ich to ogromny błąd. Nagle ktoś 
coś wymyśli, nie mając o tym pojęcia  
i zaciera się pochodzenie skąd, co, i jak. 
Na przykład Na Błonie, przecież zawsze 
to była Skotnica, pastwiska po jednej  
i po drugiej stronie. Jeszcze pamiętam 
jak pasło się krowy nie po tej stronie co 
jest os. Widok, tylko po tej drugiej. Mó-
wiło się zawsze „na Skotnicę idę” i tak 
powinno zostać. 
Wszystkie ujednolicenia są szkodliwe, 
zwłaszcza jak chodzi o język, unifikują 
i prowadzą do zatracania tożsamości. 
Dlatego nie należy poprawiać, gdy ktoś 
używa jednej z tych form.

Dziękuję za rozmowę.
Ilona Stus

Zdaniem wielu językoznawców for-
mom lokalnym i regionalnym od nazw 
własnych należy dawać pierwszeństwo 
przed formami regularnymi. Nazwy 
własne różnią się od nazw pospolitych, 
trudno więc stosować takie same kryte-
ria ortograficzne i słowotwórcze wobec 
jednej i drugiej grupy. Nazwy własne 
przede wszystkim identyfikują ludzi, 
miejsca, zespoły, instytucje itp. Nazwy 
związane z miejscowościami często wy-
nikają z różnych procesów pozajęzyko-
wych, jak łączenie czy podział miejsco-
wości lub zmiana charakteru jednostki 
osadniczej.



CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA

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

GIEŁDA KWIATOWA

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

GIEŁDA RTV

WARSZTAT

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

GIEŁDA STAROCI

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

GIEŁDA ZOOLOGICZNA

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

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ZAPRASZA NA ZAKUPY

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

Dojazd: 
• tramwaje: 4,8,13,64 
• autobusy: 120, 139, 172, 208, 210, 218, 226, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 501, 572, 601

KRAKÓW ul. BALICKA 56
wjazd od ulicy Balickiej lub Lindego


