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

Stojaki koło przystanku tramwajowego przy ul. Wesele/Bronowicka

Stojaki na rowery przy ul. Rydla Stojaki na rowery – inna część ul. Rydla

Wydeptana ścieżka do przejścia przez ul. Zarzecze

Czy to
takie trudne?...

Nie trudne!...

Czy to takie trudne wybudować 
cywilizowane przejście na od-

cinku od przejścia przez ulicę Zarzecze 
do traktu spacerowego w Parku Mły-
nówka Królewska? Często pytają mnie 
o to moi sąsiedzi i mieszkańcy naszej 
dzielnicy. 

Teoretycznie budowa takiego przej-
ścia mogłaby się odbyć w ciągu jednego 
roku w trybie przetargu „zaprojektuj  
i zbuduj”, jeśli oczywiście uda się pozy-
skać wszelkie uzgodnienia, w tym po-
zwolenie na budowę, ogłosić i rozstrzy-

gnąć przetarg oraz podpisać umowę 
z wykonawcą, który wykona to zada-
nie. Wersja mniej optymistyczna to 
realizacja zadania w cyklu dwuletnim. 
W pierwszym roku opracowanie doku-
mentacji i uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę, a w drugim realizacja inwestycji.

Niestety! Działka na której miałoby 
powstać „cywilizowane przejście” nie 
jest własnością Miasta, a osoby fizycz-
nej.

Dlatego Rada Dzielnicy wystąpiła 
do Skarbu Miasta z wnioskiem o wy-
kupienie działki od właściciela, by zre-
alizować tę inwestycję. I tu okazało się, 
że właścicielem jest Pan Jan Gottwald, 
który w rozmowie ze mną zadeklarował, 
że pozytywnie odpowie na wniosek 
Dzielnicy i Miasta, by nasze marzenie 
o „cywilizowanym przejściu” spełniło 
się, za co już teraz serdecznie dziękuję 
naszemu Sąsiadowi.

• • •

Nie trudną okazała się realizacja 
pomysłu Zarządu Dzielnicy VI 

o montażu stojaków na rowery, w miej-
scach wskazanych przez mieszkańców 
i członków rady, które już teraz można 
zauważyć w wielu miejscach. Oczywi-
ście nie wszystkie prośby mogą być zre-
alizowane, gdyż na przykład wskazany 
teren nie należy do Miasta lub przepisy 
prawa na to nie pozwalają. 

Pomysł ten okazał się bardzo cenny, 
bo w całości finansowany przez nowo 
powołany do życia Zarząd Transportu 
Publicznego, z którym współpraca od 
początku układa się pomyślnie.

Projekt dotyczący montażu stoja-
ków trwa, dlatego cały czas przyjmu-
jemy od Państwa nowe zgłoszenia. 
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, ostatnio dużo 
dzieje się w Bronowicach Małych, 

choć efekty nie są jeszcze widoczne. Nie-
stety niemal każde działanie musi być 
poparte wykonaniem projektu – przepi-
sów nie ominiemy. Tak więc Rada Dziel-
nicy VI finansuje, właśnie wykonywane, 
dwa projekty oświetlenia: jeden na ul. 
Pod Strzechą – od parkingu przy koście-
le do boiska, drugi na ul. Tetmajera – od 
ul. Peipera w kierunku ul. Pasternik.

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

Realizacja oświetlenia ulicy Pod 
Strzechą nie będzie łatwa. Już te-
raz wiemy, że projektant napotkał 
przyłącza różnych sieci, w miej- 
scu gdzie miałyby się znaleźć słu-
py, a zgodnie z ustaleniami miej-
skiego konserwatora zabytków, 
to oświetlenie nie powinno być 
realizowane kosztem zieleni przy-
kościelnej. 

Natomiast, jeżeli nie wystą-
pią problemy z uzgodnieniami, 
oświetlenie na ulicy Tetmajera 
częściowo będzie się znajdowa-

Jak widać ogródek jordanowski przy ul. Tetmajera wymaga szybkiego remontu

Chodnik przy ul. Władysława Żeleńskiego

Ul. Władysława Żeleńskiego

ło na istniejących słupach sieci „tele-
fonicznej” i będzie nawiązywać do już 
istniejącego oświetlenia. Jesteśmy do-
piero na etapie projektowania, ale mam 
ogromną nadzieję, że oświetlenie tej uli-
cy powstanie jeszcze w bieżącym roku, 

aby miejsce to było 
bezpieczniejsze już tej 
zimy. 

Zgodnie z Państwa 
prośbą, z całego serca, 
zabiegałam o dalszy re- 
mont chodnika na ul. 
Władysława Żeleńskie-
go. Bardzo cieszy mnie 

fakt, że potrzeba tego remontu spotkała 
się z przychylnością Zarządu i pozosta-
łych radnych Dzielnicy VI. Ponad 91 tys. 
zł zostało przeznaczone na ten cel, ale 
ponieważ ceny realizacji takich remon-
tów obecnie są porażające, wykonamy 
za to tylko ok. 100 metrów chodnika… 

Kolejny temat to ogródek jordanow-
ski na ul. Tetmajera, przy przychodni. 
Został już wykonany projekt moder-
nizacji. W nowym ogródku znajdą się 
huśtawki, zamek, karuzela i bujak dla 
dzieci, a dla rodziców leżaki, ławki i sto-
jak na rowery. Stół do tenisa stołowego 
zostanie przeniesiony. 
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Proces inwestycji budowlanych 
jest długotrwały i wymaga wie-

lu uzgodnień, pozwoleń oraz szeregu 
dokumentów. Przykładem długoletniej 
procedury jest chodnik przy ul. Zakliki 
z Mydlnik, który w październiku zosta-
nie ostatecznie oddany do użytkowania, 
po zainstalowaniu oświetlenia. Chodnik 
był długo oczekiwaną inwestycją w My-
dlnikach, przede wszystkim z powodu 
poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, 

korzystających z komunikacji kolejo-
wej. Władze Miasta Krakowa dążą do 
zmniejszenia ruchu samochodowego  
w centrum miasta i promowania ko-

Budowa chodników
w Mydlnikach

ADAM GOCH
Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

munikacji zbiorowej, dlatego powinny 
wspierać takie inwestycje.

Budowa chodnika na ulicy Łupasz-
ki wraz z miejscami parkingowymi, 
pomiędzy ul. Balicką a ul. Wierzyń-
skiego, jest kolejną inwestycją, która 
ma powstać w 2019 roku. Mieszkańcy 
przez lata wnioskowali o poprawę bez-
pieczeństwa i budowę chodnika na tym 
odcinku. Niestety z powodu własności 
gruntów na odcinku od ul. Wierzyń-
skiego do torów kolejowych, budowa 
chodnika zostaje odłożona na później-
szy termin.

Budowa chodników na ul. Zakliki  
z Mydlnik oraz na ul. Łupaszki realizo-
wana jest ze środków Budżetu Miasta 
Krakowa, dzięki pomocy i wsparciu 
Radnego Miasta Krakowa Aleksandra 
Miszalskiego.

Remont ul. Zakliki z Mydlnik

Ul. Zakliki z Mydlnik po remoncie

◁▷
Wkrótce zacznie się remont dru-

giego ogródka jordanowskiego, przy 
skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Pod 
Strzechą. I w tym przypadku Rada 
Dzielnicy VI Bronowice okazała zro-
zumienie dla moich gorących próśb. 
Przekazała na ten cel 30 000 zł. Suk-
cesywnie będą wymieniane elementy 
drewniane, naprawiane sprzęty, aż do 
wyczerpania środków. Niestety ogró-
dek na czas napraw, ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci, będzie musiał 
zostać zamknięty. Remont powinien 
zakończyć się najpóźniej na końcu 
października tego roku. 

Na Państwa prośbę, obok projektu 
dzielnicowego, napisałam projekt ogól-
nomiejski – „Park leśny w Krakowie”, 
czyli walczymy dalej o Park Tetmajera. 
Ponadto, podczas Święta ul. Tetmajera, 
przy stoliku rozmów radnych z miesz-
kańcami, wraz z Radnym Miasta Alek-
sandrem Miszalskim, rozmawialiśmy  
z Państwem o problemach dzielnicy. 
Spotkaliśmy się z licznymi pytaniami 
dotyczącymi Parku Tetmajera, w związ-
ku z czym radny obiecał dalszą walkę  
o park i chodnik przy tej ulicy. 
Padło również pytanie o kontrowersyjną 
inwestycję na ul. Truszkowskiego. Pan 

Miszalski w lipcu br. skierował interpela-
cję do Prezydenta Miasta Krakowa w tej 
sprawie, wskazując na bardzo duże jej 
oddziaływanie na otoczenie i degradację 
pięknej okolicy. Niestety Wydział Archi-
tektury i Urbanistyki UMK nie widzi 
żadnych nieprawidłowości w projekcie 
budowlanym. Jednakże muszę zazna-
czyć, że w dniu przygotowywania odpo-
wiedzi na interpelację, nie były jeszcze 
rozpatrzone wnioski o wznowienie po-
stępowania, zakończonego wydaniem 
pozwolenia na budowę tej inwestycji, 
jak również o wstrzymanie wykonywa-
nia przedmiotowego pozwolenia. ◁▷
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Ożywiamy amfiteatr w Parku „Młynówka Królewska”

Dziękuję naszemu Zarządowi Dzielnicy i Zarządowi Dróg Miejskich Krako-
wa za przeprowadzenie remontu chodnika na ul. Grenadierów (ze środków 

finansowych Budżetu Miasta). O remont ten, rok w rok, mieszkańcy osiedla prosili 

BARTOSZ SMOK
Radny Dzielnicy VI

napisz: smok.bartosz@gmail.com

Ulica Grenadierów wyremontowana „Dzielnicę”. Składali również ze mną 
wnioski do dzielnicowego budżetu oby-
watelskiego. Mogę więc śmiało powie-
dzieć, że aktywność mieszkańców zosta- 
ła nagrodzona, z czego bardzo się cieszę.

Pierwszym wydarzeniem było 
zorganizowanie w amfiteatrze i je- 
go otoczeniu tradycyjnego Święta 
naszej Dzielnicy pn. „Dni Brono-
wic”, które zgromadziło sporo pu-
bliczności i sprawiło dużo radości 
maluchom. Dziękując za wielolet-
nią współpracę i gościnność Klu-
bowi Sportowemu „Bronowianka”, 
gdzie dotychczas odbywały się 
„Dni Bronowic”, przenosimy się na 
stałe do amfiteatru.

W tym roku odbył się też seans 
kina letniego, na którym zapre-
zentowany został film w reż. Paolo 
Genovese, pt. „Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie” oraz kon-
cert z udziałem Ani Dudek – „Ania 
śpiewa SOUL”, finalistki IV edycji 
programu Mam Talent. Publiczność nie 
chciała wypuścić solistki ze sceny, ale 
niestety rygory związane z ciszą nocną 
zwyciężyły. Na pocieszenie, wiceprze-
wodniczący Rady – Wojciech Litwicki 
uzyskał na scenie zapewnienie od Pani 
Ani, że nie będzie to ostatni koncert  
w naszej dzielnicy i z radością wystąpi  
u nas po raz kolejny.

Moim zdaniem test tego miejsca wy-
padł pozytywnie, ale niezbędne będą 
inwestycje w zakresie budowy nowego 
zasilania w energię i dokończenie re-
montu betonowych siedzisk wraz z za-
montowaniem drewnianych nakładek. 
Zwrócę się też do Zarządu Dzielnicy VI 

o wystąpienie do Zarządu Zieleni Miej-
skiej z wnioskiem o przeprowadzenie 
analizy merytorycznej i finansowej,  
w zakresie możliwości budowy sceny  
w amfiteatrze  i jego zadaszenia.

Jak Państwo wiedzą, na terenie 
Parku Młynówka Królewska, 

przylegającym do os. Widok, pomiędzy 
Szkołą Podstawową Nr 153, placem 
zabaw a aleją spacerową, ciągnącą się 
od ul. Zarzecze znajduje się amfite-
atr, który naszym zdaniem powinien 
tętnić życiem. Dlatego Rada Dzielnicy, 
we współpracy z Centrum Młodzieży 
im. Henryka Jordana, zorganizowała  
w tym roku kilka wydarzeń artystyczno-
-plenerowych, testując możliwości tego 
miejsca. 

◁▷

◁▷
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Koncert w amfiteatrze

Dni Bronowic

Ul. Grenadierów Ul. Grenadierów, ujęcie drugie

– • —
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W trwającym do 30 września  
głosowaniu Małopolskiego Bu- 

dżetu Obywatelskiego (www.bo.malopolska.pl) 
możemy wybrać zadanie powiązane  
z Bronowicami. To projekt utworzenia 
Teatru Regionalnego „Złoty Róg”. Skąd 
taki pomysł? – zapytają Państwo. Już 
wyjaśniam. W naszej dzielnicy, od nie-
mal 25 lat, działa Towarzystwo Przyja-
ciół Bronowic. Działa coraz prężniej. Do 
już ugruntowanych, corocznych działań 
typu organizacja Święta ulicy Tetma-
jera (17. edycja), „Korowodu bronowic- 

kiego”, współorganizacji „Osadzenia 
chochoła przy Rydlówce”, „Święconego 
w Bronowicach”, doszły ostatnio nowe 

projekty: Bronowickie Archiwum Spo-
łeczne, Pracownia Stroju Krakowskie-
go i organizacja spotkań kulturalno-
-edukacyjnych dla mieszkańców. Na-
sza działalność jest zauważana nawet  
w dalekiej Warszawie. Nie dalej jak kil-
ka dni temu otrzymaliśmy medal Sena- 
tu Rzeczpospolitej Polskiej. Pragniemy 
iść za ciosem i utworzyć amatorski (po-
czątkowo) Teatr Regionalny. Dlaczego 
taki profil działalności? Musimy pamię-
tać, że obecny Kraków jeszcze w czasie 
I wojny światowej był powierzchniowo 
sześć razy mniejszy niż obecnie. Ileż 
tu było wsi z pięknym i przebogatym 
folklorem Krakowiaków Zachodnich. 
Dziś pamięć o tych miejscowościach 
i ich historii ulega zapomnieniu. Idąc 
pod prąd tej niekorzystnej tendencji, 
zamierzamy „odgrzebać” i prezento-
wać dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. 
Chcemy zachować dla potomności le-
gendy, pieśni i tańce naszych przodków. 
Jeżeli teatr powstanie, będziemy zachę-
cać młodzież i dorosłych do spróbowa-
nia swoich sił na scenie. Każdy będzie 
mile widziany, chociaż nie obiecujemy, 
że od razu zostanie aktorem. U każdego 
jednak występy sceniczne powinny wy-
zwolić uzdolnienia artystyczne, lepsze 
zrozumienie dzieł sztuki, wpłynąć na 
przełamanie nieśmiałości i pokonanie 
zahamowań w kontaktach międzyludz-
kich. Uczestnicy kursów zapewne nabę-
dą wiary we własne siły. 

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

Czy powstanie Teatr w naszej dzielnicy? – to zależy również od Ciebie

Jeśli teatr powstanie kandydatów na aktorów nie powinno zabraknąć

Podczas próby do przedstawienia pt. „Oczepiny w Bronowicach”
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Być może teatr zmieni ich dotych-
czasowe życie na ciekawsze i lepsze? 
Może kilka zdolnych i pracowitych 
osób zostanie dostrzeżonych i pisane 
im będzie aktorstwo zawodowe? Kto 
pamięta naszego zmarłego przedwcze-
śnie kolegę z Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic, Mariusza Cichońskiego, ten 
wie że nie bujam w obłokach. Przecież 
Mariusz w dojrzałym już wieku, bez 
żadnych szkół i kursów aktorskich, zo-
stał niemal zawodowym aktorem. Wy-
starczyła pasja i talent. Jeśli tu, w Bro-
nowicach na wyciągnięcie ręki takie 
rzeczy są możliwe, to co dopiero stanie 
się jeśli zapaleńców teatru, muzyki, 
tańca i śpiewu poddamy gruntowne-
mu treningowi aktorskiemu pod opie-
ką profesjonalistów? Wówczas wiele 
pozytywnego może się zdarzyć. To są 
piękne plany, ale aby je urzeczywistnić 
czekamy na Państwa poparcie w głoso-
waniu Małopolskiego Budżetu Obywa-
telskiego. 

Pamiętajmy:
1. W terminie do 30 września głoso-
wać mogą wszyscy, którzy:
● mają ukończone 16 lat
● mieszkają w Krakowie;
UWAGA: zameldowanie w Krakowie nie 
jest potrzebne.
2. W Budżecie Obywatelskim wojewódz-
twa małopolskiego głosujemy tylko na 
jeden projekt, poprzez tylko jeden z po-
niższych sposobów: 
● elektronicznie na stronie internetowej: 
www.bo.malopolska.pl, 
● wrzucenie wypełnionej karty do gło-
sowania do urny w Urzędach Marszał-
kowskich Województwa Małopolskiego: 
ul. Racławicka 56, Basztowa 22, Wielic-
ka 72, os. Teatralne 4 a.
Na formularzu papierowym należy pod-
pisać oba oświadczenia, aby głos był 
ważny.
● korespondencyjnie, poprzez przesła-
nie karty do głosowania z dopiskiem 
Budżet Obywatelski na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-
017 Kraków (list musi wpłynąć do 30 
września, a w kopercie może być wiele 
oddanych kart).
3. Na nasz Teatr głosujemy wybierając:
● Powiat zamieszkania: miasto Kraków
● Kod zadania: KRK 29
● Nazwa zadania: 
Tradycja i kultura naszą siłą. Przyłącz 
się do nas. Tworzymy Krakowski Teatr 
Regionalny „Złoty Róg”.

UWAGA: Wszystkie osoby chętne do współ-
pracy przy promocji przyszłego teatru prosi-
my o kontakt: tel. 604 802 608 lub mailowy: 
Antosiewicz.Waldemar@gmail.com

PS Dla niedowiarków dodam, że istnieje 
już teraz grupa zapaleńców, podejmująca 
pierwsze kroki w celu urzeczywistnienia 
opisanej powyżej idei teatru. Pierwsze efek-
ty sceniczne już widać. Wkrótce zostaną 
przedstawione publiczności. 

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

Przystąpiliśmy do szkoleń zapro-
ponowanych w ramach realizo-

wanego Programu „Bezpieczny Kra-
ków”, które przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa.

Warsztaty te dedykowane są miesz-
kańcom miasta i obejmować będą na-
ukę umiejętności rozpoznania poszko-
dowanego w stanie zagrożenia życia, 
przeprowadzenie zastępczej wentylacji 
(użycie maski twarzowej, chusty twa-
rzowej), uciskanie klatki piersiowej, 
algorytm postępowania w przypad-
ku obecności ciała obcego w drogach 
oddechowych, zastosowanie pozycji 
bocznej bezpiecznej oraz obsługę auto-
matycznego defibrylatora zewnętrzne-
go wraz z elementami BLS.

Zachęcając do udziału w szkole-
niach informujemy, że ich rozpoczęcie 
zaplanowaliśmy na drugą połowę paź-
dziernika br.

BEZPŁATNE WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY I RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO 
ODDECHOWEJ Z UŻYCIEM AUTOMATYCZNEGO DEFI-
BRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO (BLS–AED) W RAMACH 
PROGRAMU „BEZPIECZNY KRAKÓW”.

Odbywać się będą w soboty, od godziny 
14:00. Konkretne terminy i miejsca pla-
nowanych szkoleń z zakresu BLS/AED 
podajemy poniżej:

26 października 
Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28
9 listopada 
Szkoła Podstawowa nr 93,
ul. Szlachtowskiego 31,
16 listopada
Klub Kultury „Mydlniki”,
ul. Balicka 289,
23 listopada 
Klub „Jordanówka”, 
ul. Na Błonie 13 d.

Informacje na temat sposobów re-
krutacji zamieszczone są na stronie 
Programu: www.bezpieczny.krakow.pl. 
Zachęcamy także do śledzenia strony 
Programu na Facebooku, dostępnej 
pod adresem: 
facebook.com/bezpiecznykrakow.

Jak informuje realizator szkoleń, 
warsztaty odbywać się będą w maksy-

malnie piętnastoosobowych grupach. 
Rozwiązanie takie pozwala na efek-
tywne przeszkolenie możliwie naj-
większej liczby osób, przy zachowaniu 
standardów merytorycznych. 

Zapisy na warsztaty prowadzone są 
wyłącznie poprzez formularze, które 
można znaleźć na stronie internetowej 
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowe-
go www.kpr.med.pl ZAKŁADKI: Szkoła Ra-
townictwa Medycznego/kalendarium szkoleń.

Ostateczny termin zgłoszeń to godz. 
14:00, w dzień poprzedzający szkolenie 
(czyli piątek). Dodatkowe informacje na 
temat warsztatów będzie można uzyskać 
w siedzibie Rady Dzielnicy VI Brono-
wice, ul. Zarzecze 124 a. Liczba miejsc 
ograniczona! 

W przypadku zbyt małej liczby zgło-
szeń (poniżej 7), szkolenie może zostać 
przełożone na inny termin.

Za wdrożenie Programu odpowia-
da Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Krakowa.



9

◁▷

EKOLOGIA

 DZIAŁAJMY!

Z roku na rok produkujemy coraz 
więcej śmieci. Niestety ma to 

zdecydowanie negatywny wpływ na na-
sze środowisko i naszą planetę. Ogrom-
ne ilości plastiku pływają w morzach  
i oceanach, tworząc wyspy wielokrotnie 
większe od Polski. Bardzo często od-
pady te trafiają również na nasze stoły  
w wyłowionych z akwenów rybach. Czas 
rozkładu plastiku wynosi kilkaset lat, co 
znaczy, że od momentu jego wymyśle-
nia jeszcze żadna plastikowa rzecz nie 
uległa rozkładowi, a produkujemy ich  
z roku na rok coraz więcej. 

W trosce o środowisko i nasze zdro-
wie musimy jak najszybciej podjąć 

ALEKSANDER MISZALSKI
Radny Miasta Krakowa

działania. Podczas sesji 10 kwietnia 
2019 roku Rada Miasta Krakowa przy-
jęła przygotowany przeze mnie projekt 
uchwały „Kraków bez plastiku”. Zakła-
da on między innymi wyeliminowanie 
z użycia w Urzędzie Miasta Krakowa 
jednorazowych naczyń, sztućców i sło-
mek oraz stosowanie w jednostkach 
miejskich papieru makulaturowego do 
drukarek. 

To jednak nie wystarczy. Musimy 
działać wszyscy! Dlatego zachęcamy Pań-
stwa do włączenia się w tę akcję i podję-
cia kroków w celu ograniczenia zużycia 
plastiku oraz produkcji śmieci.

Bieżące informacje o działaniach 
znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej:

 www.krakowbezplastiku.pl.

Poniżej dziesięć porad jak można 
zacząć i w dość prosty sposób zmienić 
swoje nawyki dla dobra naszej planety. 

1. Pij wodę z kranu, korzystając z bido- 
nów lub kubków wielokrotnego użytku.
2. Na zakupy bierz ze sobą bawełnianą 
torbę. Nie używaj plastikowych torebek 
ani siatek.
3. Nie używaj jednorazowych plastiko-
wych sztućców i talerzyków.
4. Kupuj produkty w opakowaniach 
szklanych lub metalowych.
5. Kupuj produkty w zbiorczych opako-
waniach.
6. Kupuj  odzież  z  naturalnych  mate-
riałów.
7. Jedzenie na wynos pakuj do własnych 
pojemników.
8. Nie używaj plastikowych słomek do 
napojów.
9. Wybieraj zabawki z naturalnych ma-
teriałów.
10. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi     
składnikami.

Przypominamy: od
w Krakowie nie palimy węglem i drewnem

Jesień coraz bliżej. Zbliża się okres 
przycinania gałęzi oraz zrzucania 

przez drzewa i krzewy liści. Jak co roku 
przypominamy o zakazie spalania odpa-
dów zielonych, który obowiązuje w Kra-
kowie na terenach prywatnych. Odpady 
te odbiera z posesji MPO. Warto także 
pamiętać, że używanie dmuchaw do 
oczyszczania terenów z liści zwiększa za-
nieczyszczenie powietrza. Za bezprawne 
spalanie odpadów grozi kara grzywny 
do 5 tys. zł, a w postępowaniu mandato-
wym do 500 zł.

Miasto opracowało wstępny pro-
jekt wytycznych do tworzenia 

dachów z wykorzystaniem intensywnej 
zieleni na budynkach w Krakowie. Zaletą 
zielonych dachów jest zmniejszenie tzw. 
wysp ciepła, retencja wody, produkcja 
tlenu, a także – co ważne z punktu wi-
dzenia Krakowa – pochłanianie pyłów.  

Liście do worka, nie do ogniska

Zielone dachy pomysłem 
na walkę ze smogiemDZIELNICA VI BRONOWICE 

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH:
26 września
3, 10, 17, 24 i 31 października
7, 14, 21 i 28 listopada
5 grudnia

ODBIÓR CHOINEK:
10, 17, 24 i 31 stycznia
7, 14 lutego

Do 5 grudnia trwa w Krakowie program 
odbioru odpadów zielonych – traw, liści, roz-
drobnionych gałęzi, ściętych zielonych części 
roślin. Udział w programie nie wiąże się z żad-
ną dodatkową opłatą. Prace nad wytycznymi rozpoczęły 

się na początku 2019 r. W lipcu zostały 
zaprezentowane na posiedzeniu Miej-
skiej Komisji Urbanistyki i Architektury 
i pozytywnie zaopiniowane. Na początku 
września założenia zostały przedstawio-
ne i omówione z pracownikami Wydziału 
Architektury i Urbanistyki oraz Wydzia-
łu Planowania Przestrzennego UMK.

źródło: www.krakow.pl

◁▷
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W tym roku mija 50 lat od chwili, gdy człowiek po raz pierwszy postawił nogę 
na księżycu. Chyba nie ma nikogo, kto nie znałby słów: „To jest mały krok dla 
człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Mogłoby się wydawać, że ten fakt nie ma 
bezpośredniego związku z Bronowicami, a jednak...
Poniżej tekst, który ukazał się w czerwcowym numerze Gazety Bronowickiej w 2014 
roku – w 45. rocznicę.

CZEŚĆ IMPERIALISTOM
MAREK MIETELSKI

„Co wy tam, towarzyszu, wyra-
biacie w tym Krakowie? Pomnika Ga-
garina nie macie, a stoi u was postu-
ment amerykańskiego kosmonauty?!” 
Tymi słowami, zaraz po najważniej-
szym święcie państwowym w PRL-u – 
Święcie Odrodzenia w dniu 22 lipca 
1969 r., a zarazem 25. rocznicy ogłosze-
nia Manifestu PKWN – grzmiał przez 
telefon ówczesny I Sekretarz Komitetu 
Centralnego PZPR Władysław Gomułka 
do ówczesnego I Sekretarza Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Krakowie – 
Czesława Domagały. Bezpośrednim po- 
wodem tego telefonu były dwie depesze 
otrzymane przez Gomułkę: ze Stanów 
Zjednoczonych i ze Związku Radziec-
kiego. W pierwszej, Prezydent USA 
Richard Nixon dziękował za uczczenie 
amerykańskich kosmonautów, w dru-
giej I Sekretarz Komitetu Centralnego 
KPZR Leonid Breżniew nie pozostawił 
na Gomułce przysłowiowej „suchej nit-
ki” (mamy tu klasyczny przykład hie-
rarchii uzależnienia politycznego od 
Moskwy – skąd wyszedł impuls, który 
przez KC PZPR w Warszawie i z kolei 
KW PZPR w Krakowie – dotarł do Ko-
mitetu Dzielnicowego PZPR Kraków-
-Krowodrza, ale o tym wspomnę na 
końcu).

Przyczyną tej wściekłości dwóch 
sekretarzujących przywódców partyj-
nych z tzw. „obozu socjalistycznego” 
było postawienie 21 lipca 1969 roku 
na stadionie Klubu Sportowego „Bro-
nowianka” w Krakowie pomnika au-
torstwa Danuty Nabel-Bochenek (przy 
współpracy Kazimierza Łaskawskiego) 
upamiętniającego epokowe wydarzenie 
w dziejach ludzkości: pierwsze lądowa-
nie na Księżycu kosmonautów amery-
kańskich – Neila Armstronga, Edwina 
Aldrina i Michaela Collinsa. Odsłonię-
cie pomnika zostało udokumentowane 
przez fotoreportera w serwisie Central-
nej Agencji Fotograficznej oraz w depe-
szach Polskiej Agencji Prasowej. Już 
nazajutrz ukazały się zdjęcia i donie-
sienia o tym fakcie w prasie krajowej 

fo
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Nieideologiczny pomnik — wrzesień 1969 r.

i zagranicznej m.in. 
w „The Times” i „Der 
Spiegel”. W Krakowie  
wiadomość ukazała się 
tego samego dnia – 
21 lipca – w „Gazecie 
Krakowskiej” – orga-
nie PZPR. Po telefo-
nie Gomułki do Do-
magały zakaz pracy 
w prasie otrzymała 
kierowniczka Działu 
Miejskiego – Halina 
Zawrzykraj (po dłu-
gich poszukiwaniach 
dostała etat... stolarza 
(!) w telewizji). Autor-
kę notatki – Henrykę 
Rosiek przeniesiono 
do korekty. Para-
doks! – takie konse- 
kwencje dla osób speł- 
niających swój dzien-
nikarski obowiązek: 
za zamieszczenie w ga- 
zecie ocenzurowanych materiałów po-
chodzących z – bądź co bądź – jedynych 
działających wówczas legalnie w Polsce 
i znanych na całym świecie Agencji – 
Prasowej i Fotograficznej!

Nie sposób tutaj opisać wszyst-
kie wydarzenia i problemy związane 
z tym ewenementem. Zaciekawionych 
Czytelników odsyłam do kilku wiado-
mych mi artykułów na ten temat, któ-
re mogą być dostępne. Są to: „Gazeta 
Wyborcza” 24-25.07.1999, artykuł „Co 
wy tam towarzyszu wyrabiacie w tym 
Krakowie?” (autor Maciej Zdziarski); 
„Nowy Dziennik” (USA) 16.07.2004, 
„Prezent dla Neila Armstronga” (au-
tor Stanisław M. Jankowski); portal 
„Focus.pl” 3.10.2009, artykuł „Sława  
i chwała imperialistom” (autor Marcin 
Jamkowski). W niniejszym wspomnie-
niu zamierzam przedstawić w skrócie 
tylko moją działalność w przebiegu 
tych wydarzeń.

Od roku 1965 – wraz z żoną – 
przyjaźniliśmy się z rodziną państwa 
Benoist z Utrechtu (Holandia). Kore-
spondowaliśmy dosyć często, w czym 

z naszej strony personalnie zaangażo-
wany byłem ja, a ze strony holenderskiej 
najczęściej głowa rodziny – p. Benoist. 
Były wakacje. W lipcu przebywaliśmy  
z kuzynostwem nad Bałtykiem i na Ma-
zurach. Potem sam spacer pierwszego 
człowieka na Srebrnym Globie ogląda-
łem w administracji campingu nad je-
ziorem „Mój” pod Kętrzynem. Dwa dni 
później znad jeziora Wigry musieliśmy 
wracać do Krakowa wzywani przez 
radio na pogrzeb babki mojej żony. Po- 
tem jeszcze na kilka dni nad Dunajec 
i po powrocie czekał na nas – leżący 
zapewne od kilku dni w skrzynce pocz-
towej – list od państwa Benoist dato-
wany 25.07.1969 (z pieczęcią poczty  
w Warszawie na odwrocie koperty  
z datą nadejścia 2.08.69). List był na- 
pisany w tonie entuzjastycznym i za-
wierał także wycinek ze znanego wów-
czas dziennika holenderskiego „Nieuwe 
Rotterdamse Courant” z 22.07.1969 
ze zdjęciem pomnika z „Bronowianki” 
i wiadomością o jego odsłonięciu. Pra-
wie połowa treści tego listu poświę-
cona była zagadnieniom związanym 
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC WYRÓŻNIONE MEDALEM SENATU RP

W imieniu Senatu Medal wrę-
czył Bogdan Klich krakow-

ski Senator, w asyście Przewodniczą-
cego Rady Dzielnicy VI Bronowice 
Bogdana Smoka i Wiceprzewodni-
czącego Rady Wojciecha Litwickiego. 
Medal został przyznany za dwudzie-
stokilkuletnią działalność w Towa-
rzystwie Przyjaciół Bronowic, które 
prowadzi działalność na rzecz miesz-
kańców Bronowic, a w szczególności 
Bronowic Małych, polegającą między 
innymi na pielęgnacji tradycji, krze-
wieniu patriotyzmu oraz pomaganiu 
w rozwiązywaniu codziennych pro-
blemów mieszkańców. Na uwagę za-
sługuje redagowanie i wydawanie ze-
szytów literackich, organizacja Święta 
ul. Tetmajera, zorganizowanie archi-
wum bronowickiego, aktywny udział 
w opracowywaniu planów zagospoda-
rowania przestrzennego, uroczysto-
ściach państwowych i religijnych oraz 
innych cennych inicjatyw.

Bogdan Klich w rozmowie z nami 
poinformował o kolejnej cennej inicja-
tywie Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic, dotyczącej ogłoszenia przez Sejm 

Podczas corocznego Święta ulicy Tetmajera Pani Barbara Miszczyk Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic wyróżniona została Medalem Senatu RP.

RP, roku 2021 „Rokiem Włodzimierza Tetmajera” w 160. rocznicę jego urodzin. 
Obiecał poparcie tej inicjatywy w Sejmie, jak również w Senacie. Senator przy-
pomniał, że Włodzimierz Tetmajer był posłem do parlamentu austriackiego i że  
w roku 2021 minie 110 lat od powierzenia mu mandatu posła. 

Gratulujemy!

Medal, z rąk senatora Bogdana Klicha, odebrała Barbara Miszczyk - prezes TPB

ze stawianiem pomników w Holandii  
i dlaczego cykl – od projektu do sfina-
lizowania — musi tam trwać minimum 
12 a maksimum 24 lata. A tu, w kraju 
„za żelazną kurtyną” – odsłonięty zo-
stał w tym samym dniu! Nie do wiary! 
Dlatego w zakończeniu p. Benoist pisał: 
„C'est pourquoi nous disons encore une 
fois: Vivent les Polonais et la Pologne!”. 

Będąc w tym czasie prawie cały 
czas poza Krakowem – nic o sprawie nie 
wiedziałem. Postanowiłem zrobić ho-
lenderskim przyjaciołom niespodzian-
kę i przesłać im kolorowe przeźrocze 
tego pomnika. Nie kwapiłem się zbytnio 
z pojechaniem do Bronowic (mieszka-
liśmy wtenczas wraz z teściami na ul. 
Sienkiewicza) gdyż – oprócz mojej pra- 
cy m.in. w szkolnictwie – przyszły różne 
komplikacje rodzinne skutkujące bra-
kiem czasu. Gdybym wtenczas wiedział 
o burzach kłębiących się wokół pomnika 
i o tym, że jego dni są policzone – zna-

lazłbym może trochę czasu, żeby poje-
chać na stadion „Bronowianki” i zrobić 
zdjęcie. Sytuacja taka nadarzyła się, gdy 
żona moja przebywała w sanatorium. 
Była druga dekada września, pogoda 
znakomita przez cały czas. Między 16 
a 20 września przedpołudniem udałem 
się na stadion. Przedtem minąłem do-
mek, w którym mieszkała autorka po-
mnika – pani Danuta Nabel-Bochenek 
i Kazimierz Łaskawski (oboje znałem  
z widzenia), a w ogródku przed domkiem 
fantazyjne zwierzęta wykonane chy-
ba z gipsu, smukłe, w białym kolorze,  
głównie małpki – uczepione do drzewek 
owocowych lub do słupa telegraficzne-
go. Brama na stadion była otwarta. At-
mosfera sielska, ani żywej duszy. Zdaje 
się, gdzieś w oddali na stadionie pasły 
się dwie krowy. Oświetlenie pomnika 
idealne. Zrobiłem dwa przeźrocza – 
jedno dla państwa Benoist, drugie dla 
siebie. Wysłałem go w liście – jako jed-

ną klatkę z filmu, bez ramek oczywiście, 
przymocowanego przylepcem Scotch 
do papieru listowego. Cenzura tego nie 
zauważyła.

To były ostatnie dni tego pomnika. 
Niedługo potem, pod osłoną nocy, po 
kryjomu – jednak pod ochroną milicji 
i w obecności Autorki pomnika (!) –  
Zakład Gospodarki Komunalnej Zwie-
rzyńca, po otrzymaniu zlecenia telefo-
nicznego (żeby nie było dowodów) z Ko-
mitetu Dzielnicowego PZPR – wyekspe-
diował kilkunastu robotników z dwoma 
samochodami ciężarowymi, którzy – nie 
bez problemów technicznych – wyłama- 
li pomnik i wraz z podestem wrzucili 
na Jelcza, po czym wywieźli w niezna-
nym kierunku. Podobno ten gruz został 
wrzucony do wykopu pod ciągi kanali-
zacyjne, na budowanym wówczas Osie-
dlu XXX-lecia PRL – obecnie Krowo-
drza Górka.
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Pisząc niniejszy artykuł, o sie-
demnastym już festynie orga-

nizowanym przez Towarzystwo Przy-
jaciół Bronowic (TPB) na ulicy Tetma-
jera, postanowiłem odejść od chro-
nologicznego wymieniania kolejnych 
atrakcji, gdyż szkielet programu święta 
pozostaje stały i jest generalnie dosyć 
dobrze odbierany przez bronowicką 
społeczność. Kto jest ciekaw szczegó-
łowego opisu festynu, może sięgnąć 
po harmonogram na plakacie i zauwa-
ży, że 70-80% programu pokrywa się  
z latami poprzednimi. To nie jest zarzut, 
ale pozytyw. Ludzie zazwyczaj wolą 
wiedzieć czego się spodziewać, zarów-
no w życiu, jak i na naszym festynie. 
Pamiętacie tę scenę z filmu film „Rejs”  
i słowa inżyniera Mamonia – „Mnie się 
podobają piosenki, które już kiedyś sły-
szałem”? Nie wiem czy wielu zwolen-
ników miałoby coroczne „wywracanie” 
programu do góry nogami. Powstałby  
chaos, a większość bywalców poczu-
łaby zawód, spowodowany brakiem 
ulubionych części programu. Tradycja 
ma swój urok. Zatem zamiast detalicz-
nie i chronologicznie wymieniać liczne 
atrakcje festynu, podzielę się z czytelni-
kami kilkoma refleksjami, zmianami  
jakie zauważyłem na przestrzeni ostat-
nich kilku lat i kierunkiem w którym 
nasze lokalne święto zdaje się podążać. 

Pomysłodawcą naszego festynu jest 
Wiesław Wójcik – aktor, mieszkaniec ul. 
Tetmajera. Jednym z przyświecających 
mu celów było promowanie firm z Bro-
nowic Małych. I jest kilka takich, które  
są z nami od początku. Są też przedsię-
biorstwa z innych części dzielnicy VI,  
a także te, działające w pewnej odległo-
ści od Bronowic. Wspólnym mianow-

Sobota 9 września 2019 – XVII Święto ulicy Tetmajera

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

Sponsorzy (firmy)

Wykonawcy
muzyczni

nikiem jest to, że są to 
zazwyczaj polskie, ro-
dzinne firmy. Właści-
ciele albo od urodzenia 
tu mieszkają, albo są 
napływowi i prowadzą 
tu swój biznes, względ-
nie są związani ro-
dzinnie lub koleżeńsko 
z Bronowicami i To- 
warzystwem Przyja-
ciół Bronowic. Co cie-
szy, tych firm jest co-
raz więcej. 

Zazwyczaj na festy- 
nie mieliśmy dwa ze-
społy. Gwiazdę, która 
występuje około go-
dziny 18.00 – z reper-
tuarem bardziej am-
bitnym – oraz zespół 
grający i śpiewający do 
tańca. 

W tym roku ballady śpiewała Anna 
Treter z zespołem. Niestety, zabrakło 
jej „Hymnu Ulicy Tetmajera”, który 
tak spodobał się publiczności kilka lat 
temu. O 20.00 zaś gościliśmy, już drugi 
rok z rzędu, zespół Namuzowani. I tym 
razem nie zawiedli, bisowali kilka razy, 

publiczność bawiła się fantastycznie. 
Novum na festynie był występ młodej  
i utalentowanej Maryli Tomaszek, któ-
rej akompaniował jej tata, Bartosz To-
maszek. Powoli zauważam wśród naszej 
młodzieży wzrost zainteresowania wy-
stępami scenicznymi. 

Koncert Anny Treter, a powyżej – Maryla Tomaszek

Pośrodku Wiesław Wójcik - pomysłodawca festynu
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W tym roku TPB wdrożyło wymyśloną 
kilka lat temu przez Piotra Szmigielskiego 
ideę stolika spotkań radnych z mieszkańca-
mi. Przy stoliku dyżurowali członkowie Rady 
Dzielnicy i gościnnie Radny Miasta Krakowa, 
Aleksander Miszalski, który odczytał  tekst  
w konkursie na najlepiej napisane dyktando.

Towarzystwo pragnie, aby każdy znalazł 
w Bronowicach coś wartościowego dla sie-
bie i całej naszej społeczności. Chcemy, aby 
nasza dzielnica była miłym i ciekawym miej-
scem do życia. By mieszkańcy żyli razem, 
a nie obok siebie i czerpali z naszej bogatej 
przeszłości. Dociekali źródeł swojej tożsa-
mości. Chcemy promować ambitny system 

Kolejną nowością na festynie była brawu-
rowo poprowadzona lekcja nauki Krakowiaka 
z nadspodziewanie wysoką frekwencją wśród 
publiczności, wcielającej się w rolę zdolnych 
uczniów.

Po raz pierwszy od trwającego kilka lat re-
montu, swoje podwoje gościom festynu udo-
stępniła bezpłatnie Rydlówka, będąca od nie-
dawna filią Muzeum Krakowa. W zastępstwie, 
przez te ostatnie lata, dzięki uprzejmości rodzi-
ny patrona naszego święta, istniała możliwość 
zwiedzania pracowni Włodzimierza Tetmajera. 
Teraz niestety takiej możliwości już nie ma.

Lekcja Krakowiaka

Teraz Rydlówka

Misja Towarzystwa, 
nowe działania i plany

Miejsce spotkań radnych
z mieszkańcami

wartości dla młodych, aby 
każdy był w pełni człowiekiem, 
który wie skąd pochodzi, gdyż 

wtedy łatwiej będzie mu ustalić dokąd 
powinien zmierzać. 

Jedną z nowych inicjatyw TPB, 
o której z dumą wspomniałem w cza-
sie festynu, jest działająca przy SP 
50 Pracownia Stroju Krakowskiego, 
ciesząca się olbrzymią popularnością 
wśród wielbicielek bronowickiej trady-
cji. Zachęcałem również mieszkańców 
do oddawania swojego głosu na projekt 
Krakowskiego Teatru Regionalnego  
w Bronowicach, w ramach trwającego 
do 30 września głosowania w Małopol-
skim Budżecie Obywatelskim.

Wyrazy wielkiego uznania dla koleża-
nek, kolegów z Towarzystwa Przyjaciół-
Bronowic i jego sympatyków za pomoc 
przy organizacji festynu. 
Dziękujemy za wsparcie otrzymane od Klu- 
bu Kultury w Mydlnikach i Rady Dzielnicy 
VI, pracownikom Muzeum Krakowa – filii 
w Rydlówce oraz wszystkim sponsorom – 
do zobaczenia w przyszłym roku.

◁▷
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Stolik spotkań radnych z mieszkańcami

Pośrodku Wiesław Wójcik - pomysłodawca festynu

Lekcja nauki Krakowiaka

Rydlówka 
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Historia krakowskiego radia
     rozpoczęła się na Zwierzyńcu

Kiedy wojenne doświadczenia po- 
zostawały już tylko smutnym 

wspomnieniem, nieuchronnie nadcho-
dził dziejowy moment, aby korzystając 
z doświadczeń militarnego dziedzictwa, 
przybliżyć ten doniosły wynalazek rze-
szom zwykłych ludzi. Tak też się stało  
i już w 1920 roku uruchomiono w Pit-
tsburgu (USA), pierwszą nadającą regu-
larnie stację radiową. Europa nie pozo-
stawała w tyle i już w pierwszej połowie 
lat 20. zorganizowano większość naro-
dowych radiofonii. Także w wyniszczo-
nej wojną, słabej gospodarczo Polsce, 
starania takie przyniosły dość szybko 
widoczne efekty. 

Rzecz poprzedziło uchwalenie przez 
sejm – w czerwcu 1924 roku – usta-
wy „o radiotelegrafie i radiotelefonie”, 
opartej na modelowych doświadcze-
niach radiofonii brytyjskiej, która była 
organizacją monopolistyczną, obejmu-
jącą cały kraj. Pod koniec tegoż roku 

Pierwsze doświadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal radiowych sięgają połowy 
lat 90. XIX wieku. Ze względu na koszty i swego rodzaju nieufność towarzyszącą 
zwykle praktycznemu wykorzystaniu nowych wynalazków, prace te miały jednak 
dość ograniczony charakter. Prawdziwym poligonem doświadczalnym stała się  
dopiero I wojna światowa, kiedy radio już na dużą skalę służyło między innymi 
komunikacji morskiej. 

Dawny schron amunicyjny Twierdzy Kraków u stóp kopca Kościuszki został wykorzystany na 
siedzibę pierwszej stacji nadawczej krakowskiej rozgłośni
(widokówka 1927, archiwum K. Jakubowskiego) 

W parterze kamienicy Zakładu Ubezpie-
czeń Wzajemnych przy ul. Basztowej 9 
(od strony ul. Krowoderskiej), mieściło 
się radiowe studio i biura (fot. K. Jaku-
bowski, 2017) 

Militarne dziedzictwo odnotowano w kraju zaledwie 170 od-
biorników, ale już rok później było ich 
prawie 5 tys.

Pierwszy komunikat z próbnej sta-
cji radiofonicznej Polskiego Towa-
rzystwa Radiotechnicznego, popłynął  
w eter – dzięki aparaturze sprowadzo-
nej z Francji – 1 lutego 1925 roku. Jak 
się jednak wkrótce okazało, to nie PTR, 
ale utworzone równocześnie przed-
siębiorstwo pod nazwą Polskie Radio 
S.A., otrzymało w sierpniu 1925 roku 
ogólnopolską koncesję. Na czele spółki 
stał dyrektor Zygmunt Chamiec, uzna-
wany za jednego z pionierów polskiej 
radiofonii, a regularny program nada-
wano od 18 kwietnia 1926 roku. 

Kiedy w grudniu 1926 roku uru-
chomiono w Warszawie nową stację 
nadawczą o mocy 10 kW (jedną z najsil-
niejszych w ówczesnej Europie) i stary 
nadajnik umieszczony w kazamatach 
Fortu Mokotowskiego stał się zbędny, 
zapadła decyzja o przekazaniu go do 
Krakowa. 

W taki oto sposób, Kraków stał się 
drugim ośrodkiem radiowym w Polsce, 
posiadającym własny nadajnik. Ko-
rzystając z warszawskich doświadczeń, 
aparaturę nadawczą umieszczono w jed-
nym z fortecznych schronów amunicyj-
nych dawnej Twierdzy Kraków, nieopo-
dal kopca Kościuszki na krakowskim 
Zwierzyńcu. Obok schronu wzniesiono 
niebawem dwa bliźniacze żelazne masz-
ty o wysokości 65 m. Na rozpostartej 
pomiędzy nimi miedzianej linie zawisła 
antena. Montażem stacji kierował spe-
cjalnie do tego celu delegowany z War-
szawy Władysław Cetner. Zasięg stacji  
o mocy 1,7 kW dla odbioru detektoro-
wego nie przekraczał 40 km, a dla od-
bioru za pomocą odbiorników lampo-
wych sięgał 300 km. 

Pierwszym szefem krakowskiej roz-
głośni został Bronisław Winiarz, który 
wcześniej dyrektorował jednemu z kra-
kowskich banków. Winiarz znany był też 
jako pasjonat rodzącego się radia i wła-
ściciel jednego z pierwszych aparatów  
w Krakowie. Pełnił też funkcję skarbnika 
Krakowskiego Radioklubu, powołane-
go w listopadzie 1924 roku w siedzibie 
Muzeum Przemysłowego przy ul. Smo-
leńsk 11. Stąd zapewne ta nominacja, 
choć nieoficjalnie wiadomo, że prote-
gowała go sekretarka z banku, której 
brat – pułkownik łączności Tadeusz Ja-
wor – zasiadał z urzędu w Radzie Nad-
zorczej spółki Polskie Radio. 

Studio, amplifikatornię i biura roz-
głośni urządzono tymczasem w naroż-

„Hallo,hallo! 
Tu Polskie Radio Kraków, fala 422”
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nym, pięciopokojowym lokalu na par-
terze gmachu u zbiegu ulic Basztowej 
i Krowoderskiej, wynajętym od Towa-
rzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. To 
stamtąd 15 lutego 1927 roku nadano 
pierwszy lokalny program. Obowiązu-
jącym odtąd hasłem wywoławczym –
„Hallo, hallo! Tu polskie Radio Kraków, 
fala 422” – powitała słuchaczy pierw-
sza i przez długie lata główna spikerka, 
Lena Meyerholdowa. Za jakość tech-
niczną odpowiadał inż. Józef Miński. 

Studio miało połączenie z Warszawą 
za pomocą specjalnej linii kablowej. Co-
dzienny program nadawano regularnie 
od 1 marca 1927 roku. Rozpoczynano 
pomiędzy godziną 17.00 a 18.00, koń-
czono o 23.00. Stopniowo przesuwa-
no rozpoczęcie nadawania na godziny 
coraz wcześniejsze. Od sierpnia 1927 
roku zainaugurowano transmisję hejna-
łu z wieży kościoła Mariackiego, począt- 
kowo jednak o godzinie 18.00 i 22.00. 
Dopiero w listopadzie tegoż, 1927 
roku hejnał wybrzmiał po raz pierwszy  
w samo południe i tak już pozostało. 

Wkrótce na dachu budynku przy 
ul. Basztowej 9 umieszczono dodatko-
wo trzy wielkie megafony, pozwalające 
słuchać radia na zewnątrz, bo – jak nie-
trudno się domyślić – odbiorniki do-
mowe były jeszcze bardzo kosztownym 
rarytasem. Niestety, gromadzące się  
w okolicy tłumy i dojmujący hałas wzbu-
dziły natychmiast spory zamęt, toteż 
eksperyment ten nie trwał długo. Naj-
bardziej zdecydowanie protestowali –
składając nawet do magistratu pisemne 
skargi – nieradzący sobie z przejazdem 
motorniczowie tramwajów, a także do-
rożkarze, bowiem nie przywykłe do ha-
łasu konie płoszyły się... 

Aktualną ciekawostką niech będzie 
fakt, że już w maju 1927 roku ruszyła 
akcja likwidacji tzw. radiopajęczarzy. 
Oceniano, że w województwie krakow-
skim liczba niezgłoszonych aparatów 
przewyższa dwukrotność zarejestrowa-
nych, a tych było 3422. Kary były do- 
tkliwe. Obok konfiskaty niezarejestro-
wanego aparatu, groziła grzywna w wy-
sokości 500 zł, co w przybliżeniu odpo-
wiadało trzem urzędniczym pensjom. 

Traktowana tymczasowo siedziba 
przy ul. Basztowej służyła radiu nadspo-
dziewanie długo. Dopiero w 1935 roku 
zapadła decyzja, aby rozgłośnię wypro-
wadzić z ciasnego już i nadającego się 
zdecydowanie bardziej na sklep lokalu,  
w spokojniejsze i bardziej reprezentacyj- 
ne miejsce. Wybór padł na willę z ogrodem 

Dawna siedziba Radia Kraków przy dzisiejszej ul. Wróblewskiego 6, mieści od 2006 r. Instytut 
Książki (fot. K. Jakubowski, 2017)

Aparatura stacji nadawczej, we wnętrzu dawnego schronu przy dzisiejszej 
ul. Malczewskiego (widokówka ok. 1928, archiwum K. Jakubowskiego) 

Rozbudowa stacji 
nadawczej

położoną przy ówczesnej ul. Pędzichów 
Boczna (dziś Wróblewskiego), pod nr 6. 
Nieruchomość wynajęto od Marii Roż-
nowskiej, sukcesorce działającej kiedyś  
w tamtej okolicy znanej fabryki mydła. 

Po uruchomieniu stacji Warszawa 
II, Polskie Radio wyposażyło Kraków 
w podobną aparaturę. Jej istotnym ele-
mentem był tzw. oscylator kwarcowy 
gwarantujący stabilność fali. Wzmoc-
nienie sygnału wymagało jednak grun-
townej rozbudowy stacji nadawczej przy 
ul. Malczewskiego. W parterze dawnego 

schronu dobudowano pomieszczenie 
na chłodnię i transformatory oraz hall  
z klatką schodową. Nową stację wyposa-
żono w dwa agregaty żarzeniowe, z któ-
rych jeden stanowił rezerwę w przypad- 
ku uszkodzenia drugiej maszyny. Całość 
zasilana była z miejskiej sieci elektrycz-
nej. Na piętrze umieszczono pozostałą 
infrastrukturę techniczną nadajnika oraz 
biura. Za sprawą kunsztu jednego z naj-
znakomitszych architektów krakowskich 
pierwszej połowy XX wieku – Teodora 
Hoffmanna – obiekt zmienił się nie do 
poznania, zyskując nowoczesny funk-
cjonalistyczny wyraz. Prace prowadzone  
w niebywałym tempie rozpoczęto w lipcu, 
a  zakończono w październiku 1937 roku. 
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Obok budynku – od strony połu-
dniowej – zbudowano wybetonowany 
basen o głębokości 2 m, niezbędny dla 
obiegu wody wykorzystywanej do od-
prowadzania ciepła ze wzmacniacza 
pięciu lamp nadawczych o dużej mocy. 
Inwestycja ta stanowiła dla Polskiego 
Radia znaczny wydatek, bowiem nie-
zbędnym było przeprowadzenie do sta- 
cji wodociągu z ul. Księcia Józefa, o dłu-
gości 250 m. Warto w tym miejscu przy-
toczyć nieco krotochwilne wspomnienie 
jednego z pierwszych redaktorów roz-
głośni Stanisława Broniewskiego: 

Strumień wody tryskający z fontan-
ny miał jak w prawdziwych termach, 
stałą temperaturę około 30 stopni, za-
chęcał więc do wykorzystania basenu 
dla celów kąpielowych. Nie było to zu-
pełnie zgodne z przepisami, ale po cichu 
i po złożeniu gwarancji, że będzie się za-
żywało kąpieli bez użycia mydła, w sta-
nie raczej poprzednio umytym, zezwa-
lano zaprzyjaźnionym kolegom włączyć 
się czasem do tego chłodniczego obiegu. 

Na usprawiedliwienie red. Broniew-
skiego i kolegów, przypomnieć warto, 
że Kraków dysponował wówczas tylko 
dwoma otwartymi basenami w kom-
pleksie oddanego niemal równocześnie 
do użytku (1938), Miejskiego Stadionu 
Sportowego przy al. 3 Maja. 

Wraz ze zwiększeniem mocy nadaj-
nika (do 10 kW), rozrósł się zasięg od-
działywania i zarazem popularność 
krakowskiej rozgłośni na antenie ogól-
nopolskiej. Radio Kraków wyspecjali-
zowało się w audycjach słowno-muzycz-
nych, koncertach muzyki kameralnej, 
słuchowiskach i popularnonaukowych 
pogadankach. Nie należy jednak zapo-
minać, że już w połowie sierpnia 1927 
roku rozgłośnia przeprowadziła pierw-
szą w Polsce transmisję sportową, z I 
Automobilowego Rajdu Tatrzańskiego, 
poprowadzonego arcytrudną trasą Łysa 
Polana – Morskie Oko. Prekursorska 
w skali kraju była również transmisja 
drugiej połowy meczu piłkarskiego Wi-
sła – Cracovia, rozegranego 22 września 
1929 roku. 

Ponadto do stałych punktów pro-
gramu należały rokroczne transmisje 
z obchodów święta Bożego Ciała czy 
przemarszu Lajkonika. Najważniejszy 
był jednak, nadawany niemal od same- 
go początku – i rzecz jasna „na żywo” – 
hejnał z wieży kościoła Mariackiego. 

Oceniając z perspektywy czasu, nie 
ulega wątpliwości, że zarówno umiejęt-
ności dziennikarzy, jak i sprawność tech-

niczna radia były na dobrym europejskim 
poziomie. Dowiodła tego między innymi 
transmisja z uroczystości pogrzebowych 
Józefa Piłsudskiego w maju 1935 roku. 
Korzystając z 34 mikrofonów sprawoz-
dawczych i 51 linii przesyłowych oraz 
pomocy 44 osób personelu technicznego  
i 11 sprawozdawców, Polskie Radio przez 
15 godzin relacjonowało ostatnią drogę 
Marszałka z Warszawy do Krakowa, na 
Wawel. Była to świetna fachowa robota, 
prezentująca siłę i możliwości oddziały-
wania radia, które z końcem 1938 roku 
osiągnęło okrągły milion abonentów. 

Stacja nadawcza przy ul. Malczewskiego, po rozbudowie dawnego schronu. Dziś siedziba Radiowego 
Ośrodka Nadawczego (fot. 1938, archiwum K. Jakubowskiego)

Przed wrześniem

Mimo zmiany stosunków własno-
ściowych (w 1935 roku skarb państwa 
wykupił 96% akcji z rąk spółki), nie 
przeprowadzono zmian w kierownic-
twie. Na stanowisku dyrektora pozo-
stawał niezmiennie Bronisław Winiarz, 
a jego zastępcą był wspomniany już re-
daktor Broniewski, równocześnie szef 
Wydziału Programowego. 

Z chwilą wybuchu wojny, 2 września 
1939 roku bomba zrzucona na teren 
stacji przy ul. Malczewskiego uszkodzi- 
ła antenę i radiostacja zamilkła. Po usu-
nięciu awarii przewieziono aparaturę 
transmisyjną do kościoła Mariackiego, 
a w niedzielę 3 września sprowadzony 
do redakcji ojciec kapucyn wygłosił ka-
zanie. Była to ostatnia przedwojenna 
audycja krakowskiej rozgłośni, wyemi-
towana w akompaniamencie wybuchów 
bomb i wycia syren. Jak wspominał Bro-
niewski: 

Tego samego dnia o północy, dy-
rektor z Leną Meyerholdową i Krysty-
ną Meissnerową wyjechał wojskowym 
samochodem rzekomo z misją urucho-

Krajobraz po bitwie
i nowa rzeczywistość

mienia krótkofalowej stacji w Kiel-
cach. Ich trasa poszła oczywiście w zu-
pełnie innym kierunku, przez Tarnów 
i Przemyśl do Lwowa, gdzie po kilku 
dniach przyłączyli się do dyrekcji war-
szawskiej i wyjechali za granicę. 

Obie panie po latach powróciły do 
Krakowa, o dyrektorze zaginął wszelki 
słuch. 

Pierwsze powojenne miesiące to 
czas odbudowy polskiej radiofonii 
praktycznie od zera. W Krakowie – po-
dobnie jak w innych ośrodkach – wraz 
z decyzją o opuszczeniu rozgłośni, 4 
września 1939 roku, po demontażu 
aparatury zniszczono większość towa-
rzyszącej nadajnikowi infrastruktury. 

Mimo to już w niedzielę 11 lutego 
1945 roku, rozgłośnia krakowska jako 
pierwsza w kraju, wznowiła program. 
Było to możliwe dzięki trwającej trzy ty-
godnie walce o przywrócenie do spraw-
ności stacji przy ul. Malczewskiego  
i przywiezionym ze Śląska, ukrytym tam 
przez Niemców lampom nadawczym. 
Na wysokości zadania stanęła ekipa 
techniczna złożona w głównej mie-
rze z przedwojennych pracowników. 
Istotne było wówczas wsparcie fronto-
wych łącznościowców przybyłych z Ar-
mią Czerwoną. Jeden z nich niespełna 
24-letni porucznik Leopold Szor został 
mianowany pierwszym dyrektorem 
rozgłośni, pełniąc de facto rolę komisa-
rza politycznego. To jego głos poprze-
dzający komunikaty wojenne z Lublina, 
usłyszeli krakowianie z kilku megafo-
nów rozstawionych w centrum miasta, 
już 25 stycznia. Kilka miesięcy później 
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Szora zastąpił – sprawujący tę funkcję 
do 1950 roku – Jerzy Ronard Bujań-
ski, aktor i reżyser teatralny. 

Tymczasem wiosną 1949 roku za- 
padła decyzja o przeniesieniu rozgłośni. 
Na nową siedzibę wyznaczono odebra-
ny zgromadzeniu salwatorianów daw-
ny pałac Tarnowskich przy ul. Szlak 
71, zajęty w czasie wojny przez sztab 
Hitlerjugend. Po trwającym kilka mie-
sięcy remoncie, na początku 1950 roku 
sfinalizowano przenosiny. Radiowcy 
pozostać mieli „na Szlaku” przez dłu-
gich 48 lat. 

Tekst jest skróconą wersją felieto-
nu, jaki ukazał w kwietniowym numerze  
miesięcznika „Kraków” (IV 2017). 

W 1993 roku rozgłośnia przekształ-
cona została w jednoosobową spółkę 
skarbu państwa o nazwie Radio Kraków 
S.A., uzyskując samodzielność finanso-
wą i programową. Był to krok niezbęd-
ny, bowiem w wyniku ustrojowych prze-
mian przełomu lat 80. i 90., publiczne 
radio przestało być monopolistą i spro-
stać musiało narastającej konkurencji ze 
strony prywatnych rozgłośni. 

Kolejnym etapem w historii kra-
kowskiego radia były przenosiny do 
własnego nowoczesnego budynku przy 
al. Słowackiego 22. Oryginalna, owal-

na bryła gmachu autorstwa Tomasza 
Mańkowskiego i Piotra Wróbla (1997-
1999), początkowo nie wzbudzała entu-
zjazmu, jednak po latach wrosła w pej-
zaż. Pierwszy program z nowej siedziby 
nadany został w 1998 roku. 

Tekst ukazał się za zgodą
autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI

Nowy rok szkolny 2019/2020 
będzie dla uczniów i uczennic 

Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Krakowie obfi-
tował w szereg wydarzeń rozwijających 
i wzmacniających ich kompetencje 
społeczne i obywatelskie. 

A wszystko za sprawą projektu „Dzia-
łam, więc jestem. Obywatelskość dzieci  
i młodzieży”, realizowanego przez Fun-
dację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-
-Edukacyjnych Kurdybanek, w partner-
stwie ze Szkołą Podstawową nr 51.

Celem projektu „Działam, więc je-
stem” jest zwiększenie kompetencji spo-
łecznych i obywatelskich dzieci i mło-
dzieży oraz przygotowanie ich do trwa-
łego podejmowania aktywności na rzecz 
społeczności szkolnej i lokalnej. 

Uczniowie i uczennice w ciągu roku 
szkolnego będą uczestniczyć w cyklu 
warsztatów „Działam, więc jestem”. 
Swoje nowo zdobywane w trakcie 
warsztatów kompetencje będą mogli 
wykorzystać w praktycznym działaniu, 
przygotowując i realizując miniprojek-
ty. Miniprojekty będą angażować kla-
sy do przyglądania się rzeczywistości, 
analizowania jej potrzeb i odpowiada-
nia na nie przez konkretne działania.

Dla chętnych będzie stworzona prze-
strzeń do wspólnego i stałego działania 
na rzecz społeczności szkolnej i lokal- 
nej – Klub Inicjatyw Społecznych. 

Swoje spostrzeżenia i pomysły zwią-
zane z aktywnością obywatelską mło-
dzież szkolna będzie mogła wyrażać 

również poprzez udział: w konkursie 
na logo i hasło, inspirujące do działal-
ności obywatelskiej; film zrealizowany 
na warsztatach filmowych „Społeczność 
okiem kamery” oraz poprzez obraz sce-
niczny, przygotowując spektakl w trak-
cie warsztatów Teatru Forum. Spek-
takl ten zostanie wystawiony szerszej 
publiczności (widzo-aktorom), która 
uczestnicząc w Sesji Forum, angażując 
się w akcję i wchodząc w rolę bohatera 
spektaklu doświadcza, że zmiana jest 
możliwa dzięki jej zaangażowaniu. 

Do udziału w projekcie zapraszamy 
również społeczność lokalną, w tym  
dorosłych. Chętni będą mogli zaangażo-
wać się m.in. w Wieczór Opowieści i Te-
atr ze Społecznością. Teatr ze Społecz-
nością to interaktywna forma działań 
animacyjnych, której celem będzie za-
angażowanie całej społeczności skupio-
nej wokół szkoły, społeczności otwartej 
na debatę i współdziałanie. Wieczór 
Opowieści to jeden z podstawowych ele-
mentów Teatru ze Społecznością, dzięki 
któremu spektakl stworzony przez gru-
pę zaangażowanych uczestników będzie 
zakorzeniony w historii lokalnej.  

Dodatkowo zapraszamy wszystkich 
chętnych, rodziców oraz nauczycieli/
nauczycielki, zainteresowanych wspie-
raniem dzieci i młodzieży do podejmo-
wania aktywności na rzecz społeczności 
szkolnej i lokalnej, do udziału w warsz-
tatach „Uważny dialog: rodzic-dziecko” 
i „Jak towarzyszyć uczniom w edukacji 
obywatelskiej?”.

Wspólnym mianownikiem tych po-
łączonych działań będzie kształcenie 
współdziałania, bycia uważnym na po-
trzeby społeczności, reagowania i podej-
mowania inicjatyw; pokazywanie war- 
tości angażowania  się w życie  społeczne. 

Chcemy by beneficjenci i beneficjent- 
ki projektu (uczniowie, uczennice, na-
uczyciele, nauczycielki, rodzice, społecz-
ność lokalna) dzięki nabytym w projek-
cie kompetencjom lepiej współdziałali  
w grupie, byli uważniejsi na potrzeby 
rówieśników i środowiska społeczne-
go, poznali pracę metodą projektową, 
mieli większą gotowość do współdecy-
dowania i współdziałania na rzecz do-
bra wspólnego. 

„Działam, więc jestem. Obywatelskość dzieci i młodzieży” 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –  
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
 na lata 2014-2020

Poszczególne działania projektu 
będą odbywać się w przeciągu

 roku szkolnego 2019/2020.

● Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej SP 51 zapraszamy na warsztaty „Uważny 
dialog: rodzic – dziecko”, wspierające podej-
mowanie aktywności na rzecz społeczności 
szkolnej i lokalnej, które odbędą się w dwóch 
terminach, do wyboru: 

22 października i 12 listopada 2019. 
Będą to 3- godzinne spotkania (od godz. 16:30) 
w SP 51, przy ul. Stawowej 179. Osoby zainte-
resowane udziałem w warsztacie proszone są 
o potwierdzenie swojej gotowości e-mailowo 
na adres Fundacji: kontakt@kurdybanek.com.

● Społeczność lokalną zapraszamy rów-
nież do udziału w konkursie na hasło i logo in-
spirujące do aktywności obywatelskiej. Zasady 
konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r. 
Osoby zainteresowane zapraszamy do śledze-
nia informacji odnośnie konkursu na stronie 
Fundacji: www.kurdybanek.com oraz szkoły: 
www.zso53.pl.
Działania projektowe zaplanowane na przyszły rok: 
Wieczór Opowieści i Teatr ze Społecznością będą reali-
zowane w okresie luty-kwiecień 2020 r. Do ich udziału 
zapraszamy  dorosłych  członków  społeczności  lokalnej.

◁▷
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BUDŻET OBYWATELSKI 
MIASTA KRAKOWA

28.09 – 7.10
2019 

GŁOSUJ!

W roku bieżącym realizowana jest w Krakowie 6. Edycja Budżetu Obywatelskiego (więcej informacji na stronie www. budzet.krakow.pl),  
w której w dniach od 28.09 do 7.10 mieszkańcy Krakowa, w tym Bronowic, będą mogli w głosowaniu wybrać do realizacji, zgłoszo-
ne wcześniej, pozytywnie zweryfikowane projekty.  
Budżet Obywatelski (BO) realizowany jest w dwóch grupach zadań: ogólnomiejskich na sumę 10 mln zł oraz dzielnicowych na 
łączną kwotę 20 mln zł. W głosowaniu dotyczącym projektów ogólnomiejskich mieszkańcy Krakowa będą mogli zdecydować  
o zadaniach realizowanych na terenie całego Krakowa, natomiast w grupie projektów dzielnicowych o realizacji zadań lokalnych 
w poszczególnych dzielnicach za kwotę od 740 tys. do ponad 1,7 mln zł, w tym w Bronowicach za ok 800 tys. zł. 

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – REALIZACJA
Zgodnie z planem 31 maja zakończo-

no zgłaszanie projektów. W tym termi-
nie złożono 949 projektów w tym 224 

KRAKÓW 2019: BUDŻET OBYWATELSKI Projekty złożone do 31 maja

Dzielnice Limit środków
Szacowana 

wartość 
projektów

Ilość projektów w podziale branżowym

Nr Nazwa [tys. zł] [tys. zł] suma

I Stare Miasto 998,70 2 423,97 31 4 4 1 0 8 0 4 6 4
II Grzegórzki 806,50 4 181,18 61 7 4 7 18 9 1 8 5 2
III Prądnik Czerwony 1 166,00 5 015,35 39 2 4 8 4 8 0 5 4 4
IV Prądnik Biały 1 740,00 6 337,80 62 7 6 16 9 12 0 4 4 4
V Krowodrza 965,10 2 544,30 28 0 1 5 3 9 3 3 1 3
VI Bronowice 844,40 3 725,85 42 3 6 10 4 6 2 1 9 1
VII Zwierzyniec 984,70 3 226,46 29 0 0 7 9 10 0 1 2 0
VIII Dębniki 1 668,40 6 833,14 37 3 1 16 7 3 0 2 2 3

IX
Łagiewniki-Borek 

Fałęcki
756,30 2 445,74 21 1 0 3 4 10 0 2 0 1

X Swoszowice 836,80 2 727,90 23 1 6 7 4 3 0 1 1 0
XI Podgórze Duchackie 1 214,30 2 435,30 27 2 4 7 5 4 0 2 2 1
XII Bieżanów Prokocim 1 383,00 5 002,55 39 3 4 10 7 7 0 1 3 4
XIII Podgórze 1 465,90 7 965,16 43 3 0 8 7 13 1 3 4 4
XIV Czyżyny 904,90 4 968,86 50 2 0 21 6 12 1 3 3 2
XV Mistrzejowice 1 098,30 3 624,91 36 4 1 11 10 5 0 2 3 0
XVI Bieńczyce 904,70 2 182,07 20 1 0 7 3 5 0 3 1 0

XVII
Wzgórza 

Krzesławickie
738,80 3 388,22 38 0 5 16 8 2 1 1 4 1

XVIII Nowa Huta 1 523,20 12 603,09 99 7 9 34 17 18 1 7 3 3
Razem Dzielnice 20 000,00 81 631,83 725 50 55 194 125 144 10 53 57 37
Razem projekty miejskie 10 000,00 168 148,86 224 5 18 61 42 48 8 9 18 15
Razem Kraków 30 000,00 249 780,69 949 55 73 255 167 192 18 62 75 52
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JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

jako ogólnomiejskie i 725 jako dzielni-
cowe. Zestawienie ilości zgłoszonych 
projektów, szacowanych kosztów ich 
realizacji w zgłoszonych projektach oraz 
środków przeznaczonych w BO na ten 

cel z uwzględnieniem podziału bran-
żowego oraz na dzielnice zestawiono  
w poniżej zamieszczonych tabelach:
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PROJEKTY DZIELNICOWE – DZIELNICA VI

ZESTAWIENIE ILOŚCI I WY-
CEN, W PODZIALE BRANŻO-
WYM, ZŁOŻONYCH PROJEK-
TÓW OGÓLNOMIEJSKICH 
I W DZIELNICY VI BRONOWICE

Miejskie Dzielnica VI 
Bronowice

ilość
wycena

ilość
wycena

Branża [tys. zł] [tys. zł]
1. Bezpieczeństwo 5 2 592,40 3 140,00
2. Edukacja 18 4 397,45 6 112,27
3. Infrastruktura 61 57 316,93 10 1 613,01

4. Sport 
i Infrastruktura sportowa 42 38 036,94 4 144,80

5.
Zieleń
i ochrona
środowiska

48 42 680,96 6 1 149,00

6. Infrastruktura rowerowa 8 5 489,56 2 151,00
7. Zdrowie 9 3 566,62 1 4,00
8. Kultura 18 6 326,10 9 161,77
9. Społeczeństwo 15 7 741,90 1 250,00

Razem 224 168 148,86 42 3 725,85

Złożone projekty w obu grupach –
ogólnomiejskie i dzielnicowe – i w po-
dziale branżowym, poddane zostały 
dwuetapowej weryfikacji pod wzglę-
dem formalno-prawnym.  

W pierwszym etapie ustalona zosta-
ła lista 500 projektów, bezwzględnie 
spełniających wymogi obowiązujące-
go regulaminu, które w podstawowej 
części dotyczą gwarancji wykonalno-
ści zgłoszonego projektu. W drugim 
etapie, w terminie do 26.08, możliwe 
było składanie odwołań w odniesieniu 
do 449 projektów negatywnie ocenio-
nych w pierwszym etapie. Złożono 105 
odwołań, w tym 87 dotyczących oceny 
projektów dzielnicowych i 24 odnośnie 
projektów ogólnomiejskich. Wyniki 1 
etapu weryfikacji projektów ogólno-
miejskich i w Dzielnicy VI Bronowice 
oraz ilości odwołań w etapie 2, zesta-
wiono w poniżej zamieszczonej tabeli:

Projekty
zgłoszone

Po weryfikacji
Etap 1 - wynik weryfikacji Etap 2

Pozytywny Negatywny
Złożone 
odwoła-
nia

ilość
wycena

ilość
wycena

ilość
wycena

ilość
[tys. zł] [tys. zł] [tys. zł]

Dzielnica 
VI 42 3 725,85 27 3 012,29 15 713,56

Dzielnice 
razem 725 81 631,83 385 340 87

Miejskie 224 168 148,86 115 80 351,79 109 87 797,07 24
Razem  

w Krakowie 949 249 780,69 500 449 105

Poniżej zamieszczono ostateczny 
wykaz projektów dzielnicowych oraz 
wybranych projektów ogólnomiejskich, 
dotyczących Dzielnicy VI Bronowice, 
które zostaną poddane głosowaniu:

1 Tradycja i nowoczesność – stroje Bro-
nowickie dla SP 50.

6 Płatne patrole Policji na terenie Dziel-
nicy 6 Bronowice.

7 ROZTAŃCZONE BRONOWICE – 2. edy-
cja, nauka tańca towarzyskiego i tań-
ców ludowych.

8 Nasadzenia krzewów, kwiatów na te-
renach zielonych dzielnicy, przy uli-
cach Balicka, Bronowicka, Lindego.

9 Budowa strefy wypoczynku w parku 
Młynówka Królewska.

10 Doposażenie placu zabaw przy ul. 
Młodej Polski.

11 W WAKACYJNYM RYTMIE, pięcio-
dniowy obóz taneczny dla dzieci  
w wieku szkolnym.

12 ROZTAŃCZONE MALUCHY, świat 
tańca sportowego

14 Toaleta Publiczna przy placu zabaw 
na Osiedlu Widok.

16 Dolina Rudawy dla pieszych i ro-
werzystów! Bezpieczne przejście dla 
pieszych przez ul. Na Błonie.

18 Toaleta publiczna: park Młynówka 
Królewska.

19 Budowa parku kieszonkowego pn. 

św. Wojciecha, w pasie „Parku Mły-
nówka Królewska”.

21 Bulodrom na terenie Parku Młynów-
ka Królewska.

23 Zakup strojów teatralnych i ludowych. 
24 Remont chodnika przy ul. Dytmara.
25 Łączymy dzielnice – budowa pode-

stu wzdłuż ulicy Na Błonie. 
26 NA SPACER I NA POCIĄG PO RÓW-

NYM CHODNIKU przy ul. Balickiej 
od przystanku Mydlniki.

27 Bronowice jak malowane. Wakacyj-
ne warsztaty malarskie.

29 Klasa w zieleni.
30 Kino Klon – bezpłatne seanse w Klu-

bie Kultury Mydlniki.
31 Mali Ratownicy, Szkolenia z pierw-

szej pomocy przedmedycznej.

32 Remont ulicy Leopolda Kmietowicza.
34Remont i modernizacja placu zabaw 

przy ul. Tetmajera.
37 Zakup biletów dla Seniorów Dziel-

nicy VI Miasta Krakowa.
38 Trasa Kulturowa Bronowice Małe – 

Mydlniki. Szlak oznaczony tablicami 
informacyjnymi.

39 NOWE KSIĄŻKI W NASZEJ BIBLIO-
TECE filia nr 23, ul. Balickia 297 oraz 
filia nr 24 ul. Na Błonie 13d.

40 Bądź jak Wyspiański – konkursy z na-
grodami.

41 Komfortowa Metoda Nauki Języka 
Obcego.

43 Kursy jazdy konnej dla początkują-
cych i zaawansowanych.
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
75 Rewitalizacja zielonej strefy parko-

wej przy Forcie Bronowice.

16 Bezpieczna i zielona Mydlnicka = 
większa pętla na Błoniach!.

220 Budowa wiaty autobusowej ul. Wal-
lek-Walewskiego/Czepca.

102 DARK PARK, ul. Rodakowskiego.
210 Park leśny w Krakowie, ul. Tetmajera.
7 Młynówka Królewska – najdłuższy 

park w Polsce!
67 Toaleta w Parku Młynówka Królewska.
64 Ul. Balicka – sygnalizacja świetlna, 

na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Za-
kliki z Mydlnik i ul. Myczkowskiego.

29 września
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 10:30-13:30
30 września
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 12:00-17:00
• Przedszkole nr 38 **
Jabłonkowska 29a, godz. 7:00-17:00
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 7:30-10:00
1 października
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 10:00-14:00
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”** 
ul. Na Błonie 7, godz. 16:00-18:00
2 października
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 10:00-14:00
3 października
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 10:00-14:00
• Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28, godz. 15:00-18:00
4 października
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 10:00-14:00
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”**
ul. Na Błonie 7, godz.8:00-14:00
6 października
• Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28, godz. 10:30-13:30

GŁOSOWANIE
Głosowanie odbędzie się w dniach 

od 28 września do 7 października 2019 
r. Uprawnieni do głosowania są miesz-
kańcy Krakowa bez względu na wiek  
i miejsce zameldowania.

Głosowanie odbędzie się tradycyjnie 
bądź przez Internet. 

Podczas jesiennego głosowania za-
planowano także niespodziankę – 100 
tabletów, które trafią do głosujących 
wybranych szczęśliwców.

Przez Internet możliwe jest głosowa-
nie na stronie: www.budzet.krakow.pl.

W Dzielnicy VI możliwe będzie rów-
nież głosowanie w punktach o poda-
nych poniżej lokalizacjach i terminach 
otwarcia:

7 października
• Rada Dzielnicy VI Bronowice **
ul. Zarzecze 124 A, godz. 12:00-17:00
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”** 
ul. Na Błonie 7, godz.8:00-11:00
Ponadto w okresie 
od 28 września do 7 października:
• Klub Kultury „Mydlniki” * 
ul. Balicka 289
pon.-pt.: godz. 9:00-16:00
• Klub Seniora w Miejskim Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie * 
ul. Gabrieli Zapolskiej 15
pon.-pt.: 12:00-16:00
• Biblioteka Kraków *
Filia nr 23, ul. Balicka 297
pon.: godz. 11:00-18:00
śr.: godz. 11:00-18:00
pt.: godz. 11:00-18:00
wt.: godz. 10:00-16:00
• Biblioteka Kraków *
Filia nr 24, ul. Na Błonie 13d
pon.-śr. i pt.: godz. 9:00-19:00
czw.: godz. 11:00-16:00

Powyższe informacje zostały opracowa-
ne na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Pana Mateusza Płoskonkę, Z-cę Dyrek-
tora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 
UMK, za co autor opracowania składa po-
dziękowanie. 

* Miejsca
    dostosowane do osób niepełnosprawnych 

* Miejsca
    z dostępem do komputera dla mieszkańców 

NIE PORZUCAJ PSÓW I KOTÓW W PRZYPADKOWYCH MIEJSCACH!
NIE ZOSTAWIAJ W LESIE, NA ŁĄCE, NIE WYRZUCAJ NA DRODZE!

„OKIENKA ŻYCIA”
 DLA PSA I KOTA W KRAKOWIE

W Krakowie uruchomiono kolejne dwa punkty (poza funkcjonującym od paru lat „Okienkiem Życia” w siedzibie KTOZ, 
 ul. Floriańska 53), w których można pozostawić niechcianego psa lub kota, gdzie zwierzę otrzyma fachową opiekę do czasu odebra-
nia przez schronisko:

◊ Klinika Weterynaryjna ARKA, ul. Chłopska 2a, Kraków – przyjmuje zwierzęta przez całą dobę;

◊ Hotel Dla Psów SZARIKTON , ul. Łużycka 111a (wjazd od ul. Bochenka), Kraków – przyjmuje zwierzęta w godzinach pracy hotelu.

Każdy kto z jakichś powodów postanowi oddać psa lub kota, może przyprowadzić go do „OKIENKA ŻYCIA” zupełnie anonimowo, 
zadzwonić na telefon lub domofon, a następnie oddać zwierzę pracownikowi. Oddający zwierzę zostanie poproszony o dobrowolne wy-
pełnienie anonimowego formularza wraz z krótką informacją o zwierzęciu, które ułatwią dalszą opiekę oraz adopcję. Zwierzę następnie 
przekazane będzie Krakowskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej. Pamiętajmy także, że inicjatywa „OKIENEK ŻYCIA” 
skierowana jest do właścicieli zwierząt, którzy z jakichś powodów nie mogą zapewnić im należytej opieki lub nie chcą się nimi dalej zaj-
mować. Nie są one przeznaczone dla znalezionych rannych lub chorych psów i kotów, które powinny trafić bezpośrednio do schroniska.

„OKIENKA ŻYCIA” przeznaczone są tylko dla psów i kotów, stąd prośba do mieszkańców, aby nie przynosić do nich innych zwierząt domowych tj. chomików, świnek morskich, 
myszy, papużek itp.
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VIII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 4 lip-

ca 2019 r. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr VIII/80/2019 
w sprawie dostępności „Psiego wybiegu” przy 
Młynówce Królewskiej.
Wprowadzono dostępność „Psiego wybiegu” 
mieszczącego się przy Młynówce Królewskiej  
w okolicach ul. Bandtkiego w godzinach od 
6.00 – 22.00. 
Wprowadzone aktualne godziny otwierania 
i zamykania obiektu spowodowały sprzeciw 
społeczny. Wskazane godziny zostały skon-
sultowane z mieszkańcami.
UCHWAŁA Nr VIII/81/2019 
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice do wydawania opinii oraz wy-
stępowania z wnioskami.
Upoważniono Zarząd do wydawania opinii 
oraz występowania z wnioskami, o których 
mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VI, 
w terminie od 05.07 do 28.08.2019 r.
UCHWAŁA Nr VIII/82/2019 
w sprawie rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2020.
Rada postanowiła o rozdysponowaniu środ-
ków wydzielonych do jej dyspozycji w nastę-
pujący sposób:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZUJĄCA KWOTA

ROBOTY BUDOW-
LANE PRZY ISTNIE-
JĄCYCH ŻŁOBKACH, 
PRZEDSZKOLACH 
I SZKOŁACH, KTÓ-
RYCH PROWADZENIE 
STANOWI ZADANIE 
WŁASNE GMINY

MCOO 100 000 zł

Przedszkole nr 38 – remont schodów 
i inne prace remontowe. 40 000 zł

SP nr 93 – wymiana podłogi linoleum 
i inne prace remontowe. 60 000 zł

ROBOTY BUDOW-
LANE ZWIĄZANE Z: 
OGRÓDKAMI JORDA-
NOWSKIMI, ZIELEŃ-
CAMI I SKWERAMI  

ZZM 10 000 zł

Nasadzenia drzew i roślin. 10 000 zł
Budowa  ogrodu jordanowskiego przy 
ul. Tetmajera (WPF). 0 zł

ROBOTY BUDOW-
LANE W ZAKRESIE 
DRÓG WEWNĘTRZ-
NYCH ORAZ DRÓG 
GMINNYCH KLASY 
DOJAZDOWEJ

ZDMK 1 102 000 
zł

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul 
Rydla 18-22 – wykonanie inwestycji wg.  
projektu (WPF).

1 000 000 
zł

Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek (WPF) . 0zł

Budowa oświetlenia 
na ul. Pod Strzechą – (WPF). 102 000 zł

Remonty dróg, chodników i oświe-
tlenia: • remont ul. Jadwigi z Łobzowa na 
odcinku od ul. Staszczyka do ul. Piastow-
skiej • remont chodnika przy ul. Grenadie-
rów • remont ul. Kmietowicza • remont 
chodników na ul. Żeleńskiego od posesji 
nr 41 do ul. Pasternik • remont chodni-
ków 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. Młodej Polski • remont ul. 
Brzezińskiego • remont chodników i zatok 
parkingowych po północnej stronie ul. 
Wiedeńskiej.

0 zł

ROBOTY BUDOWLA-
NE ZWIAZANE  
Z LOKALNĄ 
INFRASTRUKTURĄ 
SPORTOWĄ  
I REKREACYJNĄ 

ZIS 30 000 zł

KS „Bronowianka” – zakup pralko-su-
szarki. 15 000 zł

KS „Bronowianka” – remont i dobudowa 
ogrodzenia. 15 000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATO-
WE, KULTURALNE, SPORTOWE 
I REKREACYJNE 

153 700 zł

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

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki

11 800 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic.

CM im. H. 
Jordana

30 900 zł

Zeszyty historyczno-
-literackie. 3 500 zł

Projekty edukacyjne. 3 000 zł
Organizacja wernisażu 
i druk katalogu na wy-
stawę malarstwa z okazji 
Dni Bronowic.

3 000 zł

Święto 
Ulicy Tetmajera. CK

Dworek Bia-
łoprądnicki

15 000 zł

Korowód 
Bronowicki. 4 000 zł

SP nr 50 – Wielkanoc 
w Bronowicach. MCOO 1 000 zł

SP nr 138 – 
Dzień Mydlnik.

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki

8 000 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Konkurs Palm. MCOO 1 600 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny konkurs Szopek. MCOO 1 000 zł

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

MCOO 700 zł

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

MCOO 800 zł

SP nr 153 – międzysz-
kolny konkurs pt. „Je-
stem genialnym dziec-
kiem, czyli pokaż co 
potrafisz”.

MCOO 2 000 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów sportowych 
w siatkówce.

MCOO 1 200 zł

SP nr 93 – międzyszkolna 
gra terenowa pt. „Ślada-
mi Młodej Polski w Bro-
nowicach”.

MCOO 1 200 zł

Przedszkole nr 38 – cykl 
zawodów sportowych 
dla dzieci oraz młodzie-
ży „od przedszkolaka do 
starszaka”.

MCOO 2 000 zł

SP nr 93 i SP nr 138 – 
Cykl zawodów sporto-
wych dla dzieci i mło-
dzieży „od przedszko-
laka do starszaka”. 

MCOO
po 

1 500 zł

Organizacja koncertów 
w amfiteatrze. CM im. H. 

Jordana

10 000 zł

Organizacja kina let-
niego w amfiteatrze. 6 000 zł

Przedszkole nr 38, Przed- 
szkole nr 77 i Przedszko- 
le nr 82 – festyn z okazji 
„Dnia Rodziny”.

MCOO

po 500 zł

Przedszkole nr 77 – 
organizacja między-
przedszkolnego kon-
kursu „Wiedzy patrio-
tycznej”.

500 zł

SP nr 50 – organizacja 
międzyszkolnego kon-
kursu recytatorskiego.

500 zł

Budowa trasy historycz-
no-kulturowej „Brono-
wice-Mydlniki”.

WT 10 000 zł

SP nr 50 akcja „Sprzą-
tanie w Bronowicach 
Małych – Struga Bro-
nowicka”.

MCOO 500 zł

Akademia Seniora – 
spotkania z kulturą, 
wyjazdy ogólnouspraw-
niające i edukacyjne 
połączone z zajęciami 
ruchowymi oraz rekre-
acyjno-integracyjnymi, 
rekreacyjne zajęcia z te-
nisa dla klubów seniora 
w Dzielnicy VI.

MDDPS 31 000 zł

PROGRAM POPRAWY BEZPIE-
CZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ 
KRAKÓW „BEZPIECZNY KRAKÓW” 

59 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
materiałów profilak-
tycznych.

SMMK

2 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
nagród rzeczowych dla 
uczestników konkur-
sów, festynów, akcji 
„Bezpieczne ferie” oraz 
„Bezpieczne wakacje” 
organizowanych na tere-
nie dzielnicy.

2 500 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – płatne pa-
trole wg. wskazań dziel-
nicy.

11 500 zł

Komenda Miejska Policji 
(Komisariat IV) – zakup 
materiałów dydaktycz-
no-profilaktycznych
i odblasków dla dzieci.

OC

2 500 zł

dofinansowanie zakupu 
radiowozu policyjnego 
nieoznakowanego seg-
mentu C (współfinanso-
wanie wraz z Dzielnicą V 
Krowodrza i Dzielnicą VII 
Zwierzyniec).

15 500 zł

Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
(JRG3) – zakup sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego.

KM PSP 25 000 zł

UWAGA!
Na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie 

głosujemy 
od 28 września do 7 października, 

a na projekt: Tradycja i kultura naszą siłą. Przyłącz 
się do nas. Tworzymy Krakowski Teatr Regionalny 
„Złoty Róg”, w Małopolskim BO

                                 tylko do 30 września!
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IX sesja Rady Dzielnicy VI Brono-
wice odbyła się 29 sierpnia 2019 

roku. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr IX/85/2019 
w sprawie wprowadzenia wieloletniego pro-
gramu zagospodarowania parku Młynówka 
Królewska oraz zabezpieczenia środków na 
jego realizację.
Rada zawnioskowała o zabezpieczenie środ-
ków finansowych w Wieloletnim Planie Fi-
nansowym Miasta Krakowa w celu zagospo-
darowania najdłuższego parku miejskiego  
w Polsce – Młynówki Królewskiej – na całej 
jego długości (od początku przy rzece Ruda-
wie w Mydlnikach do końca w rejonie ul. Re-
toryka w dzielnicy Stare Miasto).
UCHWAŁA Nr IX/86/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.
W § 1 zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 r.  
z uwzględnieniem Uchwały Nr LIV/416/2018 
z 23.08.2018 r., Uchwały Nr IV/41/2019 
z 21.03.2019 r., Uchwały Nr V/54/2019  
z 25.04.2019 r., Uchwały Nr VII/71/2019  
z 27.06.2019 r.  w następujący sposób: z za-
dania: „Remonty dróg, chodników i oświe-
lenia ● remont ul. Przybyszewskiego na od-
cinku od ul. Lea do ul. Armii Krajowej ● re-
mont ul. Jadwigi z Łobzowa na odcinku od 
ul. Staszczyka do ul. Piastowskiej ● remont 

UCHWAŁA Nr VIII/83/2019 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozy-
tywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismem Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-07.7123.411.2019.AP z 13.06.2019 r.
UCHWAŁA Nr VIII/84/2019 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla 
zamierzenia inwestycyjnego: budowa budyn-
ku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. 
Rydla w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała ustalenie wa-
runków zabudowy dla zamierzenia inwesty-
cyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem podziemnym, 
naziemnymi miejscami postojowymi, droga-
mi wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, 
wjazdem i budową zbiornika retencyjnego na 
działkach nr 62/10, 69/3, 66/6, 588, 589 
obr. 3 Krowodrza, przy ul. Rydla w Krakowie” 
z uwagi na: 
» silny sprzeciw społeczny mieszkańców,
» zawnioskowanie o uwzględnienie poniż-
szych postulatów: 
● obniżenie wysokości planowanej inwestycji 
● zwiększenie powierzchni biologicznie czyn-
nej 
●zastosowanie dachu dwuspadowego w pla-
nowanej inwestycji.

• • •

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 88 900zł

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

SZ

6 500 zł

Integracyjne Dni Brono-
wic (możliwość wyło-
nienia wykonawcy ze-
wnętrznego w zakresie 
realizacji zadania.

15 000 zł

Wykonanie przejść me-
dialnych wg. wskazań 
dzielnicy.

ZDMK 20 000 zł

Spotkania integracyjne 
wigilijne dla osób star-
szych i niepełnospraw-
nych – mieszkańców 
dzielnicy.

MOPS

1 200 zł

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

1 200 zł

Mamo, tato odpocznij, 
zajęcia w wodzie dla 
rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych – kon-
kurs ofert.

SZ 6 000 zł

Zasiłki celowe lub celo-
we specjalne na dofi-
nansowanie leków dla 
osób starszych.

MOPS 12 000 zł

Organizacja zajęć dla 
niepełnosprawnych w 
Klubie Kultury „Mydl-
niki”.

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki

15 0500 zł

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

SZ 12 000 zł

DZIELNICOWY
PROGRAM OCHRO-
NY ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ:
Program szczepień 
ochronnych przeciw 
grypie po 65. roku ży-
cia.

SZ 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIE-
RANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH 
SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATO-
WYCH, KULTURY, SPORTU, POMO-
CY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 

105 200 zł

Filia nr 23 Biblioteki 
Kraków – zakup książek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 23
3 000 zł

Filia nr 24 Biblioteki 
Kraków – zakup książek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 24
3 000 zł

KK Mydlniki – Dofinan-
sowanie działalności 
zespołu „Mali Mydlni-
czanie”

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki

8 000 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu muzycznego.

2 000 zł

Przedszkola nr: 38, 77, 
137 i 82 – organiza-
cja różnych wydarzeń 
przedszkolnych. 

MCOO
po 

1 000 zł

KK Mydlniki – Klub Pucha-
tek – zakup pomocy dy-
daktycznych i zabawek.

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki

2 000 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.

MCOO
po

4 000 zł

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

ZSO Nr 1
ZSGDiGW
ZSO Nr 7
MCOO

po
4 000 zł

SP nr 93 – program 
„Mój Trener”.

SP
8 000 zł

Program „Aktywny 
Krakowianin”. 5 000 zł

Zasiłki celowe lub ce-
lowe specjalne na do-
finansowanie kosztów 
ogrzewania dla potrze-
bujących – mieszkań-
ców Dzielnicy VI.

MOPS

8 000 zł

Spotkanie integracyjno-
-edukacyjne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych oraz zagro-
żonych wykluczeniem 
społecznym.

1 200 zł

Projekt
„Projektownia” – warsz-
taty dla rodzin.

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki
2 000 zł

SP nr 93 – zakup 
i montaż szafek.

MCOO

6 500 zł

SP nr 50 i 138 – zakup 
i montaż szafek .

po 
4 000 zł

Zajęcia z zakresu nauki 
szycia, w tym zakup ma-
teriałów dla Klubu Kultu-
ry „Mydlniki”.

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki
1 500 zł

Zakup narzędzi do
prowadzenia diagnozy 
i terapii integracji sen-
sorycznej u dzieci.

PPP nr 2 3 000 zł

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

MHK 8 000 zł

WSPÓŁPRACA Z OR-
GANIZACJAMI POZA-
RZĄDOWYMI DZIA-
ŁAJĄCYMI NA OB-
SZARZE DZIELNICY

0 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BD 34 549 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI. 15.549 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI. 10 000 zł

Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI. 1 500 zł

Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI. 6 000 zł

Doposażenie, 
remont tablic infor-
macyjnych na terenie 
Dzielnicy VI.

ZIKiT 1 500 zł

OBSŁUGA 
ADMINISTRACYJNO-BIUROWA 8 549zł

Zakup artykułów 
spożywczych. OU 3 549 zł

Zakup tonerów. IT 5 000 zł

ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE 
(REZERWA 5%) 23 569 zł

POZOSTAŁE WYNIKAJACE
Z ZAPISÓW STATUTOWYCH 0 zł

SUMA: 1 727 467 
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.

◁▷

chodnika przy ul. Grenadierów ● remont ul. 
Kmietowicza ● remont chodników na ul. Że-
leńskiego od posesji nr 65 b do ul. Pasternik 
● remont chodników wewnętrznych przy: ul. 
Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy 
Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, ul. Jadwigi  
z Łobzowa 15, 17 ● remont ul. Młodej Pol-
ski” na zadanie: „Remonty dróg, chodników 
i oświetlenia: ● remont ul. Przybyszewskiego 
na odcinku od ul. Lea do ul. Armii Krajowej 
● remont chodników na ul. Żeleńskiego od 
posesji nr 65 b do ul. Pasternik ● remont ul. 
Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. Stasz-
czyka do ul. Piastowskiej ● remont chodnika 
przy ul. Grenadierów ● remont ul. Kmieto-
wicza ● remont chodników wewnętrznych 
przy: ul. Rydla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
ul. Krzywy Zaułek 3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, 
ul. Jadwigi z Łobzowa 15, 17 ● remont ul. 
Młodej Polski” (kwota 267 825 zł i realizator 
ZDMK pozostały bez zmian).

W § 2 przeniesiono środki finanso-
we z zadania przyjętego Uchwałą LIII/ 
400/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 26.07.2018 r., z uwzględnieniem: Uchwa-
ły Nr IV/41/2019 z 21.03.2019 r., Uchwa-
ły Nr V/54/2019 z 25.04.2019 r. w nastę-
pujący sposób: 
kwotę 21 152 zł z zadania: „Wykonanie 
przejść medialnych wg. wskazań dzielnicy” 
(realizator ZDMK) na zadanie: „Zakup bile-
tów do kin, teatrów, na koncerty i inne wyda-
rzenia kulturalne (dofinansowanie)” (realiza-
tor CM im. H. Jordana). 

W § 3 przeniesiono środki finansowe  
z zadania przyjętego Uchwałą Nr IV/41/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 21.03.2019 r. 
z uwzględnieniem Uchwały Nr IV/42/2019  
z 21.03.2019 r. w następujący sposób: 
kwotę 6 063 zł z zadania: „Zajęcia uspraw-
niające w wodzie – w trybie art. 19 a” (reali-
zator SZ) na zadanie: „Zakup biletów do kin, 
teatrów, na koncerty i inne wydarzenia kultu-
ralne (dofinansowanie)” (realizator CM im. 
H. Jordana). 
UCHWAŁA Nr IX/87/2019 
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2019.
Rada zawnioskowała o dokonanie przeniesie-
nia środków finansowych na „Obsługę Dziel-
nic” w roku 2019 w następujący sposób:
» kwotę 18 zł z § 4110 (składki na ubezpieczenie 
społeczne), 
» kwotę 53 zł z § 4120 (składki na fundusz pracy), 
» kwotę120 zł z § 4260 (zakup energii), 
» kwotę 405 zł z § 4360 (opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych), 
przeniesiono na § 4210 (zakup materiałów i wy-
posażenia) – w sumie 596 zł.
UCHWAŁA Nr IX/88/2019 
w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych 
przez ul. Zarzecze.
Rada zawnioskowała o wyznaczenie oznako-
wanego, bezpiecznego przejścia dla pieszych 
przez ul. Zarzecze w rejonie ul. Olkuskiej  
i Popiela (od południa), na wysokości traktu 
pieszego na terenie os. Widok (od północy), 

z uwzględnieniem zachowania okazałych 
gatunków drzew po północnej stronie ulicy. 
Przybliżoną lokalizację oznaczono kołem na 
poniższym załączniku. Jest to miejsce, gdzie 
przecina się szereg ciągów pieszych z różnych 
kierunków: 
» kończy się tu bez kontynuacji szeroka ale-
ja biegnąca przez centralną część os. Widok, 
» doprowadza tu szeroki trotuar wzdłuż ul. 
Zarzecze, 
» wiedzie tu chodnik do i z przystanków auto-
busowych przy ul. Armii Krajowej.

W tym rejonie kumuluje się pieszy ruch 
mieszkańców osiedla Widok-Zarzecze w kie-
runku przystanków komunikacji publicznej, 
zespołu przychodni, placówek oświatowych, 
pawilonów usługowych i punktów handlo-
wych zlokalizowanych na terenie osiedla Wi-
dok. Równocześnie w tym miejscu biegnie  
z północy na południe trakt w kierunku tere-
nów rekreacyjnych doliny Rudawy.
UCHWAŁA Nr IX/89/2019 
w sprawie opinii do projektu zagospodarowa-
nia ogródka jordanowskiego przy ul. Tetma-
jera w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt za-
gospodarowania terenu w ramach zadania: 
„Modernizacja ogródka jordanowskiego 
przy ul. Tetmajera w Krakowie”, po wpro-
wadzeniu korekty w projekcie. Zawniosko-
wano o takie usytuowanie urządzeń i ciągów 
komunikacyjnych ogródka jordanowskiego, 
aby istniejący drzewostan nie uległ uszko-
dzeniu lub korekcie.
UCHWAŁA Nr IX/90/2019 
w sprawie wniosku dotyczącego projektu bu-
dowy chodnika przy ul. Katowickiej w Kra-
kowie.
Rada wniosła o przedstawienie do ponownej 
opinii dokumentacji projektowej dla zada-
nia – budowa chodnika przy ul. Katowickiej 
w Krakowie, po uwzględnieniu poniższych 
postulatów. Poproszono o dostosowanie sze-
rokości budowanego chodnika do już istnieją-
cego chodnika na odcinku od posesji 12 c do 
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skrzyżowania z ul. Władysława Żeleńskiego,  
a następnie do skrzyżowania z ul. Pasternik. 
Powyższe ustalenia zostały dokonane podczas 
spotkania z Dyrekcją Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie po-
nad cztery lata temu (przed skierowaniem 
wniosku o jego budowę). Było to związane  
z potrzebą poszerzenia bezpiecznika do szero-
kości istniejącego chodnika, w świetle braku 
możliwości wytyczenia kolejnego przejścia 
dla pieszych, w tym miejscu i brakiem moż-
liwości bezpiecznego dotarcia osób z wózka-
mi do przychodni dziecięcej, znajdującej się 
na końcu przedmiotowego chodnika. O ile 
zasadnym jest poszerzenie bezpiecznika, to 
szerokość 2 metry jest niewspółmierna do 
potrzeb pieszych w tym miejscu i w sposób 
negatywny wpłynie na ład architektoniczny 
tego obszaru.
Należy zauważyć, że ten niewielki odcinek 
byłby najszerszy na tym terenie i niepropor-
cjonalny do potrzeb. Ponadto należy zwrócić 
uwagę, że w związku z przedłużającym się 
procedowaniem projektu budowy chodni-
ka w ubiegłym roku wobec katastrofalnego 
stanu technicznego ww. odcinka  został on 
wyremontowany (niestety bez poszerzenia) 
ze środków Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr IX/91/2019 
w sprawie opinii do projektu budowy chodni-
ka na ul. Łupaszki w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt budo-
wy chodnika na ul. Łupaszki, od ul. Balickiej 
do torów kolejowych, jednocześnie wniosku-
jąc o dokładne przenalizowanie raz jeszcze 
możliwości zaprojektowania miejsc parkin-
gowych, pomiędzy wjazdami na wysokości 
działki nr 14/42 obr. 48 Krowodrza, zgodnie 
z koncepcją i planem sytuacyjnym  z paździer-
nika 2018 r.

Załącznik do uchwały Nr IX/88/2019



CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA

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

GIEŁDA KWIATOWA

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

GIEŁDA RTV

WARSZTAT

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

GIEŁDA STAROCI

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

GIEŁDA ZOOLOGICZNA

Od poniedziałku do piątku; w godzinach 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 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


