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tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
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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

STRAŻ MIEJSKA KONTAKT (m.in. dla 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

INFOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 
800 190 590

WOJEWÓDZKA STACJA 
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA:
• alarmowy: 667 881 188;
• informacyjny: 12 254 94 16, 12 254 95 00;
• dni robocze 8.00–20.00: 12 254 94 34, 12 254 94 37
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InPost przekazał na potrzeby Wydziału 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu 
Miasta Krakowa trzy specjalistyczne Pacz-
komaty „Urząd 24”. Pozwolą one miesz-
kańcom załatwiać sprawy urzędowe bez 
potrzeby wchodzenia do budynku i bezpo-
średniego kontaktu z urzędnikami. 

To rozwiązanie jest nie tylko odpo-
wiedzią na potrzebę usług bezkontak-
towych. To także duży krok w realizacji 
idei zarządzania miastem opartym na 
założeniach „Smart Cities”, które jest 
projektowane z myślą o poprawie stan-
dardu życia mieszkańców.  Planowane 
są kolejne instalacje maszyn przy urzę-
dach miast w całej Polsce. 

Paczkomaty zostaną zamontowane 
przy trzech siedzibach Wydziału Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców:
● przy al. Powstania Warszawskiego 10,
● na osiedlu Zgody 2 w Nowej Hucie  
● przy ul. Wielickiej 28A. 
Dokumenty można odebrać w maszynie 
znajdującej się przy tej siedzibie urzędu, 
w której składano wniosek. Jeśli wnio-
sek został złożony elektronicznie, to do-
kumenty można odebrać z paczkomatu 
przy al. Powstania Warszawskiego 10. 

Składając wniosek w załatwianej 
przez siebie sprawie, należy zapytać 
urzędnika czy możliwe jest odebranie 
dokumentów z paczkomatu. InPost po-
informuje przez sms na podany numer 
telefonu, gdy dokumenty będą czekać 
na odbiór w skrzynce maszyny. W wia- 
domości będzie widoczny kod potrzebny 
do jej otworzenia oraz maksymalny ter-
min odbioru dokumentów z maszyny. 
InPost w trakcie pandemii rekomendu-
je wygodny i bezpieczny odbiór doku-
mentów zdalnie, przy pomocy darmo-
wej aplikacji InPost Mobile z poziomu 
smartfona, zamiast standardowego uży- 
cia panelu dotykowego. Takie rozwiąza-
nie profilaktycznie zapobiega przenosze-
niu się wirusa.

Na chwilę obec-
ną mieszkańcy przez 
Paczkomat „Urząd 24” 
w Wydziale Ewiden-
cji Pojazdów i Kierow-
ców Urzędu Miasta 
Krakowa mogą:
• otrzymać dodatko-
wą tablicę rejestracyj-
ną na bagażnik;
• wymienić dowód re-
jestracyjny z powodu 
braku miejsca na ba-
danie techniczne;
• otrzymać wtórnik do-
wodu rejestracyjnego; 

• otrzymać wtórnik karty pojazdu;
• otrzymać wtórnik tablic rejestracyjnych; 
• wymienić dowód rejestracyjny, jeśli 
istnieją zmiany w dowodzie, powodują-
ce konieczność jego wymiany;
• otrzymać wtórnik prawa jazdy;
• otrzymać wtórnik pozwolenia na kie-
rowanie tramwajem;
• otrzymać profil kandydata na kierowcę;
• otrzymać międzynarodowe prawo jazdy; 
• otrzymać wpis kwalifikacji zawodowej 
(kod 95 – pod warunkiem wcześniejszego 
zwrotu dotychczasowego prawa jazdy).

Szczegółowe informacje oraz proce- 
dury, dotyczące załatwiania spraw w Wy- 
dziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
UMK można znaleźć na stronie interne-
towej bip.krakow.pl oraz pod numerem 
informacji telefonicznej: 12 616 91 09. 
(czynna w godzinach 7:40 - 15:30).

JAK WYSŁAĆ?

1. Wejdź na stronę:
 urzad24.inpost.pl/miastokrakow
2. Wypełnij formularz nadania. Pamiętaj 
o podaniu poprawnych danych, w tym nu-
meru telefonu i adresu mailowego.
3. Opłać usługę przy pomocy wygodnej płat-
ności bezgotówkowej.
4. Nadaj niezbędne dokumenty w dowol-
nym paczkomacie na określonym terenie 
Krakowa.
5. Gdy urząd otrzyma nadane przez Cie-
bie dokumenty, otrzymasz powiadomienie  
w aplikacji InPost Mobile, e-mail i/lub SMS.

JAK ODEBRAĆ?

1. Składając wniosek w urzędzie zaznacz, by 
dokument wydano Ci poprzez paczkomat.
2. Poinformujemy Cię, gdy Twoje dokumenty 
będą gotowe do odbioru.
Otrzymasz powiadomienie w aplikacji InPost 
Mobile, e-mail i/lub SMS.
3. Udaj się do paczkomatu wskazanego  
w otrzymanym powiadomieniu i odbierz do-
kumenty. 
4. Dokumenty poczekają na Ciebie w paczko-
macie przez 48h. Jeśli nie możesz ich odebrać – 
podaj kod odbioru znajomemu.
5. Gdy otworzysz wskazaną skrytkę pacz-
komatu, urząd otrzyma powiadomienie, że 
odebrałeś swoje dokumenty.

Wejdź na naszą stronę internetową,
wypełnij formularz zgłoszeniowy
i umów się na rozmowę
z doradcą zawodowym.

Porozmawiaj z doradcą, odkryj jakie
możliwości dają Kierunek Kariera
i kierunek Kariera Zawodowa
oraz jak najlepiej je wykorzystać.

U Twojego doradcy zamów bony,
na szkolenia językowe,
komputerowe i inne ogólne.
Możesz otrzymać do 180 bonów
o wartości 2700 zł

Zapisz się na wybrane szkolenie
w Bazie Usług Rozwojowych.
Zapłać za nie bonami. Ukończ kurs
i podnieś swoje kwalifikacje!

Podpisz umowę o dofinansowanie
i wpłać 15% wartości
zamawianych bonów na podany
w umowie numer konta.

Samodzielnie zamów bony
na szkolenia i kursy zawodowe
przez formularz na stronie.
Możesz otrzymać do 337 bonów
o wartości 5055 zł.

Sprawdź, czy możesz zostać uczestnikiem naszych projektów.
Szczegóły oferty oraz rejestracja na stronie

www.kierunek.pociagdokariery.pl

Więcej informacji:
urzad24.inpost.pl
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◁▷

Granice sporządzanego MPZP „Os. Widok”

Ul. Krzywy Zaułek/Rydla (fot. M. Turek)

Realizacja zadania obejmującego 
modernizację dróg wewnętrz-

nych w obrębie ulic Lucjana Rydla, Ja-
dwigi z Łobzowa, Adama Staszczyka  
i Bronowickiej wraz z ul. Krzywy Zaułek 
powoli zmierza do realizacji.

Poniżej krótka historia tej inwestycji. 
Pierwszy etap tego zadania – niewielki 
remont ulicy Jadwigi z Łobzowa – bocz-
nej został wykony w zeszłym roku. Po-
zwolenie na budowę dla etapu drugiego – 
obejmujące ul. Lucjana Rydla, zostało 
wydane w styczniu ubiegłego roku. Na-
stępnie sporządzono dokumentację wy-
konawczą dla tego etapu. Niestety w 2019 
roku nie został zorganizowany przetarg 
na wykonawstwo, a pieniądze w budżecie 
miasta zostały przesunięte na rok 2020.  
W tym roku plany pokrzyżował Covid. 
We wrześniu sprawy posunęły się na-
przód, ponieważ dla etapu trzeciego –  

Modernizacja dróg osiedlowych 
przy ulicach Lucjana Rydla i Krzywym Zaułku

ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

największego, obejmującego między in-
nymi ul. Krzywy Zaułek, uzyskano decy-
zję o pozwoleniu na budowę, a teraz spo-
rządzana jest dokumentacja wykonawcza. 

WYŁOŻENIE DO 
PUBLICZNEGO WGLĄDU

części projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Os. Widok”
wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko i niezbędną dokumentacją

do 17 listopada 2020 r.
Uwagi należy składać 

w nieprzekraczalnym terminie 

do 1 grudnia 2020 r. 
Uwagi należy składać z podaniem oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska 

albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

Uwagi można składać:
◆ na piśmie w UMK, w Punktach Obsługi Mieszkań-
ców lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej 
obsłudze klienta – poprzez wrzucenie do odpo-
wiedniego pojemnika w pobliżu wejścia do budyn-
ku UMK ◆ drogą pocztową na adres: Urząd Miasta 
Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. 
Mogilska 41, 31-545, Kraków ◆ drogą elektronicz-
ną (maile należy kierować na adres: uwagi-bp@
um.krakow.pl) lub formularza zamieszczonego  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne 
oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz niezbędną dokumentacją udostępnio-
ny zostanie do wglądu poprzez: 
◊ bezpośredni kontakt i obsługę obywate-
li w Wydziale Planowania Przestrzennego 
UMK (ul. Mogilska 41, parter) w godz. 8.00-
15.00 (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt). 

Projekt można zobaczyć wyłącznie po uprzed-
nim umówieniu i potwierdzeniu wizyty ma-
ilem pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl 
lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 
12 616 85 42;
◊ zamieszczenie projektu planu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko na stro-
nie internetowej: 
www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Obecnie ZDMK (dawniej 
ZIKiT) – realizator tej in-
westycji, planuje ponow-
ne przesunięcie środków 
na przyszły rok i ogłosze-
nie przetargu dla pierw-
szego i drugiego etapu 
jednocześnie.

Jest więc duża szan-
sa, że wreszcie w przy-
szłym roku zobaczą Pań-
stwo efekty wieloletnich 
zabiegów o tak potrzeb-
ną dla mieszkańców in-
westycję.

Centrum Praw Kobiet to fundacja z 25-letnim do-
świadczeniem, która niedawno otworzyła swój od-

dział w Krakowie. 
Świadczymy bezpłatną pomoc prawą i psychologiczną 

kobietom doświadczającym przemocy. Fundacja pomaga, 
oferując wsparcie wszystkim kobietom, które tego potrze-
bują w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, asysty w sądzie czy za-
pewnienia bezpiecznego schronienia. Centrum Praw Kobiet prowadzi również otwarte 
warsztaty edukacyjne i spotkania. 

W czasie epidemii koronawirusa można kontaktować się z nami: 
mailowo: cpk_krakow@cpk.org.pl oraz telefonicznie: 780 079 988. 

Mimo obecnej trudnej sytuacji jesteśmy tu, by Ci pomóc.
◊ Informacje o Centrum Praw Kobiet: www.cpk.org.pl
◊ Całodobowy telefon interwencyjny: 600 070 717
◊ Kontakt z oddziałem krakowskim:

pon.-pt., w godz. 10.00-18.00
kom. 780 079 988

◊ e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

Zachęcamy także do śledzenia 
naszego profilu na portalu Facebook

 (Centrum Praw Kobiet Kraków). 
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W plebiscycie Gazety Krakowskiej czytelnicy przyznali mu tytuł 
„Osobowość Roku 2016”, w kategorii „Praca społeczna i charytatywna” 

Bogdan Smok w towarzystwie Prezydenta i osób wyróżnionych odznaką „Honoris Gratia”

Kolejne wyróżnienia 
dla naszych Członków Rady 
Dzielnicy

W ostatnim czasie Prezydent 
Miasta Krakowa, prof. Jacek 

Majchrowski, uhonorował Przewodni-
czącego naszej Rady Dzielnicy odznaką 
„Honoris Gratia”. Jak wszyscy zapewne 
wiedzą, jest to wyróżnienie dla osób za-
służonych dla Miasta Krakowa. 

Bogdan Smok, jako dyrektor, przez 
16 lat czynnie brał udział w życiu spo-
łeczności Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla dzieci niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Jego praca 
została uhonorowana Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej oraz licznymi na-
grodami Ministra Edukacji. Angażował 
się również w pracę społeczną na rzecz 
dzieci, które otaczał troskliwą opieką i to 
właśnie na wniosek Towarzystwa Przy-

WOJCIECH LITWICKI

jaciół Dzieci został mu przyznany ho-
norowy tytuł „Przyjaciel Dziecka”.

Od 16 lat jego aktywność jest zwią-
zana z Radą Dzielnicy VI, w strukturach 

której pełnił funkcję przewodniczące-
go Komisji Edukacji i Sportu (kadencja 
2002-2006) i przewodniczącego Rady i 

Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice (ka-
dencje 2006-2018). 
W kadencji 2010-
2014 pracował także 
jako Radny Miasta 
Krakowa. 
W rankingu Samo-
rządowców, w ka-
dencji 2010-2014, 
został uznany naj-
lepszym Radnym 
Dzielnic.

Wiele satysfakcji 
i radości przyniosła 
mu działalność na 
rzecz sportu. Jako 
trener II klasy judo 
przez kilkanaście 

lat pracował z dziećmi i młodzieżą, był 
też sędzią związkowym judo. Swoją 
wiedzę i doświadczenie zdobyte w spo-
rcie wykorzystywał później w pracy  

z młodzieżą i dorosłymi osobami nie-
pełnosprawnymi intelektualnie, w za-
kresie sportu, rekreacji i rehabilitacji.

Jego aktywność wiążę się także ze 
Stowarzyszeniem Mieszkańców Bro-
nowic oraz Stowarzyszeniem „SENIO-
RZY-RAZEM”. W latach 2015-2016 był 
organizatorem i koordynatorem Olim-
piady Seniorów EDF POLSKA w lekkiej 
atletyce, nordic walkingu, tenisie stoło-
wym, szachach i pływaniu. 

W plebiscycie Gazety Krakowskiej 
w roku 2017 czytelnicy przyznali mu ty-
tuł „Osobowość Roku 2016”, w kategorii 
„Praca społeczna i charytatywna”.

Bogdan Smok to oddany Bronowi-
com człowiek, niezwykle aktywny, pełen 
inwencji Przewodniczący Rady Dziel-
nicy. Nadal uprawia sport, a w szcze-
gólności sztuki walki. Uwielbia piesze 
wędrówki i rozmowy z ludźmi, potrafi 
ich słuchać i na ile to jest możliwe, służy 
pomocą w rozwiązywaniu codziennych 
problemów.

Zakupy dla seniorów w okresie pandemii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wznawia usługę „Zakupy dla Seniora”, adresowaną 

do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60. roku życia, którzy mieszkają samotnie lub  
z drugą osobą w podeszłym wieku albo z niepełnosprawnością.

Ze względu na ograniczone możliwości transpor-
towe MOPS prosi o zgłaszanie się wyłącznie osoby, 
które pozostają w swoich domach i nie mogą liczyć 
na pomoc w zakupach ze strony rodziny, sąsiadów, 
znajomych.

► W celu dotarcia z usługą do jak najwięk-
szej liczby osób, kwota zgłaszanych zaku-
pów nie może być wyższa niż 100 zł. 
► Konieczność dokonania zakupów  moż-
na zgłosić raz w tygodniu.
► Pracownicy Ośrodka będą dokonywać 
zakupów wyłącznie podstawowych arty-
kułów spożywczych, środków czystości i hi- 

gienicznych, w ilościach niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania, w wybra-
nym hipermarkecie posiadającym szeroki 
asortyment artykułów.
► Koszt zakupu niezbędnych artykułów 
pokrywa zainteresowany!
► Przy zgłoszeniu należy podać personalia, 
numer telefonu i PESEL w celu weryfikacji.

Zgłoszenia przyjmuje
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

pod numerem telefonu +48 695 802 255 
 od poniedziałku do piątku 

od godz. 8.00  do godz. 13.00 
lub do wyczerpania możliwości dowozu. 

Zakupy będą dostarczane w następnym 
dniu roboczym po zgłoszeniu.

źródło: MOPS Kraków
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Występ zespołu Elvis'56, który podbił serca publiczności (fot. W. Litwicki)

Jedną z wielu atrakcji był minigolf

Impreza odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
W tle występ zespołu Małe Słowianki

W promieniach zachodzącego słońca...

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

INTEGRACYJNE DNI BRONOWIC

Przyjmując w lipcu 2019 roku bu-
dżet na rok 2020, Rada naszej 

Dzielnicy zaplanowała organizację Dnia 
Bronowic na czerwiec tego roku.  Nic nie 
wskazywało na to, że będziemy musie-
li zmierzyć się z trudnym wyzwaniem 
jakim stała się pandemia Covid 19. Od 
wielu przedsięwzięć trzeba było odstąpić 
i wiele zamierzeń przełożyć na później-
szy okres. I tak też stało się z organiza-
cją tradycyjnego Dnia Bronowic, który 
wpisywał się corocznie w kalendarz im-
prez naszej Dzielnicy. Ta nieoczekiwana 
sytuacja zrodziła zasadnicze pytanie: czy 
w ogóle się uda zorganizować dzień in-
tegracji mieszkańców, w amfiteatrze na 
os. Widok? Liczna grupa mieszkańców, 

w trakcie przypadko-
wych spotkań, zasypy-
wała mnie pytaniami 
czy impreza ta dojdzie 
do skutku. Po licznych 
dyskusjach i przemy-
śleniach, Zarząd uległ 
grupie optymistów i po- 
stanowił, że Dzień Bro-
nowic zostanie przenie-
siony na 20 września. 
Była to dość ryzykowna 
decyzja, ponieważ sytu- 
acja w kraju nie dawała gwarancji, że 
wirus zostanie opanowany i czy pogoda 
w tym czasie dopisze.

Na tydzień przed wyznaczonym 
dniem, wraz z Centrum Młodzieży im. 

dr. Henryka Jordana,  mieliśmy dopięte 
na ostatni guzik sprawy organizacyjne  
i zawarte umowy na wszystkie atrakcje, 
jakie przewidywaliśmy „zafundować” 
mieszkańcom. Każdego dnia od ponie-
działku obserwowaliśmy z niepokojem 

prognozy pogody oraz sytuację związa-
ną z powracającą pandemią. Kiedy na-
deszła sobota niepokój ustąpił miejsca 
radości, że uda się jednak w przyjaznej 
i miłej atmosferze spędzić ten wycze- 

kiwany dzień. Przybyli 
okoliczni mieszkańcy. 
Otwarcia Dnia Brono-
wic dokonała Radna 
Miasta Krakowa – Pa- 
ni Iwona Chamielec – 
w moim towarzystwie, 
jako Wiceprzewodniczą- 
cego Rady Dzielnicy VI 
Bronowice. 
Na scenie amfiteatru 

mieszkańcy mogli po- 
dziwiać zarówno wy-
szkolenie jak i  spraw-
ność dzieci, które ćwi-
czą taekwondo.

Nie zabrakło rów-
nież występu zespołu 

Małe Słowianki, który w strojach kra-
kowskich zaprezentował swój repertu-
ar tańców i piosenek ludowych. Miesz-
kańcy podziwiający ten występ, grom-
kimi brawami podziękowali młodym 
artystom. 

Był też pokaz iluzji, który zaintere-
sował nie tylko dzieci, ale także doro-
słych obserwatorów. Na prośbę artysty, 
ci pierwsi asystowali w pokazach, co 
stanowiło dodatkową atrakcję. 

W międzyczasie najmłodsi brono-
wiczanie, zdobywając nagrody, uczest-
niczyli w rozlicznych zabawach, konkur-
sach i grach sprawnościowych przygoto-
wanych specjalnie dla nich. W tym cza-
sie rodzice i dziadkowie mogli smakować 
pieczone kiełbaski, słuchając znanych  
i popularnych piosenek prezentowanych 
przez zespół muzyczny Cantito. Do zaba-
wy i tańców zachęcił wszystkich koncert 
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◁▷

W oczekiwaniu na występ

Amfiteatr okazał się idealną lokalizacją
Kolejne Dni Bronowic za nami, do zobaczenia 
za rok

zespołu Elvis'56. Występ tak wszystkim 
przypadł do gustu, że zostałem popro-
szony o jego przedłużenie. Udało się! 
Były aż trzy bisy. 

Finałem dnia był pokaz laserów. 
Przyciągnął on sporą widownię, nawet 
tych, którym wcześniej ciężko było wyjść 
z domu. To było naprawdę widowisko 
rozbudzające wyobraźnię, które ocza-
rowało widzów. Rozchodzący się miesz-
kańcy podchodzili do mnie prosząc, by  
w przyszłym roku Dni Bronowic ponow-
nie były organizowane w amfiteatrze 
Parku Młynówki Królewskiej, bo zaba-
wa była przednia, a pani Ania, Magda, 
Joanna, pan Michał i Adam, dziękując 
za organizację tej imprezy prosili, by 
zakontraktować na przyszły rok ich ulu-
biony zespół Elvis̀ 56.

Słowa podziękowań za współpracę 
pragnę skierować do Dyrekcji Centrum 
Młodzieży im. dr. Henryka Jordana,  
a także Pani Anny Dranki-Szot i Justy-
ny Gołębiowskiej za ich bezpośrednie 

zaangażowanie. Dziękuję także Panu 
Prezesowi Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „WIDOK” za pomoc i życzli-
wość.  

Centrum Aktywności Seniora
„BRONOWICE”
z siedzibą
w budynku XVIII LO 
ul. Na Błonie 15 B

  
Szczegółowe informacje  tel. 605 261 515

ZAPRASZAMY!

„Dzielnica VI – widok z okna”
Konkurs plastyczny

Centrum Młodzieży im. dr. H. 
Jordana wraz z Radą i Zarządem 
Dzielnicy VI Bronowice, zaprasza-
ją dzieci i młodzież (9-19 lat) do 
udziału w konkursie plastycznym 
poświęconym Dzielnicy VI. 

Uczestnicy konkursu mają za 
zadanie stworzyć pracę plastyczną 
przedstawiającą widok z okna. Okno 
musi znajdować się w Dzielnicy VI, 
choć sami uczestnicy nie muszą być 
jej mieszkańcami.

Prace (wraz z kartą zgłoszenia)
należy przesyłać do 30 listopada 

2020 roku na adres:

Centrum Młodzieży
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków

z dopiskiem:
 „Dzielnica VI – widok z okna”.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie 
miało miejsce 14 grudnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje:
kkwiecien@cmjordan.krakow.pl
Tel: 12 430 00 15 wew. 241

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne 
są na stronie: www.cmjordan.krakow.pl.

ⱱ obsługa komputera
ⱱ język angielski
ⱱ trening pamięci
ⱱ malarstwo i tkanina artystyczna
ⱱ rękodzieło z elementami florystyki
ⱱ gimnastyka
ⱱ nordic walking
ⱱ taniec w kręgu

Zaprasza na zajęcia:

Zdjęcia przedstawiają prace wykonane przez członków 
CAS-u, zaprezentowane podczas Dni Bronowic.
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Osiemnastka Święta Ulicy Tetmajera 

Niewiele brakowało, a osiemnastego już 
Święta Ulicy Tetmajera nie byłoby w tym  
roku. O wszystkim zadecydowało posie-
dzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic na początku września br. Pamię-
tajmy, że sytuacja związana z epidemią 
COVID była wówczas dużo mniej niebez-
pieczna niż w chwili, gdy piszę te słowa tj. 
18 października.

Na owym to zebraniu kwestia 
Święta podzieliła Zarząd. Więk-

szość Pań optowała za jego odwołaniem 
w związku z sytuacją pandemiczną, argu- 
mentując że i tak najprawdopodobniej 
frekwencja wśród publiczności będzie 
mizerna. Z kolei mężczyźni, z natury 
rzeczy bardziej skłonni do ryzyka, byli 
na stanowisku przeprowadzenia uro-
czystości, chociażby w znacznie okrojo-
nym wymiarze. Ale to wystąpienie Sta-
nisława Sikory przeważyło szalę. Jak 
na bronowiczanina z dziada pradziada 
przystało, bez ogródek stwierdził, że fe-
styn trzeba zorganizować. Kto przyjdzie 

to przyjdzie. Kto się obawia to zostanie  
w domu. Niechby tylko piętnaście osób 
miało przybyć, to jednak tradycja zobo-
wiązuje. Muszę przyznać, że to krótkie 
wystąpienie zrobiło wrażenie. Od razu 
pomyślałem, że tak chyba mówił i zjed-
nywał ludzi ten słynny Czepiec z Wesela 
Wyspiańskiego. Krótko, prosto, ale ro-
zumnie i dosadnie. Swoją  zdecydowaną 
wypowiedzią Stanisław Sikora przekonał 
oponentów. Wreszcie mogliśmy się zająć 
uzgadnianiem szczegółów imprezy.

Sam dzień święta 26 września był 
chłodny, wietrzny, z przelotnymi opada-
mi deszczu. Pechowo, gdyż jeszcze kilka 

dni wcześniej termometry niemal dobi-
jały do 30 stopni Celsjusza.

Imprezy towarzyszące wystartowały 
jeszcze przed południem. Pobliskie Mu-
zeum Krakowa – filia w Rydlówce, przy-
gotowało na ten dzień specjalny program 
dla zwiedzających.  

Nadspodziewanie wiele osób – 
szczególnie rodzin z dziećmi przybyło 
na rozpoczynający festyn program dla 
najmłodszych. Animowanym ze sceny 
zabawom towarzyszyły warsztaty dla 
dzieci, prowadzone przez Klub Kultury 
z Mydlnik.

Godzinę później na scenę wkroczył 
z przytupem zespół ludowy Bratkowie  
z Oświęcimia. Tańczyli i śpiewali. Dobrze 
to robili. Było skocznie, wesoło i koloro-
wo. Miałem pewne obawy, bo nie znałem 
ich wcześniej, ale ile razy spojrzałem  
w ich kierunku, tylekroć serce się rado- 
wało. Występ na piątkę według mnie. 
Ale zaznaczam, że jako miłośnik folklo-
ru nie jestem tu w pełni obiektywny.

Całkowicie skrajne emocje wzbudził 
występ klezmerskiego zespołu Lidele. 
W doskonale warsztatowo wykonanych 
utworach pobrzmiewały melodie żydow-
skie, bałkańskie i cygańskie. Większość 
słuchaczy była zachwycona, ale Ci co  
myśleli o tańcach narzekali, że niełatwo 
się przy tej muzyce bawić. Tym bardziej, 
że to właśnie wtedy przybył do nas w od-
wiedziny Pan „Deszcz”. Przerzedziły się 
znacznie szeregi widzów. Nieproszony, 
mokry gość, jakby skonfundowany pust-
kami, które wywołał nie zabawił długo –  
godzinkę, może półtorej wszystkiego.

I całe szczęście, gdyż na finał festynu 
przybyły znowu gromady ludzi. 

Klimat wprowadzały też regionalne akcenty

Aukcja obrazów cieszyła się dużym
powodzeniem

Skrajne emocje wzbudził występ klezmerskiego zespołu Lidele
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Pewnie nie żałowali. Pokaz ogniowy 
grupy Locomotora pozostanie na długo 
w pamięci oglądających.

A najważniejsze ze wszystkiego, że 
pomimo całej pandemicznej sytuacji  
Święto Ulicy Tetmajera się odbyło i seria 
osiemnastu, corocznych festynów, nie 
została przerwana. Zgodnie z tradycją!

PS
Z pozostałych atrakcji festynu war-

to dodać, że coroczna aukcja obrazów 
Bronowickiego Stowarzyszenia Przy-
jaciół Sztuk Wszelakich cieszy się coraz 
większym powodzeniem. 

Na koniec wypada złożyć podzięko-
wania dla Rady Dzielnicy VI, za finan-
sowanie naszego festynu. ◁▷

APEL
DO WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

ŁUKASZA KMITY

Zwracamy się z prośbą o pilną inter-
wencję, która umożliwiłaby wpisanie 
unikatowej, drewnianej chałupy z 1912 
roku, usytuowanej w Bronowicach Ma-
łych w Krakowie, do rejestru zabytków.

Chałupa ta jest ostatnim przykładem 
zrębowego budownictwa drewnianego 
w Bronowicach, dawnej wsi, dziś części 
Krakowa, rozsławionej przez Stanisława 
Wyspiańskiego w Weselu. Chałupa uloko-
wana w pobliżu Rydlówki i Tetmajerówki 
stanowi symbol materialnego i duchowe-
go dziedzictwa narodowego.

Chałupa popada w ruinę, ale z powo-
du nieuregulowanego statusu prawnego 
budynku, Wojewódzki Urząd Ochrony Za-
bytków nie może jej wpisać do rejestru za-
bytków. Brak wpisu uniemożliwia podjęcie 
działań ratujących obiekt. Sprawa jest bar-
dzo pilna, gdyż chałupa jest w tak złym sta-
nie technicznym, że może nie przetrzymać 
kolejnej zimy. Konieczna jest bezzwłoczna  
i gruntowna konserwacja budynku. Zebrana 
dokumentacja pokazuje, że ratowanie cha-
łupy to sprawa wymagająca niestandardo-
wych rozwiązań, których zastosowanie jest 
konieczne, by ocalić reliktowy obiekt.

Liczymy na to, że interwencja Pana Woje- 
wody pozwoli przełamać urzędniczą niemoc.

Bronowice – miejsce to wielu Polakom ko-
jarzy się głównie z „Weselem” Stanisława Wy-
spiańskiego. Dla krakowian to jednak nie tylko 
miejsce o silnym rysie literacko-historycznym, 
ale także o bogatej tradycji, pielęgnowanej przez 
kolejne pokolenia. Miejsce, gdzie historia nie-
ustannie splata się z teraźniejszością sprawiając, 
że duch Młodej Polski jest tu wiecznie żywy. (...)

(...) Pełne tajemniczego uroku, stare, przy-
drożne i przydomowe kapliczki przywodzą kli-
mat dawnych lat. Tetmajerówka i Rydlówka, jak-
by uśpione wśród drzew, zdają się zatrzymywać 
czas. Czas jednak nieubłaganie płynie. Bezlito-
śnie wdziera się postęp i cywilizacja. Jednak bez-
litośnie przecież nie musi oznaczać bezmyślnie.

Urzeczona opisami Bronowic tamtych lat po-
stanowiłam podążyć śladami bohaterów „Wese-
la”. Zapragnęłam zobaczyć niemych świadków 
ówczesnych wydarzeń. Przybliżyć się do miejsc, 
gdzie toczyło się codzienne życie ludzi, którzy 
już wtedy byli legendą, a dzięki Wyspiańskiemu 
zyskali nieśmiertelność. Gdzie historia tak moc-
no splotła się z literaturą, ale też i światem arty-
stycznych uniesień. Pod wpływem lektury Jana 
Adamczewskiego „Krakowskie Rody” moja wy-
obraźnia stworzyła sielski obraz wsi. W uszach 
dźwięczał mi wciąż fragment z listu Lucjana 
Rydla, który w roku 1900 tak opisywał swojemu 
przyjacielowi Franciszkowi Vondraćkowi bro-
nowickie wesele jadące przez Kraków:

„...widziałeś jadące wesele krakowskie z druż- 
bami pędzącymi cwałem na spienionych ko-
niach, z dzwonieniem, trzaskaniem harapów i tę- 
tentem. Wiesz, jak wieją z wiatrem kity pawich 
piór, jak wydymają się chustki barwne, przypięte 
do ramion drużbów, jak się palą czerwone, rogate 
czapki na głowach. Widziałeś, jakie wieńce mają 
panna młoda i druhna: jakby jakieś mirty wyso-
ko uplecione z trzęsideł złocistych i z błyskotek,  

z kolorowych paciorków i wstążek. Widziałeś, jak 
jadą wozy pełne kobiet w stubarwnych strojach,  
w gorsetach wyszywanych i chustach kracia-
stych – i mężczyzn w białych sukmanach...”

Tak bardzo chciałam odnaleźć ducha tamtej 
epoki. Niestety, jakże pełne rozczarowania oka-
zało się zderzenie z brutalną rzeczywistością, nie-
malże bezczeszczącą pamięć tamtych lat.

Pewnie nie ja jedna zadaję sobie pytanie: dla-
czego? Dlaczego pozwolono zniszczyć skansen li-
teratury polskiej? Miejsce tak szczególne, o wyjąt-
kowych tradycjach, kulturze i zwyczajach; mienią-
ce się w czasach swojej świetności tysiącem barw 
i kolorów; przepełnione zapachem łąk, kwiatów  
i pól; zatopione w zieleni, skąpane w słońcu; będące 
inspiracją dla malarzy, natchnieniem dla poetów; 
będące kolebką krakowskiej bohemy.

Świat idzie do przodu. Tylko dlaczego ten idą-
cy do przodu świat sprawił, że nie mogłam zoba-
czyć karczmy Hersza Singera, znanego jako Żyd 
z „Wesela”. Dlaczego pozwolił, żeby bronowickie 
chaty zostały wyparte przez często bezbarwne 
wille, a niebawem bloki? Czy takie miejsce nie zo-
bowiązuje? Dlaczego godzimy się tak łatwo tracić 
bezpowrotnie to, co jest skarbem naszej kultury 
i historii?

Dlaczego w tak bezmyślny sposób niszczymy 
nasze narodowe i duchowe dziedzictwo? Dla-
czego budzimy się dopiero wtedy, gdy jest już 
najczęściej za późno i rozpaczliwie usiłujemy 
ratować resztki tego co zostało?

Cyprian Kamil Norwid zapytany jakie jest 
najtragiczniejsze słowo na ziemi odpowiedział: 
„za późno”.

Mimo deszczu biesiadowanie trwało

Zdjęcie chaty z 2007 roku

Jak zawsze nie zabrakło domowych wypieków

Petycję można podpisać na stronie:
www. archiwumbronowickie.pl, zakładka: 
Apel do Wojewody!

Szanowny Panie Wojewodo,

Czytając apel na myśl mi przyszło moje 
pierwsze spotkanie z Bronowicami i mój 
pierwszy artykuł – Jest już za późno, nie 
jest za późno (GB maj 2007), którego obszer- 
ny fragment pozwoliłam sobie zamieścić 
poniżej: 

ILONA STUS
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XXI sesja Rady Dzielnicy VI 
odbyła się 15 września br. 

Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXI/187/2020 
w sprawie podziału środków finansowych 
na „Obsługę Dzielnic” w roku 2021.
Rada wniosła o podział środków finansowych 
przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” w roku 
2021 w następujący sposób: 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –  
1 250 zł, § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 
400 zł, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –  
7 200 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposaże-
nia – 3 519 zł, § 4220 – zakup środków żywno-
ści – 700 zł, § 4260 – zakup energii – 8 580 zł, 
§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 000 zł, 
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8 080 zł, 
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomu-
nikacyjnych – 2 000 zł, § 4430 – różne opłaty  
i składki – 81 zł, § 4520 – opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego – 1 080 zł, 
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez pod-
miot zatrudniający – 110 zł. Całkowita kwota 
do dyspozycji Dzielnicy – 34 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXI/188/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
w następujący sposób:
kwotę 10 000 zł z zadania „Organizacja kon-
certów w amfiteatrze” na zadania: „Konkurs 
promujący Dzielnice VI” – 3 000 zł i „Mate-
riały promocyjne dla Dzielnicy VI” – 7 000 
zł. Realizator CM im. H. Jordana pozostał bez 
zmian. 
UCHWAŁA Nr XXI/189/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 
r., z uwzględnieniem Uchwały Nr XVII/ 
61/2020 z 28.05.2020 r. w następujący 
sposób: 
kwotę 2 000 zł z zadania „Klub Sportowy 
„Bronowianka” – zakup pralki – suszarki” 
na zadanie „Zakup wyposażenia dla Klubu 
Sportowego „Bronowianka” (okładziny do 
rakiet tenisowych)”. Realizator ZIS pozostał 
bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XXI/190/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.

Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/139/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 16.01.2020 
r. w następujący sposób: 
kwotę 48 434 zł z zadania „Budowa zatok 
parkingowych przy ul. Bronowickiej na wy-
sokości nr 69-71 – etap z czterema miej-
scami postojowymi przy bloku 71 (WPF)” 
na zadanie „Remonty dróg, chodników  
i oświetlenia”. Realizator ZDMK pozostał 
bez zmian. Kwota na zadanie: „Remonty 
dróg, chodników i oświetlenia” po uwzględ-
nieniu powyższej zmiany wynosi 385 364 zł.
UCHWAŁA Nr XXI/191/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/ 
342/2018 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 25.01.2018 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego, zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do reali-
zacji w latach 2018-2019.
W ww. uchwale z uwzględnieniem Uchwał 
Nr LIII/402/2018 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 26.07.2018 r. i Nr XIV/142/2020 
z 16.01.2020 r. wprowadzono następującą 
zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na rok 2020 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 101 566 
zł, tj. o 48 434 zł.
W § 2 po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w § 1 XLVII/342/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 25.01.2018 
r. otrzymuje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa zatok parkingowych 
przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71.  
Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Cel zadania: Zwiększenie ilości miejsc posto-
jowych. 
Finansowanie: Środki wydzielone do dyspo-
zycji Rady Dzielnicy VI Bronowice.

UCHWAŁA Nr XXI/192/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 r.  
w następujący sposób: z „Zajęcia usprawnia-
jące w wodzie z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią dla seniorów – konkurs ofert” na „Za-
jęcia usprawniające w wodzie dla seniorów  
z orzeczoną niepełnosprawnością – konkurs 
ofert (I/II kwartał)”. Kwota 15 000 zł i reali-
zator SZ pozostały bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XXI/193/2020 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Kra-
kowa o kontynuację realizacji zadań wpisa-

nych do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 
i lata następne.
Rada zawnioskowała o kontynuację realiza-
cji niżej wymienionych zadań:
» Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 
na potrzeby społeczności Dzielnicy VI – nu-
mer zadania: ZIM/K2.7/20.
» Budowa parku przy ul. Radzikowskiego 
(parking dawnego Motelu Krak) – numer 
zadania: ZZM/O1.195./20.
» Młynówka Królewska – najdłuższy park  
w Polsce – numer zadania: ZZM/O1.200/20.
» Park Tetmajera – numer zadania: ZZM/
O1.242/20.
» Przebudowa Samorządowego Przedszko-
la nr 38, ul. Jabłonkowska 39 – numer za-
dania: MCOO/E1.141/19.
» Park Młynówka Królewska – numer za-
dania: ZZM/O1.175/19.
» Przebudowa dróg wewnętrznych w ob-
rębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Stasz-
czyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Za-
ułek – numer zadania: ZDMK/T1.193/17.
UCHWAŁA Nr XXI/194/2020 
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Kra-
kowa o wprowadzenie inwestycji do Budżetu
Miasta Krakowa na rok 2021.
Rada zawnioskowała o wprowadzenie nastę-
pujących zadań:
» Termomodernizacja dwóch budynków 
szkolnych wchodzących w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Na 
Błonie 15b.
» Przebudowa ul. Na Błonie na odcinku od 
mostu na rzece Rudawa do ul. Zarzecze.
» Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek.
» Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik, ul. 
Myczkowskiego.
» Budowa skateparku na os. Widok na pod-
stawie opracowanego projektu oraz remont 
części traktu spacerowego położonej na 
działkach nr 137/71 i 137/100 obr. 6 Kro-
wodrza.
» Poszerzenie ul. Zielony Most w Krakowie.
» Utworzenie skweru na terenie po pomniku 
Koniewa na podstawie opracowanego pro-
jektu.
» Budowa chodnika na ul. Włodzimierza 
Tetmajera
UCHWAŁA Nr XXI/195/2020 
w sprawie opinii do warunków zabudowy 
dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa 
budynku wielorodzinnego przy ul. Czyżew-
skiego w Krakowie.
Rada zaopiniowała negatywnie ustalenie 
warunków zabudowy dla ww. zamierzenia 
inwestycyjnego. Negatywna opinia jest spo-
wodowana w szczególności:
» Sposobem wyznaczenia parametru maksy-
malnej wysokości górnej krawędzi elewacji 
jej gzymsu lub attyki. Parametr ten został 
ustalony na od 12 m do 14 m przy czym do-
puszczono realizację przewyższenia do wy-
sokości 16 m pod warunkiem zastosowania 
dachu zielonego nad nowoprojektowanym 

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2018 rozpoczęcie dokumentacji
projektowej 0 zł 

2019 zakończeni dokumentacji i
realizacja 135 000 zł

2020 realizacja zadania 101 566 zł

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE
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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.

◁▷

obiektem. Umożliwienie realizacji wyższego 
obiektu pod warunkiem wykonania „dachu 
zielonego” jest zasadne wtedy, gdy warstwa 
wegetacyjna takiego dachu będzie miała 
znacznie zwiększoną grubość, co pozwoli na 
umieszczenie na nim zieleni o charakterze 
intensywnym. Zrealizowanie dachu zielo-
nego z intensywną zielenią nie wymaga aż 
dwóch metrów. Jeżeli zapis ten miał umoż-
liwić zlokalizowanie wyjść na „zielony dach” 
powinno to zostać precyzyjnie opisane.
» Sposobem wyznaczenia współczynnika 
minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nej. Możliwość podwyższenia wysokości za-
budowy w zamian za realizację „dachu zielo-
nego” powinna spowodować proporcjonalne 
zwiększenie tego współczynnika.
» Niedostosowaniem gabarytów planowanej 
zabudowy do najbliższego kontekstu urba-
nistycznego, gdyż przedmiotowa decyzja 
otwiera drogę do zamknięcia enklawy za-
budowy jednorodzinnej przy ul. Wojciecha 
Halczyna pomiędzy znacznie wyższą zabu-
dową wielorodzinną.
UCHWAŁA Nr XXI/196/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Przeniesiono środki finansowe z zadań 
przyjętych Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r.  
w następujący sposób
● kwotę 3 745 zł z zadań: „SP Nr 153 – 
Dzielnicowa Olimpiada Sześciolatka” – 545 
zł, „SP Nr 153 – Międzyszkolny Konkurs pt. 
Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co 
potrafisz?” – 2 000 zł, „ZSO nr 8 – organi-
zacja zawodów sportowych w siatkówce” –  
1 200 zł na zadanie: „ZSO nr 8 – Zakup ozo-
natora, akcesoriów i środków ochronnych w 
związku z pandemią COVID 19”. 
● kwotę 3 500 zł z zadań: „Przedszkole nr 
38 – Cykl zawodów sportowych dla dzieci  
i młodzieży Od przedszkolaka do starsza-
ka – 2 000 zł, „ Przedszkole nr 38 – festyn 
z okazji Dnia Rodziny” – 500 zł, „Przed-
szkole Nr 38 – organizacja różnych wyda-
rzeń przedszkolnych” – 1 000 zł na zadanie: 
„Przedszkole nr 38 – Zakup ozonatora, ak-
cesoriów i środków ochronnych w związku  
z pandemią COVID 19”.  
● kwotę 1 500 zł z zadań: „Przedszkole nr 
82 – festyn pn. Dzień Rodziny” – 500 zł, 
„Przedszkole Nr 82 organizacja różnych wy-
darzeń przedszkolnych” – 1 000 zł na zada-
nie: „Przedszkole nr 82 – Zakup ozonatora, 
akcesoriów i środków ochronnych w związku 
z pandemią COVID 19”. 
● kwotę 1 000 zł z zadań: „ Przedszkole nr 
77 – organizacja międzyprzedszkolnego 
konkursu Wiedzy patriotycznej” – 500 zł, „ 
Przedszkole nr 77 – festyn pn. Dzień rodzi-
ny”– 500 zł na zadanie: „Przedszkole nr 77 – 
organizacja uroczystości i imprez wewnątrz
przedszkolnych”. 
We wszystkich zadaniach realizator MCOO  
pozostał bez zmian. 

UCHWAŁA Nr XXI/197/2020 
w sprawie  uwag do sporządzanego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Wola Justowska-Hamernia”.
W związku z wyłożeniem do publicznego 
wglądu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Wola Justow-
ska-Hamernia”, negatywnie zaopiniowano 
jego zapisy, które nie gwarantują zapew-
nienia terenów pod realizację bezpiecznych 
ciągów pieszych i oświetlenia wzdłuż ulicy 
Hamernia oraz nie gwarantują umożliwienia 
obsługi ruchu o (głównie pieszego i rowero-
wego), szczególnie na linii północ-południe.
Jednocześnie radni przedłożyli następujące 
postulaty:
► wyznaczenie terenów pod realizację bez-
piecznych ciągów pieszych wraz z oświetle-
niem w ciągu ulicy Hamernia (na całej jej 
długości);
► wprowadzenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających obsługę ruchu (głównie 
pieszego i rowerowego), szczególnie na linii 
północ-południe (wyznaczenie połączeń ul. 
Ornej z ul. Hamernia oraz ul. Kuźniczej z ul. 
Zarudawie);
► określenie wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej w strefie kształtowania sys-
temu przyrodniczego na poziomie minimum 
70%, bez możliwości uwzględniania po-
wierzchni stropodachów zielonych, tarasów, 
zieleni na ścianach i zielonych parkingów;
► określenie maksymalnego wskaźnika 
powierzchni zabudowy na poziomie 20%  
i wskaźnika intensywności zabudowy: 0,1 – 
0,3;
► dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN) określenie maksymalnej 
wysokości zabudowy do 9 metrów (a przy 
realizacji dachu płaskiego: 8m);
► wyznaczenie obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń i podziału nierucho-
mości;
► wprowadzenie nakazu utrzymania i kon-
serwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki 
Rudawy;
► zabezpieczenie rezerwy terenowej pod 
ustanowienie nowego parku miejskiego  
w rejonie ulic Hamernia i Zarudawie;
► wprowadzenie rozwiązań planistycznych 
umożliwiających rozwiązanie uciążliwości 
komunikacyjnej ulicy Na Błonie;
► przy realizacji budynku nowego, należy 
nawiązać do geometrii dachów budynków 
na działkach sąsiednich;
► niewyznaczanie nowych obszarów prze-
znaczonych do zainwestowania kosztem 
przestrzeni dotychczas niezainwestowanych;
► wyznaczenie korytarzy ekologicznych jako 
podstawowych elementów przestrzennych 
łączących siedliska z całkowitym zakazem 
zabudowy;
► opracowanie sieci połączeń ekologicznych 
między terenami o wartości przyrodniczej  
i terenami parkowymi dla utworzenia sieć 
korytarzy ekologicznych z całkowitym zaka-
zem zabudowy;

► określenie szczególnie restrykcyjnych 
standardów przestrzenno-urbanistycznych 
dla obszarów wymiany powietrza i korytarzy 
ekologicznych;
► określenie szczególnie restrykcyjnych 
standardów przestrzenno-urbanistycznych 
dla dolin rzek i potoków z uwzględnieniem 
pasa ochronnego w ich najbliższym otocze-
niu;
► wyznaczanie nowych obszarów zieleni par-
kowej jako realizacja celu publicznego (zgod-
nie z ustawą o gospodarce gruntami), szcze-
gólnie w wariancie liniowym łączących rejon 
ul. Wiedeńskiej z wałami Rudawy objętymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych obszarów zie-
lonych (obszary 43, 44, 45);
► tworzenie przestrzeni publicznych służą-
cych integracji społeczności lokalnych oraz 
przestrzeni dla usług typu żłobki, przedszko-
la, szkoły w nowych terenach planowanych 
do zabudowy;
► projektowanie rozwiązań komunikacyj-
nych preferujących transport zbiorowy i jego
użytkowników;
► tworzenie nowych przejść pieszych i tras 
rowerowych;
► określenie występowania dominant krajo-
brazowych, ochrony osi widokowych i wnętrz 
krajobrazowych z uwzględnieniem orografii 
terenu.

Wodociągi Miasta Krakowa
ostrzegają przed oszustami

W związku z pojawiającymi się w ostatnim 
czasie zgłoszeniami o oszustach odwiedzają-
cych mieszkańców Krakowa pod pretekstem 
odczytania wodomierza lub sprawdzenia ja-
kości wody w instalacji wewnętrznej, Wodo-
ciągi Miasta Krakowa przypominają, że pra-
cownicy Spółki przestrzegając zasad funkcjo-
nowania w okresie pandemii, nie wykonują 
takich czynności w mieszkaniach odbiorców.

Wyjątkiem jest wymiana lub niezbędna 
kontrola wodomierza. W takiej sytuacji pra-
cownicy posiadają służbowe legitymacje, po-
ruszają się oznakowanym samochodem i, co 
najważniejsze, nie przyjmują wpłat za świad-
czone usługi.

Wodociągi Miasta Krakowa podkreśla-
ją również, że nie wysyłają smsów ani maili  
z prośbą o dokonanie płatności. Tego rodzaju 
wiadomości, zawierające linki do kont banko-
wych są działaniem oszustów, mającym na 
celu wyłudzenie pieniędzy.

Sprawdź prawdziwość otrzymanych wia-
domości i informacji przekazanych przez oso-
by podające się za pracowników Wodociągów 
Miasta Krakowa dzwoniąc pod numer:

12 42 42 300 lub 994.



Uszanujmy innych, pamiętajmy o maseczkach!

◁▷

Minęły kolejne miesiące  z COVI-
DEM, maski, ograniczenia, se-

paracja i strach. Że choroba, że śmierć, 
a jeśli nawet nie to, to że kryzys, utrata 
pracy, depresja, beznadzieja.

W czerwcu, po trzech miesiącach 
ograniczeń, powoli krok po kroku, zaczę-
to znosić restrykcje. W połowie sierpnia, 
a więc w pięć miesięcy od wprowadze-
nia tych rygorów zostały z nich już tylko 
resztki.

Mogłoby się wydawać, że pandemia, 
o ile w ogóle była, to wygasa. Stale po-
wtarzane w mediach informacje o wzro-
ście z dnia na dzień ilości zachorowań  
i zgonów to daleko i nieprawda, a do tego 
część opinii autorytetów lekarskich, 
które ostrzegały, że koronowirus jest, 
jest groźny i należy z większą ostroż-
nością rezygnować z restrykcji, natych-
miast neutralizowana była, i niestety 
nadal jest, przez inne autorytety, spe-
cjalistów od statystyki, od teorii spi-
skowych i ekonomii, którzy z kolei do-
wodzą, że fale zachorowań występujące  
w różnych krajach są dowodem manipu-
lacji. Oto przykład dwóch sprzecznych 
opinii dotyczących obecnej sytuacji:

Epidemia zdecydowanie nie wy-
gasa – ostrzegał w niedawnej rozmo-
wie z TVN24 prof. Zbigniew Gaciong  
z Warszawskiego Uniwersytetu Medy- 
cznego – wygasa natomiast akceptacja 
restrykcyjnych warunków. To widać 
po zachowaniu ludzi. Jest wiele miejsc, 
gdzie ani dystans ani „maseczkowanie” 
w ogóle nie  funkcjonują.

Obecnie zaś większość społeczeń-
stwa ma już po prostu dość jakichkol-
wiek ograniczeń związanych z pande-
mią. Bardzo trudno wyobrazić sobie 
sytuację, że w przypadku znaczącego 
wzrostu liczby zakażeń, z którym już 
mamy do czynienia, znowu damy się 
na przykład zamknąć w domach. Tyle 
tylko, że w wielu krajach już od jakiegoś 
czasu obserwuje się przywracanie róż-
nego rodzaju obostrzeń. Jak oceniają 
eksperci, to efekt wchodzenia w drugą 
falę epidemii. 

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

COVID-19
REAL CZY FATAMORGANA?

Wszystko to sprawia, że wciąż musi-
my bardzo poważnie traktować zagro-
żenie, jakie niesie koronawirus.

Lekceważenie go, jeszcze we wrze-
śniu niosło zagrożenie, że cofniemy 
się do punktu wyjścia, czyli sytuacji  
z przełomu marca i kwietnia. Jak poka-
zuje sytuacja obecna jest o wiele gorzej.

 Opinia przeciwna: Nie ma pandemii 
koronawirusa, ani w Polsce, ani w żad-
nym innym kraju. Nasze dane sugerują, 
że COVID-19 odznacza się śmiertelno-
ścią, która mieści się w granicach sezo-
nowej grypy. Chociaż niektóre rejony 
świata mają większe problemy niż inne, 
nie wynika to jednak z większej śmier-
telności koronawirusa jako takiego, ale 
z dodatkowych czynników, „podłoża”, 
na które natrafia wirus, jak np. duża 
ilość zakażeń szpitalnych, zły stan służ-
by zdrowia, panika, struktura wiekowa 
społeczeństwa, stan zdrowia populacji 
itp. Prof. dr med. John Ioannidis, epide-
miolog i biostatystyk, jeden z najczęściej 
cytowanych naukowców świata: wirus 
wpływa w znacznie wyolbrzymiony 
sposób na nasze życie. To jest zupełnie 
nieproporcjonalne do rzeczywistego 
zagrożenia, które pochodzi od korona-
wirusa. Astronomiczne, gospodarcze 
szkody, które teraz powstają, nie są 
adekwatne do zagrożenia tym wiru-
sem. Jestem przekonany, że umieral-
ność z powodu koronawirusa nie bę-
dzie widoczna w umieralności rocznej 
nawet w postaci piku (wzrost zgonów 
odbiegający od średniej). Koronawirus 
tylko na zasadzie wyjątku jest śmier-
telny, a w większości wypadków jest  
w znacznej mierze nieszkodliwą in-
fekcją wirusową. Każdy, kto umarł 
na tzw. koronawirusa, miał choroby 
współistniejące.

A więc dwie skrajne opinie: jest 
pandemia czy jej nie ma? Czy można to 
obiektywnie rozstrzygnąć i stwierdzić, 
że wprowadzanie rygorów jest koniecz-
ne albo bezsensowne? 

Dyskusja w tej kwestii będzie się to-
czyła zapewne jeszcze przez jakiś czas, 

natomiast dla nas teraz, tu w Brono-
wicach, rozstrzygające  jest to jak bez-
piecznie przetrwać okres zagrożenia. 
Jeśli jest to realne zagrożenie, odczu-
wane indywidualnie przez każdego 
mieszkańca dzielnicy i każdego dnia, 
to należy mieć jakiś sposób na życie. 
Celem tego artykułu jest nie tyle agi-
towanie za przywróceniem restrykcji, 
ale zachowanie zdrowego rozsądku, sa-
modzielnego myślenia i oceny sytuacji. 
Jak mówi porzekadło: „Lepiej dmuchać 
na zimne”. Ograniczenia, których prze-
strzeganie ma chronić przed COVID-19 
należy traktować jako zabezpieczenie 
minimalne, niewystarczające, zwłasz-
cza dla osób z grupy podwyższonego 
ryzyka i w takich sytuacjach konieczne 
jest stosowanie mocniejszych rygorów  
i zabezpieczeń od dopuszczanych prze- 
pisami. Do grupy tej należą m.in. se-
niorzy, mający często choroby współ-
istniejące i osoby o obniżonej odporno-
ści. Dobrze, żeby nie opuszczali swoich 
mieszkań, zwłaszcza w tzw. sezonie gry-
powym i w chwili, gdy przyrosty dzien-
ne zakażeń pną się w górę. W związku 
z tym pamiętajmy, że należy do nich 
dzwonić, tak by nie czuli się samotni. 
Zadbać by mieli zakupy i potrzebne leki.

Mycie rąk wodą z mydłem i uży-
wanie żeli antybakteryjnych to jedne  
z głównych sposobów, dzięki którym 
możemy zmniejszyć ryzyko zarażenia 
koronawirusem. Musimy jednak pa-
miętać, aby dłonie myć minimum 30-
40 sekund i używać środków antybak-
teryjnych o odpowiednim stężeniu al-
koholu. Pamiętajmy też o noszeniu ma-
seczek w miejscach publicznych, nawet 
jak nie jesteśmy do tego przekonani, ale 
z szacunku dla innych. Nie jest to chyba 
zbyt duże wyrzeczenie, a minimalnie  
może przyczynić do ochrony innych, 
choćby przed nami samymi.
Teraz nasz los, ale też los osób, z ktorymi 
kontaktujemy się zależy w dużej mierze 
od naszej odpowiedzialności, jeśli pró- 
bujemy czynnie spekulować i ekspery-
mentować w sprawie ochrony przed ko-
ronawirusem, to ryzykujemy życie i zdro- 
wie własne, ale też wielu innych osób. 
Dotyczy to przede wszystkim, choć nie 
tylko, osób z grupy wysokiego ryzyka.

Obecnie zalecane jest wykonywa-
nie szczepień ochronnych, szczególnie 
wśród dzieci i seniorów. Szczepienia 
przeciwko grypie w Dzielnicy VI, finan-
sowane w ramach budżetu Rady Dziel-
nicy, zrealizowała przychodnia zlokali-
zowana na ul. Kościuszki. Obecnie wg 
przekazanych wiadomości pula tych 
szczepień została wyczerpana.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE


