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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Miasto zmian
ZDANIEM PREZYDENTA

Dobiega końca kadencja samo-
rządu 2014–2018. To najlepszy 

moment, by pokazać, jak zmieniało się 
nasze miasto przez ostatnie cztery lata. 
Na kolejnych stronach dwutygodnika 
KRAKÓW.PL znajdą Państwo mnóstwo 
danych i informacji. Ja chciałbym zwró-
cić uwagę na te dziedziny, które moim 
zdaniem są najważniejsze. 

Tej jesieni będziemy mogli pochwa-
lić się w 100 procentach ekologicznym 
taborem komunikacji miejskiej. Przez 
ostatnie trzy lata krakowskie MPK biło 
kolejne rekordy i każdy następny zakup 
był większy od poprzedniego. Media 

obiegały zdjęcia szpalerów autobusów:  
z silnikami EURO6, hybrydowych i elek-
trycznych. Żadne inne miasto w Polsce 
nie może się pochwalić tak nowocze-
snym taborem autobusowym. Tylko  
w ciągu ostatnich trzech lat MPK kupiło 
nowe pojazdy za prawie miliard złotych!

Choć nasza walka o czyste powietrze 
trwa i nie wolno osiadać na laurach, uwa-
żam, że Kraków zwycięsko z niej wycho-
dzi. Cztery lata temu byliśmy określani 
krzywdząco w mediach, najbardziej za-
nieczyszczonym miastem w kraju. Było 
tak, ponieważ Kraków o problemie smo-
gu mówił, w przeciwieństwie do tych 
miejscowości, które problem ukrywa-
ły. Przez cztery lata tylko na likwidację 
pieców węglowych wydaliśmy 250 mln 
zł! Z krakowskich mieszkań zniknęło  
w latach 2015–2017 12,5 tys. pieców, 
a w tym roku zniknie kolejne 6 tys. Je-
steśmy pierwszym, i jak sądzę, ciągle 
jedynym miastem w Polsce, które wpro-
wadziło program osłonowy dla najuboż-
szym mieszkańców, by mogli bez obaw 
zmienić dotychczasowe ogrzewanie na 
ekologiczne. Opisane już wyżej inwesty-
cje w tabor ekologiczny, rozbudowa sieci 
ciepłowniczej, działania podejmowanie 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej – 
to wszystko składa się na naszą walkę  
o czyste powietrze. Dzięki determinacji 

krakowian zmieniliśmy swój wizerunek. 
Z miasta borykającego się z ogromnym 
problemem staliśmy się liderem działań 
ekologicznych w tym zakresie, od które-
go chcą się uczyć inni.

Nie mogę nie wspomnieć także o in-
westycjach w zieleń. Od czasu powołania 
Zarządu Zieleni Miejskiej przechodzimy 
prawdziwą zieloną rewolucję. Nasadzono 
tysiące drzew, ponad 100 tys. krzewów  
i pnączy, kilkaset tysięcy cebulek kwiatów. 
Posiano też 10 ha łąk kwietnych. Do tego 
trzeba doliczyć jeszcze 500 drzew, które 
krakowianie posadzili w Parkach Kra-
kowian, upamiętniając tym samym na-
rodziny swoich dzieci. Kraków kwitnie! 
Na koniec warto jeszcze przywołać jedno 
wydarzenie – Światowe Dni Młodzie-
ży w 2016 r. Przez kilka dni gościliśmy 
młodych ludzi ze wszystkich zakątków 
świata. Ich radość, energia i zachwyt po-
zwoliły nam inaczej popatrzeć na stolicę 
Małopolski. Przekonaliśmy się też, że 
nasze miasto jest doskonale funkcjonu-
jącym organizmem, sprawnie radzącym 
sobie z tak licznymi gośćmi. Bądźmy – 
tak jak wtedy – dumni z naszego Krako-
wa! A czytając o osiągnięciach samorzą-
du, proszę pamiętać, że samorząd to nie 
tylko radni i urzędnicy, ale my wszyscy – 
mieszkańcy Krakowa, a zmieniające się 
na korzyść miasto jest naszym wspól-
nym sukcesem. 

2 października, w sali Obrad 
Rady Miasta Krakowa, odby-

ła się konferencja poświęcona działa-
niom Miasta w obszarze problematyki 

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

KRAKÓW 
DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

osób niepełnosprawnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, pt. „Nie-
pełnosprawni – Kraków OK”. 

Obrady zainaugurował prezydent 
Krakowa, Jacek Majchrowski. Dzięki 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, pracującymi w zespole ds. 
dostosowania infrastruktury miejskiej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz działającej przy Prezydencie Mia-
sta Krakowa – Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 
znane są potrzeby tych osób. W Krako-
wie mieszka ich ponad 14,5%. Prezy-
dent podkreślił również fakt, że świet-
ni sportowcy niepełnosprawni, zdoby-
wając mistrzowskie medale, promują 
nasze miasto w świecie. Aby stworzyć 
jak najlepsze warunki uprawiania  
w Krakowie dyscyplin paraolimpij-
skich, powstała nowa Hala 100-lecia 
Cracovii – Centrum Sportu Osób Nie-
pełnosprawnych, gdzie swoje miejsce 
znajdą różne aktywności sportowe, 
uprawiane przez osoby z niepełno-
sprawnością.

Działania Krakowa docenione zo-
stały na arenie międzynarodowej – 
Miasto otrzymało nagrodę w konkur- 
sie Access City Award oraz ogólnopol-
skiej – Kraków został laureatem kon-
kursu „Samorząd Równych Szans”. 

NOWA FORMUŁA
Na konferencji dyrektor biura ds. 

Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Ko-
is-Żurek zaprezentowała nową formułę 
Karty Rodziny „N” dla rodzin z dziec-
kiem powyżej 25. roku życia. Program 
pn. Kraków dla Rodziny „N” jest ele-
mentem polityki społecznej Gminy Miej-
skiej Kraków i ma na celu wspieranie 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
głównie poprzez zapewnienie im godnej 
oraz możliwie pełnej i równoprawnej 
partycypacji w życiu społecznym, odpo-
wiednio do swych zainteresowań i po-
trzeb. Skierowany jest do krakowskich 
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, 
które dzięki niemu mogą korzystać z sys-
temu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień 
na podstawie Krakowskiej Karty Rodzi-
ny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.
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Obecnie wsparciem tym objęte są: ro-
dziny zamieszkałe na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków, w których wychowy-
wane jest co najmniej jedno dziecko nie-
pełnosprawne (w wieku do ukończenia 
16. roku życia, posiadające aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności lub od 
ukończenia 16. roku życia do ukończe-
nia 25. roku życia, posiadające aktual-
ne orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności) 
wraz z rodzeństwem (do ukończenia 18. 
roku życia lub do ukończenia 24. roku 
życia, gdy kontynuuje naukę w szkole 
lub szkole wyższej) oraz placówki opie-
kuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 
prowadzone przez Gminę Miejską Kra-
ków lub na jej zlecenie. 

ZNIŻKI
Posiadacze KKRzND mogą cieszyć się 
przede wszystkim:
▶ Bezpłatnymi przejazdami Komunika-
cją Miejską w Krakowie ▶ Ulgą w opła-
tach w wysokości 0,50 zł za korzystanie 
przez dziecko w wieku do lat 5 z naucza-
nia, wychowania i opieki w przedszko-
lach samorządowych za każdą dodat-
kową godzinę, przekraczającą 5 godzin 
dziennie. Dla rodzin objętych zarówno 
programem pn. Krakowska Karta Ro-
dzinna 3+ jak i programem pn. Kra-
ków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0 zł  
▶ Przyjmowaniem do żłobków samorzą-
dowych poza kolejnością ▶ Zwolnieniem 
z opłaty za pobyt dziecka w żłobku sa-
morządowym ▶ Wolnym wstępem dla 
dzieci niepełnosprawnych do krakow-
skiego ZOO oraz do wszystkich oddzia-
łów Muzeum Narodowego w Krakowie 
▶ 70% zniżki na wybrane wydarzenia 
realizowane przez Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe.
Dodatkowo oferowane są inne atrakcyj-
ne zniżki np. kody rabatowe na zakup 
aplikacji mobilnej, wspierającej edukację 
i terapię dzieci z zaburzeniami zachowa-
nia i rozwoju, zwłaszcza autyzmu – ABA 
DrOmnibus, zniżki na domowe obiady, 
również w dostawie – Bistro „Rucola”, 
specjalna oferta rabatowa przygotowana 
przez Muzeum Żup Krakowskich Wie-
liczka. To wszystko i wiele więcej czeka 
na posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzi-
ny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. 

ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ 
21 września br. weszła w życie 

uchwała zmieniająca dotychczasowe 
ramy programowe, rozszerzając upraw-
nienia o nową grupę – dorosłe dzieci nie-

pełnosprawne (powyżej 25. roku życia):
▶legitymujące się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności lub 
równoważnym, wydanym przez inne or-
gany rentowe (około 4 000 osób)
▶ legitymujące się orzeczeniem o umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności 
lub równoważnym, wydanym przez inne 
organy rentowe, u których data powsta-
nia niepełnosprawności została ustalona 
przed 21. rokiem życia (około 4500 osób) 
▶ dwóch opiekunów faktycznych, wspól-
nie zamieszkujących z ww. osobami  nie-
pełnosprawnymi (około 17 000 osób). 

Działania te zostały podjęte przez 
Prezydenta Miasta Krakowa w odpowie-
dzi na liczne postulaty środowisk dzia-
łających na rzecz osób niepełnospraw-
nych, jako priorytet w celu polepszania 
sytuacji życiowej oraz społecznej niepeł-
nosprawnych krakowian.

Planowane rozpoczęcie przyjmowania 
wniosków w nowej formule przypada 

na 5 listopada 2018 r.
Mieszkańcy mogą składać wnioski  
o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny  
z Niepełnosprawnym Dzieckiem, o prze-
dłużenie jej ważności lub wydanie dupli-
katu w siedzibie Biura ds. Osób Niepełno-
sprawnych Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,
pon.-pt. w godzinach: 7.40-15.30

Wniosek o wydanie Karty oraz regula-
min znajdują się również na stronie: 

www.krakow.pl/bezbarier/kkrn 
Kontakt telefoniczny pod numerami:

12 616 52 93, 12616 52 94
Ponadto Pani Aleksandra Włodar-

czyk z Fundacji Hipoterapii przedstawiła 
projekt: „Krakowskie Centrum Infor-
macji i Wsparcia dla Opiekunów Osób 
Niepełnosprawnych”. Dzięki temu trzy-
letniemu projektowi opiekunowie osób 
niesamodzielnych (również bez orzecze-
nia o niepełnosprawności) otrzymają nie 
tylko kompleksowe doradztwo dotyczące 
dostępnej pomocy oraz wsparcia, jakie 
mogą uzyskać w swojej sytuacji, ale tak-
że – w szczególnie trudnych zdarzeniach 
losowych – bezpłatną opiekę wytchnie-
niową lub interwencyjną. Opiekunowie 
będą mogli liczyć nawet na czasową ca-
łodobową opiekę zastępczą w miejscu 
zamieszkania osoby niesamodzielnej.  
Szczegółowe informacje u doradców 
na ul. Daszyńskiego 22; tel.: 512 361 939,  
510 742 669, 512 361 898 lub na stronie  
internetowej www.wsparciekrakow.pl.

Podczas konferencji zaprezentowano 
też nowy „Przewodnik po Krakowie dla 
niepełnosprawnego turysty”. To infor-

mator o najciekawszych miejscach Kra-
kowa, źródło wiedzy na temat dostępno-
ści obiektów dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich oraz udogod-
nień oferowanych osobom z niepełno-
sprawnością narządu słuchu oraz wzro-
ku. Turystyczna aplikacja mobilna zo-
stała stworzona z myślą o turystach nie-
pełnosprawnych, poszukujących kom- 
pleksowej informacji na temat Krako-
wa, przekazanej w przystępny i ciekawy 
sposób. 

Na konferencji przedstawiono rów-
nież uaktualnione wydanie „Krakow-
skiego Informatora dla Osób Niepeł-
nosprawnych”. Znajdą w nim Państwo 
najpotrzebniejsze informacje dotyczące 
orzecznictwa, edukacji, zatrudniania, 
uprawnień i ulg przysługujących osobom 
niepełnosprawnym, a także wykaz in-
stytucji samorządowych oraz organiza-
cji działających w środowisku osób nie- 
pełnosprawnych na terenie Krakowa. 

Poradnik Turysty i Krakowski In-
formator można bezpłatnie otrzymać 
w Biurze Ds. Osób Niepełnosprawnych 
UMK przy ul. Stachowicza 18.

Zbliża się koniec siódmej kaden-
cji, a tym samym ostatnia Sesja 

Rady Dzielnicy VI Bronowice. Będzie 
to zapewne posiedzenie, podczas któ-
rego oprócz spraw bieżących dojdzie do 
podsumowań naszych działań na rzecz 
mieszkańców Dzielnicy VI. Rozmowy 
na temat tego, co udało się załatwić po-
zytywnie, a co pozostanie do załatwienia  
w przyszłych latach wciąż trwają. Myślę, 
że w minionej kadencji podjęto wiele 
przedsięwzięć zmierzających do popra-
wy jakości życia, bezpieczeństwa i wy- 
gody naszej społeczności. Mogę tu wy-
mienić choćby działania w sprawie re-
montu części Ośrodka Zdrowia przy 

Każdy koniec
jest nowym początkiem
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Remonty 

Biblioteka Publiczna w Mydlnikach

Remont Domu Kultury Mydlniki

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

ul. Tetmajera 2, w którym powstała 
wydzielona Przychodnia Dziecka Cho-
rego, budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Pasternik i Tetma-
jera za blisko 1 milion złotych, której 
budowę zainicjowałem i pilotowałem 
do samego końca przy współpracy rad-
nych z Dzielnicy IV i kolegów radnych 
naszej Dzielnicy. Inwestycja ta wyraź-
nie poprawiła bezpieczeństwo w rejonie 
przejść dla pieszych przy Cmentarzu 
Komunalnym i usprawniła ruch sa-
mochodów w kierunku Mydlnik, od-
ciążając jednocześnie ruch samocho-
dowy ulicą Zielony Most. Istotne było 
też monitorowanie działań inwestorów 
przy budowie osiedla Zielone Tarasy  
i bloków mieszkalnych w rejonie ul. Wi-

zjonerów oraz ochrona przed zakorko-
waniem ulicy Katowickiej, w wyniku za-
siedlania nowych bloków mieszkalnych 
na tym osiedlu. Remonty chodników  
i budowa nowych to standard w działa-
niach i staraniach członków naszej Rady, 
ograniczany jednak środkami finanso-
wymi, przydzielanymi do dyspozycji na 
ten cel. Na uwagę zasługują też starania 
o budowę sali gimnastycznej czy boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 50.

Z mojej inicjatywy Rada Dzielnicy VI 
i Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic włączyły się do prac nad koncepcją 
budowy linii tramwajowej z Azorów do 
Galerii Bronowice przez Rondo Ofiar 
Katynia, której trasa początkowo miała 
przebiegać z pominięciem potrzeb ko-

munikacyjnych mieszkańców Bronowic 
Małych. Nasze działania doprowadziły 
do zmiany tej koncepcji na naszą ko-
rzyść. Inwestycja ta wymaga jednak od 
nas stałego monitorowania i udziału  
w dalszych pracach nad nią. Jak widać 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Przebu-
dowa ulicy Zielony Most w nawiązaniu 
do nowego wiaduktu, przebudowa uli-
cy Władysława Żeleńskiego i Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, rozbudowa SP nr 50, 
budowa poboczy oraz chodników w cią-
gu ulicy Tetmajera od strony ul. Paster-
nik, rewitalizacja zieleni i regulacja po- 
toku Strugi Bronowickiej, ale to już bę-
dzie nowy początek w działaniach rad-
nych następnej kadencji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice.

nych poprzez wsparcie ze środków Ra- 
dy Dzielnicy VI Bronowice oraz znaczą-
ce dofinansowanie z budżetu miasta – 
dzięki wsparciu pana Andrzeja Kuliga, 
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, 
za które bardzo dziękuję. Już niedługo 
będzie można zobaczyć wyremontowane 
wnętrze biblioteki i wypożyczyć książki.

Drugą znaczącą inwestycją w Mydl-
nikach jest kończący się remont Domu 
Kultury Mydlniki. Termomoderniza-
cja obiektu była przesuwana od dwóch 
lat i w pierwotnym projekcie zawierała 
tylko prace związane z termomoderni-
zacją. Dzięki pełnemu zaangażowaniu 
wielu osób: Radnych Dzielnicy VI, Rad-
nemu Miasta Krakowa Aleksandrowi 
Miszalskiemu, Pani Dyrektor Dworku 
Białoprądnickiego Renacie Lisowskiej 
i przychylności władz Miasta Krakowa 
udało się rozszerzyć prace remontowe  
o wnętrze. Już niedługo dzieci, młodzież 
oraz seniorzy spotkają się w wyremonto-
wanych, klimatyzowanych pomieszcze-
niach przystosowanych także dla osób 
niepełnosprawnych. Poszerzona zosta-
nie również przestrzeń dla dzieci.  

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
i wspierali prace remontowe w Mydlni-
kach.

Przykładem aktywności społecz-
nej jest kończący się remont 

budynku Biblioteki Publicznej w Mydl-
nikach. Ten zabytkowy budynek starej 
kuźni z 1870 r. doczekał się gruntownych 
prac konserwatorskich wraz z remon-
tem wnętrza. Niewiele osób może pamię-
tać, że prace rozpoczęły się od złożonego 
projektu do Budżetu Obywatelskiego 
kilka lat temu. Kwota przeznaczona z te- 
go projektu wystarczyła tylko na małą 
część remontu, ale pozwoliła rozpocząć 
prace nad projektem i kosztorysem kon-
serwatora. Pomogło zaangażowanie rad-

w Mydlnikach
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Jezioro przy ulicy Tetmajera

Fragment makiety przyszłego Parku Tetmajera

PARK 
TETMAJERA
krok do przodu

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

Mam zaszczyt poinformować, że 
Rada Dzielnicy VI zaopiniowa-

ła pozytywnie projekt Parku Tetmajera. 
Projektantkom Magdalenie Przebindzie, 
Izabeli Latacz oraz Annie Bobek pragnę 
serdecznie podziękować za wsłuchanie 
się w sugestie i przedstawienie napraw-
dę ciekawych rozwiązań, idealnie do-
stosowanych do wymagań terenu oraz 
oczekiwań mieszkańców. Na moją proś-
bę w projekcie znalazły się rozwiązania 
jak najbliższe naturze, ze szczególnym 
uwzględnieniem poszanowania istnie-
jących drzew. W parku spotkamy drew-
niane trapy do pokonywania różnic wy-
sokości i Strugi Bronowickiej, aby nie 
wprowadzać ciężkiego sprzętu. Poprosi-
łam również o usytuowanie elementów 

Pragnę poinformować, że osoby które po 14 września 2011 r. zmieniły sposób ogrzewania domów na proekologiczny, składając stosowny wnio-
sek do MOPS-u, mogą uzyskać dopłatę do rachunków. Może to stanowić odciążenie budżetów domowych wielu osób, a szczególnie tych 

najuboższych, dla których roczne dopłaty mogą obecnie wynieść nawet ok. 3 tysiące zł. Ich wysokość jest uzależniona od dochodu, ale aby nie dostać 
żadnej dopłaty osoba samotna musiałaby przekroczyć dochód 3 505 zł, a osoby gospodarujące w rodzinie kwotę 2 376 zł dochodu na osobę w miesiącu. 

Kluczowe informacje wraz ze wzorami druków wymaganych do  złożenia wniosków można uzyskać na stronie www.mops.krakow.pl w zakładce 
dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych. Oddział „naszego” MOPS-u mieści przy ul. Mazowieckiej 4. Można liczyć na wielką przychylność naszych 
opiekunów, trzeba tylko pamiętać, że pracownicy MOPS-u, to pracownicy terenowi i należy wcześniej dowiedzieć się w jakich godzinach jest dostępny 
pracownik odpowiedzialny za daną ulicę.

PS Tradycyjnie Mieszkańcy Bronowic Małych mogą odebrać worki na odpady zielone w sklepie na ul. Żeleńskiego i w cukierni na ul. Tetmajera.

siłowni w okoli-
cach jeziora tak, 
aby patrząc na 
wodę można by- 
ło korzystać np. 
z tzw. „wiośla- 
rza”. Las w re-
jonie jezior zna-
lazł się w gmin-
nym programie 
zwiększania le- 
sistości Krako- 
wa, dlatego nie 
będziemy wyci-
nać drzew, tyl-
ko dosadzać.
Zaprojektowana 
ścieżka przez las 
meandruje mię-
dzy pniami istniejącego drzewostanu, 
ponieważ niedopuszczalne było przy- 
jęcie wycinki, jako sposobu na realizację 
ścieżki. Bardzo korzystnym dla miesz-
kańców rozwiązaniem jest wprowadze-
nie etapów powstawania parku, tak aby 
można było realizować każdy poszcze-
gólny jego element niezależnie, w mia-
rę pozyskiwanych środków (Przykłady 
etapów projektu parku: zagroda wiejska, 
leśny plac zabaw, ścieżka zdrowia, ogród 
zmysłów, strefa rekreacyjna oraz strefa 

hamaków i si-
łownia na otwar-
tym powietrzu). 
Projektantki wy-
kazały się dużą 
kreatywnością, 
aby uatrakcyj-
nić plac zabaw 
dla naszych naj-
młodszych: zjeż-
dżalnia w formie 
wiewiórki, nato- 
miast bujaki ma- 
ją kształt np. ko-
ziołka, wiewiórki 
czy borsuka. 
Poprosiłam rów-
nież o udostęp-

nienie schronu amunicyjnego tzw. For-
tu zlokalizowanego przy ul. Tetmajera 
na cele publiczne (np. miejsce wystaw, 
spotkań lokalnej społeczności połączo-
ne z kawiarenką). Projektanci złożyli już 
stosowny wniosek do Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków. Mamy nadzieję na 
jego pozytywne rozpatrzenie. Również 
w zakresie rozwiązania lokalizacji po-
mostów nad stawem udało się znaleźć 
kompromis. Zamiast nich będzie kładka, 
którą uda się przejść nad wodą. 

A co dalej? Walka o środki na realiza-
cję tej koncepcji. Trzeba będzie pozyskać 
fundusze, dlatego wprowadzenie możli-
wości jego realizacji w kilku etapach było 
takie ważne. Obiecuję nie poprzestawać  
w działaniach, bo na park mieszkańcy 
Bronowic czekali już kilkanaście lat. Pra-
gnę złożyć wyrazy wdzięczności Panu 
Adamowi Kulczyckiemu – opiekunowi 
naszego projektu z ramienia ZZM za za-
angażowanie i doskonałą współpracę 
oraz Mieszkańcom za tak wielkie wspar- 
cie w tym temacie. Na koniec podzięko-
wania dla Aleksandra Miszalskiego, któ- 
ry zawnioskował o środki i Jana Urbano-
wicza, który poświęcił wiele godzin pracy 
na rzecz parku dla przyszłych pokoleń.

DOPŁATY RACHUNKÓW PO ZMIANIE SPOSOBU OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE
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Czy specustawa budowlana budzi 
Pańskie obawy? 

Jacek Majchrowski: Każda ustawa 
przygotowywana w pośpiechu budzi 
moje obawy, ponieważ po jej wejściu 
w życie pojawiają się problemy, o któ-
rych teraz jeszcze nawet nam się nie śni.  
A ta ustawa jest szczególna, idzie dokład-
nie wbrew oczekiwaniom mieszkańców 
dużych miast. Nie sposób zaprzeczyć, że 
idea uwolnienia terenów powojskowych, 
poprzemysłowych i kolejowych, i wyko-
rzystania ich na budownictwo mieszka-
niowe jest słuszna. Ale chcę zauważyć, 
że mieszkańcy domagają się większego 
niż jest obecnie wpływu samorządu na 
sprawy związane z budownictwem – nie 
tylko planowaniem przestrzennym, ale 
wręcz z estetyką i funkcjonalnością po-
wstających budowli. I tu jest problem, 
bo „lex deweloper” nie tylko nie daje 
samorządowi takich narzędzi, ale wręcz 
wspiera deweloperów.

Czy nowe przepisy nie naruszają 
„świętego prawa własności”? Czy Miasto 
będzie pomagało poszkodowanym przez 
specustawę?

JM: To również zaskakujące roz-
wiązanie w nowej ustawie. Do tej pory 
inwestor, który chciał przeprowadzić 
przez działkę sąsiada do swojej np. me-
dia, musiał mieć zgodę od właściciela 
terenu. Teraz może na jego teren wejść 
z mocy prawa. W praktyce będziemy się 
uczyć, w jaki sposób Miasto może in-
terweniować, bo proszę jeszcze pamię-
tać, że ustawa narzuca bardzo szybkie 

Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Specustawa wspiera deweloperów

O nowej specustawie budowlanej, 
obawach związanych z jej wprowadze-
niem, deweloperach oraz „betonowa-
niu” Krakowa z prezydentem Krakowa 
Jackiem Majchrowskim rozmawia Be-
ata Klejbuk-Goździalska.

tempo wydawania decyzji. Po wniosku 
inwestora, rada gminy ma tylko 60 dni 
na wydanie decyzji, czy inwestycja może 
powstać. Mieszkańcy mają tylko 21 dni, 
by się w tej sprawie wypowiedzieć, co 
więcej, ustawa nie zakłada obowiązku 
zawiadamiania stron postępowania,  
a więc równie dobrze mogą się o planach 
inwestora nie dowiedzieć. Obawiam się, 
że jeżeli terminy nie zostaną dotrzyma-
ne lub decyzja Miasta będzie odmowna, 
a inwestor uzna, że jest nieuzasadniona, 
sądy będą orzekały zgodnie z ustawą na 
korzyść dewelopera. 

Czy po wprowadzeniu specustawy 
przewiduje Pan wzmożoną aktywność ze 
strony deweloperów?

JM: Wolałaby Pani żmudne zbie-
ranie dokumentacji i uzgodnień, czy 
komfortowe załatwianie formalności  
w krótkim czasie? Jestem pewien, że 
wielu deweloperów będzie chciało sko-
rzystać z nowych przepisów. Proszę 
zauważyć, że oficjalnie ustawa była 
przedstawiana jako ułatwienie budowy 
na gruntach Skarbu Państwa w ramach 
programu „Mieszkanie Plus”. Gdy zoba-
czyliśmy dokument, okazało się, że do-
tyczy wszystkich, którzy budują miesz-
kania, także całkowicie komercyjnie – 
blok na co najmniej 25 mieszkań lub 10 
domów jednorodzinnych.

O tym, że Kraków już jest „betono-
wany”, co jakiś czas przypominają lokal-
ne media. Czy betonuje Pan Kraków?

JM: Gdy czasem popatrzę na stro-
ny dotyczące innych dużych miast, czy-
tam, że betonuje się Wrocław, Warszawę 
itd.… To określenie – wymyślone, z tego 
co wiem, przez specjalistę zajmującego 
się czarnym PR – zrobiło oszałamiają-
cą karierę. Dlaczego? Dlatego, że duże 
miasta są atrakcyjniejsze do życia niż 
miasteczka i wioski. To tutaj są miejsca 
pracy, wyższy poziom edukacji, więcej 
możliwości rozwoju i korzystania z in-
frastruktury i większa oferta – spor-
towa, kulturalna itd. To się oczywiście 
przekłada na potrzebę nowych miesz-
kań. Nie tylko zresztą dla przyjezdnych, 
ale też dla usamodzielniających się dzie-
ci, które nie chcą mieszkać z rodzicami.  
A to z kolei powoduje, że miasto się za-
gęszcza i nagle działka, na którą przez 
lata wszyscy wychodzili na spacer, oka-
zuje się czyjąś własnością, a właściciel 
chce na niej – mówiąc wprost – zaro-
bić. Ma prawo. Jesteśmy miastem, któ-

re wbrew pozorom ma bardzo mało 
własnych terenów. I to nie jest tak, jak 
sądzą niektórzy, że mamy mało dzia-
łek, bo je posprzedawaliśmy. Mamy ich 
mało, bo zawsze były w rękach prywat-
nych. Jeżeli właściciel spełnia wszystkie 
stawiane przez prawo warunki, to może 
swoją własność zabudować. I opinia oraz 
wola urzędników nie ma tutaj nic do 
rzeczy. Problem polega na tym, że ocze-
kiwania mieszkańców są zupełnie inne,  
o czym już mówiłem. Dlatego staramy 
się w miarę możliwości wykupywać 
działki z rąk prywatnych, by zabezpie-
czyć tereny pod zieleń czy pod tzw. in-
frastrukturę społeczną, jak np. przed-
szkole czy szkoła. Ale trzeba pamiętać, 
że nie wystarczy chcieć kupić. Ktoś jesz-
cze musi chcieć sprzedać…

Sporą sensację wzbudziło odwołanie 
Pańskiej zastępczyni Elżbiety Koterby. 
Złośliwi twierdzą, że ma to związek ze 
zbliżającymi się wyborami…

JM: Pani Elżbieta Koterba jest 
wysokiej klasy fachowcem i nigdy nie 
miałem zastrzeżeń do jej pracy. Często 
słyszę i czytam, że Miasto powinno za-
trudniać fachowców, którzy sprawdzili 
się w prywatnym biznesie. Sytuacja,  
w jakiej się znalazła pani prezydent, jest 
jednak przykładem na to, że taki układ – 
bo zostaje przecież cała sieć powiązań, 
którą się przez lata wypracowało – 
może budzić kontrowersje, nawet jeżeli 
w żaden sposób te powiązania nie są 
wykorzystywane. W tym przypadku, 
zdając sobie sprawę z obaw mieszkań-
ców co do budowy osiedla rządowego 
na Klinach, gdy dowiedziałem się, że to 
właśnie syn Elżbiety Koterby ma szan-
sę projektować to osiedle, uznałem, że 
nie możemy dopuścić, by ktokolwiek 
miał wątpliwości, czy to powiązanie 
nie rodzi konfliktu interesów. 

WYBORY DO RAD DZIELNIC 
MIASTA KRAKOWA

2 GRUDNIA 2018 R.
Głosowanie 

w godzinach od 7.00 do 21.00
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Od lewej: Julian Kukla i Józef Morawiec

Pierwsi księża parafii w Bronowi-
cach Małych przy ul. Pod Strze-
chą w pamięci moich rozmówców.

Jak wspominacie tamtych księży? Julek 
to jeszcze pierwszego proboszcza ks. Gi-
gonia dobrze pamięta?

Julian: Raz była taka sytuacja. Byłem 
ministrantem i wieczorem przyszedłem 
na mszę. Po mszy przychodzi do zakry-
stii taki przystojny facet w „oficerach” 
(wysokie buty skórzane), ale nie sam. Ona 
też „kawał dziwy” (ładna dziewczyna). 
Była pani u spowiedzi? – pyta Gigoń. 
Ona „tak” – pokazuje mu karteczkę.  
A tyś był? – pyta faceta Gigoń. A on: 
„nie”. Wziął go do konfesjonału do spo-
wiedzi. I potem jak ludzie wyszli z ko-
ścioła to ślub dawał. A on był z Urzędu 
Bezpieczeństwa ten facet. A ja nie dość, 
żem tam wszystko podawał (służył księ-
dzu przy ślubie) to jeszczem był za świad-
ka i musiałem podpisać, tylko niewy-
raźnie – jak sam Gigoń chciał – żeby nie 
było dochodzenia jakby coś. Ja już wy-
chodzę po wszystkim z kościoła, a ten 
facet do mnie: Halo! Halo! Przyjechał 
taką zieloną skodą i proponuje podwie-
zienie. Zgodziłem się, a jak wysiadałem 
to coś mi wsadził do kieszeni. Pięćdzie-

Porozmawiajmy o Bronowicach

Od kilku już lat związana z Towarzy-
stwem Przyjaciół Bronowic Natalia Martini 
realizuje projekt „Bronowickie Archiwum 
Społeczne”.  Idąc podobnym tropem posta-
nowiłem przeprowadzać cykl wywiadów  
z osobami, które pamiętają dawne czasy  
w naszej dzielnicy.
 
Krótka prezentacja moich rozmówców:

Julian Kukla, rocznik 1936, od uro-
dzenia do 1960 r. zamieszkiwał przy 
ul. Lindego, obecnie mieszkaniec dziel-
nicy Nowa Huta, członek TPB.

Józef Morawiec, od urodzenia 
(1951) mieszkał przy ul. T. Boya-Że-
leńskiego, obecnie przy ul. Władysława 
Żeleńskiego.

Julian Kukla i Józef Morawiec 
wspominają dawne Bronowice cz. II

✳ Krótkie objaśnienie do wywiadu: w  nawiasach podawałem moje komentarze, jako że gwara brono-
wicka, niektóre zwroty i skróty myślowe Juliana i Józefa dla młodszych  lub napływowych mieszkańców 
naszej dzielnicy mogą być niezrozumiałe.

siąt złotych – to było coś! Pochwaliłem 
się mamie i tacie, a tata: „Tylko nie gadaj 
nikomu!” Dwanaście lat wtedy miałem 
(rok 1958).

Józef: Był też tutaj jeden taki ksiądz, 
Stuglik. No a po Stugliku przyszedł 
Truszkowski na wikarego, ale w tym 
czasie Gigoń miał już zadarte z wła-
dzami. Gigoń nie słuchał władz. Wtedy 
trzeba było mieć zezwolenia na proce-
sje, umajenie, powieszenie flag papie-
skich, a on się nie przejmował. Mieliśmy 
już kawał pola pod budowę nowego ko-
ścioła przed KFAP-em (okolice ul. Armii 
Krajowej) zaraz za ogródkami działko-
wymi.

Julian: Ja sam kopałem dół na wap-
no pod ten kościół. 

Józef: W 1959 były u nas Misje. A jak 
były Misje, to się stawiało nowy krzyż, 
a stary zdejmowało na pamiątkę Mi-
sji. Teraz takie tabliczki przybijają. Mój 
ojciec zawoził wozem (konnym) z kimś 
ten krzyż, ja też z nimi jechałem. I tam 
wkopali ten krzyż. Tam gdzie miał być 
kościół. Pamiętam ten wbity krzyż, bo 
tam pasałem krowy i pilnowałem, żeby 
nie weszły w zboże sąsiadki. Nie było ze-
garków i orientowałem się po długości 
cienia, kiedy się zbierać do domu. Teraz 
ten krzyż jest chyba tam, gdzie ksiądz 
Truszkowski jest pochowany. A przed 
kościołem jest już inny, nowy krzyż.
Jak Gigoniowi deptali już mocno po pię-
tach (władze PRL), było uzbierane na ko-
ściół 300 tys. To było gdzieś w bankach, 
bo jeździli po kościołach i zbierali (datki 
na nową świątynię). I ojciec mój (Wła-
dysław) jakby przewidział, że coś złego 
może się stać, pyta się Gigonia: „Co by tu 
jeszcze kupić?” I kupili fisharmonię do 
kościoła.

Julian: Na tej fisharmonii grał Klimek.
Józef: Potem jakiś obcy, co chór 

tworzył, a potem Stasiu Buła. Kupili też 
stroje krakowskie, żeby mieli do nosze-
nia baldachimu i różnych uroczystości. 
I faktycznie Gigonia usunęli i pieniądze 
(zebrane na kościół) dali na szkołę, tylko 
nie wiem czy na naszą.

A fisharmonia?
Józef: A długo na niej grali w kaplicy, 

ale potem jak w jej miejsce kościół wy-
budowali (ul. Pod Strzechą) to zamówiono 
już organy.

Julian: Ja jeszcze opisywałem (w Bro- 
nowickich Zeszytach Historycznych) naj-
dłuższą i najkrótszą procesję Bożego 
Ciała w Bronowicach. Najkrótsza to była 
taka, że wyszliśmy z kościoła i idziemy,  
a oni (milicja lub SB) podjechała War-
szawą (marka samochodu) i stali już pod 
ośrodkiem zdrowia przy Katowickiej. 
Franek Susuł niesie krzyż i stanął, za 
nim wszystko stanęło. Gigoń leci do nich.
Kłócił się z tymi co zablokowali drogę?

Julian: Tak, tak.
Józef: Oni już na niego polowali, aby 

jak najwięcej mieć na niego haków.
Julian: No i trzeba było zawrócić i po 

procesji… A najdłuższa procesja przez 
całe Bronowice, przez Zarzecze i Rydla. 
Rany boskie, ze cztery godziny myśmy 
szli…
Po Gigoniu proboszczem był Truszkow-
ski. 

Józef: Trzeba było remontować ka-
plicę (tu gdzie obecny kościół św. Antonie-
go). Dostał (ks. Truszkowski) zgodę tylko 
na wymianę ścian. Ale zrobili mądrze, 
bo porobili takie duże filary, które były 
przygotowaniem pod przyszły kościół, 
gdy będzie zgoda władz. Mam te zdjęcia 
z remontu kaplicy, bo jak ks. Truszkow-
ski umarł, to moja mama kiedyś wraca-
jąc z kościoła spotkała siostrę zakonną. 
Zagadała do niej: „A co tam niesiecie”?  
A ta: „ A po proboszczu różne papiery nie-
sę na śmietnik”. I mama moja zauważyła 
tam plik zdjęć z remontu kaplicy, które 
uchroniła od wylądowania na śmietni-
ku. Potem jak powstało koło przyjaciół 
Bronowic (obecnie Towarzystwo Przyja-
ciół Bronowic) to przekazałem część tych 



9

◁▷

• • •

Procesja podczas sakramentu Bierzmowania w Bronowicach (1960 r.)

zdjęć Basi Miszczyk (obecna Prezes TPB). 
Wtedy wikarym był Stasiu Brzoski. Jak 
odszedł Brzoski, to wikarym został Ka-
ziu Kubień. Fajny taki, niski, krępy. On 
tak zasuwał z taczkami przy kościele…
Taki „robotny” jak to mówią w Bronowi-
cach?

Józef: Robotny. I w piłkę goniliśmy 
na boisku szkolnym pograć. W sobotę 
szliśmy ognisko robić, harmonia, tu na 
to pastwisko, tam gdzie ten krzyż jest 
(skrzyż. ul. W. Tetmajera i Łupaszki). 

Na Rydlówce mieliśmy świetlicę. 
Żeśmy ją pilnowali, dbali, palili w pie-
cu. Tam była biblioteka, stół bilardowy, 
za kolędę dokupiliśmy jeszcze rękawi-
ce bokserskie, tak, żeby ruch był jakiś… 

Kubień lubił przylecieć do nas, pobić tro-
chę, potrenować. Kiedyś jak w niedzielę  
w południe po sumie przyleciał, to okula-
ry sobie kładł (na bok) i mówi: „Chłopaki 
nie bijcie mnie po oczach, bo mam Nie-
szpory o trzeciej, to żebym jakoś wyglą-
dał… Potem inni księża byli, ale Trusz-
kowski zawsze proboszczem był.

Ale Gigoń i Truszkowski to chyba byli 
najbardziej zasłużeni dla Bronowic?

Józef: Gigoń jako ten pierwszy pro-
boszcz – organizator parafii, a Trusz-
kowski jako wieloletni proboszcz, który 
przebudowę (kaplicy) wziął na siebie. I on 
kary płacił, bo nie wolno było, kaplicę za-
mykali mu, a on gdzieś tam gonił szukać 
jakichś dojść, żeby iść dalej z budową.

Gdyby w poniższym wywiadzie pojawia-
ły się nieścisłości, niedociągnięcia, o które 
nietrudno po upływie tylu lat od opisywa-
nych wydarzeń, to prosimy o przysyłanie 
ewentualnych sprostowań na mój adres  
mailowy: antosiewicz.waldemar@gmail.com. 

Księża mieszkali wtedy w tym ostat-
nim domu przed kościołem (po prawej 
stronie idąc do kościoła). Proboszcz od 
strony kościoła, a wikary zawsze od 
strony wsi. Ludzie im ten dom wyre-
montowali, bo wcześniej była taka ru-
ina, że hej! Potem (kiedy powstała nowa 
plebania) siostry zakonne mieszkały już 
w tym domu.

• • •

PROŚBA 
DO CZYTELNIKÓW 

Obok prezentujemy zdjęcie z Bierz-
mowania w Bronowicach z 1960 roku. 
Procesję prowadzi ksiądz Truszkowski, 
pod baldachimem widzimy młodego  
wtedy biskupa Karola Wojtyłę. Balda-
chim niosą od lewej: Franciszek Klima, 
Władysław Morawiec (ojciec mojego roz-
mówcy) i Józef Borówka.

W kadrze nie zmieściła się czwarta 
osoba niosąca baldachim. Może ktoś 
z czytelników dysponuje materiałami 
dzięki którym zidentyfikujemy tą oso-
bę? Proszę o kontakt mailowy.
antosiewicz.waldemar@gmail.com

Informacja
o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa

Własnoręcznie podpisany wniosek, z podaniem imienia, nazwiska, adresu lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek do-
tyczy należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do 31 grudnia 2018 r. 

� Wnioski można składać:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa,  
w Punktach Obsługi Mieszkańców (stano-
wiska informacyjno-podawcze);
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta     
Krakowa, Biuro Planowania Przestrzenne-
go, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków;
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług administra-
cji publicznej ePUAP lub w postaci elektro-
nicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym.Przykładowy formularz wniosku do pobrania 

znajduje się na stronie: www.bip.krakow.pl UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wska-
zanych warunków pozostawi się bez rozpo-
znania.
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BUDŻET 2019
PODZIAŁ ŚRODKÓW

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZU-

JĄCA
KWOTA

PRACE REMONTOWE: 
SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH, GIMNAZJÓW, 
PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

MCOO 176 500 zł

Przedszkole nr 82 – malowanie holów, 
sal, wymiana rynien i rur spustowych od 
ul. Bronowickiej i Głowackiego, wykona-
nie kratki odpływowej i prawidłowego 
spadku posadzki w jednym sanitariacie  
i inne prace remontowe.

35 000 zł

SP nr 153 – remont sanitariatów wg za-
leceń Państwowego Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego, remont sali gimna-
stycznej i inne prace remontowe.

78 500 zł

SP nr 93 – wykonanie przeszkleń wyjścia 
ewakuacyjnego oraz w pomieszczeniach 
gospodarczych i inne prace remontowe.

23 000 zł

Przedszkole nr 77 – cyklinowanie parkie-
tów i inne prace remontowe. 15 000 zł

ZSO nr 8 – wymiana rynien i inne prace 
remontowe. 25 000 zł

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

ZZM 169 000 zł

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i 
rozbudowa ogródka jordanowskiego przy 
Młynówce Królewskiej.

89 000 zł

Budowa chodnika pomiędzy Młynówką 
Królewską a ul. Altanową. 70 000 zł

Nasadzenia drzew i roślin. 10 000 zł

BUDOWA, MODER-
NIZACJA, PRACE 
REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUK-
TURY DROGOWEJ

ZIKiT 915 125 zł

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

350 000 zł

Budowa oświetlenia na wybiegu dla 
psów. 50 000 zł

Budowa zatok parkingowych przy ul. 
Bronowickiej na wysokości nr 69-71 – 
zakończenie dokumentacji i realizacja 
(WPF).

135 000 zł

Opracowanie dokumentacji projekto-
wej dobudowy oświetlenia na ul. Tet-
majera i realizacja.

60 400 zł

Wykonanie projektu przebudowy ul. 
Wierzyńskiego – jeden kierunek (WPF). 100 000 zł

Oświetlenie ul. Pod Strzechą – wykona-
nie projektu (WPF). 10 000 zł

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawa 
(WPF) 100 000 zł

Remonty dróg, chodników i oświe-
tlenia: • remont ul. Młodej Polski • re-
mont ul. Przybyszewskiego na odcinku 
od ul. Lea do ul. Armii Krajowej • remont 
ul. Jadwigi z Łobzowa na odcinku od ul. 
Staszczyka do ul. Piastowskiej • remont 
chodnika przy ul. Grenadierów • remont 
ul. Kmietowicza • remont chodników na 
ul. Żeleńskiego od posesji nr 65b do ul. 
Pasternik • remont chodników wewnętrz-
nych 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

109 725 zł

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

ZIS 31 000 zł

KS „Bronowianka” – budowa ogrodze-
nia. 20 000 zł

KS „Bronowianka” – budowa piłkochwy-
tów. 11 000 zł

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

102 000 zł

Organizacja imprez,
uroczystości, konkur 
sów i innych wydarzeń 
lokalnych dla całej dziel-
nicy z zakresu kultury.

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki

8 800 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic.

CM im. H. 
Jordana

30 900 zł

Zeszyty historyczno-
-literackie. 3 000 zł

Projekty edukacyjne. 5 000 zł
Organizacja wernisażu 
i druk katalogu na wy-
stawę malarstwa z okazji 
Dni Bronowic.

3 000 zł

Święto 
Ulicy Tetmajera. CK

Dworek Bia-
łoprądnicki

12 000 zł

Korowód 
Bronowicki. 3 000 zł

SP nr 50 – Wielkanoc 
w Bronowicach. MCOO 800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Dzień Dziecka.

CK
Dworek Bia-
łoprądnicki 7 000 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Konkurs Palm.

MCOO

800 zł

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

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

700 zł

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

800 zł

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

2 000 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów sportowych 
w siatkówce.

1 200 zł

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

1 200 zł

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

2 000 zł

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

po 
1 500 zł

Organizacja koncertów 
w amfiteatrze. CM im. H. 

Jordana

10 000 zł

Organizacja kina let-
niego w amfiteatrze. 6 000 zł

PROGRAM POPRAWY BEZPIE-
CZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ 
KRAKÓW "BEZPIECZNY KRAKÓW"

540 000

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” 
organizowane na terenie 
dzielnicy.

2 500 zł

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

11 500 zł

Straż Miejska (Od-
dział Krowodrza) – 
dofinansowanie na za-
kup urządzenia wielo-
funkcyjnego.

6 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
sprzętu komputerowego 
i oprogramowania.

5 500 zł

Komenda Miejska Po-
licji (Komisariat IV) – 
zakup materiałów dy-
daktyczno-profilaktycz-
nych i odblasków dla 
dzieci.

OC

2 500 zł

Komenda Miejska Po-
licji (Komisariat IV) –  
płatne patrole

11 500 zł

Komenda Miejska Policji 
(Komisariat IV) – zakup 
wyposażenie i sprzętu 
takiego jak: aparaty 
fotograficzne, latarki, 
tarcze służące do za-
trzymywania pojazdów 
z podświetleniem i inne.

4 000 zł

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

KM PSP 18 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OŚÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 90 152 zł

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

ON

5 500 zł

Integracyjny Dzień Spor-
tu z piknikiem rodzinnym 
pn. „Dzień Różnorodno-
ści” oraz Integracyjne 
Dni Bronowic w ramach 
Tygodnia Osób Niepeł-
nosprawnych „Kocham 
Kraków z Wzajemnością” 
(możliwość wyłonienia 
wykonawcy zewnętrzne-
go w zakresie realizacji
zadania).

15 000 zł

Wykonanie przejść me-
dialnych wg. wskazań 
dzielnicy.

ZIKiT 41 152 zł

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

MOPS

1 000 zł

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

1 000 zł
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ZMIANA SIEDZIBY 
FILII NR 7 MOPS

Uprzejmie informujemy, że od pierw-
szego października 2018 r. siedziba 
Filii nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie znajduje się 
pod adresem:

Ulica Mazowiecka 4-6, 
30-036 Kraków 

Numery telefonów, fax oraz e-mail 
pozostały bez zmian.

LV sesja Rady Dzielnicy VI odby-
ła się 27 września 2018 r. Pod-

jęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr LV/420/2018 oraz
UCHWAŁA Nr LV/421/2018
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego. 

Po przeprowadzonej wizji przez przed-
stawicieli Rady Dzielnicy VI zaopiniowa-
ła pozytywnie ponowne zawarcie umowy 
najmu lokalu socjalnego stosownie z pi-
smami Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-10.7123.617.2018.AJ z 10.08.2018 
roku (uchwała Nr LV/420/2018) i ML-
10.7123.626.2018.AJ z 08.08.2018 roku 
(uchwała Nr LV/421/2018).
UCHWAŁA Nr LV/422/2018
w sprawie podziału środków finansowych na 
„Obsługę Dzielnic” w roku 2019.

Rada wniosła o podział środków finanso-
wych przeznaczonych na „Obsługę Dzielnic” 
w roku 2019 w następujący sposób: ● § 4110 
(Składki na ubezpieczenia społeczne) – 1050 zł 
● § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) – 200 zł 
● § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) –  
6 000 zł ● § 4210 (Zakup materiałów i wypo-
sażenia) – 6 150 zł ● § 4220 (Zakup środków 
żywności) – 700 zł ● § 4260  (Zakup energii) – 
8 340 zł ● § 4270 (Zakup usług remonto-
wych) – 1 000 zł ● § 4300 (Zakup usług po-
zostałych) – 7 600 zł ● § 4360 (Opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomunikacyjnych) – 2 000 zł  
● § 4520 (Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego) – 960 zł. Całkowita 
kwota do dyspozycji Dzielnicy – 34 000 zł.

UCHWAŁA Nr LV/423/2018
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” w roku 2018.

Zawnioskowano o dokonanie przenie-
sienia środków finansowych na „Obsługę 
Dzielnic” w roku 2018 w następujący spo-
sób: w § 4260 (zakup energii) kwotę zmniej-
szono o 120 zł, natomiast w § 4360 (opłaty 
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)  
o 100 zł i przeniesiono łączną kwotę 220 zł 
na § 4300 (zakup usług pozostałych).
UCHWAŁA Nr LV/424/2018
w sprawie znaku drogowego na ul. Palmowej.

W związku z występującymi kolizjami 
oraz zdarzeniami drogowymi, w wyniku któ-
rych dochodzi do zniszczenia mienia (samo-
chody, ogrodzenia), jak również drzew za-
wnioskowano o pilne przygotowanie projek-
tu organizacji ruchu i znaku informującego  
o tym, że ul. Palmowa jest ulica ślepą.

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.

Powyższa tabela stanowi załącznik do Uchwały Nr LIII/ 
400/2018 z uwzględnieniem Uchwały Nr LIV/416/2018.

◁▷
Zajęcia usprawniające 
w wodzie – konkurs ofert. ON 6 000 zł

Zakup leków dla osób 
starszych. MOPS 12 000 zł

Zakup biletów do kin, te-
atrów, na koncerty 
i inne wydarzenia kultu-
ralne.

CM im. H. 
Jordana 8 500 zł

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

BZ 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIE-
RANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH 
PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ
I ZDROWIA

100 700 zł

Filia nr 23 Biblioteki 
Kraków – zakup ksią-
żek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 23
3 500 zł

Filia nr 24 Biblioteki 
Kraków – zakup ksią-
żek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 24
3 500 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

Przedszkole nr 38 – or-
ganizacja różnych wy-
darzeń przedszkolnych, 
piknik jubileuszowy.

MCOO

4 000 zł

Przedszkole nr 77, nr 
137, nr 82, – organiza-
cja różnych wydarzeń 
przedszkolnych.

po
1 000 zł

KK Mydlniki – Klub Pu-
chatek – zakup pomocy 
dydaktycznych i zaba-
wek.

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

2 500 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
2 500 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

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

MOPS 2 000 zł

Projekt
„Projektownia” – warsz-
taty dla rodzin.

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki
2 000 zł

SP nr 93 – zakup 
i montaż szafek . MCOO 5 000 zł

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

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki
1 500 zł

Program rozwoju LS 
pn. „Dzielnica na 6”. SP 22 000 zł

WSPÓŁPRACA Z OR-
GANIZACJAMI POZA-
RZĄDOWYMI DZIA-
ŁAJĄCYMI NA OB-
SZARZE DZIELNICY.
Piknik – pożegnanie 
lata dla osób niepełno-
sprawnych i seniorów – 
mieszkańców dzielnicy 
VI (tryb pozakonkurso-
wy zgodnie z ustawą z
24.04.2003 r. o działal-
ności pożytku publicz-
nego i wolontariacie – 
art. 19a

OC 10 000 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BR 36 061 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI 16 051 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI 10 600 zł

Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI 1 700 zł
Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI 6 210 zł

Doposażenie, 
remont tablic infor-
macyjnych na terenie 
Dzielnicy VI

ZIKiT 1 500 zł

OBSŁUGA ADMINI-
STRACYJNO-BIURO-
WA.
Umowa – zlecenie.

OU 6 500 zł

POZOSTAŁE WYNIKAJACE
Z ZAPISÓW STATUTOWYCH 
Budżet Obywatelski

100 000 zł

Skwer im. Juliusza Lea. ZZM 80 000 zł
Wspaniały ogród, zie-
lona trawa – świetna 
zabawa! 
całość środków na 
zadanie 80 000 zł.

MCOO 20 000 zł

SUMA: 1 803 038 
zł



WALDEMAR ANTOSIEWICZ

„Biały krzyż” słowa Janusz Kondratowicz

ŚWIĘTUJMY WSPÓLNIE! 
TAKA OKAZJA TRAFIA SIĘ RAZ NA 100 LAT

Różnimy się. Tak było i tak pozostanie. Jed-
nak, gdy w czasach niewoli wybuchały 

walki o niepodległość, to z nielicznymi wyjątkami, 
pod sztandarami Ojczyzny stawali i ci z prawej, i ci  
z lewej strony. I ci z wyżyn i nizin społecznych. Spo-
śród tych uświadomionych oczywiście, dla których 
słowa Polska, Ojczyzna miały znaczenie. Nawet ci, 
którzy dzień wcześniej byli przeciwnikami walki 
zbrojnej, gdyż uważali, że albo nie tędy droga, albo 
że to jeszcze nie czas, bo wróg za mocny, w obliczu 
wybuchu powstania odkładali na bok swoje poglą-
dy i przyłączali się do boju. No przecież zaczęło się. 
Biją się o Polskę. Jest szansa. Stanąć z boku? Nie, 
to byłyby wyrzuty sumienia i piętno zdrajcy. Trzeba 
się przyłączyć. Może teraz wreszcie się uda? I udało 
się. 100 lat temu. Potem oczywiście różnie bywało, 
ale dziś znowu żyjemy w wolnej Polsce. Ale to nas 
rozleniwiło. Wpadliśmy w rutynę. Nie doceniamy 
tego co mamy. Nastała gnuśna „cywilizacja przy-
jemności”. Obywatele zmieniają się w konsumen-
tów. To błędna droga. Widać analogię do czasów  
z pierwszej połowy XVIII wieku kiedy w kraju 
furorę robiło przysłowie „Za króla Sasa jedz, pij  
i popuszczaj pasa”. I tak nasza szlachta przepijała 
i przejadała ojczyznę, dufna, że ma ją już na wiecz-
ne czasy. Kiedy przyszło otrzeźwienie było już za 
późno, trzech  drapieżnych sąsiadów rozerwało na 
strzępy dzielnie walczącą do końca Rzeczpospolitą.

Wyciągając wnioski z tych czasów upadku mu-
simy dążyć, aby jak najwięcej osób było zaangażo-
wanych w działalność publiczną. Wzmacniać ducha 
obywatelskiego, budować więzi wspólnoty. Dlatego 
w imieniu współorganizatora – Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic – zapraszam na nasze narodowe 
święto. Zaśpiewajmy wspólnie pieśni przodków. To 
przecież nasza tożsamość i kultura. Gdy zgromadzo-
na szkolna młodzież z Bronowic zobaczy, że nie ma 
między nimi dziadków i rodziców, że nie śpiewają  
z nimi ich najbliżsi, to potraktuje tę uroczystość jak 
obowiązek, jak coś codziennego, zadanie szkolne 
do wykonania i zapomnienia. Czy chcemy, aby tak 
było? Chyba nie. Przecież taka rocznica winna za-
paść wszystkim nam głęboko w pamięć.
A poza tym…

Rok temu wraz z Prezes Barbarą Miszczyk  
i radnym Stanisławem Sikorą, jako reprezentanci 
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic śpiewaliśmy na-
sze polskie pieśni z bronowicką młodzieżą. Nie raz 
i nie dwa wzruszenie łapało za serce. Obok stojący 
również przecierali powieki, jakby im coś do oka 
wpadło…  A przez kościół płynęła pieśń:

…Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już,
Kto pod nim śpi… 

„ŚPIEWAJMY RAZEM
ODDAJĄC CZEŚĆ 

OJCZYŹNIE NASZEJ"
Zapraszamy do uczczenia Święta Niepodległości

poprzez wspólne śpiewanie!

g. 11.45  Przybycie pocztów sztandarowych szkół Dzielnicy VI.
               Złożenie kwiatów pod tablicą Ku chwale mieszkańców  
               Bronowic Małych. Odśpiewanie Hymnu.
g. 12.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny.
g. 12.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez chóry
                szkolne: SP 35, SP 50, SP 93, SP 138, SP 153 
                oraz wszystkich uczestników uroczystości.

9 listopada 2018 r. o godz. 12.00
Kościół pw. św. Antoniego w Bronowicach Małych,
ul. Pod Strzechą 16.

Organizatorami uroczystości są:
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Wł. Tetmajera,

Parafia św. Antoniego w Bronowicach Małych
oraz Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.

– • —


