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Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu:
Alicja Gackiewicz 
Członkowie Zarządu: 
Jerzy Kopacz 
Agata Pasionek-Sacha 
Marta Drużkowska 

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

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

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
wtorek     – Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 
czwartek  – Alicja Gackiewicz, z-ca przewodniczącego, 10.00-11.00 
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za 
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:
Jerzy Kopacz – e-mail: jurkop45@interia.pl 
Agata Pasionek-Sacha – e-mail:  agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
Marta Drużkowska – e-mail: marta.druzkowska@onet.pl

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Szanowni Państwo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE INFORMUJE
 O ROZPOCZĘCIU Z INICJATYWY PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 
BUDOWY TRASY ZWIERZYNIECKIEJ I TRASY PYCHOWICKIEJ

W ramach konsultacji społecznych 
mieszkańcy mogą się zapoznać z kon-
cepcją inwestycji pod nazwą „Budowa 
Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pycho-
wickiej w zakresie od Ronda Ofiar Ka-
tynia do Trasy Łagiewnickiej” na na-
stępujących stronach internetowych:

Zarząd Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu rozpo-

czyna cykl konsultacji społecznych  
w sprawie Budowy Trasy Zwierzyniec-
kiej i Trasy Pychowickiej niezwykle 
ważnych dla Krakowa, dlatego poda-
jemy poniżej informacje dotyczące 
miejsc i terminów konsultacji, z prośbą 
o uczestnictwo i zgłaszanie ewentual-
nych uwag i wniosków. 

• • •

www.zikit.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

www.dialogspoleczny.krakow.pl

www.dzielnica4.krakow.pl

www.dzielnica5.krakow.pl

www.dzielnica6.krakow.pl

www.dzielnica7.krakow.pl

www.dzielnica8.krakow.pl

Dodatkowo koncepcja budowy 
Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Py-
chowickiej, na odcinku od Ronda 
Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej 
(skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego 
– Rostworowskiego) zostanie zapre-
zentowana podczas otwartych spotkań 
konsultacyjnych. 

Spotkania z mieszkańcami prze-
prowadzone zostaną z udziałem pra-
cowników Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu, Urzędu Miasta 
Krakowa oraz autorów proponowanych 
rozwiązań.

Miejsca i terminy
spotkań konsultacyjnych:

23 czerwca (wtorek)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

ul. Na Błonie 15b 
o godz. 17:00

24 czerwca (środa)
Szkoła Podstawowa nr 31

sala 21, I piętro
ul. Prusa 18, Kraków

o godz. 17:00

25.06.2015 (czwartek) 
Dom Kultury

ul. Praska 52, Kraków
o godz. 17:00

Z koncepcją budowy Trasy Zwie-
rzynieckiej i Trasy Pychowickiej, od 
Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiew-
nickiej (skrzyżowanie ulic Grota Ro-
weckiego – Rostworowskiego) miesz-
kańcy będą mogli zapoznać się rów-
nież poprzez wyłożenie do publicznego 
wglądu, w następujących miejscach  
i terminach: 

26.06.2015 (piątek)
Siedziba Rady Dzielnicy VI
w godz. 17:00-19:00

29.06.2015 (poniedziałek) 
Siedziba Rady Dzielnicy VII
w godz. 17:00-19:00
 
30.06.2015 (wtorek)
Siedziba Rady Dzielnicy VIII
w godz. 17:00-19:00

W wyżej podanych terminach odbędą 
się także dyżury konsultacyjne z udzia-
łem projektanta. 

Długość
planowanej trasy ok. 6,9 km:
• Odcinek 1 od Ronda Ofiar Katynia 
do skrzyżowania Armii Krajowej - Za-
rzecze – rozbudowa Armii Krajowej do 
przekroju 2x3 pasy ruchu.

• Odcinek 2 skrzyżowanie Armii Kra-
jowej - Zarzecze do ul. Bakałarzy – roz-
budowa Armii Krajowej (2x2) z skrzy-
żowaniami dwupoziomowymi wypo-
sażonymi w pasy dla relacji skrętnych 
oraz z budową Trasy Zwierzynieckiej 
(2x2) w poziomie "-1".

• Odcinek 3 od ul. Odlewnicza do ul. 
Księcia Józefa – budowa tunelu (2x3) 
pod rzeką. Rudawa i wzgórzem Św. 
Bronisławy długości ok. 2.4 km.

• Odcinek 4 od ul. Księcia Józefa do 
rz. Wisła – budowa dwupoziomowe-
go węzła „Przegorzały” z przebudową  
ul. Księcia Józefa.

• Odcinek 5 budowa mostu przez Wi-
słę (2x3) długości ok. 400 m.

• Odcinek 6 budowa dwupoziomo-
wego węzła „Tyniecka”: skrzyżowanie 
Trasa Pychowicka - Tyniecka - Norym-
berska - Sodowa.

• Odcinek 7 od węzła „Tyniecka” do 
ul. Grota Roweckiego - budowa Trasy 
Pychowickiej (2x3) z przebudową ulicy 
Norymberskiej i przebudową skrzyżo-
wania Grota Roweckiego - Rostworow-
skiego

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. 
przedsięwzięcia, można przesyłać,  
w formie pisemnej, w terminie do dnia 
14.07.2015 r. pocztą na adres: Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie, ul. Centralna 53, 
31-596 Kraków, bądź pocztą elektro-
niczną na adres: ns@zikit.krakow.pl,  
z dopiskiem „Konsultacje społeczne - 
Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka”.

Przesyłane uwagi należy podpisać 
i załączyć adres, wraz z numerem ewi-
dencyjnym działki. Wszystkie opinie 
mieszkańców zostaną zanalizowane. 
Wnioski i zastrzeżenia, możliwe do za-
stosowania pod względem prawnym  
i finansowym, zostaną uwzględnione.
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MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Od 20 do 28 czerwca odbywa się głosowanie na projekty budżetu obywatel-
skiego. Głosować będzie można za pomocą elektronicznego formularza, któ-
ry udostępniony zostanie na stronie internetowej www.budzet.krakow.pl.  
Oddając głos w formie elektronicznej nie trzeba drukować karty ani odwiedzać 
punktu do głosowania. 

22 czerwca

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8,
ul. Na Błonie 15b, godz. 17:00-20:00
Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
ul. Szablowskiego 1, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 93,
ul. Szlachtowskiego 31, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 138,
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-20:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 7, ul. Balicka 297, godz. 11:00-18:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 9, ul. Na Błonie 13d, godz. 9:00-19:00

23 czerwca

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8,
ul. Na Błonie 15b, godz. 17:00-20:00
Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
ul. Szablowskiego 1, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 93,
ul. Szlachtowskiego 31, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28, godz. 17:00-20:00
Szkoła Podstawowa nr 138,
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 17:00-20:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 9, ul. Na Błonie 13d, godz. 9:00-19:00

24 czerwca
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 7, ul. Balicka 297, godz. 11:00-18:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 9, ul. Na Błonie 13d, godz. 9:00-19:00

25 czerwca
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 9, ul. Na Błonie 13d, godz. 11:00-16:00

26 czerwca
Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28, godz. 10:00-13:00
Szkoła Podstawowa nr 138,
ul. Wierzyńskiego 3, godz. 10:00-13:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 7, ul. Balicka 297, godz. 10:00-16:00
Krowoderska Biblioteka Publiczna - Filia 
nr 9, ul. Na Błonie 13d, godz. 9:00-19:00

27 czerwca w godz. 10:00-13:00
28 czerwca w godz. 15:00-18:00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8,
ul. Na Błonie 15b, 
Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
ul. Szablowskiego 1, 
Szkoła Podstawowa nr 93,
ul. Szlachtowskiego 31, 
Szkoła Podstawowa nr 50,
ul. Katowicka 28, 
Szkoła Podstawowa nr 138,
ul. Wierzyńskiego 3.

Przypominamy, że każdy miesz-
kaniec może oddać głos w do-

wolnym punkcie głosowania, poprzez 
wrzucenie karty do głosowania, jednak 
aby głos był ważny, na projekty dzielni-
cowe może głosować tylko i wyłącznie 
mieszkaniec dzielnicy, której projekt 
dotyczy.

Serdecznie zachęcamy do wspiera-
nia najlepszych pomysłów Państwa 
głosami 
Zgodnie z regulaminem głosować mogą 
wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy 
w dniu głosowania mają ukończone 16 
lat. W Budżecie Obywatelskim miesz-
kańcy to nie tylko osoby zameldowane, 
ale wszyscy, których ośrodkiem ży-
cia jest nasze Miasto. Głosować może 
każdy mieszkaniec Krakowa, który  
w dniu głosowania ma ukończone 16 
lat. Zgodnie z § 18. pkt 1 regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego każdy głosu-
jący oddaje głos na trzy różne projek-
ty, przy czym najwyżej oceniony przez 
głosującego projekt otrzymuje 3 punk-
ty, a najniżej oceniany 1 punkt.

Poniżej publikujemy listę wszyst-
kich pozytywnie zweryfikowanych 
przez jednostki miejskie projektów. 
Kolejność projektów na karcie do gło-
sowania będzie zgodna z poniższą ko-
lejnością:
1. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.25/15
Tytuł projektu: Płatne patrole Policji
Przedmiot projektu: Patrolowanie nie-
bezpiecznych miejsc wskazanych przez 
mieszkańców.
Szacunkowy koszt (w zł): 12 000,00
2. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.3/15
Tytuł projektu: Renowacja zieleni 
u zbiegu ulic Myczkowskiego i Ba-
lickiej
Przedmiot projektu: Zagospodaro-
wanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej  
i Myczkowskiego poprzez usunięcie 
darni, nasadzenie niskopiennych roślin 
ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni 
korą lub kamieniem.
Szacunkowy koszt (w zł): 9 530,00
3. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.19/15
Tytuł projektu: Remont nawierzch-
ni całej ulicy Pod Strzechą wraz  
z położeniem nowej warstwy na-
kładki asfaltowej, jak i remont 
chodnika/wymiana chodnika na 
kostkę brukową
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy ro-
bót drogowych polegających na wyko-
naniu nowej nawierzchni ulicy poprzez 
położenie nakładki asfaltowej wraz  

Można zagłosować też osobiście w punktach głosowania. Poniżej podajemy 
miejsca lokalizacji takich punktów:
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z przeprowadzaniem prac, polegają-
cych na generalnym remoncie chod-
nika wzdłuż całej ulicy Pod Strzechą, 
w celu poprawy bezpieczeństwa pie-
szych i dogodnego dojścia do zlokali-
zowanych przy ww. ulicy domów oraz 
dojścia do kościoła parafialnego, rzym-
skokatolickiego pw. Świętego Antonie-
go z Padwy w Krakowie – Bronowicach 
Małych.
Szacunkowy koszt (w zł): 120 000,00

4. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.18/15
Tytuł projektu: Przyjazne podwórko - 
Etap I Modernizacja terenu rekre-
acyjnego przy ul. Krzywy Zaułek
Przedmiot projektu: Projekt polega na 
modernizacji terenu rekreacyjnego,  
w skład którego wchodzi ogródek jor-
danowski przy ul. Krzywy Zaułek. In-
westycja obejmuje powiększenie placu 
zabaw poprzez poszerzenie ogrodzenia, 
wyposażenie placu zabaw w nowe urzą-
dzenia zabawowe oraz przeniesienie 
istniejącego w ciągu pieszego kolidują- 
cego z projektowanymi założeniami.
Szacunkowy koszt (w zł): 40 000,00
5. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.10/15
Tytuł projektu: Sportowe dziecia-
ki! Zakup sprzętu sportowego dla 
dzieci biorących udział w zorgani-
zowanych zajęciach z piłki nożnej 
w Dzielnicy VI
Przedmiot projektu: Zakup sprzętu 
sportowego oraz strojów sportowych 
i reprezentacyjnych dla zawodników 
Szkółki Piłkarskiej KS Bronowianka 
oraz uczniów klas sportowych i uspor-
towionych Szkoły Podstawowej nr 153.
Szacunkowy koszt (w zł): 39 200,00
6. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.27/15
Tytuł projektu: Wspólny projekt edu-
kacyjny dla krakowskich uczniów - 
część dzielnicowa dla Dzielnicy VI
Bronowice
Przedmiot projektu: Dodatkowe środ-
ki dla krakowskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów i innych.
Szacunkowy koszt (w zł): 65 000,00
7. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.5/15
Tytuł projektu: Rodzinny kurs wspi-
naczkowy

Przedmiot projektu: Zajęcia dla dzieci  
i rodziców propagujące wspinaczkę 
górską połączone z prelekcjami.
Szacunkowy koszt (w zł): 6 778,00
8. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.22/15
Tytuł projektu: Pielęgnacja zieleni 
parkowej wzdłuż Młynówki Kró-
lewskiej
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni,  
w tym: badania drzew przez dendrolo-
ga, mocowanie podpórek w przypadku 
drzew mogących się zawalić, przycięcie 
gałęzi, prześwietlenie terenu, ocena 
stanu krzewów i gleby oraz wynikają-
ce z oceny dalsze czynności, jak np.: 
przerzedzenie krzewów, nasadzenie 
nowych krzewów łatwych w utrzyma-
niu, a także jadalnych (służących jako 
pokarm dla ptaków), montaż budek lę-
gowych dla mniejszych ptaków, np. dla 
jerzyków, dosianie trawy na odcinkach 
nasłonecznionych.
Szacunkowy koszt (w zł): 67 953,00
9. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.13/15
Tytuł projektu: Odnowienie znakowa-
nia trasy turystyczno- kulturowej 
Bronowice Małe-Mydlniki
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
odnowienia znakowania pieszej trasy 
turystycznej, historyczno-kulturowej 
Bronowice Małe-Mydlniki.
Szacunkowy koszt (w zł): 3 500,00
10. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.20/15
Tytuł projektu: Przedłużenie istnie-
jącej linii kablowej oświetlenia 
ulicznego wraz z posadowieniem  
i instalacją pięciu lamp ulicznych, 
oświetleniowych (LED) na górnej 
części ul. Pod Strzechą (długości 
około 150 mb)
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
przedłużenia istniejącej linii oświetle-
nia ulicznego wraz z posadowieniem  
i instalacją pięciu lamp ulicznych typu 
LED, na wskazanym powyżej odcin-
ku wzdłuż ulicy Pod Strzechą w celu 
poprawy bezpieczeństwa oraz dojścia  
i dojazdu do zlokalizowanych w pobli-
żu obiektów i budynków, a także do 
Mariackiego Centrum Wypoczynko-
wo-Rekreacyjnego (budynek dawnej 
„Stodoły”) zlokalizowanej na końcu  
ul. Pod Strzechą o nr 16 c.
Szacunkowy koszt (w zł): 60 000,00
11. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.15/15
Tytuł projektu: Bezpieczna droga i do-
jazd do Szkoły Podstawowej nr 50
Przedmiot projektu: Wymiana obrze-
ży, krawężników i płyt chodnikowych 
wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawo-

wej nr 50, od strony ul. Katowickiej 
oraz wymiana nawierzchni miejsc po-
stojowych wzdłuż ww. chodnika. Wy-
konanie wjazdu na teren szkoły, do już 
istniejącej drugiej bramy.
Szacunkowy koszt (w zł): 120 000,00

12. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.11/15
Tytuł projektu: Renowacja parkietów 
w salach dydaktycznych w Przed-
szkolu Samorządowym nr 77
Przedmiot projektu: Renowacja parkie-
tów w salach dydaktycznych i auli na 
terenie Przedszkola nr 77.
Szacunkowy koszt (w zł): 20 918,06
13. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.21/15 
Tytuł projektu: Zatoki parkingowe 
przy ul. Bronowickiej
Przedmiot projektu: Wyznaczenie  
i budowa zatok miejsc parkingowych 
wzdłuż północnej strony ul. Bronowic-
kiej w miejscu istniejącego chodnika  
i pasa zieleni.
Szacunkowy koszt (w zł): 115 000,00
14. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.12/15 
Tytuł projektu: Remont chodnika  
w ul. Pod Strzechą
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy re-
montu chodnika w ulicy Pod Strzechą, 
od Kuźni do wjazdu na teren kościoła. 
Szacunkowy koszt (w zł): 60 000,00
15. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.26/15 
Tytuł projektu: Rewitalizacja drzew 
przy ulicach, na zieleńcach i w par-
ku w Bronowicach
Przedmiot projektu: Rewitalizacja 
drzew poprzez usuwanie suchych, cho-
rych gałęzi, odsłanianie znaków drogo-
wych i latarni.
Szacunkowy koszt (w zł): 45 000,00
16. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.23/15 
Tytuł projektu: Zagospodarowanie 
zieleńca przy skrzyżowaniu ulic 
Piastowskiej i Lea
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni,  
w tym: badania drzew przez dendrolo-
ga, ocena stanu drzew, krzewów i gleby 
oraz wynikające z oceny dalsze czyn-
ności, jak np.: przerzedzenie krzewów, 
przycięcie gałęzi, nasadzenie nowych 
krzewów łatwych w utrzymaniu.
Szacunkowy koszt (w zł): 18 878,00

Ul. Pod Strzechą

Ul. Katowicka, odcinek przy SP 50
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Woda podgrzewana
ciepłem z miejskiej 
sieci
Komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców Krakowa

Ciepło z miejskiej sieci to po-
wszechnie znany produkt. Tak 

przynajmniej uważa większość miesz-
kańców miast korzystających z ciepła 
sieciowego. Czy rzeczywiście wiemy 
wszystko na temat możliwości jego wy-
korzystania w naszych domach?
Większość użytkowników ciepła  
z miejskiej sieci wykorzystuje je wy-
łącznie na potrzeby grzewcze, podczas 
gdy, ten produkt może „płynąć” do 
mieszkań nie tylko w sezonie, ale przez 
cały rok. Z czego Pani zdaniem wynika 
brak wiedzy na temat dostępności cie-
pła miejskiego poza sezonem?

Lucyna Adamska, kierow-
nik działu ds. Nowych Klientów 
MPEC: Sytuacja ta wynika z zaszło-
ści historycznych. Pierwotne plany za-
opatrzenia Krakowa w ciepło sieciowe 
nie przywidywały dostaw w okresie 
letnim. Efektem tamtych założeń było 
zastosowanie w budownictwie wielo-
rodzinnym indywidualnych gazowych 

17. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.7/15
Tytuł projektu: Remont i moderniza-
cja sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem sanitarnym
Przedmiot projektu: Remont sali gim-
nastycznej (naprawa i malowanie ścian, 
wymiana oświetlenia, renowacja par-
kietu), remont i malowanie ścian kory-
tarza, szatni, toalet i umywalni, moder-
nizacja magazynów na sprzęt sporto- 
wy oraz kapitalny remont instalacji ka-
nalizacyjnej wraz z wymianą rur.
Szacunkowy koszt (w zł): 98 000,00
18. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.24/15 
Tytuł projektu: Świętuj z nami. Or-
ganizacja wydarzeń kulturalnych  
i sportowych dla mieszkańców Bro-
nowic z okazji 20. rocznicy powsta-
nia Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
Przedmiot projektu: Organizatorem 
projektu jest Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic, które będzie koordyno-
wało projekt, przy współpracy Szko-
ły Podstawowej nr 50 w Krakowie. 
Przedmiotem projektu jest zorgani-
zowanie wydarzeń z dziedziny kul-
tury, sztuki i edukacji związanych  
z historią i tradycją Bronowic Małych. 
Wydarzenia te powinny utrwalić dzie-
dzictwo Bronowic, a powiązane będą 
z 20. rocznicą powstania Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic. Będzie to 
zorganizowanie: ogólnodzielnicowego 
Dyktanda Bronowickiego, pleneru ma-
larskiego, konkursu recytatorskiego,  
konkursu na napisanie najlepszego 
opowiadania związanego z Bronowi-
cami, wystawy fotografii pn. Bronowi-
ce – świat który odchodzi oraz biegu  
o Puchar Prezesa TPB.
Szacunkowy koszt (w zł): 62 400,00
19. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.16/15 
Tytuł projektu: Remont chodnika 
przy ul. Władysława żeleńskiego
Przedmiot projektu: Remont chodnika 
przy ul. Władysława żeleńskiego od 
numeru 65 w kierunku zmniejszają-
cych się numerów nieparzystych, aż do 
rozpoczynającego się numeru 45.
Szacunkowy koszt (w zł): 32 650,00

20. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.4/15
Tytuł projektu: Rozbudowa placu za-
baw przy Szkole Podstawowej nr 
138 w Krakowie
Przedmiot projektu: Rozbudowa placu 
zabaw dla dzieci o nowe elementy bez-
piecznej zabawy. 
Szacunkowy koszt (w zł): 50 500,00

21. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.14/15 
Tytuł projektu: Modernizacja ogro-
dzenia terenu Zespołu Szkół Bu-
dowlanych Nr 1 w Krakowie 
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
wymiany istniejącej (zdewastowanej) 
siatki na wysokie ogrodzenie stalowe 
na odcinku przynajmniej 130 mb.
Szacunkowy koszt (w zł): 65 000,00
22. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.6/15
Tytuł projektu: Konkurs plastyczny 
„Matka i dziecko” – w nawiązaniu 
do malarstwa Stanisława Wyspiań-
skiego
Przedmiot projektu: Przedmiotem pro-
jektu jest twórczość Stanisława Wy-
spiańskiego oraz popularyzacja jego 
działań artystycznych wśród dzieci  
i młodzieży.
Szacunkowy koszt (w zł): 7 000,00
23. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.17/15 
Tytuł projektu: Lustra dla tancerzy  
i gimnastyków
Przedmiot projektu: Zakup bezpiecz-
nych luster na salę gimnastyczną  
w Szkole Podstawowej nr 138. Umoż-
liwiają one pełny trening baletu, tańca 
towarzyskiego, gimnastyki, artystycz-
nej i korekcyjnej.
Szacunkowy koszt (w zł): 5 667,05
24. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.8/15
Tytuł projektu: Remont i doposaże-
nie klasy 303 w Szkole Podstawowej 
nr 153 im. Ks. prof. Józefa Tischnera  
w Krakowie przy ulicy Na Błonie 15 d 
Przedmiot projektu: Remont i doposa-
żenie sali 303 w Szkole Podstawowej 
nr 153 w Krakowie, w której uczą się 
dzieci zamieszkałe przede wszystkim  
w Dzielnicy VI, poprzez zakup: tablicy 

interaktywnej, nowych ławek szkolnych  
i krzeseł, biurka, szafek na podręczniki; 
pomalowanie sali, zakup rolet przeciw-
słonecznych, firanek, a także rzutnika. 
Szacunkowy koszt (w zł): 25 000,00
25. nr ewidencyjny projektu: BO.D6.9/15
Tytuł projektu: „żyj aktywnie i zdro-
wo” Cykl spotkań, wykładów, pre-
lekcji i wycieczek dla osób star-
szych i niepełnosprawnych
Przedmiot projektu: Integracja i akty-
wizacja społeczna osób starszych i nie-
pełnosprawnych mieszkańców Dzielni-
cy VI Bronowice.
Szacunkowy koszt (w zł): 10 800,00

Z powodów formalnych zosta-
ły odrzucone trzy spośród wszyst-
kich zgłoszonych projektów, a są to: 
wykonanie ścieżki rowerowej przy  
ul. Piastowskiej, remont chodnika przy 
ul. Armii Krajowej oraz urządzenie do 
street workout i siłownia plenerowa 
przy Młynówce Królewskiej. 
Wszystkim zaangażowanym w tworze-
nie projektów do Budżetu Obywatel-
skiego życzę sukcesu. 
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Ul. Żeleńskiego

SP 138 - Mydlniki
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Jeżeli budynek, w którym mieszkasz, ogrzewany 
jest ciepłem z miejskiej sieci, to możesz korzy-
stać również z ciepłej wody użytkowej. Admi-
nistratorzy i Zarządcy budynków oraz wszyscy 
mieszkańcy Krakowa niezbędne informacje 
znajdą na stronach internetowych:
http://www.mpec.krakow.pl/pl-PL/ciepla_woda_
uzytkowa.html
www.cieplodlakrakowa.pl

podgrzewaczy, jako całorocznego źró-
dła ciepłej wody użytkowej.  
Jak sytuacja wygląda dziś, porównując 
stare i nowe budownictwo?

Lucyna Adamska: Podczas gdy  
w nowych budynkach wielorodzin-
nych, ogrzewanych ciepłem siecio-
wym, standardem jest dostarczanie do 
mieszkań podgrzanej wody wodociągo-
wej ciepłem sieciowym, to w starszym 
budownictwie (tym z drugiej połowy 
XX wieku) indywidualne podgrzewa-
cze wody stanowią normę. Jednak na-
leży podkreślić, że dziś te rozwiązania 
stanowią problem.
Dlaczego dziś są one problemem?

Lucyna Adamska: Podstawo-
wa przyczyna dotyczy bezpieczeństwa 
użytkowników. Przed laty prawidłową 
wentylację w budynkach zapewniały 
nieszczelne okna. Ich wymiana po-
dyktowana zwiększeniem efektywno-
ści energetycznej czy względami es-
tetycznymi zakłóciła pracę systemów 
wentylacji. Dzisiaj, przy szczelnie za-
mkniętych oknach, w pomieszczeniach 
zaczyna brakować powietrza niezbęd-
nego do całkowitego spalania gazu.  
A brak ciągu kominowego powoduje, 
że na przykład tlenek węgla pozostaje 
w mieszkaniu. 
Jakie są jeszcze inne źródła zagrożenia 
dla mieszkańców budynków z drugiej 
połowy XX wieku?

Lucyna Adamska: Są to włókna 
azbestu, który stosowany był w budow-
nictwie zawsze tam, gdzie należało za-
stosować tworzywo odporne na wyso-
ką temperaturę. Dlatego też większość 
przewodów kominowych (odprowadza-
jących spaliny z gazowych urządzeń 
grzejnych) powstała przy użyciu tego 
minerału. Wyroby zawierające azbest 
muszą zniknąć z naszego otoczenia do 
końca 2032 roku, ale już dziś musimy 
odizolować je na tyle, aby nie zagrażały 
zdrowiu mieszkańców. Najprostszym 
rozwiązaniem jest zamknięcie prze-
strzeni, w której znajdują się wyroby 
azbestowe tak, aby włókna tego mine-
rału nie wydostały się na zewnątrz. To 
jednak wiąże się z koniecznością za-
stąpienia indywidualnych podgrzewa-
czy wody innymi, niewytwarzającymi 
spalin.
Do zagrożeń należy także zaliczyć ry-
zyko wybuchu gazu czy zatrucia tlen-
kiem węgla. Co należy zrobić, aby wy-
eliminować niebezpieczeństwo?

Lucyna Adamska: Można pró-
bować zmniejszyć zagrożenie montując 

w oknach nawiewniki okienne czy też 
kupić czujnik czadu. Trzeba jednak pa-
miętać, że wszystkie urządzenia należy 
poddawać regularnemu przeglądowi 
i serwisowaniu. Nie możemy zapo-
mnieć, że w mieszkaniu mamy gazowy 
podgrzewacz wody, którego niewła-
ściwa eksploatacja może spowodować 
poważne następstwa. Wobec wyda-
rzeń z ostatnich miesięcy, dotyczących 
tragicznych skutków wybuchów gazu, 
bądź zatruć tlenkiem węgla nie może-
my liczyć na to, że nas to nie spotka. 
Zatem jednym z rozwiązań może być 
woda podgrzewana ciepłem siecio-
wym?

Lucyna Adamska: Tak. Każdy 
budynek ogrzewany ciepłem z miej-
skiej sieci może mieć dostęp do cie-
płej wody użytkowej. Wystarczy tylko 
wykorzystać dostarczane do budynku 
ciepło. Proste techniki instalacyjne 
umożliwiają dostarczenie centralnie 
podgrzanej wody o stałej temperaturze 
do mieszkań w budynku, bez koniecz-
ności przeprowadzania gruntowych 
remontów. Proces podgrzewania wody 
wodociągowej ciepłem z miejskiej sie-
ci realizowany jest z dala od mieszkań 
użytkowników. A to zapewnia miesz-
kańcom bezpieczeństwo. Co więcej, 
odpowiednio wyregulowany system 
gwarantuje stałą temperaturę wody, 
z której jednocześnie może korzystać 
kilku użytkowników. Mieszkaniec od-
kręca kran i ciepła woda płynie niemal 
natychmiast. Nawet, jeżeli wystąpi 
awaria, bądź MPEC rozpocznie prace 
remontowe, dokonywane są zmiany 
kierunku zasilania tak, aby zagwaran-
tować ciągłość dostaw i zminimalizo-
wać ewentualne przerwy w dostawie. 
Ciągła praca źródeł ciepła gwarantuje 
ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej.
Reasumując, jakie są podstawowe zale-
ty ciepła z miejskiej sieci?

Lucyna Adamska: Przede 
wszystkim bezpieczeństwo, stabilne 
ceny, pewność dostaw, komfort użyt-
kowania, właściwa i stała temperatura 
wody, a dodatkowo całodobowy dostęp 
do służb serwisowych. 

W najbliższych miesiącach tempera-
tura powietrza może mocno dać 

się we znaki, co już odczuliśmy. Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa 
przypomina o zasadach, które pomogą bez-
piecznie przetrwać upały.
Podczas upału warto pamiętać o następu-
jących zaleceniach:

Utrzymaj chłód w pomieszczeniach swego 
domu
• W ciągu dnia, zamykaj okna i żaluzje (je-
śli dostępne) szczególnie po stronie nasło-
necznionej; otwieraj okna i żaluzje nocą, 
kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa, 
jeśli jest to bezpieczne.
• Jeśli mieszkanie jest klimatyzowane, 
drzwi i okna należy zamykać.
• Wentylatory elektryczne mogą dawać 
pewną ulgę, jednak, jeśli temperatura ze-
wnętrzna przekracza 35 °C, wentylator nie 
jest w stanie zapobiec chorobom wywoła-
nym działaniem upału; niezwykle ważne 
jest picie płynów.
Unikaj upału
• Przebywaj w najchłodniejszym pomiesz-
czeniu mieszkania, szczególnie nocą.
• Jeśli w miejscu zamieszkania nie można 
utrzymać chłodu, spędź 2-3 godzin dzien-
nie w chodnym miejscu (np. klimatyzowa-
nym budynku publicznym).
• Unikaj wychodzenia na zewnątrz w naj-
gorętszej porze dnia.
• Unikaj forsownego wysiłku fizycznego.
• Pozostawaj w cieniu.
• Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w zapar-
kowanym pojeździe.
Dbaj o chłodzenie i nawodnienie organizmu
• Korzystaj z chłodnych pryszniców i chło- 
dnych kąpieli.
• Zastępczo stosuj gotowe okłady i kom-
presy chłodzące, nasączone zimną wodą 
ręczniki czy gąbki, kąpiele stóp w zimniej 
wodzie, itp.
• Noś lekką, nie przylegającą do ciała 
odzież z tkanin naturalnych; wychodząc na 
zewnątrz załóż kapelusz z szerokim ron-
dem lub czapkę z daszkiem i okulary prze-
ciwsłoneczne.
• Pij regularnie, przy czym unikaj napojów 
zawierających cukier lub alkohol.
Pomóż innym
• Jeśli osoba, którą znasz jest zagrożona, 
pomóż jej w uzyskaniu fachowej porady 
i pomocy; samotnie mieszkające osoby 
starsze i chore należy odwiedzać co naj-
mniej raz dziennie.

JAK PRZETRWAĆ UPAŁY?

ciąg dalszy na str. 23

▷◁

Materiał nadesłany z MPEC



8

Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego w Bronowicach - sytuacja

Ulica Zielony Most 
czasowo
zamknięta
MPWiK
rozpoczyna prace
modernizacyjne 

 1. PLAN „REJON RONDA OFIAR KA-
TYNIA II”– ODSTĄPIENIE OD SPO-
RZĄDZANIA PLANU, złożyliśmy wnio-
ski do Planu, lecz nie będą one rozpatry-
wane, ponieważ na wniosek Prezydenta 
Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję  
o odstąpieniu od jego sporządzania. 
Wobec powyższego na chwilę obecną 
dla obszaru pomiędzy ulicami Armii 
Krajowej, Radzikowskiego, Katowicką 
i Groszkową obowiązującym jest daw-
ny MPZP „ Bronowice Małe – Rondo 
Ofiar Katynia”. Sprawa drogi osiedlo-
wej osiedla „Zielone Tarasy” pozostaje 
otwarta. Państwu W. Antosiewiczowi, 
M. Kądziołkowi, A. Konarzewskiej,  
S. Sikorze, P. Szmigielskiemu, J. Urba-
nowiczowi oraz Radnemu Miasta Kra-
kowa Aleksandrowi Miszalskiemu 
bardzo serdecznie dziękuję za zaanga-
żowanie w ostatnich dniach w sprawę 
ochrony Bronowic przed zabudową.
2. PLAN „BRONOWICE MAŁE –  
TETMAJERA”. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny uchylił plan tylko w zakresie  
obszaru KD/L.5. Pozostałe zaskarżone 
wcześniej obszary planu będę podle-
gać PONOWNEMU ROZPOZNANIU  
PRZEZ SĄD I INSTANCJI, czyli musi-
my jeszcze poczekać. Zaskarżone obsza-
ry stanowią około połowy obszaru planu, 
ich wykaz znajduje się na stronie Biura 
Planowania Przestrzennego, po „wejściu”  
w zakładkę tego planu. Aktualnie, oprócz 
obszaru KD/L.5, plan „Bronowice Małe – 
Tetmajera” jest obowiązujący.
3. PLAN „BRONOWICE – WESELE”. 
13 kwietnia upłynął termin składa-
nia wniosków do Planu, 9 czerwca br. 
odbyło się spotkanie w Zespole Szkół 
Budowlanych, gdzie pracownicy Biura 
Planowania Przestrzennego zapoznali 
Mieszkańców ze wstępną koncepcją. 
Czekamy na rozpatrzenie wniosków.

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

4. PLAN „REJON FORTU BRONO- 
WICE”. 6 maja 2015 minął termin 
składania wniosków do Planu. Rada 
Dzielnicy przychyliła się do uwag 
Mieszkańców zmierzających do ogra-
niczenia zabudowy na obszarze planu. 
Czekamy na rozpatrzenie wniosków.
5. Ruszają konsultacje społeczne  
w sprawie Budowy Trasy Zwierzyniec-
kiej i Trasy Pychowickiej. 
Koncepcja budowy, na odcinku od 
Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiew-
nickiej (skrzyżowanie ulic Grota Ro-
weckiego – Rostworowskiego) zostanie 
zaprezentowana podczas otwartych 
spotkań konsultacyjnych, na terenie 
naszej dzielnicy. Będzie się można z nią 
zapoznać 23 czerwca br. (wtorek) w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 8, 
ul. Na Błonie 15 b, o godz. 17:00 oraz 
26 czerwca br. (piątek) w godz. 17:00-
19:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VI.
Obszerniejsze informacje na ten temat 
znajdują się na stronie 3.

Szanowni Państwo,  
w końcu udało mi 

się dowiedzieć, mniej wię-
cej, jak będzie wyglądał pla-
nowy harmonogram prac 
na ul. Zielony Most. Bar-
dzo zabiegałam, aby prace 
były prowadzone w waka-
cje. Prace modernizacyjne 
MPWiK rozpoczną się na 
początku lipca i powinny 
zostać zakończone 25 sierp-
nia 2015 roku. Prace będą 
prowadzone w godzinach 
od 9:00 do 15:00. W tych 
godzinach ulica Zielony 
Most będzie nieprzejezdna. 
Godziny prac ustalił ZIKiT. 
W godzinach tych dojazd 

do nieruchomości położonych przy uli-
cy Zielony Most możliwy będzie tylko  
z jednej strony.

Poza godzinami od 8:30 do 15:00 
ruch na ulicy Zielony Most powinien 
przebiegać podobnie jak teraz. Oczy-
wiście musimy się liczyć z utrudnie-
niami jakie będą za sobą pociągały 
prace MPWiK. Tak więc mniej więcej, 
po godzinie 8:30, wyjazd z Bronowic 
Małych będzie tylko przez ul. Katowic-
ką lub Tetmajera, a z ulicy Wieniawy-
-Długoszowskiego tylko w Balicką. Na-
tomiast po godzinie 15:00 teoretycznie 
powinno wszystko wyglądać podobnie 
jak teraz. 

Jednocześnie MPWiK zobowią-
zało wykonawcę do poinformowania 
mieszkańców o dodatkowych utrud-
nieniach, a mianowicie kiedy będą 
wymieniane rury przy ul. Wieniawy-
-Długoszowskiego. Możliwe będzie, 
że w ten dzień wyjazd z ulicy będzie  
niemożliwy. 

Prace powinny przebiegać od stro-
ny osiedla Widok w górę, więc pod ko-
niec sierpnia możemy się spodziewać 
rozkopania skrzyżowania ulic Kato-
wickiej, Tetmajera i Zielony Most. 
Mam wielką nadzieję, że będzie to 
trwało krótko, pracownik MPWiK 
wstępnie określił czas prac na ww. 
skrzyżowaniu na ok. 3 dni.

• • •
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Ul. Katowicka, wjazd od strony ul. Balickiej

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

Szanowni Państwo
Zgodnie z nowo obowiązują-

cym statutem nasza Dzielnica  
w porozumieniu z Prezydentem Miasta 
Krakowa sporządziła projekty wykazu 
dróg, obiektów i terenów, na których 
będą realizowane zadania Dzielnicy 
VI, które zatwierdziła Rada Miasta 
Krakowa podejmując na sesji w dniu  
9 czerwca br. stosowną uchwałę.

I Budowa, modernizacja, prace re-
montowe infrastruktury drogowej.

Boya-Żeleńskiego Tadeusza dojazdowe

Brzegowa dojazdowe

Brzezińskiego Piotra dojazdowe

Brzozowskiego Stanisława dojazdowe

Cicha dojazdowe

Czeladnicza dojazdowe

Czepca Błażeja dojazdowe

Dolińskiego Jarosława dojazdowe

Drzymały Michała dojazdowe

Filtrowa lokalne

Godlewskiego Emila dojazdowe

Górna dojazdowe

Gradowa dojazdowe

Groszkowa dojazdowe

Halczyna Wojciecha dojazdowe

Hamernia dojazdowe

Hemara Mariana dojazdowe

Jadwigi z Łobzowa lokalne

Justowska lokalne

Katowicka lokalne

Kmietowicza Józefa Leopolda dojazdowe

Krakusów dojazdowe

Krzywy Zaułek dojazdowe

Kunickiego Stanisława dojazdowe

Kurozwęckiego Dobiesława dojazdowe

Lindego Samuela Bogumiła lokalne

Łupaszki mjr lokalne

Młodej Polski dojazdowe

Młynarskiego Zygmunta lokalne

Mysłakowskiego Zygmunta dojazdowe

Na Nowinach dojazdowe

Narcyzowa dojazdowe

Niedziałkowskiego Mieczysława dojazdowe

Olkuska dojazdowe

Orna dojazdowe

Palmowa dojazdowe

Pamiętna dojazdowe

Pod Strzechą lokalne

Popiela Karola dojazdowe

Przesmyk dojazdowe

Przybyszewskiego Stanisława lokalne

Przyjemna dojazdowe

Rodakowskiego Henryka dojazdowe

Sewera-Maciejowskiego Ignacego dojazdowe

Stańczyka dojazdowe

Staszczyka Adama dojazdowe

Szablowskiego Jerzego lokalne

Szlachtowskiego Feliksa dojazdowe

Tetmajera Włodzimierza dojazdowe

Trawiasta dojazdowe

Wallek-Walewskiego Bolesława dojazdowe

Wapiennik dojazdowe

Wernyhory dojazdowe

Wesele dojazdowe

Wiedeńska lokalne

Wieniawy-Długoszowskiego Bole-
sława gen. lokalne

Wierzyńskiego Kazimierza dojazdowe

Witkiewicza Stanisława Ignacego dojazdowe

Wjazdowa dojazdowe

Władysława Żeleńskiego dojazdowe

Włościańska dojazdowe

Wójcickiego Michała lokalne

Zakliki z Mydlnik dojazdowe

Zaklucze dojazdowe

Zapolskiej Gabrieli dojazdowe

Zarudawie dojazdowe

Zarzecze lokalne

Zielony Most dojazdowe

Złoty Róg dojazdowe

Zygmunta Starego dojazdowe

Żelechowskiego Kaspra dojazdowe

Wszystkie ww. drogi są drogami gminnymi
Wykaz dróg wewnętrznych:
1. Altanowa
2. Arciszewskiego Tomasza
3. Balicka i Bronowicka stary przebieg po działce nr 
420/3,420/4,420/5  obr 6 Krowodrza 
4. Balicka sięgacz dz. 141/7 obr.48 Krowodrza
5. Bandtkiego Jerzego S.
6.Bzymka-Strzałkowskiego Edwarda
7. Grenadierów
8. Jabłonkowska
9. Kołowa

10. Kowalskiego Franciszka 
11. Kuźnicza 
12. Kwiatkowskiego Eugeniusza
13. Legendy 
14. Machaya Ferdynanda ks. 
15. Myczkowskiego Stefana prof.
16. Na Błonie sięgacz dz 242/1obr.1 Krowodrza
17. Ochlewskiego Tadeusza  
18. Pasternik - działki 195/1, 216/3, 220/5, 221/7, 
222/9, 223/5, 230/4, 231/2, 234/4, 235/2, 236/2, 
239/9, 239/10, 240/7, 240/8 obr.40 Krowodrza
19. Peipera Tadeusza
20. Pileckiego Witolda rtm.
21. Piwnika - "Ponurego" Jana 
22. Prystora Aleksandra  
23. Przy Młynówce 
24. Sołtysa Dytmara
25. Spiczakowa Teodora prof.
26. Stróżeckiego Jana
27. Tetmajera Włodzimierza sięgacz dz. 175/18 obr. 
40 Krowodrza
28. Truszkowskiego Stanisława
29. Truszkowskiego Stanisława sięgacz dz. 57/6, 
67/10 obr. 40 Krowodrza
30. Wojciecha św.
31. Zaborska
32. Zaczarowane Koło
33. Złoty Róg -sięgacz dz.45/20 i 45/17 obr.2 Krowodrza
34. Żeleńskiego Władysława sięgacz dz.193/4 obr. 
       40 Krowodrza

DROGI LOKALNE I DOJAZDOWE: II. Prace remontowe szkół podsta-
wowych, gimnazjów, przedszkoli.

III. Budowa, modernizacja, prace 
remontowe ogródków jordanow-
skich, zieleńców i skwerów.

IV. Budowa, modernizacja, prace re-
montowe osiedlowej infrastruk-
tury sportowej i rekreacyjnej. 

Przedszkole nr 38 (ul. Jabłonkowska 3)
oddziały Przedszkola nr 38 (ul. Jabłonkowska 29a) 
Przedszkole nr 77 (ul. Jadwigi z Łobzowa 30)
Przedszkole nr 82 (ul. Głowackiego 2)
Przedszkole nr 137 (ul. Na Błonie 15c)
Szkoła Podstawowa nr 50 (ul. Katowicka 28)
Szkoła Podstawowa nr 93 (ul. Szlachtowskiego 31)
Szkoła Podstawowa nr 138 (ul. Wierzyńskiego 3) 
Szkoła Podstawowa nr 153 (ul. Na Błonie 15d)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (ul. Złoty Róg 
30) – w zakresie Gimnazjum nr 18
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (ul. Na Błonie 
15b) – w zakresie Gimnazjum nr 19.

ul. Krzywy Zaułek        107/20              3 Krowodrza
ul. Tetmajera k/ Kuźnia   160/1             40 Krowodrza
ul. Tetmajera k/ przychodnia   278/2    40 Krowodrza
ul. Zarzecze - os. Widok      130/100           6 Krowodrza
ul. Rydla 1, 7              126/19                     3 Krowodrza
ul. Krzywy Zaułek 3    5301/10, 513/7   3 Krowodrza

Boisko KS „Bronowianka” ul. Na Błonie.
Z wykazów można wyczytać, że na utrzymaniu Mia-
sta pozostaną takie ulice jak: Armii Krajowej, Balicka, 
Bronowicka, Na Błonie, Rydla oraz Park Młynówka 
Królewska i ogródki jordanowskie.
W gestii Miasta będą tez remonty dotyczące Zespołu 
szkół Budowlanych Nr 1 i Zespołu Szkół Geodezyjno-
-Drogowych i Gospodarki Wodnej. ▷◁



10

Śpiesz się
z wnioskami
Dotacje uciekają!

Dotacje na wymianę pieca wę-
glowego z Urzędu Miasta  

z roku na rok będą maleć. W związ-
ku z tym nie należy zwlekać z decyzją  
o zmianie systemu ogrzewania na pro-
ekologiczne. Mieszkańcy, którzy zło-
żą wniosek w 2015 roku mogą liczyć 
na przyznanie dotacji w wysokości do 
100% poniesionych kosztów. Od 2016 
roku stopniowo będzie ograniczana 
procentowa wielkość poziomu udziela-
nej pomocy. 
Zlikwiduj piec węglowy

Gmina Miejska Kraków prowadzi 
ciągły nabór wniosków o udzielenie do-
tacji celowej na trwałą zmianę systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym 
na: podłączenie do miejskiej sieci cie-
płowniczej (MPEC Kraków), ogrzewa-
nie gazowe, ogrzewanie elektryczne, 
ogrzewanie olejowe czy odnawialne 
źródło energii. W tym kontekście war-
to dodać, że od 90. lat ubiegłego stu-
lecia krakowski MPEC przyczynił się 
do likwidacji ponad 400 dymiących 
kotłowni i ponad 3000 pieców węglo-
wych. Przedsiębiorstwo nieustannie 
rozbudowuje sieć cieplną. Obecnie re-
alizowane są prace na ulicy Anny oraz 
przyłączenia budynków przy ulicy Jó-
zefa Piłsudskiego, a już wkrótce zosta-
ną rozpoczęte prace związane z podłą-
czeniem obiektów w rejonie ulic: Krup-
niczej, Traugutta, Szujskiego, Prusa, 
Łobzowskiej, Koletek i Agnieszki.
Złożenie wniosku krok po kroku
1. Złożenie wniosku o udzielenie dota-
cji (wraz z wymaganymi załącznikami)
2. Podpisanie umowy o udzielenie  
dotacji
3. Realizacja zadania, na które dotacja 
została udzielona
Po zrealizowaniu zadania wnioskodaw-
cy muszą przedłożyć wszystkie faktury 
i rachunki do rozliczenia dotacji celo-
wej. Przekazanie środków następuje po 
zakończeniu i przyjęciu prawidłowego 
rozliczenia realizacji zadania. 
Wysokość dotacji 

Dotacja udzielana jest w wysoko-
ści 900 zł na każdy kW obliczeniowego 
zapotrzebowania na ciepło w budynku, 
przy czym zapotrzebowanie na cie-
pło nie może przekroczyć 100 W/m2 

ogrzewanej powierzchni. Wielkość 

ogrzewanej powierzchni ustalana jest 
wyłącznie w stosunku do pomieszczeń 
faktycznie ogrzewanych przez likwido-
wane piece (paleniska) lub kotłownie 
(kotły centralnego ogrzewania) opala-
ne paliwem stałym.
Z roku na rok dotacja będzie maleć 
Dotacja przyznawana będzie: 
• do 100 % poniesionych kosztów dla 
wniosków kompletnych złożonych  
w latach 2014 – 2015 • do 80 % po-
niesionych kosztów dla wniosków 
kompletnych złożonych w roku 2016 
• do 60 % poniesionych kosztów dla 
wniosków kompletnych złożonych  
w roku 2017 • do 40 % poniesionych 
kosztów dla wniosków kompletnych 
złożonych w roku 2018.
Najczęściej zadawane pytania:
1. Czy można starać się o dotację po 
zrealizowaniu inwestycji?
Inwestor nie może ubiegać się o dotację 
po zrealizowaniu inwestycji. Regional-
na Izba Obrachunkowa nie dopuściła 
możliwości udzielania dotacji do zadań 
już zrealizowanych.
2. Kiedy można rozpocząć prace?
Inwestycję można realizować dopiero 
po zawarciu umowy o udzieleniu do-
tacji w terminach i na zasadach w niej 
określonych.
3. Kiedy wypłacana jest dotacja?
Dotacja wypłacana jest po zrealizowa-
niu prac i zaakceptowaniu przez Urząd 
Miasta Krakowa wniosku o rozliczenie 
dotacji. 

4. Czy Program Ograniczania Niskiej 
Emisji realizowany jest na obszarze 
miasta Krakowa czy całej Małopolski?
Dotacja w ramach PONE udzielana jest 
na zadania z zakresu ochrony środowi-
ska realizowane wyłącznie w nierucho-
mościach zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych miasta Krakowa.
5.Kto może ubiegać się o dotację?
O dotację w ramach PONE starać się 
mogą:
1) podmioty niezaliczane do sektora 
finansów publicznych, w szczególności: 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkanio-
we, osoby prawne, przedsiębiorcy.
2) jednostki sektora finansów publicz-
nych będące gminnymi i powiatowymi 
osobami prawnymi.

Formularze wniosków dostępne 
są na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Miasta Krakowa 
www.bip.krakow.pl lub na dziennikach 
podawczych UMK. Wnioski rozpatry-
wane są w kolejności wpływu, aż do 
wyczerpania środków zaplanowanych 
na ten cel w budżecie. Wnioski o dotacje 
celowe należy składać w jednostkach 
Urzędu Miasta Krakowa: Kancelaria 
Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 
3-4 oraz Punkt Obsługi Mieszkańców, 
os. Zgody 2 (pokój 22). Szczegółowe 
informacje na ten temat można tak-
że uzyskać w Wydziale Kształtowania 
Środowiska pod numerami telefonu:
(12) 616-88-48, (12) 616-88-07.

KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczny Kraków

JERZY KOPACZ
Radny Dzielnicy VI
Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego

Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrek-
tora Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego z dnia  
9 kwietnia 2015 r. powołany został 
nowy skład Dzielnicowego Zespołu 
Koordynacyjnego działającego w ra-
mach Programu Poprawy Bezpieczeń-

stwa dla Miasta Krakowa pod nazwą 
„Bezpieczny Kraków”, w Dzielnicy VI 
Bronowice. W skład Zespołu weszło 
troje przedstawicieli Rady Dzielnicy VI 
Bronowice oraz po jednym przedsta-
wicielu policji, straży miejskiej i straży 
pożarnej. Na przewodniczącego Ze-
społu powołany został ponownie Jerzy 
Kopacz, a sekretarzem Zespołu została 
Małgorzata Sroczyńska.

W związku z powyższym zwracam 
się w imieniu Zespołu Koordynacyjne-
go do mieszkańców Dzielnicy VI Bro-
nowice, aby wszelkie uwagi, wnioski, 
propozycje w zakresie szeroko pojęte-
go bezpieczeństwa oraz porządku pu-
blicznego zgłaszali osobiście, listownie  
lub na adres mailowy Rady Dzielni-
cy VI Bronowice. Wszelkie postulaty 
mieszkańców będą wnikliwie rozpa-
trywane na posiedzeniach Zespołu  
Koordynacyjnego „Bezpieczny Kra-
ków” i w miarę kompetencyjnych moż-
liwości załatwiane. ▷◁

▷◁
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W kilku słowach wyjaśnił 
je rzecznik EDF Polska 

Krzysztof Krukowski. Fundacja EC 
„Gorące serce” była wyłącznie fundacją 
krakowską. Fundacja EDF Polska jest 
pomysłem EDF na rozszerzenie działal-
ności poprzez powołanie jednej funda-
cji w całym kraju, która zajmie się tego 
typu działalnością, jak edukacja i wspie-
ranie osób niepełnosprawnych oraz 
ich aktywności. Powstała z połączenia 
dwóch fundacji: Fundacji w Rybniku 
– Elektrowni Rybnik i Fundacji EC 
„Gorące serce” w Krakowie. Jak zazna-
czył rzecznik EDF jest to dopiero po-
czątek, a plany są ambitne. – Dążymy 
do tego, aby fundacja działała w całej 
Polsce, we wszystkich lokalizacjach 
gdzie jesteśmy, m.in.: Gdańsk, Zielona 
Góra, Wrocław – mówił. 

Powyższe zmiany nie wpłynęły 
jednak znacząco na dotychczasowy 
charakter imprezy, której bez wzglę-
du na zmiany organizacyjne przy-

Dni Bronowic i Piknik Integracyjny organizowany w ramach Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” współistnieją ze sobą 
już od dobrych kilku lat, choć rodowód każdej z nich sięga lat kilkunastu. Jednak 
w tym roku zaszły pewne zmiany. Integracyjny Dzień Sportu wraz z integracyj-
nym piknikiem EDF odbył się pod hasłem „Dnia różnorodności”. Z plakatu znik-
nęła też Fundacja EC „Gorące Serce”, która spotykała się z nami przy tej okazji. 
Skąd zmiany?

INTEGRACJA W BRONOWICACH

ILONA STUS

Centrum wydarzeń była scena, która nie pozostawała pusta
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świeca jeden cel. Budowanie relacji 
osób niepełnosprawnych z osobami 
sprawnymi, wspólne spędzanie czasu 
poprzez uczestniczenie w zabawach, 
rywalizacjach sportowych, a także te-
atr, taniec i śpiew. Choć z pozoru wy-
dają się to dwa światy, jak widać mają 
wiele wspólnych mianowników. Tak 
wiele możemy sobie wzajemnie ofia-
rować, tak wiele od siebie nauczyć. 
Myślę że to głównie cenny czas dla nas, 
osób pełnosprawnych, mających czę-
sto problem z odnalezieniem się w to-
warzystwie osób niepełnosprawnych. 
Nie potrafimy swobodnie zachowywać 
się. Niejednokrotnie onieśmiela nas 
sytuacja, w której trzeba na przykład 
pomóc komuś na wózku. Często prze-
sadną troskliwością dajemy odczuć „in-
ność” takim osobom. A przecież zasada 
jest prosta. Traktujmy się normalnie. 
Ludzie niepełnosprawni często o wiele 
lepiej są przygotowani do życia niż oso-
by pełnosprawne. Doskonale radzą so-
bie z codziennością, posiadają niezwy-
kły hart ducha i niezwykły dar, którego 
tak powszechnie brakuje – radość z ży-

cia. Nie sposób tego nie przejąć przeby-
wając w ich towarzystwie, ich uśmiech 
jest zaraźliwy a radość autentyczna.  
– Zależy nam na tym, aby mieszkań-
com Krakowa przybliżać szeroko ro-
zumianą problematykę osób niepeł-
nosprawnych – mówił pełnomocnik 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Krakowa, Bogdan 
Dąsal. Przełamywanie barier może na-
stąpić tylko wtedy, gdy ludzie wiedzą 
o problemie, wówczas inaczej patrzą, 
inaczej postrzegają.

Takie właśnie inne postrzeganie 
dawała możliwość wjechania na po-
dest i zjechania z niego wózkiem przez 
osoby pełnosprawne, oczywiście pod 
czujnym okiem niepełnosprawnych in-
struktorów i osób pomagających utrzy-
mać równowagę. Coś co w wykonaniu 
jednych okazuje się proste i wręcz na-
turalne dla innych już niekoniecznie, 
ale wszystkiego można się nauczyć. 
Dystansu do samego siebie również.

A co oznacza wspomniany wcze-
śniej „Dzień różnorodności”? Wieńczy 
on „Tydzień różnorodności”, czy-
li ostatni tydzień maja i ma istot-
ne znaczenie dla całej grupy EDF na 
całym świecie. „Tydzień różnorod-
ności” to czas identyfikowania się  
z wszelkimi osobami – wyjaśniał rzecz-
nik EDF. Różnorodności w zakresie 
sprawności, czyli niepełnosprawni  
z pełnosprawnymi, w zakresie ras, gdyż 
EDF jest na wielu kontynentach, więc 
jest to również znoszenie barier raso-
wych. Piknik Integracyjny wpisuje się 
zatem w „Tydzień różnorodności”, koń-
cząc go. Pokazuje, że potrafimy wszyscy 
razem bawić się, być różnorodni, ale 
pięknie się od siebie różnić.

W podobnym duchu integracji, 
tym razem pokoleniowej upłynęły Dni 
Bronowic. Na scenie zaprezentowały 
się grupy taneczne, zespoły i soliści ze 
szkół i przedszkoli Dzielnicy VI oraz 
Klubu Osiedlowego „Jordanówka”, 
Klubu Kultury Mydlniki oraz Klubu 
Integracyjnego Niewidomego Seniora. 

Atrakcją wieczoru był zespół Ahaju 
Fusión z Boliwii i sztuczne ognie, któ-
rych pokaz zakończył spotkanie.

Dzień później, w niedzielę 31 maja, 
odbył się w „Jordanówce” coroczny 
wernisaż „Z Bronowickich Pracowni”, 
na którym prace prezentowali człon-
kowie Bronowickiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich. Jest to 
impreza na stałe towarzysząca Dniom 
Bronowic.

▷◁
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Nie przez cały czas świeciło słońce, ale show must go on

Wręczenie nagród drużynom biorącym udział w rozgrywkach piłkarskich

Widok zza kulisFundacja Aktywnej Rehabilitacji - każdy mógł spróbować sił na wózku

Rozdanie nagród w ramach XIII Przeglądu Teatralno-Muzycznego ze-
społów artystycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika”

 DNI  BRONOWIC 
  I  PIKNIK  INTEGR ACYJNY
                       W  OBIEK T Y WIE

Drużyny piłkarskie reprezentacji: Mieszkańców Dzielnicy VI, Straży Pożarnej  
i Policji IV Komisariatu oraz Radnych Dzielnicy VI. I miejsce zdobyli „Mundurowi”, 
II - Mieszkańcy, brąz powędrował do Radnych
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Nie przez cały czas świeciło słońce, ale show must go on Występ zespołu Ahaju Fusión z Boliwii, grający indiańską muzykę etniczną, 

ale także znane przeboje w aranżacji na fletnię pana oraz inne instrumenty, 
jak Quena, Zampoña, Toyo czy Charango

Występy dzieci z Dzielnicy VI

Można było i poskakać, i pozjeżdżać, i powspinać się

Na scenie członkowie Klubu Integracyjnego Niewidomego Seniora 
przy ul. Bandtkiego

Kółko Carvingu prowadzone przez mgr inż. Izabelę Szymańską z Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

Od lewej: Bogdan Smok - przewodniczący RD VI, Jan Makowski - prezes Funda-
cji EDF Polska, Adam Pławecki - były prezes fundacji „Gorące serce”, Bogdan 
Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Krzysztof Krukowski - rzecznik EDF
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DZIELNICOWY DZIEŃ DZIECKA

W czasie sześciogodzinnego 
spotkania miało miejsce 

wiele atrakcji: artystycznych, sporto-
wych oraz niespodzianek finansowa-
nych przez sponsorów uczestniczących 

Dzień później po Dniach Bronowic, w godzinach południowych, odbył się na terenie 
SP nr 138 w Krakowie festyn zorganizowany we współpracy z Radą Dzielnicy VI Miasta 
Krakowa i Klubem Kultury Mydlniki.

Pogoda sprzyjała imprezie

Część programu stanowiły występy artystyczne

EWA KUHN-DYCZKOWSKA
Nauczyciel SP 138

w tej niedzielnej zabawie. Wśród nich 
byli: Policja, Straż Miejska, medycy 
uczący udzielania pierwszej pomocy. 
Powodzeniem cieszyły się stoiska z eko-
logicznymi wyrobami, biżuterią i książ-
kami oraz kosmetykami.

Artystyczne występy zapre-
zentowały dzieci z SP nr 50 i SP nr 
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138, Przedszkola nr 137 oraz Klubu 
Mydlniki. Obejrzeć można było pokaz 
tańca towarzyskiego i nowoczesnego 
oraz taekwondo w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży. Czynna była ścianka 
wspinaczkowa w nowej sali gimna-
stycznej, ciesząca się dużym powodze-
niem. Wielkiemu zaangażowaniu Rady 
Rodziców SP nr 138 uczestnicy za-
wdzięczali pyszną gastronomię, a słod-
kie wypieki Paniom z Klubu Seniora. 
Przez cały czas towarzyszyła imprezie 
loteria z nagrodami ufundowanymi 
przez sponsorów. Finałem festynu był 
występ etno zespołu MOYO.

Piękna pogoda czyniła spotkanie 
wyjątkowo atrakcyjne.

żyj z przyrodą w zgodzie

SYLWIA GURGACZ
Nauczyciel P - 38

Samorządowe Przedszkole nr 38 
Akademia Zielonego Misia od 

wielu lat propaguje wśród dzieci i ro-
dziców działania związane z ochroną 
przyrody oraz kształtowaniem nawy-
ków prozdrowotnych. Głównym na-
szym założeniem jest kształtowanie 
proekologicznych postaw i nawyków 
wśród najmłodszych, poprzez promo-
wanie piękna otaczającej przyrody, 

uwrażliwienie na potrzeby środowiska 
naturalnego, jak również uczestnictwo 
w akcjach ekologicznych.

Jak co roku uczestniczymy w wielu 
akcjach i programach prozdrowotnych 
i proekologicznych w ramach, których 
realizujemy działania umożliwiające 
zrozumienie praw przyrody i sprawne 
w niej funkcjonowanie.

Co roku nasze przedszkole organi-
zuje uroczyste obchody Dnia Ziemi, 
w których bierze udział cała społecz-
ność przedszkola. W roku szkolnym 
2014/2015 nauczycielki z naszego 
przedszkola (oddział dzieci młodszych, 
ul. Jabłonkowska 39) pod moim prze-
wodnictwem zorganizowały dla dzieci 
przedstawienie teatralne pt. Chrońmy 
przyrodę, w którym same wystąpiły  
w roli aktorów! Na widowni panowało 
ogromne zaciekawienie. 

Głównym tematem przedstawie-
nia było zwrócenie uwagi dzieci na 
problem zanieczyszczania środowi-
ska oraz wspólne poszukiwanie spo-
sobów jego ochrony. Przedstawienie 
zakończyło się wspólnymi zabawami  

muzyczno-ruchowymi oraz odśpiewa-
niem piosenki ekologicznej Ekoświat.

W tym szczególnym dniu, w ra-
mach realizowanego programu pro-
ekologicznego Kubusiowi Przyjaciele 
Natury, odbył się również patrol eko-
logiczny polegający na odszukaniu  
w najbliższej okolicy kolorowych koszy 
i prawidłowym posegregowaniu śmie-
ci. Przedszkolaki poradziły sobie z tym 
zadaniem bezbłędnie.

Przedszkolaki już wiedzą jak dbać  
o środowisko! Posłuchajmy i my co mo-
żemy wspólnie zrobić. Oto kilka ekolo-
gicznych rad, które każdy z nasz może 
wykorzystać: • w parkach i lasach dbaj-
cie o drzewa, wycinać ich przecież wca-
le nie potrzeba. Niech ptaszki sobie na 
nich mieszkają, pomiędzy liśćmi cienia 
szukają • ognisk w lesie nie rozpalajcie 
• papierów, butelek nie rozstawiaj-
cie. Zawsze za sobą śmieci sprzątajcie  
• o czystą wodę dbajcie w jeziorach  
• kochajcie ptaki, zwierzęta a przyroda 
będzie wam wdzięczna (fragment ape-
lu przygotowany na podstawie insceni-
zacji B. Formy Chrońmy przyrodę).

fo
t.

ar
ch

. 
P-

38

W roli aktorów wystąpiły nauczycielki
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ŚLADAMI JANA PAWŁA II
gra terenowa
9 czerwca 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 93 zorganizowała grę terenową „Śla-
dami Jana Pawła II w Krakowie”.

BRONISŁAWA CZAJOWSKA
Nauczyciel SP 93

Już po raz drugi w upalny czerw-
cowy dzień w naszym Mieście 

odbyła się gra terenowa poświęcona 
Wielkiemu Polakowi, naszemu kocha-
nemu – Świętemu Janowi Pawłowi II.

Do udziału w grze zgłosiło się 16 
zespołów z 11 szkół z terenu Krakowa: 
SP 12, 22, 72, 141, 142, 153 i z okolic: 
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach, 
Mnikowie, Modlnicy, Rącznej oraz Zie-
lonek i oczywiście uczniowie klas IV-VI 
z naszej Szkoły. 

W programie gry terenowej był: 
quiz o Janie Pawle II, prezentacja 
grup, a przede wszystkim odwiedze-
nie miejsc związanych z Osobą Papieża  
w naszym mieście.

Całość gry terenowej przygotowali 
uczniowie II Gimnazjum Małopolskie-
go Centrum Edukacji mieszczącego się 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 93, 
przy ul. Szlachtowskiego 31 w Krako-
wie. 9 czerwca wraz z nauczycielami 
stali w różnych punktach Miasta Kra-
kowa – w tym roku było ich osiem. 

Zasadą gry terenowej było dotarcie 
do wyznaczonego punktu i otrzymanie 
informacji na temat miejsca, które jest 

związane ze Świętym Janem Pawłem II. 
Każda grupa miała za zadanie rozwią-
zać przygotowaną zagadkę – krzyżówkę,  
rebus – dotyczącą danego miejsca. 

Podczas prezentacji zespołów 
zgłoszonych do udziału w grze tere-
nowej, która miała charakter konkur-
su, było widać bardzo duże zaanga-
żowanie, a przede wszystkim dobre 
przygotowanie do występu – plakaty,  

rekwizyty, odpowiedni strój w barwach 
biało-żółtych. Uczniowie śpiewali ulu-
bione pieśni Jana Pawła II, był też po-
kaz umiejętności baletowych. Z przy-
jemnością przysłuchiwaliśmy się odpo-
wiedziom reprezentantów klas, którzy 
brali udział w quizie dotyczącym życia 
i działalności Papieża Jana Pawła II. Co 
chwilę słychać było gromkie brawa – 
rzeczywiście one należały się za tak 
ogromną wiedzę. 

Z tego miejsca pragnę złożyć po-
dziękowania dla wszystkich, którzy tę 
grę przygotowali, a przede wszystkim 
Radzie Dzielnicy VI Miasta Krakowa, 
za wsparcie finansowe. Dzięki temu 
mogliśmy zakupić nagrody, a każdy 
uczestnik gry otrzymał drożdżówkę  
i sok do picia.

Rozdanie nagród będzie miało 
miejsce w Szkole Podstawowej nr 93,  
23 czerwca 2015 r., podczas uroczystej 
gali finałowej, na którą zostaną zapro-
szeni zwycięzcy gry terenowej:

I miejsce: 
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach – 
klasa 5 „b”

II miejsce:
Szkoła Podstawowa w Rącznej

III miejsce:
Szkoła Podstawowa w Zielonkach

wyróżnienie I: Szkoła Podstawowa 
nr 152 w Krakowie – grupa II
wyróżnienie II: Szkoła Podstawowa 
nr 93 klasa 4 „b”

Na najlepszych uczniów, zwycięskie 
klasy oraz szkoły czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. 
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Młodzież podążała śladami Jana Pawła II – pod Kurią Krakowską

Zadaniem grupy było rozwiązanie przygotowanej zagadki dotyczącej danego miejsca

▷◁
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Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy
bronowiCKim uliCom
HENRYK HIPOLIT RODAKOWSKI – miał być prawnikiem, został jednym z naj-
wybitniejszych malarzy polskich XIX wieku. Mistrz portretu. Jako pierwszy i je-
dyny obcokrajowiec został wyróżniony na Salonie paryskim złotym medalem 
I klasy za „Portret generała Henryka Dembińskiego”. 

Urodził się w 1823 roku we 
Lwowie, w rodzinie praw-

niczej. Jego ojciec, o dość surowych 
zasadach wychowawczych, miał dla 
swojej szóstki dzieci dokładnie sprecy-
zowane plany na przyszłość. Synowie 
mieli kontynuować rodzinną trady-
cję, zostając prawnikami. Dlatego też 
młody Henryk w wieku dziesięciu lat, 
tak jak jego dwaj starsi bracia, został 
umieszczony w prestiżowej szkole, ma-
jącej patronat samego cesarza. Miała 
ona zapewnić chłopcom dobry start  
w przyszłe życie. Problem jednak po-
legał na tym, że Henryk nie podzielał 
upodobań ojca i nie czuł się tam dobrze. 
Dwie ucieczki skończyły się fiaskiem. 
Edukację w Theresianum, wiedeńskiej 
szkole kształcącej przyszłych urzędni-
ków i mężów stanu, przerwała dopiero 
choroba, która zmusiła rodziców do za-
brania syna do domu. Ten incydent w ży- 
ciu Henryka miał istotne znaczenie. 
Zaważył na jego przyszłości. Spędzając 
długie godziny w łóżku Henryk sięgnął 
po kartkę i ołówek i …zaczął rysować.  

Odkrył wówczas w sobie coś, co spra-
wiało mu ogromną przyjemność i da-
wało spełnienie. Dostrzegł w sobie ta-
lent. Posłuszny planom ojca skończył 
studia prawnicze, ale ze sztuki nie zre-
zygnował. Szukając kompromisu po-
między wolą ojcowską a pragnieniem 
malowania, przedstawił mu prośbę  
o możliwość równoległego studiowania 
malarstwa. By dać dowód zdolnościom, 
przygotował kilka swoich prac i prośba  
spotkała się z przychylnością rodzica, 
który jednak traktował ten kierunek 
bardziej jako hobby syna, niż sposób na 
dalsze życie.

Po skończeniu studiów okazało 
się jednak inaczej, Rodakowski wbrew 
woli rodziciela postawił na realizowa-
nie siebie. Wyjechał do Paryża, do pra-
cowni Leona Cognieta – cenionego ma-
larza, skupiającego wokół siebie grupę 
polskich uczniów – i całkowicie oddał 
się malarstwu, wchodząc coraz głębiej  
w kręgi ówczesnego świata artystycz-
nego. Bardzo szybko zdobył uzna-
nie liczących się wówczas malarzy. 
Wszedł w krąg emigracyjnego śro-
dowiska skupionego wokół Hôtel 
Lambert. Poznał Cypriana Norwida  
i Teofila Lenartowicza, zaprzyjaźnił 
się z Juliuszem Kossakiem i Leonem 
Kaplińskim, spotkał również Artura 
Grottgera. 

życie „zawodowe” układało się 
wspaniale, choć nie było pozbawio-
ne rozczarowań. Z krytyką na przy-
kład spotkał się obraz „Bitwa pod 
Chocimiem”, który nie został przyjęty 
na wystawę światową. Uzmysłowiło 
to artyście, że sceny wielopostaciowe 
nie są jego domeną, z czym nigdy się 
nie pogodził. Za to był bezdyskusyj-
nie mistrzem portretu. Jak pisze Irena 
Kossakowska: „portretu pogłębionego 
psychologicznie i werystycznie oddają-
cego fizjonomiczne rysy modeli, znako-
micie zakomponowanego, ale oszczęd-
nego w środkach wyrazu, perfekcyjnie 
narysowanego i subtelnie wymodelo-

wanego, o wysmakowanej tonacji ko-
lorystycznej i laserunkowej fakturze”. 
„Portret Ojca” namalowany w 1850 
roku i powszechna estyma przyczyniły 
się do polepszenia relacji z ojcem, któ-
ry po latach zaakceptował wybór syna. 
Z czasem powstało wiele wspaniałych 
portretów. Trzy lata później wielkie 
uznanie przyniósł mu „Portret matki”. 
Krytyka, jak i publiczność, rozpływały 
się z zachwytu, a Delacroix oświadczył, 
że obraz jest „prawdziwym arcydzie-
łem”, deklasującym pozostałych uczest-
niczących w Salonie, artystów. To głów-
nie na Salonach paryskich Rodakowski 
prezentował swe prace, zdobywając 
liczne nagrody i ordery: w 1852 roku za 
Portret Dembińskiego otrzymał wiel-
ki złoty medal, na paryskiej wystawie 
światowej w 1855 został wyróżniony 
złotym medalem, w 1861 przyznano mu 
Legię Honorową, w 1872 – order króla 
Leopolda a rok później został uhono-
rowany krzyżem kawalerskim Orderu 
Franciszka Józefa. 

Spełnienie zawodowe z czasem zo-
stało dopełnione spełnieniem w życiu 
osobistym, które podobnie jak to pierw-
sze nie było pozbawione rozczarowań. 
To za przyczyną Kamili von Salzgeber, 
w której Rodakowski zakochał się bez 
pamięci jeszcze na studiach. Młodzi, do 
końca z niejasnych przyczyn, nie zwią-
zali się z sobą. Najprawdopodobniej za 
namową rodziców panny, dla której 
znaleźli lepszą partię w osobie bankie-
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Tablica na elewacji budynku, przy ul. Krup-
niczej, gdzie mieszkał

Budynek przy ul. Krupniczej 5, gdzie miesz-
kał H. Rodakowski
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Dzień Otwarty 
Magistratu

ILONA STUS
Źródło: Irena Kossowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, grudzień 2004; Weronika Kowalkowska (w oparciu 
o: „Henryk Rodakowski”, Teresa Stepnowska, Warszawa, 
1983; „Henryk Rodakowski”, Anna Król, Wrocław, 2001).

ra Blühdorna. Rodakowski leczył rany 
przez wiele lat, które w sumie nigdy się 
nie zabliźniły. Los jednak często płata 
figle. Po latach małżeństwa miłość jego 
życia owdowiała, mało tego dziedzicząc 
po mężu ogromną fortunę. W 1859 
roku wdowa przeprowadziła się do 
Paryża, gdzie przebywał Henryk. I tak 
figlarny los połączył ich drogi ponow-
nie. W 1861 roku wzięli ślub. Resztę lat 
Rodakowski spędził u boku ukochanej 
kobiety, a siła jego uczuć nie osłabła aż 
do chwili śmierci. Jak pisał po latach: 
„Bądź mądra, nie gryź się zbytnio, po-
myśl, że jesteś kochana tak, jak żadna 
inna kobieta”. Szczęście było podwój-
ne, gdyż uczucia były odwzajemnione. 
Małżonkowie dochowali się dwójki 
dzieci. „Portret córki” namalowany  
w 1891 roku był jedną z ostatnich jego 
prac. Artysta powoli tracił wzrok.

Można powiedzieć, że życie 
Rodakowskiemu ułożyło się wyjątkowo 
pomyślne, co rzadko zdarza się wybit-
nym jednostkom o artystycznej duszy, 
uwikłanych we własne wewnętrzne 
cierpienia i nieszczęśliwe lub niespeł-
nione miłości, co jednocześnie daje 
natchnienie do tworzenia. Henryk miał 
wszystko: swoją pasję, miłość uko-
chanej kobiety i pieniądze z odziedzi-
czonego przez połowicę spadku. Nie 
musiał zarabiać malarstwem. Mógł 
tworzyć wolny od przyziemnych, mate-
rialnych trosk. Fortunę wykorzystywał 
na podróże: po Italii, potem powrócił 
do rodzinnego Lwowa, z czasem ku-
pił majątek Bortniki, gdzie mieszkał 
kilka lat z dala od miejskiego gwaru, 
a gdy za nim zatęsknił przeprowa-
dził się do Wiednia. Pod koniec życia 
związał się z Krakowem, gdzie był po-
wszechnie poważany. Został dyrek-
torem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych i przewodniczącym Komitetu 
Muzeum Narodowego. Powierzono mu 
również zreformowanie Szkoły Sztuk 
Pięknych, nominując 24 grudnia 1894 
roku, na dyrektora. Niestety cztery dni 
po nominacji, o drugiej w nocy, zmarł 
nagle w trakcie pisania mowy rektor-
skiej. Został pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim.

Podsumowanie twórczości artysty 
przyniosła retrospektywna wystawa 
zorganizowana w 1994 roku w Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

Z tej pierwszej okazji odby-
ła się między innymi prze-

strzenna gra poznawczo-odkrywcza 
„Magistrackie tajemnice”, w któ-
rej udział wzięły grupy od 2-5 osób.  
Wydarzeniom minionych 25 lat po-
święcony był również „Spacer po dzie-
jach krakowskiego samorządu, czyli 
od trzech zasadźców do prezydenta 
Jacka Majchrowskiego”. Zwiedzanie 
magistratu z przewodnikiem dawało 
sposobność, by zajrzeć w niedostępne 
zakamarki Pałacu Wielopolskich i usły-
szeć ich historię.

Przyłączenie Podgórza do Krakowa 
uczczono prezentacją oryginalnych 
materiałów archiwalnych dotyczą-
cych miasta Podgórza, jego powstania 
i połączenia z Krakowem oraz pokon-
kursową wystawą „Podgórze zawsze 
na górze”. W Salach Kupieckiej i Lea 
tradycyjnie już, odbyła się prezentacja 

Ci, którzy w długi weekend pozostali 
w Krakowie mieli okazję do ponow-
nego zwiedzenia krakowskiego ma-
gistratu. 15. edycja „Dnia Otwartego 
Magistratu” poświęcona była dwóm 
wydarzeniom: 25-leciu Samorządu 
Terytorialnego i 100-leciu połączenia 
Podgórza z Krakowem.

pozostałych Dzielnic Miasta Krakowa. 
Dzielnicę VI Bronowice reprezen-
towali radni: Bogdan Smok, Alicja 
Gackiewicz, Waldemar Antosiewicz, 
Wojciech Brylowski, Jacek Domański, 
Adam Goch, Łukasz Krajewski, Marcin 
Kucharczyk Małgorzata Sroczyńska  
i Małgorzata Turek. 

W Holu Prezydenckim odby-
ła się autorska wystawa Barbary 
Radziszewskiej  „Dokąd prowadzi kład-
ka Bernatka”, być może znanej niektó-
rym mieszkańcom, z biura Dzielnicy VI 
Bronowice  w latach 1992-2008.

[IS]
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Gabinet Prezydenta Miasta Krakowa. Zwiedzić też można było gabinet Przewodniczącego 
Rady Miasta Krakowa

Prezentacja dzielnic to także rozmowy
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SZKOŁA, PIES I NARKOTYKI
Obecnie mówi się dużo o problemie narkotyków w szkołach, nawet na pozio-
mie szkoły podstawowej. A jak wygląda ich wykrywanie? O tym mieli okazję 
dowiedzieć się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych. 
9 czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Krakowie Balicach 
odsłonili kulisy swojej pracy. 

Zaprezentowali uzbrojenie i wy- 
posażenie, w którym bio-

rą udział w akcjach oraz fragment 
tresury psa tropiącego narkotyki  
i materiały wybuchowe. Dzieci dowie-
działy się też wiele szczegółów z życia 
psa „pracującego” w straży granicz-
nej. Tresurę rozpoczyna się najczęściej  
w 10. miesiącu jego życia. Z czasem 
jest coraz trudniej, ponieważ pies na-
biera wiele złych nawyków i trudno 
go ułożyć. Górna zatem granica to 26. 
miesiąc. Jest to przedział, w którym 
najlepiej przyswaja wiedzę. Na eme-
ryturę przechodzi przeważnie ok. 10. 
roku życia. Jest to ciężka praca, niejed-
nokrotnie wymagająca wskakiwania 
na wysokie podesty, co w przypadku 
dużych psów rzutuje na problemy ze 
stawami. Narkotyki służące do tresury 
pochodzą z przeprowadzanych akcji. 
Po zakończeniu szkolenia, opiekun-
-przewodnik psa zdaje je, rozliczając 
się co do grama. 

Jaki powinien być pies tropią-
cy? Przede wszystkim musi mieć od-
powiednie predyspozycje: idealną 
kondycję fizyczną, doskonały węch  
i wykazywać chęć do tropienia i apor-

ILONA STUS towania oraz lokalizowania niewi-
docznych obiektów, jak narkotyki czy 
materiały wybuchowe za pomocą nosa,  
a nie oczu. Nie może bać się hałasu, 
na przykład wystrzału czy wysokości, 
jak wchodzenie po schodach. Musi być 
odporny na wszystko, co może rozpro-
szyć uwagę: nieznane, wąskie, ciem-
ne obiekty, woda, niestabilne podłoże 

oraz wykazywać absolutne podporząd-
kowanie rozkazom swojego opiekuna. 
Musi mieć chęć i zapał do pracy. O za-
interesowaniu dzieci tematem świad-
czyły liczne pytania zadawane podczas 
spotkania. Dotyczyły szukania narko-
tyków i materiałów wybuchowych, jed-
nak większość tresury i sposobu pracy 
psa. Dziesięcioletni Dewon z wielką 
wyrozumiałością przyjął zaintereso-
wanie uczniów, zwłaszcza w chwili gdy 
przyszedł moment bliższego kontaktu. 
Zniknął w gąszczu głaskających rąk.

Jednak nie wszystkie psy są łagod-
ne. Jak należy reagować na atak psa? 
– to również wiedza, jaką uczniowie 
wynieśli z prezentacji. Przede wszyst-
kim należy przyjąć bezpieczną pozycję, 
chroniąc wystające części ciała. Przy-
wrzeć jak najbliżej ziemi osłaniając 
rękami uszy, szyję i głowę. Nie zasła-
niamy się ręką w pozycji stojącej, gdyż 
stanowi ona punkt zaczepienia dla psa, 
a należy stworzyć warunki, by pies nie 
miał dużej możliwości do chwycenia 
ciała. Taka obrona wymaga też odwagi 
i zachowania spokoju, mimo stresują-
cej sytuacji. Nie krzyczymy i staramy 
się nie ruszać. Atak należy przeczekać, 
niekiedy mimo ugryzień, a następnie, 
gdy pies straci zainteresowanie powo-
li się wycofywać zachowując opisaną  
pozycję. 

Wizytę funkcjonariuszy Straży 
Granicznej wylicytowała na aukcji 23. 
finału WOŚP radna Marta Drużkow-
ska, przekazując wygraną szkole.

Pirotechnicy nie tylko pokazali kombinezon i hełm ochronny - dzieci mogły je przymierzyć

Gdzieś w gąszczu rąk jest pies Dewon
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„I ja tam byłem, miód i wino piłem…”

Okazją do spotkania był zorga-
nizowany przez panie, Małgo-

rzatę Czwartkiewicz oraz Monikę Róg, 
konkurs „Kuchnia Polska – Małopol-
ska”. Nasza szkoła realizuje różnorod-
ne innowacje pedagogiczne – wśród 
nich program „Patriotyzm wciąż mod-
ny”. 

W ramach tego programu uczymy 
szacunku do kultury, tradycji, historii – 
staramy się, by zajęcia były atrakcyjne 
i urozmaicone. Ponieważ naszym „do-
brem narodowym” jest także trady-
cyjna kuchnia, zaproponowaliśmy na-
szym uczniom, aby zgłębiali jej tajniki 
z tak wybitnym ekspertem. 

Przygotowania rozpoczęły się już 
kilka tygodni wcześniej. Każda klasa 
wyłoniła swoich reprezentantów, któ-
rzy szlifowali wiedzę na temat kuli-
narnych tradycji Małopolski. Zespoły 
wystartowały w kilku konkurencjach. 

Pierwsza z nich to odpowiedzi na 
zadawane pytania np. „Jak nazywa się 
„przekąska” z solą lub makiem, przez 
otwór której Kraków jest jeszcze pięk-
niejszy ?” – z odpowiedzią na nie ze-
społy poradziły sobie znakomicie.

Na długo pozostanie w pamięci uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 8 w Krakowie wizyta Ewy Wachowicz – miss Polski, znanej wszystkim ze 
swoich pasji kulinarnych, jurorki programów telewizyjnych, dziennikarki a na-
wet pani rzecznik rządu w latach 90.

Trudniej było z pytaniami: „Gdzie 
jest produkowana kiełbasa lisiecka?”,  
„Z uprawy jakich owoców słynie Łąc-
ko?” czy „Z czego słynie Zator?”. Nie-
którym odpowiedziom nie brakło fine-
zji, rozbawiły uczestników i jury. 

Druga konkurencja polegała na 
rozpoznawaniu (z zamkniętym ocza-
mi) nazw przygotowanych wcześniej 
potraw. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy, 
że naprawdę posiłki spożywa się także 
oczami – nawet proste potrawy (nale-
śniki) nie były łatwe do odgadnięcia!

W trzeciej części konkursu nale-
żało zaproponować obiadowe menu 
(tradycyjne polskie) dla obcokrajow-
ca. Propozycje uczniów jednoznacznie 
wskazały, że królową polskich zup jest 
rosół. I to on pojawił się we wszystkich 
propozycjach.

Wśród drugich dań – i również tu 
bez zaskoczenia – królował tradycyjny 
kotlet schabowy. Najbardziej urozma-
iconym posiłkiem okazał się deser –  
gość z zagranicy miałby okazję spró-
bować szarlotki, kremówki, sernika, 
lodów i sałatki owocowej.

Po wszystkich konkurencjach, 
po wielkich emocjach, Jury, któremu 
przewodniczyła Ewa Wachowicz, uda-
ło się na naradę. Kiedy trwały burzliwe 
obrady, uczniowie z zainteresowaniem 
wysłuchali prelekcji Eweliny Wilk  
(osobistej trenerki pani Ewy Wacho-
wicz) na temat zdrowego trybu życia.

Po zakończonych obradach pani 
Ewa omówiła wyniki konkursu, poda-
ła prawidłowe odpowiedzi i wręczyła  
nagrody.

Nad przebiegiem całej imprezy 
czuwał dyrektor szkoły Marek Gaweł, 
który dokumentował całą imprezę 
oraz wręczył naszym gościom odznakę 
Przyjaciela Szkoły.

A potem był czas na autografy, 
wspólne zdjęcia, wpis do księgi pa-
miątkowej, wręczenie kwiatów, miłe 
rozmowy. 

Pani Ewa Wachowicz zapowie-
działa kolejną wizytę w naszej szkole, 
na którą czekamy z niecierpliwością  
i bardzo dziękujemy za przyjęcie za-
proszenia.

Zdjęcia oraz film ze spotkania 
znajdują się na stronie szkoły:
http://gimnazjum19.pl/

BEATA BANDARZEWSKA
Nauczyciel ZSO nr 8
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Po zakończonych obradach pani Ewa omówiła wyniki konkursu

A potem był czas na autografy ...

▷◁
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XI SESJA RADY
DZIELNICY VI 

Sesja XI Rady Dzielnicy VI odbyła 
się 21 maja br. Podjęto następujące 

uchwały:
UCHWAŁA Nr XI/79/2015 w sprawie po-
nownego zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego. Radni pozytywnie zaopinio-
wali ponowne zawarcie umowy najmu 
lokalu socjalnego stosownie z pismem 
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Mia- 
sta Krakowa: ML-02.7123.196.2015. 
ES z dnia 10.04.2015 r.
UCHWAŁA Nr XI/80/2015 w sprawie 
wstępnego rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016. Radni po-
stanowili o wstępnym rozdysponowa-
niu środków zgodnie z poniższym za-
łącznikiem do niniejszej uchwały.

NAZWA
ZADANIA

JEDNOST-
KA REALI-
ZUJĄCA

KWOTA

PRACE REMON-
TOWE: SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, 
GIMNAZJÓW, 
PRZEDSZKOLI 

ORAZ ŻŁOBKÓW

ZEO 80.700

SP 50 – remont szatni 20.000

P - 38, ul. Jabłonkowska 29a – 
wymiana huśtawki 2.000

P - 82 – izolacja przeciw wilgo-
ciowa i remont szachtów 25.000

SP 138 – projekt placu zabaw 
(zadanie wieloletnie) 10.000

P - 38, ul. Jabłonkowska 39 – 
wymiana tablic bezpieczniko-
wych

11.700

P - 77 – wymiana wyłącznika 
głównego 2.000

P -  38, ul. Jabłonkowska 29a 
– wymiana tablic bezpieczni-
kowych

8.000

SP Nr 93 – wymiana włazu 2.000

BUDOWA, MO-
DERNIZACJA, 

PRACE REMONTO-
WE OGRÓDKÓW 

JORDANOWSKICH, 
ZIELEŃCÓW, 
SKWERÓW

ZIKiT 39.000

Prace remontowe na terenie 
ogródków jordanowskich na 
2016 r. wg. potrzeb i wskazań 
dzielnicy

5.000

Doposażenie istniejącego 
ogródka przy ul. Krzywy Zaułek 
– wykonanie projektu (zadanie 
wieloletnie)

4.000

Remont kapliczki św. Jakuba 30.000

BUDOWA, MO-
DERNIZACJA, 

PRACE REMON-
TOWE MIEJSKIEJ 

INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ W 

ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W 
WYKAZIE, O KTÓ-
RYM MOWA W § 

66 UST.1 STATUTU

ZIKiT 1.201.711

Budowa i przebudowa dojścia 
do budynków mieszkalnych 
wraz z miejscami parkingowy-
mi przy ul. Rydla – realizacja 
inwestycji na podstawie doku-
mentacji projektowej i pozwo-
lenia na budowę (WPF)

870.000

Budowa przejścia na wały rzeki 
Rudawy – pozyskanie decyzji 
WZiZT oraz opracowanie pro-
jektu ( zadanie wieloletnie)

30.000

Przebudowa schodów w parku 
„Młynówka Królewska” przy 
przejściu dla pieszych przez ul 
Przybyszewskiego - realizacja 
inwestycji na podstawie doku-
mentacji projektowej i pozwo-
lenia na budowę. (WPF)

90.000

Oświetlenie nad Zalewem -  
realizacja inwestycji na podsta-
wie dokumentacji projektowej 
i pozwolenia na budowę (WPF)

54.000

Dobudowa oświetlenia na ul 
W. Długoszowskiego – projekt 
wraz z realizacją zadania

20.000

Dobudowa oświetlenia na ul. 
Machaya – wykonanie projektu 
(zadanie wieloletnie do WPF)

10.000

Dobudowa oświetlenia na ul. 
Brzezińskiego – wykonanie  
projektu (zadanie wieloletnie 
do WPF)

6.000

Dobudowa oświetlenia na. Pal-
mowej – wykonanie projektu 
(zadanie wieloletnie do WPF)

10.000

Dobudowa dwóch opraw typu 
LED wraz z wysięgnikami, oraz 
wymianą wysięgników przy ist-
niejących oprawach w ul. Kato-
wickiej – realizacja zadania

8.000

Przebudowa drogi wewnątrz- 
osiedlowej przy ul. Rydla 18, 22 
– opracowanie koncepcji i wy-
stąpienie o WZ (zadanie wielo-
letnie do WPF)

20.000

Przebudowa oświetlenia na 
końcu ulicy G. Zapolskiej i ul 
Sołtysa Dytmara - projekt wraz 
z realizacją zadania

26.000

Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice 
- Remonty dróg i chodników wg 
listy rankingowej

57.711

BUDOWA, MO-
DERNIZACJA, 

PRACE REMON-
TOWE OSIEDLO-

WEJ INFRASTRUK-
TURY SPORTOWEJ 
I REKREACYJNEJ: 
K.S. „Bronowian-
ka” - zakup mobil-

nych koszy

ZIS 31.000

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 

SPORTOWE 
 I REKREACYJNE

78.700

Organizacja im-
prez, uroczysto-
ści, konkursów i 
innych wydarzeń  
lokalnych dla całej 
dzielnicy z zakresu  
kultury

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

8.000

Integracyjne Dni 
Bronowic

CM im. H. 
Jordana 25.000

Zeszyty historycz-
no-literackie

CM im. H. 
Jordana 3.000

Projekty eduka-
cyjne

CM im H 
Jordana 2.000

Organizacja wer-
nisażu i druk kata-
logu na wystawę 
malarstwa z okazji 
Dni Bronowic

CM im. H 
Jordana 3.000

SP Nr 50 - Osadza-
nie chochoła ZEO 3.000

SP Nr 50 - Święto 
Ulicy Tetmajera ZEO 10.000

SP Nr 50 - Koro-
wód Bronowicki ZEO 2.500

SP nr 50 - Wielka-
noc w Bronowi-
cach

ZEO 1.000

SP Nr 138-  Mię-
dzyszkolny Dzień 
Dziecka

ZEO 5.500

SP Nr 138 - Mię-
dzyszkolny Kon-
kurs Palm

ZEO 1.000
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SP Nr 138 - Mię-
dzyszkolny kon-
kurs Szopek

ZEO 900

SP - Dzielnicowa 
Olimpiada Sze-
ściolatka

ZEO 800

SP Nr 153 - Mię-
dzyszkolny Kon-
kurs „Brzechwał-
ki”

ZEO 1.000

SP Nr 153 -  Mię-
dzyszkolny Kon-
kurs pt. „Jestem 
genialnym dziec-
kiem, czyli pokaż 
co potrafisz?”

ZEO 1.000

SP Nr 153 – orga-
nizacja zawodów 
sportowych w siat-
kówce

ZEO 1.500

SP Nr 93 – Mię-
dzyszkolna gra te-
renowa pt. „Ślada-
mi Jana Pawła II”

ZEO 1.500

ZSO Nr 8 - Cykl 
zawodów spor-
towych dla dzieci 
i młodzieży „od 
przedszkolaka do 
starszaka”

ZEO 8.000

PROGRAM POPRAWY BEZPIE-
CZEŃSTWA DLA GMINY MIEJ-
SKIEJ KRAKÓW "BEZPIECZNY 
KRAKÓW"

20.000

Zestaw diagno-
styczny do moni-
torowania stanu 
poszkodowanego

KM PSP 6.000

Przenośny zestaw 
nagłośnieniow y  
z mikrofonosłu-
chawką

KM PSP 2.000

Zestaw z maską 
do ewakuacji osób 
poszkodowanych

KM PSP 8.000

Zakup materiałów 
profilaktycznych 
dla uczestników 
zajęć organizowa-
nych przez SMMK

SMMK 1.000

Zakup nagród i or-
ganizacja działań 
profilaktycznych

SMMK 1.000

Zakup materiałów 
dydaktyczno-pro-
filaktycznych

OC 1.000

Zakup odblasków 
na rękę i tornister OC 1.000

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA OŚÓB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH
89.759

Zajęcia uspraw-
niające w wodzie 
i na sali gimna-
stycznej dla dzieci 
i młodzieży nie-
pełnosprawnej z 
fizjoterapeutą – 
konkurs ofert

SO 7.000

Integracja spo-
łeczna osób nie-
pełnosprawnych 
oraz umożliwienie 
im uczestnictwa w 
wydarzeniach kul-
turalnych – kon-
kurs ofert

SO 15.000

Integracyjny Dzień 
Sportu z piknikiem 
oraz Dni Bronowic

SO 12.000

Wykonanie przejść 
medialnych wg. 
wskazań dzielnicy

ZIKiT 24.259

SP Nr 93 – Wyko-
nanie podjazdu 
dla osób niepełno-
sprawnych wraz 
z barierkami

ZEO 9.500

Spotkania integra-
cyjne dla osób star-
szych i niepełno-
sprawnych – miesz-
kańców dzielnicy

MOPS 7.000

Zakup samochodu 
do przewozu osób 
niepełnospraw-
nych

SMMK 15.000

DZIELNICOWY 
PROGRAM 

OCHRONY ZDRO-
WIA I PROFILAKTY-
KI ZDROWOTNEJ:
Szczepienia prze-
ciwko grypie dla 

mieszkańców 
dzielnicy po 65 r. 

życia

BZ 12.000

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 

MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIA-
TY, KULTURY, SPORTU, POMO-

CY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

70.000

Filia Nr 7 Krowo-
derskiej Biblioteki 
Publicznej

Krowo-
derska 

Biblioteka 
Publiczna

1.000

Filia Nr 8 Krowo-
derskiej Biblioteki 
Publicznej

Krowo-
derska 

Biblioteka 
Publiczna

1.000

Klub Kultury My-
dlniki - Dofinanso-
wanie działalności 
zespołu” Mali My-
dlniczanie”

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

8.000

Klub Kultury My-
dlniki – zakup po-
mocy dydaktycz-
nych w tym stro-
jów dla zespołu 
instrumentalnego 
oraz dofinanso-
wanie działalności 
zespołu instru-
mentalnego

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

3.000

P -  38 – zakup po-
mocy dydaktycz-
nych i zabawek

ZEO 600

P - 77 – zakup po-
mocy dydaktycz-
nych i zabawek

ZEO 600

P - 137 – zakup po-
mocy dydaktycz-
nych i zabawek

ZEO 600

P - 82 – zakup po-
mocy dydaktycz-
nych i zabawek

ZEO 600

Klub Kultury My-
dlniki –Klub Pu-
chatek - zakup po-
mocy dydaktycz-
nych i zabawek

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

300

SP Nr 50, SP 
Nr 138, SP Nr 
93, SP Nr 153 –  
organizacja im-
prez szkolnych, 
zakup nagród, za-
kup książek do bi-
blioteki, program 
zdrowego żywie-
nia, dofinansowa-
nie wypoczynku 
letniego.

ZEO po 3.300
na szkołę

ZSB Nr 1- Zakup 
książek do biblio-
teki, program zdro-
wego żywienia

ZSB Nr 1 750

ZSGDiGW- Zakup 
książek do biblio-
teki, program zdro-
wego żywienia

ZSGDiGW 800

ZSO Nr 7 Zakup 
książek do biblio-
teki, program zdro-
wego żywienia

ZSO Nr 7 750

SP Nr 93 – program 
„Mój Trener” SP 9.000

Program „Aktyw-
ny Krakowianin” SP 4.000
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Zakup przyborów 
i podręczników 
dla dzieci potrze-
bujących zamiesz-
kałych na terenie 
dzielnicy VI

MOPS 2.000

Zakup leków dla 
osób starszych  
i niepełnospraw-
nych zamieszka-
łych na terenie 
dzielnicy VI

MOPS 5.000

Dofinansowanie  
kosztów ogrze-
wania dla osób 
potrzebujących – 
mieszkańców
dzielnicy VI

MOPS 8.000

ZSO nr 8 – zakup 
książek do biblio-
teki, program zdro-
wego żywienia

ZSO 8 800

Budowa tablic in-
formacyjnych na 
trasie kulturowej 
Bronowice Małe-
-Mydlniki

ZIKiT 10.000

KOMUNIKACJA Z 
MIESZKAŃCAMI:
Redakcja biulety-
nu rady dzielnicy 
VI, druk biuletynu, 
kolportaż biulety-
nu, redagowanie 
strony interneto-
wej, wyposażenie 
i remonty tablic 
informacyjnych

BR 35.904

OBSŁUGA ADMI-
N I S T R A C YJ N O -
-BIUROWA: zakup 
materiałów, wy-
posażenia

IT/OU 35.904

INNE: 
Budżet Obywatelski 100.000

SUMA: 1.794.678

UCHWAŁA Nr XI/81/2015 w sprawie wy-
kupu nieużytkowanych prywatnych 
działek w Parku Młynówka Królewska 
na odcinku od ulicy Piastowskiej do 
ulicy Armii Krajowej. Zawnioskowano 
o wykup ww. terenów przez Gminę 
Kraków, co umożliwi powiększenie te-
renu zielonego w celu powstania rozle-
głego parku otwartego dla wszystkich 
mieszkańców.
UCHWAŁA Nr XI/82/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2015. Przeniesiono 
środki finansowe z zadań przyjętych 

Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z dnia 24.02.2015 r.  
w następujący sposób: 
z zadania z zakresu budowa, moderni-
zacja, prace remontowe miejskiej infra-
struktury drogowej:

KWOTA REALIZATOR

Budowa 
przejścia na 
wały rzeki 
Rudawy

15 000 zł ZIKiT

na zadania:
KWOTA REALIZATOR

Budowa 
przejścia na 
wały rzeki 
Rudawy 
– przygoto-
wanie kon-
cepcji wraz 
z inwentary-
zacją zieleni 
(zadanie 
wieloletnie)y

5 000 zł ZIKiT

Dobudowa 
oświetlenia 
w ul. Wienia-
wy-Długo-
szowskiego

10 000 zł ZIKiT

z zadania z zakresu obsługa admini-
stracyjno-biurowa dzielnicy:

KWOTA REALIZATOR

Zakup mate-
riałów i wy-
posażenia

3 000 zł OU/IT

na zadanie z zakresu budowa, moderni-
zacja, prace remontowe miejskiej infra-
struktury drogowej:

KWOTA REALIZATOR

Dobudowa 
oświetlenia 
w ul. Wienia-
wy-Długo-
szowskiego

3 000 zł ZIKiT

z zadania z zakresu prace remonto-
we: gimnazjów, szkół podstawowych, 
przedszkoli, żłobków:

KWOTA REALIZATOR

P -  82  re-
mont kuchni 9 300 zł ZEO

na zadnie Przedszkole Nr 82 – zakup 
i montaż trzonu kuchennego (kwota  
i realizator pozostały bez zmian).
Radni zmienili również zakres rze-
czowy zadania przyjętego Uchwałą 

Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 24.02.2015 r. w na-
stępujący sposób:
kwotę 31 200 zł z zadania Montaż osłon 
na lampy w ZSO Nr 8 w dziedzinie bu-
dowa, modernizacja, prace remontowe 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na zadanie Kontrola i korekta oświetlenia 
boiska sportowego na terenie ZSO Nr 8,  
z tego samej dziedziny. Realizatorem za-
dania jest ZIS.
UCHWAŁA Nr XI/83/2015 w sprawie ko-
rekty Uchwały Nr IX/74/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 23 kwiet-
nia 2015 r., w sprawie zmiany rozdy-
sponowania środków wydzielonych do 
dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na 
rok 2015. W § 1 ust. 2 lit. a Uchwały 
Nr IX/74/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 23.04.2015 r. wpro-
wadzono następującą korektę: zmie-
niono podaną kwotę 64 200 zł na 
kwotę 31 500 zł oraz podaną kwotę 
74 200 zł na kwotę 41 500 zł.
UCHWAŁA Nr XI/84/2015 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr V/48/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
24.02.2015 r. odnośnie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-
cego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadań inwe-
stycyjnych planowanych przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w roku 2015. W ww. uchwale wprowa-
dzono następującą zmianę: w § 4 w ta-
beli w kolumnie dotyczącej kwoty i źró-
dła finansowania zadania na rok 2015 
podaną kwotę 27 000 zł zwiększono do 
kwoty 40 000 zł tj. o 13 000 zł,
Po uwzględnieniu powyższej zmiany 
tabela przedstawiona w § 4 Uchwały 
Nr V/48/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 24.02.2015 r. otrzy-
muje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Dobudowa oświetlenia 
na ul. Wieniawy-Długoszowskiego na 
odcinku od ul. Zielony Most do wejścia 
na os. Złota Podkowa.
Jednostka realizująca: Zarząd Infra-
struktury Komunalnej i Transportu  
w Krakowie.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2015
Realizacja zada-
nia na podsta-
wie projektu

40 000 zł – środ-
ki wydzielone 
do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI 
Bronowice 
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Szczegółowa treść uchwał do wglądu na stronie 
internetowej Dzielnicy VI:  www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa: 
www.bip.krakow.pl oraz w biurze Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr XI/85/2015 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr V/50/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 24 lu-
tego 2015 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2015-
2017. W ww. uchwale radni wprowa-
dzili następujące zmiany:
1. W § 1 w tabeli na rok 2015 
- w kolumnie dotyczącej fazy realizacji 
inwestycji dotychczasowy zapis: „opra-
cowanie koncepcji i pozyskanie decyzji 
WZ” zastąpiono nowym sformułowa-
niem: „przygotowanie koncepcji wraz  
z inwentaryzacją zieleni” 
- w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania podaną kwotę 
15 000 zł zmniejszono do kwoty 5 000 
zł tj. o 10 000 zł,
2. W § 1 w tabeli na rok 2016 
- w kolumnie dotyczącej fazy realizacji 
inwestycji dotychczasowy zapis: „opra-
cowanie projektu budowlano-wyko-
nawczego i pozyskanie pozwolenia na 
budowę” zastąpiono nowym sformu-
łowaniem: „pozyskanie decyzji WZiZT, 
opracowanie projektu”, 
- w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania podaną kwotę 
20 000 zł zwiększono do kwoty 30 000 
zł tj. o 10 000 zł,
3. W § 1 w tabeli na rok 2017
- w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania podaną kwo-
tę 103 000 zł zmniejszono do kwoty 
100 000 zł tj. o 3 000 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w Uchwale 
Nr V/50/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 24.02.2015 r. otrzy-
muje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa przejścia na 
wały rzeki Rudawy.
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych oraz osób niepełno-
sprawnych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2015
przygotowanie 
koncepcji wraz z 
inwentaryzacją 
zieleni

5 000 zł – środki 
wydzielone do 
dyspozycji Rady 
Dzielnicy VI Bro-
nowice 

2016
pozyskanie 
decyzji WZiZT, 
opracowanie 
projektu

30 000 zł – środki 
wydzielone do 
dyspozycji Rady 
Dzielnicy VI Bro-
nowice

2017

realizacja na 
podstawie pra-
womocnego 
pozwolenia na 
budowę

100 000 zł – 
środki wydzielo-
ne do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI 
Bronowice

UCHWAŁA Nr XI/86/2015 w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla zamierzenia inwestycyj-
nego pn.: „Budowa zadaszenia nad ist-
niejącą trybuną w Centrum Sportu KS 
Bronowianka przy restauracji, na dział-
ce nr 270/242 obr. 2 Krowodrza przy  
ul. Zarzecze 124a w Krakowie”. Rad-
ni zaopiniowali pozytywnie ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

• W przypadku osób przyjmujących 
leki, należy skonsultować z lekarzem pro-
wadzącym, jaki wpływ dane leki mogą 
mieć na termoregulację i równowagę 
wodno-elektrolitową.
 W przypadku problemów zdrowotnych
• Utrzymuj leki w temp. poniżej 25 °C lub 
przechowuj w lodówce (stosuj się do za-
mieszczonych na opakowaniu zaleceń od-
nośnie warunków przechowywania).
• Stosuj się ściśle do zaleceń lekarza, jeśli 
cierpisz na chorobę przewlekłą lub zaży-
wasz liczne leki.
Jeśli ty lub ktoś inny poczuje się źle
• Jeśli odczuwasz zawroty głowy, osłabie-
nie, niepokój, lub dotkliwe pragnienie i ból 
głowy, staraj się jak najszybciej uzyskać 
pomoc, przenieś do chłodnego miejsca  
i zmierzyć temperaturę ciała.
• Nawadniaj organizm pijąc wodę lub soki 
owocowe.
• W przypadku bolesnych skurczy mię-
śniowych, zwykle mięśni nóg, ramion lub 
brzucha, występujących często po długo-
trwałym wysiłku fizycznym podczas upału, 
bezzwłocznie odpocznij w chłodnym miej-
scu pijąc jednocześnie doustne gotowe na-
wadniające płyny glukozo-elektrolitowe. 
Jeśli związane z przegrzaniem organizmu 
kurcze nie ustępują przez dłużej niż godzi-
nę, konieczne staje się skorzystanie z opie-
ki medycznej.
• Skorzystaj z porady lekarza jeśli zauwa-
żasz nietypowe symptomy lub jeśli symp-
tomy nie ustają.
• Jeśli któryś z członków twej rodziny lub 
osoba, którą się zajmujesz ma skórę go-
rącą i suchą, majaczy, ma drgawki oraz/
lub traci przytomność, niezwłocznie we-
zwij lekarza lub pogotowie ratunkowe. 
Podczas oczekiwania na przybycie leka-
rza lub pogotowia, należy przenieść taką 

osobę na chłodne miejsce układając ją 
w pozycji leżącej na plecach, z nogami 
i miednicą ułożonymi wyżej niż tułów; 
zdjąć z niej ubranie i rozpocząć zewnętrz-
ne chłodzenie ciała przez ułożenie kom-
presów chłodzących na szyi, w pachach  
i pachwinach, nieprzerwane wachlowanie 
i spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 
25-30 °C; oraz mierzyć temperaturę ciała. 
Nie podawać aspiryny ani paracetamolu; 
osobę która straciła przytomność należy 
ułożyć na boku.
Jeśli zażywasz leki
 Leki mogą:
• wywierać bezpośredni wpływ na cen-
tralny i obwodowe mechanizmy termore-
gulacji,
• wpływać na przewodnictwo aferentne  
i eferentne, wywoływać pocenie, obwo-
dową wazodilatację,
• zwiększać rzut serca, a przez to elimina-
cję ciepła z organizmu.
• zaostrzać stan przegrzania organizmu,
• Nadmierna ekspozycja na ciepło może 
potęgować toksyczność oraz/lub obniżać 
efektywność stosowanych leków.
• Odwodnienie i zmiany w dystrybucji krwi 
w organizmie wywołane nadmierną eks-
pozycją na ciepło i reakcjami termoregula-
cyjnymi mogą mieć wpływ na poziom leku 
w organizmie, jego kinetykę i wydalanie, 
a zatem jego aktywność farmakologiczną.
Leki:
• o działaniu antycholinergicznym silnie 
blokują pocenie się,
• antypsychotyczne mogą zakłócać me-
chanizmy centralnej regulacji temperatury 
ciała,
• rozszerzające naczynia krwionośne,  
w tym azotany i antagoniści kanałów wap-
niowych, mogą u nadwrażliwych jedno-
stek powodować niedociśnienie,
• toksyczność leków o wąskim indeksie 
terapeutycznym, takich jak glikozydy na-
parstnicy (Digoxin) czy lit, może ulegać 
zwiększeniu.
Leki należy przechowywać i transporto-
wać według wskazania, w temperaturze 
nie przekraczającej 25 °C lub w chłodziar-
ce. Wysokie temperatury otoczenia mogą 
wywrzeć niekorzystny wpływ na skutecz-
ność i efektywność leków, jako że licencja 
większość wytwarzanych leków odnosi się 
do 25 °C, jako maksymalnej temperatury 
przechowywania. Uwaga ta nabiera szcze-
gólnej istotności w odniesieniu do leków 
stosowanych w nagłych przypadkach, ta-
kich jak antybiotyki, leki działające na re-
ceptory adrenergiczne, insulina, czy leki 
przeciwbólowe i uspokajające. (KS)

JAK PRZETRWAĆ UPAŁY?

źródło: BiP Kraków

Z podanych wcześniej punktów kolporta-
żu "Gazety Bronowickiej" nieaktualne na 
dzień dzisiejszy są punkty: Apteka ul. Bro-
nowicka (w pasażu) i Mydlniki ul. Balicka 
196 kiosk (rejon ALPHA).
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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
 DO KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ 

WYPOŻYCZALNI ROWERÓW KMK BIKE!
NIE MASZ WŁASNEGO ROWERU, A CHCIAŁBYŚ SPRAWNIE, ZDRO-
WO I PRZYJEMNIE PRZEMIESZCZAĆ SIĘ JEDNOŚLADEM PO MIE-
ŚCIE? A MOŻE POSIADASZ WŁASNY ROWER, ALE CZASEM JESTEŚ 
ZMUSZONY/A ZOSTAWIĆ GO RANO W DOMU, A POTEM TEGO 
ŻAŁUJESZ? ODWIEDZILI CIĘ ZNAJOMI I CHCIELIBYŚCIE WSPÓLNIE 
POZWIEDZAĆ KRAKÓW NA ROWERACH ZA NAPRAWDĘ NIEWIEL-
KIE PIENIĄDZE? 
NARESZCIE JEST JUŻ ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE! 27 MARCA RU-
SZYŁA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH KMK BIKE. 300 
ROWERÓW I 34 STACJE CZEKAJĄ NA NOWYCH I „STARYCH” 
UŻYTKOWNIKÓW! 
ABY MÓC KORZYSTAĆ Z WYPOŻYCZALNI WYSTARCZY ZAREJE-
STROWAĆ SIĘ NA STRONIE WWW.KMKBIKE.PL, DOŁADOWAĆ 
SWOJE KONTO MINIMALNĄ KWOTĄ W WYSOKOŚCI 20 ZŁ I CIE-
SZYĆ SIĘ CUDOWNĄ JAZDĄ NA WYGODNYCH I BEZPIECZNYCH 
ROWERACH. KAŻDY UŻYTKOWNIK MOŻE JEDNOCZEŚNIE WY-
POŻYCZYĆ DWA ROWERY! KAŻDE NOWO ROZPOCZĘTE 20 MIN 
JAZDY JEST DARMOWE! NA DZIEŃ 1 MAJA BR. PLANOWANA 
JEST INTEGRACJA KMK BIKE Z KRAKOWSKĄ KARTĄ MIEJSKĄ, CO 
OZNACZA, ŻE POSIADACZE AKTYWNEGO BILETU KKM NIE TYL-
KO BĘDĄ WYPOŻYCZAĆ ROWER SZYBCIEJ I ŁATWIEJ, ALE TAKŻE 
BĘDĄ MOGLI PODRÓŻOWAĆ ZA DARMO PRZEZ KAŻDE NOWO 
ROZPOCZĘTE 40 MIN. OPERATOREM SYSTEMU KMK BIKE W TYM ROKU JEST 

FIRMA SMARTBIKES SP. Z O.O. REJESTRACJI W SYSTE-
MIE MOŻNA DOKONAĆ NA STRONIE WWW.KMKBI-
KE.PL. DANE WYMAGANE DO REJESTRACJI TO: IMIĘ, 
NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA/ZAMELDOWANIA 
I NUMER TELEFONU, NA KTÓRY ZOSTANIE WYSŁANY 
INDYWIDUALNY NUMER PIN UMOŻLIWIAJĄCY WY-
POŻYCZENIE ROWERU.
UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY Z SYSTEMU W PO-
PRZEDNIM SEZONIE MUSZĄ UTRZYMAĆ MINIMALNY 
STAN KONTA W WYSOKOŚCI 5 ZŁ, A NIEWYKORZY-
STANE KWOTY Z SEZONU 2014 ZOSTAŁY UWZGLĘD-
NIONE W 2015 R. 
KOSZTY KORZYSTANIA Z SYSTEMU SĄ NIEWIELKIE. 
KAŻDE NOWO ROZPOCZĘTE 20 MIN JAZDY JEST DAR-
MOWE! OD 1 MAJA BR. ZAPLANOWANO INTEGRACJĘ 
KMK BIKE Z KRAKOWSKĄ KARTĄ MIEJSKĄ, CO OZNA-
CZA, ŻE POSIADACZE AKTYWNEGO BILETU KKM NIE 
TYLKO BĘDĄ WYPOŻYCZAĆ ROWER SZYBCIEJ I ŁA-
TWIEJ, ALE TAKŻE BĘDĄ MOGLI PODRÓŻOWAĆ ZA 
DARMO PRZEZ KAŻDE NOWO ROZPOCZĘTE 40 MIN. 

Biuro Obsługi Klienta KMK Bike zapewnia użytkownikom całodobowy kontakt 
telefoniczny z operatorem KMK Bike pod numerem 12 616 75 75, a także 
kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: bok@kmkbike.pl
Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu, mapka stacji, cennik 
oraz regulamin wypożyczalni na stronie www.kmkbike.pl.


