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Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Wesele”

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

BRONOWICE – WESELE 

Szanowni Państwo
Pragnę poinformować o wyło-

żeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
„Bronowice - Wesele” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz nie-
zbędną dokumentacją.

Z planami można się zapoznać  
w Biurze Planowania Przestrzennego 
UMK, ul. Sarego 4, w godzinach pracy 
Biura do 17 listopada 2015 r. (z wyjąt-
kiem: sobót, niedziel i świąt).
Ponadto projekt planu wraz z progno-

zą oddziaływania na środowisko udo-
stępniony jest na stronie internetowej: 
www.bip.krakow.pl Szczegółowych in-
formacji na temat przyjętych rozwiązań 
planistycznych udziela w okresie wyło-
żenia przedstawiciel zespołu projek-
towego, który dyżuruje  
w godzinach:
Wtorki 13:30 – 15:30
Poniedziałki, środy,
czwartki i piątki 
8:00 – 12:00.

Uwagi do projek-
tu planu miejscowego 
wraz z prognozą od-
działywania na środo-
wisko – własnoręcznie 
podpisane z podaniem 
imienia, nazwiska oraz 
adresu lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, a także z oznaczeniem 
nieruchomości, której uwaga dotyczy – 
należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 1 grudnia 2015 r., Uwagi 
można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krako-
wa w Punktach Obsługi Mieszkańców 

(stanowiska informacyjno-podawcze),
• drogą pocztową na adres: UMK, Biu-
ro Planowania Przestrzennego, ul. Sa-
rego 4, 31-047 Kraków,
• drogą elektroniczną: za pośrednic-
twem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej ePUAP lub  
w postaci elektronicznej, opatrzone 
bezpiecznym, kwalifikowanym podpi-

sem elektronicz-
nym. Pisma nie-
spełniające po-
wyżej wskaza-
nych warunków 
pozostaną bez 
rozpoznania.
Uwagi są rozpa-
trywane przez 
Prezydenta Mia-
sta Krakowa  
w terminie 21 
dni od dnia 

upływu terminu ich składania. Rozpa-
trzenie następuje w formie Zarządze-
nia Prezydenta Miasta Krakowa pu-
blikowanego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na 
stronie internetowej:
www.bip.krakow.pl.

Dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego 
obszaru „Bronowice - Wesele” 

zostanie przeprowadzona 
9 listopada 2015 r., 

w Urzędzie Miasta Krakowa,
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

sala Portretowa, 
początek o godz. 15:00.

◁▷
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Dla dzieci pokaz sprzętu strażackiego był wielką atrakcją

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

Plany, Projekty i Wizje

Pokaz Sprzętu Strażackiego

Temat zagospodarowania tere-
nu po byłym pomniku mar-

szałka Iwana Koniewa, przy ulicy Ar-
mii Krajowej, wciąż powraca. Rodzą 
się różne pomysły i propozycje, z któ-
rych część przybiera formę wizualiza-
cji. Dwa lata temu, podczas Sesji Rady 
Miasta Krakowa, odbyły się prezenta-
cje projektów zagospodarowania tego 
terenu, przygotowane przez studentów 
Architektury Krajobrazu – Studiów 
Międzywydziałowych Uniwersytetu 
Rolniczego. Przedstawiliśmy je Pań-
stwu w grudniowym numerze „Gazety 

Bronowickiej” w 2013 roku. W maju br. 
na łamach gazety zaprezentowaliśmy 
projekt wykonany przez mieszkańca 
Dzielnicy VI Bronowice, Konrada Ba-
rańskiego, studenta Architektury Kra-
jobrazu na Politechnice Krakowskiej. 

W październiku odbyło się spo-
tkanie w siedzibie Rady Dzielnicy VI 
poświęcone wspomnianym planom. 
Próbowano wypracować konsensus  
w tej sprawie, jednak na tym etapie 
podjęcie konkretnej decyzji nie jest 
jeszcze możliwe. Wymaga to przede 
wszystkim konsultacji z jednostkami 
miejskimi, takimi jak: ZZM czy ZIKiT 
oraz konserwatorem zieleni. Pewną 
trudność może też stanowić fakt, że  
w budżecie Miasta nie ma tak zdefinio-
wanego zadania, wpisanego do WPF. 
Radny Jerzy Kopacz przedstawił kon-
cepcję postawienia w tym miejscu po-
mnika Strażaka, przedstawiając jedno-
cześnie całą historię uchwałodawczą, 
począwszy od roku 2008. Podniesiono 
też kwestię co do przeznaczenia miej-

sca. Czy ma to być tylko pomnik czy 
też teren włączony do ciągu „Młynów-
ki Królewskiej", i jako całość podlega-
jący holistycznej wizji. Radny Łukasz  
Krajewski zaproponował podwyższe-
nie rangi tematu sugerując rozpisanie 
konkursu, nawet na skalę międzynaro-
dową.

Efekt końcowy rozmów to prze-
łożenie na konkretne działania: prze-
prowadzenie konsultacji z mieszkań-
cami i zasięgnięcie opinii jednostek  
miejskich.
O terminie i sposobie konsultacji po-
wiadomimy Państwa na łamach „Gaze-
ty Bronowickiej” i stronie internetowej 
Rady Dzielnicy VI.

JERZY KOPACZ
Radny Dzielnicy VI

21października 2015 r. w go-
dzinach 10.30-12.30 odbył 

się pokaz sprzętu pożarniczego, zaku-
pionego w ramach projektu „Wsparcie 
techniczne ratownictwa ekologicznego 
i chemicznego” oraz „Zwiększenie sku-
teczności prowadzenia długotrwałych 
akcji ratowniczych”. 

Prezentacja zorganizowana zosta-
ła przez Komendę Wojewódzką Pań-
stwowej Straży Pożarnej  w Krakowie. 
Pokaz odbył się na placu, u zbiegu ulic 
Armii Krajowej i Zarzecze, na terenie 
po byłym pomniku marszałka Iwana 
Koniewa. 

W prezentacji pokazano m.in.: 
lekki samochód ratownictwa wysoko-

ściowego, lekki samochód specjalny 
rozpoznania chemicznego, przewoźny 
agregat prądotwórczy o mocy 100 kVA, 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 
lekki samochód ratownictwa wodnego, 
łódź desantową na przyczepie, samo-
chód zaopatrzeniowy z żurawiem oraz 
motopompę do wody zanieczyszczonej 
na przyczepie P77/2 Zamet PC7. 

Pokaz spotkał się z dużym zainte-
resowaniem najmłodszych. Wyżej wy-
mieniony sprzęt oglądały dzieci wraz 
z opiekunami z Przedszkoli nr 38 i nr 
137 w Krakowie. Było to dla nich wiel-
ką atrakcją. 

Komenda Wojewódzka Państwo-
wej Straży Pożarnej zwróciła się do 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z podzię-
kowaniami za pomoc w rozpropagowa-
niu wśród mieszkańców zorganizowa-
nej prezentacji sprzętu pożarniczego.

▷◁
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KONSULTACJE SPOŁECZNE,
dotyczące wprowadzenia zakazu postoju na ul. Jadwigi z Łobzowa,  
od ul. Młodej Polski do ul. Staszczyka po stronie południowej

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

W spotkaniu uczestniczyło ok. 
32 mieszkańców oraz człon-

kowie Rady Dzielnicy IV Bronowice: 
Małgorzata Turek, Margareta Perčić  
i Łukasz Krajewski.

W sprawie wprowadzenia zaka-
zu postoju na ul. Jadwigi z Łobzowa 
zgromadzeni mieszkańcy wypowia-
dali się zdecydowanie przeciwko ta-
kiej zmianie. Zebrani jako argument 
podawali brak wystarczającej liczby 
miejsc postojowych i duże problemy  
z parkowaniem w okolicy. Zwracali też 
uwagę na fakt, że wprowadzenie takie-
go zakazu udrożni ul. Jadwigi z Łobzo-
wa, co zwiększy ruch tranzytowy przez 
ul. Jadwigi z Łobzowa i ul. Staszczyka, 
i tym samym pogorszy bezpieczeństwo 
ruchu na tych ulicach.

16 września br. w budynku Szkoły Podstawowej nr 93, przy ul. Szlachtowskiego 
w Krakowie, odbyły się konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia za-
kazu postoju na ul. Jadwigi z Łobzowa w Krakowie, od ul. Młodej Polski do  
ul. Staszczyka po stronie południowej. 

W przeprowa-
dzonym głosowaniu 
wzięło udział 31 
osób. 30 osób było 
przeciw. Za wprowa-
dzeniem zakazu gło-
sowała tylko jedna 
osoba. Przy tak zde-
cydowanym sprze-
ciwie mieszkańców 
propozycję wprowa-
dzenia zakazu par-
kowania uznano za 
jednoznacznie od-
rzuconą.

W trakcie spo-
tkania została rów-

nież poruszona kwestia wprowadze-
nia ruchu jednokierunkowego na ul. 
Jadwigi z Łobzowa i ul. Staszczyka. 
Mieszkańcy w zdecydowanej większo-
ści odnieśli się negatywnie do takiego 
rozwiązania. Poza jednym głosem za 
wprowadzeniem ruchu jednokierun-
kowego na ul. Staszczyka pozostali 
mieszkańcy byli przeciwko wprowa-
dzeniu takiej organizacji ruchu. Jako 
argument podawano, podobnie jak  
w poprzedniej kwestii, zwiększenie 
przepustowości ul. Jadwigi z Łobzowa 
i zwiększenie ruchu tranzytowego oraz 
znaczne utrudnienia w dojeździe do 
mieszkań/domów.

Mieszkańcy złożyli również kilka 
propozycji. Prosili o poprawę widocz-
ności na skrzyżowaniu ul. Jadwigi  
z Łobzowa i ul. Staszczyka. Propono-
wano na przykład instalację słupków 
na łuku tego skrzyżowania od strony 
zachodniej, w celu uniemożliwienia 
parkowania w tym miejscu. Zgłoszono 
również postulat umieszczenia lustra  
u wylotu ul. Staszczyka.

Proponowano również lokalizację 
progu spowalniającego na ul. Jadwigi  
z Łobzowa usytuowanego przed po-
wstającym przejściem dla pieszych 
przez ul. Jadwigi z Łobzowa, przy 
skrzyżowaniu z ul. Młodej Polski oraz 

ustawienie znaków ograniczenia pręd-
kości na ul. Jadwigi z Łobzowa.

Wszystkie rozstrzygnięcia i postu-
laty mieszkańców zostały przekazane 
do zarządcy dróg – ZIKiT w Krakowie. 

Wszystkim przybyłym mieszkań-
com bardzo dziękuję za przybycie i ak-
tywny udział w spotkaniu.

Remont kapliczki 
św. Jakuba

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

Szanowni Państwo w odpowiedzi 
na liczne zapytania odnośnie ka-

pliczki postanowiłam napisać kilka słów 
wyjaśnienia. Ponad rok temu, z powodu 
zawilgocenia, został skuty stary tynk 
kapliczki. Część mieszkańców uznała, 
że dzięki temu nabrała ona urokliwego 
charakteru. Niestety, kapliczka nie mo-
gła pozostać w takiej formie. Wszystkie 
prace są prowadzone zgodnie z zalece-
niami Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, który wyznaczył zakres i sposób re-
alizacji prac. Stara, wapienno-piaskowa 
zaprawa ulegała wypłukaniu. Na murze 
wystąpiły pęknięcia konstrukcyjne. Ko-
niecznym stało  się zabezpieczenie ścian 
i wnętrza kapliczki przed działaniem 
warunków atmosferycznych. Zostało 
wykonane orynnowanie ze względu na 
konieczność jak najdalszego odprowa-
dzania wody. W ocenie Konserwatora 
koniecznym zabezpieczeniem obiektu 
jest jego otynkowanie. Tylko w taki spo-
sób mury kapliczki przetrwają dla przy-
szłych pokoleń. Bardzo istotny jest fakt, 
iż kapliczka otynkowana była od począt-
ku, więc Konserwator odwołał się do 
pierwotnej formy tego obiektu. ◁▷

◁▷
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Obchody jubileuszu KS „Bronowianka”

JUBILEUSZE 

17 października odbyły się 
główne uroczystości z oka-

zji 80-lecia Klubu Sportowego „Brono-
wianka”, które rozpoczęto mszą świę-
tą w kościele św. Jana Kantego, a na- 
stępnie kontynuowano na obiektach 
sportowych Klubu. Podczas akademii 
zaprezentowano historię KS „Brono-
wianka”, głos zabrali goście oraz prezes 
Klubu Kazimierz Skrzypek. Nie zabra-
kło też części artystycznej. Punktem 
kulminacyjnym były jednak odzna-

JUBILEUSZ, 
„BRONOWIANKI”

WOJCIECH BORKOWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz: wojciechborkowski@op.pl

czenia i wyróżnienia zasłużonych dla 
rozwoju sportu w Bronowicach, dzia-
łaczy i sportowców związanych z „Bro-
nowianką”. Prezes Klubu – Kazimierz 
Skrzypek został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przyznanym przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. 
Prezydent Jacek Majchrowski przyznał 
nagrody „Honoris Gratia”: Małgorzacie 

Syrdzie-Śliwie, Jerzemu Skrzypkowi, 
Markowi Kaczorowi i Henrykowi Haj-
dzińskiemu. Małopolski Związek Piłki 
Siatkowej odznaczył złotymi odznaka-
mi: Marka Kępę oraz Jana Hrynczuka. 
Polski Związek Tenisa Stołowego hono-
rowymi odznaczeniami wyróżnił: Ka-
zimierza Skrzypka, Jerzego Skrzypka 
oraz Andrzeja Szymika, natomiast zło-
te odznaczenia otrzymały: Małgorzata 
Syrda-Śliwa i Magdalena Górowska. 
Małopolski Związek Piłki Nożnej uho-
norował złotymi odznakami: Wiesła-
wa Szczerbę, Kazimierza Skrzypka, 
srebrne otrzymali: Henryk Hajdziński, 
Czesław Palik, Łukasz Kubik, Janusz 
Popek, Zofia Syrda i Andrzej Szymik. 

Obchody 80-lecia zaszczycili swo-
ją obecnością m.in. Wojewoda Mało-
polski Jerzy Miller, posłowie Ireneusz 
Raś i Józef Lassota, przedstawiciele 
Prezydenta Miasta Krakowa, władze 
związków sportowych. Prezes MZPN – 
Ryszard Niemiec przekazał jubileuszo-
wą paterę od PZPN. Na uroczystościach 
pojawili się również przedstawiciele 
władz związków siatkarskich – MZPS, 
tenisa stołowego – PZTS oraz TKKF. 
Wśród gości był również prezes Pomor-
skiego Związku Tenisa Stołowego, pro-
boszcz miejscowej parafii, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych, współpracujących  
z Klubem szkół, a także władze Dzielni-
cy VI Bronowice. 
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Od lewej: Wojciech Waldowski – prezes PZTS, Andrzej Szymik – dyrektor Klubu, Jerzy Skrzypek –  
wiceprezes ds. sportowych, Kazimierz Skrzypek – prezes KS „Bronowianka” 
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55 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93

To już 55 lat od powstania  
w Bronowicach kolorowej 

szkoły – jak nazywano w latach 60. XX 
wieku Szkołę Podstawową 93 – zanim 
otrzymała imię Lucjana Rydla.

14 października uczniowie wraz  
z nauczycielami przygotowali skrom-
ną uroczystość jubileuszową. Z zapro-
szenia skorzystali: Dyrektor Wydziału 

Edukacji Pani Anna Korfel-Jasińska, 
którą reprezentowała inspektor Pani 
Teresa Szymańska, Pani Alicja Gac-
kiewicz z-ca Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy VI oraz emerytowani na-
uczyciele. Były tańce, śpiew i recyta-
cja. Fantastycznie zaprezentowali się 
młodzi bronowiczanie w krakowiaku, 
pod kierownictwem Pani Wioletty Dzi-
ki, absolwentki naszej szkoły, nauczy-
ciela instruktora MDK Dom Harcerza  
w Krakowie. Pani Zofia Gomoliszewska 

przygotowała część literacką, w której 
uczniowie zaprezentowali strofy po-
ważne i radosne, opisujące życie szko-
ły i uczniów. Na flażoletach grał zespół 
pod dyrekcją Pani Ewy Jawień, która 
od zeszłego roku pracuje z ucznia-
mi i tym wdzięcznym instrumentem.  
A po występach przyszedł czas na 
wspomnienia i anegdoty o tym jak 
dawniej bywało.
Kolejnych jubileuszy kochana szkoło!

MACIEJ GUZIKOWSKI
Nauczyciel SP 93

▷◁
Świętowanie „Bronowianka” roz-

poczęła znacznie wcześniej organizując 
turnieje tenisa stołowego i piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży. 

Z tej okazji powstał również hymn 
Klubu pióra Sławomira Wierzchol-
skiego, do którego muzykę skompo-
nował Jan Wojdak. Hymn można od-
słuchać na stronie KS „Bronowianka”:  
www.bronowianka.pl. Jak mówią słowa 
hymnu: „Bo Bronowianka – przysię-
gamy – zawsze wygra mecz, w rytmie 
naszych serc”. I tego życzymy naszym 
sportowcom na kolejne lata.

Podczas jubileuszu odśpiewano hymn „Bronowianki”

◁▷
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INFORMACJA I ŁĄCZNOŚĆ  
Z MIESZKAŃCAMI KWOTA REALI-

ZATOR

z zadania: Druk Biuletynu 
Rady Dzielnicy VI 1 857 zł BR

na zadania: 
1. Materiały promocyjne. 1 500 zł BR

2. Druk plakatów informacyj-
nych dla mieszkańców w spra-
wie bezpieczeństwa.

357 zł BR

UCHWAŁA Nr XVI/121/2015 
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozy-
cji Dzielnicy VI na rok 2015. Radni 
przenieśli środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.02.2015 r. w nastę-
pujący sposób:

SESJE RADY 
DZIELNICY VI

XVI sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 24 września br. Podjęto następujące 
uchwały:

Inicjatorem Dnia Drzewa był 
Amerykanin Julius Sterling 

Morton, gubernator stanu Nebraska, 
znawca i miłośnik przyrody, który  
w 1872 zwrócił się z apelem do roda-
ków, by 10 kwietnia, każdy kto może 
posadził drzewo. Jego idea spotkała się 

z szerokim odzewem. Od tamtej pory, 
co roku, w drugą niedzielę kwietnia  
w USA świętowany jest Arbor Day. 

 Do Europy idea trafiła w 1951 
roku za sprawą ONZ, która postanowi-
ła, że we wszystkich krajach członkow-
skich obchodzony będzie każdego roku 
Światowy Dzień Drzewa. 

 W Polsce Święto Drzewa obcho-
dzone jest 10 października, pod patro-
natem Klubu Gaja, stowarzyszenia zaj-
mującego się ochroną przyrody. 

Święto Drzewa co roku organi-

Święto Drzewa

zowane jest przez stowarzy-
szenia ekologiczne, placówki 
edukacyjne, nadleśnictwa ale 
także samorządy, instytucje 
państwowe, przedsiębior-
stwa, organizacje społeczne 
i zawodowe. Do współpracy 
zapraszani są zarówno zwykli 
miłośnicy przyrody, media 
jak i postacie z pierwszych 
stron gazet, cieszące się auto-
rytetem i znane ze swej dzia-
łalności ekologicznej.

Co roku w ramach ob-
chodów Święta Drzewa or-
ganizowana jest akcja sadze-
nia nowych drzew, a także 
prelekcje, których celem jest 
edukacja ekologiczna dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 
Prowadzone są również inne 
działania proekologiczne, ta-
kie jak: wystawy, koncerty 
czy pikniki ekologiczne. Edu-
kacja społeczeństwa w tym 
zakresie jest bardzo ważna, 

dlatego prowadzona jest już od naj-
młodszych lat życia dziecka, zarówno 
w domu jak i w przedszkolu.

Przedszkolaki z Akademii Zielo-
nego Misia biorą czynny udział w co-
rocznych obchodach Święta Drzewa. 
Spotkanie z dziećmi poprzedzone jest 
zajęciami edukacyjnymi, pogadanka-
mi na temat lasu, jego ochrony, roślin-
ności i zwierząt, a także licznymi za-
bawami ruchowymi, plastycznymi czy 
konstrukcyjnymi.

Dzięki uprzejmości Komendanta 
Nadleśnictwa Krzeszowice, pana Mar-
ka Packa, dzieci wyjeżdżają również na 
wycieczkę do lasu w Zabierzowie, aby 
podziwiać i docenić znaczenie przyro-
dy w codziennym życiu! 

Tegoroczną edycję Święta Drze-
wa obchodzono pod hasłem Czytamy 
drzewom, podczas której ludzie kultu-
ry i mediów czytali drzewom fragmen-
ty utworów literackich (Miłosza, Kapu-
ścińskiego, Papieża Franciszka, Eliota, 
Gałczyńskiego i innych).
Serdecznie zapraszam wszystkich do 
aktywnego włączenia się w przyszło-
roczne obchody Święta Drzewa, bo jak 
pisał Leopold Staff w wierszu Wysokie 
drzewa:
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem... .

XV EDYCJA SZLACHETNEJ PACZKI JUŻ RUSZYŁA! 
W BRONOWICACH CZEKAMY JUŻ TYLKO NA CIEBIE 

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym 
darczyńcy przygotowują paczki dla potrzebujących rodzin.

Co robią wolontariusze? Łączą ich ze sobą! 
W 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków. W tym roku chcemy powtórzyć 
ten sukces. Dlatego serdecznie zapraszamy Cię do włączenia się w akcję już dziś.

Co musisz zrobić, żeby do nas dołączyć? 
Mieć skończone 18 lat i dużo chęci do działania!
Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się do nas 
Więcej informacji o samym projekcie SZLACHETNA PACZKA
znajdziesz na: www.szlachetnapaczka.pl Zapraszamy do Bronowic!

Szlachetna Paczka – Kraków Bronowice
Z wyrazami szacunku,

Marlena Faryj

SYLWIA GURGACZ
Przedszkole nr 38

▷◁
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UCHWAŁA Nr XVI/126/2015
W sprawie korekty Uchwały Nr 
XV/112/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 27.08.2015 r. w spra-
wie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI na rok 2015. W § 6 ww.  

lata Fazy realizacji Kwota

2015
rozpoczęcie opracowania 
dokumentacji projek-
towej

5 000 zł 

2016

zakończenie opracowania 
dokumentacji projekto-
wej i realizacja robót bu-
dowlanych

110 000 zł 

UCHWAŁA Nr XVI/125/2015
W sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/107/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 23.07.2015 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-
cego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwe-
stycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2015-2016. W ww. uchwale 
wprowadzono następujące zmiany:
1. W § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej 
fazy realizacji inwestycji na rok 2015 
dotychczasowy zapis: „wykonanie pro-
jektu” zastępuje się nowym sformu-
łowaniem: „rozpoczęcie opracowania 
dokumentacji projektowej”,
2. W § 1 w tabeli w kolumnie doty-
czącej fazy realizacji inwestycji na rok 
2016 dotychczasowy zapis: „realizacja 
zadania na podstawie projektu” za-
stępuje się nowym sformułowaniem: 
„zakończenie opracowania dokumen-
tacji projektowej i realizacja robót bu-
dowalnych”.
Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w Uchwale Nr 
XIV/107/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 23.07.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Zatoki Parkingowe 
przy ul. Bronowickiej. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Realizacja zadania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.
Źródło finansowania: środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2015 wykonanie projektu  
i uzyskanie uzgodnień 10 000 zł  

2016 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 90 000 zł 

UCHWAŁA Nr XVI/124/2015
W sprawie zmiany realizatorów zada-
nia pn. „Przebudowa schodów w parku 
„Młynówka Królewska” przy przejściu 
dla pieszych przez ul. Przybyszewskie-
go”. Radni zawnioskowali do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o zmianę realizato-
rów ww. zadania przyjętego Uchwałą 
Nr V/49/2015 Rady Dzielnicy VI 
z 24.02.2015 r., z uwzględnieniem 
Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Dziel-
nicy VI z 23.04.2015 r. w następują-
cy sposób: w roku 2015 – realizator  
ZIKiT, w roku 2016 – realizator ZZM.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany 
tabela z zestawieniem obejmującym 
ww. zadanie otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa schodów 
w parku „Młynówka Królewska” przy 
przejściu dla pieszych przez ul. Przyby-
szewskiego.
Jednostka realizująca: w roku 2015 –
ZIKiT, w roku 2016 – ZZM.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych oraz osób niepełno-
sprawnych.

Źródło finansowania: środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO-
GOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Przebudowa schodów  
w parku „Młynówka Królew-
ska” przy przejściu dla pieszych 
przez ul. Przybyszewskiego – 
realizacja inwestycji na podsta-
wie dokumentacji projektowej 
i pozwolenia na budowę (WPF)

90 000 
zł ZIKiT

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OGRÓD-
KÓW JORDANOWSKICH, ZIE-
LEŃCÓW, SKWERÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

na: Przebudowa schodów  
w parku „Młynówka Królew-
ska” przy przejściu dla pieszych 
przez ul. Przybyszewskiego – 
realizacja inwestycji na podsta-
wie dokumentacji projektowej 
i pozwolenia na budowę (WPF)

90 000  
zł ZZM

Zmieniono realizatora i dziedzi-
nę zadania przyjętego Uchwałą Nr 
XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI  
z  23.07.2015 r. w następujący sposób: 

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

KWOTA REALI-
ZATOR

z: SP Nr 93 – Międzyszkolna 
gra terenowa pt. „Śladami 
Jana Pawła II”

1 500 zł ZEO

na: SP Nr 93 – Międzyszkolna 
gra terenowa pt. „Śladami 
Młodej Polski w Bronowicach”.

1 500 zł ZEO

Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 

Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r.  
w następujący sposób: 

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OGRÓD-
KÓW JORDANOWSKICH, ZIE-
LEŃCÓW, SKWERÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Remont kapliczki  
św. Jakuba

30 000 
zł ZIKiT

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OSIE-
DLOWEJ INFRSTRUKTURY 
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ 

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadanie: Budowa ogrodze-
nia wokół boiska do piłki plażo-
wej przy ZSO Nr 8

30 000 
zł ZIS

UCHWAŁA Nr XVI/123/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016. 
Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób: 

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OGRÓD-
KÓW JORDANOWSKICH, ZIE-
LEŃCÓW, SKWERÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Wymiana siedzisk 
w amfiteatrze na os. Widok – 
kontynuacja zadania

3 300 zł ZIKiT

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO-
GOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników 3 300 zł ZIKiT

Przeniesiono środki z zadania 
wskazanego do realizacji Uchwałą 
Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 24.02.2015 r. w następujący sposób: 

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OSIE-
DLOWEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Kontrola i korekta 
oświetlenia boiska sportowe-
go na terenie ZSO Nr 8

29 232 zł ZIS

na zadanie: Zakup i wymiana 
spalonych metalohalogenów 
na boisku sportowym na tere-
nie ZSO Nr 8

2 500 zł ZIS

SPORT I REKREACJA KWOTA REALI-
ZATOR

na zadania: 
1. Zakup kosiarki dla KS „Bro-
nowianka”.
2. Doposażenie siłowni w ZSO 
Nr 8

14 850 zł ZIS

11 882 zł ZEO

UCHWAŁA Nr XVI/122/2015 
W sprawie zmiany rozdysponowa-
nia środków wydzielonych do dyspo-
zycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 
2015. Przeniesiono środki z zadania 
wskazanego do realizacji Uchwałą 
Nr XI/82/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 21.05.2015 r. w następujący sposób: 
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XVII sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 8 października br. Pierwsze cztery 
podjęte uchwały dotyczyły rozwiąza-
nia następujących Komisji: Komisji 
Edukacji Rady Dzielnicy VI Bronowice 
(UCHWAŁA Nr XVII/132/2015), Komi-
sji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice (UCHWAŁA Nr XVII/133 
/2015), Komisji Gospodarki Komu-
nalnej Rady Dzielnicy VI Bronowice 
(UCHWAŁA Nr XVII/134/2015), Komi-
sji Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. (UCHWAŁA 
Nr XVII/135/2015).
UCHWAŁA Nr XVII/136/2015
W sprawie powołania Komisji Eduka-
cji, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice. 
Do zadań Komisji należy: doradztwo  
i inicjowanie działań Rady, wystę-
powanie z inicjatywą uchwałodaw-
czą, opiniowanie i załatwianie spraw  
w zakresie swej działalności, ocena 
informacji i sprawozdań składanych 
przez Zarząd, jednostki organizacyjne 
Miasta działające na terenie Dzielnicy, 
współpraca z innymi komisjami, skła-
danie wniosków do Zarządu.
Zadania Komisji będą realizowane  
w szczególności w sprawach: prac re-
montowych szkół podstawowych, gim-
nazjów, przedszkoli oraz żłobków, lo-
kalnych wydarzeń oświatowych, dziel-
nicowych programów wspierania dzia-
łalności miejskich placówek oświaty, 
tworzenia lub likwidacji placówek 
oświaty, budowy, modernizacji, prac 
remontowych osiedlowej infrastruktu-
ry sportowej i rekreacyjnej, lokalnych 
wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, 
dzielnicowych programów wspierania 
działalności miejskich placówek spor-
tu, lokalizacji terenów rekreacyjnych  
i sportowych, innych publicznych  
o znaczeniu lokalnym. 
Ustalono następujący skład osobowy 
Komisji: Adam Goch, Bogdan Smok, 
Agata  Pasionek-Sacha, Alicja Gackie-
wicz, Wojciech Borkowski, Waldemar 
Antosiewicz, Alicja Strzebońska, Bar-
tosz Smok, Krzysztof Duda, Małgorza-
ta Turek.
UCHWAŁA Nr XVII/137/2015
W sprawie powołania Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Zagospodarowania 
Przestrzennego Rady Dzielnicy VI.
Do zadań Komisji należy: doradztwo 
i inicjowanie działań Rady, wystę-
powanie z inicjatywą uchwałodaw-

czą, opiniowanie i załatwianie spraw  
w zakresie swej działalności, ocena 
informacji i sprawozdań składanych 
przez Zarząd, jednostki organizacyjne 
Miasta działające na terenie Dzielnicy, 
współpraca z innymi komisjami, skła-
danie wniosków do Zarządu.
Zadania Komisji będą realizowane 
w szczególności w sprawach: budo-
wy, modernizacji, prac remontowych: 
miejskiej infrastruktury drogowej  
w zakresie dróg wskazanych w wy-
kazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 
Statutu Dzielnicy VI Bronowice, wyłą-
czenia z przetargu lokali użytkowych 
zarządzanych przez Miasto, inwestycji 
komunalnych oraz rozwiązań ruchu 
komunikacyjnego, sprzedaży, zamiany, 
użyczenia, dzierżawy lub użytkowania 
nieruchomości gminnych, w tym usta-
nowienia na nich użytkowania wieczy-
stego, lokalizacji obiektów przemysło-
wych, handlowych i innych o znacze-
niu publicznym, likwidacji samowoli 
budowlanej, zgłaszania postulatów do 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta oraz projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dotyczących terenu Dzielnicy 
przed ich sporządzeniem, zamierzeń 
inwestycyjnych na etapie ustalania lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego 
lub warunków zabudowy terenu jako 
opinii wewnętrznej, studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta oraz projektów 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dotyczących obsza-
ru Dzielnicy, projektów aktów prawa 
miejscowego z wyjątkiem zarządzeń 
porządkowych wydawanych przez 
Prezydenta Miasta w przypadkach nie 
cierpiących zwłoki, wniosków dotyczą-
cych lokalnych inicjatyw inwestycyj-
nych, innych publicznych o znaczeniu 
lokalnym.
Ustalono następujący skład osobowy 
Komisji: Jerzy Kopacz, Bogdan  Smok, 
Alicja Gackiewicz, Waldemar Anto-
siewicz, Marta Drużkowska, Wojciech 
Borkowski, Marcin Kucharczyk, Woj-
ciech Brylowski, Małgorzata Sroczyń-
ska, Stanisław Sikora, Krzysztof Duda, 
Łukasz Krajewski, Łukasz Quirini-Po-
pławski.
UCHWAŁA Nr XVII/138/2015
W sprawie powołania Komisji ds. Zie-
leni i Ochrony Środowiska Rady Dziel-
nicy VI Bronowice
Do zadań Komisji należy: doradztwo  

Uchwały dotychczasowy początek 
zdania: „Zmienia się zakres rzeczo-
wy zadania przyjętego uchwałą Nr 
XIV/99/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice” otrzymuje brzmienie: „Zmie-
nia się zakres rzeczowy zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIV/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice”.
UCHWAŁA Nr XVI/127/2015
W sprawie korekty Uchwały Nr 
XV/115/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 27.08.2015 r. w sprawie zmiany roz-
dysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2016. W ww. Uchwale wprowa-
dzono następujące korekty: 
1. W § 2 dotychczasowy początek zda-
nia: „Zmienia się zakres rzeczowy zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XIV/99/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice” otrzy-
muje brzmienie: „Zmienia się zakres 
rzeczowy zadań przyjętych Uchwałą 
Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI  
Bronowice”,
2. W § 3 dotychczasowy początek zda-
nia: „Wskazuje się realizatora zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/99/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice” otrzy-
muje brzmienie: „Wskazuje się reali-
zatora zadania przyjętego Uchwałą 
Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI  
Bronowice”.
UCHWAŁA Nr XVI/128/2015
W sprawie zbycia działek nr 70/5 oraz 
70/3 przy ul. Balickiej.
Radni pozytywnie zaopiniowali zbycie 
ww. działek, w celu poprawy warun-
ków zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej składającej się z działki 
nr 69/2, stanowiącej własność osoby  
fizycznej.
UCHWAŁA Nr XVI/129/2015
W sprawie ustawienia znaku zakazu 
postoju na ul. Filtrowej. Rada Dzielni-
cy VI Bronowice wniosła o ustawienie 
znaku zakazu postoju na ul. Filtrowej, 
po stronie północnej ulicy.
UCHWAŁA Nr XVI/130/2015
W sprawie przyjęcia rezygnacji z funk-
cji przewodniczącego Komisji Edukacji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice. Rada 
Dzielnicy VI przyjęła rezygnację radne-
go Adama Gocha z funkcji przewodni-
czącego Komisji Edukacji Rady Dziel-
nicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr XVI/131/2015
W sprawie wyboru członka Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice. Na członka Za-
rządu Dzielnicy VI Bronowice wybrano 
radnego Adama Gocha. ▷◁
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.

▷◁

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OSIE-
DLOWEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Budowa ogrodzenia wokół 
boiska do piłki plażowej przy 
ZSO Nr 8

30 000 
zł ZIS

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNA-
ZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

na: Budowa ogrodzenia wokół 
boiska do piłki plażowej przy 
ZSO Nr 8

30 000 
zł ZIS

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Remont chodnika przy ul. 
Lea na odcinku od ul. Drzyma-
ły do Zespołu Szkół Geodezyj-
no-Drogowych i Gospodarki 
Wodnej

— ZIKiT

na: Remont chodników przy 
ul. Lea na odcinku od ul. Drzy-
mały do Zespołu Szkół Geode-
zyjno-Drogowych i Gospodar-
ki Wodnej oraz na odcinku od 
nr 118 do ul. Młodej Polski)

— ZIKiT

PRACE REMONTOWE: GIM-
NAZJÓW, SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH, PRZEDSZKOLI, 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Przedszkole Nr 77 – wymia-
na drzwi wewnętrznych 14 395 zł ZEO

na: Przedszkole Nr 77 – wy-
miana drzwi wewnętrznych  
i inne prace remontowe

14 395 zł ZEO

UCHWAŁA Nr XVII/146/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016. 
Zmieniono dziedzinę zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XVI/123/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.09.2015 r. w nastę-
pujący sposób:

UCHWAŁA Nr XVII/144/2015
W sprawie przyjęcia rezygnacji z człon-
kostwa w Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Rady Dzielnicy VI Bronowice. 
Rada Dzielnicy VI Bronowice przyjęła 
rezygnację radnej Alicji Strzebońskiej 
z członkostwa w Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
UCHWAŁA Nr XVII/145/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2015. 
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XV/112/2015 
Rady Dzielnicy VI z 27.08.2015 r.  
w następujący sposób:

UCHWAŁA Nr XVII/143/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2015. 
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr V/44/2015 
Rady Dzielnicy VI z 24.02.2015 r.  
w następujący sposób:

UCHWAŁA Nr XVII/142/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016. 
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 
Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r.  
w następujący sposób: 

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNO-
ŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: 
OŚWIATY, KULTURY, SPOR-
TU, POMOCY SPOŁECZNEJ  
I ZDROWIA

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Budowa tablic informacyj-
nych na trasie kulturowej Bro-
nowice Małe-Mydlniki – kon-
kurs ofert

10 000 
zł KD

na: Budowa tablic informa-
cyjnych na trasie kulturowej 
Bronowice Małe-Mydlniki – 
konkurs ofert

10 000 
zł PT

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNA-
ZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z: SP 138 – projekt placu za-
baw i inne prace remontowe 
(WPF)

10 000 
zł ZEO

na: SP 138 – projekt placu za-
baw (WPF)

10 000 
zł ZEO

Zmieniono realizatora zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób:

UCHWAŁA Nr XVII/140/2015
W sprawie opinii dla lokalizacji sza-
letu. Radni pozytywnie zaopiniowali 
lokalizację szaletu miejskiego wraz  

z przyłączami wodno-kanalizacyjny-
mi, elektroenergetycznym i zagospo-
darowaniem terenu w pasie „Młynówki 
Królewskiej”.
UCHWAŁA Nr XVII/141/2015
W sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek krakowskich w roku 2016.
Opiniuje się pozytywnie projekty:
1. uchwały Rady Miasta Krakowa  
w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy krakowskich aptek ogólnodo-
stępnych w 2016 roku – załącznik nr 1,
2. zarządzenia Prezydenta Miasta 
Krakowa w sprawie trybu uzgodnie-
nia zmian w rozkładzie godzin pracy 
krakowskich aptek ogólnodostępnych  
w 2016 roku – załącznik nr 2. (załącz-
niki znajdują się do wglądu w biurze  
i na stronie Rady Dzielnicy VI).

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 
„OBSŁUGĘ DZIELNIC”NA ROK 2016

Lp. Wyszczególnienie Podział
środków 

1 § 4110 – Składki na ubez-
pieczenia społeczne 800 zł

2 § 4120 – Składki na Fun-
dusz Pracy 120 zł

3 § 4170 – Wynagrodzenia 
bezosobowe 4680 zł

4 § 4210 – Zakup materiałów 
i wyposażenia 8360 zł

5 § 4260 – Zakup energii 8340 zł

6 § 4270 – Zakup usług re-
montowych 1000 zł

7 § 4300 – Zakup usług pozo-
stałych 7440 zł

8
§ 4360 – Opłaty z tytułu 
zakupu usług telekomuni-
kacyjnych

2300 zł

9
§ 4390 – Zakup usług obej-
mujących wykonanie eks-
pertyz, analiz i opinii

0 zł

10 § 4410 – Podróże służbowe 
krajowe 0 zł

11
§ 4520 – Opłaty na rzecz 
budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego

960 zł

Całkowita kwota do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice 34 000 zł

UCHWAŁA Nr XVII/139/2015
W sprawie podziału środków finan-
sowych na „Obsługę Dzielnic” w roku 
2016. Radni wnieśli o podział środ-
ków finansowych przeznaczonych na 
„Obsługę Dzielnic” w roku 2016 w for-
mie przedstawionej w załączniku do 
uchwały: 

i inicjowanie działań Rady, wystę-
powanie z inicjatywą uchwałodaw-
czą, opiniowanie i załatwianie spraw  
w zakresie swej działalności, ocena 
informacji i sprawozdań składanych 
przez Zarząd, jednostki organizacyjne 
Miasta działające na terenie Dzielnicy, 
współpraca z innymi komisjami, skła-
danie wniosków do Zarządu.
Zadania Komisji będą realizowane 
w szczególności w sprawach: budo-
wy, modernizacji, prac remontowych: 
ogródków jordanowskich, zieleńców, 
skwerów; lokalizacji terenów zielonych; 
likwidacji dzikich wysypisk;  innych 
publicznych o znaczeniu lokalnym.
Ustalono następujący skład osobowy 
Komisji: Margareta Perčić, Małgorzata 
Turek, Łukasz Krajewski, Agata Pasio-
nek-Sacha, Waldemar Antosiewicz.



ARCHIWUM BRONOWICKIE
W sobotę, 17 października, 

w Mariackim Centrum 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnym odbyła 
się uroczysta prezentacja nowej kolek-
cji archiwaliów, które wzbogaciły zasób 
Bronowickiego Archiwum Społeczne-
go, w wyniku oddolnej akcji dokumen-
towania historii zainicjowanej przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Ho-
norowymi uczestnikami spotkania byli 

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

archiwiści społeczni – wolontariusze 
zaangażowani w pozyskiwanie nowych 
zbiorów – oraz świadkowie historii – 
mieszkańcy i mieszkanki Bronowic Ma-
łych, którzy dzielili się wspomnieniami 
i udostępniali materiały archiwalne do 
digitalizacji. Prezentacji nowej kolekcji 
archiwaliów towarzyszyła premiera słu-
chowiska, poświęconego historii życia 
codziennego w dawnej podkrakowskiej 
wiosce, które powstało na bazie zareje-
strowanych wspomnień.
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