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Pomimo późnego uchwalenia budżetu Miasta inwestycje naszej dzielnicy nie 
są zagrożone i nabierają przyspieszenia. 

▷◁

Budowa „Smoczego  Skweru”

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze

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

INWESTYCJE DZIELNICY VI 
NABIERAJĄ TEMPA

W chwili obecnej dzielnica przy-
stępuje do wykonania ostat-

nich  zadań  w zakresie remontu ulic  
i chodników, a dotyczy to:
• remontu fragmentu chodnika przy 
ul. Lea,  na odcinku od ul. Drzymały do 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej;

• Budowa ciągu pieszo-jezdnego na 
ostatnim fragmencie ul. Zarzecze (od-
cinek od ul. Na Błonie do ul. Filtrowej).

Wcześniej wyremontowano niżej 
wymienione chodniki:
• ul. Balicka – odcinek od ul. Zakliki  
z Mydlnik do ul. Dolińskiego;
• ul. Katowicka –  od posesji nr 12 do 
ul. Radzikowskiego;
• ul. Wjazdowa – chodnik wraz z na-
kładką;
• ul. Szlachtowskiego – remont końco-
wego fragmentu ulicy;
• ul. Niedziałkowskiego wykonanie na-
kładki asfaltowej;
• wykonanie nakładki na ul. Tetmajera, 
na odcinku od Ronda do ul. Pasternik   
i na ul. Bronowickiej, na odcinku od ul. 
Rydla do ul. Przybyszewskiego.

Zakończyły się prace związane z bu-
dową bieżni sportowej w Szkole Pod-

stawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 
i rozpoczyna się modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego w Szkole Podstawo-
wej Nr 50, ul. Katowicka 28.

Nie są zagrożone remonty szkół, jak 
również renowacja kapliczki św. Jaku-
ba, przy ul. Tetmajera i kontynuacja 
wymiany siedzisk w amfiteatrze na  
os. Widok.

Nasza Dzielnica wzbogaci się rów-
nież o nowy wielopokoleniowy plac za-
baw – „Smoczy Skwer”, którego budo-
wa rozpoczęła się w Parku Młynówka 
Królewska, na wysokości ul. Drzymały, 
na który czekamy z niecierpliwością.

Co 
Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro.alicja@interia.pl

Odpowiedzią na wzrastające 
potrzeby tej grupy ludzi są 

nie tylko ośrodki wsparcia, ale przede 
wszystkim Kluby Seniora. 

Dzienne ośrodki wsparcia dla osób 
starszych

W placówkach tego rodzaju udzie-
la się pomocy seniorom, którzy nie 
wymagają opieki całodobowej, ale ze 
względu na swoje problemy potrzebu-
ją asysty w codziennym funkcjonowa-
niu. Placówki oferują opiekę w ciągu 
dnia, w tym posiłki, rehabilitację, za-
jęcia kulturalno-oświatowe, terapię 
zajęciową, grupową i indywidualną, 
dla podtrzymywania kondycji psy-
chofizycznej, psychoterapię i wspólne  
z innymi osobami starszymi spędzanie 

Zapewnienie odpowiednich warunków 
i przestrzeni do podejmowania aktyw-
ności prowadzi do budowania nowego 
wizerunku seniora – jako osoby aktyw-
nej, chętnie podejmującej nowe wy-
zwania i poszukującej sposobów reali-
zacji swoich potrzeb.
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wolnego czasu. Wszystkie zajęcia od-
bywają się pod opieką doświadczonych 
specjalistów – pracowników socjal-
nych, terapeutów zajęciowych, fizyko-
terapeutów. W Krakowie do tego typu 
ośrodków zaliczamy: miejski dzien-
ny dom pomocy społecznej i ośrodki 
wsparcia dla osób starszych. 

Miejski Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej w Krakowie (MDDPS),  
os. Szkolne 20, tel. 12 425 04 75 jest 
wyodrębnioną jednostką pomocy spo-
łecznej oraz wyodrębnioną jednostką 
budżetową samorządu terytorialnego 
gminy i zarazem będącego na prawach 
powiatu miasta Kraków.

Celem MDDPS jest wykonywanie 
zadań z zakresu zapewnienia dzien-
nej pomocy osobom objętym opieką 
i zaspokajanie ich potrzeb w sposób 
pozwalający na samodzielne funkcjo-
nowanie oraz uczestniczenie w życiu 
społecznym.

Zadaniem MDDPS jest zapewnie-
nie opieki i stworzenie odpowiednich 
warunków do wielogodzinnego przeby-
wania w nim osób zakwalifikowanych 
do korzystania z form działalności jed-
nostki – osobom niepełnosprawnym  
i w wieku emerytalnym, o zmniejszonej 
sprawności psychofizycznej, będącym 
w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszka-
niowej oraz inspirowanie powstawania 
grup wsparcia i umocnienia więzi spo-
łecznych przez działania aktywizujące 
środowiska.

MDDPS jako ośrodek wsparcia re-
alizuje swoje działania w szcze-
gólności podczas całodziennego 
pobytu, poprzez:
• usługi opiekuńcze;
• terapię zajęciową, grupową i indy-
widualną, dla podtrzymania kondycji 
psychicznej, manualnej, w tym rów-
nież warsztaty plastyczne;
• usługi rehabilitacyjne w zakresie kine-
zyterapii, fizykoterapii, muzykoterapii;
• zapewnienie posiłków;
• zaspokojenie potrzeb towarzyskich 
oraz rekreacyjno-kulturalnych. 

Uczestnik do MDDPS kierowa-
ny jest przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie na podstawie 
decyzji administracyjnych. Wydanie 
decyzji poprzedzone jest zapoznaniem 
się z sytuacją danej osoby, jego rodziny 
i otoczenia – między innymi przez wy-
wiad środowiskowy.

W ramach MDDPS funkcjonują: Dzien-
ne Domy i Kluby Seniora.
Pobyt w Domach MDDPS zgodnie  
z ustawą o pomocy społecznej jest od-
płatny. Wysokość odpłatności oraz za-
sady zwolnienia z odpłatności reguluje 
uchwała Rady Miasta Krakowa.

Celem działających Klubów Senio-
ra jest aktywizowanie osób starszych, 
aby jak najdłużej zapewnić im samo-
dzielne funkcjonowanie w środowisku 
i udział w życiu publicznym; niwelowa-
nie dystansu kulturowego pomiędzy 
pokoleniami; zapewnienie dostępu do 
usług; ograniczenie stereotypów oraz 
tworzenie klimatu do rozwoju działań 
na rzecz przeciwdziałania społeczne-
mu wykluczeniu ze względu na wiek.

Na terenie naszej dzielnicy 
działają trzy Kluby Seniora

Uczestnikami Klubu Seniora może 
być każdy mieszkaniec w wieku 50+

Klub Seniora przy ul. Gabrieli 
Zapolskiej 15
tel. 12 638-31-56
poniedziałek-wtorek     13:00-19:00
środa              10:00-17:00
czwartek             13:00-19:00
piątek              13:00-18:00

Integracyjny Klub Niewidomego 
Seniora przy ul. Bandtkiego 19
tel. 12 412-62-34
poniedziałek               8:00-17:00
wtorek             10:00-16:00
środa                9:00-14:00
czwartek             10:00-17:00
piątek                9:00-14:00

Klub Samopomocy dla osób star-
szych oraz dzieci i młodzieży  
przy ul. Balickiej 289
tel. 12 357-72-99 
(funkcjonuje od maja br.)

od poniedziałku 
do piątku            12.00-19.00

Klub jest prowadzony przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Ludziom Star-
szym i Niepełnosprawnym im. Jana 
Pawła II. Stowarzyszenie działa  
przy Miejskim Dziennym Domu Po-
mocy Społecznej w Krakowie. Zada-
niem Klubu jest współpraca oraz in-
tegracja międzypokoleniowa, osób 
starszych z młodzieżą.

▷◁

Szanowni Państwo uprzejmie
informuję, że osoby po 65. roku 
życia mogą skorzystać z bezpłatnych 
szczepień przeciwko grypie. 
Program realizowany jest przez: 

JuraJskie Centrum medyCzne
ul. Wierzyńskiego 9, Kraków

tel. 12 622 88 80
Ilość szczepionek ograniczona.

Alicja Gackiewicz

Projekty
dla Bronowic
Małych

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

Szanowni Państwo, przedłużyły 
się prace modernizacyjne pro-

wadzone na terenie Bronowic Małych 
przez MPWiK. Do początku październi-
ka 2015 r. powinien zostać ukończony 
remont ulicy Tetmajera (na odcinku do 
ulicy Pod Strzechą). Niestety wykonaw-
ca w trakcie prac zniszczył krawężniki 
na tym odcinku i konieczna stała się ich 
naprawa. Układana jest również nowa 
kostka brukowa na chodniku wzdłuż 
remontowanego odcinka ul. Tetmajera. 
W końcu udało nam się uzyskać wyce-
nę odcinka ul. Tetmajera, od wyremon-
towanego w 2014 r. fragmentu tej ulicy 
do ul. Truszkowskiego – to 442 tysiące. 
Teraz trzeba walczyć o realizację. Nieste-
ty odcinek od ul. Truszkowskiego do ul. 
Pod Strzechą wymaga „kompleksowej 
przebudowy uwzględniającej uporząd-
kowanie wszystkich mediów oraz wy-
konanie kanalizacji opadowej… w opar-
ciu o opracowaną i uzgodnioną wielo-
branżową dokumentację techniczną”.  
Będziemy się starać o dokumentację. 

Nie ustajemy w wysiłkach o wpi-
sanie świateł na skrzyżowaniu ulic Tet-
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Mieszkam na Żabińcu. Za parę 
tygodni podobnie jak inni 

mieszkańcy tego osiedla, Prądnika 
Białego i całego Krakowa zacznę oddy-
chać powietrzem coraz gorszej jakości. 
Tak jak i Państwa będzie mnie ono dra-
pało w gardło, męczyło, łzawiło oczy  
i niszczyło zdrowie. W naszym rejonie 
miasta jest to efekt nie tylko pieców 
węglowych, ale i zakorkowanych ulic 
prowadzących do centrum. Potrzeb-
ne są aktywne działania, aby ten stan 
zmienić.

Bardzo doskwiera nam niewydol-
ność transportu publicznego, a zwłasz-
cza brak tramwajów. Owszem, jeżdżą 
do nas autobusy, ale pojazdy szynowe 
jeżdżą przez miasto szybciej i nie produ-
kują spalin. Niestety, tramwajów u nas 
nie mamy. Prezydent Jacek Majchrow-
ski skupił się na południu miasta – 
wybudowano linie na Ruczaj, czy na 
Płaszów, co dało dobrą komunikację 
wielu miejscom, które do tej pory jej 
nie miały. Natomiast osiedla Żabiniec, 
Azory, Górka Narodowa, os. Gotyk,  
Olsza II, Prądnik Czerwony muszą 
korzystać z transportu samochodo-
wego, który porusza się w korkach  
i produkuje swoją część smogu. Cieszę 
się, że radni miasta Krakowa wybra-
ni na terenie Prądnika Białego i radni 
Dzielnicy IV starają się, aby tramwaje 

CO POTRZEBA,
ABY ZWALCZYĆ SMOG?

GRZEGORZ LIPIEC
Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego
Mieszkaniec os. Żabiniec

pojawiły się i w naszej Dzielnicy. To 
jednak nie wystarczy.

Byłem jednym z pierwszych rad-
nych w sejmiku małopolskim, którzy 
zajęli się tematem walki z zanieczysz-
czeniem powietrza. Pamiętam, jak kie-
dyś przyszli do mnie przedstawiciele 
Krakowskiego Alarmu Smogowego. 
Usiedliśmy do rozmów i jak to mawiał 
trener Henryk Kasperczak „zareago-
wałem pozytywnie”: zacząłem nama-
wiać koleżanki radne i kolegów rad-
nych, abyśmy wspólnie zajęli się spra-
wą. Efektem tych rozmów i mojej dzia-
łalności było uchwalenie przez Sejmik 
zakazu palenia węglem w Krakowie od 
2018 roku. 

Obecnie potrzebna jest jednak 
kontynuacja tych prac, aby uchwa-
ły Sejmiku, praca samorządowców  
w Krakowie i aktywne działania spo-
łeczników nie poszły na marne. Tym 
tematem powinien zająć się bardziej 
aktywnie przyszły Sejm, który powi-
nien powołać parlamentarny zespół 
ds. ochrony powietrza. Problem smogu  
w powietrzu i trucizn, którymi oddy-
chają mieszkańcy sporej części Polski 
to nie tylko problem Krakowa, ale i in-
nych miast. Nawet tych mniejszych bez 
wielkiego przemysłu, czy zatłoczonych 
dróg. Często wystarczy, że są położo-
ne w dolinie, mieszkańcy palą węglem  
i przez parę dni nie wieje…

Nasze miasto podejmuje działania 
na rzecz poprawy tej sytuacji, oferuje 
system dopłat do wymiany pieców wę-
glowych na bardzie ekologiczne. Jed-
nak oprócz promocji zdrowego stylu 
ogrzewania należy po prostu zabrać 
się do konkretnych działań. Ciekawa 
sytuacja jest np. w Nowej Hucie, gdzie 
jest względnie czyste powietrze. Wyni-
ka to z tego, że produkcja przemysło-
wa obecnie nie jest tak dokuczliwa dla 
środowiska, nie ma kamienic wieloro-

dzinnych, domy jednorodzinne nie są 
aż tak liczne, a większość bloków jest 
podłączona do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Na pewno warto zwrócić, więc 
uwagę na propozycję radnego miej-
skiego Dominika Jaśkowca, który pro-
ponuje właśnie dofinansowanie roz-
woju MPEC. Niewątpliwie, ważną rolę 
powinny odgrywać kontrole, aby nie 
palono śmieciami, a także ważny jest 
dobry przykład – likwidacja pieców  
i kotłowni węglowych w miejskich bu-
dynkach. Przynosi to zresztą konkret-
ne efekty – sama tylko termomoder-
nizacja Młodzieżowego Domu Kultury 
przy al. 29 Listopada pozwoli wygasić 
kilkanaście pieców węglowych, które 
ogrzewały ten budynek. Ale i tak chyba 
najważniejsze jest to, co zrobi prezy-
dent Andrzej Duda z ustawą antysmo-
gową, która do niego wpłynęła. Mam 
szczerą nadzieję, że jako mieszkaniec 
i były radny Krakowa ją podpisze, aby 
weszła w życie.

Jest ona bardzo ważna, bo pozwoli 
władzom gmin, a nie tylko tym woje-
wódzkim, na wprowadzanie regulacji 
dotyczących standardów emisji za-
nieczyszczeń z kotłów i da samorzą-
dowcom możliwość określenia, jakim 
paliwem można palić w danej gminie. 
Odda decyzyjność możliwie blisko 
obywateli. 

Sytuację w północnych dzielni-
cach Krakowa zapewne trochę poprawi 
budowa wschodniej obwodnicy mia-
sta, która już się rozpoczęła. Niestety, 
nadal brakuje decyzji i konkretnych 
działań w szczególnie ważnej dla obu 
Prądników budowy obwodnicy północ-
nej. Sejmik nie ma takich możliwości 
finansowych, aby podjąć się budowy 
tej trasy. Potrzebne są decyzje płynące  
z Warszawy. 

Zbliżają się wybory do Sejmu i Se-
natu. W tym kontekście bardzo waż-
ne jest to, aby przyszli przedstawiciele 
Krakowa w obu izbach polskiego par-
lamentu bardziej aktywnie zadbali  
o realizację tych potrzeb naszego miasta. 

▷◁
majera i Pasternik do budżetu miasta. 
Bardzo życzliwi Bronowicom Małym są 
Państwa przedstawiciele w Radzie Mia-
sta Krakowa: Małgorzata Popławska, 
Aleksander Miszalski oraz Anna Szybist.

W związku z wielkim zaintereso-
waniem Parkiem na terenie Bronowic 
Małych pragnę Państwa poinformować, 

że Park rzeczny Tetmajera znalazł się, 
na V miejscu, na liście najważniejszych 
zadań inwestycyjnych miasta w zakresie 
zieleni. To olbrzymi sukces. Teren parku 
obejmowałby tereny należące do Gmi-
ny Kraków wzdłuż Strugi Bronowickiej. 
Obszar ten należałoby uporządkować, 
wyposażyć w ławki i inne urządzenia.

Marzy nam się siłownia na otwartym 
powietrzu w Bronowicach Małych.

Wkrótce powinny rozpocząć się 
prace przy kapliczce św. Jakuba. Zakres 
i sposób realizacji niezbędnych prac wy-
znaczył Miejski Konserwator Zabytków. 
Przewidywany termin ich zakończenia 
to 15 grudnia 2015 r. ▷◁
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Kapitalizm? A jeśli nie to co?

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

Wszędzie czytamy, że wielu 
Polaków się „wkurzyło”. Nie 

tylko oni zresztą. To uczucie ogarnia 
wielu Europejczyków, Amerykanów, 
ludzi niemal całego świata. Nie podo-
ba im się istniejąca rzeczywistość –  
jednym słowem chcą szybkich, nie-
mal natychmiastowych zmian. Bardzo 
obrywa się przy okazji kapitalizmo-
wi, jako najczęściej obowiązującemu 
ustrojowi społeczno-gospodarczemu 
naszego świata.

Niedawno objawił się „prorok” zapo-
wiadający ogólnoświatową zmianę.

To francuski ekonomista Thomas 
Piketty. Jego ciesząca się ogromną po-
pularnością rewolucyjna praca nosi ty-
tuł „Kapitał w XXI wieku” i tak, tak nie 
mylą się państwo nawiązuje do” Kapi-
tału” Karola Marksa. Piketty, tak samo 
jak kiedyś Marks uważa, że odkrył 
prawo rządzące kapitalizmem. Według 
niego dochody z kapitału (akcji, obliga-
cji, lokat itp.) rosną szybciej niż docho-
dy z pracy, więc następuje nieuchronny 
wzrost nierówności, który doprowadzi 
do rewolucji i zniszczenia kapitalizmu. 
Aby tego uniknąć potrzebne są ciągłe, 
silne interwencje rządów i drastyczne 
opodatkowanie kapitalistów.

Przyznaję, że wszystko to brzmi 
całkiem przekonywująco i chwytli-
wie. Książka bije rekordy popularności 
wśród intelektualistów i możnych tego 
świata. 
Jest tylko jedno „ale”.
A mianowicie jest ona oparta na 
całym szeregu błędnych założeń  
i mało wiarygodnych modelach ekono-
micznych. Światowej sławy ekonomi-
ści przytaczają wiele błędów tej pracy.  
Piketty, podobnie zresztą jak kiedyś 
Fryderyk Engels, często nagina fakty 
do swoich teorii.

Ale co sprawia, że praca tak nie-
chlujna znajduje taki posłuch i popu-
larność? 

Wydaje się, że dobry klimat dla tej,  
i innych podobnych publikacji, stwo-
rzyło ogólne rozczarowanie kapitali-
zmem. Widzimy to na przykładzie Pol-
ski. Po szybkiej transformacji ustrojo-
wej lat 90. XX wieku (reformy Balcero-
wicza) od jakiegoś czasu mamy do czy-
nienia z atakiem populistów i narracją 
antykapitalistyczną. Zastanawiające 
jest, że z olbrzymią krytyką występu-
ją zarówno środowiska lewicowe jak  
i prawicowe.

Pierwsi marzą o utopii tj. systemie, 
który jest równie efektywny jak kapita-
lizm, ale nie dopuszcza do nierówności 
i społecznych patologii. Państwo nato-
miast ma się opiekować obywatelem od 
kolebki, aż po grób.

Z drugiej strony prawica w Polsce 
jest niechętna wolnemu rynkowi ze 
względu na dominację obcego kapitału. 

Tak, że zarówno skrajna lewica jak 
i prawica rzucają gromy na obowiązu-
jący dziś ustrój, a całe ostatnie 25 lat 
uważają za katastrofę. Zmienił się cał-
kowicie punkt ciężkości – to co kiedyś 
było populizmem (np. likwidacja OFE) 
teraz jest działalnością propaństwową, 
a dawny głos rozsądku to dziś „liberal-
ny ekstremizm”.

A tak naprawdę kapitalizm to sys-
tem dla dorosłych. Jest on jak surowy 
nauczyciel, który dużo wymaga od 
uczniów. Dzięki takim nauczycielom 
w dorosłym życiu dajemy sobie radę. 
Prawdą jest, że wolimy nauczycieli  
łagodnych, niewymagających, nawet 
jeśli ta nauka jest mało warta. Więk-
szość ludzi marzy o systemie, który jest 
łatwy, nie wymaga pracy, doskonale-
nia, myślenia i oszczędzania.

Dzisiaj starzy nie chcą, a młodzi 
nie mogą pamiętać szarej beznadziei 
lat 80., pustych półek sklepowych  
i powszechnych kolejek po „wszystko”. 
Na szczęście tamten nieefektywny sys-
tem zbankrutował. Rozpoczęliśmy wy-
ścig w kierunku tzw. zachodu. Już na 
samym początku przestrzegano, aby 
pamiętać o czekającej nas długiej dro-
dze, gdyż kraje zachodnie wyprzedziły 
nas o kilkadziesiąt lat, a kiedy Polska 
będzie je doganiać to one nie będą stać  
w miejscu tylko dalej się rozwijać.  
Jednym słowem byliśmy gotowi na 

„długą pogoń za zachodem”. I ta pogoń 
trwa, dystans do najbogatszych krajów 
zachodnich się zmniejsza, a średnia-
ków (Portugalia, Hiszpania) już niemal 
wyprzedzamy. Weszliśmy do Unii Eu-
ropejskiej, jesteśmy znaczącym w niej 
krajem. Przyznam szczerze – jako mło-
dy chłopiec w 1989 o czymś takim nie 
marzyłem. Według ostatnio publiko-
wanych badań odsetek ludzi szczęśli-
wych w Polsce jest najwyższy od 25 lat 
(ponad 80%) a rozwarstwienie między 
bogatymi i ubogimi w Polsce spada,  
co jest zresztą sprzeczne z prezento-
waną na początku tego artykułu teorią 
Pikettiego. 

Pisząc, że jest dużo lepiej niż  
w 1989 roku nie twierdzę, że jest już 
dobrze i możemy osiąść na laurach – 
cały czas mamy mnóstwo do zrobienia. 
Ograniczenie, a docelowo likwidacja 
„śmieciówek” oraz reformy kraju, które 
zwiększą naszą światową konkurencyj-
ność – to podstawa. Nie możemy dys-
kryminować polskich przedsiębiorców. 
Muszą oni mieć takie same prawa jak 
zagraniczni, którzy korzystają z ulg, 
zwolnień i przez to zyskują przewagę 
nad krajową konkurencją. Upraszczaj-
my prawo, tak aby ustawy były proste 
i przejrzyste, podatki łatwe do oblicze-
nia i ściągnięcia (walka z transferem 
zysków za granicę). Pamiętajmy, to ini-
cjatywa i przedsiębiorczość Polaków,  
a nie nieefektywne państwowe molo-
chy zadecydują o naszych sukcesach .

A z czego wynika ten wysyp „wku-
rzonych” w naszym kraju? 

Już pisałem: Starzy zapomnieli,  
a młodzi nie mogą pamiętać roku 1989 
(początek transformacji). Teraz, gdy 
granice są otwarte porównuje się obec-
ną Polskę nie do tej z 1989 roku, ale do 
rozwiniętych krajów Europy Zachod-
niej (Anglia, Niemcy).

Moje pytanie jest jedno: Czy ma 
sens porównywanie Polski z Anglią, je-
śli bogactwo na Wyspach tworzyło się 
kilkaset lat w ciągu których kraj eks-
ploatował mnóstwo kolonii, nigdy nie 
był zniszczony i okupowany, nie zaznał 
komunizmu, ani innych totalitary-
zmów, wreszcie nie był jak Polska 123 
lata pod zaborami? 

Dlatego proszę: nie likwidujmy 
kapitalizmu i wolnego rynku w Polsce, 
ale reformujmy gospodarkę i gońmy tą 
Anglię.
Inspiracją był artykuł Witolda Gadomskiego, 
GW z 20.06.2015.

▷◁
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Pokaz nowej kolekcji archiwa-
liów z udziałem publiczności 

odbędzie się 17 października w Ma-
riackim Centrum Wypoczynkowo-Re-
kreacyjnym.

Dzięki olbrzymiemu zaangażowa-
niu mieszkańców i sympatyków Bro-
nowic Małych udało nam się zareje-
strować wspomnienia 12 świadków hi- 
storii oraz zdigitalizować 219 doku-
mentów życia społecznego – mówią 
organizatorzy projektu. – W ramach 
tegorocznej akcji dokumentacyjnej 
poznaliśmy historie rodzin, które osie-
dliły się tu w latach 30. XX wieku. Do-
wiedzieliśmy się jak wyglądało życie na 
granicy miasta i dawnej wsi, w okolicy 
dzisiejszej ulicy Rydla, Bronowickiej, 

ARCHIWUM BRONOWICKIE
Ponad 200 unikatowych świadectw przeszłości wzbogaciło zasób Bronowic-
kiego Archiwum Społecznego, w wyniku oddolnej akcji dokumentowania hi-
storii zainicjowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.

Żniwa w Bronowicach Małych

Ul. Przybyszewskiego

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

Przybyszewskiego i Wesele. Pozyska-
liśmy też archiwalne zdjęcia ukazują-
ce tutejszy krajobraz. Zamiast gęstej 
zabudowy miejskiej widać na nich pa-
stwiska i pola uprawne.

Nowa kolekcja archiwaliów,  
w skład której wchodzą relacje świad-
ków historii, zdjęcia, wycinki prasowe 
i dokumenty osobiste przekazane ar-
chiwum przez mieszkańców Brono-
wic Małych, zaprezentowana zostanie  
w sobotę, 17 października, o godz. 
17.00 w Mariackim Centrum Wy-
poczynkowo-Rekreacyjnym (ul. Pod 
Strzechą 16 c, dawna Stodoła). 

W trakcie spotkania nastąpi rów-
nież premiera słuchowiska przygoto-
wanego w oparciu o zarchiwizowane 
wspomnienia. Unikatowe wydawnic-
two słowno-muzyczne poświęcone 
historii życia codziennego w dawnej 
podkrakowskiej wiosce przeniesie słu-
chaczy do Bronowic Małych z lat 30. 
i 40. XX wieku. Po oficjalnej części 
spotkania toczyć się będą swobodne 
rozmowy przy lampce wina i drobnym 
poczęstunku.

Fotografie:
Lata 30. XX w. Żniwa w Bronowicach  
Małych. Autor: Andrzej Musiał. Ofiaro-
dawca: Wiktoria Porębska 
lata 30. XX w. Ul. Przybyszewskiego. Autor: 
nieznany; Ofiarodawca: Alicja Kulczycka.

▷◁

Od dnia 1 września 2015 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 
o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2015/2016. 

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku, gdy wniosek wraz z 
kompletem dokumentów zostanie złożony do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
nastąpi do  30 listopada, natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do  
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów rozpatrywane będą szybciej, co spowoduje wcześniejszą wypłatę świadczeń. 
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można pobrać i złożyć, w okresie od 1 września do 31 października 2015 r., w Urzędzie Miasta Krakowa: 
• ul. Stachowicza 18, w godz. 7.40 – 18.00; • os. Zgody 2, w godz. 7.40 - 15.30; • ul. Wielicka 28 A, w godz. 8 – 15.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Spraw Społecznych www.sprawyspoleczne.krakow.pl w zakładce świadczenia.
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Pełnomocnik PMK Marzena Paszkot
zaprasza do nowopowstałych

Klubów Rodziców

Od września Urząd Miasta Kra-
kowa uruchamia projekt pn. 

„Kluby Rodziców”, którego głównym 
celem jest wspieranie rodzin z dzieć-
mi oraz oczekujących na potomstwo. 
Chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną 
rodzicom i dzieciom, miejsce w którym 
będą mogli uzyskać fachowe poradnic-
two specjalistów z różnych dziedzin. 
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom  
i oczekiwaniom tworzymy miejsca 
integracji i dzielenia się doświadcze-
niami oraz problemami związanymi 
z wychowaniem dzieci. Przygotowali-
śmy bardzo atrakcyjny program, cie-
kawe i rozwijające rodzinne warsztaty 
wzmacniające kompetencje i więzi ro-
dzinne, pobudzające ich aktywność. 
„Kluby Rodziców” są także odpowie-
dzią na projekty składane przez spo-
łeczności lokalne w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – mówi pomysłodaw-
czyni projektu Marzena Paszkot, Peł-
nomocnik PMK ds. Rodziny.

Rodzicielstwo to wielkie wyzwa-
nie, szczególnie we współczesnym 
świecie. Młodzi rodzice nie zawsze 
potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji 
i potrzebują wsparcia ekspertów. To 
właśnie głównie z myślą o nich w Klu-
bach Rodziców będą odbywały się spo-
tkania ze specjalistami – lekarzami, 
pielęgniarkami, położnymi, dietety-
kami, logopedami, psychologami, któ-
rzy będą starali się przybliżyć kwestie 
związane ze zdrowiem, rozwojem oraz 
wychowaniem dziecka. 

Kluby Rodziców to nie tylko spo-
tkania medyczne. To także m.in. zaję-
cia dogoterapii, kurs samoobrony Bez-
pieczna Mama, warsztaty masażu nie-
mowląt, poznanie metody Sign2Baby, 
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci (np. 
wspólne czytanie bajek, zajęcia umuzy-
kalniające), pilates dla kobiet w ciąży. 
Ponadto wszystkie mamy, które chcą 
wiedzieć co jest zdrowe dla nich i ich 
pociech zapraszamy do wzięcia udziału 
w cyklu warsztatów o zdrowym żywie-
niu. Podczas spotkań najmłodszymi 
zaopiekują się animatorzy w specjalnie 
utworzonych kącikach zabaw. 

Kluby Rodziców prowadzone są 
przy współpracy Domu Kultury „Podgó-
rze”, Centrum Kultury „Dworek Biało-
prądnicki”, Ośrodka Kultury Kraków –  
Nowa Huta oraz Staromiejskiego Cen-
trum Kultury Młodzieży. Miejsca po-
wstania Klubów zostały tak utworzo-
ne, aby mieszkańcy wszystkich dzielnic 
Krakowa mieli do nich dostęp. Dążymy 
do stworzenia prężnej, ogólnomiejskiej 
sieci Klubów Rodziców – podkreśla 
Pełnomocnik PMK ds. Rodziny. 

Zajęcia odbywają się w: 
• Klubie Kultury Kliny, 
ul. Biskupa Albina Małysiaka 1
www.kkkliny.krakow.pl 
• Dworze „Czeczów”, ul. Popiełuszki 36 
www.dworczeczow.pl 
• Klubie Kultury „Piaskownica”, 
ul. Łużycka 55 
www.klubpiaskownica.pl 
• Centrum Kultury „Dworek Biało-
prądnicki”, ul. Papiernicza 2
www.dworek.eu 
• Klubie Kultury „Mydlniki”, 
ul. Balicka 289
www.mydlniki.dworek.eu 
• Klubie Kultury „Przegorzały”, 
ul. Kamedulska 70
www.przegorzaly.dworek.eu 
• Klubie Jędruś, os. Centrum A 6a
www.krakownh.pl 
• Staromiejskim Centrum Kultury 
Młodzieży, ul. Dietla 53
www.sckm.krakow.pl 

Szczegółowy program zajęć po-
szczególnych Klubów znajduje się na 
stronach internetowych placówek oraz 
na stronie: www.bip.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do udziału w zajęciach oferowanych 
przez krakowskie Kluby Rodziców, 
które będą przykładem kompleksowej 
oferty zajęć o charakterze powszech-
nym, psychoedukacyjnym, integracyj-
nym i rozwojowym. Mamy nadzieję, iż 
spełnią one pokładane w nich oczeki-
wania i wpiszą się na stałe w mapę kra-
kowskich miejsc przyjaznych rodzicom. 

Wszystkie zajęcia oferowane w ra-
mach Klubów Rodziców są BEZPŁATNE.

Zarząd Koła Łowieckiego 
„Podwawelskie" w Krakowie

informuje

10 września 2015 roku o godzinie 
17.00, na podstawie decyzji Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie, rozpoczęły się polowania 
zbiorowe na ptactwo wodno-błotne, na 
terenie zbiorników retencyjnych w My-
dlnikach, należących do MPWiK oraz 
na stawach hodowlanych, należących 
do Rybackiej Stacji Doświadczalnej  
Uniwersytetu Rolniczego.

Decyzja ograniczenia populacji pta-
ków wodno-błotnych związana jest ze 
wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego i prawidłowego funk-
cjonowania obiektu lotniska Kraków – 
Balice.

Kolejne polowania zbiorowe
 odbywać się będą dwa razy 

w tygodniu

 tj. w poniedziałki i czwartki, 
w godzinach:

w październiku – godz. 16:00
w listopadzie – godz. 15:00

w grudniu – godz. 15:00

Datę 17 grudnia przyjmuje się, jako 
termin zakończenia polowań zbioro-
wych, przy czym prowadzący polowanie 
może skrócić ten termin.

Prowadzącym polowanie jest kolega 
Jan Dziura-Bartkiewicz, a podczas jego 
nieobecności, wyznaczony z ramienia 
MPWiK kolega Jacek Kaszowski.

Prowadzący polowanie jest odpowie-
dzialny za bezpieczeństwo i poszanowa-
nie Regulaminu Polowań.

KONTAKT
W SPRAWACH INTERWENCYJNYCH:

� Łowczy Koła Wojciech Włosiński
   tel. 514-615-508 
� Prezes Koła Jerzy Bartosiewicz 
   tel. 602-599-027
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Wyobraź sobie: trzyletnie 
dziecko i jego pierwszy dzień 

w życiu w przedszkolu. 
Nowe, nieznane otoczenie i towarzy-
stwo, tęsknota za mamą, opiekunką 
albo domem napawa je lękiem. Często 
jest niesamodzielne: potrzebuje pomo-
cy w toalecie i asysty przy posiłkach. 
Często płacze, boi się. Taki stan trwa 
kilka dni, miesiąc, nawet trzy albo 
trzeba zabrać malucha z przedszkola.

Wyobrażaj sobie dalej: 25 takich 
dzieci w grupie i jedna pani wycho-
wawczyni. 
– Jak sobie poradzi? 
– Nie poradzi sobie. 

Ustawodawca przewidział takie 
sytuacje: możliwe zatrudnienie w gru-
pie przedszkolnej pomocy wychowaw-
cy oraz woźnej. W Krakowie tak było 
kilka lat temu. Szukanie oszczędności 
w mieście zlikwidowało etaty pomocy  

„Poszła Ola
do przedszkola…”

MARTA PATENA
Radna Miasta Krakowa
napisz: Marta.Patena@rmk.krakow.pl

i woźnych w przedszkolach samorządo-
wych, pod pretekstem, że czteroletnie 
dzieci muszą sobie radzić same!

Nie pomogły tłumaczenia dy-
rektorek, wychowawczyń, rodziców  
i radnych. Etaty zlikwidowano. Ale 
wtedy dzieci trzyletnie dostawały się 
do przedszkoli sporadycznie. Te star-
sze jakoś przeżyły wymuszaną na nich 
samodzielność.

W tym roku jest inaczej. Do przed-
szkoli samorządowych dostało się dużo 
dzieci trzyletnich (bo sześciolatki, cho-
ciaż nie wszystkie, poszły do szkoły). 
Są przedszkola, w których będą ponad 
dwie grupy dzieci najmłodszych.

Od wiosny, na spotkaniach, oma-
wiają problem zainteresowane środo-
wiska. Omawiają, omawiają, omawiają. 

Pomysł zatrudnienia absolwentów 
uczelni pedagogicznych na etatach po-
mocy wychowawcy nie powiódł się: na 
80 miejsc zgłosiło się pięć osób.

Na posiedzeniu komisji edukacji 
RMK, pod koniec sierpnia, także pod-
noszono ten problem. Przedstawiciele 
Wydziału Edukacji UMK byli zakłopo-
tani apelami o zatrudnienie pomocy. 

Rodzice trzyletnich dzieci nawet 
nie przypuszczają, no bo skąd, jakie 
trudności przed ich pociechami.

aby pomagać dzieciom przy posiłkach. 
Nadopiekuńczość? Nie. To dobre, kie-
dyś funkcjonujące we wszystkich kra-
kowskich przedszkolach standardy.

Radni miasta nie mają wiedzy,  
w których przedszkolach pracują same, 
bez pomocy, wychowawczynie w gru-
pach. Wydział Edukacji twierdzi, że 
każdy wniosek rozpatruje indywidu-
alnie, ale nie wszyscy krakowscy dy-
rektorzy „chcą się prosić” o etaty, które 
należą się dzieciom zgodnie z ustawą. 

Dlatego, tą drogą, apel do rodzi-
ców najmłodszych przedszkolaków: 
pytajcie Państwo wychowawców swo-
ich dzieci i dyrekcji przedszkoli samo-
rządowych o to, czy w grupie waszych 
dzieci jest pomoc wychowawcy. Prezy-
dent miasta Krakowa obiecał, że w każ-
dej takiej grupie będzie. 
My jesteśmy po waszej stronie.

Rodzice dzieci 
z przedszkoli niesa-
morządowych mówią: 
– w naszym przed-
szkolu, na czas posiłku  
w grupie dzieci naj-
młodszych dochodzą 
nawet cztery panie, 

Do biegu gotowi... JERZY WRZEŚNIAK
Nauczyciel SP 93

Na nowej bieżni rozegrano „Wielobój sprinterski”
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Z wielką satysfakcją możemy 
odnotować fakt zakończenia 

inwestycji w infrastrukturę sportową  
Szkoły Podstawowe nr 93, przy ulicy 
Szlachtowskiego 31. Dzięki wydatnej 
pomocy Rady Dzielnicy VI i jej prze-
wodniczącego – Bogdana Smoka oraz 
dużemu zaangażowaniu dyrektora 
szkoły – Macieja Guzikowskiego, 60 
metrowa bieżnia lekkoatletyczna zo-
stała oddana do użytku. Przypomnę, 
że początek tej inwestycji, w znacznym 
stopniu sfinansowanej z budżetu Mia-
sta Krakowa, miał miejsce w roku 2012 
i był ściśle powiązany z goszczącą w na-
szym mieście, z okazji EURO 2012, re-
prezentacją Holandii. To właśnie ta re-
prezentacja, przy współpracy z Cruyff 

▷◁
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BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Wykonanie projektu 
i montaż aktywnych znaków 
D6 wraz z zasilaniem solarnym 
na przejściu dla pieszych przez 
ul. Bronowicką w rejonie skrzy-
żowania z ul. Staszczyka

1 400 zł ZIKiT

na zadanie: Wykonanie pro-
jektu i montaż aktywnych 
znaków D6 wraz z zasilaniem 
solarnym na przejściu dla pie-
szych przez ul. Bronowicką  
w rejonie węzła komunikacyj-
nego w ul. Armii Krajowej

1 400 zł ZIKiT

Kwotę nierozdysponowaną w ramach 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2015  
w wysokości 184 zł przeznaczono na za-
danie przyjęte Uchwałą Nr V/44/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
24.02.2015 r.: Program Wspierania 
Osób Niepełnosprawnych – Zlot tury-
styczny Białej Laski w górach – jed-
nostka realizująca MDDPS.

Jednocześnie przeniesiono środ-
ki z zadania przyjętego Uchwałą 
Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy VI 
z 24.02.2015 r., z uwzględnieniem 
Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Dziel-
nicy VI z 23.07.2015 r. w następujący 
sposób:

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dzielni-
cy VI Bronowice

5 zł ZIKiT

na zadanie: Budowa ciągu pie-
szo-jezdnego w ul. Zarzecze 5 zł ZIKiT

Przeniesiono też środki z zadań przy-
jętych Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 r. 
w następujący sposób:

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Oświetlenie ulicy 
Nad Zalewem 1 800 zł ZIKiT

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice

1 800 zł ZIKiT

PRACE REMONTOWE: 
GIMNAZJÓW, SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Przedszkole Nr 77 – 
wykonanie instalacji oddymia-
nia klatek schodowych

14 395 zł ZEO

UCHWAŁA Nr XV/110/2015 
Radni pozytywnie zaopiniowali ustale-
nie lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
„Budowa powłoki pneumatycznej nad 
trzema istniejącymi kortami tenisowymi 
wraz z urządzeniem technicznym oraz 
oświetlenia kortów i stadionu w for- 
mie dwunastu masztów z oprawami 
przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie, na 
działce nr 270/242 obr. 6 Krowodrza”.
UCHWAŁA Nr XV/111/2015
Zawnioskowano do Prezydenta Miasta 
Krakowa o przeznaczenie środków fi-
nansowych w Budżecie Miasta Krakowa 
na rok 2016 na zadanie pn.: „Remont 
ulicy Tetmajera”. Uzasadnienie: ulica 
Tetmajera znajduje się w katastrofal-
nym stanie technicznym, nawierzchnia 
tej ulicy, zniszczona podczas przebudo-
wy Ronda Ofiar Katynia i zaraz po jej za-
kończeniu, miała zostać odbudowana. 
Mieszkańcy od 2011 roku proszą o jej 
naprawę. W przyszłym roku w bezpo-
średnim sąsiedztwie tej ulicy zostanie 
zlokalizowane centrum Wolontariatu 
Światowych Dni Młodzieży oraz znaj-
dzie nocleg wielu uczestników tego 
nadzwyczajnego wydarzenia. Koszt 
naprawy ulicy przekracza możliwości 
finansowe Dzielnicy, stąd propozy-
cja zgłoszenia jej do Budżetu Miasta 
Krakowa na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XV/112/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2015. 
Radni zrezygnowali z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.02.2015 r., z za-
kresu Budowa, Modernizacja, Prace 
Remontowe Miejskiej Infrastruktury 
Drogowej pn.: „Remont chodnika po 
stronie północnej ul. Filtrowej”, gdzie 
jednostką realizującą miał być ZIKiT.
Radni zmienili również zakres rze-
czowy zadania przyjętego Uchwałą 
Nr XIV/99/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. w następu-
jący sposób:

XV SESJA RADY
DZIELNICY VI

XV sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 27 

sierpnia br. Podjęto na niej następujące 
uchwały:

fo
t.

 A
gn

ie
sz

ka
 P

rz
yk

ow
sk

a

Uroczyste przecięcie wstęgi

Foundation, wybrała szkołę nr 93 na 
beneficjenta fundowanego przez nich 
boiska piłkarskiego z nawierzchnią  
z trawy syntetycznej. Władze miasta 
wykorzystując ten fakt postanowi-
ły kompleksowo zmodernizować cały 
obiekt włączając w to tereny sportowe. 
Inwestycja została podzielona na trzy 
etapy. Zakończeniu pierwszego towa-
rzyszyła wspaniała impreza z udzia-
łem piłkarskiej reprezentacji Holandii, 
Cruyff Foundation, przedstawicieli 
władz Miasta i Rady Dzielnicy VI. Dru-
gi etap to budowa boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni syntetycznej za-
kończony w sierpniu 2014. Rok szkolny 
2015/2016 uczniowie SP 93 rozpo-
częli bogatsi o wspomnianą na wstępie 
bieżnie tartanową, która była trzecim 
zamykającym inwestycję etapem. Jako 
nauczyciel WF w Szkole Podstawowej nr 
93 zorganizowałem z tej okazji „Wielo-
bój sprinterski” dla szkół podstawowych 
naszego rejonu. Brały w nim udział szko- 
ły podstawowe nr 50, 72, 93, 138, 153. 
Osobami, które dokonały oficjalnego 
otwarcia obiektu, przecinając uroczy-
ście symboliczną wstęgę i jednocześnie 
dając sygnał do rozpoczęcia zawodów, 
byli Bogdan Smok, przewodniczący Ra- 
dy Dzielnicy VI i dyrektor Szkoły Pod- 
stawowej nr 93, pan Maciej Guzikowski.

Uczniowskie drużyny rywalizowa-
ły w konkurencjach lekkoatletycznych, 
obejmujących biegi indywidualne oraz 
sztafetowe dziewcząt i chłopców. Zma-
gania młodych sportowców były bar-
dzo emocjonujące. Po rozegraniu 12 
konkurencji różnica pomiędzy pierw-
szym i drugim miejscem wynosiła za-
ledwie 0,6 sekundy. 

Zawody wygrała Szkoła 153 przed 
Szkołą 93. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale Szkole 72. Szkoły 138 i 50 
zajęły kolejno miejsca czwarte i piąte. 
Wszystkie szkoły otrzymały symbolicz-
ne nagrody, a najlepsi pamiątkowe pu-
chary i medale. Całość nagród ufundo-
wali: przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI Bogdan Smok i Maciej Guzikowski –  
dyrektor SP nr 93. ▷◁
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.

▷◁
Krakowa dotyczącej wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do 
realizacji w latach 2015-2016 wpro-
wadzono następującą zmianę: W § 1 
w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 
2015 podaną kwotę zmniejsza się do 
kwoty 6 200 zł. Po uwzględnieniu po-
wyższych zapisów tabela przedstawio-
na w §1 Uchwały Nr V/51/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.02.2015 r. otrzymuje 
następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Nad 
Zalewem
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych.
Źródło finansowania: środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI

lata Fazy realizacji Kwota

2015 opracowanie projektu i 
pozyskanie uzgodnień WZ 6 200 zł  

2016 realizacja zadania 54 000 zł 

Kolejne dwie uchwały dotyczyły wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa  
o przeznaczenie środków finansowych  
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 
2016, na modernizację boiska wielo-
funkcyjnego w Zespole Szkół Budow-
lanych Nr 1 przy ul. Szablowskiego 1, 
z którego na co dzień korzystają ucznio-
wie Zespołu Społecznych Szkół Ogól-
nokształcących Mistrzostwa Spor-
towego i mieszkańcy Dzielnicy VI –  
UCHWAŁA Nr XV/118/2015 oraz na upo-
rządkowanie i zagospodarowanie placu 
u zbiegu ulic Zarzecze i Armii Krajowej, 
w miejscu po byłym pomniku marszał-
ka Iwana Koniewa. Uzasadnienie: Od 
likwidacji pomnika upłynęło już kilka-
naście lat i plac oraz jego otoczenie ule-
ga ciągłej dewastacji. Postument po po-
mniku oraz prowadzące do niego scho-
dy są w katastrofalnym stanie i stanowią 
zagrożenie dla bawiących się w ich oto-
czeniu dzieci. Obecny stan placu z uwagi 
na jego położenie przy drodze wlotowej 
do Krakowa od strony zachodniej nie 
stanowi najlepszej wizytówki dla nasze-
go miasta – UCHWAŁA Nr XV/119/2015.
Ostatnia UCHWAŁA Nr XV/120/2015 do-
tyczyła odwołania pani Marty Drużkow-
skiej z funkcji członka Zarządu Dzielni-
cy VI Bronowice.

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

KWOTA REALI-
ZATOR

na Współfinansowanie zaku-
pu samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych

15 000 
zł SMMK

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 
MIEJSKICH PRACÓWEK: 
OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, POMOCY SPOŁECZ-
NEJ I ZDROWIA

KWOTA REALI-
ZATOR

z Filia Nr 8 Krowoderskiej  
Biblioteki Publicznej 1 000 zł ZIKiT

na Filia Nr 9 Krowoderskiej  
Biblioteki Publicznej 1 000 zł ZIKiT

Wskazano również realizatora zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/99/2015 
Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. pn.: 
„Zatoki parkingowe przy ul. Brono-
wickiej – realizacja zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w roku 2016” 
(dział – Inne, kwota 110 000 zł). Jed-
nostką realizującą będzie ZIKiT.
UCHWAŁA Nr XV/116/2015
W Uchwale Nr V/48/2015 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 24.02.2015 r.,  
w sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczącego wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu In-
westycyjnego, zadań inwestycyjnych 
planowanych przez Radę Dzielnicy 
VI Bronowice do realizacji w roku 
2015, z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XIV/100/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 23.07.2015 r., wprowadzono 
następującą zmianę: w § 3 w tabeli,  
w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania podaną kwotę 
zwiększono do kwoty 424 864 zł. Po 
uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 3 Uchwa-
ły Nr V/48/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 24.02.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-
-jezdnego w ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Filtrowej do ul. Na Błonie.
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych.
Źródło finansowania: środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI

lata Fazy realizacji Kwota

2015 realizacja zadania
na podstawie projektu 424 864 zł 

UCHWAŁA Nr XV/117/2015
W Uchwale Nr V/51/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.02.2015 r. w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta 

PRACE REMONTOWE: 
GIMNAZJÓW, SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadanie:
Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice

14 395 zł ZEO

Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/99/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 23.07.2015 r. z uwzględnieniem 
Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Dziel-
nicy VI Bronowice z 23.07.2015 r.  
w następujący sposób:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJ-
NO-BIUROWA DZIELNICY KWOTA REALI-

ZATOR

z Usługi 3 000  zł OU
na Umowy zlecenie 3 000  zł OU

UCHWAŁA Nr XV/113/2015
Radni uchylili Uchwałę Nr VIII/70/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 2 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie kontynuacji zada-
nia pn. „Budowa i przebudowa dojścia do 
budynków mieszkalnych wraz z miejsca-
mi parkingowymi przy ul. Rydla” ujęte-
go w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
UCHWAŁA Nr XV/114/2015
Zawnioskowano o dokonanie przeniesie-
nia środków finansowych na „Obsługę 
Dzielnic” na rok 2015 w kwocie 700 zł z § 
4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 
na § 4270 (zakup usług remontowych).
UCHWAŁA Nr XV/115/2015
W sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2016. 
Przeniesiono środki z zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Dziel-
nicy VI z 23.07.2015 r. w następujący 
sposób:

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Dobudowa oświe-
tlenia na ul. W. Długoszow-
skiego – projekt wraz z realiza-
cją zadania

20 000 
zł ZIKiT

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice

20 000 
zł ZIKiT

Zmieniono też zakres rzeczowy zadań 
przyjętych Uchwałą Nr XIV/99/2015 
Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r.  
w następujący sposób:

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

KWOTA REALI-
ZATOR

z zakup samochodu do prze-
wozu osób niepełnosprawnych

15 000 
zł SMMK
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Od trzynastu lat bronowicka ulica Tetmajera obcho-
dzi swoje Święto, które w tym roku wpisało się w ju-

bileusz dwudziestoletniej działalności Towarzystwa Przyja-
ciół Bronowic – jednego ze współorganizatorów Święta Ulicy 
Tetmajera. Impreza, której patronuje również Rada Dzielnica 
VI Bronowice i Społeczność Szkoły Podstawowej nr 50 ma 
na celu nie tylko popularyzację twórczości malarskiej Wło-
dzimierza Tetmajera – patrona Święta. Jest także okazją do 
zwrócenia uwagi młodego pokolenia na rodzimy folklor i po-
kazanie, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji, nie tylko tych 
powszechnie znanych, ale przede wszystkim tych lokalnych, 
które są tak ważne dla każdej społeczności. Są jej dziedzictwem  
i o niej stanowią. W ostatnich latach obserwujemy napływ 

X III ŚW IĘTO
U L IC Y T ET M A JER A

[IS]

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

Oficjalne otwarcie 

To była piękna, słoneczna niedziela...

Alicja Kondraciuk i Jerzy Michał  BożykTrudna sztuka krojenia tortu, a w nim...

Był to czas zabawy i rozmów

Tradycyjne bronowickie wypieki Złoty pierścionek  „powędrował” do mieszkanki Bronowic

W kręgu Wł.Tetmajera – zwiedzanie „Tetmajerówki”

Jedną z atrakcji była przejażdżka bryczką

mieszkańców z innych rejonów Krakowa i regionów Polski. 
W świetle tego faktu propagowanie ponad 700-letniej historii 
naszej „małej ojczyzny” – Bronowic jest rzeczą bardzo istotną. 
Tego rodzaju spotkania, nawiązujące do tradycji i kultury Bro-
nowic, pozwalają na lepszą integrację i dają możliwość nie tylko 
utożsamienia się z miejscem zamieszkania, ale również czyn-
nego udziału w trosce o jego przyszłość. Jak pisała w poprzed-
nim numerze „Gazety Bronowickiej” pani Barbara Miszczyk –  
prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic „Członkiem Towarzy-
stwa może zostać każdy, kto mieszka lub mieszkał w Bronowi-
cach, kto traktuje Bronowice jak swoją „małą ojczyznę”, stara 
się włączać w inicjatywy służące ich rozwojowi”.


