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POŻEGNANIE
Z „NASZYM” MARIUSZEM
18 maja zebranie Towarzystwa 

Przyjaciół Bronowic trwało 
już w najlepsze, a wiceprezesa Mariusza 
Cichońskiego ciągle nie było. A wcześniej 
potwierdzał swoją obecność na spotka-
niu. Dziwne – przecież miał referować 
ważne sprawy. I nagle ten dźwięk telefo-
nu. Odebrała Prezes Pani Miszczyk. I za 
chwilę jej słowa: Mariusz nie żyje…
Czy zwariowała? Czy się przesłysze-
liśmy? A może ktoś zrobił sobie głupi 
żart? Nie mogliśmy uwierzyć w jej słowa.  
A jednak to była prawda. 

Kim był Mariusz? Jak go określić? 
Bardzo proste. Teraz o tym wiem. To 
Człowiek – Fenomen, albo jeszcze ina-
czej – Człowiek, który oszukał swoje 
przeznaczenie. Jednak dawno temu 
uważałem całkiem inaczej. Nie znałem 
wtedy  Mariusza zbyt dobrze. I chyba nie 
chciałem lepiej poznać. Podkreślam –  
dawno temu… 

W Bronowicach tajemnicą poliszy-
nela było, że  był adoptowany. Wiedzieli 
o tym wszyscy oprócz Mariusza. Oczy-
wiście do czasu. Dowiedział się przy-
padkiem, kiedy był już dorosły. Szok, 
wybuch złości,  kłótnia z rodzicami,  
a potem słowa prawdy i pojednanie.

Zobaczyli go maleńkiego w szpitalu. 
Kłopoty z wątrobą. Trafił tam prosto z do- 
mu dziecka. Jego wielkie smutne oczy za-
uroczyły ich. Państwo Cichońscy spojrze-
li na siebie w tej samej chwili. Ich wzrok 
mówił:  Tak – to On. On będzie ich...

Przybrani rodzice – szanowana bro-
nowicka rodzina, byli dla syna dobrzy, 
bardzo dobrzy. Ale piętno „obcego” cią-
gnęło za Mariuszem. W dosyć konserwa-
tywnych w tamtym czasie Bronowicach 

nie był traktowany na równi z innymi 
„gospodarskimi” dziećmi. Sam muszę 
przyznać, że w dzieciństwie byłem pod 
wpływem tych  niemówionych otwar-
cie, ale gdzieś tam mimochodem, pół-
słówkiem opinii o pochodzeniu Mariu-
sza. To była taka mieszanka z jednej 
strony litości, a z drugiej jednak wyż-
szości wobec Mariusza. Tak to wtedy 
odczuwałem. Panowało powszechne 
przekonanie, że po osobie z domu dziec-
ka nie należy spodziewać się zbyt wiele. 

A później? Później życie pokazało, 
że byliśmy w dużym błędzie i tak wła-
śnie było w moim przypadku:

Zaczęło się od piłki nożnej. Grali-
śmy na boisku przy SP 50. Przyszedł 
Mariusz. Zapytał czy się może przy-
łączyć. Oczywiście. I szok. Jak ten 
chłopak grał. Jaka gibkość, jaka szyb-
kość – „kiwał” nas z łatwością. To było 
moje pierwsze spotkanie z Mariuszem. 
Wniosek: gdyby ten facet chciał i zaczął 
może wcześniej, mógłby zrobić karierę 
w piłce. Ale czy chciał? Przypuszczam, 
że dla niego gra to była raczej przyjem-
ność i podświadome szukanie akcepta-
cji oraz kontaktu ze wspólnotą.

Kilka lat później. Coraz częściej 
słyszę nazwisko Cichoński. Wszędzie 
jest pełno Mariusza. Skąd on ma tyle 
energii, zapału? Wówczas uświadomi-
łem sobie, że to prawdziwy aktywista, 
organizator lub współorganizator wielu 
inicjatyw kulturalnych, towarzyskich, 
społecznych czy religijnych w Brono-
wicach. Wniosek: Mariusz to skarb dla 
naszej społeczności.

I wreszcie kilka lat temu. Znajo-
mi mówią, że Mariusz został aktorem.  

Myślę sobie – aktorem? Może to jakieś 
nic nie znaczące epizody? Jak to przy-
słowiowe „trzymanie halabardy”. A tu 
okazuje się, że to główne role. Że on 
amator rywalizuje z zawodowcami, ba – 
często jest od nich lepszy. Zbiera na-
grody na festiwalach teatralnych. Myśli  
o profesjonalnym aktorstwie. Mój  wnio-
sek:  Mariusz  to  człowiek  wielu  talentów. 

Mariuszu – o jakże myliłem się kie-
dyś. Teraz mogę tylko zapytać: dlaczego 
odszedłeś tak szybko, u progu być może 
wielkiej kariery aktorskiej? Kto zresz-
tą wie, jakie talenty jeszcze mógłbyś  
w sobie odkryć i ilu pożytecznych rzeczy 
dokonać. Będzie nam brakować two-
jej „pozytywnej szajby”, serdeczności, 
otwartości, zaangażowania i dowcipu.

24 maja Mariusza odprowa-
dzały tłumy mieszkańców na 
miejsce wiecznego spoczynku, na 
Cmentarzu w Bronowicach.

Waldemar Antosiewicz

Mariusz Cichoński
1969-2017

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Tych z Państwa, którzy jeszcze 
nie oddali swojego głosu na 

wybrane projekty w ramach IV edycji 
Budżetu Obywatelskiego serdecznie 
zachęcam do wzięcia udziału. Mamy 
czas do końca czerwca!
Pamiętajmy, że istotą budżetu oby-

watelskiego jest czynny udział miesz-
kańców w procesie wypracowywania 
wspólnych rozwiązań, korzystnych dla   
społeczności lokalnych oraz budowa-
nie tożsamości lokalnej.
Na stronie czwartej podajemy wykaz  
punktów głosowania w Dzielnicy VI.
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WIĘCEJ BLOKÓW NA TERENIE
PO DAWNYM MOTELU KRAK?

Punkty głosowania w Dzielnicy Vi

Projekty Dzielnicowe
PO ETAPIE WERYFIKACJI:

Projekty 
ogólnomiejskie

Klub Seniora w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej
ul. G. Zapolskiej 15
od poniedziałku do piątku
godziny od 12.00-16.00

Klub Seniora w Miejskim Dziennym
Domu Pomocy Społecznej
ul. Bandtkiego 19
od poniedziałku do piątku
godziny od 08.00-13.00

Siedziba Rady Dzielnicy VI
ul. Zarzecze 124a
od 26-29.06: godziny od 10.00-12.00
30.06: godziny od 12.00-20.00

12 czerwca podano ostateczną listę 
projektów, na które można głosować 
oraz wyniki losowania ich numerów.

Na etapie weryfikacji zostało odrzu-
conych 5 projektów: Przejście do tune-
lu podziemnego; Multimedialne studio 
edukacyjne; Skwer miejski – zielona 
bariera ochronna Bronowic; Oświetle-
nie odcinka ulicy i chodnika – ul. Zakliki  
z Mydlnik i projekt Uprawiaj sport w tak 
pięknych okolicznościach przyrody.

1▶ Wymiana nawierzchni boiska spor-
towego przy SP 93 im. L. Rydla;

2▶Mali Ratownicy;

3▶Sportowe soboty – edukacja spor-
towa dzieci i młodzieży;

4▶Doposażenie w sprzęt sportowy 
ZSO nr 8 w Krakowie;

5▶Zatoki parkingowe Bronowicka 71;

6▶Mondernizacja nagłośnienia sali 
sportowej SP 50 w Krakowie;

7▶Trasa kulturowa 
Bronowice Małe-Mydlniki;

8▶Bezpieczny chodnik ul. Balicka.NR PROJEKTU

Do Budżetu gotowi…

W dniach 17-30  czerwca gło-
sujemy na projekty Budżetu 

Obywatelskiego. Wybieramy trzy zada-
nia o charakterze dzielnicowym dając im 
kolejno 3, 2 i 1 pkt. Podobnie wybiera-
my trzy zadania o charakterze ogólno-
miejskim. O ile z przeglądem i wyborem 
zadań o charakterze dzielnicowym nie 
powinniśmy mieć większego problemu, 
gdyż zostało dopuszczonych tylko osiem 
zadań, to sytuacja z zadaniami ogólno-
miejskimi przedstawia się inaczej.

Tutaj pozytywnie zweryfikowa-
nych zostało 111  projektów i nie jest 
łatwo przebrnąć przez nie wszystkie. 
Szczególnie, gdy ktoś nie dysponuje 
nadmiarem wolnego czasu. Projekty 
ogólnomiejskie często dotyczą miesz-
kańców całego Krakowa, ale czasa-
mi, ze względu na lokalizację zadania 
uprzywilejowują mieszkańców danej 
części Krakowa. Poniżej przedstawiam 

ściągawkę dla tych z Państwa, którzy 
preferują zadania o charakterze ogól-
nomiejskim, związane bezpośrednio  
z dzielnicą VI Bronowice:

Nr 33 
NOWY PARK W KRAKOWIE 
 Kwota projektu: 2,5 mln PLN

– utworzenie w północno-zachodnim 
Krakowie przy ul. Tetmajera całkiem 
nowego parku. Meandrujący w dolince 
potok, niedostępny i zarośnięty krzaka-
mi zostanie uporządkowany, a wzdłuż 
jego brzegów powstanie ścieżka space-
rowo-rowerowa wraz z infrastrukturą 
parkową (ławeczki, kosze, itp).

Nr 67
REWITALIZACJA
PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA 
ŁĄCZY DZIELNICE I, V, VI 
Kwota projektu: 3 mln PLN

– stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 
rekreacyjnej i sportowej z nasadzenia-
mi zieleni i kwiatów, ławkami, miej-
scami do piknikowania, wybiegami dla 
psów oraz ścieżką edukacyjną, a także 
remont alejek, modernizację oświetle-
nia i placów zabaw.

Nr 69 
MODERNIZACJA SKATEPARKU NA 
OSIEDLU WIDOK
Kwota projektu: 0,86 mln PLN

– gruntowna modernizacja specjal-
nego placu przeznaczonego do uprawia-
nia sportów ekstremalnych, wliczając  
w to wymianę nawierzchni, powiększe-
nie istniejącej powierzchni oraz rozbu-
dowanie skateparku o dodatkowe ele-
menty i przeszkody.

— • —

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

ZAPRASZAMY!
www.budzet.krakow.pl

Szczegółowe informacje, zarówno  
o projektach dzielnicowych jak i ogól-
nomiejskich, można znaleźć na stronie 
internetowej naszej dzielnicy oraz na 
stronach: www.budzet.krakow.pl

www.budzet.dialoguj.pl
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ŁUKASZ KRAJEWSKI

MAŁGORZATA TUREK

Radny Dzielnicy VI

Radna Dzielnicy VI

napisz: 
krajewski.radny@gmail.com

napisz: 
mturek.radna@gmail.com

CZY KONSULTACJE ZAOWOCUJĄ?

MARGARETA PERČIĆ
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
margareta.percic@gmail.com

Szanowni Państwo!

30 maja 2017 roku w Szkole 
Podstawowej nr 93 przy ul. 

Szlachtowskiego, odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie ocalenia świetlicy 
środowiskowej, działającej od piętna-
stu lat przy SP 93. Najprawdopodobniej 
w najbliższym czasie świetlica będzie 
musiała przenieść się z budynku szkoły 
w inne miejsce. W związku z tym pil-
nie potrzebny jest nowy lokal. Jedynym 

miejscem znajdującym się w okolicy, do 
którego można by przenieść świetlicę, 
to należący do gminy Kraków budynek 
przy ul. Młodej Polski 7. Chcielibyśmy  
w tym miejscu  zaznaczyć, że naszym 
celem jest wykorzystanie tylko niewiel-
kiej części budynku, na przykład tej  
w której mieszczą się prywatne gabinety 
lekarskie i ośrodek terapii uzależnień. 

Przedstawiając tę inicjatywę miesz-
kańcom obawialiśmy się, że zostanie 
ona odczytana jako zamiar całkowi-
tej likwidacji przychodni, a zwłaszcza 
gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ),  
z których część okolicznych mieszkań-
ców korzysta. Wyjaśnienie tej sprawy 
było głównym powodem organizacji 
spotkania. Spodziewaliśmy się licznej 
obecności osób, chcących zaprotesto-
wać przeciw likwidacji przychodni. Nic 
takiego nie miało miejsca. Z rozmów  
z mieszkańcami wynikało, że infor-
macja zawarta w treści zaproszenia na 
konsultacje: „inicjatywa zakłada pozo-
stawienie gabinetów lekarskich, a wy-
korzystanie na cele świetlicy środowi-
skowej jedynie części budynku” była dla 
nich zrozumiała i uspakajająca.

W spotkaniu uczestniczył przedsta-
wiciel spółki (jednej z dwóch korzysta-
jących z budynku przy ul. Młodej Polski 
7), który przedstawił szereg argumen-
tów za utrzymaniem dotychczasowej 
funkcji budynku. Opisał jak ważną rolę, 

spełnia m.in. ośrodek terapii uzależnień. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno 
prywatne gabinety lekarskie, jak i ośro-
dek terapii uzależnień pełnią istotną rolę 
społeczną. Jednak ich oddziaływanie jest 
ponadlokalne, a świetlicy środowisko-
wej silnie związane z najbliższą okolicą, 
zwłaszcza szkołą podstawową nr 93. Jej 
przeniesienie w odległą okolicę nie jest 
możliwe, ponieważ mieszkańcy korzy-
stają z niej właśnie dlatego, że mieści się 
blisko ich domów. Placówka ta angażuje 
w swoją działalność nie tylko dzieci, ale 
ich rodziców. Jeżeli wygospodarowanie 
części lokalu przy ulicy Młodej Polski 7 
nie będzie możliwe, wówczas świetlica 
skupiająca wokół siebie 70 dzieci i ich 
rodziców, towarzysząca ich rozwojowi 
i edukacji, zostanie zlikwidowana. Po-
trzeby świetlicy są naprawdę niewielkie. 
Wystarczy ok. 80 – 90 m2 powierzch-
ni użytkowej oraz podstawowy węzeł 
sanitarny. Cała powierzchnia użytko-
wa budynku przy ul. Młodej Polski 7  
w poziomie parteru to ok. 540 m2. Cały 
budynek posiada siedem niezależnych 
wejść, co daje duże możliwości wydzie-
lenia lokalu dla świetlicy.

W dalszym ciągu liczymy na Pań-
stwa wsparcie dla naszej inicjatywy, 
ponieważ podczas podejmowania przez 
władze miasta jakichkolwiek decy-
zji, decydujący głos będzie należał do 
mieszkańców. Dlatego serdecznie dzię-
kujemy wszystkim mieszkańcom za 
liczne głosy poparcia.

z wyrazami szacunku

OGŁOSZENIE 
ws. ZASAD STOSOWANIA PALIW STAŁYCH (WĘGLA I DREWNA)

W SEZONACH GRZEWCZYCH 2017/2018 i 2018/2019 
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

W związku z przyjęciem w dniu 24 kwietnia br. Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającej od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 
2019 roku, obowiązek stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, Urząd Miasta 
Krakowa apeluje o bezwzględne stosowanie się do poniższych wytycznych:
1. OD 1 LIPCA 2017 ROKU DO 31 SIERPNIA 2019 ROKU:
W przypadku węgla zakazuje się stosowania, w indywidualnych paleniskach zlokalizowanych w Krakowie, paliw o następujących parametrach jakościo-
wych: • udział masowy węgla kamiennego i węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5% • wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg • zawartość 
popiołu powyżej 10% • zawartość siarki powyżej 0,8%.
W przypadku drewna zakazuje się stosowania w kotłach, kominkach i piecach zlokalizowanych w Krakowie, paliw zawierających biomasę o wilgotności 
(w stanie roboczym) powyżej 20%.
2. MIESZKAŃCY KRAKOWA MUSZĄ UZYSKAĆ I ZABEZPIECZYĆ OD SPRZEDAJĄCEGO WĘGIEL LUB DREWNO:
• pisemne potwierdzenie odpowiednich parametrów jakościowych zakupionego paliwa, dopuszczonych do stosowania w uchwale Sejmiku Województwa 
Małopolskiego dla Krakowa (dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa stałego na dowodzie sprzedaży).
• dowód sprzedaży/zakupu paliwa, tj.: paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę.
3. ZAKUPIONE LUB ZGROMADZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE DREWNO MUSI ZOSTAĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED ZAWILGOCENIEM.
Urząd Miasta Krakowa informuje o możliwości prowadzenia, w trakcie sezonów grzewczych 2017/2018 oraz 2018/2019, kontroli jakości używanych  
w domowych paleniskach paliw stałych (węgla i drewna) przez Straż Miejską Miasta Krakowa.
Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie wskazanych w informacji dowodów zakupu paliw stałych oraz potwierdzeń jakościowych wydanych przez sprze-
dającego, w celu ich okazania podczas prowadzonych kontroli.
Apelujemy do mieszkańców Krakowa o zwrócenie szczególnej uwagi na parametry nabywanego paliwa stałego. Spalanie paliw niespełniających norm ja-
kościowych określonych w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie stanowiło podstawę do ukarania właściciela/eksploatującego palenisko.
PRZYPOMINAMY! OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU WCHODZI CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
www.krakow.pl
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„DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI” i DNI BRONOWIC
Od lat święto Dzielnicy VI Brono-

wice ma charakter integracyjny, 
do którego niewątpliwie przyczynia się po-
przedzający je Integracyjny Dzień Sportu  
z Piknikiem Rodzinnym EDF pn. „Dzień 
Różnorodności”. Wspomnianą tu różnorod-
ność można rozpatrywać w kilku aspektach. 
Jako bogactwo oferowanych atrakcji, ich 
różnorodny charakter, ale też idąc dalej, jako 
wielorakość nas – ludzi – olbrzymi przekrój 

niepowtarzalnych osobowości. Każdy  
z nas ma inny charakter, swoją historię, 
zainteresowania. A jednak są rzeczy, 
które wspaniale potrafią nas połączyć. 
Zatrzeć na moment różnice i sprawić, że 
nie tylko bawimy się wspólnie, ale także 
uczymy się od siebie. Wzajemnie wzbo-
gacamy. W tym właśnie dniu budujemy 
relacje, które być może będą procento-
wać w codziennym życiu. Relacje, które 

pozwolą znieść bariery między środo-
wiskiem osób niepełnosprawnych a na- 
mi. Pozwolą zintegrować się i sprawić, 
by osoby te nie czuły się odrzucone czy 
odseparowane. Nauczyć się akceptować 
niepełnosprawność jako normalność 
i zatrzeć podział między tymi dwoma 
światami. Uczyć się hartu ducha, siły  
w przezwyciężaniu ograniczeń i poczucia 
humoru. Ten dzień to czyni możliwym.

Jak widać, zespół wieczoru – Prokoncepcja – swoją muzyką po-
rwał do tańca wszystkie pokolenia

Na zakończenie znaleźliśmy się w magicznym świetle laserów

Zabawa z gliną również znalazła wielu zwolenników

Prezydent prof. Jacek Majchrowski otrzymał z rąk przewodni-
czącego Dzielnicy VI pamiątkowe wydanie „Ogniem i mieczem”, 
jako inspirację do dalszej walki o nasze bronowickie „sprawy”

Nie zabrakło też sportowego duchaLaureaci XV Przeglądu Teatralno-Muzycznego zespołów arty-
stycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika”
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DZIEŃ 
    MYDLNIK

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

10 czerwca 2017 r. odbył się 
kolejny „Dzień Mydlnik”, 

który jak zwykle był kolorowy, weso-
ły, pełen atrakcji i nagród, zakończo-
ny efektownym pokazem laserowym. 
Wszystkim sponsorom, darczyńcom 
i ludziom, którzy przyczynili się do 
zorganizowania „Dnia Mydlnik” skła-
dam wyrazy wdzięczności. W imieniu 
wszystkich organizatorów zapraszam 
na kolejny „Dzień Mydlnik” już za rok.

Mimo niesprzyjającej pogody publiczność dopisała

Gry i zabawy organizowane przez KK Mydlniki

Pokaz tresury
psów policyjnych

Wręczenie głównej nagrody – samochód 
na weekend

Hip-hop — pokaz Turniej piłkarski o Puchar Prezesa SM Grodzka

Losowanie nagród ufundowanych przez radnego
Aleksandra Miszalskiego

Zespół Inacy rozgrzał publiczność góralską nutą

Domowe ciasta
Klub Seniora Mydlniki
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Joanna Żupnik

Mateusz Tischner
- • -

WYNIKI 
KONKURSU LITERACKIEGO

„MOJA BRONOWICKA SZKOŁA”
Na konkurs ,,Moja Bronowicka Szko-

ła” wpłynęło 8 prac, w dwóch rodzajach 
literackich; epika i liryka. Ze szkoły pod-
stawowej nr 50 napłynęło 5 prac epic-
kich, z czego jedna została odrzucona ze 
względu na niespełnianie kryteriów re-
gulaminu konkursu tj. wiek ucznia. Jed-
na praca  epicka ze Szkoły Podstawowej 
nr 138 i dwie (epika i liryka) z Zespołu 
Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospo-
darki Wodnej. W kategorii Szkół gimna-
zjalnych nie zgłoszono żadnej pracy.

Jury konkursu oceniając pracę 
uczniów kierowało się kryteriami, taki-
mi jak: twórczy charakter utworu, ory-
ginalny, interesujący sposób przedsta-
wienia tematu, poprawność stylistyczna 
i językowa, poziom literacki pracy, samo-
dzielność i oryginalność, estetyka pracy.

Tak sobie wspominam, kiedy po raz pierwszy 
rodzice przyprowadzili mnie do szkoły. Bardzo 
się bałam, ale później przeważyła ciekawość. Na-
uczyciele byli bardzo mili i pomagali mi się przy-
zwyczaić do otoczenia.

W zerówce poznałam swoich pierwszych przy-
jaciół. Po roku szkoła imienia Włodzimierza 
Tetmajera kojarzyła mi się z kolegami. Jak tam 
wchodziłam, myślałam o tym jak dobrze, że ro-
dzice wybrali dla mnie akurat tę wspaniałą szko-
łę. Teraz jestem już w szóstej klasie i moja szkoła 
przywodzi mi na myśl dobre i miłe wspomnienia 
z dawnych lat. Niestety nie wszystkie wspomnie-
nia z tej szkoły są miłe. Na koniec roku w piątej 
klasie moja najlepsza wychowawczyni! (Magda-
lena Furmańska) powiedziała nam, że nie będzie 
nas uczyć w szóstej klasie. Wtedy moja klasa bar-
dzo posmutniała. Nikt nie chciał się rozstawiać  

Dzisiaj wylądowałem moim statkiem ko-
smicznym na obcej planecie. Z daleka wyglądała 
jak wielka, niebieska bańka wodna, poprzecina-
na wyspami. Leciałem sam, bo X54 w ostatniej 
chwili zachorował na huktropatolozę. Jako miej-
sce lądowania wybrałem niewielki kawałek lądu, 
którego górna krawędź miała dostęp do wody. 
Kiedy mój pojazd osiadł na zielonej glebie, pod-
biegły do mnie dziwne stworzenia. Miały cztery 
kończyny, ale chodziły tylko na dwóch. Dwiema 
górnymi machały, gdy coś mówiły. Dzięki mo-
jemu programowi „Mars galaktyka” mogłem się  
z nimi dogadać.

Zaprosili mnie do dziwnego miejsca – był to 
dość spory prostokątny budynek, po którym łazi-
ły tam i z powrotem chmary tajemniczych stwor-
ków. Przed wejściem była jakaś tabliczka, którą 
przetłumaczył mój program jako numer 138 i coś 
w rodzaju więzienia dla przyszłych lotników. Nie 
rozumiałem, dlaczego jacyś lotnicy muszą być 
najpierw prześladowani. Bo „dać komuś szkołę” 
to w ich języku nic dobrego.

Kiedy wszedłem do środka, mali lotnicy 
w barwnych strojach rozbijali się o ściany lub 
taranowali większych. Ich jazgot powodował 
drgania w moim hełmie. Po chwili jednak roz-
legł się piskliwy dzwonek alarmowy i dywizjony 
rozpędzonych straceńców zapełniły niewielkie, 

„DAWNIEJ I TERAZ”

„DROGI X625!”

LAUREACI KONKURSU LITERACKIEGO:
Kategoria – Szkoły Podstawowe
1. miejsce ex aequo – Joanna Żupnik, 
         kl. VI, SP nr 50;
         Mateusz Tischner, 
         kl. V, SP nr 138;
Kategoria – Szkoły Ponadgimnazjalne
liryka
2. miejsce – Grzegorz Zarzycki,  ZSGDiGW
epika
wyróżnienie – Marcin Maj, ZSGDiGW

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace z kate-
gorii Szkoły Podstawowe.

z naszą Panią. Przez tą bardzo smutną wiado-
mość aż zaczęłam płakać. Ja, tak jak inni moi 
koledzy i koleżanki uważaliśmy ją za jedną z naj-
lepszych nauczycielek i za najlepszą wychowaw-
czynię, jaka mogła się nam trafić. To wydarze-
nie było najsmutniejsze z całego mojego pobytu  
w szkole. Bardzo się cieszę, że mogę w tej wspa-
nialej szkole zostać jeszcze przez dwa lata i że nie 
będzie gimnazjum. Nie będę musiała rozstawać 
się z moimi przyjaciółmi, klasą, nauczycielami 
i cieszy mnie jeszcze jeden bardzo wesoły fakt. 
Pani Furmańska wraca w siódmej klasie i znowu 
będzie nas uczyć. Jestem ciekawa czy nas wszyst-
kich pozna. Moja szkoła przechodziła wiele 
zmian. Wybudowano wielką salę gimnastyczną, 
antresolę dla nauczycieli, nową salę komputerową 
z bardzo dobrym wyposażeniem i dwa nowe pla-
ce zabaw. Myślę, że te miejsca będą mogły służyć 
jeszcze przez wiele lat.

Moja szkoła jest najlepszą szkołą podstawową, 
do jakiej mogę chodzić. Przeżyłam tam wiele 
przygód i rozczarowań. Poznałam tu wiele cie-
kawych ludzi i myślę, że przyjaciół na całe życie.

kolorowe cele. Zaproszony przez jednego, który 
strzepywał z siebie ziemię po awaryjnym lądowa-
niu w doniczkach, wszedłem do niepozornej sali 
więziennej ze stolikami i krzesłami. Na jej środ-
ku stał wychowawca więzienny, który próbował 
coś nabazgrać na białej tablicy. Teraz większość 
lotników weszła w stan hibernacji. Jak ociężałe 
owady wyciągali z plecaków spadochronowych 
pomiętolone zeszyty i ozdobione plamami książ-
ki. Wychowawca zaczął pisać, że jakaś Ala, czyli 
jeden ze stworków ma kota. Po chwili część lotni-
ków weszła w stadium przebudzenia i jeden przez 
drugiego zaczęli krzyczeć: „Chcę do toalety!”. 
Kiedy wychowawca kolejno wypuszczał stworki 
z celi, za drzwiami znów rozlegały się ryki rozpę-
dzonych malców. Byłem schowany za szafą, więc 
strażnik mnie nie widział.

Wytrzymałem w tym ponurym miejscu aż 
do kolejnego dzwonka alarmowego. Wybiegłem 
szybko z celi i postanowiłem wybrać się na pierw-
sze piętro. Na korytarzu zobaczyłem bardziej 
wyrośnięte stworzenia, które krążyły po nim  
z mniejszym impetem. Zaciekawiła mnie grupka 
badaczy, którzy sprawdzali zdolność do lotu róż-
nych rzeczy. Hipoteza, że karton mleka (to taka 
biała ciecz) potrafi wzbić się w powietrze, okaza-
ła się błędna. Świadczyła o tym biała kałuża na 
podwórku. Podobnie skończyły buty, które wylą-
dowały w plamie mleka. Eksperymenty ustawały, 
gdy na korytarzu pojawiali się strażnicy. Mnie 
na szczęście wychowawcy nie zauważyli, bo za-
słoniłem się spadochronowym plecakiem. Kiedy 
znów zapiszczał alarm, grupka eksperymentato-
rów  wciągnęła mnie ze sobą do sali. Powtórzył się 
znany scenariusz – więźniowie znieruchomieli,  
a na stolikach pojawiły się zeszyty i książki, któ-
re ocalały z gwiezdnych wojen. Poznałem to po 
charakterystycznych śladach mieczy świetlnych. 
Tym razem strażnik zapisał na tablicy numerki, 
ale więźniów najbardziej interesowały cyfry na 
ich zegarkach, na które patrzyli sennie. Niektó-
rzy gapili się przez okno na kałużę mleka, która 
przypominała o nieudanym eksperymencie. Inni 
nerwowo trzęśli dolnymi kończynami. Miałem 
dość tego więzienia i po kolejnym alarmie wy-
biegłem z budynku. Kiedy dotarłem do mojego 
promu kosmicznego, miałem jeszcze w uszach 
wrzask więźniów z parteru. Zapaliłem silniki  
w moim Apollo 121 i ruszyłem z ulgą w prze-
strzeń kosmiczną. Dobrze, że nie było Cię tu ze 
mną. Odechciałoby Ci się podróży. Stworki, 
które poznałem były przyjazne, ale czemu mu-
siały tłoczyć się więzieniach?
Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia na 
naszym Marsie.

Twój – X526.
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KATARZYNA JOKEŠ
Nauczyciel XVII LO

◁▷ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
MATURZYSTÓW W XVII LO

CENTRUM
AKTYWNOŚCI
SENIORÓW
 w Bronowicach

Centra Aktywności Seniorów 
powstają zgodnie z zapisa-

mi Programu Aktywności Społecz-
nej i Integracji Osób Starszych na lata 
2015-2020, jako miejsca aktywizacji 
społecznej i prozdrowotnej osób star-
szych, mieszkańców Krakowa w wieku 
60+. Do końca 2020 r. sieć lokalnych 
CAS-ów ma liczyć 54 punkty – po trzy  
w każdej dzielnicy. W Bronowicach to 

Od czerwca bieżącego roku na terenie naszej dzielnicy, przy ul. Na Błonie 15 b, 
działa nowo powstałe Centrum Aktywności Seniorów (CAS) prowadzone przez 
Stowarzyszenie Seniorzy Razem.

już drugie CAS. Pierwsze – Centrum 
Aktywności Seniorów „Źródło” – działa 
od 2015 r.

Nowo powstałe przy ul. Na Błonie 
15 b (ZSO nr 8) Centrum Aktywności 
Seniorów zaprasza wszystkich, którzy 
pragną dzielić się własnymi doświad-
czeniami, poszerzać swoją wiedzę oraz 
nabywać dodatkowe umiejętności, jak 
również poszerzyć grono znajomych. 

LOKALIZACJA  NOWEGO
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW

NA BŁONIE
Centrum
Aktywności
Seniorów

ZARZECZE

amfiteatr

Młynówka Królewska

ZSO nr 8

SP nr 153
Orlik

wejście

15 B

▶

W roku 2017 zachęcamy do uczest-
nictwa w różnorodnych zajęciach i spo-
tkaniach, takich jak:

▶ zajęcia z obsługi urządzeń
     związanych z nowymi technologiami
▶ kurs komputerowy
▶ warsztaty manualne 
   ( fotografia, kolaże, decoupage, „zrób 

to sam”) 
▶ nordic walking
▶ gimnastyka dla seniora
▶ zajęcia wokalne
▶ spotkania na temat zdrowego trybu 

życia

Pragniemy też wykorzystać poten-
cjał uczestników, zachęcając ich do an-
gażowania się w spotkania międzypo-
koleniowe, podczas których będą mogli 
podzielić się swoją wiedzą i umiejętno-
ściami z dziećmi oraz młodzieżą. Na-
sze Centrum powstało z myślą o senio-
rach i dla seniorów, dlatego jesteśmy 
otwarci na pomysły naszych członków. 
Wspólnie chcemy organizować spotka-
nia z ciekawymi ludźmi oraz spotkania 
o charakterze integracyjnym, eduka-
cyjnym i kulturalnym. 

Zapraszamy
Zapisy 

oraz szczegółowe informacje 
udzielane są 

od poniedziałku do piątku,
 pod numerami telefonu: 

● 660 637 090 ● 882 627 766
● 602 588 212

Udział we wszystkich
 spotkaniach jest bezpłatny!

28 kwietnia 2017 r. w XVII 
LO im. Młodej Polski przy 

ul. Złoty Róg w Krakowie odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 
klas trzecich. Na uroczystości mieliśmy 
przyjemność gościć panią wiceprzewod-
niczącą Dzielnicy VI, Alicję Gackiewicz, 
która przekazała naszym abiturientom 
nominacje obywatelskie Fundacji „Pan-
teon Narodowy”. W przemówieniach 
Pani Dyrektor Barbary Chmury i prze-
wodniczącej Samorządu Uczniowskie-

go pojawiły się ciepłe słowa skierowane  
do maturzystów, życzenia powodzenia  
i sukcesów na egzaminach maturalnych.
Uczniowie klas trzecich, 
którzy osiągnęli najlep-
sze wyniki w nauce oraz 
szczególnie wyróżnili się 
w konkursach i olimpia-
dach otrzymali dyplomy 
i nagrody, a ich rodzi-
com przekazano listy 
gratulacyjne. W części 
artystycznej spotkania 
zostaliśmy zaproszeni 
na koncert polskiej pio-
senki, czyli muzyczną 
podroż po ścieżkach ży-
cia, drogę doświadczeń, 
uczuć oraz emocji, któ-

re oddawały znane utwory w wykonaniu 
wychowanków klas drugich. 

Przekazanie abiturientom nominacji obywatelskich
Fundacji „Panteon Narodowy”



10

fo
t.

 M
ał

go
rz

at
a 

Sr
oc

zy
ńs

ka

XXXIX sesja Rady Dziel- 
nicy VI Brono-

wice odbyła się 23 maja 2017 r. 
Podjęto następujące uchwały:

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr XXXIX/284/2017
w sprawie prawa użytkowania działki nr 121 
obr. 49 Krowodrza przy ul. Balickiej i oddania 
nieruchomości w użyczenie. 

Radni pozytywnie zaopiniowali ustano-
wienie prawa użytkowania ww. nieruchomo-
ści na rzecz Biblioteki Kraków oraz oddanie 
nieruchomości w użyczenie do czasu usta-
nowienia prawa użytkowania, z przeznacze-
niem na siedzibę Biblioteki Głównej.

Trzy kolejne uchwały dotyczą zarezerwo-
wania w budżecie Miasta Kraków na rok 2018 
środków na pozyskanie przez Gminę Kraków 
działek nr: 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 obr. 48 
jedn. ewid. Krowodrza, położonych w obrębie 
parku Młynówka Królewska na odcinku od 
ulicy Zakliki z Mydlnik do ulicy Samuela Bogu-
miła Lindego (UCHWAŁA Nr XXXIX/285/2017), 
działek nr: 317, 237/4, 237/3, 174/4, 
178/4, 180/2 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza 
położonych w obrębie parku Młynówka Kró-
lewska na odcinku od ulicy Filtrowej do uli-
cy Na Błonie. (UCHWAŁA Nr XXXIX/286/2017) 
oraz działek nr: 239/32, 239/28, 239/26, 
239/22 obr. 49 jedn. ewid. Krowodrza poło-
żonych w obrębie parku Młynówka Królew-
ska na odcinku od ulicy Zakliki z Mydlnik do 

rzeki Rudawy (UCHWAŁA Nr XXXIX/287/2017). 
Ich wykup będzie służył powiększeniu  
i prawidłowemu zagospodarowaniu tere-
nów zielonych, na którym mógłby powstać 
park rekreacyjny, otwarty dla wszystkich 
mieszkańców.
UCHWAŁA Nr XXXIX/288/2017
w sprawie wstępnego rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2018.

Radni postanowili o wstępnym rozdy-
sponowaniu środków wydzielonych do dys-
pozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 
2018:
PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI 
ORAZ ŻŁOBKÓW (115 000 zł):
● SP Nr 138 – budowa placu zabaw wg. pro-
jektu – II – etap (ZEO) – 50 000 zł;
● Przedszkole Nr 77 – Wykonanie projektu  
i realizacja budowy szybu windowego i mon-
taż windy (ZOE) – 65 000 zł.
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE RE-
MONTOWE OGRÓDKÓW JORDANOW-
SKICH, ZIELEŃCÓW, SKWERÓW
(133 000 zł):
● Doposażenie ogródka jordanowskiego przy 
ul. Krzywy Zaułek – realizacja zadania –  
I etap (WPF, realizator – ZZM) – 50 000 zł;
● Budowa siłowni street workout, rozbudo-
wa ogródka jordanowskiego, oraz siłowni dla 
seniorów w pasie Młynówki Królewskiej na 
wysokości ul. Drzymały (WPF, realizator – 
ZZM) – 50 000 zł;
● Nasadzenia drzew i roślin (ZZM) – 10 000 zł;
● Zagospodarowanie terenu wokół projek-
towanego pomnika rotmistrza Pileckiego 
(ZZM) – 1000 zł;
● Opracowanie dokumentacji projektowej 
doposażenia placu zabaw przy ul. Młodej Pol-
ski i realizacja zadania według opracowanego 
projektu (ZZM) – 22 000 zł.
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE RE-
MONTOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUK-
TURY DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE , O KTÓRYM 
MOWA W § 66 UST.1 STATUTU 
(1 125 000 zł):
● Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul Ry-
dla 18-22 – wykonanie inwestycji wg.  pro-
jektu (WPF, realizator ZIKiT) – 690 000 zł;
● Przebudowa ul. Pileckiego – wg.  dokumen-
tacji projektowej (WPF, realizator ZIKiT) – 
435 000 zł.
LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, 
KULTURALNE, SPORTOWE I REKRE-
ACYJNE (92 800 zł):
● Organizacja imprez, uroczystości, konkur-
sów i innych wydarzeń lokalnych dla całej 
dzielnicy z zakresu kultury (CK Dworek Bia-
łoprądnicki) – 7 800 zł;
● Integracyjne Dni Bronowic (CM im. H. Jor-
dana) – 22 000 zł;
● Zeszyty historyczno-literackie (CM im. H. 
Jordana) – 2 000 zł;
● Projekty edukacyjne (CM im. H. Jordana)  – 
1 000 zł;

Na pierwszym planie „stoisko” Dzielnicy VI 

DZIEŃ OTWARTY  MAGISTRATU

[IS]

miasta niekiedy utożsamiane są z kolorami 
przypisanymi tematyce religijnej, wprowa-
dzenie Święta Flagi Miasta Krakowa ma 
na celu edukowanie krakowian i turystów  
w zakresie znaczenia miejskiej kolorystyki. 
Flagi Miasta Krakowa, poza ustanowio-
nym w dniu piątego czerwca Świętem Flagi 
Miasta Krakowa, będą eksponowane w dni 
ważne dla historii i kultury Krakowa, a tym 
samym przyczynią się do propagowania 
wiedzy o dziedzictwie kulturowym miasta.

W tym roku na Dniu Otwartym Magi-
stratu Dzielnicę VI reprezentowali radni: 
Małgorzata Turek, Margareta Perčić, Mał-
gorzata Sroczyńska, Łukasz Krajewski oraz 
Adam Goch. Motywem przewodnim naszej 
dzielnicy był temat zagospodarowania terenu 
po byłym pomniku Koniewa, będący przed-
miotem konkursu. Dzięki uprzejmości ZZM 
zaprezentowaliśmy plansze z wizualizacjami 
zwycięskiego projektu.

Tegoroczny Dzień Otwarty Magistra-
tu odbył się pod hasłem „Zielono 

mi”, co zainspirowało organizatorów i Zarząd 
Zieleni Miejskiej do uczynienia z magistra-
tu oazy zieleni. Pojawiły się strefy relaksu, 
natomiast miłośnicy aktywnego odpoczyn-
ku na dziedzińcu wewnętrznym mogli za-
grać w różanego rodzaju gry miejskie. Była 
też okazja uczestniczenia w warsztatach na 
temat miejskiego ogrodnictwa oraz innych 
aktywnościach edukacyjnych, sportowych  
i artystycznych. Nie zabrakło także tematów 
ważnych dla mieszkańców, jak realizacja pro-
jektów w ramach budżetu obywatelskiego. 

Pojawił się też dodatkowy, ważny 
aspekt – świadomość lokalnej tożsamości. 
Magistrat przygotował 2500 miejskich flag 
oraz 5000 papierowych chorągiewek, które 
trafiły zarówno do mieszkańców, jak i do róż-
nego rodzaju instytucji. Inspiracją do takie-
go działania było ustanowienie Święta Flagi 
Miasta Krakowa, które od tego roku wpisy-
wać się będzie w Święto Miasta Krakowa, 
upamiętniające nadanie Krakowowi przy-
wileju lokacyjnego, obchodzone 5 czerwca. 
W uzasadnieniu zarządzenia Prezydenta 
Miasta Krakowa z 5 maja 2017 r. dotyczą-
cego ustanowienia Święta Miasta Krakowa  
i Święta Flagi Miasta Krakowa czytamy:

(...) Na wiecu w Koperni w 1257 roku 
otwarto nowy rozdział dziejów Krakowa. 
Potwierdzone zostało znaczenie wielkoksią-
żęcego grodu, jako najważniejszego ośrod-
ka życia kulturalnego, gospodarczego i du-
chowego ówczesnego Państwa Polskiego. 
Wytyczony wówczas układ urbanistyczny 
przetrwał do dnia dzisiejszego i znajduje 
odzwierciedlenie w Logo Miasta. W taki oto 
sposób splatają się przeszłość i teraźniejszość. 
Wprowadzenie Święta Flagi Miasta Krako-
wa ma za zadanie budowanie świadomości 
dotyczącej barw Krakowa oraz zwrócenie 
uwagi na ich historyczny kontekst kulturo-
wy. Kolor niebieski pojawia się w palecie 
barw miasta już w XVI wieku – pierwsza 
potwierdzona o nich wzmianka pochodzi  
z 1542 roku. Z uwagi na to, że oficjalne barwy 
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, w biurze 
Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

● Organizacja wernisażu i druk katalogu na 
wystawę malarstwa z okazji Dni Bronowic 
(CM im. H. Jordana) – 2 400 zł;
● SP Nr 50 – Święto ul. Tetmajera (ZEO) –  
10 000 zł;
● SP Nr 50 – Korowód Bronowicki (ZEO) –  
2 000 zł;
SP nr 50 – Wielkanoc w Bronowicach (ZEO) –  
800 zł;
● SP Nr 138 – międzyszkolny Dzień Dziecka 
(CK Dworek Białoprądnicki) – 6 500 zł;
● SP Nr 138 – międzyszkolny konkurs palm 
(ZEO) – 800 zł;
● SP Nr 138 – międzyszkolny konkurs szopek 
(ZEO) – 800 zł;
● SP Nr 153 – Dzielnicowa Olimpiada Sze-
ściolatka (ZEO) – 700 zł;
● SP Nr 138 – międzyszkolny konkurs „Brze-
chwałki” (ZEO) – 800 zł;
● SP Nr 153 – międzyszkolny konkurs pt. 
„Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co 
potrafisz?” (ZEO) – 1 000 zł;
● SP Nr 93 – międzyszkolna gra terenowa 
pt. „Śladami Młodej Polski w Bronowicach” 
(ZEO) – 1 200 zł;
● ZSO N 8 – organizacja zawodów sporto-
wych w siatkówce (ZEO) – 1 200 zł;
● ZSO Nr 8 – cykl zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży „od przedszkolaka do star-
szaka” (ZEO) – 5 000 zł;
● Wykonanie pomnika rtm. Witolda Pileckie-
go patrona ulicy i jego odsłonięcie (CM im. H. 
Jordana) – 21 500 zł;
● Organizacja kina letniego w amfiteatrze 
(CM im. H. Jordana) – 4 000 zł;
● Organizacja koncertów w amfiteatrze (CM 
im. H. Jordana) – 4 000 zł;
● Projekt edukacyjny „Obywatel – Uczeń” 
(CM im. H. Jordana) – 800 zł.
PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZ-
PIECZNY KRAKÓW” (44 572 zł):
● Straż Miejska (Oddział Krowodrza) – za-
kup materiałów profilaktycznych (SMMK) –  
2 000 zł;
● Straż Miejska (Oddział Krowodrza) – zakup 
nagród rzeczowych dla uczestników konkur-
sów, festynów, akcji „Bezpieczne ferie” oraz 
„Bezpieczne wakacje” organizowane na tere-
nie dzielnicy (SMMK) – 2 000 zł;
● Straż Miejska Oddział Krowodrza – płatne 
patrole wg. wskazań dzielnicy – 7 000 zł
● Komenda Miejska Policji (Komisariat IV) – 
dofinansowanie zakupu radiowozu małolitra-
żowego (OC) – 8 000 zł;
● Komenda Miejska Policji (Komisariat IV) – 
zakup materiałów dydaktyczno-profilaktycz-
nych i odblasków dla dzieci (OC) – 1 172 zł;
● Komenda Miejska Policji – Komisariat IV 
– płatne patrole wg. wskazań dzielnicy (OC) –  
7 000 zł;
● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej (JRG3) – zakup latarek Peli (przy heł-
mie) dla JRG3 (KM PSP) – 8 000 zł;
● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej (JRG3) – zakup baterii do latarek Su-
rvivor (KM PSP) – 1 400 zł;

◁▷
● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej (JRG3) – zakup uprzęży ratowniczej 
Falkon (KM PSP) – 5 500 zł;
● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej (JRG3) – zakup trójkątów ewakuacyj-
nych (KM PSP) – 1 200 zł;
● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej (JRG3) – zakup trójkątów ewakuacyj-
nych z szelkami (KM PSP) – 1 300 zł.
DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(92 036 zł):
● Zajęcia usprawniające w wodzie i na sali 
gimnastycznej dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej z fizjoterapeutą – konkurs ofert 
(SO) – 5 500 zł;
● Adaptacja pomieszczeń dla osób Niepełno-
sprawnych w Klubie Kultury Mydlniki (CK 
Dworek Białoprądnicki) – 35 000 zł;
● Integracyjny Dzień Sportu z piknikiem ro-
dzinnym pn. „Dzień Różnorodności” oraz In-
tegracyjne Dni Bronowic w ramach Tygodnia 
Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z Wzajemnością” (możliwość wyłonienia wy-
konawcy zewnętrznego w zakresie realizacji 
zadania, realizator – SO) – 15 000 zł;
● Wykonanie przejść medialnych wg. wska-
zań dzielnicy (ZIKiT) – 10 500 zł;
● Spotkania integracyjne wigilijne dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy (MOPS) – 1 000 zł;
● Spotkania integracyjne wielkanocne dla 
osób starszych i niepełnosprawnych – miesz-
kańców dzielnicy (MOPS) – 1 000 zł;
● Zajęcia usprawniające w wodzie – zakup 
karnetów (tryb bezprzetargowy na podstawie 
art. 19a ustawy z 24.04.2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, reali-
zator – CM im. H. Jordana) – 6 000 zł;
● Wykonanie podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych z poszerzeniem bramki wejściowej 
przy boisku Orlik 2012 w ZSO Nr 8 (ZIS) –  
8 000 zł;
● Zakup leków dla osób starszych (MOPS) – 
10 036 zł.
DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY 
ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOT-
NEJ (12 000 zł):
● Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkań-
ców po 65 r. życia dla mieszkańców dzielnicy 
(BZ) – 12 000 zł;
DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: 
OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY 
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA (86 300 zł):
● Filia Nr 23 Biblioteki Kraków – zakup ksią-
żek (Biblioteka – Filia Nr 23) – 800 zł;
● Filia Nr 24 Biblioteki Kraków – zakup ksią-
żek (Biblioteka – Filia Nr 24) – 800 zł;
● Klub Kultury Mydlniki – dofinansowanie 
działalności zespołu „Mali Mydlniczanie” (CK 
Dworek Białoprądnicki) – 5 000 zł;
● Klub Kultury Mydlniki – dofinansowanie 
działalności zespołu instrumentalnego (CK 
Dworek Białoprądnicki) – 2 000 zł;
● Przedszkole Nr 38, Przedszkole Nr 77, 
Przedszkole Nr 137, Przedszkole Nr 82 –  

organizacja różnych wydarzeń przedszkol-
nych (ZEO) – po 600 zł;
● KK Mydlniki – Klub Puchatek – zakup po-
mocy dydaktycznych i zabawek (CK Dworek 
Białoprądnicki) – 300 zł;
● SP Nr 50, SP Nr 138, SP Nr 93, SP Nr 153– 
organizacja imprez szkolnych, zakup nagród, 
zakup książek do biblioteki, program zdro-
wego żywienia, dofinansowanie wypoczynku 
letniego (ZEO) – po 2 000 zł;
● ZSB Nr 1, ZSGDiGW, ZSO Nr 7 – zakup 
książek do biblioteki, program zdrowego ży-
wienia – (wymienione placówki) – po 750 zł;
● SP Nr 93 – program „Mój Trener” (SP) –  
8 000 zł;
● SP Nr 50 – sfinansowanie publikacji podsu-
mowującej wydarzenia związane z rokiem ju-
bileuszowym – 200 lat Oświaty Bronowickiej 
(ZEO) – 4 000 zł;
● Dofinansowanie kosztów ogrzewania dla 
osób potrzebujących – mieszkańców dzielni-
cy VI (MOPS) – 8 000 zł;
● Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla 
dzieci zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym (MOPS) – 1 000 zł;
● Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym (MOPS) –  
1 000 zł;
● Projekt „Projektownia” – warsztaty dla ro-
dzin (CK Dworek Białoprądnicki) – 2 000 zł;
SP nr 93 – Jubileusz 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości (ZEO) – 4 000 zł;
● ZSO nr 8 – zakup książek do biblioteki, pro-
gram zdrowego żywienia – 750 zł
● Zajęcia z zakresu nauki szycia, w tym zakup 
materiałów dla KK „Mydlniki” (CK Dworek 
Białoprądnicki) – 1 000 zł;
● Budowa tablic informacyjnych na trasie 
kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki (PT) – 
5 000 zł;
● KS Bronowianka – Wykonanie monito-
ringu na obiekcie KS Bronowianka (ZIS) –  
30 000 zł;
KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI
(36 810 zł):
● Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI (BR) –  
16 800 zł;
● Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI 
(BR) –10 600 zł;
● Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI 
(BR) – 1 700 zł;
● Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI (BR) – 6 210 zł;
● Doposażenie, remont tablic informa-
cyjnych na terenie Dzielnicy VI (ZIKiT) –  
1 500 zł;
OBSŁUGA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWA (3 000 zł):
● Umowa – zlecenie (OU) – 3 000 zł;
POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW 
STATUTOWYCH (100 000 zł):
● Budżet Obywatelski 
SUMA: 1 840 518 zł.



POLICJA PROSI I PRZESTRZEGA
Nie daj się oszukać „na policjanta”! Ostrzeż inne osoby.

Przestępcy działający metodą „na policjanta” wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie 
oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod 
członków rodziny lub policjantów...

Przestępcy są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy 
informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzyma-
niu oszustów działających metodą na tzw. „wnuczka”, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.

Oszust przekonu-
je starszą osobę, że 
rozpracowuje zorga-
nizowaną grupę prze-
stępczą i prosi, aby mu  
w tym pomóc. Twierdzi, 
że dzięki temu będzie 
można zatrzymać prze-
stępców oszukujących 
starsze osoby i zapo-
biec utracie oszczędno-
ści np. zdeponowanych 
na bankowej lokacie. 
Pomoc ma polegać na 
przekazaniu gotówki 
lub pozostawieniu pie-
niędzy we wskazanym 
miejscu.

Oszuści często in-
formują starsze osoby, 
aby udając się do ban-
ku wypłacili pieniądze 
i nie mówili kasjerom 
ani obsłudze placówek 
bankowych, w jakim 
celu to robią. Oszuści 
starają się przekonać 
starsze osoby, że pra-
cownicy banków rów-
nież należą do grupy 
przestępczej i dlatego 
nie wolno ich o niczym 
informować.

Oszuści dzwonią najpierw na numer stacjonarny i nawiązując rozmowę ze starszą osobą, często podszywają się pod któregoś z członków 
rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Po przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta konto, wszelki 
kontakt z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Nie musiało się tak stać. Bądź ostrożna/y, pamiętaj:
• jeżeli rozmówca proponuje Ci, że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod numerem 112 – zanim zadzwonisz pod ten telefon, 
sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę • Policja nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie prosi o przekazanie pieniędzy • nie działaj pochop-
nie pod presją czasu • po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być ono tajemnicą
• jeśli nie możesz skontaktować się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112.
W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy telefonu-
jąca osoba postępuje w podany powyżej sposób PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się 
ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, od dawno niewidzianych wnu-
ków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać dwóch podstawowych zasad: 
1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.
2. Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

Opracowano przy wykorzystaniu strony:  www.policja.waw.pl


