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BOGDAN SMOK

Szanowni 
 Państwo

Mamy przyjemność, po kilku-
miesięcznej przerwie, oddać 

w Państwa ręce pierwszy, tegoroczny 
numer Gazety Bronowickiej. 
Jednocześnie odpowiadając na Pań-
stwa pytania dotyczące „przestoju”  

w druku informujemy, że jest to podyk-
towane wymogami formalnymi Urzę-
du Miasta Krakowa. 
W tym czasie UM zobowiązany jest co 
roku, przeprowadzić przetarg na druk 
informatorów dzielnicowych. Dopiero 
po rozstrzygnięciu przetargu i okresie 
umożliwiającym drukarniom ewentu-
alne odwołanie, mogą zostać urucho-
mione procedury zezwalające na wy-
danie kolejnych dzielnicowych biulety-
nów informacyjnych.

Budżet 
Obywatelski
Miasta Krakowa 2016

DZIELNICA VI
 BRONOWICE

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

W 2016 roku w Krakowie realizowana 
jest kolejna edycja budżetu obywa-
telskiego. Po raz pierwszy w nowej 
formule regulaminu zadbano, by bu-
dżet zaistniał w fazie dwuletniej. Ma 
to zapewnić, że w roku 2017 zostaną 
zrealizowane wszystkie obecnie wy-
łonione zadania.

Do końca marca był czas na 
składanie wniosków z pro-

jektami. Na zadania ogólnomiejskie 
przeznaczono 8,5 miliona złotych,  
a na dzielnicowe 2,3 mln. Obecnie 
znajdujemy się w trzeciej fazie tj. we-
ryfikacji i opiniowaniu zadań, która 
ma trwać do 2 czerwca, wtedy nastąpi 
opublikowanie wyników weryfikacji,  
a mieszkańcy będą mogli się zapoznać 
z ostateczną wersją projektów, na które 
będzie można zagłosować między 18  
a 30 czerwca br. 

Do tej pory zawodziła promocja 
budżetu obywatelskiego. W bieżącym 
roku podjęto zdecydowanie więcej 
działań mających zwiększyć zaintere-
sowanie sprawami mieszkańców. 
W aktywizowaniu obywateli pomóc 
miały „punkty wsparcia”, które były 
zlokalizowane w trzech dużych kra-
kowskich galeriach handlowych. Punkt  
w Centrum Handlowym M1 odwiedzi-
ło ok. 5 tys. osób. Radni Miasta Krako-
wa liczą, że dzięki tego typu promocji 
wzrośnie też frekwencja w głosowaniu 
nad zadaniami do budżetu obywatel-
skiego. 
W punkcie w Bonarce na mieszkań-
ców czekali urzędnicy, którzy pomagali 
rozwiać wątpliwości związane z budże-
tem obywatelskim i wycenić koszty za-
dań, doradzali jak złożyć projekt, aby 
nie miał formalnych uchybień. Oprócz 
punktów wparcia, promocja obejmo-
wała reklamę na największej krakow-
skiej hali widowiskowej, reklamy na 
przystankach autobusowych i tramwa-
jowych oraz reklamy LED, spoty rekla-
mowe w BUS TV, na automatach KKM, 
a także plakaty, ulotki, reklamę w In-
ternecie i lokalnej prasie. 

W sumie złożono 215 pomysłów 
mających charakter ogólnomiejski oraz 
396 dotyczących mniejszych inwesty-
cji w dzielnicach. Wśród zadań ogólno-
miejskich znalazły się m.in.: 

� Rewitalizacja Parku Młynówka Kró-
lewska;

� Street Workout Park Kraków Brono-
wice;

� Kraina zabaw i relaksu w parku Jor-
dana;

� Monitoring w przedszkolach, montaż 
elektronicznej tablicy informującej  
o stanie powietrza w Nowej Hucie;

� Zakup 10 defibrylatorów dla bibliotek. 

mieszkańcy bronowic zgłosili
następujące projekty: 

TYTUŁ PROJEKTU KWOTA
Utwardzenie żwirem fragmentu
ulicy Zygmunta Starego 30 000 zł

„Sportowe soboty – edukacja
sportowa dzieci i młodzieży” 35 420 zł

Readaptacja sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 50 w Krakowie 4 945 zł

Zakup sprzętu sportowego dla sekcji 
piłki siatkowej KS Bronowianka 12 100 zł

Bezpieczny przystanek linii 139 25 900 zł

Biblioteka – nowe oblicze 12 300 zł

Oświetlenie na wybiegu dla psów
w Bronowicach 20 000 zł

Wiata rowerowa na terenie
Szkoły Podstawowej nr 50 17 500 zł

Parking na Widoku 11 969 zł

Żywopłot przy ogródku 
jordanowskim obok ulicy Zarzecze 5 000 zł

Płatne patrole Policji 40 000 zł

Przychodnia Dziecka Chorego 
w Bronowicach Małych 51 000 zł

Apetyt na życie 35 310 zł

Zamontowanie lustra drogowego
na ul. Głowackiego 800 zł

Modernizacja przejścia dla pieszych 
na ul. Bronowickiej 5 000 zł

Zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla seniorów 55+ 50 000 zł

Stacja KMK Bike oraz automat
biletowy przy ul. Rydla 25 000 zł

Przedłużenie linii oświetlenia
ulicy Pod Strzechą do nr 47 60 000 zł

Plac zabaw dla dzieci 172 900 zł

Program profilaktyki wad postawy
i leczenia skolioz 28 350 zł

Roztańczone Bronowice 6 940 zł

Siłownia na wolnym powietrzu
w Bronowicach 79 900 zł

Bronowice – dzielnica dziedzictwa 
inspiracji 35 000 zł

Mali ratownicy 2 500 zł

Jak wspomniałam, dwa pierwsze 
etapy prac nad budżetem obywatel-
skim na rok 2016 już za nami. Na stro-
nie 4 można zapoznać się z przebiegiem 
kolejnych kroków, które dzielą nas od 
poznania zwycięskich projektów.
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WYNIKI ANKIETY 
dotyczącej zagospodarowania miejsca po byłym pomniku 
marszałka Koniewa
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Cokół po byłym pomniku marszałka Koniewa

HARMONOGRAM PRAC NAD 
BUDŻETEM OBYWATELSKIM 

OGÓLNOMIEJSKIM
W ROKU 2016

etap iii
weryfikacja i opiniowanie 
propozycji zadań
Obejmuje: 
Ocenę formalną i ocenę prawną 
proponowanych zadań.
Realizator: Zespół ds. BO KO UMK i MJO
Termin: do 31 maja
Obejmuje: 
Publikację wyników weryfikacji.
Realizator: Zespół ds. BO
Termin: 2 czerwca

etap iv
składanie i rozpatrywanie 
protestów
Obejmuje:
Składanie protestów wobec wyni-
ków oceny prawnej.
Realizator: UMK
Termin: 3 – 7 czerwca
Obejmuje: 
Rozpatrywanie protestów.
Realizator: KO UMK i MJO Rada Budżetu 
Obywatelskiego
Termin: do 10 czerwca

etap v
głosowanie mieszkanców 
na projekty
Obejmuje: 
Kampanię informacyjną.
Realizator: Wydział Promocji i Turystyki
Termin: czerwiec
Obejmuje: 
Ogłoszenie wykazu punktów głoso-
wania.
Realizator: Zespół ds. BO
Termin: 3 czerwca
Obejmuje: 
Sporządzanie i ogłoszenie listy pro-
jektów, które będą poddane głoso-
waniu.
Realizator: Zespół ds. BO
Termin: 13 czerwca
Obejmuje: 
Możliwość wycofania złożonej pro-
pozycji zadania przez wnioskod 
awcę.
Realizator: UMK
Termin: do 10 czerwca
Obejmuje: 
Głosowanie.
Realizator: Zespół wds. BO
Termin: 18 – 30 czerwca
Obejmuje: Zatwierdzenie listy pro-
jektów do realizacji oraz ich upu-
blicznienie.
Realizator: Zespół ds. BO
Termin: do 31 lipca
Obejmuje: Ewaluację Budżetu Oby-
watelskiego.
Realizator: Zespół ds. BO
Termin: do końca roku.

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

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych, dotyczą-
cych zagospodarowania terenu po byłym pomniku marszałka Koniewa, które 
posłużyły Radzie Dzielnicy VI i Zarządowi Zieleni Miejskiej do przyjęcia wytycz-
nych konkursowych, na wykonanie koncepcji zagospodarowania wyżej wspo-
mnianego obszaru.

W sprawie zagospodarowania 
terenu wypowiedziały się 

292 osoby, z których aż 81,2% opo-
wiedziało się za propozycją Dzielnicy 
VI, uwzględniającą w opracowywanej 
koncepcji akcent strażacki i usunięcie 
cokołu. 
● 9,6% ankietowanych opowiedziało się 

za pozostawieniem cokołu i różnym 
sposobem jego zagospodarowania.

● 5,1% ankietowanych opowiedziało się 
za usunięciem cokołu i za innym spo-
sobem zagospodarowania terenu.

● 2,4 % ankietowanych zawnioskowało 
o niedokonywanie żadnych zmian.

● 1,7% ankietowanych przedstawiło 
własne propozycje dotyczące zago-
spodarowania terenu.

Poniżej przytaczamy kilka wybra-
nych i naszym zdaniem ciekawych 
indywidualnych propozycji:

1. Kraków jako trzecie polskie 
miasto (po Warszawie i Wilnie) 

zorganizował straż pożarną. Jednym  
z patronów miasta jest św. Florian, 
który jednocześnie jest patronem stra-
żaków. Straż krakowska ściśle związa-
na była z miastem od początku swego 
istnienia, a krakowscy strażacy bronili 
i bronią miasto przed pożarami z po-
święceniem swojego zdrowia i życia. 
Strażacy czynnie brali udział w walce 
konspiracyjnej w okresie II wojny świa-
towej. Do tej pory w naszym mieście nie 
ma miejsca, czy pomnika, będącego wy-
razem wdzięczności społeczeństwa za 
ofiarną służbę strażaków. 
Powyższe miejsce znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Komendy Wo-
jewódzkiej oraz Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej i mogłoby się stać istotnym 
elementem w obchodach strażackich 
uroczystości. Można zastanowić się tak-
że nad wykonaniem figury św. Floriana, 
który jako patron strażaków, a także 
miasta Krakowa nie ma żadnego pomni-
ka w tym mieście. 
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Planowane inwestycje drogowe
w roku 2016

◁▷

2. Propozycja dzielnicy jest opty-
malna, zawiera koncepcję „Mły-

nówki Królewskiej”, podkreśla wagę 
społecznego zaufania do Straży Po-
żarnej i umożliwia deklarację PSP do 
współpracy w zakresie pozytywnego 
wizerunku. Wóz strażacki będzie na-
wiązywał do parowozów będących na 
terenie AGH przy ul. Czarnowiejskiej.

3. Cokół wraz z głębokim funda-
mentem był zbyt kosztowną 

inwestycją, by go dzisiaj usuwać. Naj-
chętniej widziałbym budowę pomnika 
AK lub ofiar Golgoty Wschodu, choć 
wiem o życzeniach środowisk AK, by 
taki pomnik stał w centrum miasta. 
Zgadzam się jednak z koncepcją posta-
wioną w pkt. II.2 związaną z hołdem 
dla strażaków. Uważam, że cokół powi-
nien być wykorzystany w tej koncepcji, 
zwłaszcza, że jest dostatecznie duży.  
W ramach tego projektu powinien za-
wierać figurę św. Floriana.

4. Pomnik o pokoju, bo przeżyłam 
wojnę i wiem jak smutne są jej 

konsekwencje, ale po skontaktowaniu 
się z trzema znajomymi paniami do-
szłyśmy do wniosku, że najlepszy bę-
dzie klomb kwiatów. Kwiaty będą „cie-
szyć oko” utrudzonych przechodniów  
a może i „z góry” będą widoczne.

5. Wykorzystać cokół po pomniku 
Koniewa na ustawienie symbo-

lu po Tadeuszu Kościuszce. W tle jego 
kopiec. Jako symbol jego pamięci mogą 
być np. stojące kosy i krakuska albo 
zdobyta armata ze zgaszonym kra-
kuską lontem. Odsłonięcie pomnika 
może nastąpić 15 października przy-
szłego roku, kiedy będzie 200. roczni-
ca śmierci Tadeusza Kościuszki.

6. Pomnik. Pędzący na koniu w stro-
ju krakowskim chłopak, trzymają- 

cy w ręce czapkę z pawich piór, a u dołu 
za krótkimi końskimi kopytami leży 
zgubiony Złoty Róg z napisem „Miałeś 
chamie Złoty Róg”. Jeździec na tle cha-
ty bronowickiej.

7. Teren wypoczynkowy z fontanną 
lub ładnymi ekranami wodnymi, 

otoczony ławeczkami. 
Teren powinien zostać obsadzony dę-
bami ze skupiskiem róż. Dla uczcze-
nia strażaków umieścić pamiątkową  
tablicę.

8. Zaprojektować ładną i grająca 
fontannę w atrakcyjnym otocze-

niu, przygotowanym do wypoczynku 
seniorów.

9. Cokół przerobić na ścianę wspi-
naczkową.

Mieszkańcy proponowali również 

postawić w tym miejscu inny pomnik:

● Bohaterów Armii Krajowej;
● Stanisława Wyspiańskiego;
● Gen. Andersa z tablicą pamiątkową;
● Juliusza Leo;
● Romana Dmowskiego;
● Stanisława Lema;
● Statuę Wolności;
● Armstronga.

W kwietniu zostanie ogłoszony 
konkurs na opracowanie dokumentacji 
projektowej zagospodarowania działki 
po byłym pomniku, przeprowadzony 
przez nową jednostkę miejską – ZZM. 
Jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić 
w najbliższych miesiącach. 
O kolejnych krokach będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco, na ła-
mach Gazety Bronowickiej i na stronie 
internetowej Dzielnicy.

Rada Dzielnicy mając na uwadze 
ogrom potrzeb  dotyczących remon-
tów dróg, chodników i oświetlenia 
postanowiła w roku 2016 przeznaczyć 
na ten cel łączna kwotę 1 261 711 zł, 
co stanowi 70,3% całości budżetu 
Dzielnicy VI Bronowice.

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

Planowane inwestycje w roku 2016 
przedstawiają się następująco:

Ponadto przez Radę została
przyjęta lista remontowa dróg
i chodników, która przedstawia się 
następująco:

1. Budowa przejścia na wały rzeki Ru-
dawy – pozyskanie decyzji WZiZT oraz 
opracowanie projektu – 30 000 zł.
2. Oświetlenie ul. Nad zalewem – re-
alizacja inwestycji na podstawie doku-
mentacji projektowej i pozwolenia na 
budowę – 140 000 zł.
3. Dobudowa oświetlenia na ul. Ma-
chaya, wykonanie projektu – 10 000 zł.
4. Dobudowa oświetlenia na ul. Pio-
tra Brzezińskiego, wykonanie projek-
tu – 6 000 zł, (realizacja zadania jest  
zagrożona).
5. Dobudowa oświetlenia na ul. Palmo-
wej, wykonanie projektu – 10 000 zł.
6. Dobudowa dwóch opraw typu LED 
wraz z wysięgnikami oraz wymiana 
wysięgników przy istniejących opra-
wach przy ul. Katowickiej – realizacja 
zadania – 8 000 zł.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej przy 
ul. Rydla 18 i 22, opracowanie kon-
cepcji i wystąpienie o WZ – 20 000 zł.
8. Przebudowa oświetlenia na koń-
cu ul. Gabrieli Zapolskiej i ul. Sołtysa 
Dytmara, projekt wraz z realizacją za-
dania – 26 000 zł, (zadanie wycofane 
z realizacji).
9. Dobudowa oświetlenia na ul. Wie-
niawy-Długoszowskiego – 40 000 zł.
10. Wyniesienie przejścia dla pieszych 
na ul. Wesele, wykonanie projektu  
– 12 000 zł.
11. Budowa zatok parkingowych przy 
ul. Bronowickiej, zadanie realizowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego ze 
środków rady Dzielnicy – 110 000 zł.

1. Remont chodnika po stronie połu-
dniowej ul. Zarzecze, na odcinku od ul. 
Kunickiego do ul. Lea, wraz z nakładką 
asfaltową na odcinku od ul. Przyby-
szewskiego do ul. Lea; 2. Wykonanie 
nakładki asfaltowej na ul. Kunickiego;
3. Dokończenie remontu chodnika 
i pobocza na ul. Niedziałkowskiego; 
4. Naprawa jezdni przy studzienkach  
i kratkach ściekowych na ul. Wesele;  
5. Remont chodnika z zatoką parkin-
gową wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 
50 na ul. Katowickiej; 6. Remont ul. 
Czepca; 7. Remont chodnika na ul. 
W. żeleńskiego, na odcinku od ul. Ka-
towickiej do posesji nr 39, po stro-
nie południowej ulicy; 8. Wykonanie 
nakładki asfaltowej na ul. Złoty Róg; 
9. Remont ul. Machaya 10. Remont 
chodnika na ul. Filtrowej.
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Zgodnie z przyjętymi zasadami  
i praktyką, remonty dróg i chodników 
wykonywane będą wg kolejności przed-
stawionej na liście rankingowej, do wy-
czerpania środków przewidzianych na 
ten rok, a wynoszą one 755 711 zł.  
      Wycenę poszczególnych zadań po-
znamy w kwietniu i wtedy okaże się 
ile planów z listy rankingowej zostanie 
zrealizowanych w tym roku, o czym 
Państwa poinformujemy w następnym 
numerze Gazety Bronowickiej. ◁▷

bronowice
małe 
INWESTYCJE
I REMONTY

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

Szanowni Państwo, w bieżącym 
roku planowane są następują-

ce prace na terenie Bronowic Małych:
● Remont chodnika przy ul. Pod Strze-
chą: od poniedziałku 4 kwietnia trwają 
prace, niestety jednocześnie na ul. Pod 
Strzechą pracuje ekipa, która wykonuje 
przyłącza gazowe, dlatego możliwe są 
dodatkowe utrudnienia i wydłużenie 
czasu realizacji.

Remont chodnika przy ul. Pod Strzechą

Ul. Tetmajera

Ul. Truszkowskiego przed uzupełnieniem 

...i po uzupełnieniu tłuczniem

Skrzyżowanie ulic Tetmajera i Pasternik

Ul. Truszkowskiego obecnie

● Wymiana nawierzchni ulicy Pod 
Strzechą. Poprzedza go remont chod-
nika. Zostaną również wykonane wjaz-
dy do nieruchomości.

● Remont nawierzchni ul. Tetmajera: 
na odcinku od miejsca, gdzie zakończył 
się remont w 2014 roku, do ulicy Pod 
Strzechą. Udało się! Po wielu negocja-
cjach doczekaliśmy remontu! 
Ulica Tetmajera w trakcie prac będzie 
ZAMKNIĘTA, ponieważ konieczna 
jest kompleksowa naprawa i rekon-
strukcja podbudowy.
Utrudnienia mogą potrwać niestety aż 
do 15 czerwca.

● Światła na skrzyżowaniu ulic Tet-
majera i Pasternik: zostały wpisane do 
budżetu miasta, lecz w pobliżu skrzy-
żowania powstanie obiekt (prawdo-
podobnie dom meblowy) i inwestor  
w ramach uzgodnień z ZIKiT zobowią-
zał się do przebudowy tego skrzyżowa-
nia (dodanie pasa do skrętu w prawo), 
niestety to uzgodnienie wpływa na 
opóźnienie realizacji świateł. Interpe-
lacje i poprawki do budżetu miasta pi-
sali nasi przedstawiciele w Radzie Mia-
sta, radni: Aleksander Miszalski i Anna 
Szybist, o światła zabiega również rad-
ny Dzielnicy VI Stanisław Sikora.

● Oświetlenie na ul. Wieniawy-Długo-
szowskiego do osiedla Złota Podkowa. 
Oświetlenie powinno być realizowane 
już w ramach budżetu na rok ubiegły, 
niestety zmienił się właściciel działek, 
co spowodowało konieczność dodatko-
wych ustaleń. Obecnie większość tere-
nów, na których postawione miały być 

słupy oświetleniowe należy do PKP. To-
czą się trudne i niezwykle długotrwałe 
uzgodnienia pomiędzy projektantem 
oświetlenia a PKP. Podobnie jak Pań-
stwo jestem rozczarowana tą sytuacją. 
Mam nadzieję, że mimo trudności, 
oświetlenie tej ulicy wreszcie powsta-
nie w bieżącym roku.
● Uzupełnienie tłucznia na ul. Trusz-
kowskiego. Prace zakończono 6 kwiet-
nia tego roku. Oczywiście zgadzam się 
z Państwem, że najlepszym rozwiąza-
niem byłoby wykonanie nawierzch-
ni tej ulicy, a nie ciągłe i krótkotrwa-
łe uzupełnianie tłucznia. Jednakże  
w obecnej sytuacji wydaje się, że je-
dynym w miarę szybkim jej rozwiąza-
niem, byłoby nieodpłatne przekazanie 
prywatnych części tej ulicy miastu. 
Zdaję sobie sprawę, że to niezwykle 
trudna, a może nawet niekorzystna 
decyzja. Gmina Kraków nie wykona 
nawierzchni asfaltowej na prywatnych 
działkach. Ulica Truszkowskiego jest 
na liście terenów przeznaczonych do 
wykupu przez „miasto”, lecz obecnie 
zajmuje tak odległe miejsce, że nie spo-
sób określić, nawet przybliżonego ter-
minu, kiedy miałoby to nastąpić.
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Wydział Kształtowania Środowiska 

Urzędu Miasta Krakowa
uprzejmie informuje mieszkańców Krakowa, 
że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 
r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) oraz Uchwałą 
Nr XX/260/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  
w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  
w województwie małopolskim w 2016 r.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
obowiązuje bezwzględny zakaz 

uprawy maku i konopi włóknistych.
W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane 
będą rygorystyczne kontrole przestrzegania 
obowiązujących w tej sprawie przepisów.
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Spotkania odbywają się
w Klubie Kultury „Mydlniki”

 w pierwszą środę miesiąca 
o godz. l7 00

Ul. Katowicka, fragment przed SP nr 50

bronowickiego StowarzySzenia
Przyjaciół Sztuk WSzelkich

Siedemnaście lat● Prace remontowe przed Szkołą Pod-
stawową nr 50 przy ul. Katowickiej 
oraz chodnik przy ul. żeleńskiego od 
ulicy Katowickiej do numeru 39. Na li-
ście chodników do remontów z terenu 
Bronowic Małych, mają one najwyższe 
miejsca, a co za tym idzie największe 
szanse na realizację.

● Ustawienie tablic informacyjnych  
o zabytkach na naszym terenie, które 
stanowią elementy trasy historyczno-
-kulturowej z Bronowic Małych do 
Mydlnik. W tym roku rozpoczynamy 
realizację projektu. Towarzystwo Przy-
jaciół Bronowic określi miejsca, gdzie 
będą ustawione tablice.

Pragnę bardzo serdecznie podzię-
kować Radnemu Miasta, Panu Alek-
sandrowi Miszalskiemu, bez któ-
rego przychylności i pomocy żadna in-
westycja realizowana z budżetu miasta 
na naszym terenie nie miałaby szans 
powodzenia. ◁▷

Stowarzyszenie nasze zostało 
założone 16 marca 1999 roku 

przez grupę przyjaciół kochających 
sztukę i Bronowice.

Przez 17 lat naszej działalności 
„przewinęli się” wspaniali twórcy  
– malarze, rzeźbiarze, poeci, fotografi-
cy. „Duszą” Koła Bronowickiego – gdyż 
taka była pierwotna nazwa – była śp. 
Krystyna Krajka, umiejąca zachęcić 
znajomych i przyjaciół do tworzenia 
we wspólnocie, aby w taki 
sposób dopingować się wza-
jemnie do pracy, wymieniać 
doświadczenia, rozwijać ta-
lenty i realizować pasje. 

Spotykamy się w Domu 
Kultury w Mydlnikach, w każdą pierw- 
szą środę miesiąca. Proponujemy te-
maty wystaw, dyskutujemy przy ka-
wie i herbacie o naszych planach, 
rozmawiamy o wystawach w krakow-
skich muzeach, które warto zoba-
czyć. Co roku w maju bierzemy udział  
w Dniach Bronowic, przygotowując 
wystawę prac malarskich, proponując 
wysłuchanie wierszy naszych poetów 
i zapraszając do Stołu Bronowickie-
go. Dzięki pomocy i opiece Dzielnicy 

VI Bronowice wydajemy katalog z re-
produkcjami naszych prac malarskich  
i poezją. To bronowickie spotkanie od-
bywa się w Klubie „Jordanówka” na 
osiedlu Widok.

W ciągu roku organizujemy kilka-
naście wystaw zbiorowych w Mydlni-
kach, w Jordanówce, w zaprzyjaźnio-
nych bibliotekach i klubach.
Nasi członkowie otwierają również 
wiele wystaw indywidualnych. Nowo-

ścią w naszej dzia-
łalności są warsz-
taty malarskie, od-
bywające się w Klu 
bie Kultury w My-
dlnikach.

Zależy nam na tym, aby Stowarzy-
szenie rozwijało się prężnie, aby przy-
bywali do nas nowi członkowie – twór-
cy – którzy w miłej atmosferze i gronie 
przyjaciół będą dzielić się swoim talen-
tem i pasją.

Chcielibyśmy, aby tradycja młodo-
polskich kontaktów nadal tworzyła ten 
wspaniały genius loci Bronowic.

Zapraszamy serdecznie.
Bronowickie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Sztuk Wszelkich

KOMUNIKAT

-
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KLUB KULTURY
MYDLNIK I

KLUB KULTURY MYDLNIKI Balicka 289, Kraków tel. 12 637 97 12; 533 356 008 e-mail: mydlniki@dworek.eu
www.mydlniki.dworek.eu

BezPłatne zajęcia taneczno-ruchoWe dla oSóB 
niePełnoSPraWnych z Protezami kończyn 

W kluBie kultury mydlniki
Nadszedł czas by zrobić odważny krok! 

8 kwietnia ruszyły niesamowite, bezpłatne zajęcia taneczne z muzyką na żywo
dla osób niepełnosprawnych,

z protezami kończyn, osób po amputacji lub z wrodzoną wadą kończyn! 
Zajęcia przeznaczone są dla osób w każdym wieku! Serdecznie zapraszamy. 

w każdy piątek w godzinach 1830 – 2030
Do zobaczenia 

na sali widowiskowej

 w Klubie Kultury Mydlniki

WIOSENNE PORZĄDKI
Po zimie rozpoczął się kolejny sezon ogrodowych porządków. I tu dla wielu 
mieszkańców Krakowa pojawia się problem – co zrobić z odpadami zielonymi?
Jak wiadomo, nie wszyscy posiadacze przydomowych ogródków mogą pozwolić 
sobie na komfort własnego kompostownika, ze względów praktycznych lub 
estetycznych.

Od 18 kwietnia do 9 grudnia 
br. w Krakowie będzie kon-

tynuowany program odbioru odpadów 
zielonych (trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie, ścięte zielone części roślin).  
Udział w programie nie wiąże się  
z żadną dodatkową opłatą.

W wynikającym z harmonogra-
mu dniu odbioru należy wystawić wy-

pełniony odpadami zielonymi worek 
przed posesję, w widocznym z ulicy  
i ogólnodostępnym miejscu (pobocze 
jezdni, chodnik) do godz. 7:00 rano. 
Odpady zielone będą odbierane, w do-
starczonych właścicielom nieruchomo-
ści, specjalnie oznaczonych workach, 
ale można też stosować inne, własne 
worki foliowe.

Worki na odpady zielone można
samodzielnie odbierać w dni robocze:
• w siedzibie MPO przy ul. Nowo- 
huckiej 1 (dyspozytornia, pok. nr 17,  
w godz. 7:00-15:00)
• w siedzibie Rady Dzielnicy VI dla 
mieszkańców Bronowic i Mydlnik.
(w godzinach urzędowania)

Do worków nie wolno wrzucać 
innego rodzaju odpadów!

Wszelkie informacje dostępne są 
pod numerem 801 084 084

Przypominamy. Nie należy przecho-
wywać odpadów zielonych w workach 
przez zbyt długi czas, a także nie nale-
ży ich wystawiać na działanie promieni 
słonecznych. Gromadzenie odpadów 
zielonych powinno być dostosowane do 
harmonogramów odbioru.

Harmonogram odbioru
odpadów zielonych 
dla Dzielnicy VI Bronowice

MIESIĄC DZIEŃ ODBIORU
maj 5, 12, 19 i 27*

czerwiec 2, 9, 16, 23 i 30
lipiec 7 i 14

sierpień 11, 18 i 25
wrzesień 1, 8, 15, 22 i 29

październik 6, 13 20 i 27
listopad 3, 10, 17 i 24
grudzień 1 i 8

* odbiór za dni świąteczne, tj. 26 maja

UWAGA! Na czas trwania Światowych Dni Młodzieży, tj. od 18 lipca do 5 sierpnia realizacja 
programu zostanie wstrzymana. W tym czasie bezwzględnie zakazuje się wystawiania worków 
z odpadami zielonymi przed posesje
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Źródło: MPO Kraków

Więcej informacji na: www.mpo.krakow.pl

Mieszkańcy Bronowic Małych mogą pobierać wor-
ki na odpady zielone w sklepie spożywczym na ul.   
W. Żeleńskiego oraz w cukierni przy ul. Tetmajera.
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Źródło: MPO Kraków
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W marcu w Samorządowym 
Przedszkolu nr 77 odbył się  

I Międzyprzedszkolny Konkurs Wie- 
dzy o Polsce i Unii Europejskiej „Kra-
ków moje miasto – Polska moja Ojczy-
zna”. Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci 5-6 letnich, dlatego do udziału 
zaproszeni zostali reprezentanci przed-
szkoli z VI Dzielnicy Miasta Krakowa. 

Celem było propagowanie i roz-
wijanie wśród dzieci zainteresowań 
historią, kulturą, tradycją Polski i Unii 
Europejskiej oraz kształtowanie po-
staw patriotycznych u najmłodszych.

Reprezentanci poszczególnych 
przedszkoli wykazali się doskonałą 

Konkurs „Kraków moje miasto – Polska moja Ojczyzna”

KONKURS WIEDZY znajomością najważniejszych zabyt-
ków Polski, legend, herbów miast, 
symboli państwowych. Poziom ich 
wiedzy mile zaskoczył jury i organi-
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Rodzice Dzieci
z autyzmem i zespołem Aspergera

Serdecznie zapraszamy do na-
szego Ośrodka Hipoterapii 

i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełno-
sprawnych w Stobnie, gdzie w przyja-
znej atmosferze dążymy do stworzenia 
i realizowania programu terapeutycz-
nego, także dla dzieci z autyzmem  
i zespołem Aspergera. 

Coraz częściej do kompleksowej 
rehabilitacji w ośrodku dołączają oso-
by z autyzmem, z jego spectrum oraz 
zespołem Aspergera. Pogłębienie wie-
dzy na temat trudności z jakimi bory-
kają się osoby z autyzmem i ich rodzi-
ny, pozwoliło nam na zrozumienie ich 
potrzeb i konieczność wprowadzenia 
ukierunkowanej dla nich terapii. 

Ośrodek od 30 lat zajmuje się re-
habilitacją na 14 dniowych turnusach 
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełno-
sprawnych (z opiekunami). Pacjentami 
ośrodka są dzieci i młodzież z MPD,  
z różnorodnymi dysfunkcjami ośrod-
kowego układu nerwowego, zespołami 
genetycznymi, chorobami metabolicz-
nymi, stanami pourazowymi, wadami 
postawy oraz niepełnosprawnością 
umysłową. Teraz dołączamy terapię 
dla dzieci z zespołem Aspergera i auty-
zmem, w oparciu o wiedzę zdobytą na 
szkoleniach, dotyczących terapii pro-
wadzonych przez Fundację Synapsis, 
Stowarzyszenie Dalej Razem czy Cen-

trum Terapii Behawioralnej – Gdańsk. 
Doświadczenie i współpraca ze stowa-
rzyszeniami pomoże przygotować wła-
ściwy plan zajęć terapeutycznych w na-
szym ośrodku w taki sposób, aby: 
● był dla tych osób zrozumiały, stały, 
przewidywalny, dostosowany do ich 
możliwości, potrzeb oraz zaintereso-
wań; 
● zajęcia odbywały się w przyjaznych 
dla nich warunkach;
● wykorzystywano odpowiednie na-
rzędzia, takie jak np. wizualizacja pla-
nu zajęć poprzez zdjęcia, obrazki, pik-
togramy czy karty z napisami;
● był oparty na prostych, krótkich ko-
munikatach skierowanych do osoby;
● otrzymywano wsparcie podczas pro-
gramu i odpowiednie nagradzanie;
● był realizowany we współpracy  
z rodzicami oraz specjalistycznymi 
placówkami, w których jest prowadza-
na terapia.

Więcej informacji na stronie Ośrodka:
www.stecrom.pl, tel. 607 302 322,  67 216 90 02 
www.rehabilitacja-stobno.pl, 
www.osrodek-stobno.pl oraz Facebook.

Także Fundacja „Cegiełka Nadziei”, która 
udziela bezpłatnych informacji i pomocy 
rodzinom o mniejszych możliwościach 
finansowych, www.cegielkanadzie.pl.

zatorów konkursu. 
Atmosfera w trakcie 
spotkania sprzyja-
ła wesołej zabawie, 
jaką niewątpliwie był 
ten konkurs. Obda-
rowane dyplomami 
i nagrodami dzieci  
z uśmiechem na twa-
rzy pożegnały nasze 
przedszkole. 

Mamy nadzieję, 
że konkurs wiedzy 
patriotycznej stanie 
się tradycją naszego 

przedszkola i co roku będziemy mogli 
gościć u siebie reprezentacje innych 
placówek. 

Uwaga!
LITERACKI
KONKURS

BRONOWICKI

NA NAJLEPSZE OPOWIADANIE

O DZIELNICY BRONOWICE
Jeśli masz ochotę podzielić się swoimi 
pomysłami o Bronowicach, nie czekaj! 
Chwytaj za klawiaturę, maszynę do pi-
sania lub po prostu za długopis i puść 
wodze fantazji. 
Treść opowiadania powinna zajmować 
od jednej do czterech stron formatu A4, 
pisanych czcionką wielkości 12 lub czy-
telnym pismem odręcznym. 

KONKURS TRWAĆ BĘDZIE
DO 1 CZERWCA 2016 ROKU

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 
czerwca. Nagrodą za pierwsze miejsce 
jest książka „Atlantyda pod Krakowem”, 
zostaną przyznane również inne nagro-
dy książkowe a najciekawsze opowia-
dania zostaną opublikowane na stronie 
głównej oraz FB Krowoderskiej Bibliote-
ki Publicznej, jak również w Bronowic-
kich Zeszytach Historyczno-Literackich.
Opowiadania prosimy przysyłać na adres 
annazajac83@gmail.com 
lub
kbp.filia9@kbp.krakow.pl, 
można także dostarczyć je w wersji papie-
rowej do Filii 9 Krowoderskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Na Błonie 13d.



11



KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

Laureaci konkursu na Najładniejszą 
Pisankę Wielkanocną:
Dzieci przedszkolne i zerówka
1. miejsce – Gustaw Morawiec
2. miejsce – Weronika Bugno, 
                       Amelka Szechtel
3. miejsce – Nina Zakrajewska
                      Kacper Konik
                      Kamil Musiolik
Klasy I – III 
1. miejsce – Kazimierz Kądziołek
2. miejsce – Asia Konik
                      Bartosz Szałapski
3. miejsce – Borys Adamek
                      Miłosz Leja
Klasy IV – VI
1. miejsce – Dominika Kaniorska
2. miejsce – Kacper Kądziołek
3. miejsce – Kuba Musiolik
Młodzież gimnazjalna i licealna:
1. miejsce – Magdalena Jaśkowiec
2. miejsce – Duszan Leja 
3. miejsce – Kamil Sikora
Dorośli:
1. miejsce – Ryszard Bugno
2. miejsce – Weronika Adamek
                       Marek Leja
3. miejsce – Agnieszka Kądziołek
                      Anna Dratwińska  

Tradycyjnemu już święceniu wielkanocnemu w Bronowicach Małych towa-
rzyszył konkurs na najładniejszą Pisankę Wielkanocną. Zorganizowany 

został przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic i Szkołę Podstawową nr 50, w ra-
mach projektu „Wielkanoc w Bronowicach”. W konkursie uczestniczyło 66 osób: 
58 dzieci i 8 dorosłych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wspólnej zabawie 
uczestniczyły całe rodziny, co niewątpliwie nie tylko jednoczy, ale buduje poko-
leniową więź. Siły połączyły też dzieci z przedszkola Gwiazdeczka przygotowując 
na konkurs jedną, dużą pisankę. Wszystkim uczestnikom konkursu organizato-
rzy składają serdeczne podziękowania i zapraszają za rok.

BRONOWICKIE TRADYCJE WIELKANOCNE

Odbiór nagród Pisanki duże i małe

Wielkość niektórych pisanek była imponująca
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Zdobywaca I miejsca w kategorii dorośli opisuje technikę wykonania pisanki

BARBARA MISZCZYK



KONKURS NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ

Laureaci konkursu na Palmę
Wielkanocną:
Nagroda główna
Antoni Szmyt (l. 10) i Michalina Szmyt (l. 7)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 7,7 m
Wyróżnienie za najbardziej pomysłową 
palmę
Małgorzata i Tomek Szańccy (l. 2,5 i l. 6)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 2,2 m
Wyróżnienie za pracochłonność
Mikołaj i Julia Szeląg; Grzegorz Tworek
(l. 7 i 7 oraz l. 5) Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 7,0 m
Szymon i Łukasz Goch (l. 11 i l. 4)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 6,8 m
Iga Michalik (l. 10), Tomasz Roliński (l. 10), 
Mateusz, Maciej i Witold Tischner (l. 10, l. 
8 i l. 15) Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 5,6 m
Mateusz Starowicz (l. 9)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 5,4 m
Ania i Gabrysia Pałka (l. 9 i l. 7)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 3,5 m
Bernard i Antoni Prącik (l. 12 i l. 10)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 3,1 m
Marcin Parszywka (l. 20)
wys. palmy – 3,0 m
Jan Prącik (l. 7)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 2,7 m
Antoni Tomasiewicz (l. 5)
wys. palmy – 1,6 m
Jan i Mateusz Buff (l. 12 i l. 6)
Szkoła Podstawowa nr 138
wys. palmy – 1,4 m
Pozostali uczestnicy konkursu:
Zosia i Maciej Morys (wys. palmy – 3,3 m), Kuba 
Zarzeka i Darian Opaczko (wys. palmy – 3,1 m), 
Zosia i Maciej Morys (wys. palmy – 3,3 m), 
Ignacy i Ida Bochnak (wys. palmy – 3,0 m), Ola  
i Bartosz Kotek (wys. palmy – 3,0 m), Jakub i Paweł 
Wójtowicz (wys. palmy – 2,6 m), Benedykt Kalisz 
(wys. palmy – 2,2 m), Franio Duraj (wys. palmy 
– 2,1 m), Dominika Burza (wys. palmy – 2,1 m), 
Gucio Duraj (wys. palmy – 1,7 m), Wiktoria 
Baściuk (wys. palmy – 1,7 m), Robert Sikora (wys. 
palmy – 1,6 m), Ada Menclik (wys. palmy – 1,4 m), 
Ala Puchała (wys. palmy – 1,4 m), Adam Nowak 
(wys. palmy – 1,3 m), Grzegorz Gibadło (wys. 
palmy – 1,3 m), Michał i Dawid Salamon (wys. 
palmy – 1,2 m), Dominika i Milena Kursa (wys. 
palmy – 1,2 m), Ala Tatar i Wiktoria Węgiel (wys. 
palmy – 1,2 m), Hania Mitera (wys. palmy – 1,1 m), 
Aleksander Kubowski (wys. palmy – 1,0 m), Natalia 
i Maksymilian Owca (wys. palmy – 1,0 m), Paweł 
Sikora (wys. palmy – 0,9 m), Amelia Puchała (wys. 
palmy – 0,9 m), Patryk Różański (wys. palmy – 0,9 m), 
Monika Kowalik (wys. palmy – 0,8 m), Lena 
Dudzik (wys. palmy – 0,6 m), Klaudia Mlicka (wys. 
palmy – 0,6 m), Elica Piwowarczyk (wys. palmy 
– 0,5 m), Nadia Grondziel (wys. palmy – 0,5 m), 
Ola Filipek (wys. palmy – 0,5 m), Ada Dudzik (wys. 
palmy – 0,4m).

W Niedzielę Palmową, w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Krakowie, podobnie jak w poprzednich latach, został rozstrzygnięty 

XI Konkurs na Palmę Wielkanocną. Konkurs został zorganizowany przez Szko-
łę Podstawową nr 138 oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Fundatorem 
nagród była Dzielnica VI. Do konkursu zostały zgłoszone 43 palmy, natomiast 
udział wzięło 63 dzieci, przy aktywnym udziale rodziców. Jury w składzie: Iwona 
Olczyk – Dyrektor Szkoły nr 138, Anna żelawska – Dyrektor Szkoły nr 50, Hali-
na Klimek, Krystyna Piotrowska i Andżelika Górecka – członkinie Akcji Katolic-
kiej, przyznało główną nagrodę palmie o wysokości 7,7 m, zgłoszonej przez An-
toniego i Michalinę Szmyt. Ponadto przyznano 10 wyróżnień za pracochłonność 
i jedno wyróżnienie za najbardziej pomysłową palmę. Palm o wysokości powyżej 
5 m było pięć. Niektóre z nich pozostawiono w kościele na okres świąteczny.

Poświęcenie palm wielkanocnych w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach

Jak widać, konkursowe palmy wielkanocne odznaczały się dużą różnorodnością, nie tylko pod 
kątem wielkości
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QUEST 
„Z BRONOWIC MAŁYCH DO MYDLNIK”

W przypadku produktów tu-
rystycznych, takich jak qu-

esting, w miejsce folderów promocyj-
nych i profesjonalnej usługi przewod-
nika turystycznego, poruszającego się 
z grupą turystów po wyznaczonych 
szlakach tematycznych, pojawiają się 
nieoznakowane trasy i zagadki, zawar-
te w ulotce z wierszowanymi wskazów-
kami, rebusami, krzyżówkami, mapa-
mi, zdjęciami, itp. Pasjonaci questingu 
stają się czynnym uczestnikiem wyre-
żyserowanej przez organizatorów przy-
gody, rozwiązują jednak zadania na 
bazie swoich pomysłów, są odkrywca-
mi tajemnic związanych z konkretny-
mi lokalizacjami. Szlaki questingowe, 
nazywane są również questami (ang. 
quest – poszukiwanie, śledztwo) lub 
ścieżkami tematycznymi. Dobrze przy-
gotowany quest, podobnie jak gra miej-
ska, wpisuje się w trend turystyki ba-
zujący na zabawie, emocjach, edukacji 
i zaangażowaniu turysty (4×e = enter-
tainment, emotion, education, engage).

Quest „Z Bronowic Małych do 
Mydlnik”, zrealizowany został przez 
stowarzyszenie „Pułap” (www.stowa-
rzyszeniepulap.pl), w ramach zadania 
„Zagadkowa Dzielnica VI”, w progra-

mie grantowym „Tu mieszkam, Tu 
zmieniam”, finansowanym ze środ-
ków Fundacji BZ WBK. Opiekunem 
questu jest GeoAsysta (www.geoasy-
sta.pl). W ulotce questu, dostępnej 
w wersji papierowej oraz cyfrowej, 
m.in. na stronie: www.questing.pl, zna-
lazły się wierszowane zagadki teksto-
we, rebusy oraz krzyżówka z hasłem 
końcowym. Przejście szlaku potwier-
dzane jest przybiciem pieczęci, znaj-
dującej się w skrzynce zlokalizowa-
nej w ostatnim punkcie trasy. Projekt 
graficzny pieczęci został wyłoniony 
w ramach konkursu, zorganizowanego 
przez Klub Kultury „Mydlniki”, którego 
zwycięzcą został mieszkaniec Mydlnik 
– Marcel Fabiańczyk (11 lat). Treść 
questa i przebieg szlaku to efekt współ-
pracy stowarzyszenia „Pułap” z miesz-
kańcami Dzielnicy VI oraz Towarzy-
stwem Przyjaciół Bronowic. Zawarto 
w nim m.in. fragmenty wierszy miesz-
kanek Bronowic – Anieli Młynarczyk 
oraz Józefy Baczyńskiej.

Ważną cechą questingu jest brak 
jakichkolwiek kosztów ponoszonych 
przez uczestnika oraz możliwość 
uczestnictwa w nim o dowolnej porze 
dnia i momencie w roku kalendarzo-
wym, gdyż na trasie nie ma żadnych 
obiektów zamkniętych oraz z poborem 
opłat za zwiedzanie.

Opracowanie szlaku questingo-
wego, z początkiem na skrzyżowaniu 
ulic Pod Strzechą i Włodzimierza Tet-
majera, poprzedzone zostało inwenta-
ryzacją oraz analizą lokalnego poten-
cjału kulturowego i przyrodniczego, 
konsultacjami z pracownikami IG UP  
w Krakowie i przewodnikami miejski-
mi. Ze względu na fakt, iż stowarzysze-
nie „Pułap” ma w planach realizację 
kolejnych questów na terenie Dzielnicy 
VI miasta Krakowa, połączonych w sieć 
w punktach węzłowych, w treści qu-
estu „Z Bronowic Małych do Mydlnik” 
wykorzystano tylko wycinek z szerokiej 
grupy obiektów cennych przyrodniczo, 
krajobrazowo i kulturowo.

Przeświadczenie o „infantylności” 
technik ludycznych znajduje źródło 
w błędnie stosowanym uogólnieniu, 
iż techniki te nadają się wyłącznie do 
nauczania dzieci. A przecież naturalna 
potrzeba człowieka (homo ludens) do 
zabawy i wolnego postępowania, jak też 
otwartości i ciekawości wobec tego, co 
nowe – jest typowa przede wszystkim 
dla dzieci, ale nie wyłącznie! W skrzyn-
ce znajdującej się w ostatnim punkcie 
questu „Z Bronowic Małych do Mydl-
nik” umieszczono ankietę, zawierającą, 
oprócz pytań weryfikujących poziom 
satysfakcji z pokonanej trasy, także roz-
szerzoną metryczkę uczestnika zabawy.

Formuła questingu łączy umiejęt-
ności praktyczne z wiedzą teoretyczną 
uczestników. Opiekun questu „Z Brono-
wic Małych do Mydlnik” osobom, które 
na adres e-mail wskazany w ulotce qu-
estu oraz w skrzynce na końcu trasy, 
prześlą chęć otrzymywania materiałów 
informacyjnych, udostępnia informacje 
o kolejnych questach, terenie przez któ-
ry przebiegała trasa questingowa, kon-
kursach, wydarzeniach kulturalnych, 
itp. Uczestnicy mogą wyrażać swoje 
opinie i pomysły na zmiany w treści  
i przebiegu trasy questingowej. Pomy-
słodawcy questu „Z Bronowic Małych 
do Mydlnik” żywią nadzieję iż nie tylko 
turyści i odwiedzający Dzielnicę VI, ale 
także jej mieszkańcy, zwłaszcza grupa 
w ostatnim okresie dynamicznie osie-
dlająca się w tej części Krakowa, zna-
cząco powiększą swoją wiedzę o pene-
trowanej okolicy poprzez bezpośrednią 
eksplorację i rozwiązywanie zagadek.

Na trasie questu „Z Bronowic Małych do Mydlnik”

Na kolejnych dwóch stronach znajdą Państwo treść 
wspomnianej w tekście ulotki questu. 

Po wycięciu kartki i zagięciu wzdłuż przerywanej linii po-
wstanie trójdzielna ulotka.
(Położyć kartkę litym tekstem do siebie, natępnie zagiąć do 
środka prawe skrzydło, potem lewe.)

WITOLD WARCHOLIK
Opiekun questu

◁▷
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SENIOR
w Krakowie

Ośrodki wsparcia to placówki 
dziennego pobytu dla seniorów. Placów-
ki prowadzą różnorodne zajęcia aktywi-
zujące seniorów, podtrzymujące kondy-
cję psychofizyczną, dbają o zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, to-
warzyskich seniorów.

Aby uczestniczyć w zajęciach ośrod-
ka wsparcia dla osób starszych koniecz-
ne jest posiadanie decyzji kierującej, 
wydanej przez MOPS. Wydanie decyzji 
poprzedza wizyta pracownika socjalne-
go w domu i przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego.

Osoby prowadzące samodzielne 
gospodarstwo i uzyskujące dochód niż-
szy niż 1 268 zł korzystają z zajęć bez-
płatnie. Osoby, których dochód jest 
wyższy, ponoszą częściową odpłatność 
za pobyt w placówce.

Poza ośrodkami wsparcia działają 
także Kluby Seniora oraz Kluby Samo-
pomocy. Aby zostać uczestnikiem zajęć  
w takiej placówce wystarczy zgłosić się 
do wybranego przez siebie klubu i wpi-
sać na listę uczestników.

Za udział w zajęciach nie ponosi się 
odpłatności.

OŚRODKI WSPARCIA

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Juliana Sas-Zu-
brzyckiego 10

od pon. do pt.
8.00 – 16.00 

ul. ks. Gurgacza 5

ul. Korczaka 4

ul. Sudolska 7 a

ul. Nad Sudołem 32

os. Szkolne 20

pon. i śr.
10.00 – 18.00

wt., czw., pt.
8.00 – 16.00

Kluby Seniora *

ul. G. Zapolskiej 15

pon.      13.00 - 19.00
wt.        13.00 - 19.00
śr.          10.00 - 17.00
czw.      13.00 - 19.00 
pt.         13.00 - 18.00

ul. Krowoderskich 
Zuchów 6

pon.      10.00 - 17.00
wt.           9.00 - 17.00
śr.          11.00 - 18.00
czw.      11.00 - 17.00 

ul. Bandtkiego 19
Integracyjny
Klub Niewidomego 
Seniora

pon.        8.00 - 17.00
wt.        10.00 - 16.00
śr.            9.00 - 14.00
czw.      10.00 - 17.00 
pt.           9.00 - 14.00

al. Focha 39 B wt.        13.00 - 18.00
czw.      13.00 - 18.00 

ul. Facimiech 16
pon.      10.00 - 18.00
śr.          10.00 - 18.00
czw.      10.00 - 18.00 
pt.         10.00 - 17.00

Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych

ul. Komandosów 18
od pon. do pt.
9.00 – 15.00

pl. gen.
Władysława
Sikorskiego 14/2

od pon. do pt.
10.00 – 16.00 

os. Zielone 7
od pon. do pt.
10.00 – 16.00

ul. Zielony Dół 4
od pon. do pt.
8.00 – 16.00

Klub Samopomocy 
dla Osób Starszych i Młodzieży *

ul. Lea 55

od pon. do pt.
14.00 – 18.00

lipiec i sierpień
9.00 –13.00

ul. Balicka 289
pon.      13.00 - 19.00
wt.        13.00 - 19.00 
czw.      13.00 - 19.00

* uczestnictwo nie wymaga wywiadu środowiskowego

Warunkiem przyznania pomocy 
przez MOPS jest przeprowadzenie wy-
wiadu środowiskowego. Wywiad Środo-
wiskowy to wizyta pracownika socjalne-
go w miejscu zamieszkania osoby, która 
zgłosiła się po pomoc, podczas której 
przeprowadzana jest rozmowa i zbiera-
ne są dokumenty. Ustala się wówczas 
sytuację mieszkaniową, dochodową, ro-
dzinną i zdrowotna.

ZGŁOŚ SIĘ DO FILII MOPS ZGODNIE 
Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 
W GODZ. OD 8.00 DO 15.00

wyszukiwarka filii dostępna jest na stro-
nie internetowe: www.mops.krakow.pl 
w zakładce file

Dla mieszkańców Dzielnicy VI 
MOPS filia nr 7 ul. Słowackiego 46 

tel. 12 632 66 20; 12 632 21 46
e-mail: f7@mops.krakow.pl 

Seniorzy posiadający orzeczenie 

o niepełnosprawności 

mogą otrzymać pomoc z PFRON.

Informacje o świadczeniach

tel. 12 616 54 08
oraz u pracownika socjalnego.

Całodobowa Informacja medyczna 
tel. 12 661 22 40

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 
www. mops.krakow.pl
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KRAKOWSKIE 
KLUBY RODZICÓW
ZAPRASZAJĄ

W lutym br. Urząd Miasta rozpoczął 
drugą odsłonę projektu pn. „Kluby Ro-
dziców", którego głównym celem jest 
wspieranie rodzin z dziećmi oraz ocze-
kujących na potomstwo. Kluby tworzą 
przestrzeń przyjazną rodzicom i dzie-
ciom, miejsca integracji krakowskich 
rodzin, w których będą mogli uzyskać 
fachowe poradnictwo specjalistów  
z różnych dziedzin.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom rodziców tworzymy 
miejsca integracji i dzielenia się do-
świadczeniami, dobrymi praktykami 
oraz problemami związanymi z wycho-
waniem dzieci. Przygotowaliśmy bar-
dzo atrakcyjne programy, ciekawe  oraz 
rozwijające rodzinne warsztaty wzmac-
niające kompetencje i więzi rodzinne, 
pobudzające ich aktywność. „Kluby 
Rodziców" są także odpowiedzią na 
projekty składane przez społeczności 
lokalne w ramach Budżetu Obywatel-
skiego – mówi pomysłodawczyni pro-
jektu Marzena Paszkot, Pełnomocnik 
PMK ds. Rodziny.

Rodzicielstwo to wielkie wyzwanie, 
szczególnie we współczesnym świecie. 
Młodzi rodzice nie zawsze potrafią od-
naleźć się w nowej sytuacji i potrzebują 
wsparcia ekspertów. To właśnie głów-
nie z myślą o nich w Klubach Rodziców 
będą odbywały się spotkania ze specja-
listami – lekarzami, pielęgniarkami, po-
łożnymi, dietetykami, logopedami, psy-
chologami, którzy będą starali się przy-

bliżyć kwestie związane ze zdrowiem, 
rozwojem oraz wychowaniem dziecka.

Kluby Rodziców to nie tylko spotka-
nia medyczne. To także m.in. zajęcia 
dogoterapii, kurs samoobrony Bez-
pieczna Mama, warsztaty masażu nie-
mowląt, zajęcia ogólnorozwojowe dla 
dzieci (np. wspólne czytanie bajek, zaję-
cia plastyczne), pilates i joga dla kobiet 
w ciąży czy bardzo szeroka gama zajęć 
umuzykalniających. Ponadto wszyst-
kie mamy, które chcą wiedzieć co jest 
zdrowe dla ich rodziny zapraszamy do 
wzięcia udziału w cyklu warsztatów  
o zdrowym żywieniu. Podczas spotkań, 
najmłodszymi zaopiekują się animato-
rzy w specjalnie utworzonych kącikach 
zabaw.

Zapraszamy wszystkie krakowskie 
rodziny do udziału w zajęciach ofero-
wanych przez Kluby Rodziców, które są 
przykładem kompleksowej oferty za-
jęć o charakterze psychoedukacyjnym, 
integracyjnym i rozwojowym. Mamy 
nadzieję, iż spełnią one pokładane  
w nich oczekiwania i wpiszą się na sta-
łe w mapę krakowskich miejsc przyja-
znych rodzinie. Wszystkie zajęcia ofe-
rowane w ramach Klubów Rodziców są 
BEZPŁATNE

Szczegółowy program zajęć po-
szczególnych Klubów znajduje się na 
stronie www.kkr.krakow.pl w zakład-
ce „Kluby Rodziców” oraz na stronach 
internetowych poszczególnych placó-
wek.

Klub Rodziców
na terenie Dzielnicy VI

Bronowice
Klub Kultury Mydlniki

ul. Balicka 289
www.mydlniki.dworek.eu

e-mail: mydlniki@dworek.eu

STREFA RODZICA
W

Klubie Kultury MYDLNIKI
ul. Balicka 289

www.mydlniki.dworek.eu
e-mail: mydlniki@dworek.eu

Działa u nas Strefa Rodzica – projekt 
wspierający rozwój rodzin z dziećmi oraz 
oczekujących potomstwa. Dzieci się ba-
wią, a rodzice odpoczywają, rozmawiają 
ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, 
uczą. W Strefie w naszym Klubie czekają 
na nich również interesujące spotkania ze 
specjalistami oraz rodzinne warsztaty.

Przyjazna i bezpieczna przestrzeń, 
jaką jest „Strefa Rodzica”, wychodzi na-
przeciw potrzebom i oczekiwaniom ro-
dziców. Projekt ma formułę warsztato-
wą, prowadzoną przez wykwalifikowaną 
grupę specjalistów z różnych dziedzin. 
Rodzice mają okazję do spotkań m.in.  
z psychologiem, pedagogiem, położną, 
rehabilitantką, czy dietetykiem. Strefa 
ma charakter aktywnej i otwartej współ-
pracy – jest miejscem wymiany informacji  
i doświadczeń. Oprócz konsultacji specjali-
stycznych odbywają się zajęcia angażujące 
całe rodziny, propagując wspólne spędza-
nie czasu, ucząc twórczego podejścia do 
zabawy i sprzyjając rozwojowi umiejętno-
ści interpersonalnych.

Spotkania ze specjalistami 
odbywają się zazwyczaj 

we wtorki o godz. 1000

Spotkania mają charakter 
otwarty i bezpłatny.

Drodzy Rodzice, ta Strefa jest dla Was  
i razem z Wami chcemy ją tworzyć! 

Szczegółowy harmonigram tematów spo-
tkań w Strefie Rodzica w poszczególnym 
miesiącu można znaleźć na stronie inter-
netowej Klubu Kultury Mydlniki w zakład-
ce:  Cykle/Strefa Rodzica

Serdecznie zapraszamy!
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SMOG WAWELSKI
PROJEKT

ANNA BATOR
Kierownik projektu

Wraz z moim zespołem or-
ganizuję projekt społeczny 

w ramach ogólnopolskiej olimpiady 
Zwolnieni z Teorii. Inicjatywa dotyczy 
problemu biernej postawy młodych lu-
dzi wobec zanieczyszczenia powietrza. 
Nasza grupa składa się z pięciu drugo-
klasistek z V LO im. Augusta Witkow-
skiego w Krakowie. W październiku 
ubiegłego roku wpadłyśmy na pomysł, 
żeby wziąć udział w olimpiadzie. Nie 
miałyśmy wtedy pojęcia o zarządzaniu 
zespołem projektowym, ale chciałyśmy 
zrobić razem coś pożytecznego, a przy 
okazji zdobyć doświadczenie. Postano-
wiłyśmy zająć się problemem smogu, 
ponieważ jako mieszkanki Krakowa 
codziennie się z nim stykamy. Wiedzia-
łyśmy, że istnieje już wiele inicjatyw 
walczących ze smogiem, dlatego zde-
cydowałyśmy się na nieco inny format 
działania. Celem projektu jest aktywi-
zacja naszych rówieśników, którzy czę-
sto bagatelizują sprawę zanieczyszcze-
nia powietrza. Chcemy uświadomić im, 
jakie znaczenie mają nasze codzienne 
zachowania i że to w dużej mierze od 
nas zależy, jakim powietrzem będzie-
my oddychać.

MŁODZI W WALCE ZE SMOGIEM Do tej pory udało nam się prze-
prowadzić wywiady (m.in. na temat 
składu smogu oraz działania stacji ba-
dawczych, mierzących procent szkodli-
wych substancji w powietrzu) z prof. 
Stefanem Chłopickim z Katedry Far-
makologii UJ oraz z dr. inż. Krzyszto-
fem Klejnowskim z Instytutu Podstaw 
Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. 

Oprócz tego nawiązałyśmy kontakt 
z Urzędem Miasta Krakowa i z Kra-
kowskim Alarmem Smogowym. Pa-
tronat nad projektem objęły: Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
SA w Krakowie, serwis Magiczny Kra-
ków, a także prywatna firma.

23 lutego zorganizowałyśmy spo-
tkanie dla młodzieży w krakowskiej 
Artetece (oddział Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej). Zaprosiłyśmy na nie 
m.in. przedstawiciela Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
oraz rzecznika prasowego MPEC SA. 
W spotkaniu wzięło udział około 40 
osób, w wieku średnio 15-20 lat.

W sobotę 19 marca w Parku im. 
Henryka Jordana przeprowadziłyśmy 
grę terenową pt. „Smogowa Twierdza”. 
Na naszym wydarzeniu pojawiło się 
około 50 osób. ◁▷
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SESJE RADY
DZIELNICY VI

XXI sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

28 stycznia 2016 r. Podjęto następujące 
uchwały:

XX sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 

29 grudnia 2015 r. Podjęto następujące 
uchwały:

UCHWAŁA Nr XXI/166/2016
w sprawie określenia wysokości środków  
finansowych przeznaczonych do rozdyspo-
nowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2017.

Radni określili wysokość środków fi-
nansowych przeznaczonych do rozdyspono-
wania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2017 na kwotę 100 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXI/167/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Przeniesiono środki z zadań przyjętych 
Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.07.2015 r. w następu-
jący sposób:

UCHWAŁA Nr XX/164/2016
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa 
Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Rada Dzielnicy VI Bronowice przyję-
ła rezygnację radnego Wojciecha Borkow- 
skiego z członkostwa w ww. Komisji. 
UCHWAŁA Nr XX/165/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz bu-
dowa budynku biurowo-usługowego przy  
ul. Balickiej w Krakowie.

Radni z uwagi na: zbyt wysoką zabu-
dowę w stosunku do sąsiadujących budyn-
ków oraz fakt, że budynek biurowo-usłu-
gowy swoim charakterem nie przystaje do 
najbliższej zabudowy, a także negatywną 
opinię większości właścicieli sąsiadujących 
domów ww. zamierzenie inwestycyjne za-
opiniowali negatywnie. 

OBSŁUGA
ADMINISTRACYJNO-BIUROWA KWOTA REALI-

ZATOR

z zadań: 
1. Zakup materiałów, wyposa-
żenia.
2. Zakup materiałów, wyposa-
żenia

20 904 zł OU

15 000 zł IT

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadania: 
1. Wykonanie obelisku i tabli-
cy pamiątkowej w Bronowi-
cach Małych, poświęconych 
wojskowym z Czechosłowacji.

2. Organizacja kina letniego.

3. Wykonanie projektu i mo-
delu gipsowego tablicy pa-
miątkowej dla patrona ulicy 
rtm. Pileckiego.

10 000 zł
CM
im. H.
Jordana

4 500 zł
CM
im. H.
Jordana

3 904 zł
CM
im. H.
Jordana

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

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadania: 
1. Przedszkole Nr 77 – jubile-
usz przedszkola.
2. Przedszkole Nr 77 – budowa 
ogródków warzywnych.

3. Klub Kultury Mydlniki – za-
kup sprzętu fotograficznego

4. Klub Kultury Mydlniki  
– stroje dla tancerzy

2 000 zł ZEO

1 000 zł ZZM

6 000 zł

CK 
Dworek 
Biało-
prąd-
nicki

4 000 zł

CK 
Dworek 
Biało-
prąd-
nicki

OBSŁUGA ADMINISTRACYJ-
NO-BIUROWA KWOTA REALI-

ZATOR

na zadanie: 
1. Umowy zlecenie. 4 500 zł OU

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO 
GOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE, 
O KTÓRYM MOWA W §66 
UST. 1 STATUTU

KWOTA
i

REALIZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice – remont 
dróg i chodników.

853 711 zł
ZIKiT

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice:
● remont chodnika na ul. Pod 
Strzechą na kierunku od ko-
ścioła do ul. Tetmajera ● re-
mont chodnika po stronie po-
łudniowej ul. Zarzecze, na od-
cinku od ul. Kunickiego do ul. 
Lea wraz z nakładką asfaltową 
na odcinku od ul. Przybyszew-
skiego do ul. Lea ● dokończe-
nie remontu chodnika i pobo-
cza na ul. Niedziałkowskiego  
● naprawa jezdni przy stu-
dzienkach i kratkach ścieko-
wych, obniżenie progów zwal-
niających i wyniesienie przej-
ścia dla pieszych (trakt space-
rowy Młynówki Królewskiej) 
na ul. Wesele ● remont chod-
nika po stronie zachodniej na 
ul. Głowackiego na odcinku od 
ul. Bronowickiej do ul. Grena-
dierów ● remont ul. Brzeziń-
skiego, na odcinku pomiędzy 
posesjami 34-36 ● obniżenie 
krawężników i utwardzenie 
pobocza przy ulicy Racheli  
● remont chodnika z zatoką 
parkingową wzdłuż Szkoły 
Podstawowej Nr 50 – ul. Ka-
towicka ● remont ul. Czepca ● 
remont ul. Machaya ● remont 
chodnika na ulicy Filtrowej.

853 711 zł
ZIKiT

UCHWAŁA Nr XXI/168/2016
w sprawie przeniesienia środków finanso-
wych na „Obsługę Dzielnic” na rok 2016.

Radni Dzielnicy VI zawnioskowali  
o dokonanie przeniesienia środków finan-
sowych na „Obsługę Dzielnic” na rok 2016 
w kwocie 560 zł z § 4210 (zakup materia-
łów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środ-
ków żywności).
UCHWAŁA Nr XXI/169/2016
w sprawie przekazania prawa trwałego  
zarządu.

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu a Zarządem 
Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu 
w odniesieniu do nieruchomości oznaczo-
nej, jako działka nr 327, 171/3, 172 obr. 48 
Krowodrza.
UCHWAŁA Nr XXI/170/2016
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa 
w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa 
Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Rada Dzielnicy VI Bronowice przy-
jęła rezygnację radnego Łukasza Quirini-
Popławskiego z członkostwa w ww. Komisji.
UCHWAŁA Nr XXI/171/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 r.  
z uwzględnieniem uchwał: XV/115/2015 
Rady Dzielnicy VI z 27.08.2015 roku 
oraz XIX/160/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 11.12.2015 r. w następujący 
sposób:

UCHWAŁA Nr XXI/172/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Radni przenieśli środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 
Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 roku  
z uwzględnieniem uchwał: XV/115/2015 
Rady Dzielnicy VI z 27.08.2015 roku 
oraz XIX/160/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 11.12.2015 r. w następujący sposób:

• • •

-

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń 
społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe 
w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już 
osobiście składać wniosków i odbierać zaświad-
czeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów 
skarbowych. Dane te udostępniane są ośrod-
kom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu  
informatycznego Administracji Podatkowej. 

INFORMACJA
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-

XXII sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice od-

była się 24 lutego br. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIII/176/2016
w sprawie opinii do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Rejon Fortu Bronowice”.

Radni mając na uwadze poniższe uza-
sadnienie negatywnie zaopiniowali pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Rejon Fortu 
Bronowice”. 
Uzasadnienie: W uchwale Rady Dzielnicy 
VI Bronowice Nr X/78/2015 z dnia 5 
maja 2015 r. w sprawie wniosków do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru „Rejon Fortu 
Bronowice” wnioskowano o:
„Przeznaczenie działek nr 167/71, 
167/72, 167/74 obr. 2 jedn. ewid. 
Krowodrza na teren usług oświaty (U.o) 
z przeznaczeniem podstawowym tego te-
renu pod usługi z zakresu oświaty i edu-
kacji, i z przeznaczeniem dopuszczalnym 
obejmującym: dojścia i dojazdy do budyn-
ków, parkingi służące obsłudze obiektów 
przeznaczenia podstawowego, elementów 
infrastruktury technicznej służących ob-
słudze obiektów przeznaczenia podstawo-
wego i elementy małej architektury.
Nie dopuszcza się na ww. działkach loka-
lizacji zabudowy mieszkalnej oraz usługo-
wej, innej niż usługi oświaty.
Intencją wprowadzenia powyższego za-
pisu jest stworzenie warunków plani-
stycznych, które umożliwiłyby lokalizację 
na tym terenie kampusu Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
Powstanie na tym terenie kampusu uczel-
ni wyższej o charakterze artystycznym jest 
szansą stworzenia na jego bazie centrum 
kulturalno-artystycznego o randze ponad-
lokalnej i otworzy perspektywę na zaadap-
towanie na ten cel fortu „Bronowice”.

W przedstawionym projekcie miej-
scowego planu zagospodarowania „Rejon 
Fortu Bronowice” teren wymieniony powy-
żej został w całości przeznaczony pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej 
intensywności (MWn.1). Taki zapis doty-
czący przeznaczenia tego terenu jest całko-
wicie sprzeczny z intencją złożonego przez 
Radę Dzielnicy VI wniosku.

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO 
GOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE, 
O KTÓRYM MOWA W §66 
UST. 1 STATUTU

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice.

86 000 zł ZIKiT

na zadanie: Oświetlenie ul. 
Nad Zalewem – realizacja in-
westycji na podstawie doku-
mentacji projektowej i pozwo-
lenia na budowę (WPF).

86 000 zł ZIKiT

lata Fazy realizacji Kwota

2015 opracowanie projektu i 
pozyskanie uzgodnień WZ 6 200  zł  

2016 realizacja zadania 140 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXI/173/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2015 
Rady Dzielnicy VI z 24.02.2015 r. w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2015- 
-2016.

W Uchwale Nr V/51/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 
roku w sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczącego wprowadze-
nia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI do realizacji w latach 
2015-2016, z uwzględnieniem Uchwały 
Nr XV/117/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 27.08.2015 roku wprowadzono nastę-
pującą zmianę: w § 1 w tabeli w kolumnie 
dotyczącej kwoty i źródła finansowania za-
dania na rok 2016, podaną kwotę zwięk-
szono do kwoty 140 000 zł tj. o 86 000 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
V/51/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z 24.02.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Nad Zale-
wem. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszych.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr XXI/174/2016
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.

Radni pozytywnie zaopiniowali po-
nowne zawarcie umowy najmu lokalu so-
cjalnego stosownie z pismem Wydziału 
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa:  
ML-02.7123.695.2015.JK z 11.01.2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI/175/2016
w sprawie przekazania prawa trwałego za-
rządu.

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu a Zarządem 
Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu  
w odniesieniu do nieruchomości ozna-
czonych, jako działka nr: 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 773 i 774/4 obr. 2 
Krowodrza.

• • •

W ww. uchwale nr X/78/2015 wnioskowa-
no również o:
„Ograniczenie zabudowy po południowej 
stronie Fortu Bronowice poprzez wyzna-
czenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
strony fortu. Najbliższe otoczenie fortu po-
winno pozostać terenem zielonym”.

Również ten wniosek nie został 
uwzględniony w przedstawionym projekcie, 
którego zapisy pozwalają na lokalizację bu-
dynków nieomal na skraju fosy fortu.
UCHWAŁA Nr XXIII/177/2016
w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zieleni 
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.

Do składu Komisji dopisano radnego 
Łukasza Quirini-Popławskiego.
UCHWAŁA Nr XXIII/178/2016
w sprawie przekazania prawa trwałego za-
rządu. 

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu a Zarządem 
Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu  
w odniesieniu do nieruchomości oznaczo-
nych jako działki nr 161/1, 167/3, 168/3, 
184/19, 186/3, 189/2, 191/9, 471/1 obr. 
3 Krowodrza.
UCHWAŁA Nr XXIII/179/2016
w sprawie przekazania prawa trwałego za-
rządu. 

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu a Zarządem Zie- 
leni Miejskiej prawa trwałego zarządu w od-
niesieniu do nieruchomości oznaczonych, 
jako działki nr: 137/71, 137/72, 137/73, 
137/74, 137/100, 137/116, 137/118, 145/6, 
158/1, 159/1, 164/1, 165/1, 166/1, 169/4, 
169/5, 171/9 obr. 6 Krowodrza.
UCHWAŁA Nr XXIII/180/2016
w sprawie przekazania prawa trwałego za-
rządu. 

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy Zarządem Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu a Zarządem 
Zieleni Miejskiej prawa trwałego zarządu  
w odniesieniu do nieruchomości oznaczo-
nych, jako działki nr: 283, 287, 291/19, 
342/3, 343/3, 344/1, 345, 346, 347, 349, 
351, 352, 354/3, 355, 357/1, 358/1, 360, 
643, 774/11 obr. 2 Krowodrza.
UCHWAŁA Nr XXIII/181/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016. 

§ 1 uchwały dotyczy zmiany zakresu 
rzeczowego zadania przyjętego Uchwałą 
Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. z uwzględnie-
niem: Uchwały Nr XV/115/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 27.08.2015 
roku, Uchwały Nr XIX/160/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 11.12.2015 
roku, Uchwały Nr XXI/171/2016 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 28.01.2016 
roku, Uchwały Nr XXI/172/2016 Rady 
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XXIII sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 24 marca br. Podjęto następują-
ce uchwały:
UCHWAŁA Nr XXIII/186/2016
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o sporządzenie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru części jednostki urbanistycznej 
„40” w Krakowie.

Radni Dzielnicy VI zawnioskowali do 
Prezydenta Miasta Krakowa o sporządze-
nie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w po-
łudniowej części Dzielnicy VI Bronowice, 
obejmującego około 42 ha, zawierające-
go się pomiędzy ulicami: Na Błonie – na 
wschodzie, Nad Zalewem – na zachodzie  
a rzeką Rudawą na południu. Od północy te-
ren ten graniczy z obszarem objętym miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru „Młynówka Królewska 
– Filtrowa” i „Młynówka Królewska – Zyg- 
munta Starego”.Granice obszaru objętego 
wnioskiem ilustruje załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały, który znajduje się do 
wglądu w biurze Dzielnicy VI oraz na stro-
nie: www.dzielnica6krakow.pl.
Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały były 
wyniki analizy przestrzennej obszaru, w ra-
mach której zidentyfikowano najważniejsze 
problemy funkcjonalno-przestrzenne:
• zjawisko zmiany dotychczasowej funkcji 
terenów zieleni,
• postępująca intensywna zabudowa te-
renów, dotychczas niezainwestowanych, 
może znacząco zmienić charakter istnieją-
cej struktury przestrzennej obszaru,
• możliwość realizacji inwestycji w opar-
ciu o zasadę tzw. „dobrego sąsiedztwa”, 
czego efektem może być zabudowa nawią-
zująca do wysokich budynków istniejących  
w brzeżnej części obszaru,
• zagrożenie odseparowania od otoczenia 
zamkniętych enklaw przestrzennych zespo-
łów zabudowy wielorodzinnej,
• uszczuplenie  terenów otwartych rozumia-
nych jako łąki, zespoły zieleni wysokiej i zie-
leń nieurządzona,

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO 
GOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE, 
O KTÓRYM MOWA W §66 
UST. 1 STATUTU

KWOTA
i

REALIZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice: 
● remont chodnika na ul. Pod 
Strzechą w kierunku od ko-
ścioła do ul. Tetmajera ● re-
mont chodnika po stronie po-
łudniowej ul. Zarzecze, na od-
cinku od ul. Kunickiego do ul. 
Lea wraz z nakładką asfaltową 
na odcinku od ul. Przybyszew-
skiego do ul. Lea ● dokończe-
nie remontu chodnika i pobo-
cza na ul. Niedziałkowskiego  
● naprawa jezdni przy stu-
dzienkach  i kratkach ścieko-
wych, obniżenie progów zwal-
niających i wyniesienie przej-
ścia dla pieszych (trakt space-
rowy Młynówki Królewskiej) 
na ul. Wesele ● remont chod-
nika po stronie zachodniej na 
ul. Głowackiego na odcinku od 
ul. Bronowickiej do ul. Grena-
dierów ●  remont ul. Brzeziń-
skiego na odcinku pomiędzy 
posesjami 34-36 ● obniżenie 
krawężników i utwardze-
nie pobocza przy ul. Racheli  
● remont chodnika z zatoką 
parkingową wzdłuż Szkoły 
Podstawowej Nr 50 – ul. Ka-
towicka ● remont ul. Czepca  
● remont ul. Machaya ● re-
mont chodnika na ul. Filtrowej.

767 711 zł
ZIKiT

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice:
● remont chodnika po stronie 
południowej ul. Zarzecze na 
odcinku od ul. Kunickiego do 
ul. Lea wraz z nakładką asfal-
tową na odcinku od ul. Przyby-
szewskiego do ul. Lea ● wyko-
nanie nakładki asfaltowej na 
ul. Kunickiego ● dokończenie 
remontu chodnika i pobocza 
na ul. Niedziałkowskiego ● 
naprawa jezdni przy studzien-
kach  i kratkach ściekowych, 
obniżenie progów zwalniają-
cych na ul. Wesele ● remont 
chodnika z zatoką parkingową 
wzdłuż Szkoły Podstawowej 
Nr 50 – ul. Katowicka ● remont 
ul. Czepca ● remont chodnika 
na ul. Wł. Żeleńskiego na od-
cinku od ul. Katowickiej do 
posesji nr 39 po stronie połu-
dniowej ● wykonanie nakładki 
asfaltowej na ul. Złoty Róg ● 
remont ul. Machaya ● remont 
chodnika na ul. Filtrowej.

767 711 zł
ZIKiT

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY DRO 
GOWEJ W ZAKRESIE DRÓG 
WSKAZANYCH W WYKAZIE, 
O KTÓRYM MOWA W §66 
UST. 1 STATUTU

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice.

12 000 zł ZIKiT

na zadanie: Wyniesienie przej-
ścia dla pieszych na ul. Wesele 
(WPF).

12 000 zł ZIKiT

Dzielnicy VI Bronowice z 28.01.2016 roku 
w następujący sposób:

W § 2 przeniesiono środki z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Ra- 
dy Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. z uwzględ-
nieniem: Uchwały Nr XV/115/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 27.08.2015 r., Uchwały 

Nr XIX/160/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 11.12.2015 roku, Uchwały 
Nr XXI/171/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 28.01.2016 roku, Uchwały 
Nr XXI/172/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 28.01.2016 roku oraz po 
uwzględnieniu § 1 niniejszej uchwały w na-
stępujący sposób:

lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie projektu i 
pozyskanie uzgodnień 12 000  zł  

2017 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 50 000 zł 

Kwota na zadanie: „Remont dróg i chodni-
ków na terenie Dzielnicy VI Bronowice” po 
uwzględnieniu § 1 i § 2 niniejszej uchwały 
wynosi 755 711 zł, realizator: ZIKiT. 

§ 3 uchwały dotyczy zmiany reali- 
zatora zadania przyjętego Uchwałą Nr 
XXI/167/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 28.01.2016 roku w następu-
jący sposób: 
w zadaniu Przedszkole Nr 77 – budo-
wa ogródków warzywnych (DZIELNICOWY 
PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 
- kwota 1 000 zł) zmieniono realizatora  
z ZZM na ZEO.
UCHWAŁA Nr XXIII/182/2016
w sprawie projektu przebudowy ul. 
Bronowickiej w zakresie budowy zatok po-
stojowych. 

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt.
UCHWAŁA Nr XXIII/183/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych (dwóch bu-
dynków) przy ul. Głowackiego. 

Radni pozytywnie zaopiniowali wyżej 
wspomniane zamierzenie inwestycyjne.
UCHWAŁA Nr XXIII/184/2016
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia do- 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie- 
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2016-2017.

Radni zawnioskowali o wprowadzenie 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania 
inwestycyjnego pn. „Wyniesienie przejścia 
dla pieszych na ul. Wesele” zgodnie z poniż-
szym zestawieniem:
Nazwa zadania: Wyniesienie przejścia dla 
pieszych na ul. Wesele. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa.

Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr XXIII/185/2016
w sprawie wprowadzenia skrzyżowania 
równorzędnego.

Radni wnieśli o wprowadzenia skrzy-
żowania równorzędnego na skrzyżowaniu 
ulicy Przybyszewskiego z ulicą Gabrieli 
Zapolskiej.

• • •

-

-
-
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.

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

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: KS „Bronowianka”  
– zakup mobilnych koszy 31 000 zł ZIS

na zadanie: Zakup i montaż 
koszy do koszykówki na hali KS 
Bronowianka

31 000 zł ZIS

• zmiana sposobu użytkowania na taki, któ-
ry może przyczynić się do degradacji środo-
wiska i krajobrazu,
• realne zagrożenie przerwania ciągłości 
strefy kształtowania systemu przyrodni-
czego, korytarza ekologicznego i obszarów 
wymiany powietrza związanych z doliną 
Rudawy.

Ponadto dokonano kwerendy złożo-
nych i wydanych decyzji administracyj-
nych w zasobie Wydziału Architektury  
i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa  
w kontekście ich zgodności z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta 
Krakowa (Uchwała Nr XII/87/03 z 16 
kwietnia 2003 roku zmieniona uchwałą 
Nr XCIII/1256/10 z 3 marca 2010 roku 
zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z 9 
lipca 2014 roku). 
Stwierdzono, że jednoznaczna presja za-
mierzeń inwestycyjnych jest ukierunko-
wana na tereny oznaczone w dokumencie 
Studium symbolem ZR – tereny zieleni nie-
urządzonej.

Przeprowadzona analiza zasadności 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru oznaczonego w załączniku graficz-
nym wskazuje na potrzebę podjęcia natych-
miastowych działań w celu realizacji poli-
tyki planistycznej, wyrażonej przez Radę 
Miasta Krakowa w dokumencie Studium.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, 
radni zawnioskowali o pilne przystąpienie 
do prac studialnych i planistycznych, pro-
wadzących do sporządzenia aktu prawa 
miejscowego, w postaci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oma-
wianego obszaru.
UCHWAŁA Nr XXIII/187/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami 
przy ul. Głowackiego.
UCHWAŁA Nr XXIII/188/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami 
przy ul. Głowackiego.
UCHWAŁA Nr XXIII/189/2016
w sprawie ustalenia warunków zabudowy 
dla inwestycji: budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Głowackiego

Radni z uwagi na niski wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej oraz fakt, że 
planowane inwestycje byłyby zbyt dużym 
obciążeniem dla przylegającego układu dro-
gowego (ul. Głowackiego), negatywnie za-
opiniowali trzy wyżej wymienione uchwały.
UCHWAŁA Nr XXIII/190/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

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

Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 roku 
w następujący sposób:

UCHWAŁA Nr XXIII/191/2016
w sprawie projektu przebudowy ul. 
Bronowickiej w zakresie budowy zatok  
postojowych po zmianie warunków projek-
towych.

Radni po wprowadzeniu przez Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu  
w Krakowie zmian warunków i założeń pro-
jektowych (parkowanie równoległe), pozy-
tywnie zaopiniowali ww. projekt. ◁▷

2016 TO OSTATNI ROK
DOFINANSOWANIA

DO 100%
PONIESIONYCH KOSZTÓW

KWALIFIKOWANYCH
WYMIANY PIECA

POTEM:
2017 – dofinansowanie do 80% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych 
2018 – dofinansowanie do 60%
poniesionych kosztów kwalifikowanych
DOGODNE ZMIANY
W PROGRAMIE
OGRANICZENIA NISKIEJ
EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA:
� MOŻLIWOŚĆ BEZGOTÓWKOWEJ
    WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO
� UPROSZCZONE WZORY WNIOSKÓW
    O DOTACJĘ
� LISTA WYKONAWCÓW
    REKOMENDOWANYCH PRZEZ
    GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

NIE CZEKAJ 
ZŁÓŻ WNIOSEK

JUŻ DZIŚ!
Szczegółowe informacje dotyczące za-
sad udzielania dofinansowania można 
uzyskać w Wydziale Kształtowania 
Środowiska UMK, os. Zgody 2 lub pod 
numerem telefonu (12) 616-88-48  
w godz. 750 – 1800, a także wszystkie for-
mularze oraz pomoc w ich wypełnianiu 
(pok. 7). Wzór wniosku wraz z wykazem 
wymaganych załączników jest dostępny 
na stronie www.bip.krakow.pl procedura 
WS-16 oraz w Punktach Obsługi Miesz-
kańców UMK i Kancelarii Magistratu 
plac Wszystkich Świętych 3/4 oraz na 
stronach:

www.bip.krakow.pl
www.ekocentrum.krakow.pl

www.bezpiecni.pl
Mieszkańcy Dzielnicy VI mogą uzyskać 
wszystkie formularze oraz pomoc w ich wy-
pełnianiu, w filii Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w godz. 800-1500 
• Filia nr 7 MOPS Al. Słowackiego 46,
   tel. 12 632 66 20,12 632 21 46
   e-mail: f7@mops.krakow.pl




