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30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Godziny Przyjmowania 
Mieszkańców: 

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

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

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu – wtorek, godz. 1000-1100 
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za 
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:

Alicja Gackiewicz, – e-mail: alicjagackiewicz@op.pl; tel. 660 637 090  
z-ca przewodniczącego                      
Jerzy Kopacz – e-mail: jurkop45@interia.pl 
Agata Pasionek-Sacha – e-mail: agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
Adam Goch – e-mail: adamgoch@wp.pl; tel. 602 369 499

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

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl
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MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

13 PROJEKTÓW
W BRONOWICACH I MYDLNIKACH

Oficjalnie budżet obywatelski 
w Krakowie realizowany jest 

od 2013 roku, kiedy Bronowice wraz 
z trzema innymi Dzielnicami przepro-
wadziły pilotażową wersję. Ubiegło-
roczna edycja zniechęciła wiele osób 
do aktywnego uczestnictwa z powodu 
zwycięskiego projektu „Skrzydła Kra-
kowa”, który wywołał wiele kontrower-
sji. Głosy na projekt zbierali opłaceni 
ankieterzy, a decyzje, jak zrealizować 
to zadanie były kilka razy zmieniane. 
Renomę budżetu psują również wciąż 
niezrealizowane zadania, jak na przy-
kład projekt montażu tablic smogo-
wych, informujących o zanieczyszcze-
niu powietrza. Ostatecznie trzy takie 
tablice zostaną w końcu zamontowane 
jesienią br. Z drugiej edycji budżetu 
wciąż nie powstał tor motocyklowy. 
Do końca czerwca ma być gotowy jego  
projekt.

W tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego krakowianie mają do wy-
dania 12 mln 145 tys. zł, a w tym 10 mln  
na zadania ogólnomiejskie i ponad  
2 mln na zadania dzielnicowe. Zakoń-
czył się już etap składania projektów. 
W sumie zgłoszono 587 projektów, 
które do końca maja mają zostać zwe-
ryfikowane przez odpowiednie jed-
nostki miejskie. 

Listę zadań poznamy 2 czerwca, 
następnie będzie czas na ewentualne 
odwołania. Ostateczna lista ogłoszona 
będzie do 12 czerwca. Głosowanie za-
planowano na 16 czerwca i potrwa do 
końca miesiąca. Wyniki poznamy do 
31 lipca. 

1. BEZPIECZNY CHODNIK UL. BALICKA
Przedmiot projektu: Remont nawierzch- 
ni chodnika przy ul. Balickiej na odcin-
ku od ul. Brzezińskiego do posesji przy 
ul. Balickiej 325, Kraków po stronie 
północnej.

2. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY
     ZSO NR 8 W KRAKOWIE
Przedmiot projektu: Celem projektu 
jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej 
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 
Dzielnicy VI przez zakup sprzętu do 
uprawiania różnych sportów dla ZSO 
nr 8 i przynależnego Orlika.

3. MALI RATOWNICY
Przedmiot projektu: W ramach projek-
tu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi 
szkolenia z pierwszej pomocy przed-
medycznej wraz z obsługą AED (au-
tomatyczny defibrylator zewnętrzny). 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 
jest realizatorem programu „Poprawa 
stanu bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Miasta Krakowa w za-
kresie dostępności pomocy przedme-
dycznej”, którego częścią jest Krakow-
ska Sieć AED – Impuls Życia.

4. MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA SALI
     SPORTOWEJ SP 50 W KRAKOWIE
Przedmiot projektu: Niniejszy projekt 
zakłada prace z zakresu koniecznej 
modernizacji nagłośnienia sali gim-
nastycznej SP 50 w Krakowie, w celu 
usprawnienia funkcjonowania do-
tychczasowej instalacji nagłaśniającej,  
a tym samym optymalizację i uspraw-
nienie obiektu.

5. MULTIMEDIALNE STUDIO EDUKACYJNE
Przedmiot projektu: W edukacji dzie-
ci wciąż często panuje przekonanie, 
wedle którego materiały i pomoce dy-
daktyczne tworzone są tylko przez do-
rosłych, a młodzi uczniowie powinni 
być jedynie ich biernymi odbiorcami. 
Tymczasem warto zwrócić uwagę na 
znaczący potencjał twórczy drzemiący  

w dzieciach, którego wykorzystanie 
może przyczynić się do wzrostu jako-
ści działań edukacyjnych, podejmowa-
nych w przedszkolach i szkołach. 

6. OŚWIETLENIE ODCINKA ULICY 
     I CHODNIKA – UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK
Przedmiot projektu: Wykonanie chod-
nika oraz zainstalowanie oświetlenia 
ulicznego między przystankiem Kolei 
Małopolskich Kraków-Zakliki a ulicą 
Zygmunta Starego, w ciągu ul. Zakliki  
z Mydlnik. Obecnie dojście do przy-
stanku kolejowego wymaga od pie-
szych brodzenia w błocie w całkowi-
tych ciemnościach lub zejścia na jezd-
nię w ciągu już bardzo ruchliwej ulicy.

7. PRZEJŚCIE DO TUNELU PODZIEMNEGO 
Przedmiot projektu: Wykonanie chod-
nika dla pieszych przy nowo powsta-
łej realizacji mieszkalnej – Mieszkaj  
w Mieście – z przejściem podziemnym 
pod torami. Długość inwestycji to mak-
symalnie 30 m.b., a połączenie tych in-
westycji znacznie ułatwi komunikacje 
pieszą w Bronowicach. 

8. SKWER MIEJSKI – ZIELONA BARIERA
     OCHRONNA BRONOWIC
Przedmiot projektu: Proponowany 
skwer miejski zwiększy walory este-
tyczne i użytkowe Bronowic, będąc 
dostępnym w sposób  nieograniczony 
dla wszystkich mieszkańców. W tym 
celu proponujemy dokonanie nasadzeń 
drzew (w ilości 40 sztuk) i krzewów 
(w ilości 40 sztuk), zwłaszcza liścia-
stych, dostarczających więcej tlenu niż 
drzewa iglaste. Sugerowane gatunki to 
m.in. drzewa, takie jak: kasztanowiec, 
jesion, klon pospolity, lipa srebrzysta 
oraz krzewy: różne odmiany tawuł, 
forsycja pośrednia i berberysy. 

9. SPORTOWE SOBOTY – EDUKACJA
     SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przedmiot projektu: W swojej genezie, 
projekt zakłada organizację bezpłat-
nych ogólnorozwojowych zajęć spor-
towych z elementami różnych sportów 
drużynowych dla dzieci i młodzieży  
w przedziale wiekowym 6-18 lat, z wy-
różnieniem co najmniej trzech kategorii 

Mieszkańcy Bronowic zgłosili razem 13 
projektów: 
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WIĘCEJ BLOKÓW NA TERENIE
PO DAWNYM MOTELU KRAK?

◁▷

Na stronie www.budzet.dialoguj.pl, w zakładce 
projekty, znajduje się szczegółowy opis wszyst-
kich zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatek-
siego 2017 projektów. Zarówno dzielnicowych, 
jak i ogólnomiejskich.

wiekowych, w podgrupach. Zajęcia 
mają na celu edukację oraz aktywiza-
cję sportową najmłodszych mieszkań-
ców dzielnicy, pełniąc istotną funkcję 
profilaktyki prozdrowotnej i pobudza-
nia świadomości w zakresie znaczenia 
„zdrowego trybu życia”, aktywizację 
społeczną, zminimalizowanie skutków 
spędzania czasu wolnego przez dzieci  
i młodzież bez opieki dorosłych, wdra-
żanie młodzieży do uprawiania czyn-
nego wypoczynku, promowanie proz-
drowotnych, społecznych, wychowaw-
czych i edukacyjnych wartości sportu 
oraz przeciwdziałanie chorobom cy-
wilizacyjnym (w tym nadwadze i oty-
łości), wykluczeniu społecznemu oraz 
zjawiskom patologii społecznej. 

10. TRASA KULTUROWA BRONOWICE
        MAŁE – MYDLNIKI
Przedmiot projektu: Głównym zało-
żeniem projektu jest wytyczenie tra-
sy kulturowej na terenie dzielnicy VI, 
która prowadziłaby z Bronowic Małych 
do Mydlnik, uwzględniającej wszystkie 
ważne obiekty historyczne występują-
ce na terenie Dzielnicy VI.

11. UPRAWIAJ SPORT W TAK PIĘKNYCH 
       OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY
Przedmiot projektu: Urządzenie wielo-
funkcyjne służące do ćwiczeń fizycz-

nych, które powinno mieć wiele stano-
wisk umożliwiających ćwiczenie kilku 
osobom w tym samym czasie, niezależ-
nie od siebie.

12. WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA 
SPORTOWEGO PRZY SP 93 IM. L. RYDLA
Przedmiot projektu: Zadanie polega na:
– demontażu wierzchniej warstwy bo-

iska sportowego, pokrytego obecnie 
granulatem SBR; 

– wykonaniu ewentualnych reparacji 
podbudowy; 

– pokryciu boiska nową warstwą gra-
nulatu typu EPDM;

– wymalowaniu linii, montażu bramek 
itp.

13. ZATOKI PARKINGOWE BRONOWICKA 71
Przedmiot projektu: Zatoka parkingowa 
powinna być usytuowana za wyjazdem 
z ul. Czepca w stronę Balic. Wstępne 
konsultacje z Inspektorami ZIKIT po-
twierdzają możliwość wybudowania 2 
lub 3 miejsc postojowych. Przewidzia-
no parkowanie równoległe w stosunku 
do chodnika i ulicy. 

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Gazety 

Bronowickiej”, w artykule dotyczącym 
wyników konsultacji społecznych na 
temat wprowadzenia strefy płatnego 
parkowania w Dzielnicy VI Bronowice, 
na stronie 6 wkradł się błąd. W tabelce 
przedstawiającej rozkład głosów na po-
szczególnych ulicach w nagłówku omył-
kowo zamienione zostały pozycje –  
opinia pozytywna z opinią negatywną, 
za co najmocniej przepraszamy. Prawi-
dłowa tabelka, zgodna z informacjami 
zawartymi w artykule, przedstawia się 
następująco:

Rozkład głosów na poszczególnych ulicach.

Nazwa
ulicy

Opinia 
pozytywna

Opinia 
negatywna

Przybyszewskiego       53  3
Gabrieli Zapolskiej        8  10
Wesele        12  4
Rydla        79  10
Bronowicka       22  15
Lea        53  3
Szablowskiego       7  1
Stańczyka       2  1
Krzywy Zaułek      10  2
Cicha        5  2
Rodakowskiego       6  4
Piastowska       3  3
Staszczyka       6  1
Wallek-Walewskiego    1  16
Zarzecze        18  3
Armii Krajowej       1  1
Altanowa       —  1
Złoty Róg       —  16
Czepca       —  7
Wjazdowa      —  5
Szlachtowskiego        8  3
Halczyna       —  2
Jadwigi z Łobzowa      10  4
Sewera        6  —
Górna        2  2
Żelechowskiego       9  7
Krakusów       2  27
Młodej Polski      —  3
Bandtkiego       3  3
Św. Wojciecha       1  1
Kołowa        13  10
Drzymały        7  —
Kunickiego       2  —
Suma głosów:    349  170

Nadesłane
 opinie

5 %

31 %

64 %

Pozytywna

Negatywna

Odrzucone

Z S O  7
KR AKÓW
CRACOVIE

WIELKIE 
ŚWIĘTOWANIE 

To już 25 lat w Dzielnicy VI Bro-
nowice funkcjonuje niezwykła 

Szkoła łącząca w sobie kultywowanie 
lokalnej tradycji z poznawaniem języka 
francuskiego i kultury krajów francu-
skojęzycznych. Ta jedyna w Krakowie  
i Małopolsce placówka, specjalizująca 
się w nauczaniu dwujęzycznym z języ-
kiem francuskim, w obecnym roku ob-
chodzi 25-lecie XVII Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Młodej Polski w Krakowie. 

6 i 7 kwietnia 2017 r. miał miejsce 
finał obchodów jubileuszowych, w ra-
mach którego Szkoła hucznie świętowa-
ła podczas uroczystej Gali przy Złotym 
Rogu oraz wydarzeń towarzyszących: 
sadzenia drzewa jubileuszowego w par-
ku Młynówka Królewska, Bronowickiej 
Gry Miejskiej – terenowej zabawy dru-
żynowej, Tournee XVII LO – przejazdu 
tramwajem jubileuszowym oraz Zjazdu 
Absolwentów – wieczoru wspomnień. 
Przy tej okazji społeczność szkolna –  
w obecności przedstawiciela Kuratorium 
Oświaty w Krakowie, samego Konsu-
la Francji, zasłużonych twórców sekcji 
dwujęzycznej, byłych dyrektorów i na-
uczycieli, przedstawicieli uczelni oraz za-
przyjaźnionych placówek edukacyjnych, 
w tym belgijskiej szkoły, i innych insty-
tucji, z którymi współpracuje do dzisiaj –  
z dumą i wzruszeniem wspominała osią-
gnięcia ostatnich 25 lat oraz dzieliła się 
swoją radością z mieszkańcami Krakowa 
i okolic.

PRZY ZŁOTYM ROGU

ciąg dalszy na str. 10 

LIDIA KAPAŁA
Nauczyciel XVII LO

LECIE NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO W XVII LO
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◁▷

Szanowni Państwo, oto kilka in-
formacji dla Mieszkańców Bro-

nowic Małych:
31 marca wraz z radnymi Dziel-

nicy, Waldemarem Antosiewiczem  
i Stanisławem Sikorą, odbyłam spo-
tkanie z Dyrektor ZIKiT ds. Inwestycji 
Panią Iwoną Król. Spotkanie odbyło 
się z naszej inicjatywy i było spowodo-
wane niepokojem o dalsze losy sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Tetmajera i Pasternik. W roku 2016 
były zarezerwowane środki na ten cel, 
niestety ZIKiT nie zdołał zrealizować 
inwestycji, a dowiedzieliśmy się o tym 
w ostatnich dniach grudnia. Sytuacja 
stała się trudna, projekt sygnalizacji  
został już wykonany, niestety ZIKIT-
-owi  zabrakło czasu. Budżet na rok 
2017 został już uchwalony. W związ-
ku z tym, że sygnalizacja miała już być 
zrealizowana, taka pozycja nie zosta-
ła w nim ujęta. Uzyskaliśmy jednak 
wielkie wsparcie naszej Radnej Miasta 
Pani Anny Szybist, a na spotkaniu za-
pewnienie Pani Dyrektor ZIKiT-u, że 
sygnalizacja wkrótce powstanie wraz  
z tzw. „zieloną falą”, a także, że na ten 
cel zostaną przekazane środki w wyso-
kości 1 miliona złotych. Mamy nadzie-
ję, że ta inwestycja wkrótce zostanie 
zrealizowana.

Odrzucone

Odbiór Odpadów zielOnych

Od 3 kwietnia do 8 grudnia br. będzie konty-
nuowany program odbioru odpadów zie-

lonych. Odpady zielone będą odbierane, w do- 
starczonych właścicielom nieruchomości, spe- 
cjalnie oznaczonych workach (można też sto- 
sować inne, własne worki foliowe).
Worki na odpady zielone można odbierać  
w dni robocze (w godzinach urzędowania):
• w siedzibie MPO, ul. Nowohucka 1 
(dyspozytornia, pok. nr 17,w godz. 7:00-15:00)
• w siedzibie Rady Dzielnicy VI  
Przypominamy. Nie należy przechowywać od-
padów zielonych w workach przez zbyt długi 
czas, a także nie należy ich wystawiać na dzia-
łanie promieni słonecznych. Ich gromadzenie 
powinno być dostosowane do harmonogramów 
odbioru. Do worków nie wolno wrzucać innego 
rodzaju odpadów.

MIESIĄC DZIEŃ ODBIORU
maj 4, 11, 18 i 25

czerwiec 1, 8, 16*, 22 i 29
lipiec 6, 13, 20 i 27

sierpień 3, 10, 17, 24 i 31
wrzesień 7, 14, 21 i 28

październik 5, 12, 19 i 26
listopad 2, 9, 16, 23 i 30
grudzień 7

Harmonogram odbioru
odpadów zielonych dla
Dzielnicy VI Bronowice 

w 2017 roku

Wszelkie informacje dostępne są 
pod numerem 801 084 084

Udział w programie nie wiąże się z dodatkową opłatą. 

* odbiór za dni świąteczne tj. 15.06.

BRONOWICE 
   MAŁE

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

- • -

- • -

- • -
- • -

- • -

Worki na „odpady zielone” dla Miesz-
kańców Bronowic Małych pozostawiłam 
w sklepie przy ul. Żeleńskiego oraz w cu-
kierni przy ul. Tetmajera.

W ubiegłym roku ze środków dziel-
nicy rozpoczęliśmy realizację tablic in-
formacyjnych o zabytkach, a ponieważ 
są Państwo zadowoleni z tego pomysłu, 
w roku bieżącym będziemy go konty-
nuować. Projekt jest pilotowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.

Bardzo mi zależało, aby zielone tere-
ny gminne w Bronowicach Małych zo-
stały otoczone opieką: stałym utrzyma-
niem została objęta Struga Bronowicka 
(można dzwonić z interwencją do Za-
rządu Zieleni), natomiast ze środków 
dzielnicy zagospodarowano teren przy 
kapliczce św. Jakuba oraz na skrzyżo-
waniu ulic Pod Strzechą i Tetmajera.  
W kolejce czeka obszar przy parkingu, 
ale najpierw zostanie zrealizowana si-
łownia na otwartym powietrzu.

Wydział Gospodarki Komunalnej  
zarekomendował, jako najbardziej wła-
ściwy i optymalny, wariant linii tram-
wajowej przebiegający z Krowodrzy 
Górki  w rejon pętli przy ul. Sosnowiec-
kiej przez Rondo Ofiar Katynia (tak jak 
Państwo sobie życzyli). Jednakże o dal-
szym losie inwestycji zdecyduje ZIKiT. 
Mam nadzieję, że nie spotka nas roz-
czarowanie. Wraz z radnymi Antosie-
wiczem i Sikorą oraz Sekretarzem TPB 
Janem Urbanowiczem reprezentujemy 
Państwa na spotkaniach i będziemy 
dalej przyglądać się tej inwestycji.

W związku z utrudnieniami związa-
nymi z zamknięciem ulicy Zielony Most, 
na Państwa prośbę zawnioskowałam  
o uruchomienie linii autobusowej umoż-
liwiającej dotarcie do pętli tramwajowej 
Bronowice Małe. Linia taka, w formie 
niewielkiego autobusu, mogłaby wyru-
szać z ulicy Tetmajera (np. z parkingu 
przy tej ulicy), mieć przystanek w rejo-
nie skrzyżowania ul. Tetmajera z ul. Ka-
towicką i dojeżdżać do pętli Bronowice 
Małe, np. kończąc trasę na pętli auto-
busowej przy ul. Filtrowej. Utrudnienia 
związane z przebudową linii kolejowej 
szczególnie dotykają osoby starsze,  
a bardzo długi czas wyłączenia ulicy Zie-
lony Most z użytkowania realnie skazuje 
te osoby na wykluczenie społeczne. Po-
nadto, w znaczący sposób utrudnia im 
zapewnienie podstawowych potrzeb ży-
ciowych (zakup leków i jedzenia).

Pozwolę sobie przypomnieć, że ruch 
pieszy na ul. Zielony Most będzie za-
mknięty w dwóch etapach łącznie przez 
6 miesięcy, a ruch samochodowy aż do 
końca maja 2018 roku. W takiej sytuacji 
przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu 
do jednego pasa pod wiaduktem na ulicy 
Armii Krajowej, koniecznym wydaje się 
zrekompensowanie kłopotów i utrud-
nień na jakie są narażeni mieszkańcy  
w formie dodatkowych połączeń komu-
nikacji zbiorowej, z której również mo-
głyby korzystać dzieci wracające z zajęć 
oraz dorośłi w drodze do i z pracy. W tej 
sprawie czekamy na odpowiedź ZIKiT-u.

Zagospodarowany teren przy kapliczce 
św. Jakuba



KONKURS NA
NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

Laureaci konkursu na Najładniejszą 
Pisankę Wielkanocną:

Dzieci przedszkolne i zerówka
1. miejsce – Mateusz Szczekan
2. miejsce – Kacper Sotfin 
3. miejsce – Filip Przybyłowicz

Klasy I – III 
1. miejsce – Amelia Schechtel
2. miejsce – Helena i Jaś Piwowar
3. miejsce – Zuzanna Kruszniewska
Klasy IV – VI
1. miejsce – Aleksandra Dratwińska
2. miejsce – Miłosz Leja
3. miejsce – Magdalena Broda

Młodzież gimnazjalna i licealna
1. miejsce – Duszan Leja
2. miejsce – Jan Broda
3. miejsce – Wojciech Kądziołek

Dorośli
ex aequo  – Marek Leja
                      Kinga Racoń-Leja
                      Wojciech Buchta

BRONOWICKIE TRADYCJE WIELKANOCNE

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek Piękny zwyczaj dzielenia się „święconym” z potrzebującymi

Jak widać, technika wykonania pisanek była
różnorodna

Kolejny rok pokazał, że potrzeba takiej formy święcenia pokarmów nie zaniknęła wśród miesz-
kańców Bronowic Małych
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Zwycięzcom gratulujemy i wszystkim uczestnikom 
konkursu składamy serdeczne podziękowania.
Zachęcamy do udziału za rok.

W 1897 roku powstał obraz pędzla Włodzimierza Tetmajera, nawiązu-
jący tematyką do obrzędów Wielkiej Soboty – „Święcone w Bronowi-

cach”. Tetmajer oczarowany tą podkrakowską wówczas wsią utrwalał na płótnie 
nie tylko pejzaże i życie jej mieszkańców, ale również tradycje i zwyczaje. Świę-
cenie pokarmów w Bronowicach Małych, w tamtych czasach miało charakter wy-
jątkowy. Dlaczego? Wieś podlegała parafii Kościoła Mariackiego, co wiązało się  
z długą drogą do przebycia, by móc uczestniczyć w kościelnych uroczystościach. 
W Wielką Sobotę, przy Dworze Mariackim mieszkańcy gromadzili się przynosząc 
koszyki z pokarmami, które święcił ksiądz infułat, przybyły na tę okazję z Kościo-
ła Mariackiego. Taki właśnie moment uwiecznił Tetmajer na swoim obrazie, który 
z kolei stał się inspiracją dla Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. Jego członkowie 
postanowili dołożyć wszelkich starań, aby tradycja ta przetrwała. Od lat przed 
kościołem pw. św. Antoniego z Padwy, którego bryła to dawny Dwór Mariacki, 
w samo południe, odbywa się uroczyste święcenie pokarmów, skupiające brono-
wicką społeczność. Jest to też okazja do sąsiedzkich, przedświątecznych spotkań 
i podzielenia się symbolicznym jajkiem. Kolejny rok pokazał, że potrzeba takiej 
formy nie zaniknęła wśród mieszkańców, choć tych rdzennych jest coraz mniej. 

Tradycyjnie już obrzędowi święcenia pokarmów towarzyszył konkurs na 
najładniejszą pisankę, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic  
i Szkołę Podstawową nr 50, przy wsparciu Rady Dzielnicy VI, która była fundato-
rem nagród. W konkursie udział wzięli zarówno dorośli jak i dzieci, co jest najlep-
szym sposobem na zaszczepienie tradycji młodym pokoleniom. 



KONKURS NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia br. po mszy św. o godz. 12 przy ko-
ściele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach 

odbył się XII Parafialny  Konkurs Palm Wielkanocnych w Dzielnicy VI. Zebra-
nych uczestników konkursu, członka Zarządu Dzielnicy VI panią Agatę Pasionek-
-Sachę i parafian powitał  ksiądz Proboszcz Kazimierz Klimczak. 

Jury w składzie: pani Iwona Olczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138, 
pani Anna Żelawska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50, pani Władysława 
Gawlik – Wiceprezes  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Tadeusz Łuszczek – 
Wiceprezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Zofia Fedor – Prezes Para-
fialnego Oddziału Akcji Katolickiej dokonało oceny 40 palm zgłoszonych do kon-

W Mydlnikach padł rekord

ZOFIA FEDOR
KRYSTYNA PIOTROWSKA

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

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

Młodzi laureaci konkursu
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kursu w następujących kategoriach: 
wysokość, pomysłowość i oryginal-
ność oraz włożony wkład pracy. 

W tegorocznym Konkursie I Miej-
sce otrzymała palma o rekordowej 
wysokości, bo aż 9,2 m wykonana 
przez Łukasza Gocha i Pawła Gocha. 
II Miejsce zdobyła palma o wysokości 
6,5 m zrobiona przez Julię i Mikołaja 
Szeląg, a III miejsce przypadło  palmie 
o wysokości 5,80 m autorstwa Marci-
na Parszywki. Wyróżnienie za swoje 
„dzieła” otrzymali: Mateusz i Karoli-
na Starowicz, Antosia Walczyk, Ola  
Kotek oraz Gabrysia i Ania Pałka. 

Pozostali uczestnicy konkursu 
to: Przemysław i Piotr Framel, Kuba 
Kowalczyk, Dominika Burza, Alicja 
Puchała, Patryk Różański, Wiktoria 
Baściuk, Antoś Tomasiewicz, Wikto-
ria Węgielk, Michał i Dawid Salamon, 
Amelia Puchała, Jan Wilk, Paweł 
Ambrozik, Robert Sikora, Gabriela 
Macoń, Natalia i Maksymilian Owca, 
Zuzanna Kaczor, Ada, Asia i Michał 
Henclik, Eliza Piwowarczyk, Mar-
tynka Wawrzeń, Paweł Sikora, Hania 
Piłat, Jan Żurek, Zuzanna Kubcka, 
Lilianna Rychlewska Kłaput, Zuzia 
Rudzka, Tomasz Rudzki, Tymote-
usz Mordka,  Malwina Wrona, Józio 
Walczyk, Wiktoria Skiba,  Michalina 
Szmyt, Błażej Wyżga i Grześ Wyżga.

Wszyscy uczestnicy konkursu  zo-
stali nagrodzeni. Otrzymali medale, 
dyplomy, książki, kasety, baranki. 
Fundatorem nagród była Dzielnica 
VI, a organizatorem konkursu Szkoła 
Podstawowa nr 138 oraz Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy Kra-
ków Mydlniki.

Był to już XII Konkurs i należy 
stwierdzić, że tradycja wykonywania 
Palm Wielkanocnych rozwija się, jest 
żywa, integruje środowisko, inspiru-
je do działalności całe rodziny, two-
rzy niepowtarzalny klimat obrzędów 
wielkanocnych.
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MARGARETA PERČIĆ
Radna Dzielnicy VI
napisz: margareta.percic@gmail.com

Zieleniec przy ul. Piastowskiej obecnie

Ten sam zieleniec po zagospodarowaniu

ZIELEŃ
W BRONOWICACH

Koncepcja zagospodarowania 
zieleni wzdłuż jezdni ulicy Pia-

stowskiej powstaje od połowy 2016 r. 
przy współpracy z Zarządem Zieleni 
Miejskiej, Radą Dzielnicy VI, miesz-
kańcami Bronowic oraz Kołem Arbo-
ris, zrzeszającym studentów Wydziału 
Architektury Krajobrazu przy Politech-
nice Krakowskiej. Ma zostać zreali-
zowana jesienią tego roku. Koncepcja 
obejmie również zieleniec przy przy-
stanku tramwajowym „Głowackiego”. 
W ubiegłym roku odbyły się konsulta-
cje społeczne, podczas których autorzy 
koncepcji przedstawili swoją wizję,  
a mieszkańcy mogli zadawać pytania  
i składać własne propozycje.

Koncepcja Nowej Piastowskiej obj- 
ęła również działkę na rogu ulic Pia-
stowskiej i Lea. Niestety ma ona skom-
plikowany stan prawny. Rada Dzielnicy 
przyjęła już drugą uchwałę w celu za-
inicjowania wykupu przez gminę Kra-
ków prywatnych udziałów w tej działce. 
Przedmiotowa działka znajduje się w naj- 
bliższej okolicy ruchliwego pasa drogo-
wego ulicy Piastowskiej. Działka jest dla 
koncepcji nowej zieleni szczególnie cen-
na, ponieważ stanowi jedyny obszar zie-
lony, na którym możliwe jest utworzenie 
niewielkiego parku (tzw. parku kieszon-
kowego), tak bardzo potrzebnego miesz-
kańcom zabetonowanej i ruchliwej części 
miasta. Po właściwym zaprojektowaniu, 
park kieszonkowy mógłby pełnić funk-
cję filtra zanieczyszczonego powietrza, 
a także mógłby zmienić się w przyjemne 
i atrakcyjne miejsce na spoczynek. Czy 
uda się zagospodarować ten teren ziele-
nią dla mieszkańców, czy powstanie tu 
kolejny budynek? Nie wiadomo.

Poniższe wizualizacje wykonane przez studen-
tów Koła Arboris pokazują, że każdy zieleniec 
może zostać upiększony.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w akcji ukwiecania Brono-
wic. W niektórych parkach już zakwitły żonkile i tulipany.

ZAPRASZA
chętnych do Fortu Skotniki

Celem Centrum jest ochrona przed zapo-
mnieniem losów mieszkańców Rzeczypospo-
litej (w jej obecnych i byłych granicach) pod-
danych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedle-
niom oraz rozpowszechnianie wiedzy na ten 
temat wśród młodzieży szkolnej, studentów, 
społeczności lokalnych. Jednym z głównych 
celów działalności jest również zebranie jak 
największej liczby relacji wspomnieniowych 
od świadków historii, szczególnie Sybiraków 
oraz przymusowo wysiedlonych ze swych do-
mów przez niemieckiego okupanta w czasach 
II wojny światowej. Badania obejmują okres 
przymusowych migracji od Konfederacji Bar-
skiej po czasy represji komunistycznych.

Zapraszamy więc Państwa, którzy chcą się 
podzielić swoimi wspomnieniami (bądź prze-
kazać dokumenty) do kontaktu lub wizyty  
w siedzibie Centrum – Forcie Skotniki. Prosi-
my o wcześniejszy kontakt telefoniczny, aby 
umówić się na konkretną datę spotkania. Po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym moż-

na też zwiedzić (indywidualnie lub grupowo) 
fort, w którym znajduje się ekspozycja muze-
alna, a także wziąć udział w warsztatach pro-
wadzonych przez członków Centrum.

Fort Skotniki
30-397 Kraków
ul. Kozienicka 24 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
tel. 512 861 280, 512 243 463, 512 852 707
e-mail: przymusowemigracje@gmail.com
www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl

Wizyta w Forcie  jest 
bezpłatna.

Działka na rogu ul. Piastowskiej i ul. Lea

Proponowane zagospodarowanie ww. działki

Jest to ostatnia szansa, aby zobaczyć ten zabytkowy 
budynek. Wkrótce wewnątrz fortu będzie prowadzo-
ny remont w czasie, którego fort będzie zamknięty.

W skład Centrum wchodzą:
▪ Muzeum zsyłek, wypędzeń i przesiedleń

Polaków
▪ Jednostka badawcza zajmująca się

przymusowymi migracjami Polaków
▪ Biblioteka  i  Archiwum   Centrum   Dokumentacji  

Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.



MYDLNIK I

maj
9 maja, wtorek godz. 10:00
Mydła ekologiczne – warsztaty
16 maja, wtorek godz. 10:00
Podróżowanie z dzieckiem przez świat
23 maja, wtorek godz. 10:00
Spokojny sen dziecka – wykład
30 maja, wtorek godz. 10:00
Domowe zabawy plastyczne z dzieckiem

Wstęp 1 zł, obowiązują zapisy

Klub Kultury MYDLNIKI
ul. Balicka 289 tel. 533 356 008

Projekt wspierający rozwój ro-
dzin z dziećmi oraz oczekują-

cych potomstwa. Dzieci się bawią, 
a rodzice odpoczywają, rozmawiają 
ze sobą, wymieniają się doświad-
czeniami, uczą. W Strefie w naszym 
Klubie czekają na nich również inte-
resujące spotkania ze specjalistami 
oraz rodzinne warsztaty.

Przyjazna i bezpieczna przestrzeń, jaką jest „Strefa Rodzica”, wychodzi naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Mają oni okazję do spotkań m.in. z psy-
chologiem, pedagogiem, położną, plastykiem, czy dietetykiem. Oprócz konsulta-
cji specjalistycznych odbywają się zajęcia angażujące całe rodziny, propagujące 
wspólne spędzanie czasu, uczące twórczego podejścia do zabawy i sprzyjające 
rozwojowi umiejętności interpersonalnych.

Nowość!
W ramach programu organizujemy 
również zajęcia ruchowe:

środa godz. 11:30-12:30 
Fit Mama (wstęp 1 zł)

czwartek godz. 10:30-11:30 
Pilates (wstęp 1 zł)

Zapraszamy do zapisów!

ZAPRASZAKLUB KULTURY

tel. 12 637 97 12; 
       533 356 008
e-mail: mydlniki@dworek.eu

Zapisy
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XXXVII sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 9 marca 2017 r. Pod-
jęto następujące uchwały:

◁▷

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

UCHWAŁA Nr XXXVII/268/2017
w sprawie zbycia działki nr 74/2/B obr. 2 
Krowodrza przy ul. Błażeja Czepca.

Radni negatywnie zaopiniowali zbycie 
ww. działki w celu poprawy warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległej 
składającej się z działki nr 74/3 stanowiącej 
przedmiot użytkowania wieczystego osoby 

LECIE
NAUCZANIA

DWUJĘZYCZNEGO
W XVII LO

Historia placówki sięga roku 1831, 
kiedy rozpoczęła działalność Szkoła Pod-
stawowa nr 35, która zostanie wznowio-
na od 1 września 2017 r. W 1990 roku 
powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 7, w ramach którego zaczęło funkcjo-
nować, obok Szkoły Podstawowej nr 35, 
XVII Liceum Ogólnokształcące. W 1992 
roku Szkoła przy Złotym Rogu, jako jed-
na z pięciu szkół w Polsce podjęła wy-
zwanie i wzięła udział w eksperymencie 
nauczania dwujęzycznego, który przy-
niósł jej kolejne lata sukcesów i satys-
fakcji trwające aż do dnia dzisiejszego. 
Zgodnie z reformą edukacji w 2002 za-
kończył się proces przekształcania Szko-
ły Podstawowej nr 35 w Gimnazjum nr 
18. Obecnie zarówno w Gimnazjum jak 
i w Liceum funkcjonują oddziały dwuję-
zyczne z językiem francuskim oraz klasy 
o tradycyjnym systemie nauczania. 

W klasach dwujęzycznych ucznio-
wie uczą się przedmiotów w języku ob-
cym, biorą udział w wielu wymianach 
międzynarodowych, osiągają sukcesy  
w konkursach i olimpiadach języka fran-
cuskiego, przystępują do dwujęzycznego 
egzaminu maturalnego. Kadrę pedago-
giczną tworzą doświadczeni nauczycie-
le, w tym przygotowani do pracy w sys-
temie dwujęzycznym, którzy współpra-
cują z Ambasadą Francji w Warszawie, 
Instytutem Francuskim w Krakowie 
oraz szkołami we Francji i w Belgii.

Od ćwierćwiecza jakość kształce-
nia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest 
promocją wysokiego poziomu edukacji 
w Krakowie i Małopolsce. Wśród swo-
ich absolwentów placówka ma byłych 
uczniów klas dwujęzycznych i trady-
cyjnych, którzy świetnie radzą sobie na 
wymagającym rynku w kraju i poza gra-
nicami, podkreślając wartość nauczania 
dwujęzycznego oraz specyfikę jedynej  
i niepowtarzalnej Szkoły. Ostatnie wy-
darzenia przy Złotym Rogu 30, w tym 
szereg spektakularnych wspaniałych 
przedsięwzięć podejmowanych wspól-
nie przez uczniów, nauczycieli, rodziców 
i sympatyków ZSO nr 7, jeszcze mocniej 
uświadamiają, że jest to niesamowite 
miejsce kształtujące nietuzinkowych 
ciekawych ludzi, przyciągające pasjona-
tów, mające w sobie ogromny potencjał.

Jest blisko północy w piątek 7 kwietnia 
2017 roku. Wysiadam z samochodu mojej byłej 
uczennicy Moniki.

Pozostali pojechali dalej na Kazimierz… 
Jeszcze im mało! Siedzieliśmy w Tratorii ponad 
trzy godziny.

Mówili głównie Oni. Ja przecież byłem 
epizodem ich młodości. Uczyłem ich zaledwie 
dwa lata. Jeszcze bez dyplomu. Student historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wciągnięty w eks-
peryment przez Dyrektora mojego liceum, który 
wiedział, że mówię po francusku.

Moja koleżanka – powiedział – organizuje 
sekcję nauczania po francusku w XVII Liceum 
Ogólnokształcącym na ulicy Złoty Róg. Jesteś 
zainteresowany? Oczywiście, że byłem. Praco-
wałem ciężko. Dyplom przesunął się o rok. Czy 
ich czegoś nauczyłem? Chyba niewiele. Chyba 
sam więcej skorzystałem. Szkolenie w Paryżu 
dwa miesiące. Wtedy 1994 roku, to było coś. Zre-
zygnowałem po dwóch latach. Wybrałem mieć  

a nie być. Wtopiłem się w tłum ludzi spieszących 
do pracy na ósmą.

Pozostał żal, że nie podjąłem trudu bycia 
przewodnikiem dla młodzieży. Inni zostali. 
Okazali się silniejsi: Ania, Ula, Helenka, Marek. 
Walczą. Są też inni. Ciągle pojawiają się nowi 
Judymowie i Siłaczki. Wstają rano do pracy. 
Próbują swoich uczniów czegoś nauczyć. Czasa-
mi wbrew ich woli, mimo zmieniających się oko-
liczności: podstawówka, gimnazjum, liceum. 
Przecież to musi działać. W każdym układzie. 
Wielki szacunek Koleżanki i Koledzy.

Dzisiaj przyszedł czas satysfakcji. Mija 25 
lat. Na akademii, Pan Konsul Republiki Fran-
cuskiej pięknie wyliczył (po polsku), mnożąc 
uczniów – klasy – roczniki; wyszło 1300 absol-
wentów. Piękny bilans. 

Co się z Nimi stało? Pracuję w dużej kor-
poracji w pobliżu. Wyliczyliśmy około 20 osób 
różnych roczników. Sam pracowałem z kilkoma 
nawet z „moją uczennicą”. Wszyscy kompetent-
ni. Dobrze się z nimi pracuje. Możliwe, że Ola 
będzie kiedyś moją szefową.

Dziś wieczorem poznałem inne historie. 
Inżynierowie, prawnicy, pracownicy naukowi, 
matki polki, artyści spełnieni i niespełnieni. Do-
brze żyją. Uczciwie. Realizują swoje marzenia. 
Adrian zawsze chciał sprzedawać samochody. 
Dzisiaj przyznaje – to dzięki szkole może to ro-
bić na skale europejską. Takiej przyszłości pra-
gnąłbym dla swojego dziecka. Liczę, że się uda. 
Nie naciskałem. Ania sama wybrała siedem-
nastkę. Poczytała posty uczniów. Nie wybrała 
sekcji dwujęzycznej. Sama musi się uczyć tego co 
ją interesuje. Nauczyciele są przecież ci sami... 
Po roku widzę, że nie żałuje swojego wyboru.

A Bronowice. Co one mają z tym wspól-
nego? Magia miejsca? Fantazje wyniesione ze 
szkoły? Młoda Polska. Nie wiem dlaczego tak 
lubię Wyspiańskiego. Obrazy Wyczółkowskiego 
i Malczewskiego. I te dziwne zestawienia: in-
teligencja szalejąca na wiejskim weselu, chłopi 
czytający gazety o Chinach.  

Taki dziwny polski zaścianek, z którego tak 
blisko do Europy. Zaścianek, który przyciąga.  
Elodi i Marc przylecieli z Belgii na ten jeden 
dzień. Dlaczego? A może to duch Hogwartu uno-
szący się na socjalistyczną bryłą  siedemnastki.

PONIŻEJ WSPOMNIENIA BYŁEGO NAUCZYCIELA 
ZDZISŁAWA  RAKA  Z  JUBILEUSZOWEGO  SPOTKANIA:

— • —
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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.

prawnej. Rada Dzielnicy VI planuje w tym 
miejscu budowę parkingu ogólnodostęp-
nego z uwagi na bardzo duży deficyt miejsc 
postojowych w tym obszarze. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/269/2017
w sprawie zmiany prawa użytkowania wie-
czystego działek nr 239/22 i 239/26 obr. 
49 Krowodrza.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmianę 
prawa użytkowania wieczystego ww. dzia-
łek za nieruchomość składającą się z działki 
nr 239/21 obr. 49 Krowodrza stanowiąca 
własność Gminy Miejskiej Kraków. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2017
w sprawie koncepcji budowy ścieżki rowe-
rowej .

Pozytywnie zaopiniowano koncepcję 
budowy ścieżki rowerowej od ul. Przyby-
szewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz 
Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa.
UCHWAŁA Nr XXXVII/271/2017
w sprawie projektu budowy ciągu pieszego 
przy ul. Brzegowej.

Wyżej wymieniony projekt budowy cią-
gu pieszego na działkach nr 246/3, 246/8, 
246/9 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza, dział-
ce nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza 
oraz działkach nr 328/2, 342 obr. 48 jedn. 
ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Kra-
kowie radni zaopiniowali pozytywnie. 
UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2017
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.

Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady 
Dzielnicy VI z 07.07.2016 roku z uwzględ-
nieniem Uchwały Nr XXVIII/221/2016 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 25.08.2016 
roku oraz Uchwały Nr XXXV/252/2017 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 19.01.2017 
roku w następujący sposób: kwotę 10 000 zł 
z zadania: „Remonty dróg, chodników 
i oświetlenia” (Budowa, modernizacja, 
prace remontowe miejskiej infrastruktu-
ry drogowej w zakresie dróg wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w § 66 ust.1 
statutu) na zadanie: „SP Nr 50 – Święto ul. 
Tetmajera” (Lokalne wydarzenia: oświa-
towe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne). 
Nastąpiła również zmiana realizatora zada-
nia z ZIKiT na ZEO.
Kwota na zadanie: „Remont dróg, chodni-
ków i oświetlenia” po uwzględnieniu & 1 
niniejszej uchwały wynosi 392 702 zł, re-
alizator: ZIKiT.
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/2017
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII 
/212/2016 Rady Dzielnicy VI Bronowice  
z 7 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowa-
nia środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017.

Postanowiono o rozdysponowaniu do-
datkowych środków wydzielonych do dys-
pozycji Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 
2017 zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

NAZWA ZADANIA REALI-
ZATOR

KWO-
TA

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

2 000 
zł

ZSO nr 8 - adaptacja pomiesz-
czeń po lokatorze

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

52 200
zł

Wymiana siedzisk w amfite-
atrze na os. Widok – konty-
nuacja

ZZM 43 200
zł

Projekt siłowni street wor-
kout, rozbudowy ogródka 
jordanowskiego i siłowni dla 
seniorów w pasie Młynówki 
Królewskiej na wysokości ul. 
Drzymały

ZZM 9 000
zł

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ ZIKiT 35 000

zł
Przebudowa ul. Pileckiego – 
wykonanie projektu (WPF)

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

5 800
zł

Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla procedury ZI-
KiT, wykonanie obramowania 
granitowego oraz usadowie-
nie cokołu i montaż tablicy 
poświęconych wojskowym z 
Czechosłowacji

CM 
im. H. 

Jordana

4 800
zł

Projekt edukacyjny „Obywa-
tel – Uczeń”

CM 
im. H. 

Jordana

1 000
zł

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA OŚÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH SO

6 080
zł

Zajęcia usprawniające w wo-
dzie

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

18 000
zł

SP nr 50 – Jubileusz 200 lat 
Oświaty Bronowickiej ZEO 3 700

zł

Przedszkole nr 137 – jubileusz 
placówki ZEO 2 000

zł

SP nr 153 – jubileusz placówki ZEO 2 000
zł

Zakup maszyn do szycia dla 
Klubu Kultury „Mydlniki”

CK 
Dworek  
Biało-
prąd-
nicki

4 000
zł

Zajęcia z zakresu nauki szycia, 
w tym zakup materiałów dla 
Klubu Kultury „Mydlniki”

CK 
Dworek  
Biało-
prąd-
nicki

2 000
zł

ZSB nr 1 – wycinka drzew ZSB nr 1 4 300
zł

OBSŁUGA ADMINISTRACYJ-
NO-BIUROWA OU

2 430
zł

Umowa – zlecenie

SUMA 121 510 zł

OBSZAR OBJĘTY KONSULTACJAMI W SPRAWIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

UCHWAŁA Nr XXXVII/274/2017
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącym wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego, zadania 
inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w la-
tach 2017-2018.

Radni zawnioskowali do Prezydenta 
i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zada-
nia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. 
Pileckiego” zgodnie z poniższym zestawie-
niem:
Nazwa zadania: Przebudowa ul. Pileckiego.
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa 
poruszającym się ulicą .
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2017 wykonanie projektu 35 000 zł 

2018 realizacja zadania 400 000 zł

UCHWAŁA Nr XXXVII/275/2017
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego inicjatywy uchwało-
dawczej w Radzie Miasta Krakowa w kwe-
stii wprowadzenia strefy płatnego parko-
wania na obszarze wskazanym przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowic.

Rada Dzielnicy VI Bronowice zawnio-
skowała do Prezydenta Miasta Krakowa  
o złożenie do Rady Miasta Krakowa projek-
tu uchwały w sprawie wprowadzenia strefy 
płatnego parkowania na terenie Dzielnicy 
VI Bronowice w obszarze niżej wymienio-
nych granic: od północy tory kolejowe, od 
wschodu ul. Głowackiego i Piastowska, 
od południa i zachodu ul. Armii Krajowej.  
W załączeniu mapka z oznaczonym obsza-
rem stanowiąca integralną cześć uchwały.

◁▷
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