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CZEKAJĄC NA PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
 PRZESTRZENNEGO „BRONOWICE – WESELE”...

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

rzenia planu zagospodarowania prze-
strzennego „Bronowice – Wesele”, po-
przez udział w dyskusjach publicznych 
oraz składanie wniosków i uwag.

Stowarzyszenie Mieszkańców Bro- 
nowic było i jest stroną w postępowa-
niach toczących się w Wydziale Ar-
chitektury i Urbanistyki o wydanie 
warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu dla inwestorów, którzy 
dla zysków gotowi są zabudować każdy 
skrawek zieleni. Stowarzyszenie wystę-
puje przed Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym i Sądem Administra-
cyjnym, przedstawiając argumenty 
mieszkańców oparte na rzetelnych 
analizach i ekspertyzach.

Rada Dzielnicy negatywnie opi-
niowała warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu dla inwestycji 
sprzecznych z oczekiwaniami miesz-
kańców. Składała uwagi do Studium 
i planów zagospodarowania prze-
strzennego, a także podjęła uchwałę  
w sprawie kupna przez Gminę Miejską 
Kraków działki nr 437/24 obręb Kro-
wodrza, na której w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku zaplanowany 
został i zrealizowany przez Spółdziel-
nię „SANEL” park z układem alejek 

spacerowych, drzewami, krzewami,  
w których znalazły sobie miejsce chro-
nione gatunki zwierząt, głównie ptaki. 
Park ten stanowił miejsce rekreacji  
i wypoczynku dla niepełnosprawnych 
pracowników SANELU. 

Pomimo tego, że zostanie uchwalo-
ny plan, to osobiście odczuwam wielki 
niedosyt, gdyż w roku 2011 zabezpie-
czone były w Budżecie Miasta środki fi-
nansowe na zakup „Parku SANEL”, jak 
również na wynajem budynków Sanelu 
w celu realizacji społecznego projektu, 
polegającego na utworzeniu Centrum 
Integracji Społecznej w ramach rządo-
wego Programu „Ekonomii Społecznej”.

W dzierżawionych budynkach 
znalazłyby swoje miejsce organiza-
cje pozarządowe, działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych i seniorów. 
Inkubator Przedsiębiorczości dla Osób 
Niepełnosprawnych, Filia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Grodz-
kiego Urzędu Pracy, a także Centrum 
Aktywności Seniora.

Niestety tak się nie stało, albo-
wiem Spółdzielnia SANEL nie przyjęła 
propozycji złożonej przez Prezydenta 
Miasta Krakowa i nie doszło do nawią-
zania ścisłej współpracy.

impulsem, który przyczynił 
się w grudniu 2011 roku do 
powstania Stowarzyszenia 
Mieszkańców Bronowic, ma- 
jącego na celu działania na-
kierowane na rzecz zachowa-
nia ładu architektonicznego 
i urbanistycznego miasta, 
ochrony terenów zielonych, 
a w szczególności zwierząt, 
roślin i dziedzictwa przyrod-
niczego.

Przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI oraz członko-
wie Zarządu Stowarzyszenia 
przez pięć lat, do dnia dzisiej-
szego odbyli dziesiątki spo-
tkań z władzami Miasta Kra-
kowa i SANELU, uczestniczy-
li w procesie tworzenia Stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa,  
a później w procesie two-

Pięć lat starań, a właściwie 
wspólnej walki Rady Dzielnicy 

VI Bronowice i Stowarzyszenia Miesz-
kańców Bronowic w sprawie ochrony 
„Parku SANEL”, powinno zakończyć się 
sukcesem, pod warunkiem, że na paź-
dziernikowej sesji Rady Miasta Krako-
wa, radni uchwalą plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego „Bronowice – 
Wesele”.

Wszyscy czekamy z niecierpliwo-
ścią na ten moment, kiedy postawiona 
zostanie przysłowiowa „kropka nad i” 
i teren zielony, graniczący z Parkiem 
Młynówka Królewska zostanie uchro-
niony przed zabudową.

Ostry sprzeciw społeczny prze-
ciwko zabudowie „Parku SANEL” był 
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BRONOWICE 
   MAŁE

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

Szanowni Państwo, w związku  
z inwestycją o nazwie „Dobudo-

wa oświetlenia na skrzyżowaniach ulic 
Katowickiej z Tetmajera i Boya Żeleń-
skiego”, sfinansowanego przez Dziel-
nicę VI, chciałam napisać kilka słów 
wyjaśnienia odnośnie czasu realizacji 
i samej inwestycji. O doświetlenie wy-
żej wymienionego skrzyżowania pro-
sili Państwo już dawno temu, niestety 
budżet dzielnicy jest często planowany 
z ponad rocznym wyprzedzeniem. Na 
przykład budżet na rok 2017 uchwalo-

ny został w czerwcu 2016 roku, dlatego 
niekiedy trzeba dość długo czekać, na-
wet na bardzo istotne inwestycje. 

Zgłaszają również Państwo, i słusz- 
nie, że nowe ledowe lampy nie wyglą-
dają dobrze w sytuacji, gdy pozostałe 
lampy są nadal sodowe. Niestety zgod-
nie z zarządzeniem Dyrektora ZIKiT 
w Krakowie już nie ma możliwości za-
montowania nowych lamp sodowych. 
ZIKiT tłumaczy to około 50 procento-
wymi oszczędnościami w eksploatacji 
takiego oświetlenia.
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Kapliczka św. Jakuba

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
(TPB) opracowuje projekt 20 tablic in-
formacyjnych o zabytkach. Z budżetu 
dzielnicy w bieżącym roku zostanie po-

kryty koszt projektu, a jego realizacja 
nastąpi w latach kolejnych. 

Bardzo zależy mi również na zago-
spodarowaniu skwerów przy kapliczce 
św. Jakuba, przy ul. Tetmajera oraz zie-
leni na parkingu, także przy tej ulicy. 
Jest już opracowany projekt nasadzeń 
przy kapliczce, niestety do pierwszego 
przetargu nie zgłosił się żaden wyko-
nawca. Czekamy na wyniki kolejnego 
przetargu i mam nadzieję, że prace 
zostaną wykonane w tym, a najpóźniej 
w przyszłym roku (nad tym projektem 
czuwa również TPB).

Powiedz stop rakowi jelita grubego – 
zrób bezpłatną kolonoskopię

W ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego Szpital Spe-
cjalistyczny im. Stefana Żeromskiego prowadzi bezpłatne badania kolonoskopii  
u pacjentów po 40. roku życia. 

Zapraszamy na konsultacje do lekarzy, którzy odpowiedzą na każde pytanie 
pod nr tel. 12 622 95 53 (codziennie w godz. 8-15)

Rejestrować się można poprzez wysłanie e-maila na adres:
badania.pbp@zeromski-szpital.pl

lub bezpośrednio w rejestracji szpitalnej – os. Na Skarpie 66.

 Do badań kwalifikują się:
• wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego;
• osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzi-

nie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, 
dzieci) z rakiem jelita grubego;

• osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypad-
ku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej. Do badań nie są kwali-
fikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat!

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą 
giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpo-
wiednio oczyścić jelito. Dokładnej instrukcji lekarz udzieli po ustaleniu terminu 
badania.

Badania finansowane są przez Ministerstwo Zdrowia

Od początku października wła-
dze Krakowa wprowadziły 

znaczące zmiany w funkcjonowaniu 
KMK. Dodatkowe kursy zyskały naj-
popularniejsze linie. Wzmocniono 
również ważne ciągi komunikacyjne, 
jak Aleje Trzech Wieszczów. Zmiany 
te mają na celu ograniczenie ruchu 
samochodowego w centrum Krakowa, 
a zwiększenie częstotliwości kursów 
popularnych linii tramwajowych i au-
tobusowych ma zachęcić krakowian do 
zmiany formy przemieszczania się po 
mieście.
Wprowadzono m.in. nową linię 511 kursu-
jącą na trasie: Przybyszewskiego – Armii 
Krajowej – Nawojki – Czarnowiejska – al. 
Mickiewicza – al. Słowackiego – Pawia – 
tunel św. Rafała Kalinowskiego – Lubomir-
skiego – Brodowicza – Olszyny – Pilotów – 
Bora-Komorowskiego – Okulickiego –  
Jagiełły – Architektów – Os. Na Stoku. 
Linia będzie kursowała co 15 minut, tylko  
w godzinach szczytu w dni powszednie. 

Wzmocnienia
Komunikacji Miejskiej

Szczegółowe informacje, dotyczące wszystkich 
wprowadzonych zmian na stronie:

www. kmkrakow.pl
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KOMISJA ZIELENI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA

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

W ubiegłym roku po raz 
pierwszy przy Radzie 

Dzielnicy VI Bronowice została powoła-
na Komisja Zieleni i Ochrony Środowi-
ska. Komisja powstała po zatwierdze-
niu budżetu na rok 2016, ale w związku  
z rzeczywistym zapotrzebowaniem na 
odnowienie zieleni na terenie dzielni-
cy, opracowana przez Komisję strategia  
w zakresie finansowania prac umoż-
liwiła przesunięcie środków z innych, 
niezrealizowanych w tym roku zadań. 
W związku z tym około 30 000 zł zo-
stało przesuniętych na realizację za-
dań w ramach zieleni. Zaplanowane 
są takie prace, jak nasadzenie nowej 
roślinności przy ul. Balickiej, przy dep-
taku Machaya, przy kapliczce św. Ja-
kuba w Bronowicach Małych, wzdłuż 
ul. Bronowickiej – od ul. Rydla do ul. 
Głowackiego. Po podsumowaniu kosz-
tów wszystkich prac, pozostałe środki 
zostaną wykorzystane na pielęgnację 
istniejącej roślinności lub inne prace 
zgłoszone przez członków Komisji.

Prężnie dbające o tereny zielone 
w Bronowicach Małych Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic przygotowało li-
stę zieleńców, nad którą Komisja rów-
nież pracuje. Wszystkie zieleńce z tej 
listy powinny zostać wykonane w tym  
i w następnym roku. 

W przyszłym roku powinien zo-
stać opracowany projekt zieleni wzdłuż 
ulicy Piastowskiej – od ul. Głowackie-
go do ul. Armii Krajowej. W najbliż-
szym czasie ustalony zostanie plan wy-
konania projektu. Planowany projekt 
powinien objąć zieleń znajdującą się  
w pasie ruchu drogowego, zieleniec 
przy przystanku tramwajowym Gło-
wackiego, zieleniec przy budynku przy 
ul. Piastowskiej 50 oraz dwa zieleńce 
po obu stronach skrzyżowania ul. Pia-
stowskiej z ul. Lea, z czego jeden ziele-

niec, na tyłach niedawno zlikwidowa-
nej budki Lotto, ma nieuregulowany 
stan własnościowy. W związku z tym 
przygotowałam odpowiedni projekt 
uchwały, nad którym Rada Dzielnicy 
głosowała na październikowej sesji. 
Projekt zieleni wzdłuż ul. Piastow-
skiej obejmie duży teren, dlatego re-
alizacja najprawdopodobniej zostanie 
podzielona na etapy. Zainicjowałam 
opracowanie jednego dużego projek-
tu, ponieważ chciałabym, aby ten ciąg 
komunikacyjny nie był tylko zwykłą 
drogą do pokonania, ale aby powstały 
nawiązujące i uzupełniające się punkty 
wypoczynkowe.

Podczas sierpniowej Sesji Rady 
Dzielnicy uchwalono projekt w spra-
wie uregulowania własności działek  
w obrębie Parku Młynówka Królewska. 
Kilka działek na odcinku od ul. Pia-
stowskiej do ul. Młodej Polski oraz na 
odcinku od ul. Wesele do ul. Armii Kra-
jowej jest przegrodzonych, mimo iż są 
to działki gminne. Aby te działki otwo-
rzyć dla mieszkańców i odpowiednio je 
zagospodarować, konieczne jest uregu-

lowanie stanu prawnego. Umożliwi to 
również przygotowanie koncepcji zago-
spodarowania terenu, ponieważ działki 
te w chwili obecnej niestety dzielą teren 
parku, a przegrodzenia są faktycznym 
utrudnieniem przy planowaniu.

Zieleń w Bronowicach ma swoich 
opiekunów w postaci członków Komisji 
Zieleni i Ochrony Środowiska oraz pra-
cowników Zarządu Zieleni Miejskiej. 
Zachęcam Państwa do zgłaszania za-
potrzebowania w związku z pielęgnacją 
istniejącej zieleni lub składania wnio-
sków o nowe nasadzenia do mnie lub 
pozostałych członków komisji, w skład 
której wchodzą radni: Małgorzata Tu-
rek, Łukasz Krajewski, Łukasz Quirini-
-Popławski, Marta Drużkowska, Wal-
demar Antosiewicz. Ważniejszymi jed-
nak niż opiekunowie z ramienia Rady 
Dzielnicy, prawdziwymi gospodarzami 
zieleńców jesteśmy my, wszyscy miesz-
kańcy dzielnicy. Dlatego razem dołóż-
my starań, aby zieleń pozostawić przy-
szłym pokoleniom w lepszym stanie, 
niż ją sami zastaliśmy.

Serdecznie Państwu dziękuję za 
rozmowy, pisma i wsparcie. Szczególne 
podziękowania składam mieszkańcom 
ul. Zarzecze, ul. Sewera i oczywiście 
moim najbliższym Sąsiadom.

 POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU ZE SWOJEGO DOMU!
Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie usuwania azbestu z da-
chów i elewacji budynków mogą składać wnioski do

31 października 2016 roku.
Dotacje nie będą obejmować zakupu i montażu nowych materiałów, które  
miałyby zastąpić demontowane wyroby zawierające azbest.

Informacje o zasadach składania wniosków można uzyskać pod numerem tele-
fonu 12 616 87 89 (Wydział Kształtowania Środowiska UMK).

Nowy regulamin, który określa zasady usuwania przez gminę wyrobów azbe-
stowych dostępny jest również na stronie www.bip.krakow.pl 

Kapliczka św. Jakuba



ZARZECZE – wyniki konkursu 
15 września br. ogłoszone zostały wyniki konkursu projektowego na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania te-
renu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa, u zbiegu ulic Armii Krajowej  
i Zarzecze”. Wyróżniono cztery prace spośród 7 nadesłanych na konkurs. 

Pierwsza na-
groda została 

przyznana ze względu 
na trafność i atrakcyj-
ność rozwiązań oraz 
otwartość kompozycji 
i rozwiązań funkcjo-
nalnych. Projekt zawie-
ra wszystkie wymagane 
w regulaminie przez 
organizatora elementy, 
uwzględniono komu-
nikację miejsca z oto-
czeniem oraz harmo-
nijnie ukształtowano 
przestrzeń przyszłego 
otwartego placu. Za-
projektowany teren 
pozwala na organiza-
cję wydarzeń kultu-
ralnych, m.in. targów 
śniadaniowych czy 
imprez wynikających 
z działalności zlokali-
zowanej w pobliżu Ko-
mendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krako-
wie. Dodatkowo autorzy przewidzieli 
przestrzeń na montaż tymczasowej 
sceny lub wiaty. Cokół po pomniku 

Koniewa zaadaptowano na punkt wi-
dokowy pozwalający na podziwianie 
otoczenia i terenu Parku Młynówki 
Królewskiej. Doceniono też  etapowa-

nie realizacji inwestycji uwzględniają-
ce planowaną przebudowę ul. Armii 
Krajowej oraz autorskie podejście do 
tematu elementów małej architektury.

Pracę nagrodzoną drugim 
miejscem ex aequo wyróżnia 

ciekawe rozwiązanie cokołu po po-
mniku Koniewa. Został on z dwóch 
stron obudowany zieloną ścianą i za-
adaptowany na miejsce organizacji 
wydarzeń kulturalnych. W projekcie 
nawiązano do roślinności łęgowej,  
a dawny przebieg Młynówki Królew-
skiej zaznaczono przy pomocy żywego 
wiklinowego płotku. Wykorzystane 
w projekcie rośliny nie tylko zdobią 
teren, ale także poprzez swoją bar-
wę nawiązują do pobliskiej siedziby 
Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie. Ponadto 
w interesujący sposób wykorzystano 
porośnięte pnączami gabiony o róż-
nym przeznaczeniu. Wypełnione ka-
mieniami stanowią element izolacji 
wizualnej od ul. Armii Krajowej, te 
wypełnione odpowiednio drążonymi 
pniami przybierają formę hoteli dla 
owadów.

Przyznano dwie równorzędne II nagrody Mała architektura tworzy nowy wyznacznik 
atrakcyjności traktu Młynówki Królewskiej. 
W zasięgu opracowywanego terenu zapropo-
nowano szereg różnorodnych mebli miejskich 
oraz elementów wyposażenia skweru, które 
powstały z myślą o potrzebach różnych grup 
wiekowych. Meble o większych gabarytach 
przyjęły zaokrągloną formę, zapewniając przy 
tym komfort korzystania z przestrzeni. Plat-
formy wypoczynkowe, ławki bez i z oparciem, 
krzesła wolnostojące proponuje się wykonać 
z ujednoliconych materiałów zaimpregnowa-
nych drewnianych desek połączonych ze stalą 
nierdzewną lub ułożonych na betonowym kor-
pusie. Wykorzystane materiały powinny być 
wysokiej jakości. Meble powinny odznaczać 
się dużą odpornością na działanie intensyw-
nego użytkowania, czy też czynników atmos-
ferycznych. W dobie rozwoju nowoczesnych 
technologii platformy wypoczynkowe wypo-
sażone zostały w tematyczną aplikację odno-
szącą się do historii rozwoju miasta Krakowa. 
Pozwoli to na szybszy i pełniejszy dostęp do in-
formacji, zapewniając przy tym walor eduka-
cyjny przestrzeni publicznych. W formę plat-
formy wpisano mapy z historycznym zarysem 
miasta Krakowa, opatrzonej datą i kodem QR 
do zeskanowania. W wolnej chwili korzystając 
z aplikacji „My City” będziemy mogli poznać 
historię Młynówki Królewskiej na przestrzeni 
wieków. Docelowo platformy sugeruje się wy-
korzystać w pasie parku Młynówka.

MEBLE MIEJSKIE WIDOK NA MEANDRUJĄCĄ ŁĄKĘ KWIETNĄ

WIDOK NA STREFĘ EDUKACYJNO-WYPOCZYNKOWĄ

ŁAWKA BEZ OPARCIA OSŁONA NA DRZEWO

SIEDZISKO BEZ OPARCIA STOJAK NA ROWERY

ŁAWKA Z OPARCIEM PLATFORMA WYPOCZYNKOWA

ZABAWKA EDUKACYJNAPERGOLA Z HUŚTAWKĄ

KOSZ NA ODPADY LAMPA

POIDEŁKOSIEDZISKO Z OPARCIEM



Drugie miejsce zajęła ex aequo 
praca nawiązująca w nie-

szablonowy sposób do znajdującej się  
w sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kra- 
kowie. Zaproponowano tu organizację 
pokazów wodnych przy użyciu tech-
nologii Rainworks Invisible Spray. 
Jest to preparat tworzący powłokę 
pojawiającą się na powierzchni pla-
cu dopiero pod wpływem wody. Sub-
stancja jest w pełni biodegradowalna, 
a wzory utrzymują się do czterech 
miesięcy. Przewidziano duży procent 
powierzchni biologicznie czynnej. In-
teresującym elementem jest również 
wijący się przez założenie pas łąki 
kwietnej. Zaprojektowano też miejsce 
na hotele dla owadów.

Projekt nagrodzony wyróż-
nieniem zakłada stworzenie 

nowoczesnego miejsca „otwartego” 
na otaczający go krajobraz miejski.  
W celu zapewnienia możliwości rekre-
acji zaprojektowano sezonowo wiesza-
ne hamaki. Interesującym elementem 
jest pomysł wykorzystania cokołu po 
byłym pomniku Koniewa. Zostanie on 
obudowany konstrukcją stalową, two-
rzącą wielofunkcyjną formę pozwala-
jącą na stworzenie kina letniego, ga-
lerii czy miejsca pokazów świetlnych. 
Ciekawy pomysł stanowią także mo-
bilne siedziska, które dają możliwość 
zwiększenia wolnej przestrzeni placu.

Powyżej zostały przedstawione fragmen-
ty projektów i wizualizacji. Pełny obraz 
dostępny jest na stronie Zarządu Zieleni 
Miejskiej: www.zzm.krakow.pl zakładka 
AKTUALNOŚCI.

źródło: ZZM Kraków
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XXV-LECIE DZIELNIC MIASTA KRAKOWA
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1 października na płycie Rynku 
Głównego odbyły się uroczy-

stości z okazji XXV-lecia Dzielnic Miasta 
Krakowa. Oficjalne otwarcie uroczysto-
ści zostało poprzedzone paradą. Barwny 
pochód przeszedł od Wawelu do Rynku 
Głównego. Parada przykuwała uwagę 
kolorami, głównie dzięki uczniom szkół 
przebranych w przeróżne stroje. Uczest-
niczyły w niej szkoły, instytucje oraz re-
prezentanci 18 Dzielnic Krakowa. 

KRZYSZTOF DUDA
Radny Dzielnicy VI
napisz: duda.krzysztof@gazeta.pl

Idea utworzenia Dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. 18 Dzielnic naszego miasta powstało na mocy 
uchwały podjętej przez Radę Miasta Krakowa 27 marca 1991 roku. Ich wyodrębnienie uwzględniało dawne podziały katastralne, 
podział na parafie oraz w miarę możliwości, dogodne dla mieszkańców nowopowstałych Dzielnic, rozwiązania komunikacyjne. 
Obecnie Dzielnice działają w oparciu o Statuty Dzielnic ustalone przez Radę Miasta Krakowa uchwałami z 12 marca 2014 r.  
w sprawie organizacji i zakresu ich działania, który obejmuje: wybór, planowanie i ocenę realizacji zadań dotyczących bezpośred-
nio obszaru Dzielnicy służąc zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach, działanie na rzecz rozwoju samo-
rządności społeczności lokalnych, wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych, 
a także opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Corocznie przez Radę Miasta 
Krakowa w budżecie określane są środki finansowe na realizację zadań w poszczególnych Dzielnicach.

Jubileusz był również sposobno-
ścią do zapoznania się z charakterem 
każdej z dzielnic, dzięki wystawionym 
na płycie rynku namiotom, w których 
mieściły się liczne atrakcje. 

Na scenie głównej odbyły się wy-
stępy artystów reprezentujących po-
szczególne dzielnice Krakowa. Z Dziel-
nicy VI Bronowice na scenie można 
było zobaczyć zespoły: Mali Mydlni-
czanie oraz Roztańczone Mydlniki.

Dzielnicę VI reprezentowali m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 50 Namiot Dzielnicy VI Bronowice

Barwny pochód przeszedł od Wawelu do Rynku Głównego
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SESJE RADY
DZIELNICY VI

XXVIII          sesja Rady 
Dzielnicy VI 

Bronowice odbyła się 25 sierpnia 2016 r. 
Podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2016
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 z uwzględnieniem uchwały zmienia-
jącej XXIV/193/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 21.04.2015 r. w następują-
cy sposób: z zadania „Przedszkole 38, ul. 
Jabłonkowska 29 a – wymiana huśtaw-
ki i inne prace remontowe” na zadanie 
„Przedszkole 38, ul. Jabłonkowska 29 a – 
remont urządzenia zabawowego i inne pra-
ce remontowe”. Kwota 5 750 zł pozostała 
bez zmian. Jednostka realizująca ZEO.
» Przeniesiono środki z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 
roku z uwzględnieniem uchwały zmienia-
jącej: XVII/142/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 08.10.2015 r. w następujący 
sposób: Kwotę 5 140 zł z zadania „SP 138 – 
projekt placu zabaw (WPF)” przeniesiono 
na zadanie: „Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice”. Jednostka 
realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób: Kwotę 4 000 zł z zadania 
„Doposażenie istniejącego ogródka przy 
ul. Krzywy Zaułek – wykonanie projektu 
(WPF)” przeniesiono na zadanie „Remonty 
dróg i chodników na terenie Dzielnicy VI 
Bronowice”. Jednostka realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 
roku z uwzględnieniem uchwał zmienia-
jących: XVI/123/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z dnia 24.09.2015 roku, 
XIX/160/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice  z 11.12.2015 roku w następu-
jący sposób: Kwotę z 80 000 zł z zadania 
„Przebudowa schodów w parku Młynówka 
Królewska przy przejściu dla pieszych przez 
ul Przybyszewskiego – realizacja inwestycji 
na podstawie dokumentacji projektowej 
i pozwolenia na budowę (WPF)” przenie-
siono na zadanie: „Remonty dróg i chod-
ników na terenie Dzielnicy VI Bronowice”. 
Jednostka realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przy-

BARIERY ZAMIENIAMY NA SZANSE

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: mturek.radna@gmail.com

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy VI 
Bronowice.

Chciałabym zachęcić do skorzy-
stania z projektu „BARIERY 

ZAMIENIAMY NA SZANSE”, który 
skierowany jest do osób potrzebują-
cych pomocy w przezwyciężaniu swo-
ich trudności życiowych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub ubó-
stwem, dążących do zwiększenia ak-
tywności społecznej jak i zawodowej.

Projekt realizowany jest przez MOPS 
w Krakowie w okresie

od 1 maja 2016 roku 
do 30 kwietnia 2019 roku.

W RAmACh pRojEktu 
planowane są usługi:

» dla osób bez pracy – uczestnictwo  
w zajęciach Klubu Integracji Społecz-
nej (porady indywidualne psycholo-
giczne i prawne, doradztwo zawodowe, 
wsparcie zawodowe, warsztaty eduka-
cyjne);
» dla osób niepełnosprawnych 
bez pracy – uczestnictwo w zajęciach 
Klubu Integracji Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych (wsparcie grupo-
we oraz indywidualne, doradztwo za-
wodowe, opieka trenera zatrudnienia, 
poradnictwo prawne, trening umie-
jętności psychospołecznych, szkolenia 
zawodowe);
» dla rodzin z osobą z zaburze-
niami psychicznymi pal pozosta-
jących w stałym leczeniu psychiatrycz-
nym bądź posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności (02-P i 01-U) 
oraz ich rodzin – uczestnictwo w gru-
pach wsparcia, spotkania edukacyjne 
ze specjalistami z obszaru zdrowia psy-

chicznego, poradnictwo dla osób z pro-
blemami w obszarze zdrowia psychicz-
nego oraz dla ich rodzin, atrakcyjne 
zajęcia (kurs języka angielskiego; za-
jęcia komputerowe; zajęcia ruchowe – 
kurs tańca; zajęcia relaksacyjne; rze-
miosło artystyczne – decoupage, biżu-
teria, malarstwo; warsztaty kulinarne; 
warsztaty spędzania wolnego czasu), 
warsztaty wzmacniające kompetencje 
życiowe i umiejętności społeczno-za-
wodowe, wyjścia do instytucji kultury, 
imprezy integracyjne, wycieczki.
» Asystent w rodzinie z dziec-
kiem niepełnosprawnym – usługa 
bezpłatna skierowana do rodzin, gdzie 
jeden z rodziców nie pracuje w związ-
ku z koniecznością sprawowania opieki 
nad dzieckiem, potrzebujących wspar-
cia i odciążenia w opiece na czas nie-
obecności rodzica.
» Asystent rodziny – usługa prze-
znaczona dla rodzin przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. Asystent rodziny 
jest osobą pracującą w rodzinie, z ro-
dziną i na jej rzecz. Towarzyszy, wspie-
ra, ale nie wyręcza, motywuje do po-
prawy warunków życiowych, głównie 
dla dobra i bezpieczeństwa dzieci.

Osoby zainteresowane udziałem w pro- 
jekcie proszone są o kontakt telefo-
niczny, bądź osobisty z pracownikami 
socjalnymi, Emanuelą Dowhanycz lub 
Łukaszem Cieplińskim.

nr tel. 668 234 407 
lub 12 632-00-22, wew. 23
MOPS Filia nr 7, Al. Słowackiego 46, 
Kraków, piętro I, pok. 13.

Zachęcamy do udziału!

Projekt jest współfinansowany ze środków 
EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

Namiot Dzielnicy VI Bronowice
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» „ w roku 2017 – Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Krakowie”;
● w § 1 w tabeli w rubryce dotyczącej br. 
wykreślono całkowicie następujące zapisy: 
» „realizator ZIKiT”, 
» „realizacja zadania na podstawie projektu”
» „80 000 zł – realizator ZZM, środki wy-
dzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy VI 
Bronowice”;
● w § 1 w tabeli dodaje się na końcu kolejny 
wiersz rozszerzając wniosek o rok 2017 we-
dług następującego zestawienia:

lata Fazy realizacji Kwota

2017 realizacja zadania na 
podstawie projektu 80 000 zł  

Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
V/49/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 24.02.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa schodów  
w Parku Młynówka Królewska przy przejściu 
dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego. 
Jednostka realizująca: 
W latach 2015-2016 – ZIKiT w Krakowie
W roku 2017 – ZZM w Krakowie.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszych oraz osób niepełnosprawnych.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2015 wykonanie projektu 
i uzyskanie uzgodnień 10 000  zł 

2016 dokończenie projektu i uzy-
skanie uzgodnień i decyzji 10 000 zł 

2017 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 80 000 zł

UCHWAŁA Nr XXVIII/220/2016 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/106/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. odnośnie  
wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI do 
realizacji w latach 2016-2018.

W ww. uchwale wprowadza się nastę-
pującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwo-
ty i źródła finansowania zadania na rok 
2016 podaną kwotę zmniejsza się do kwoty  
11 200 zł, tj. o 8 800 zł. 
Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały 
Nr XIV/106/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. otrzymuje na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa drogi we-
wnątrzosiedlowej przy ul. Rydla 18, 22. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa  
i uporządkowanie spraw związanych z par-
kowaniem.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 4 860 zł 
2017 realizacja zadania – I etap 50 000 zł 
2018 realizacja zadania – II etap 50 000 zł

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/2016 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/101/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. odnośnie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa do-
tyczącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2016-
2018.

W ww. uchwale wprowadzono nastę-
pujące zmiany:
w § 1 w tabeli wykreśla się całkowicie rubry-
kę dotyczący roku 2016;
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy 
realizacji inwestycji na rok 2017 dotych-
czasowy zapis: „realizacja projektu – I etap” 
zastępuje się nowym sformułowaniem: 
„wykonanie projektu i realizacja zadania –  
I etap”. 
Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały 
Nr XIV/101/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. otrzymuje na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Doposażenie istniejącego 
ogródka przy ul. Krzywy Zaułek. 
Jednostka realizująca: ZZM.
Cel zadania: Poprawa warunków zabawy 
dla najmłodszych dzieci.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2017 wykonanie projektu i 
realizacja zadania – I etap 50 000  zł 

2018 realizacja zadania – II etap 50 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVIII/219/2016 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/49/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 
roku odnośnie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczącego wprowadze-
nia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2015-2016.

W ww. uchwale, z uwzględnieniem: 
Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.04.2015 r., Uchwały 
Nr XVI/124/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 24.09.2015 r. oraz Uchwały 
Nr XIX/161/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 11.12.2015 r. wprowadzono 
następujące zmiany: 
● w § 1 w tabeli w rubryce dotyczącej jednostki 
realizującej wprowadzono zapis: 
» „w latach 2015-2016 – Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu  
w Krakowie”;

jętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 r. 
w następujący sposób: Kwotę 19 000 zł  
z zadania „Budowa przejścia na wały rzeki 
Rudawy – pozyskanie decyzji WZiZT oraz 
opracowanie projektu (WPF)” przeniesiono 
na zadanie: „Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice”. Jednostka 
realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób: Kwotę 8 800 zł z zadania 
„Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej 
przy ul. Rydla 18, 22 – opracowanie kon-
cepcji i wystąpienie o WZ (WPF)” przenie-
siono na zadanie „Remonty dróg i chodni-
ków na terenie Dzielnicy VI Bronowice”. 
Jednostka realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XIX/160/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 11.12.2015 r. 
w następujący sposób: Kwotę 40 000 zł 
z zadania „Dobudowa oświetlenia w ul. 
Wieniawy-Długoszowskiego” przeniesiono 
na zadanie „Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice”. Jednostka 
realizująca ZIKiT.
» Przeniesiono środki z zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 23.07.2015 r. w następu-
jący sposób: Kwotę 7 000 zł z zadania „SP 
Nr 93 – program Mój Trener” przeniesiono 
na zadanie „Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI Bronowice”. Jednostka 
realizująca ZIKiT.
 UCHWAŁA Nr XXVIII/217/2016 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/102/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. odnośnie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa do-
tyczącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2016-
2018.

W ww. uchwale wprowadzono nastę-
pującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty  
i źródła finansowania zadania na 2016 r. po-
daną kwotę zmniejszono do kwoty 4 860 zł, 
tj. o 5 140 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały 
Nr XIV/102/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 23.07.2015 r. otrzymuje na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Projekt placu zabaw  
w Szkole Podstawowej nr 138. 
Jednostka realizująca: ZEO.
Cel zadania: Spełnienie wymogów dotyczą-
cych warunków nauczania w klasach naj-
młodszych.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.
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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.

◁▷

UCHWAŁA Nr XXVIII/222/2016 
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/2015 
Rady Dzielnicy VI z 24.04.2015  r. od-
nośnie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2015-2017.

W ww. uchwale, z uwzględnieniem 
Uchwały Nr XI/85/2015 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 21.05.2015 r., wprowa-
dzono następujące zmiany: 
● w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy 
realizacji inwestycji na rok 2016 dotych-
czasowy zapis: „pozyskanie decyzji WZiZT, 
opracowanie projektu” zastąpiono nowym: 
„zakończenie koncepcji, rozpoczęcie opra-
cowania projektu”;
● w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwo-
ty i źródła finansowania zadania na br. poda-
ną kwotę zmniejszono do kwoty 11 000 zł;
● w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej fazy 
realizacji inwestycji na rok 2017 dotych-
czasowy zapis: „realizacja na podstawie 
prawomocnego pozwolenia na budowę” 
zastąpiono nowym: „zakończenie projektu, 
uzyskanie decyzji PNB, realizacja”;
● w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania na rok 
2017 podaną kwotę zwiększono do kwoty 
115 000 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zapisów 
tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
V/50/2015 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z 24.02.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa przejścia na wały 
rzeki Rudawy. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszych oraz osób niepełnosprawnych.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2015
przygotowanie koncepcji 
wraz z inwentaryzacją 
zieleni

5 000 zł 

2016
zakończenie koncepcji, 
rozpoczęcie opracowania 
projektu

11 000 zł 

2017
zakończenie projektu, 
uzyskanie decyzji PNB, re-
alizacja

115 000 zł

UCHWAŁA Nr XXVIII/223/2016 
w sprawie projektu przebudowy odcinka ul. 
Wesele.

Radni pozytywnie zaopiniowali 
projekt przebudowy odcinka ul. Wesele  
w Krakowie, w zakresie budowy wyniesienia 
przejścia dla pieszych i przejazdu rowero-
wego oraz remontu istniejących chodników.
UCHWAŁA Nr XXVIII/224/2016 
w sprawie uregulowania własności działek 
gminnych w Parku Młynówka Królewska.

Radni zawnioskowali o regulację 
prawną w zakresie własności celem zabez-
pieczenia środków finansowych na utrzy-
manie terenów gminnych oraz w sprawie 
likwidacji przegrodzeń na działkach gmin-
nych w Parku Młynówka Królewska (ozna-
kowanie działek: 188/2, 168/3, 167/3 
obręb 3 Krowodrza, 358/1, 357/1 obręb 
2 Krowodrza).
UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2016 
w sprawie opinii dla dokumentacji projek-
towej na budowę oświetlenia ul. Palmowej 
i ul. Machaya.

Powyższą uchwałę radni zaopiniowali 
pozytywnie.

UCHWAŁA Nr XXIX/226/2016 
w sprawie zmiany nazw przystanków tram-
wajowych w Dzielnicy VI Bronowice.

Radni zawnioskowali o zmianę nazwy 
pętli tramwajowej i przystanku tramwajo-
wego „Bronowice” na „Rydla” oraz nazwę 
przystanku tramwajowego „Wesele” na 
„Przybyszewskiego”.
UCHWAŁA Nr XXIX/227/2016 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.

Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 
Rady Dzielnicy VI z 07.07.2016 r. w na-
stępujący sposób: z zadania „Komenda 
Miejska Policji – Komisariat IV – dofinan-
sowanie zakupu radiowozu” na zadanie 
„Komenda Miejska Policji – Komisariat IV 
– dofinansowanie zakupu radiowozu ozna-
kowanego”. Kwota 10 000 zł pozostała bez 
zmian. Jednostka realizująca OC.

XXIX sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 22 września 2016 r. Podjęto 
następujące uchwały:

• • •

Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie koncepcji i 
wystąpienie o WZ 11 200 zł 

2017 wykonanie projektu 48 000 zł 

2018 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 690 000 zł

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/2016 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2017.
» Radni zmienili zakres rzeczowy zadania 
przyjętego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 
Rady Dzielnicy VI z 07.07.2016 r. w na-
stępujący sposób: z zadania „Doposażenie 
ogródka jordanowskiego – Krzywy Zaułek 
(WPF)” na zadanie „Doposażenie ogródka 
jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek – 
wykonanie projektu i realizacja zadania –  
I etap (WPF)”. Kwota 50 000 zł  pozostała 
bez zmian. Jednostka realizująca ZZM.
» Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 07.07.2016 r.  
w następujący sposób: kwotę 15 000 zł  
z zadania „Remonty dróg, chodników 
i oświetlenia” przeniesiono na zadanie 
„Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy 
(WPF)”. Jednostka realizująca ZIKiT.
» Radni zmienili zadania przyjęte Uchwałą 
Nr XXVII/212/2016 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 07.07.2016 r. w następujący 
sposób: 
1. Z zadania „Filia Nr 7 Krowoderskiej 
Biblioteki Publicznej – zakup książek” na 
zadanie „Filia Nr 23 Biblioteki Kraków – 
zakup książek”. Kwota 1 000 zł pozostała 
bez zmian. Jednostka realizująca Biblioteka 
Kraków – Filia Nr 23.
2. Z zadania „Filia Nr 9 Krowoderskiej 
Biblioteki Publicznej – zakup książek” na 
zadanie „Filia Nr 24 Biblioteki Kraków – 
zakup książek”. Kwota 1 000 zł pozostała 
bez zmian. Jednostka realizująca Biblioteka 
Kraków – Filia Nr 24.
3. Z zadania „Filia Nr 7 Krowoderskiej 
Biblioteki Publicznej – renowacja biblio-
teki” na zadanie „Filia Nr 23 Biblioteki 
Kraków – renowacja biblioteki”. Kwota  
35 000 zł pozostała bez zmian. Jednostka 
realizująca Biblioteka Kraków – Filia Nr 23.
» Radni zmienili realizatora zadań przyję-
tych Uchwałą Nr XXVII/212/2016 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 07.07.2016 r.  
w następujący sposób:
1. W zadaniu „Biblioteka – nowe oblicze  
w ramach Budżetu Obywatelskiego” jed-
nostkę realizującą KD zmieniono na 
Bibliotekę Kraków – Filia Nr 23. Kwota  
12 300 zł pozostała bez zmian.
2. W zadaniu „Roztańczone Bronowice” 
jednostkę realizującą KD zmieniono na CK 
Dworek Białoprądnicki. Kwota 6 940 zł po-
została bez zmian.

Do 9 grudnia trwa w Krakowie pro-
gram odbioru odpadów zielonych – 
traw, liści, rozdrobnionych gałęzi, ścię-
tych zielonych części roślin. 
Udział w programie nie wiąże się z żad-
ną dodatkową opłatą.

PRZYPOMINAMY

DZIELNICA VI (terminy odbioru):
20 i 27 października
3, 10, 17 i 24 listopada
1 i 8 grudnia

Dodatkowe informacje na temat progra-
mu można uzyskać pod numerem telefonu  

801 084 084. 
Uwagi można zgłaszać pisząc na adres  
e-mail: odpadyzielone@mpo.krakow.pl




