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ŁUKASZ QUIRINI-POPŁAWSKI
◁▷

W połowie czerwca br. Prezy-
dent Miasta Krakowa wydał 

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia 
wniosków do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
„Mydlniki”. 

Tekst Zarządzenia wraz z wykazem 
i sposobem rozpatrzenia wniosków 
dostępny jest w Biuletynie Informacji  
Publicznej w zakładce Rozwój Miasta > 
Planowanie Przestrzenne.

ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI

TOMASZ
FABIAŃCZYK

MARCIN KOTEK

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

napisz:
radny.bronowice@op.pl

napisz: fabianczyk.dzielnica 
6krakow@gmail.com

napisz:
marcinkotek@mydlniki.
krakow.pl

• • •

• • •

UWAGI do planu miejscowego „WIE-
DEŃSKA” należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 27 lipca 2020 r. 
Każda uwaga musi być własnoręcznie 
podpisana z podaniem imienia, nazwi-
ska i adresu lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 

nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Warto podkreślić, że uwagi można zło-
żyć w formie tradycyjnej, drogą pocz-
tową lub – co jest nowością i dużym 
udogodnieniem – za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: uwagi-bp@
um.krakow.pl. Dodam, iż nadal trwa-

ją prace nad społecznymi uwagami 
mieszkańców, które zostaną zgłoszone 
planistom sporządzającym ten plan 
miejscowy. Dziękuję za dotychczasowe 
konsultacje i do 20 lipca br. nadal cze-
kam na Państwa sugestie pod adresem: 
radny.bronowice@op.pl lub w ramach 
wirtualnego dyżuru poprzez aplikację 
Skype.

Dokument ten odnosi się do wnio-
sków składanych przez mieszkańców  
w czerwcu 2019 roku. Szereg ich pro-
pozycji zostało uwzględnionych, bądź 
częściowo uwzględnionych. Równocze-
śnie wiele ważnych postulatów służby 
Pana Prezydenta nie wzięły pod uwagę, 
więc trzeba tego przypilnować podczas 
kolejnych etapów sporządzania planu 
miejscowego. 

Przy tej okazji chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim aktywnym miesz-
kańcom, którzy złożyli wnioski do tego 
projektu.

CO DALEJ? Kolejne kroki, jako miesz-
kańcy i jako Rada Dzielnicy, będziemy 
mogli podejmować na etapie wyłożenia 
projektu planu do publicznego wglądu, 
gdy będziemy mogli uczestniczyć w dys-
kusji publicznej i składać uwagi do pro-
jektu planu.

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

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU „WIEDEŃSKA”

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU „MYDLNIKI”

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OBSZARU „Os. WIDOK”

3 lipca 2020 r. Prezydent Mia-
sta Krakowa ogłosił o wyło-

żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru OSIEDLE WI-
DOK, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko i niezbędną dokumenta-
cją. Od 13 lipca br. wersja elektronicz-
na projektu planu zostanie zamieszczo-
na w Biuletynie Informacji Publicznej  
w zakładce: Rozwój Miasta>Planowanie 
Przestrzenne>Plany sporządzane.

WAŻNE TERMINY:
• 13 lipca do 10 sierpnia br. projekt planu, 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko oraz niezbędną dokumentacją, 
udostępniony zostanie w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Mia-
sta Krakowa (ul. Mogilska 41, parter) 

w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem: sobót, 
niedziel i świąt). Projekt planu można zo-
baczyć wyłącznie po uprzednim umó-
wieniu i potwierdzeniu wizyty mailem 
pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub 
telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 
12 616 85 42.
• 16 lipca br. o godzinie 16:00 zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w proje- 
kcie planu. Miejsce: Urząd Miasta Kra-
kowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala 
Obrad.
• 24 sierpnia br. to nieprzekraczalny ter-
min składania uwag do projektu planu.

JAK ZŁOŻYĆ UWAGĘ:
• na piśmie w Urzędzie Miasta Krako- 
wa – poprzez wrzucenie pisma z uwa- 
gą do odpowiedniego pojemnika umie- 

szczonego w pobliżu wejścia do budyn-
ku Urzędu Miasta Krakowa lub na sta- 
nowiskach informacyjno-podawczych 
w Punktach Obsługi Mieszkańców. 
Od 1 lipca br. znów czynny jest Punkt 
Obsługi Mieszkańców w Galerii Brono-
wice. Obsługa mieszkańców odbywa 
się od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 10:00 do 18:00, po uprzedniej 
rezerwacji wizyty na stronie: 
www.umawianiewizyt.um.krakow.pl.
• wypełniony formularz można złożyć  
w czasie dyskusji publicznej
• drogą pocztową na adres: 
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Plano-
wania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 
31-545 Kraków,
• drogą elektroniczną:
za pośrednictwem elektronicznej plat-
formy usług administracji publicznej 
ePUAP lub w postaci elektronicznej, opa-
trzone bezpiecznym, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
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Granice sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Os. Widok”

POSZERZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA 
Kolejne konsultacje w przyszłym roku

ŁUKASZ
QUIRINI-POPŁAWSKI
Radny Dzielnicy VI
napisz:
radny.bronowice@op.pl

Z końcem maja br. zakończyły 
się konsultacje społeczne, doty- 

czące poszerzenia obszaru płatnego 
parkowania. Wszelkie materiały w tej 
sprawie umieszczone zostały na stronie:
www.mobilnykrakow.pl/konsultacje-
spoleczne-poszerzenia-obszaru-platnego-
parkowania/. Znajdą tu Państwo, m.in. 
odpowiedzi na pytania przesłane za 
pomocą formularza konsultacyjnego.

Jednocześnie w czasie trwania te-
gorocznych konsultacji, 29 kwietnia br. 
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwa-
łę, zgodnie z którą zostaną zorganizo-
wane ponowne, co najmniej sześćdzie-
sięciodniowe konsultacje w terminie 
do końca maja przyszłego roku.

Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie 
od lipca 2020 r.

rozszerzenie 
sektora C8 i C9 

do ul. Piastowskiej

Biuro Strefy 
Płatnego Parkowania

podstrefa A 

podstrefa B 

podstrefa C 

nowy sektor C7
obejmujący otoczenie
ul. Królowej Jadwigi

nowy sektor 
obejmujący 

obszar Matecznego

poszerzona 
podstrefa B 
od 26.07.2020 r.

poszerzona 
podstrefa C 
od 26.07.2020 r.
(C7 od 31.07.2020 r.)

ŚRÓDMIEJSKA  STREFA 
PŁATNEGO  PARKOWANIA 

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA  
w Krakowie obowiązuje

od poniedziałku do soboty
w godz. 10.00–20.00

• za pomocą poczty elektronicznej na 
adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

Warto pamiętać, iż każda uwaga 
musi być własnoręcznie podpisana z po-
daniem imienia, nazwiska i adresu lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su oraz oznaczeniem obszaru lub nieru-
chomości, której uwaga dotyczy.

ŁUKASZ QUIRINI-POPŁAWSKI

JERZY KOPACZ

WOJCIECH LITWICKI

MICHAŁ PŁAZA

MARCIN RZESZOWSKI

JANUSZ SITARSKI

Współautorzy:

Od 1 lipca, w biurze SPP przy ulicy Reymonta 
20 można dokonywać zakupu abonamentów 
do parkowania na ulicach, które znajdą się  
w płatnej strefie.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Władysława Reymonta 20, 

30-059 Kraków
Czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00-18:00.
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Nowym punktem na mapie par-
ków kieszonkowych jest „Ogród 

Malwowy” przy skrzyżowaniu ulic Ba-
lickiej i Hemara w Mydlnikach. Zlokali- 
zowanie parku pozwala w przyjem-
nym otoczeniu oczekiwać na komu-
nikację miejską, z książką z pobliskiej 
biblioteki, wśród malw i róż. W pobliżu 
znajduje się wart odwiedzin, pierwotny  
fragment Młynówki Królewskiej.

„Ogród Malwowy” posiada stację ro-
werową, co zapewne przyczyni się do od-
wiedzin licznych w okolicy rowerzystów. 
Zapraszamy do nowego parku wszyst-
kich gości odwiedzających Mydlniki. 

Serdeczne podziękowania dla całego 
zespołu Zieleni Miejskiej w Krakowie, 
który poparł lokalizację nowego parku 
kieszonkowego.

to inicjatywa Zarządu Zieleni Miejskiej – zieleni 
blisko mieszkańców Krakowa

ADAM GOCH

TOMASZ FABIAŃCZYK

MARCIN KOTEK

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

Radny Dzielnicy VI

napisz: adamgoch@wp.pl

napisz: fabianczyk.dzielnica6krakow@gmail.com

napisz: marcinkotek@mydlniki.krakow.pl

„Ogród Malwowy” w Mydlnikach pod wieczór

Zakończył się dość nietypowy rok 
szkolny, rozkwita lato, więc dla 

uczniów czas na zasłużony wypoczy-
nek i zabawę. Dzieci w pełni już korzy-
stają z letniej swobody i wakacyjnych 
szaleństw.

W tym samym czasie w pozornie pu- 
stych murach szkoły 153 tętni inne niż 
zwykle życie. Przez ciąg korytarzy prze-
wijają się raz po raz ekipy remontowe. 
Sztab fachowców od gładzi, szpachlo-
wania uwija się na przemian ze specjali-
stami od malowania, lakierowania, itp. 
Zakres prac jest spory i dotyczy szcze-
gólnie świetlicy szkolnej, która od daw-
na wymagała modernizacji. 

Jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, ilość pomieszczeń powiększyła 
się o dwa kolejne. Już od września dzie-
ci skorzystają z „Sali ciszy i relaksu” – 
tego w szkole nigdy za wiele. W dru- 
gim natomiast czekać ich będą nie-
zwykłe niespodzianki, między innymi 
„Magiczna podłoga”, a na ścianie – 
kwitnąca łąka.

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE 153?

Wiele z tych nowości może być wcie- 
lone w życie dzięki prężnie działającej 
w szkole Radzie Rodziców, która za-
aprobowała projekt i finansowo wsparła 
przedsięwzięcie.

Metamorfozie ulega także baza sa-
nitarna. W tym zakresie nieocenioną 
pomoc okazują szkolni pracownicy ob-
sługi. To dzięki ich własnemu zaanga-
żowaniu łazienki nabiorą niecodzien-
nego kolorytu. 

Pracy jest jeszcze nie-
mało, ale jej efekty będą 
z pewnością cieszyć, gdy 
po wakacjach powrócą 
uczniowie, a kolorowa 
szkoła otworzy swoje po-
dwoje.

ANNA STROJNY
 Nauczycielka SP 153

Prace remontowe idą pełną parą

Powstają nowe pomieszczenia – ciszy i relaksu 
oraz z magiczną podłogą i kwitnącą na ścianie 
łąką
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RADNI MAŁGORZATA TUREK I ADAM GOCH 
DOCENIENI ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

Kto by się spodziewał, że niemal 
w tym samym czasie dwój-

ka radnych naszej dzielnicy zostanie 
nominowana i nagrodzona na forum 
miasta w dwóch niezależnych od siebie 
konkursach. 

To godne szacunku, że poza dzia-
łalnością w samorządzie nasi laureaci 
równocześnie znajdują czas i energię, 
aby skutecznie i kreatywnie pomagać 
seniorom i osobom z niepełnospraw-
nościami.

Najpierw 26 czerwca, podczas gali 
w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory 
to Małgorzata Turek została jednym  
z trzech zwycięzców 20. edycji konkur- 
su „Filantrop Krakowa” AD 2019. 

W nagrodę za najciekawszą formę  
i efektywność filantropii, kopię berła Kró- 
lowej Jadwigi wręczał Prezydent Krako- 
wa Prof. Jacek Majchrowski wraz z Prze- 
wodniczącym Rady Miasta Dominikiem 
Jaśkowcem. Dziękowali naszej laureatce 

za szlachetną działalność dobroczynną 
i jej wielkie serce. O części nieoficjalnej 
uroczystości bardzo chciałem napisać  

cytatem z Pana Tadeusza „I ja tam z go-
śćmi byłem, miód i wino piłem”, ale to 
by była prawda tylko częściowa, jako że 
alkoholu akurat nie podano. 

W tym samym miejscu 3 lipca, pod- 
czas gali konkursu „Kraków bez barier 
2019” Dzielnica VI odniosła kolejny 
sukces. Adam Goch został wyróżniony 
w kategorii „Innowacyjne technologie 
i innowacyjne projekty badawcze”. 
Adam we współpracy z Centrum Kultu-
ry Dworek Białoprądnicki współtworzył 
technologię pn.: „Nawigacja Głosowa 
Osób Zależnych NGOZ”.

PS
Myli się ten kto myśli, że to już ko-

niec  bronowickich triumfów w konkur-
sie „Kraków bez barier 2019”.

W obszarze „przestrzeń publiczna” 
zwyciężyło „Mieszkaj w Mieście – Osie-
dle Wizjonerów”, a wyróżnienie otrzy-
mał ciąg ulic Królewskiej, Podchorążych,  
Bronowickiej.

Z kolei w obszarze „obiekty użytecz-
ności publicznej” jedno z dwóch wyróż- 
nień otrzymał Klub Osiedlowy K2O na 
Osiedlu Wizjonerów.

Chyba możemy mieć prawo do ma-
łej dumy z naszej dzielnicy, widząc tę 
mnogość zwycięskich laurów – i to zdo- 
bytych tylko w tych dwóch konkursach. 

— • —

Małgorzata Turek odebrała z rąk Prezydenta Miasta Krakowa kopię berła Królowej Jadwigi

Adam Goch – wyróżniony w kategorii „Innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”
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7

Małgorzata Turek – od 1994 roku 
jest Prezesem Stowarzyszenia na rzecz 
dzieci ze schorzeniami neurologicznymi 
„Chmurka”. To dzięki jej pomysłowi nie-
pełnosprawni powyżej 24 lat mają bez-
płatny transport do Środowiskowych 
Domów Społecznych. 

Adam Goch – mieszka w Mydlni- 
kach. Od roku 2014 już II kadencję  
w Radzie Dzielnicy. Działacz spółdziel-
czy. Prezes Stowarzyszenia Razem-
-Wszystko. Skromny i małomówny, ale 
jak coś powie to rozważnie i rozumnie. 
Zresztą jak sam twierdzi: „zamiast mó-
wić woli działać”. A od siebie dodam, że 
działa zazwyczaj skutecznie – co widać 
po uzyskanych wynikach.

Miała duży wkład przy pracach nad 
Krakowską Kartą Rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym. 

W okresie pandemii COVID-19 po-
zyskiwała leki dla niepełnosprawnych  
i seniorów, które  sama dostarczała po-
trzebującym. 

Aktywna przy likwidacji barier ar-
chitektonicznych i tworzeniu przejść 
medialnych. Aby nie dopuścić do wyklu- 
czenia społecznego zainicjowała i kon- 
tynuuje akcję dostarczania bezpłat-
nych biletów na wydarzenia kultural-
ne i aktywność sportowo-rekreacyjną 
osób niepełnosprawnych i seniorów. 

Listy komitetów i ciał doradczych,  
w których nasza laureatka działa na 
rzecz potrzebujących, świadomie tutaj 
nie podam, bo ich ilość wymagałaby do-
datkowej strony w Gazecie Bronowic-
kiej. Wybacz Małgosiu… ◁▷ ◁▷

NASI
LAUREACI

W lutym br. odbyła się ceremo-
nia otwarcia Centrum Edu-

kacji Ekologicznej „Symbioza”, miesz-
czącego się w budynku tzw. „Pawilonu 
Okocimskiego” przy al. Żubrowej 15  
w Lesie Wolskim. Uroczystej inaugura- 
cji „Symbiozy” dokonał Prezydent Mia-
sta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wybudowany w latach 30. XX wieku 
Pawilon Okocimski od lat stanowi jed-
no z najbardziej charakterystycznych 
miejsc naszej dzielnicy. Wielu z nas ko-
jarzy się z dzieciństwem i z weekendo-
wymi rodzinnymi wypadami do Lasu 
Wolskiego. Mimo pięknej historii i uro-
kliwego położenia, budynek pawilonu 
od lat popadał w coraz większą ruinę. 
Ten przykry stan rzeczy uległ zmianie 
w ostatnich kilkunastu miesiącach, kie-

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „SYMBIOZA” 
CZYLI W LESIE O LESIE

Prezentacja aktywnej przestrzeni wystawowej sali nocnej
w przyziemiach budynku Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”

dy dzięki działaniom koordynowanym 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Kra-
kowie Pawilon Okocimski, przeszedł 
znaczącą metamorfozę i z zaniedbane-
go, dawnego punktu gastronomicznego 
przeistoczył się w na wskroś nowoczesne 
Centrum Edukacji Ekologicznej „Sym-
bioza”. Działania władz miasta zmienia-
jące przeznaczenie budynku wydają się 
trafiać w punkt. Centrum nie jest bo-
wiem tradycyjnym muzeum przyrodni-
czym, o nie do końca czytelnym profilu 
odbiorcy i niejasnym przekazie. Próż-
no w nim szukać wypchanych zwierząt  
i plansz prezentujących systematykę ro-
ślin. Zamiast tego jest jasnym i prostym 
projektem, który można by opisać słowa-
mi – W lesie o lesie albo nawet dosad-
niej – w  Lesie  Wolskim o Lesie  Wolskim.

W odrestaurowa-
nym z dbałością o ele-
menty przesądzające 
o jego wyjątkowości 
pawilonie, mieszczą 
się obecnie dwie duże 
sale wystawiennicze 
(dzienna i nocna), opo-
wiadające o florze oraz 
faunie lasu. Podążając 
wraz z gospodarzami 
miejsca – borsukiem, 
puszczykiem i rzekot-
ką, interaktywną eks-
pozycją „Symbiozy”, 

można znacząco poszerzyć swoją wie-
dzę na temat otaczającego obiekt Lasu 
Wolskiego, ale przede wszystkim w miły 
i zaskakująco ciekawy sposób spędzić 
czas. Nie mam najmniejszych wątpliwo-
ści, że w krótkim czasie Centrum Edu-
kacji Ekologicznej „Symbioza” stanie się 
stałym elementem rodzinnych wypraw 
do Lasu Wolskiego oraz miejscem czę-
stych wycieczek grup przedszkolnych 
i szkolnych.

LATO
Z SYMBIOZĄ

20 czerwca-29 sierpnia
w godz.10.00-17.30

Każdą sobotę
 zaczynamy śniadaniem na trawie!

Dodatkowo w programie:
• oprowadzanie po wystawie 

• spacery leśne po Lasku Wolskim
• warsztaty ceramiczne i zerowaste
• plenery malarskie ze sztalugami

• gry terenowe
• symbiozowe pogadanki z gościem 

specjalnym

Kontakt i zapisy: 12 201-88-40
bilety@symbioza-krakow.pl
www.symbioza-krakow.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej

Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

Tekst ukazał się za zgodą
autora i redakcji Kuriera Zwierzynieckiego

WITOLD GÓRNY
Wiceprzewodniczący

Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
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WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl

Sentymentalne wspomnienia

Czas w którym pandemia ogra-
niczyła znacząco nasze codzien-

ne życie i naszą aktywność, sprzyjał 
powracaniu do przeszłości, do wspo-
mnień z dawnych lat młodości. Zapew-
ne były to trudne lata, jednak młodość 
miała swoje prawa. Oprócz obowiązku 
nauki okres ten był także wypełniony 
dobrą zabawą. Wielu tych młodych lu-
dzi, mieszkańców ówczesnych Brono-
wic, uczęszczało do Szkoły nr 35 przy 
ul. Głowackiego (rejon os. Rydla) lub 
do Szkoły nr 50 przy ul. Katowickiej. 
Patrzyliśmy jak rosną nowe bloki, któ-
re tworzyły kolejne osiedla. Przez dłu-
gie lata były one nieotynkowane, co 
powodowało, że krajobraz był bardzo 
szary. Brakowało dróg dojazdowych, 
chodników, placów zabaw. Atrakcją dla 
dorastającej młodzieży, uzdolnionej 
sportowo, była możliwość zapisania się 
do WKS „Wawel” i uprawiania takich 
dyscyplin sportowych jak piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, lekka atletyka, 
a nawet boks. 

Z ogromnym zainteresowaniem mło-
dzież patrzyła na budowę nowej szkoły 
przy ul. Szlachtowskiego, która otrzyma-
ła nr 93. Kolorowa elewacja, jasne klasy, 
pracownie: fizyczno-chemiczna, biolo-
giczna, prac ręcznych, a także sala gim-
nastyczna dodawały zapału do nauki. 

Mieszkańcy Bronowic cieszyli się  
z każdej nowo wyasfaltowanej ulicy, po- 
mimo, że samochodów było niewiele. 
Dla nas młodzieży, to właśnie te wyas-
faltowane ulice były „placem zabaw”, 
między innymi miejscem do gry w pił-
kę, w klasy, a w okresie zimy do jazdy na 
łyżwach. Choć szare bloki na os. Rydla 
i brak zieleni nie czyniły pięknego kra-
jobrazu, to my,  młodzi ludzie, mocno 
utożsamialiśmy się z Bronowicami. By-
liśmy dumni, że właśnie tam toczy się 
nasze codzienne życie.  

To w Bronowicach pozostają nasze 
liczne przyjaźnie z tamtych lat. Wielu z 
nas nie mieszka już na os. Rydla, ale w 
sercu wszyscy pozostali wierni Brono-
wicom, tak jak dość liczna grupa miesz-
kająca obecnie na os. Widok. Nie chce-
my stać z boku i tylko patrzeć jak zmie-
niają się Bronowice. Swoją działalnością 
w Radzie Dzielnicy chcemy przyczyniać 
się do tego, by były one 
miejscem przyjaznym dla 
mieszkańców i stawały się 
coraz piękniejsze, coraz 
bardziej zielone. 

Na terenie naszej Dziel- 
nicy mamy wiele ogród-
ków jordanowskich, boisk 
wielofunkcyjnych, ogólno-
dostępnych dla młodzieży, 
co jest niezwykle ważne 
przy dzisiejszej komercji. 
Bloki na os. Rydla są już 
w większości ocieplone,  
a elewacje wraz z bogatą 
zielenią zmieniły pierwot-
ny, szary wygląd. 

Mimo to mamy przeko-
nanie, że jeszcze wiele jest 
do zrobienia. Ulice osie-
dlowe nie są w najlepszym 
stanie, a także niektóre 
chodniki wymagają kapi-
talnego remontu. 

Jako mieszkańcy Bro-
nowic bylibyśmy wdzięcz-

ni Agencji Wojskowej, gdyby jej decyzje 
były bardziej przyjazne i przyczyniły 
się do przekazania niektórych działek 
na rzecz Miasta, co pozwoliłoby na ich 
kompleksowe zagospodarowanie, z po-
żytkiem dla mieszkańców.  

Trzeba w tym miejscu podziękować 
Zarządowi Dróg Miasta Krakowa oraz 
Zarządowi Zieleni Miejskiej za życzli-
wość dla naszych Bronowic. To dzięki 
nim mamy pięknie wyremontowane 
ulice, między innymi Bronowicką, Ba-
licką, Przybyszewskiego, Młodej Pol-
ski, Rydla. Możemy dzisiaj korzystać 
z pięknie utrzymanych terenów Mły-
nówki Królewskiej, choć z góry mówi-
my, że prosimy o więcej. 

Podziękowania należą się także wie- 
loletniemu Przewodniczącemu Bogda-
nowi Smokowi i Zarządowi Dzielnicy VI 
Bronowice oraz członkom Rady z tam- 
tych okręgów – Małgorzacie Turek oraz 

Łukaszowi Krajewskiemu – za ich co- 
dzienne zaangażowanie. 

Ponieważ wychowałem się i miesz-
kam tutaj, czuję się emocjonalnie zwią-
zany z Bronowicami, dlatego praca  
w Radzie Dzielnicy jest dla mnie przy-
jemnością i daje pełną satysfakcję. 
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Zdjęcie z mojej młodości na ul. Staszczyka - 1962 r.

Nasza zielona dzielnica Bronowice

Choć troszkę lat przybyło dzisiaj jak dawniej  
jestem na ul. Staszczyka
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KRAKOWSKIE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
● Krakowskie półkolonie w KÄRCHER Hala Craco-
via Centrum Sportu Niepełnosprawnych, Kraków 
Aleja Focha 40 (organizator: Fundacja Poland 
Business Run). Oferta skierowana jest do dzieci 
i młodzieży do 24. roku życia, które mogą wziąć 
udział w półkolonii bez rodzica/opiekuna. Koszty 
wypoczynku letniego są w całości finansowane 
przez Gminę Miejską Kraków.
Atrakcje: zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, 
zajęcia plastyczne.
Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek, woda mineralna), stała 
obecność ratownika medycznego.
Turnusy trwają do 28 sierpnia. Liczba miejsc jest 
ograniczona, w związku z tym pytania prosimy 
kierować pod numer: 609 915 005 (od 8.00- 
16.00) lub mailowo na adres: polkolonie@
polandbusinessrun.pl.
Więcej informacji na: www.polandbusinessrun.pl 
zakładka: aktualności/Krakowskie Półkolonie dla 
dzieci z niepełnosprawnościami – informacje  
organizacyjne.
● Półkolonie integracyjne z elementami KARATE 
w Tauron Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7 
(organizator: Fundacja Promocji i Rozwoju Spor-
tu PROLAND-SPORT). Oferta skierowana jest do 
dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, w tym 
z różnymi niepełnosprawnościami, które mają 
możliwość przebywać pod opieką zapewnioną 
przez organizatorów i brać udział w półkolonii 
bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycz-
nego. 
Atrakcje: ćwiczenia sportowe z wykorzystaniem 
podstawowych elementów karate, prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę zawodniczą oraz 
opiekunów; zabawy, nauka zasady udzielania 
pierwszej pomocy, zakończona quizem z nagro-
dami (koszulki +kimona karate). 

afazja ruchowa, trudności w nauce wynikające  
z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, 
niedosłyszenie i niedowidzenie. Każdy dzień kur-
su będzie składał się z czterech modułów: • psy-
choedukacyjnego • doradztwa zawodowego 
• informatycznego • sportowo-rekreacyjnego.
Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, 
obiad, woda mineralna).
Od 10 do 21 sierpnia. Informacje pod numerem 
tel. 510 263 516, e-mail: mgooj@interia.pl.
● Lato w mieście dla dzieci z dysfunkcją wzroku 
w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla 
Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie (or-
ganizator: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja).  
Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewi-
domych i Słabowidzących” w Krakowie, przy ul. 
Tynieckiej 6. Dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją 
wzroku w wieku od 7 do 21 lat. Wymagane jest 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  
z symbolem O-04 oraz zameldowane na tere-
nie Gminy Miejskiej Kraków.
Atrakcje: zajęcia wokalno-muzyczne; zajęcia ryt-
miczne; zajęcia plastyczne; gry i zabawy; zajęcia 
sportowe (ergometry, urządzenia sportowe na 
wolnym powietrzu, Nordic Walking, piłka toczo-
na dla niewidomych, tenis stołowy dla niewido-
mych); zajęcia edukacyjne (ścieżka edukacyjno-
-sensoryczna, przyrodoznawstwo); zajęcia rewa-
lidacyjne (doskonalenie orientacji przestrzennej 
oraz czynności samoobsługowych); zajęcia inte-
gracyjne realizowane w czasie wszystkich form 
zajęć.
Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek woda mineralna).
Od 27 lipca do 7 sierpnia. Zapisy na adres e-mail: 
biuro@nadzieja-krakow.org.pl; nr telefonu 602 
174 181 (w godzinach od 9:00 do 15.00).

Wszystkie zajęcia w ramach półkolonii odbywają 
się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 
16:00, a udział w nich  jest bezpłatny.

Pragnę poinformować, że od września 
rozpoczną się zajęcia rehabilitacyjno – 

terapeutyczne w wodzie, skierowane do dzieci 
z orzeczoną niepełnosprawnością, jak również 
osób dorosłych i seniorów z dzielnicy VI Bro-
nowice o specjalnych potrzebach, w tym z za- 
burzeniami pochodzenia neurologicznego, róż-
nymi dysfunkcjami narządu ruchu i chorobami 
układu kostno-stawowego. Podczas zajęć wyko-
rzystywane są różnego rodzaju techniki wspo-
magań, w zależności od rodzaju i stopnia nie-
pełnosprawności. Zajęcia odbywać się będą na 

KRAKÓW DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

basenie AGH przy ul. Buszka w Krakowie, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem

SENIORZY – dwie grupy po 10 osób, zajęcia 
będą prowadzone w poniedziałki i środy w godz. 
10:00-10:45 przez 10 tygodni. Zadanie to kon-
tynuacja zajęć usprawniających w wodzie dla 
kobiet i mężczyzn (seniorów) w różnym wieku 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  
z Dzielnicy VI Bronowice. Celem jest uaktyw-
nienie seniorów oraz ich usprawnienie. Zajęcia  
w wodzie dają odprężenie i relaks, woda zna-
komicie wpływa na likwidację napięć, popra-
wia krążenie i oddech. Koszt karnetu to 50 zł.  
Terminy: I grupa 07.09. – 09.11.2020; II grupa 
02.09. – 04.11.2020 

DZIECI I MŁODZIEŻ – dwie  grupy  po  5 osób  wraz 
z opiekunem (rodzic). Zajęcia będą prowadzone  
w czwartki w godz. 17.00-17.45 oraz indywidual- 
nie zgodne z harmonogramem. Skierowane są dla 
dzieci o specjalnych potrzebach, wymagających 

indywidualnego podejścia, w tym z zaburzenia-
mi pochodzenia neurologicznego z różnymi dys-
funkcjami narządu ruchu. Celem zadania jest 
przeciwdziałanie izolacji, usprawnienie dzieci,  
w taki sposób, aby rehabilitacja stanowiła dla 
nich też formę zabawy i relaksu. Koszt karnetu 
to 32 zł. Terminy: od 03.09. – 17.12.2020 r.

„MAMO, TATA ODPOCZNIJ” – to zadanie skie-
rowanie do rodziców i opiekunów osób i dzieci 
niepełnosprawnych. Wejście na zajęcia odby-
wać się będzie jeden raz w tygodniu, do wyboru  
wg harmonogramu zajęć (poniedziałek, środa, 
piątek 11:00-12:00 oraz wtorek 16:00-17:00). 
Grupa docelowa to 14 osób z Dzielnicy VI Bro-
nowice. Celem zadania jest integracja i pomoc  
w zorganizowaniu aktywności fizycznej w wo-
dzie z fizjoterapeutą. Woda znakomicie redu- 
kuje nadmierne napięcie i pozwala na zmniej-
szenie głównego problemu, jakim jest ból. 
Koszt karnetu to 30,00 zł. Zajęcia będą trwać 
od września do grudnia 2020 r. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
mailowy na adres: mturek.radna@gmail.com,  
lub telefoniczny: (12) 636-15-75, w celu uzy-
skania bliższych informacji. 
Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy  
o zgłaszanie się do 24 lipca 2020 r. 

– • —

Szanowni Mieszkańcy! 

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, 
woda mineralna); stała obecność ratownika me-
dycznego. Turnusy trwają do 24 lipca. Zgłoszenia 
należy składać przez formularz dostępny na stro-
nie internetowej www.prolandsport.pl, zakładka: 
półkolonie. Rekrutacja w trybie ciągłym do wyczer-
pania wolnych miejsc (decyduje kolejność wnio-
sków). Tel. 601 440 331, e-mail: prolandsport@
gmail.com.
● Półkolonie na sportowo z akcentem psychoedu-
kacyjnym i informatycznym w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Integracyjnych nr 7 (organizator: 
Szkolny Klub Sportowy RZAK), ZSO Integracyjnych 
nr 7, ul. Czarnogórska 14. Jest to oferta dla dzieci 
poniżej 10. roku życia, w tym z dysfunkcjami taki-
mi jak autyzm, zespół Aspergera, afazja ruchowa, 
trudności w nauce wynikające z upośledzenia 
umysłowego w stopniu lekkim.
Atrakcje: regularne zajęcia sportowe prowadzone 
przez instruktorów sportu; warsztaty psycholo-
giczne; porady informatyka w zakresie prawidło-
wego i łatwiejszego zdobywania wiedzy poprzez 
naukę on-line, korzystania z platform i komuni-
katorów ułatwiających naukę (Microsoft Teams, 
Discord).
Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, 
woda mineralna).

Od 3 do 7 sierpnia zapisy i informacje:  telefon 
510 263 516, e-mail: mgooj@interia.pl.
● Kurs informatyczny z psychoedukacją, doradz-
twem zawodowym i akcentem sportowo-rekre-
acyjnym w Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych 
nr 1 (organizator: Fundacja Otwarte Ramię Białej 
Gwiazdy) Internat Zespołu Szkół Elektrycznych 
nr 1, ul. Kamieńskiego 49. Kurs adresowany jest 
do młodzieży pomiędzy 16. a 21. rokiem życia,  
w tym dla młodzieży z dysfunkcjami takimi jak: 
dziecięce porażenie mózgowe, zespół Aspergera, 
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XVIII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice odbyła się 18 

czerwca  2020 r. Podjęto  następujące  uchwały: 
UCHWAŁA Nr XVIII/166/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/ 
148/2020 Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce z 05.03.2020 r. w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego, zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do reali-
zacji w latach 2020-2021.
W ww. uchwale radni wprowadzili następu-
jącą zmianę: w § 1 w tabeli w kolumnie do-
tyczącej kwoty i źródła finansowania zadania 
na rok 2020 podaną kwotę zwiększono do 
kwoty 28 069 zł, tj. o 8 069 zł. 
Po uwzględnieniu powyższej zmiany tabela 
ta otrzymuje następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Zagospodarowanie skweru  
w Parku Młynówka Królewska usytuowanego 
pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele.  
Realizator: Zarząd Zieleni Miejskiej.
Cel zadania: Zagospodarowanie i uatrakcyj-
nienie terenu zielonego służącego miesz-
kańcom.

UCHWAŁA Nr XVIII/167/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
Rada zmieniła zakres rzeczowy zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XVII/165/2020 Rady 
Dzielnicy VI z 28.05.2020 r. w następujący 
sposób: z zadania: „SP nr 93 – remont i mo-
dernizacja pomieszczeń dawnego mieszkania 
lokatorskiego na potrzeby świetlicy środo-
wiskowej TPD Wspólna Chata” na zadanie: 
„SP nr 93 – remont świetlicy” – realizator 
MCOO/SP 93 oraz kwota 27 500 zł pozostały 
bez zmian.
UCHWAŁA Nr XVIII/168/2020 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2020.
W § 1 zmieniono zakresy rzeczowe zadań 
przyjętych Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rady 
Dzielnicy VI z 04.07.2019 r. w następujący 
sposób: » z zadania: „Zajęcia usprawniające 
w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej z fizjoterapeutą – konkurs ofert” na 
zadanie: „Zajęcia usprawniające w wodzie dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z fizjote-
rapeutą – w trybie art.19a” – kwota 6 500 zł 
pozostała bez zmian;

Lata Fazy realizacji inwestycji Kwota

2020 wykonanie projektu 28 069 zł 
2021 realizacja zadania 150 000 zł

BUDŻET 2021
WSTĘPNY
PODZIAŁ ŚRODKÓW

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZU-

JĄCA
KWOTA

PRACE REMONTOWE: 
SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH, GIMNAZJÓW, 
PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

MCOO oraz 
Przedszkola:  
77, 137, 39; 
SP 138, 93; 
ZSO nr 8

205 000 zł

Przedszkole nr 77 –  remont tarasu mur-
ków i schodów i inne prace remontowe. 40 000 zł

Przedszkole nr 137– remont podłogi, 
wymiana wykładziny malowanie ścian  
i sufitu w pomieszczeniach na parterze po 
zalaniu i inne prace remontowe.

30 000 zł

ZSO nr 8  – malowanie klatek schodowych  
i korytarzy i inne prace remontowe. 35 000 zł

SP nr 138 – wymiana kanalizacji w starej 
części szkoły. 15 000 zł

Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 29a 
OWT – remont parkietu w salach. 30 000 zł

SP nr 93 – dokończenie wymiany podłogi 
linoleum w segmencie 2 na korytarzach
i inne prace remontowe.

55 000 zł

BUDOWA, MODER-
NIZACJA, PRACE 
REMONTOWE 
OGRÓDKÓW JORDA-
NOWSKICH, ZIELEŃ-
CÓW, SKWERÓW

ZZM 250 000 zł

Zagospodarowanie skweru w Parku Mły-
nówka Królewska usytuowanego pomię-
dzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele wg.
opracowanego projektu (WPF ).

150 000 zł

Budowa ogrodu jordanowskiego przy 
ul. Tetmajera (WPF). 100 000 zł

BUDOWA, MODER-
NIZACJA, PRACE 
REMONTOWE MIEJ-
SKIEJ INFRASTRUK-
TURY DROGOWEJ

ZDMK 668 480 zł

Przebudowa ul. Wierzyńskiego – jeden 
kierunek (WPF) . 0 zł

Remonty dróg, chodników i oświe-
tlenia: • remont  ul. Jadwigi z Łobzowa na 
odcinku od ul. Staszczyka do ul. Piastow-
skiej • remont  ul. Kmietowicza • remont  
chodników wewnętrznych przy: ul. Rydla 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ul. Krzywy Zaułek 
3, 4, 6, ul. Staszczyka 1, • remont  ul. Brze-
zińskiego • remont  chodników i zatok 
parkingowych po północnej stronie ul. 
Wiedeńskiej • wykonanie nakładki na ul. 
Zarzecze na odcinku od ul. Przybyszew-
skiego do ul. Armii Krajowej. 

668 480 zł

BUDOWA, 
MODERNIZA-
CJA, PRACE 
REMONTOWE 
OSIEDLOWEJ
INFRASTRUKTU-
RY SPORTOWEJ 
I REKREACYJNEJ 

ZIS 40 000 zł

KS „Bronowianka” – wymiana oświetlenia. 40 000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, 
SPORTOWE I REKREACYJNE

138 300 zł

Organizacja imprez, 
uroczystości, konkursów 
i innych wydarzeń lokal-
nych dla całej dzielnicy  
z zakresu kultury.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
7 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic.

CM im. H. 
Jordana

30 000 zł

Zeszyty historyczno-
-literackie. 2 000 zł

Organizacja wernisażu 
i druk katalogu na wy-
stawę malarstwa z okazji 
Dni Bronowic.

2 000 zł

Święto 
Ulicy Tetmajera. CK

Dworek 
Białoprądnicki

14 000 zł

Korowód 
Bronowicki. 3 500 zł

SP nr 50 – Wielkanoc 
w Bronowicach. MCOO 800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Dzień Dziecka.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
5 000 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny Konkurs Palm.

MCOO

800 zł

SP nr 138 – Międzysz-
kolny konkurs Szopek. 800 zł

SP nr 153 – Dzielnico-
wa Olimpiada Sześcio-
latka.

700 zł

SP nr 138 – międzysz-
kolny konkurs „Brze-
chwałki”.

800 zł

SP nr 153 – międzysz-
kolny konkurs pt. „Je-
stem genialnym dziec-
kiem, czyli pokaż co 
potrafisz?”

2 000 zł

ZSO nr 8 – organizacja 
zawodów sportowych 
w siatkówce.

1 200 zł

SP nr 93 – międzyszkolna 
gra terenowa pt. „Ślada-
mi Młodej Polski w Bro-
nowicach”.

1 200 zł

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

» z zadania: „Mamo tato odpocznij zajęcia  
w wodzie dla rodziców dzieci niepełnospraw- 
nych – konkurs ofert” na zadanie: „Mamo tato 
odpocznij zajęcia w wodzie dla rodziców dzie- 
ci niepełnosprawnych – w trybie art. 19a” – 
kwota 6 000 zł pozostała bez zmian;
» z zadania: „Zajęcia usprawniające w wodzie 
dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią – konkurs ofert” na zadanie: „Zajęcia 
usprawniające w wodzie dla seniorów z orze-
czoną niepełnosprawnością – w trybie art. 
19a” – kwota 12 000 zł pozostała bez zmian.
W § 2 przeniesiono środki finansowe z za-
dania przyjętego Uchwałą Nr VIII/82/2019 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 04.07.2019 r. 
z uwzględnieniem § 1 ust. 3 niniejszej uchwa-
ły w następujący sposób: kwotę 2 000 zł  
z zadania: „Zajęcia usprawniające w wodzie 
dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią – w trybie art. 19a” na zadania: » „Zajęcia 
usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z fizjoterapeutą – w trybie 
art.19a” – 1 000 zł » „Mamo tato odpocznij 
zajęcia w wodzie dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych – w trybie art. 19a” – 1 000 zł. 
Realizator SZ pozostał bez zmian.

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷
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Powyższa tabela stanowi załącznik
do Uchwały Nr XVII/ 160/2020.

Przedszkole nr 38 – cykl 
zawodów sportowych 
dla dzieci oraz młodzie-
ży „od przedszkolaka do 
starszaka”.

MCOO

1 000 zł

SP nr 93 i SP nr 138 – 
Cykl zawodów sporto-
wych dla dzieci i mło-
dzieży „od przedszko-
laka do starszaka”. 

po 
1 000 zł

Organizacja kina
letniego w amfiteatrze.

CM im. H. 
Jordana 6 000 zł

Muzykowanie
w Rydlówce.

MHK

10 000 zł

Bronowice jak malowane. 
Wakacyjne warsztaty 
malarskie.

6 000 zł

SP nr 50 - Akcja „ Sprzą-
tanie w Bronowicach 
Małych – Struga Bro-
nowicka”.

MCOO 500 zł

Akademia Seniora –
spotkanie z kulturą, 
sztuką, organizacja 
wyjazdów ogólno-
usprawniających i edu-
kacyjnych połączonych 
z zajęciami ruchowymi 
oraz rekreacyjno-inte-
gracyjnymi dla Klubów 
Seniora w Dzielnicy VI 
Bronowice.

MDDPS

30 000 zł

Turniej seniorów
w parch w brydża 
sportowego.

2 000 zł

Dzień Mydlnik.
CK

Dworek 
Białoprądnicki

8 000 zł

Przedszkole nr 38 i 82 – 
Festyn z okazji 
Dnia Rodziny.

MCOO
po

500 zł

Przedszkole nr 77 – 
Międzyprzedszkolny 
Konkurs Wiedzy 
Patriotycznej.

SP nr 50 – konkurs
recytatorski

Przedszkole Nr 77 – 
Dzień Rodziny

Trasa Kulturowa Brono-
wice Małe - Mydlniki. WT 10 000 zł

PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY 
MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZPIECZNY 
KRAKÓW”

40 500 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
materiałów profilak-
tycznych.

SMMK

1 500 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
nagród rzeczowych dla 
uczestników konkur-
sów, festynów, akcji 
„Bezpieczne ferie” 
oraz „Bezpieczne wa-
kacje” organizowane 
na terenie dzielnicy.

1 500 zł

Komenda Miejska Poli-
cji (Komisariat IV) – 
zakup materiałów 
dydaktyczno-profilak-
tycznych i odblasków 
dla dzieci. OC

1 500 zł

Komenda Miejska Po-
licji (Komisariat IV) –  
płatne patrole.

18 000 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) – zakup 
sprzętu ratowniczo-ga-
śniczego.

KM PSP 18 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 82 641 zł

Zajęcia usprawniające 
w wodzie dla dzieci  
i młodzieży niepełno-
sprawnej z fizjotera-
peutą – konkurs ofert.

SZ

5 500 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic (możliwość 
wyłonienia wykonawcy 
zewnętrznego w zakre-
sie realizacji zadania).

15 000 zł

Wykonanie przejść 
medialnych wg wskazań 
dzielnicy.

ZDMK 11 641 zł

Spotkania integracyjne 
wigilijne dla osób star-
szych i niepełnospraw-
nych – mieszkańców 
dzielnicy.

MOPS

1 000 zł

Spotkania integracyjne 
wielkanocne dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy.

1 000 zł

„Mamo, tato odpocz-
nij" zajęcia w wodzie 
dla rodzin dzieci 
niepełnosprawnych – 
konkurs ofert.

SZ 6 000 zł

Zakup leków dla osób 
starszych. MOPS 12 000 zł

Zakup biletów do kin, 
teatrów, na koncerty 
i inne wydarzenia 
kulturalne.

CM im. H. 
Jordana 8 500 zł

Organizacja zajęć dla 
niepełnosprawnych  
w Klubie Kultury
Mydlniki.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
10 000 zł

Zajęcia usprawniające w 
wodzie z orzeczoną nie-
pełnosprawnością dla 
seniorów.

SZ 12 000 zł

DZIELNICOWY
PROGRAM OCHRO-
NY ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ:
Szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców 
dzielnicy po 65. r. życia.

BZ 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM 
WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY 
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

80 200 zł

Filia nr 23 i nr 24 Biblio-
teki Kraków – zakup
książek.

Biblioteka 
Kraków

Filia nr 23 i 24

po
2 500 zł

KK Mydlniki – Dofinan-
sowanie działalności 
zespołu „Mali Mydlni-
czanie”. CK

Dworek 
Białoprądnicki

6 000 zł

KK Mydlniki – dofinan-
sowanie działalności 
zespołu muzycznego.

1 500 zł

Przedszkole nr 38 – 
organizacja różnych 
wydarzeń przedszkol-
nych.

MCOO

1 000 zł

Przedszkole nr 77, 
nr 137, nr 82, – orga-
nizacja różnych wyda-
rzeń przedszkolnych.

po
1 000 zł

SP nr 50, nr 138, nr 93 
i nr 153 – organizacja 
imprez szkolnych, zakup 
nagród, zakup książek 
do biblioteki, program 
zdrowego żywienia, 
dofinansowanie wypo-
czynku letniego.

po
2 500 zł

ZSB nr 1, ZSGDiGW, ZSO 
nr 7, ZSO nr 8  – orga-
nizacja imprez, zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia.

ZSO Nr 1
ZSGDiGW
ZSO Nr 7
MCOO

po
2 500 zł

SP nr 93 – program 
„Mój Trener”. SP 8 000 zł

Zasiłki celowe lub ce-
lowe specjalne na do-
finansowanie kosztów 
ogrzewania dla potrze-
bujących – mieszkań-
ców Dzielnicy VI.

MOPS

8 000 zł

Spotkanie integracyj-
no-edukacyjne dla 
osób starszych i nie-
pełnosprawnych oraz 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

1 200 zł

Spotkanie integracyjno-
-edukacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych oraz 
dzieci zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym.

2 000 zł

Projekt
„Projektownia” – 
warsztaty dla rodzin.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
2 000 zł

Osadzanie Chochoła 
oraz działania eduka-
cyjne dla dzieci, mło-
dzieży i seniorów .

MHK 8 000 zł

Zajęcia z zakresu nauki 
szycia, w tym zakup ma-
teriałów dla Klubu Kultu-
ry „Mydlniki”.

CK Dworek 
Białoprąd-

nicki
1 500 zł

Projekt „Naturalni” 
think thank. MHK 2 000 zł

Orkiestra dęta
 w KK Mydlniki.

CK
Dworek 

Białoprądnicki
8 000 zł

Mali ratownicy. SZ 3 000 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BR 33 056 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI 15 156 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI 10 000 zł

Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI 1 700 zł
Redagowanie strony internetowej Rady 
Dzielnicy VI 5 200 zł

Doposażenie, 
remont tablic infor-
macyjnych na terenie 
Dzielnicy VI

ZDMK 1 000 zł

OBSŁUGA ADMINI-
STRACYJNO-BIUROWA 
RADY I ZARZĄD
DZIELNICY VI

20 000 zł

Zakup materiałów
eksploatacyjnych. IT 7 000 zł

Zakup 
sprzętu biurowego. IT 5 000 zł

Zakup artykułów
spożywczych. OU 3 000 zł

Zakup wyposażenia. OU 5 000 zł

ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE 
(REZERWA 5%) 71 141 zł

SUMA: 1 652 818 
zł



Ponad trzy miesiące minęły od 
„wejścia” kronowirusa do Polski. 

Wszyscy przeszliśmy jak sądzę dostatecz-
nie dużo, żeby można było chwilę o tym 
pomyśleć i być może wyciągnąć wnioski. 
Nie dotyczące całego świata, galaktyki, 
kuli ziemskiej, Europy, Polski lub Mało-
polski, a nawet Krakowa; wystarczy, żeby 
finalnie były to wnioski tu i teraz, odno-
śnie Bronowic. 

Koronowirus przeprowadził kilku-
miesięczny test na całości organizacji 
życia społecznego. W przypadku zale-
cenia pozostania w domu, chodzi raczej 
o izolację i maksymalne ograniczenie 
kontaktów. Jak uczy dotychczasowa ob-
serwacja rozwoju pandemii, szczególnie 
intensywnymi ogniskami są skupiska  
o dużej gęstości zaludnienia i intensyw-
nej  mobilności w obrębie danej grupy 
oraz  kontaktów zewnętrznych (enklawy 
jak np. na Śląsku i transfer między mia-
stami oraz w ich otoczeniu, jak np. Kra-
ków i rozprzestrzenianie się w Małopol-
sce). W przypadku braku skutecznych 
środków zwalczania przyczyn i skutków 
epidemii (szczepionka, leki) jedynie izo- 
lacja, w tym szczególnie osób z grupy 
wysokiego ryzyka (osoby o obniżonej 
odporności: nosiciele, seniorzy, chorzy 
na specyficzne choroby) oraz rygory-
styczne stosowanie środków (maski, 
rękawiczki) i procedur odkażania może 
ochronić osoby te i otoczenie przed in-
fekcją i zmniejszyć ryzyko jej rozprze-
strzeniania się. Takie odosobnienie 
stwarza jednak szereg problemów dla 
osób w nim pozostających. Między in-
nymi: trudności w zaopatrzeniu w ar-
tykuły codziennego użytku, spożywcze, 
lekarstwa, a także radykalne ogranicze-
nie możliwości kontynuowania wcze-
śniej prowadzonego leczenia, na skutek 
ograniczenia kontaktu z prowadzącymi 
je lekarzami. Jeśli chodzi o wspieranie 
osób pozostających w izolacji na terenie  
Bronowic, w minionym okresie w wielu 
miejscach to sąsiedzi organizowali sta-
łą pomoc osobom potrzebującym, ale 
również pomoc taką świadczyły zespoły 
woluntariuszy oraz przykościelne grupy 
charytatywne.

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

KORONAWIRUS i MY

Trzeba jednak dodać, że okres dłuż-
szego przebywania w izolacji, z poczu-
ciem stałego zagrożenia, generuje nie 
mniej groźną epidemię depresji i innych 
urazów psychicznych. Rozładowywanie 
wynikających stąd stresów przyjmuje 
dość nieoczekiwane formy. Na przykład 
w Bronowicach, w początkowym okresie 
epidemii, z końcem marca, w czasie wpro-
wadzenia ostrych ograniczeń dotyczących 
wychodzenia z domu i przemieszczania 
się, w jednym z budynków przy ul. Ry-
dla, opodal pętli tramwajowej, regularnie  
w południe w mieszkaniu, którego okna 
wychodziły na cztery strony świata, je-
den z mieszkańców grał na trąbce hejnał 
mariacki, jak z wieży kościelnej na Ryn-
ku. Być może był to chwilowo bezrobotny 
hejnalista, a może nie, w każdym  razie 
zadziwił pewne grono sąsiadów, którzy 
nagrali filmik z tego „spektaklu” i upu-
blicznili w internecie. Można  też o umó-
wionej godzinie gromadnie wychodzić na 
balkony i śpiewać jak we Włoszech. To 
też forma antydepresyjnych zachowań 
wspólnotowych. W najbliższej przyszłości 
warto byłoby rozważyć prawdopodobny 
scenariusz zdarzeń, podczas zapowiada-
nego powrotu epidemii w listopadzie tego 
roku. Oczywiście termin może się zmie-
nić, jednak powrót epidemii, wg lekarzy 
epidemiologów, jest wysoce prawdopo-
dobny. Przypuszczalnie będzie on wyni-
kiem znaczącego ograniczenia restrykcji, 
otwarcia gospodarki, częściowego powro- 
tu ludzi do pracy, otwarcia granic, wzno-
wienia ruchu turystycznego, znacznego 

zwiększenia mobilności i zmniejszenia 
ostrożności, zmęczonych nakazami lu-
dzi. Jednak osoby z grupy najwyższego 
ryzyka, seniorzy i osoby chore, o ob-
niżonej odporności, bez dodatkowych 
rozporządzeń same muszą zadbać o sie- 
bie. Odpowiednio wcześniej pozostać  
w domu, ograniczyć kontakty jedynie do 
tych niezbędnych i zadbać o bezpiecz-
ne, w miarę normalne funkcjonowanie 
w odosobnieniu. Wiąże się to jednak  
z podjęciem pewnych wyprzedzających 
przygotowań do dłuższego przebywa-
nia w domu, jak: zapewnienie rezerwy 
produktów żywnościowych oraz innych 
niezbędnych artykułów i leków, a w przy- 
padku konieczności kontynuowania za- 
leconych terapii, ustalenie skutecznych 
sposobów kontaktowania się z lekarzem 
prowadzącym (telefoniczne umówienie 
terminów konsultacji w rejestracji przy-
chodni, kontakt telefoniczny do lekarza 
w ustalonym terminie, e-recepta, a przy 
dłuższej terapii e-recepta o rocznym 
terminie ważności, ustalanie niezbęd-
nych badań i sposobu ich wykonania). 
Tu warto zanotować podane w przy-
chodniach numery telefonów kontakto-
wych i opisane sposoby postępowania, 
z uwagi na to, że w niektórych nie ma 
innej możliwości jak tylko telefonicz-
ny kontakt z rejestracją, a bezpośredni 
możliwy jest jedynie po wcześniejszym 
ustaleniu z lekarzem takiej konieczno-
ści (na przykład informacja na drzwiach 
przychodni na os. Widok, zdjęcie). Waż-
ne jest nie tylko zapewnienie sobie po-
mocy w zakupach (sąsiedzi, ew. wolonta- 
riusze), ale też w kontaktach ze światem 
zewnętrznym – osoby zaufane, rodzina 
lub przyjaciele – celem uniknięcia stre-
sów i napięć. Być może należałoby zwró- 
cić uwagę na wiele innych spraw, które 
wymagałyby załatwienia przed spodzie-
wanym powrotem pandemii. Jeśli uzna-
libyście Państwo za celowe podzielenie 
się z czytelnikami gazety swoimi uwa-
gami, prosimy o ich nadsyłanie na adres 
mailowy: rada@dzielnica6.krakow.pl.

KALENDARIUM IMPREZ *

◊ 15 sierpnia – IX Korowód Bronowicki. 
◊ 26 września – XVIII Święto Ulicy Tetmajera. 
◊ wrzesień – Integracyjne Dni Bronowic. Podobnie jak w ubiegłym roku miejscem 
spotkania będzie amfiteatr na os. Widok. I tu nie zabraknie różnego rodzaju atrakcji! Nie zna-
my jeszcze konkretnej daty, zatem prosimy o śledzenie naszej strony www.dzielnica6krakow.pl.

Teatr Regionalny – Miłe dla serca wiadomości docierają do naszych uszu z Urzędu Mar-
szałkowskiego. Jeszce w lipcu nasze stowarzyszenie powinno uporać się z formalnościami. Na-
bór do zespołu i zajęcia planujemy już w drugiej połowie sierpnia. Wszystkich zainteresowa-
nych chciałbym uspokoić adaptacją do miejsca akcji cytatu księcia Wiśniowieckiego z „Ogniem 
i Mieczem”:  Znajdziecie nas. Będzie o nas głośno… w Bronowicach. (W. Antosiewicz)
* wszystkie imprezy plenerowe odbędą się pod warunkiem, że ponownie nie zostaną wprowadzone obostrzenia.

◁▷

fot. Janusz Sitarski


