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Wspomnienie tych co odeszli

9 sierpnia 2016 r. na Cmentarzu 
Salwatorskim pożegnaliśmy naszego 
Kolegę śp. Artura Śliwę, Członka Za-
rządu Dzielnicy VI Bronowice dwóch 
kadencji i Dyrektora Akademii Piłkar-
skiej Progress.

Każda śmierć jest przedwczesna, 
do żadnej nie jesteśmy w stanie się 
przygotować , ale ta przychodząca nie-
spodziewanie pozostawia nieopisany 
ból i pustkę. 

Marian Jesionka był działaczem  
i społecznikiem zaangażowanym z peł-
nym oddaniem w pracach samorządu 
terytorialnego. Przez pięć kadencji był 
radnym w Dzielnicy VI Bronowice. 
Przez dwie kadencje pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Zagospodarowania Prze-
strzennego. Jako projektant w zakresie 
sieci zewnętrznych pioniersko uczest-
niczył w budowie Nowej Huty. Będąc 

Śp. MARIAN JESIONKA (1922 - 2016)
Żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Ćwik”.

już na emeryturze jego wiedza i wielo-
letnie doświadczenie było bardzo po-
mocne w rozwiązywaniu problemów, 
dotyczących szeroko pojętej gospo-
darki komunalnej i zagospodarowania 
przestrzennego na terenie dzielnicy 
Bronowice.

Pan Marian, bo tak się do niego 
zwracaliśmy, był wyjątkowym człowie-
kiem, nad wyraz spokojnym i zrówno-
ważonym. W trudnych i konfliktowych 

sytuacjach, swoim spokojem zawsze 
starał się doprowadzić do zgody, na-
wet za cenę trudnych kompromisów. 
Niejednokrotnie powtarzał, że wro-
gość i napastliwość jest złym doradcą  
i w swoim życiu kierował się tą zasa-
dą. Nigdy nikomu nie odmówił pomo-
cy, rady czy choćby słów pocieszenia. 
Pracy w Radzie Dzielnicy poświęcał 
dużo czasu uczestnicząc w odbiorach 
realizowanych inwestycji, spotkaniach 
z mieszkańcami i choć wymagało to 
znacznego wysiłku robił to z praw-
dziwym zaangażowaniem. Te cechy,  
a zwłaszcza wrażliwość na ludzkie 
problemy, zjednywały mu życzliwość  
i sympatię.

Śp. ARTUR ŚLIWA (1964 - 2016)

Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Ten życzliwy, skromny, z zawadiac-
kim uśmiechem człowiek miał głowę 
pełną planów, marzeń, zadań do wyko-
nania. Swoją pasję – sport realizował 
we wszystkich dziedzinach życia – ro-
dzinnej, zawodowej czy też społecznej, 
jako Radny Dzielnicy VI Bronowice. Był 
pomysłodawcą i współrealizatorem sta-
cjonarnego, letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, cyklu zawodów spor-
towych – „Od przedszkolaka do starsza-
ka” oraz imprez kulturalnych Dni Bro-
nowic i Święto Ulicy Tetmajera.

„Wychowany na boisku”, jako pił-
karz, sędzia sportowy , dyrektor szkół-
ki piłkarskiej wiedział ,że poprzez sport  
i zabawę można dać dzieciom i mło-
dzieży gruntowne podstawy ich rozwo-
ju i wychowania. To wszystko przełożył 
na swoje działania w dzielnicy. Dzięki 
Jego zaangażowaniu i uporowi może-
my dzisiaj w pełni korzystać z nowo-
czesnej infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej, a w szczególności z nowych 
placów zabaw, boiska szkolnego, w tym 
„Orlika 2012” przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 8 i nowoczesnej sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
Nr 50. 

Za swoją pracę wychowawczą  
i społeczną zdobył uznanie i szacunek 
rodziców, a od stale otaczających go 
dzieci i młodzieży tysiące „przybitych 
piątek”.

Pośmiertnie odznaczony odznaką 
„Honoris Gratia” Prezydenta Miasta 
Krakowa w uznaniu zasług dla Krako-
wa i jego mieszkańców. 

Dziękujemy Ci Artku za współ-
pracę, życzliwość, pomysły, 
uśmiech, przyjacielską pomoc  
i zapewniamy Cię, że na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci  
i w naszych sercach.

• • •

Pogrążonym w żałobie rodzinom składamy wyrazy szczerego 
współczucia.

Koleżanki i koledzy radni 
Dzielnicy VI Bronowice
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BRONOWICE 
   MAŁE

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

Szanowni Państwo, w związku  
z licznymi zapytaniami, po-

zwolę sobie napisać kilka słów tytułem 
wyjaśnienia. Przetrawiliśmy trudne, 
ale konieczne dla nas, remonty ulic: 
Katowickiej, Tetmajera, Pod Strzechą. 
Ciężka była walka o remont ulicy Tet-
majera. Dzielnica zabezpieczyła środki 
na remont chodnika Pod Strzechą, ale 
remont nawierzchni tej ulicy przekro-
czył jej możliwości finansowe. Jako ar-
gument, aby „miasto” wykonało remont 
ulicy i chodnika wykorzystywaliśmy 
ŚDM, i udało się, ale mieszkańcy uwa-
żali, że w dużo gorszym stanie jest ulica 
Tetmajera, i ten remont jest bardziej ko-
nieczny. Trudno było wywalczyć środki 
na remont dwóch ulic, szczególnie że 
w przypadku ulicy Tetmajera niezbęd-
na była ingerencja w podbudowę. Tutaj 
uzyskałam ogromne wsparcie naszych 

◁▷

RAMOWY PROGRAM XXV-LECIA
DZIELNIC KRAKOWA
godz. 1215-1300 

korowód Dzielnic Krakowa na trasie: 
Wawel – Rynek Główny 
godz. 1330 
wspólne zdjęcie uczestników korowodu
przy scenie 
godz. 1400-1415

oficjalne powitanie i wystąpienia na scenie
godz. 1420-1900

występy zespołów artystycznych
reprezentujących dzielnice Krakowa
godz. 2015-2130

występ gwiazdy – zespół KROKE
około godz. 2130 – pokaz laserowy 

Zapraszamy na Rynek od godziny 1400

1  PA Ź DZ I E R N I K A 
ŚW I Ę T UJ E M Y  2 5  L AT  DZ I E L N I C

1991-2016

Radnych Miasta (Aleksandra Miszal-
skiego i Anny Szybist) i to dzięki nim 
remont został wykonany.

Natomiast ulica Katowicka była 
remontowana wyłącznie w zakresie na-
kładki. Od kilku miesięcy prosiłam ZI-
KiT o udostępnienie umowy z wykonaw-
cą przejścia podziemnego przy ul. Kato-
wickiej. Okazało się, że wykonawca linii 
kolejowej ma naprawić po swoich pra-
cach m.in. tę ulicę. Termin upływał 20 
czerwca 2016 roku, dlatego w ramach 
umowy z ZIKiT firma Astaldi odtworzyła 
nakładkę na ulicy Katowickiej, a zakres 
prac nie był tak szeroki, jak byśmy chcie-
li. Na szczęście udało się tak dopasować 
terminy remontów, że remont chodnika 
przed Szkołą Podstawową nr 50, reali-
zowany z budżetu dzielnicy, odbył się 
wcześniej i nie spowodował zniszczeń 
nakładki. Wiem, że prace były uciążliwe 
i dodatkowo powadzone równolegle, ale 
teraz jest zdecydowanie lepiej.

Bardzo miłą niespodzianką oka-
zało się ogłoszenie wyników Budżetu 
Obywatelskiego. Dwa pierwsze miejsca 
w głosowaniu nad projektami dziel-
nicowymi zajęły projekty z Bronowic 
Małych. Pierwsze: projekt realizacji 
siłowni na otwartym powietrzu zgło-
szony przez radnego Waldemara An-
tosiewicza. Drugie: projekt przychodni 
dziecka chorego z osobnym wejściem 
przy ul. Tetmajera zgłoszony, jako pro-
jekt miejski, przez jego wielkiego orę-
downika, radnego Stanisława Sikorę,  
a przeze mnie jako projekt dzielnicowy. 
Jak Państwo zgłaszali i jak pokazało 
głosowanie, obydwa projekty są bardzo 
potrzebne w 2017 r. Mimo to w ramach 
budżetu obywatelskiego zostanie zre-
alizowana tylko siłownia na otwartym 

powietrzu. O realizację remontu przy-
chodni dla dziecka chorego będziemy 
zabiegać z innych środków.

Projekt sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Pasternik i Tetma-
jera jest już wykonany. Czekamy na 
uzgodnienia pozwolenia na budowę 
(tę inwestycję również zawdzięczamy 
otwartości Radnych Miasta Anny Szy-
bist i Aleksandra Miszalskiego).

Od ponad dwóch lat apelują Pań-
stwo o poszerzenie ulicy Żeleńskiego. 
Wnioskowałam o wizję w terenie i wy-
cenę tej realizacji. Poszerzenie zosta-
ło wycenione na blisko 3 780 000 zł,  
a prace mogą trwać około 3 lat (projekt, 
wykup, realizacja), natomiast kwota 
inwestycji przekracza możliwości dziel-
nicy i poszerzenie może zostać zreali-
zowane tylko po wpisaniu go do wie-
loletniego planu finansowego miasta –  
z całego serca zabiegam o to. W bieżą-
cym roku mieliśmy wykonać remont 
chodnika przy ulicy Żeleńskiego do nu-
meru 39, ale jeżeli to się nie uda, mamy 
zapewnienie Pana Przewodniczącego 
Bogdana Smoka, że będzie to pierwszy 
remont zrealizowany w 2017 roku. 

Powstał już projekt oświetlenia 
ulicy Palmowej, planowana realizacja 
to 2017 rok. Niestety brak mi słów, aby 
wyrazić irytację spowodowaną, tym że 
w br. nie powstanie oświetlenie na ulicy 
Wieniawy-Długoszowskiego. 22 sierp-
nia 2016 r. do Rady Dzielnicy wpłynęło 
pismo z ZIKiT-u, że nie uda się wydat-
kować środków przeznaczonych na ten 
cel przez dzielnicę (40 tys.), z powodu 
utrudnień w wykonaniu projektu, mno-
żonych przez obecnego właściciela dzia-
łek czyli PKP. Nie poddaję się, i wierzę, 
że w końcu się uda.
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Ul. Władysława Żeleńskiego
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Bronowice – nasza „Mała Oj-
czyzna” to miejsce, które cza-

ruje, zachwyca i nadal pozostaje tajem-
nicze. Kolejne pokolenia młodych „bro-
nowiczan” mają tu wiele do odkrycia,  
a miejsce, w którym żyją i dorastają  
ma wiele do zaoferowania. 

Tradycją Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 jest organizowanie  
w czerwcu – u progu wakacji – gier te-
renowych. W roku ubiegłym wędrowa-
liśmy po naszym krakowskim Starym 
Mieście śladami Jana Kantego – świę-
tego, profesora Akademii Krakowskiej, 
patrona parafii, a jednocześnie naszego 
liceum i gimnazjum. W tym roku zapro-
siliśmy uczniów „w podróż” po Brono-
wicach, by je lepiej poznać, odkryć i …. 
pokochać. 

Zespoły klasowe, po uprzednim 
przygotowaniu, przystąpiły w czerwcu 
do walki o puchar i tytuł „ekspertów 
bronowickich”. Czekały na nich różno-
rakie zadania z różnych dziedzin, któ-
rych wspólnym mianownikiem była 
bronowicka kultura, historia i tradycja. 
Od znajomości życia i twórczości Stani-
sława Wyspiańskiego, poprzez kulinar-
ne specjały bronowickie i folklor, topo-
grafię Bronowic do twórczości własnej, 
polegającej na ułożeniu zwrotki piosen-
ki na melodię „stary niedźwiedź mocno 
śpi”, której treść związana będzie z Bro-
nowicami. Przypomnijmy w tym mo-
mencie, że ta stara melodia pojawiła się 
pierwotnie w „Weselu” Wyspiańskiego – 
jeden z ostatnich fragmentów drama-
tu „miałeś chamie złoty róg…” brzmiał  
w jej takty. 

Zadanie, które przysporzyło nie-
którym nieco problemów brzmiało: 
20.11.1900 r. o godz. 15.00 odbył się 
słynny ślub poety Lucjana Rydla z cór-
ką chłopa z podkrakowskich Bronowic, 
Jadwigą Mikołajczykówną, najmłod-
szą siostrą żony Włodzimierza Tetma-
jera. Świadkami ślubu, który odbył 
się w Kościele Mariackim, byli Błażej 
Czepiec, wuj Panny Młodej i Stanisław 
Wyspiański, zaprzyjaźniony z panem 
Młodym i całą Jego rodziną. Zabawa 
weselna trwała 4 dni i odbywała się  
w domu Mikołajczyków oraz w domu 
Tetmajera. Ciekawostką jest to, że Ry-
del, by dostać się do kaplicy bocznej 

kościoła św. Marii Panny musiał prze-
drzeć się przez grupę ponad 100 mło-
dych i urodziwych panien zrozpaczo-
nych z powodu Jego wyboru, co zajęło 
Mu 20 minut.

Obliczcie, jaka jest odległość po-
między Bazyliką a Rydlówką, skoro 
przeciętny człowiek porusza się z pręd-
kością 3 km/h, koń 20 km/h, samochód 

60 km/h, a Pan Młody wyruszył doroż-
ką z Bronowic o 14.00 i czekał przed 
ołtarzem na Pannę Młodą 22 minuty.

Oczywiście przy założeniu, że  
w 1900 roku w Krakowie nie było żad-
nych korków.

W tej grze terenowej nikt nie prze-
grał, choć najwięcej punktów zdobyła 
klasa 1 a naszego liceum, i to jej przypadł 
w udziale puchar. Wszyscy znakomicie 
się bawili. To jeden walor tej zabawy, 
inne – nie mniej ważne: to współdzia-

łanie, odpowiedzialność 
za wykonanie zadania, 
to wreszcie… zdobycie 
nowej wiedzy i odkry-
cie uroków naszej części 
Krakowa. Kto wie, jak 
będzie wyglądała gra 
terenowa w przyszłym 
roku – jedno jest pew-
ne, będzie dobra zaba-
wa, wspaniała rywali-
zacja, świetne humory  
i oczywiście puchar.

ASYSTENT DO POMOCY W OPIECE
NAD DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Rodzice z KRAKOWA potrzebujecie pomocy w opiece nad swoim niepełnosprawnym 
dzieckiem?

W ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” rusza usługa asystenta w rodzinie 
z dzieckiem niepełnosprawnym.

Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA dla rodziców. Wystarczy się zgłosić się do Fundacji In-
stytut Rozwoju Regionalnego (kontakt: biuro@firr.org.pl, teł: 12 629 85 14). poprzez kam-
panię  „Pomoc dla rodziców" (kontakt: kontakt@pomocdlarodzicow.pl; tel. 12 350 63 62 
od wt. do czw. w godz. 9-12), a przekażemy wszystkie potrzebne informacje. Można 
również skontaktować się z właściwą Filią MOPS.

Warunki: Usługa adresowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, w której 
znajduje się z dziecko z niepełnosprawnością (legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności), i gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie jest aktywne zawodowo. Nie ma 
kryterium dochodowego.

Usługa asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnospraw-
nym finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Miejski Rzecznik Konsumentów
w tzw. sprawach konsumenckich

będzie do dyspozycji mieszkańców 
Miasta Krakowa w siedzibie Dzielnicy 
VI Bronowice:

22 września
 w godzinach od 14:00 do 15:00

BRONOWICKA GRA TERENOWA
BEATA BANDARZEWSKA
Nauczyciel ZSO nr 8

Burza mózgów...
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W KRĘGU TRADYCJI

XIV ŚWIĘTO ULICY TETMAJERA
Już wielokrotnie na łamach gazety 

padały słowa podkreślające znacze-
nie tradycji w życiu lokalnych społeczności 
i pielęgnowanie historii. W tym roku ob-
chodziliśmy XIV Święto Ulicy Tetmajera. 
Obserwując to wydarzenie na przestrzeni 
lat można zadać sobie pytanie czy taka for-
ma spotkań, faktycznie temu służy? Czy 
jest może tylko pretekstem do sąsiedzkich 
spotkań i wspólnego biesiadowania? Na-
wet jeśli, to pamiętajmy, że biesiady towa-
rzyszyły ludziom od starożytnego Rzymu 
począwszy, poprzez staropolskie biesiady 
wieńczące zjazdy zarówno prywatne, jak 
publiczne i stanowiące główny punkt ży-
cia towarzyskiego, aż po tak popularne  
w naszych czasach spotkania integracyj-
ne. A czyż może być coś cenniejszego, niż 
integrowanie się środowiska, małych spo-
łeczności z historią w tle? Gdzie spomiędzy 
taktów muzyki przemawiają do nas wieki. 
Gdzie mimowolnie chłoniemy rodzimą 

tradycję i kulturę. Poszerzamy wiedzę 
o życiu Władysława Tetmajera, prawie 
namacalnie, przez pryzmat „Tetmaje-
rówki”, gdzie każdy szczegół przepeł-
niony jest wspomnieniami. Jakże jest 
to inna wiedza, niż ta szkolna, płynąca 
z kart podręczników. Jakże inny obraz 
z życia dawnej podkrakowskiej wsi - 
Bronowice Małe, w wystawie będącej 
pomostem łączącym minione pokole-

Oficjalne otwarcie XIV Święta Ulicy Tetmajera

Bronowickie dyktando – każdy mógł sprawdzić swoją znajomość 
ortografii

Coroczny tort, z okazji Święta Ulicy Tetmajera, a w nim... złoty pierścio-
nek czeka na szczęśliwego znalazcę

Wystawa plenerowa pt. „Bronowice Małe – życie w podkrakowskiej wsi” 
zrealizowana w ramach projektu Bronowickiego Archiwum Społecznego. 
Wystawa jest plonem dwuletniej działalności BAS

Pokaz bronowickich pamiątek historycznych ze zbiorów Dominika 
Synowca i mieszkańców Bronowic

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

nia z obecnymi dla 
pokoleń przyszłych. 
O jej powstawaniu 
i inicjatywie czyta-
my na str. 12. Kolej-
na wystawa Skarby 
bronowickich stry-
chów, pobudzała 
wyobraźnię i stano-
wiła przyczynek do 
szerszej rozmowy 
z jej „kustoszem”,  

w której można było znaleźć odpowie-
dzi na wiele pytań.

Tak więc, świeciło słońce, płynę-
ła muzyka, unosił się zapach grilla. 
Pachniały wypieki domowej roboty. 
Gwar rozmów i śmiech rozbawionych 
dzieci – biesiada. Biesiada, z której 
wyszliśmy bogatsi o obraz życia, jakie 
toczyło się kiedyś w miejscu, gdzie te-
raz byliśmy – w Bronowicach Małych. 
Bogatsi o skarby bronowickich stry-
chów i wiedzę, której poszukiwanie in-
spirowało XIV Święto Ulicy Tetmajera.
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

V KOROWÓD BRONOWICKI

◁▷

W oczekiwaniu na wyruszenie korowodu

Od chwili lokacji w 1294 roku Bronowice Małe należały do parafii mariac-
kiej w Krakowie. Proboszczowie tej parafii czerpali ze wsi dochody z czynszu 
i dziesięciny, a świątynia mariacka była dla tutejszych bronowiczan głównym 
kościołem, w którym chrzcili dzieci, brali śluby, żegnali zmarłych. I tak było, 
aż do roku 1949, to jest do powstania w Bronowicach Małych parafii pw. św. 
Antoniego z Padwy i rozpoczęcia budowy własnej świątyni.
Te wieloletnie związki naszej „małej ojczyzny” z kościołem NMP Wniebowzię-
tej w Krakowie są zachowane w pamięci mieszkańców Bronowic Małych. 

Nawiązując do tej tradycji To-
warzystwo Przyjaciół Brono-

wic przy wsparciu finansowemu Dziel-
nicy VI Bronowice, od 2010 roku, or-
ganizuje Korowód Bronowicki. Z ini-
cjatywy towarzystwa, w tym roku już 
po raz piąty, odbył się uroczysty prze-
jazd bajecznie ozdobionych zaprzęgów 
konnych ulicami: Zarzecze, Na Błonie, 
Bronowicką, Królewską, Karmelicką, 
św. Anny do Rynku Głównego. Przy 
akompaniamencie Krakowskiej Grupy 
Folklorystycznej z Mydlnik, uczest-
nicy Korowodu z pieśnią na ustach,  
w tradycyjnych strojach krakowskich, 
z bukietami ziół i kwiatów polnych  
w dłoniach, przemierzali niemal puste 
ulice niedzielnego, dopiero leniwie bu-
dzącego się Krakowa. Wywoływali ol-

Barwny przejazd korowodu przez Rynek był atrakcją dla Krakowian i turystów

Z bukietami ziół i kwiatów polnych w dłoniach uczestnicy korowodu przemierzali ulice Kra-
kowa

brzymie zainteresowanie wśród miesz-
kańców i turystów, witając ich ser-
decznie uśmiechem i pozdrowieniami, 
często odwzajemnianymi. Szczególne 
wrażenie nasz folklor robił na obco-

krajowcach. Po kilku rundach wokół 
Rynku Głównego wozy zatrzymały się 
przy „świętej Marii”, a bronowiczanie 

udali się na mszę św., tak jak ich przodko-
wie dziesiątki i setki lat wcześniej.

Atrakcji tego dnia było więcej – zaraz 
po uroczystej mszy odbył się coroczny kon-
kurs bukietów zielnych na Małym Rynku. 
Olbrzymia ilość wspaniałych, kolorowych 
bukietów zielnych przyniesiona przez 
uczestników święta naprawdę robiła wra-
żenie. 

Piszący te słowa miał przyjemność już 
drugi raz wziąć udział w bronowickim ko-
rowodzie. I muszę podzielić się osobistą 
refleksją. Kiedy tak stałem podczas mszy 
przed ołtarzem Wita Stwosza, światło sło-
neczne wpadało do świątyni przez bajecz-
ne witraże Wyspiańskiego i Mehoffera roz-
nosząc magię barw wokoło. I gdy przy tym 
zgromadzeni w świątyni ludzie w strojach 
ludowych zaśpiewali tradycyjną pieśń ma-

ryjną, a bukiety tak pachniały – to chciało-
by się, aby ta chwila trwała bez końca.  

Co tu dużo pisać. Piękna jest ta nasza 
chłopska kultura. W imieniu Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic, wszystkich chętnych 
do zanurzenia się w naszej przeszłości za-
praszam na przyszły rok. I żadnego „we-
hikułu czasu” nie będziemy potrzebować. 
Wystarczy tylko strój krakowski, uśmiech 
na ustach i chęć zaśpiewania.
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SESJE RADY
DZIELNICY VI

XXVI sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 16 czerwca 2016 r. Podjęto na-
stępujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXVI/204/2016
w sprawie zbycia działki nr 267/10 obr. 2 
Krowodrza przy ul. G. Zapolskiej.

Radni pozytywnie zaopiniowali zby-
cie ww. działki mając na celu poprawę 
warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej składającej się z działki nr 
268, stanowiącej własność osoby fizycznej. 
UCHWAŁA Nr XXVI/205/2016 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Przeniesiono środki z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 23.07.2015 
r. w następujący sposób:
Kwotę 3 468 zł (jednostka realizująca BR) 
z zadania „Druk Biuletynu Rady Dzielnicy 
VI” – Komunikacja z Mieszkańcami prze-
niesiono na zadanie „Organizacja obcho-
dów XXV-lecia Dzielnic Miasta Krakowa” 
– Lokalne Wydarzenia: Oświatowe, 
Kulturalne, Sportowe i Rekreacyjne (jed-
nostka realizująca CM im. H. Jordana).

Radni przenieśli również środki z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 
Rady Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób:
Kwotę 6 000 zł (jednostka realizująca 
ZIKiT) z zadania „Dobudowa oświetlenia 
na ul. Brzezińskiego – wykonanie projek-
tu” (WPF) na zadanie „Nasadzenia zieleni 
wg wskazań dzielnicy” (jednostka realizu-
jąca ZZM). Oba zadania należą do działu 
Budowa, Modernizacja, Prace Remontowe 
Ogródków Jordanowskich, Zieleńców, 
Skwerów.
UCHWAŁA Nr XXVI/206/2016 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XIV/104/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 23 lipca 2015 r. w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjne-
go planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2016-
2017.
Radni przyjęli ww. uchwałę.

XXVII sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowi-

ce odbyła się 7 lipca 2016 r. Podjęto nastę-
pujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXVII/207/2016
w sprawie przekazania prawa trwałe-
go zarządu nad zieleńcem pomiędzy ul. 
Tetmajera i ul. Pod Strzechą.

Radni pozytywnie zaopiniowali prze-
kazanie pomiędzy ZIKiT a ZZM prawa trwa-
łego zarządu w odniesieniu do nieruchomo-
ści oznaczonych jako działka nr 160/4 obr. 
40 Krowodrza z wyłączeniem jej fragmen-
tów zajętych pod pas drogowy.
UCHWAŁA Nr XXVII/208/2016
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2016.

Radni przenieśli środki z zadań przy-
jętych Uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 23.07.2015 r. w następujący 
sposób:
1. Kwotę w wysokości 3 830 zł (jednostka 
realizująca ZIKiT) z zadania „Dobudowa 
oświetlenia na ul. Machaya – wykonanie 
projektu” (WPF) na zadanie „SP Nr 50 – 
publikacja dotycząca rozwoju oświaty  
w Bronowicach na przestrzeni 200 lat” –  
(jednostka realizująca ZEO).
2. Kwotę w wysokości 3 830 zł (jednostka 
realizująca ZIKiT) z zadania „Dobudowa 
oświetlenia na ul. Palmowej – wykona-
nie  projektu” (WPF) na zadanie „SP Nr 50 
– publikacja dotycząca rozwoju oświaty 
w Bronowicach na przestrzeni 200 lat” – 
(jednostka realizująca ZEO).
3. Kwotę w wysokości 4 690 zł (jednostka 
realizująca ZIKiT) z zadania „Dobudowa 
dwóch opraw typu LED wraz z wysięgni-
kami, oraz wymianą  wysięgników przy 
istniejących oprawach w ul. Katowickiej 
– realizacja zadania” na zadania: ● „SP Nr 
50 – Święto ul. Tetmajera” (1 500 zł) ● „SP 
Nr 50 – Korowód Bronowicki” (500 zł) –  
jednostka realizująca ZEO ● „Organizacja 
obchodów XXV-lecia Dzielnic Miasta 
Krakowa” (2 690 zł) – jednostka realizują-
ca CM im. H. Jordana.

Ponadto przeniesiono środki z zada-
nia przyjętego Uchwałą Nr XIV/95/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 23.07.2015 
r. z uwzględnieniem uchwały zmieniają-
cej: XXI/172/2016 Rady Dzielnicy VI  
z 28.01.2015 r. w następujący sposób:

• • •

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ W ZAKRESIE 
DRÓG WSKAZANYCH  
W WYKAZIE

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: 
Oświetlenie ul. Nad Zalewem 
– realizacja inwestycji na pod-
stawie dokumentacji projek-
towej i pozwolenia na budowę 
(WPF)

52 000 zł ZIKiT

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

KWOTA
REALIZATOR

Co 
Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: alicjagackiewicz@op.pl

Grypa 65+
program bezpłatnych szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób 
po 65 roku życia.

Celem programu jest zapobieganie 
przypadkom zachorowań na gry-

pę wśród populacji z grupy podwyższonego 
ryzyka – osób po 65 roku życia – miesz-
kańców Dzielnicy VI Bronowice.
Szczepienia w sezonie 2016/2017 rozpo-
częły się 1 września 2016 r. 
Realizatorem programu, tak jak w latach 
poprzednich, jest

Jurajskie Centrum Medyczne,
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 9, Kraków, 

tel.12 622 88 80
Środki na ten cel przeznaczyła Rada Dziel-
nicy VI Bronowice. 
Obecna edycja szczepień potrwa do końca 
listopada lub do wyczerpania zapasów.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

W ramach Dzielnicowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Rada Dzielnicy VI przeznaczyła środki  
w wysokości 2 234 zł na zakup biletów do 
teatru dla osób starszych i niepełnospraw-
nych mieszkańców naszej dzielnicy. Z bile-
tów do teatru mogą skorzystać osoby, które 
posiadają orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności.

Realizatorem tego zadania jest Centrum 
Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie.

Bilety do Teatru Bagatela, na spektakl 
Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone, 
będzie można odebrać w pierwszym tygo-
dniu października, w sekretariacie Rady 
Dzielnicy VI Bronowice.

Osoby, które poruszają się na wóz-
ku inwalidzkim mogą skorzystać z dwóch 
biletów (w tym jeden bilet dla opiekuna).

ILOŚĆ BILETÓW OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

• • •



9

Nazwa zadania: Dobudowa oświetlenia na 
ul. Palmowej. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 6 170 zł  

2017 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 36 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVII/211/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/51/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 
r. dotyczącej wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego pla-
nowanego przez Radę Dzielnicy VI Bronowice 
do realizacji w latach 2016-2017.

W ww. uchwale wprowadza się nastę-
pującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2016 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 88 000  
zł, tj. o 52 000 zł.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany ta-
bela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
V/51/2015 otrzymuje następujące brzmie-
nie:
Nazwa zadania: Oświetlenie ul. Nad 
Zalewem. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszym.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2015 opracowanie projektu i 
pozyskanie uzgodnień WZ 6 200 zł  

2016 realizacja zadania 88 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVII/212/2016
w sprawie rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2017.

Radni postanowili o rozdysponowaniu 
środków wydzielonych do dyspozycji Rady 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2017 w na-
stępujący sposób:

NAZWA
ZADANIA

JEDNOSTKA 
REALIZU-

JĄCA
KWOTA

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

ZEO 299 500 zł

ZSO Nr 7 – wymiana drzwi ze-
wnętrznych w sali gimnastycznej 
oraz remont sanitariatów i inne 
prace remontowe. JEDNOSTKA RE-
ALIZUJĄCA – ZSO Nr 7

34 000 zł

na zadania: 
zakup namiotu z konstrukcją 
aluminiową w: Przedszkolu Nr 
38, Przedszkolu Nr 77, Przed-
szkolu Nr 82, Przedszkolu Nr 
137, SP Nr 50, SP Nr 93, SP Nr 
138, SP Nr 153.

po 3 400 zł
na każdą placów-

kę (zadanie)
ZEO

BUDOWA, MODERNIZACJA,
PRACE REMONTOWE: 
OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, 
ZIELEŃCÓW, SKWERÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

Nasadzenia wg wskazań dziel-
nicy. 24 800 zł ZZM

UCHWAŁA Nr XXVII/209/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/103/2015 Rady Dzielnicy VI z dnia 
23.07.2015 roku dotyczącej wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadze-
nie do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, za-
dania inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji 
w latach 2016-2017.

W ww. uchwale wprowadza się nastę-
pującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2016 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 6 170 
zł, tj. o 3 830 zł.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany ta-
bela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
XIV/103/2015 otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Dobudowa oświetlenia na 
ul. Machaya. 
Jednostka realizująca: ZIKiT.
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 6 170 zł 

2017 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 45 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVII/210/2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/105/2015 Rady Dzielnicy VI Bro- 
nowice z 23.07.2015 r. dotyczącej wniosku 
do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowa-
dzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zada-
nia inwestycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 
2016-2017.

W ww. uchwale wprowadza się nastę-
pującą zmianę:
w § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 2016 
podaną kwotę zmniejszono do kwoty 6 170 
zł, tj. o 3 830 zł.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany ta-
bela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr 
XIV/105/2015 otrzymuje następujące 
brzmienie:

ZSO Nr 8 – kontynuacja wymiany 
instalacji elektrycznej i inne prace 
remontowe.

30 000 zł

SP Nr 50 – dokończenie wymiany 
tablic elektrycznych i inne prace re-
montowe.

4 000 zł

SP Nr 93 – wymiana głównej tablicy 
rozdzielczej i inne prace remontowe. 4 000 zł

SP Nr 138 – wymiana tablic elek-
trycznych i inne prace remontowe 5 000 zł

SP Nr 138 – naprawa komina ko-
tłowni zgodnie z protokołem prze-
glądu i inne prace remontowe.

1 500 zł

SP Nr 153 – dokończenie wymiany 
okien, wymiana przeszkleń luksfe-
rów i inne prace remontowe.

37 000 zł

Przedszkole Nr 38 – remont po-
mieszczenia węzła c.o. i inne prace 
remontowe .

8 000 zł

Przedszkole Nr 38 – remont scho-
dów kuchennych, inne prace re-
montowe.

3 000 zł

Przedszkole Nr 38 – wymiana na-
wierzchni placu na poliuretanową  
i inne prace remontowe.

5 000 zł

Przedszkole Nr 38 – wymiana i do-
posażenie urządzeń na placu za-
baw i inne prace remontowe.

8 000 zł

Przedszkole Nr 77 – remont bocz-
nej klatki schodowej i inne prace 
remontowe,

10 000 zł

Przedszkole Nr 77 – malowanie 
kuchni i inne prace remontowe 3 000 zł

Przedszkole Nr 77 – dostosowanie 
wylotów kominowych do obowią-
zujących przepisów technicznych  
i inne prace remontowe

2 000 zł

Przedszkole Nr 77 – wymiana obu-
dowy piaskownic i inne prace re-
montowe.

15 000 zł

Przedszkole Nr 82 – wymiana  
oświetlenia, instalacji elektrycznej 
i tablic i inne prace remontowe.

25 000 zł

Przedszkole Nr 82 – remont pia-
skownic i inne prace remontowe. 15 000 zł

Przedszkole Nr 82 – doposażenie 
placu zabaw i inne prace remon-
towe. 

10 000 zł

Przedszkole Nr 82 – naprawa insta-
lacji odgromowej zgodnie z protoko-
łem przeglądu i inne prace remon-
towe.

5 000 zł

Przedszkole Nr 137 – dokończenie 
wymiany chodników w ogrodzie  
i inne prace remontowe.

15 000 zł

Przedszkole nr 137 – wymiana i do-
posażenie urządzeń placu zabaw  
i inne prace remontowe.

10 000 zł

SP Nr 138 – budowa placu zabaw  
i inne prace remontowe. 50 000 zł

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

ZZM 170 000 zł

Doposażenie ogródka jordanow-
skiego – Krzywy Zaułek – WPF. 50 000 zł

Projekt siłowni street workout  
i rozbudowy ogródka jordanow-
skiego – Młynówka Królewska – 
Drzymały (WPF).

8 000 zł
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Nasadzenia drzew i roślin. 32 000 zł
Przebudowa schodów w parku 
Młynówka Królewska przy przej-
ściu dla pieszych przez ul. Przyby-
szewskiego.

80 000 zł

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

ZIKiT 805 602 zł

Budowa przejścia na wały rzeki Ru-
dawa WPF. 100 000 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej 
przy ul Rydla 18-22 – wykonanie 
projektu – WPF.

48 000 zł

Dobudowa oświetlenia ul. Ma-
chaya WPF. 45 000 zł

Dobudowa oświetlenia na ul. Pal-
mowej. 36 000 zł

Wyniesienie przejścia dla pieszych 
na ul. Wesele WPF. 50 000 zł

Budowa zatoki parkingowej przy 
ul. Bronowickiej na odcinku od ul. 
Rodakowskiego do ul. Górnej – wy-
konanie projektu (WPF).

10 000 zł

Dobudowa oświetlenia chodnika 
stanowiącego dojście do bloku 71 
przy ul. Racheli.

19 000 zł

Dobudowa wysięgnika na ul. Prze-
smyk wraz z oprawą typu LED na 
istniejącym słupie. 

4 000 zł

Remonty dróg, chodników i oświe-
tlenia. 

493 602 
000 zł

LOKALNE WYDARZENIA: 
OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPOR-
TOWE I REKREACYJNE

99 200  zł

Organizacja imprez,
uroczystości, konkur 
sów i innych wyda-
rzeń lokalnych dla 
całej dzielnicy z za-
kresu kultury.

CK
Dworek 

Białoprąd-
nicki

12 000 zł

Integracyjne Dni 
Bronowic.

CM im. H. 
Jordana 25 000 zł

Zeszyty historycz-
no-literackie.

CM im. H. 
Jordana 3 000 zł

Projekty edukacyjne. CM im H 
Jordana 2 000 zł

Organizacja wernisa-
żu i druk katalogu na 
wystawę malarstwa 
z okazji Dni Bronowic.

CM im. H 
Jordana 3 000 zł

SP Nr 50 – Osadza-
nie chochoła. ZEO 1 000 zł

SP Nr 50 – Święto 
Ulicy Tetmajera. ZEO 12 000 zł

SP Nr 50 – Korowód 
Bronowicki. ZEO 3 000 zł

SP nr 50 – Wielka-
noc w Bronowicach. ZEO 1 000 zł

SP Nr 138 – Mię-
dzyszkolny Dzień 
Dziecka.

ZEO 7 000 zł

SP Nr 138 – Mię-
dzyszkolny Konkurs 
Palm.

ZEO 1 000 zł

SP Nr 138 – Mię-
dzyszkolny konkurs 
Szopek.

ZEO 900 zł

SP Nr 153 – Dziel-
nicowa Olimpiada 
Sześciolatka.

ZEO 800 zł

SP Nr 153 – mię-
dzyszkolny Konkurs 
„Brzechwałki”.

ZEO 1 000 zł

SP Nr 153 – mię-
dzyszkolny Konkurs 
pt. „Jestem genial-
nym dzieckiem, czyli 
pokaż co potrafisz?”

ZEO 2 000 zł

ZSO Nr 8 – organiza-
cja zawodów sporto-
wych w siatkówce.

ZEO 1 500 zł

SP Nr 93 – międzysz-
kolna gra terenowa pt. 
„Śladami Młodej Pol-
ski w Bronowicach”.

ZEO 1 500 zł

ZSO Nr 8 – cykl za-
wodów sportowych 
dla dzieci i młodzie-
ży „od przedszkola-
ka do starszaka”.

ZEO 8 000 zł

Opracowanie doku-
mentacji na wyko-
nanie renowacji ka-
pliczki z gorejącym 
sercem Pana Jezusa 
zlokalizowanej przy 
ul. Złoty Róg 28.

ZIKiT 3 000 zł

Wykonanie pomnika 
rtm. Witolda Pilec-
kiego patrona ulicy.

CM im. H. 
Jordana 6 000 zł

Organizacja kina let-
niego w amfiteatrze.

CM im. H. 
Jordana 4 500 zł

PROGRAM POPRAWY BEZPIE-
CZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ 
KRAKÓW "BEZPIECZNY KRAKÓW"

40 500 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) – ze-
staw ratownika me-
dycznego KSRG do 
udzielania kwalifiko-
wanej pomocy przed 
medycznej.

KM PSP 6 000 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) – 
zakup rzutnik multi-
medialny.

KM PSP 3 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) 
– zakup materiałów 
profilaktycznych.
– zakup nagród rze-
czowych na konkursy 
festyny, akcje: „Bez-
pieczne ferie” oraz 
„Bezpieczne waka-
cje” organizowanych 
na terenie dzielnicy.

SMMK

2 000 zł

2 000 zł

Straż Miejska (Oddział 
Krowodrza) – zakup 
sprzętu komputero-
wego i oprogramo-
wania.

SMMK 5 500 zł

Komenda Miejska
Policji (Komisariat IV) 
– zakup materiałów 
dydaktyczno-profi-
laktycznych.

OC 2 000 zł

Komenda Miejska 
Policji (Komisariat IV) 
– zakup testerów nar-
kotykowych

OC 1 000 zł

Komenda Miejska 
Policji (Komisariat IV) 
– zakup wyposażenia 
i sprzętu takiego jak: 
aparaty fotograficz-
ne, latarki, tarcze słu-
żące do zatrzymywa-
nia pojazdów z pod-
świetleniem i inne

OC 4 000 zł

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej (JRG3) – spe-
cjalistyczny fantom 
do przyrządowego 
udrażniania dróg od-
dechowych. 

KM PSP 5 000 zł

Komenda Miejska
Policji – Komisariat 
IV – dofinansowanie 
zakupu radiowozu.

OC 10 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERA-
NIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 89 759 zł

Zajęcia usprawniają-
ce w wodzie i na sali 
gimnastycznej dla 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej
z fizjoterapeutą – 
konkurs ofert.

SO 6 000 zł

Integracja społeczna 
osób niepełnospraw-
nych – konkurs ofert.

SO 10 000 zł

Integracyjny Dzień 
Sportu z piknikiem 
rodzinnym EDF pn. 
„Dzień Różnorod-
ności” oraz Integra-
cyjne Dni Bronowic 
w ramach Tygodnia 
Osób Niepełno-
sprawnych „Kocham 
Kraków z Wzajem-
nością”.

SO 14 760 zł

Wykonanie przejść 
medialnych wg.
wskazań dzielnicy 

ZIKiT 24 259 zł

Spotkanie integracyj-
ne dla osób niepełno-
sprawnych – miesz-
kańców dzielnicy.

SO 9 240 zł

Spotkania integracyj-
ne dla osób starszych 
i niepełnosprawnych 
– mieszkańców dziel-
nicy.

MOPS 10 500 zł

Integracyjne wyjścia 
seniorów z niepełno-
sprawnością do te-
atru, kina i na koncer-
ty (zakup biletów).

CM im. H. 
Jordana 15 000 zł

DZIELNICOWY
PROGRAM OCHRO-
NY ZDROWIA 
I PROFILAKTYKI 
ZDROWOTNEJ:
Szczepienia przeciw-
ko grypie dla miesz-
kańców dzielnicy po 
65 r. życia.

BZ 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIE-
RANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH 
PLACÓWEK: OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ
I ZDROWIA

139 700 zł

Filia Nr 7 Krowo-
derskiej Biblioteki 
Publicznej – zakup 
książek.

Krowoderska 
Biblioteka 
Publiczna

1 000 zł
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Szczegółowa treść uchwał na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI Bronowice.

◁▷

Filia Nr 9 Krowo-
derskiej Biblioteki 
Publicznej – zakup 
książek.

Krowoderska 
Biblioteka 
Publiczna

1 000 zł

Klub Kultury Mydlni-
ki – Dofinansowanie 
działalności zespołu 
„Mali Mydlniczanie”

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

8 000 zł

Klub Kultury Mydlni-
ki – dofinansowanie 
działalności zespołu 
instrumentalnego.

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

3 000 zł

P – 38, P – 77, P – 137, 
P – 82 – zakup pomo-
cy dydaktycznych
i zabawek

ZEO po 600 zł

Klub Kultury Mydl-
niki –Klub Puchatek 
– zakup pomocy 
dydaktycznych i za-
bawek

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

300 zł

SP Nr 50, SP Nr 93, 
SP Nr 153 – organi-
zacja imprez szkol-
nych, zakup nagród, 
zakup książek do 
biblioteki, program 
zdrowego żywienia, 
dofinansowanie wy-
poczynku letniego.

ZEO po 3 300 zł

SP Nr 138 – organi-
zacja imprez szkol-
nych, zakup nagród, 
zakup książek do 
biblioteki, program 
zdrowego żywienia, 
dofinansowanie wy-
poczynku letniego.

ZEO 4 000zł

ZSB Nr 1 – zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia.

ZSB Nr 1 750 zł

ZSGDiGW – zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia.

ZSGDiGW 800 zł

ZSO Nr 7 – zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia.

ZSO Nr 7 750 zł

SP Nr 93 – program 
„Mój Trener”. SP 9 000 zł

Program „Aktywny 
Krakowianin”. SP 4 000 zł

Zakup przyborów
i podręczników dla 
dzieci potrzebujących 
zamieszkałych na te-
renie Dzielnicy VI.

MOPS 2 000 zł

Zakup leków dla osób 
starszych i niepełno-
sprawnych zamiesz-
kałych na terenie 
Dzielnicy VI.

MOPS 5 000 zł

Dofinansowanie 
kosztów ogrzewania 
dla osób potrzebują-
cych – mieszkańców
Dzielnicy VI.

MOPS 8 000 zł

ZSO nr 8 – zakup 
książek do biblioteki, 
program zdrowego 
żywienia

ZEO 800 zł

Budowa tablic infor-
macyjnych na trasie 
kulturowej Brono-
wice Małe-Mydlniki 
– konkurs ofert.

PT 10 000 zł

KS Bronowianka – na-
głośnienie hali spor-
towej i zakup dwóch 
wiat dla zawodników 
wraz z siedziskami.

ZIS 18 000 zł

SP Nr 50 – Jubileusz 
200 lat Oświaty Bro-
nowickiej.

ZEO 11 000 zł

Filia Nr 7 Krowoder-
skiej Biblioteki Pu-
blicznej – renowacja 
biblioteki.

Krowoderska 
Biblioteka 
Publiczna

35 000 zł

Projekt „Projektow-
nia” – warsztaty dla 
rodzin.

CK Dwo-
rek Biało-
prądnicki

5 000 zł

KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI BR 35 825 zł

Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI 16 825 zł

Redakcja Biuletynu Rady Dzielnicy VI 10 000 zł

Kolportaż Biuletynu Rady Dzielnicy VI 1 500 zł

Redagowanie strony internetowej 
Rady Dzielnicy VI 6 000 zł

Doposażenie, 
remont tablic infor-
macyjnych na tere-
nie Dzielnicy VI

ZIKiT 1 500 zł

INNE: 99 185 zł

Siłownia na wolnym 
powietrzu w Brono-
wicach w ramach 
Budżetu Obywatel-
skiego.

ZZM 67 500 zł

Biblioteka – nowe 
oblicze w ramach 
Budżetu Obywatel-
skiego.

KD 12 300 zł

Żywopłot przy
ogródku jordanow-
skim obok ulicy
Zarzecze w ramach 
Budżetu Obywatel-
skiego.

ZZM 5 000 zł

Readaptacja sali 
sportowej SP nr 50 
w Krakowie w ra-
mach Budżetu Oby-
watelskiego.

ZEO 4 945 zł

Mali Ratownicy w ra-
mach Budżetu Oby-
watelskiego.

BZ 2 500 zł

Roztańczone Brono-
wice. KD 6 940 zł

SUMA: 1 791 271 
zł

UCHWAŁA Nr XXVII/213/2016
w sprawie 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 2017-2018.

W Radni zawnioskowali o wprowadze-
nie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłow-
ni street workout i rozbudowa ogródka jor-

danowskiego w parku Młynówka Królewska 
przy ul. Drzymały” zgodnie z poniższym ze-
stawieniem:

Nazwa zadania: Budowa siłowni street 
workout i rozbudowa ogródka jordanow-
skiego w parku Młynówka Królewska przy 
ul. Drzymały. 
Jednostka realizująca: ZZM
Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom 
aktywnego spędzania czasu przez sport  
i rekreację.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2017 wykonanie projektu 8 000 zł  

2018 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 50 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVII/214/2016
w sprawie 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 2017-2018.

W Radni zawnioskowali o wprowadze-
nie do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki 
parkingowej przy ul. Bronowickiej na od-
cinku od ul. Rodakowskiego do ul. Górnej” 
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa zadania: Budowa zatoki par-
kingowej przy ul. Bronowickiej na odcinku 
od ul. Rodakowskiego do ul. Górnej. 
Jednostka realizująca: ZZM
Cel zadania: Zwiększenie ilości miejsc po-
stojowych.
Źródło finansowania: środki wydzielone do 
dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

lata Fazy realizacji Kwota

2017 wykonanie projektu 10 000 zł  

2018 realizacja zadania na pod-
stawie projektu 45 000 zł 

UCHWAŁA Nr XXVII/215/2016
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice do wydawania opinii oraz wy-
stępowania z wnioskami.

Upoważniono Zarząd Dzielnicy VI 
do wydawania opinii oraz występowania  
z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 
Statutu Dzielnicy VI Bronowice w terminie 
od 08.07.2016 r. do 24.08.2016 r.

TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
„ŚWIADOMIE DO CELU”

27 września 2016 r. godz. 10-14 
TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7



ARCHIWUM BRONOWICKIE

W wakacje Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic zaprosiło mieszkańców 

i sympatyków Bronowic Małych do udziału  
w cyklu spotkań „Powiedz, co wiesz o Bro- 

nowicach!”, których celem było wspól-
ne opracowanie zasobu Bronowickie-
go Archiwum Społecznego. Uczest-
nicy spotkań przyglądali się starym 
bronowickim fotografiom, rozpo-
znawali uwiecznione na nich osoby, 
miejsca i wydarzenia. Wzięli rów-

nież udział w projektowaniu plenerowej 
wystawy archiwaliów, której wernisaż 
uświetnił tegoroczne obchody Święta 
Ulicy Włodzimierza Tetmajera. Wystawa 
pt. „Bronowice Małe – życie codzienne  
w dawnej podkrakowskiej wsi” składa 
się z archiwalnych fotografii oraz frag-
mentów wspomnień najstarszych miesz-
kańców Bronowic Małych. Ukazuje 
m.in. dawny krajobraz Bronowic Małych  
z drewnianymi chatami krytymi strzechą 
oraz barwne tradycje i zwyczaje związane 
z wiejskim rodowodem tego obszaru. Do 
17 września wystawę można było oglądać 
na parkingu przy ul. Tetmajera. Później 
została przeniesiona na teren Szkoły Pod-
stawowej nr 50.

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

◁▷

PRACE NAD ZASOBAMI BRONOWICKIEGO ARCHIWUM SPOŁECZNEGO

Uczestnicy wakacyjnego spotkania z cyklu „Powiedz, co wiesz o Bronowicach!”
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