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

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
wtorek     – Bogdan Smok, przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 
czwartek  – Alicja Gackiewicz, z-ca przewodniczącego, 10.00-11.00 
Z pozostałymi członkami Zarządu istnieje możliwość umówienia terminu spotkania za 
pośrednictwem e-mail lub telefonicznie:
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Agata Pasionek-Sacha – e-mail:  agatasac@interia.pl; tel. 602 588 212
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(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

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

28 czerwca br. zakończyło się głoso-
wanie na projekty budżetu obywa-
telskiego. Policzono i zweryfikowano 
oddane głosy i tym samym III edycja 
Budżetu Obywatelskiego w Krakowie 
dobiegła końca. Rada programowa 
dopracowuje już regulamin do budże-
tu na 2017 rok.

Zwyciężyło 6 spośród 25 pro-
jektów zgłoszonych przez 

mieszkańców (pełna lista na www.
budzet.krakow.pl). Radni Dzielnicy VI  
i zespół wybrany spośród nich do prze-
prowadzenia kampanii informacyjnej, 
rejestrowania projektów, organizacji 
głosowania dołożyli wszelkich starań, 
aby umożliwić Państwu samodzielną 
pracę dla społeczności lokalnej.

Wyniki głosowania przedstawiają 
się następująco:

1. Tytuł projektu: Pielęgnacja zie-
leni parkowej wzdłuż Młynówki  
Królewskiej
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
inwentaryzacji i pielęgnacji zieleni,  
w tym: badania drzew przez dendrolo-
ga, mocowanie podpórek w przypadku 
drzew mogących się zawalić, przycięcie 
gałęzi, prześwietlenie terenu, ocena 
stanu krzewów i gleby oraz wynikają-
ce z oceny dalsze czynności, jak np.: 
przerzedzenie krzewów, nasadzenie 
nowych krzewów łatwych w utrzyma-
niu, a także jadalnych (służących jako 
pokarm dla ptaków), montaż budek lę-

gowych dla mniejszych ptaków, np. dla 
jerzyków, dosianie trawy na odcinkach 
nasłonecznionych.
Kwota: 67 953 zł
Realizator: ZZM
2. Tytuł projektu: Zatoki parkingowe 
przy ul. Bronowickiej
Przedmiot projektu: Wyznaczenie  
i budowa zatok miejsc parkingowych 
wzdłuż północnej strony ul. Bronowic-
kiej w miejscu istniejącego chodnika 
i pasa zieleni.
Kwota: 5 000 zł
Realizator: ZIKiT
3. Tytuł projektu: Płatne patrole  
Policji
Przedmiot projektu: Patrolowanie nie-
bezpiecznych miejsc wskazanych przez 
mieszkańców.
Kwota: 12 000 zł
Realizator: Wydział Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego UMK
4. Tytuł projektu: Odnowienie znako-
wania trasy turystyczno- kulturo-
wej Bronowice Małe-Mydlniki
Przedmiot projektu: Projekt dotyczy 
odnowienia znakowania pieszej trasy 
turystycznej, historyczno-kulturowej 
Bronowice Małe-Mydlniki.
Kwota: 3 500 zł
Realizator: Wydział Promocji i Tury-
styki UMK

5. Tytuł projektu: Renowacja zieleni 
u zbiegu ulic Myczkowskiego
i Balickiej
Przedmiot projektu: Zagospodaro-
wanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej  
i Myczkowskiego poprzez usunięcie 
darni, nasadzenie niskopiennych roślin 
ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni 
korą lub kamieniem.
Kwota: 9 530 zł
Realizator: ZZM
5. Tytuł projektu: Lustra dla tancerzy  
i gimnastyków
Przedmiot projektu: Zakup bezpiecz-
nych luster na salę gimnastyczną  
w Szkole Podstawowej nr 138. Umoż-
liwiają one pełny trening baletu, tańca 
towarzyskiego, gimnastyki, artystycz-
nej i korekcyjnej.
Kwota: 5 667 zł
Realizator: ZEO

Tytuł projektu: Zatoki parkingowe 
przy ul. Bronowickiej – kontynuacja 
realizacji zadania
Kwota: 110 000 zł
Realizator: ZIKiT

Wśród projektów ogólnomiejskich 
największą liczbę głosów uzyskał pro-
jekt budowy toru motocyklowo-sa-
mochodowego na Rybitwach. Kolejne 
projekty ogólnomiejskie, które będą 
realizowane to: bezpłatne lekcje języka 
angielskiego dla uczniów krakowskich 
szkół, zagospodarowanie zalewu Ba-
gry, budowa kąpieliska na Zakrzówku.

Serdecznie zapraszam do śledze-
nia wszystkich etapów Budżetu Oby-
watelskiego, aż do momentu realizacji.▷◁

Głosować można było zarówno w lokalach wyborczych, jak i przez internet

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
w roku 2015 znalazły się projekty:

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
w roku 2016 znalazł się projekt:
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Chciałabym Państwu przybliżyć 
zadania pomocy społecznej re-

alizowane przez  Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Krakowie, Filię nr 
7 przy al. Słowackiego 46 (tel.12 632- 
-00-22 kom. 695 802 258), która ob-
sługuje mieszkańców naszej dzielnicy.
Filia realizuje następujące zadania:

1. prowadzenie postępowań admi-
nistracyjnych w sprawie przyznania 
świadczeń pomocy społecznej:
• świadczeń pieniężnych – zasiłek ce-
lowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek 
okresowy, zasiłek stały;
• świadczeń niepieniężnych – posiłek, 
usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze 
specjalistyczne, sprawienie pogrzebu, 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
składki na ubezpieczenie społeczne;
2. udzielanie informacji, wskazówek 
i pomocy w zakresie rozwiązywania 
spraw życiowych osobom, które dzięki 
tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
rozwiązywać problemy, będące przy-
czyną trudnej sytuacji życiowej;
3. pomoc w uzyskaniu dla osób bę-
dących w trudnej sytuacji życiowej 
poradnictwa dotyczącego możliwości 
rozwiązywania problemów i udzielania 
pomocy przez właściwe instytucje pań-
stwowe, samorządowe i organizacje 
pozarządowe oraz wspieranie w uzy-
skiwaniu pomocy;
4. współpraca i współdziałanie z inny-
mi specjalistami w celu przeciwdziała-
nia i ograniczania trudności w prawi-
dłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, 
w szczególności łagodzenie skutków 
ubóstwa;
5. zadań należących do zadań innych 
komórek organizacyjnych:

Co 
Warto Wiedzieć

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro.alicja@interia.pl

• kierowanie do domów pomocy spo-
łecznej oraz umieszczanie w nich skie-
rowanych osób,
• zapewnienie usług w ośrodkach 
wsparcia,
• udzielanie dofinansowania do turnu-
sów rehabilitacyjnych, w przypadkach 
zwrócenia się z prośbą przez osoby  
o zwiększenie limitu dofinansowania;
6. prowadzenie postępowań przygo-
towawczych w sprawach należących 
do zadań Wydziałów UMK albo in-
nych jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Miejskiej Kraków, w szczególności 
ustalanie uprawnień do:
• świadczeń zdrowotnych,
• świadczeń opiekuńczych,
• dodatków mieszkaniowych,
• obniżki czynszu za używanie miesz-
kania pozostającego w mieszkanio-
wych zasobach Gminy Miejskiej Kra-
ków,
• świadczeń alimentacyjnych;
7. potwierdzanie sprawowania opieki 
faktycznej nad osobą uprawnioną do 
renty socjalnej na podstawie przepisów 
ustawy o rencie socjalnej; 
8. przeprowadzanie wywiadów na 
rzecz innych ośrodków pomocy spo-
łecznej lub powiatowych centrów po-
mocy rodzinie;
9. wskazywanie na polecenie sądu 
opiekuńczego kandydata na opiekuna 
małoletniego lub ubezwłasnowolnione-
go całkowicie;
10. ustalanie sytuacji materialnej osób 
i rodzin w oparciu o kartę informacyj-
ną na rzecz innych instytucji, w szcze-
gólności Grodzkiego Urzędu Pracy, są-
dów powszechnych, zakładów karnych, 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego;
11. realizację zadań wynikających  
z ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  
w szczególności:
• przeprowadzanie rodzinnych wywia-
dów środowiskowych i opiniowanie, 
na ich podstawie, wniosków w sprawie 
skierowania do uczestnictwa w zaję-
ciach prowadzonych przez Centrum 
Integracji Społecznej,
• zawieranie i realizacja kontraktu so-
cjalnego z uczestnikami zajęć Klubu 
Integracji Społecznej, z wyłączeniem 
KIS prowadzonego w ramach MOPS  
w Krakowie.

1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą 
i/lub rodziną;

2. udzielanie informacji, wskazówek 
i pomocy w zakresie rozwiązywania 
spraw życiowych osobom, które dzięki 
tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
rozwiązywać problemy będące przy-
czyną trudnej sytuacji życiowej;
3. pomoc w uzyskaniu dla osób bę-
dących w trudnej sytuacji życiowej 
poradnictwa dotyczącego możliwości 
rozwiązywania problemów i udzielania 
pomocy przez właściwe instytucje pań-
stwowe, samorządowe i organizacje 
pozarządowe oraz wspieranie w uzy-
skiwaniu pomocy;
4. współpraca i współdziałanie z inny-
mi specjalistami w celu przeciwdziała-
nia i ograniczania trudności w prawi-
dłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, 
w szczególności łagodzenie skutków 
ubóstwa;
5. współdziałanie z grupami i społecz-
nościami lokalnymi, mające na celu 
rozwijanie w nich zdolności do samo-
dzielnego rozwiązywania własnych 
problemów, w szczególności poprzez 
pracę socjalną ze społecznością lokalną 
(organizowanie społeczności lokalnej);
6. organizowanie różnorodnych form 
pomocy, w szczególności z wykorzysta-
niem projektów socjalnych, odpowia-
dających zmieniającym się potrzebom 
społecznym;
7. realizację zadań wynikających  
z ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej w szczególności:
• przeprowadzanie wywiadów w trybie 
art. 11 ustawy,
• pracę z rodziną przeżywającą trudno-
ści w wypełnianiu funkcji wychowaw-
czej przez prowadzenie monitoringu 
sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 
kryzysem lub przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczej, realizację usługi asystenta 
rodziny;
8. realizację zadań w ramach procedu-
ry Niebieskiej Karty;
9. świadczenie usług poradnictwa 
prawnego i psychologicznego;
10. realizację zadań ośrodka pomocy 
społecznej z zakresu ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego;
11. wskazywanie na polecenie sądu 
opiekuńczego kandydata na opiekuna 
małoletniego lub ubezwłasnowolnione-
go całkowicie;
12. realizację zadań wynikających  
z ustawy o zatrudnieniu socjalnym,  
w szczególności:
• przeprowadzanie rodzinnych wywia-
dów środowiskowych i opiniowanie, 

Zespół ds. Usług i Świadczeń –  
(tel.660 637 794) odpowiada za:

Zespół ds. Pracy Socjalnej –
(tel.660 637 761) odpowiada za:
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Szanowni Państwo, wkrótce 
dobiegną końca prace mo-

dernizacyjne prowadzone na terenie 
Bronowic Małych przez MPWiK. Do  
1 września 2015 powinny zostać zre-
alizowane następujące prace: nowa 
nawierzchnia ulicy Zielony Most,  re-
mont płyty skrzyżowania ulic Katowic-
kiej i Tetmajera oraz nowa nawierzch-
nia jednego pasa ulicy Tetmajera (na 
odcinku do ulicy Pod Strzechą). Na 
wniosek Towarzystwa Przyjaciół Bro-
nowic, 27 lipca odbyło się spotkanie  
z Zastępcą Prezydenta Miasta Krako-
wa – Tadeuszem Trzmielem, na któ-
rym poruszaliśmy problemy Bronowic 
Małych w kontekście nadchodzących 
Światowych Dni Młodzieży. Mieszkań-
ców reprezentowali: Barbara Miszczyk, 
Stanisław Sikora, Waldemar Antosie-
wicz oraz Marta Drużkowska. Po tym 
spotkaniu mamy nadzieję, że zostanie 
położona nowa nawierzchnia również 
na drugim pasie ulicy Tetmajera do 
ulicy Pod Strzechą. Na spotkaniu po-

Inwestycje
i remonty 
w Bronowicach
Małych

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

na ich podstawie, wniosków w sprawie 
skierowania do uczestnictwa w zaję-
ciach prowadzonych przez centrum in-
tegracji społecznej,
• zawieranie i realizacja kontraktu so-
cjalnego z uczestnikami zajęć Klubu 
Integracji Społecznej, z wyłączeniem 
KIS prowadzonego w ramach MOPS  
w Krakowie;
13. pracownicy socjalni w ramach Ze-
społu ds. Pracy Socjalnej wykorzystują 
różnorodne formy, metody i techniki 
pracy socjalnej dostosowane do specy-
fiki odbiorców.
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Ul. Tetmajera – remont nawierzchni

Szanowni Państwo uprzejme 
informuję, iż od miesiąca września 
br. rozpocznie się realizacja programu 
szczepień ochronnych przeciwko gry-
pie dla mieszkańców naszej dzielnicy 
po 65. r. życia Program ten realizowa-
ny jest przez 

Szczepienia są bezpłatne, gdyż 
środki na ten cel przeznaczyła Rada 
Dzielnicy VI Bronowice.

JuraJskie Centrum medyCzne
ul. Wierzyńskiego 9, Kraków

tel. 12 622 88 80

Zespół Informacji i Obsługi –  
(tel. 12 616-54-27) odpowiada za:

1. udzielanie osobom i rodzinom infor-
macji w sprawach pomocy społecznej 
oraz organizacji pracy MOPS;
2. przyjmowanie osób zgłaszających 
się po raz pierwszy do MOPS i kierowa-
nie ich do właściwego Zespołu po prze-
prowadzeniu wstępnej rozmowy;
3. wydawanie zaświadczeń osobom za-
interesowanym w oparciu o dokumen-
ty i oświadczenia oraz prowadzenie re-
jestru wydanych zaświadczeń.

ruszany był również temat sygnalizacji 
świetnej na skrzyżowaniu ulic Paster-
nik i Tetmajera. Został właśnie ukoń-
czony remont odcinka ulicy Tetmaje-
ra od ronda, do ulicy Pasternik. Mam 
nadzieję, że cieszy to Państwa równie 
mocno jak mnie, niestety nadal mu-
simy zabiegać o naprawę pozostałych 
odcinków tej ulicy. Lada moment ze 
środków Rady Dzielnicy zostaną zre-
alizowane dwa przejścia medialne, uła-
twiające komunikację osobom niepeł-
nosprawnym, jedno naprzeciwko przy-
chodni przy ul. Tetmajera, drugie na 
ulicy Katowickiej przy skrzyżowaniu 
z Tetmajera. Wkrótce powinna zostać 
zrekonstruowana nawierzchnia ulicy 
Katowickiej zniszczona podczas prac 
prowadzonych przez PKP. Chodnik na 
Katowickiej od numeru 12 c w kierun-
ku ulicy Pasternik już jest zrealizowany 
ze środków Dzielnicy, natomiast od bu-
dynku 12 c do ulicy Boya żeleńskiego 
został wpisany przez Zarząd Dzielnicy 
na listę rankingową chodników do bu-
dowy przez miasto na miejscu czwar-
tym. Pierwsze miejsce na liście chodni-
ków do budowy zajął chodnik na ulicy 
Tetmajera, od ulicy Truszkowskiego 

do ulicy Pasternik. Program budowy 
chodników przez miasto będzie reali-
zowany do roku 2019 i mam ogromną 
nadzieję, że dzięki uprzejmości Za-
rządu, te tak potrzebne mieszkańcom 
Bronowic Małych zadania zostaną zre-
alizowane. Pojawił się również pomysł, 
aby na terenach gminnych, jakimi są: 
Struga Bronowicka, jeziorko przy Tet-
majera i pobliski las, utworzyć Park. 
Koniecznym wydaje się uporządkowa-
nie zieleni Strugi Bronowickiej i stwo-
rzenie miejsca sprzyjającego rekreacji 
i odpoczynkowi na terenie Bronowic 
Małych. Wielu mieszkańców wyraziło 
zaniepokojenie pracami budowlanymi 
prowadzonymi w rejonie dawnej kład-
ki przy ulicy Katowickiej. W Wydziale 
Architektury udzielono mi informacji, 
że nie przewiduje się zjazdu z tej inwe-
stycji na ulicę Katowicką. Odpowia-
dając na Państwa pytania: przejście 
podziemne na końcu ulicy Katowickiej 
powino zostać oddane do użytku przed 
1 września 2015. Pytają Państwo rów-
nież o oświetlenie ulicy Wieniawy- 
-Długoszowskiego. Mam nadzieję, że 
do końca przyszłego roku latarnie będą 
ustawione aż do ulicy Godlewskiego.

▷◁

▷◁
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Geneza Powstania TPB

Z tradycji historycznej Bronowic 
Małych wyrosło Towarzystwo 

Przyjaciół Bronowic, które powstało  
w 1995 roku, rok po uroczystych obcho-
dach Jubileuszu 700-lecia lokacji Brono-
wic. Grupa młodych wówczas osób, miesz-
kańców Bronowic Małych, zaangażowana 
w przygotowania i organizację jubileuszu 
odkrywała dawne dzieje Bronowic Ma-
łych, ich tradycje i kulturę. Ogarnęła ich 
chęć przekazywania i dzielenia się tą wie-
dzą z innymi. Młodzi ludzie zrozumieli, 
że nie można porzucać zapoczątkowanych 
w czasie obchodów rocznicowych planów 
oraz pomysłów, a zdobytą wiedzę powinni 
przekazać pozostałym mieszkańcom Bro-
nowic Małych. Odkrycie 700-letniej histo-
rii Bronowic, utożsamianie się z miejscem, 
w którym urodzili się i w którym dane im 
jest żyć i pracować, było inspiracją do po-
wstania naszego stowarzyszenia. Inicjato-
rami powstania TPB byli: Grzegorz Baran, 
Małgorzata Bryła, Monika Gocyk, Wojciech 
Hausner, Barbara Miszczyk, Stanisław 
Młodzianowski, Leszek Pilawski, Anna  
Rydlówna i Paweł Wierzbicki (pierwszy 
długoletni prezes TPB). Honorowym preze-
sem TPB jest były proboszcz parafii pw. św. 
Antoniego w Bronowicach Małych ks. pra-
łat Leopold Witek. Honorowym członkiem 
naszego stowarzyszenia jest ks. Kardynał 
Franciszek Macharski. Była nim również 
zmarła 30 lipca 2009 roku pani Krysty-
na Tetmajer-Skąpska, najmłodsza córka  
Włodzimierza Tetmajera.

I tak 25 maja 1995 roku powstało To-
warzystwo Przyjaciół Bronowic, natomiast 
9 maja – data lokacji Bronowic – jest świę-
tem Towarzystwa. Siedziba TPB mieści się 
w sali domu parafialnego Kana Galilejska 
parafii pw. św. Antoniego z Padwy, przy ul. 
Pod Strzechą 16. 

Członkiem Towarzystwa może zostać 
każdy, kto mieszka lub mieszkał w Brono-
wicach, kto traktuje Bronowice jak swoją 
„małą ojczyznę”, stara się włączać w inicja-
tywy służące ich rozwojowi.

Cele działania Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic

Celem Towarzystwa jest między in-
nymi: upowszechnianie wiedzy o daw-
nych Bronowicach Małych, które znajdują 
się obecnie w obszarze Rady Dzielnicy VI 
Bronowice, kultywowanie tradycji, tro-
ska o stan i ochrona zabytków i pamiątek 
w Bronowicach, inspirowanie i popieranie 
wszelkich inicjatyw o charakterze spo-
łeczno-użytecznym i kulturalnym. Dba-
my o zachowanie ładu architektonicznego  

BARBARA MISZCZYK
Prezes TPB

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC
retrospekcja 20 letniej działalności

w Bronowicach Małych. TPB identyfikuje 
się z lokalną społecznością, z mieszkań-
cami, angażuje się w sprawy społeczne  
i aktywizuje środowisko mieszkańców Bro-
nowic. Rozbudza zainteresowania historią 
miejsca ich urodzenia i zamieszkania.

» Zainspirowani obrazem Włodzimie-
rza Tetmajera Święcone w Bronowicach, 
razem z bronowicką parafią pw. św. An-
toniego, organizujemy w Wielką Sobotę 
uroczyste święcenie pokarmów na placu 
przed kościołem. Dzielimy się z zebranymi 
mieszkańcami święconym jajkiem, składa-
my sobie wzajemnie życzenia świąteczne. 
Dla dzieci i młodzieży organizowany jest 
konkurs na najpiękniejszą pisankę.
» Od 2003 roku TPB współorganizuje-
my Święto ulicy Tetmajera w Bronowicach 
Małych. Przy tej okazji w celu populary-
zacji twórczości malarskiej Włodzimie-
rza Tetmajera, patrona święta, wydajemy 
pocztówki z reprodukcjami jego obrazów. 
Staramy się w programie festynu nawiązy-
wać do tradycji i kultury Bronowic. Przy-
gotowujemy konkursy historyczne, a także 
prezentujemy lokalne  wypieki.
» Ważnym elementem działalności TPB 
jest opieka nad bronowickimi kapliczkami, 
które są wyrazem przywiązania naszych 
przodków do tradycji i religii. Z naszej ini-
cjatywy została wyremontowana w latach 
1999–2000 kapliczka pw. św. Jakuba  
z 1867 roku. W dniu św. Jakuba, patrona 
kapliczki, 25 lipca odprawiana jest w ka-
pliczce z udziałem mieszkańców msza św. 
W okresie świąt Bożego Narodzenia usta-
wiamy tam szopkę. TPB było też inicjato-
rem remontu i kompleksowej konserwacji 
w 2005 roku figury Najświętszej Panny 
Marii, ufundowanej w 1850 roku przez 
proboszcza kościoła Mariackiego, ks. infu-
łata Franciszka K. Stachowskiego.
» Kultywujemy tradycję stroju bronowic-
kiego. Zachęcamy do jego noszenia człon-
ków TPB i mieszkańców nie tylko w czasie 
religijnych uroczystości. Obecnie zauważa 
się w Bronowicach mieszkańców uczestni-
czących w strojach bronowickich, w takich 
uroczystościach jak: uroczyste poświęcenie 
pokarmów w Wielką Sobotę, procesja św. 
Stanisława z Wawelu na Skałkę, procesja 
Bożego Ciała, w czasie Święta ulicy Tetma-
jera oraz przypadającego 21 listopada uro-
czystego osadzenia chochoła w Rydlówce, 
w rocznicę wesela Lucjana Rydla z Jadwigą 
Mikołajczykówną.
» Podejmujemy szereg inicjatyw mających 
na celu utrzymanie porządku i czystości  
w Bronowicach.
» TPB pragnie zachować od zapomnienia 
starą architekturę drewnianą Bronowic. 
» Zbieramy również stare zdjęcia z Bro-
nowic. Naszym zamiarem jest wydanie 
albumu pod roboczym tytułem Bronowice 

na starej fotografii. Zbieramy informacje  
o starych zwyczajach i tradycjach w Brono-
wicach, między innymi kolędy i zwyczaje 
kolędnicze oraz stare przyśpiewki. 
» W latach 2018–2011 Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic zrealizowało projekt 
trasy turystyczno-kulturowej Bronowice 
Małe-Mydlniki. Wytyczona trasa uwzględ-
nia wszystkie ważne obiekty historycz-
ne i przyrodnicze na terenie Dzielnicy VI  
w granicach, której leżą zarówno Brono-
wice Małe, jak i Mydlniki. Trasa składa się  
z 41 przystanków. Została przedstawiona 
w formie mapy z krótkim opisem każde-
go punktu oraz jego fotografią. Na terenie 
Bronowic Małych ustawiono dwie duże ta-
blice z trasą, a na terenie Mydlnik – jedną. 
Tablice te przypominają obecnym o prze-
szłości i tradycji Bronowic Małych. Wrosły 
już w krajobraz i są dumą mieszkańców. 
» Dla upamiętnienia walki, poświęcenia  
i ofiary z życia mieszkańców Bronowic Ma-
łych w działaniach o niepodległość Polski 
w latach 1914–21 i 1939–45 została wy-
konana Tablica memoratywna przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Bronowic oraz rodziny 
uczestników walk. Prace przygotowawcze 
trwały ponad trzy lata. 6 września 2012 
roku tablica Ku chwale mieszkańców Bro-
nowic Małych walczących o Polskę… zo-
stała odsłonięta na ścianie frontowej ko-
ścioła pw. św. Antoniego w Bronowicach 
Małych. Wydarzenie skupiło społeczność 
bronowicką, młodzież, starszych oraz 
świadków historii tamtych lat. W rocznicę 
odzyskania Niepodległości, 11 listopada, 
młodzież szkolna składa kwiaty i odbywa 
się koncert pieśni patriotycznych.
» Z okazji 720. rocznicy lokacji Bronowic 
przypadającej 9 maja, Towarzystwo Przy-
jaciół Bronowic, upamiętniło Jubileusz 
przez ufundowanie tablicy upamiętniają-
cej akt posadzenia Dębu 700-lecia lokacji 
Bronowic. Dąb został posadzony na terenie 
przykościelnym parafii pw. św. Antoniego 
w 1994 roku, w ramach obchodzonego ju-
bileuszu. 10 maja 2014 roku obelisk został 
odsłonięty. Swoją obecnością przy Dębie 
przypomina o ponad 700-letniej historii 
naszej „małej ojczyzny” – Bronowic.
» Bronowickie Zeszyty Historyczno-Lite-
rackie były i są miejscem do przedstawienia 
historii i dnia współczesnego Bronowic – 
dawnej podkrakowskiej wsi, wsi Wesela 
Stanisława Wyspiańskiego, włączonej do 
Krakowa w 1941 roku. Dzięki publikacjom 
w BZHL, udało się ocalić od zapomnie-
nia dużo ważnych informacji z przeszłości 
Bronowic Małych, dotyczących historii 
rodów, osobistych losów mieszkańców na 
tle wydarzeń historycznych, dziejów szko-
ły bronowickiej, jej wpływu na młodzież  
i mieszkańców oraz wydarzeń i instytucji 
mających wpływ i znaczenie dla codzien-
nego życia mieszkańców Bronowic Małych. 
Niewiele dawnych wsi podkrakowskich, 
należących obecnie do Krakowa, może po-
chwalić się wydawnictwem, które istnieje 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic realizuje 
powyższe cele przez następujące działania 
i inicjatywy:
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od 20 lat i zamieszcza na swoich łamach  
w formie popularnonaukowej lokalne dzie-
je miejscowości. Jest to tym istotniejsze, że 
w redagowaniu zeszytów nie uczestniczą 
zawodowi dziennikarze, lecz sami miesz-
kańcy, pasjonaci, historycy. 
» Realizowany obecnie projekt pt. Brono-
wickie Archiwum Społeczne wpisuje się  
w misję Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, 
w ideę popularyzacji i przybliżania historii 
Bronowic jej mieszkańcom. 
Projekt został zaakceptowany, a przez to 
wyróżniony w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, którego opera-

torem jest Ministerstwo Pracy i Polityki  
Społecznej. Pozwala uczestnikom pro-
jektu i jego odbiorcom odkrywać historię 
Bronowic we wspomnieniach ich miesz-
kańców, którzy obecnie przeżywają swoją  
jesień życia. 
Zaangażowani w projekt członkowie TPB, 
archiwiści społeczni oraz świadkowie  
historii rozpoczęli pod kierownictwem  
koordynatorki projektu mgr socjologii 
Natalii Martini przekazywanie dawnych 
wspomnień w nowoczesny – charaktery-
styczny dla dzisiejszej doby – sposób jakim 
jest multimedialna platforma internetowa ▷◁

poświęcona codziennemu życiu w Bronowi-
cach w połowie XX w. Jest to „rewolucja” w 
dotychczasowym realizowaniu naszej misji. 

Wszystkie powyższe zadania i przed-
sięwzięcia opierają się na pracy społecznej 
ogółu członków naszego stowarzyszenia 
oraz sympatyków – mieszkańców Brono-
wic Małych, społeczności Szkoły Podsta-
wowej nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera, 
Fundacji im Wł. Tetmajera, rodzinie Ry-
dlów z osobą pani Marii Rydlowej na cze-
le. Dzięki ich zaangażowaniu, ofiarności 
i pracy Towarzystwo Przyjaciół Bronowic  
istnieje już 20 lat. 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
FUNDACJI
”LEONARDO"

prowadzi działalność 
związaną z aktywi-

zacją zawodową oraz integracją spo-
łeczną. Oferuje zarówno poradnictwo 
indywidualne, jak i zajęcia warsztato-
we oraz kursy edukacyjne. Oferta skie-
rowana jest do mieszkańców Gminy 
Miejskiej Kraków, w szczególności do 
osób pozostających poza rynkiem pra-
cy, które nie pobierają zasiłku z Urzę-
du Pracy, emerytury ani renty, a chcą 
zwiększyć swoje kompetencje zawodo-
we i społeczne.

ZAPRASZAMY
 NA BEZPŁATNE:

Kursy edukacyjne:
- językowe: angielski
- obsługa komputera (podstawy, MsOffice)
- praca biurowa
- projektowanie stron www.
- podstawy fotografii z cyfrową obróbką zdjęć
- kadry i płace
- podstawy księgowości małych firm

Warsztaty:
- aktywnego poszukiwania pracy
- kompetencji społecznych

Porady specjalistów:
- doradca zawodowy
- psycholog
- pracownik socjalny

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny.

Kontakt:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00
Tel.: 12 - 263 00 88
www.kisleonardo.pl
e-mail: kis.leonardo@gmail.com

Każdy uczestnik KIS „Leonardo” zobowią-
zany jest do realizacji obu rodzajów zajęć 
warsztatowych.

W związku z zgłaszanymi przestępstwami, których ofiarami 
stają się osoby starsze i samotne Komisariat Policji IV w Kra-
kowie przy ul. Królewskiej 4, zwraca się do Państwa z apelem, 
o zwrócenie szczególnej uwagi na takie osoby

Działania sprawców polegają na wykorzystaniu łatwowierności osób starszych „odczyt 
liczników wody, prądu, gazu lub kontrola stanu tych instalacji”, „dostarczenie pism 
urzędowych, dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych, wygranych losowych 
oraz rekompensat z innego tytułu”. Innym sposobem działania sprawców jest np. „po-
zostawienie wiadomości dla sąsiada i prośba o przybory do pisania”. Sprawcami tych 
czynów są nie tylko mężczyźni, lecz również kobiety. Działanie sprawcy lub sprawców 
jest ukierunkowana na wejście do mieszkania, a następnie odwrócenie uwagi domow-
nika i dokonanie kradzieży rzeczy małogabarytowych, takich jak pieniądze, biżuteria 
lub też wyłudzenie pieniędzy za fikcyjne rachunki czy wygrane.

Realne niebezpieczeństwo występuje, także w czasie wizyt, gdzie jedna osoba ofe-
ruje do sprzedaży towar, skutecznie blokując domownika w jednym pomieszczeniu, 
gdy druga, w tym czasie plądruje inne pomieszczenia dokonując kradzieży pieniędzy 
lub rzeczy wartościowych. Innym sposobem działania sprawców, który nasilił się  
w ostatnim czasie jest nawiązywanie kontaktu telefonicznego i przedstawianie się 
jako ktoś z rodziny – tzw. oszustwo „Na wnuczka”. Informują o wyjątkowej sytuacji 
życiowej i proszą o pożyczenie znacznej kwoty pieniędzy, przy czym informują, iż po 
odbiór pieniędzy zgłosi się ich znajomy – osoba nieznana rozmówcy. Nowym udosko-
nalonym sposobem „na wnuczka”, który pojawił się w ostatnim czasie jest oszustwo 
„Na policjanta CBŚ”. W takim przypadku, do starszej osoby dzwoni sprawca, podając 
się jako oficer Policji z informacją, że rozpracowuje szajkę oszustów i prosi o dalszą 
współpracę i podaje dalsze wskazówki ofierze. Takie działanie zazwyczaj kończy się 
na przekazaniu pieniędzy fałszywemu policjantowi. Osoby orientują się, że zostały 
oszukane dopiero po pewnym czasie, gdy sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.
TAK WIĘC APELUJEMY, ABY W PRZYPADKACH WĄTPLIWOŚCI, CO DO OSÓB PRZEBY-
WAJĄCYCH NA KLATACH SCHODOWYCH USIŁUJĄCYCH DOSTAĆ SIĘ DO MIESZKAŃ, 
OSÓB NIEZNANYCH CHOĆBY Z WIDZENIA, ABYŚCIE PAŃSTWO POWIADOMILI TELE-
FONICZNIE OFICERA DYŻURNEGO NASZEJ JEDNOSTKI POD NUMEREM TELEFONU 
             12-61-52-913 LUB SKRÓCONY 997 ALBO ALARMOWY 112
z każdego telefonu komórkowego, a my ze swojej strony podejmiemy niezwłocznie 
odpowiednie czynności. Z doświadczenia wiemy, że wzmożona czujność sąsiedzka 
oraz szybkie, nawet anonimowe przekazanie informacji jest najlepszym zabezpiecze-
niem Waszego mienia.

Pragniemy również poinformować, iż na stronie internetowej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie: www.malopolska.policja.gov.pl, prowadzona jest kam-
pania prewencyjna pt. „Seniorze, nie daj się oszukać – rusza kampania informacyjna 
adresowana do starszych osób”. 

Są one narażone w największym stopniu na bezwzględność działania sprawców, 
którzy niejednokrotnie podszywają się pod pracowników instytucji ogólnego za-
ufania społecznego, takich jak: Policja, PCK, Pomoc Społeczna, ZUS, ubezpieczalnie, 
administracja mieszkań, gazownia, elektrownia, wodociągi, telekomunikacja itp. 
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UCHWAŁA Nr XIII/93/2015 Radni zaopi-
niowali pozytywnie budowę wielopoko-
leniowego placu zabaw „Smoczy Skwer”, 
zlokalizowanego na terenie działek nr 
350, 351, 352 położonego w obrębie 
2 w jednostce ewidencyjnej Krowodrza 
przy ul. Zarzecze w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XIII/94/2015 w sprawie 
opinii dla koncepcji uzupełniającej dla 
„Opracowania koncepcji uzupełniającej 
dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej 
od zakresu przebudowy Ronda Ofiar 
Katynia do Trasy Łagiewnickiej  
w Krakowie”. 
Radni pozytywnie zaopiniowali ww. 
koncepcję uzupełniającą, wnioskując 
jednocześnie o uwzględnienie niżej wy-
mienionych uwag:
1. Zaprojektowanie dodatkowego pasa 
ruchu na odcinku od 0 + 100,00 do 
0 + 350,00 na kierunku od Ronda 
Ofiar Katynia do wiaduktu na ul. 
Bronowickiej,
2. Utrzymanie przystanków autobu-
sowych na ul. Armii Krajowej usytu-
owanych pomiędzy wiaduktem na ul. 
Bronowickiej a ul. Zarzecze w dotych-
czasowych lokalizacjach,
3. Zaprojektowanie dodatkowych przy-
stanków autobusowych wewnątrz tu-
nelu, z których będą mogli korzystać 
mieszkańcy Dzielnicy VII,

XIV Sesja Rady Dzielnicy VI
(23 lipca 2015 r.)

XIII Sesja Rady Dzielnicy VI
(9 lipca 2015 r.)

UCHWAŁA Nr XIV/95/2015 w sprawie roz-
dysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice 
na rok 2016.

4. Zaprojektowanie rozwiązania komu-
nikacyjnego dla obsługi przyszłych in-
westycji w rejonie Ronda Ofiar Katynia, 
które będą realizowane zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, a polegające na dobu-
dowie dodatkowych pasów ruchu na uli-
cach Radzikowskiego i Armii Krajowej 
umożliwiających skręt w prawo,
5. Zaprojektowanie wiaduktu drogowe-
go na rondzie przy ul. Armii Krajowej na 
kierunku od lotniska Balice do centrum 
Krakowa, w związku z planowaną budo-
wą trasy gen. Wittek.

wysokości KS Bronowianka”. Projekt 
zaopiniowano pozytywnie.
UCHWAŁA Nr XII/92/2015 Rada 
Dzielnicy VI zawnioskowała o uję-
cie w „Programie budowy chodników  
w Krakowie w latach 2015 do 2019”  
niżej wymienionych chodników: 
ul. Tetmajera – na odcinku od ul. 
Pasternik do ul. Ks. Truszkowskiego, 
ul. Zakliki z Mydlnik – na odcinku od 
przejazdu kolejowego do Młynówki 
Królewskiej, ul. Na Błonie – na odcin-
ku od mostu na rzece Rudawa do ul. 
Zarzecze, ul. Katowicka – na odcinku 
od ul. Boya-żeleńskiego do budynku 
nr 12 c, ul. Lindego – na odcinku od 
ul. Balickiej do Młynówki Królewskiej, 
ul. Łupaszki – na odcinku od wia-
duktu kolejowego do ul. Balickiej, 
ul. Hamernia, ul. Nad Zalewem, ul. 
Brzegowa, budowa chodnika na ul. 
Wieniawy-Długoszowskiego na odcin-
ku od przejazdy kolejowego przy ul. 
Godlewskiego do przejazdu kolejowego 
przy ul. Łupaszki i od ul. Zielony Most 
do osiedla Złota Podkowa.

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW
SP 50 – remont szatni i inne prace re-
montowe 20 000 zł

P - 38, ul. Jabłonkowska 29a – wymia-
na huśtawki i inne prace remontowe 2 000 zł

P - 82 – izolacja przeciw wilgociowa i re-
mont szachtów i inne prace remontowe 25 000 zł

SP 138 – projekt placu zabaw (WPF)  
i inne prace remontowe 10 000 zł

P - 38, ul. Jabłonkowska 39 – wymiana 
tablic bezpiecznikowych i inne prace 
remontowe

11 700 zł

P - 77 – wymiana wyłącznika główne-
go i inne prace remontowe 2 000 zł

P - 38, ul. Jabłonkowska 29a – wymia-
na tablic bezpiecznikowych i inne pra-
ce remontowe

8 000 zł

SP Nr 93 – wymiana włazu i inne prace 
remontowe 2 000 zł

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMON-
TOWE OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH, ZIE-
LEŃCÓW, SKWERÓW
Prace remontowe na terenie ogród-
ków jordanowskich na 2016 r. wg. po-
trzeb i wskazań dzielnicy – ZZM

5 000 zł

Doposażenie istniejącego ogródka 
przy ul. Krzywy Zaułek – wykonanie 
projektu (WPF) – ZZM

4 000 zł

Remont kapliczki św. Jakuba – ZIKiT 30 000 zł

BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMON-
TOWE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY DROGO-
WEJ W ZAKRESIE DRÓG 
Budowa przejścia na wały rzeki Ruda-
wy – pozyskanie decyzji WZiZT oraz 
opracowanie projektu (WPF)

30 000 zł

Przebudowa schodów w parku „Mły-
nówka Królewska”, przy przejściu dla 
pieszych przez ul Przybyszewskiego – 
realizacja inwestycji na podstawie do-
kumentacji projektowej i pozwolenia 
na budowę (WPF)

90 000 zł

SESJE RADY
DZIELNICY VI

UCHWAŁA Nr XII/87/2015 Radni pozy-
tywnie zaopiniowali Wniosek Nr 3/15 
Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady 
Miasta Krakowa z dnia 28.04.2015 r. 
dotyczący przeprowadzenia ponow-
nych konsultacji z Dzielnicami Miasta 
Krakowa w sprawie liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alkoholu.
UCHWAŁA Nr XII/88/2015 Radni za-
wnioskowali do Prezydenta Miasta 
Krakowa o ujęcie w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym na lata 2016-
2018 rozbudowy Szkoły Podstawowej 
Nr 50 przy ul. Katowickiej 28. Decyzję 
uzasadnili intensywną zabudową 
Bronowic Małych, zgodną z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego, który przewiduje budowę 
kilkutysięcznego osiedla mieszkanio-
wego, a co za tym idzie należy nie-
zwłocznie podjąć działania mające na 
celu zabezpieczenie miejsc do nauki  
w rejonie zamieszkania.
UCHWAŁA Nr XII/89/2015 Radni za-
wnioskowali do Prezydenta w spra-
wie termomodernizacji wybranych 
gminnych obiektów oświatowych 
(Przedszkola Nr 137 przy ul. Na Błonie 
15 c i Szkoły Podstawowej Nr 153 
przy ul. Na Błonie 15 d w Krakowie) 
o wpisanie do programu termomoder-
nizacji gminnych obiektów oświato-
wych na rok 2016 termomodernizacji. 
UCHWAŁA Nr XII/90/2015 w sprawie 
termomodernizacji budynków oświa-
towych realizowanej w ramach pro-
gramu pn. „Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne”. Zawnioskowano o ujęcie 
w ww. programie niżej wymienionych 
szkół: Zespołu Szkół Budowlanych 
Nr 1 przy ul. Szablowskiego 1 oraz 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej przy ul. Lea 235 
w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XII/91/2015 w sprawie 
projektu „Budowa bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych na ul. Zarzecze na 

XII Sesja Rady Dzielnicy VI
(18 czerwca 2015 r.)

W ostanim czasie odbyły się 
trzy Sesje Rady Dzielnice VI 

Bronowice. Radni podjęli następujące 
uchwały:
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Oświetlenie nad Zalewem – 
realizacja inwestycji na podstawie do-
kumentacji projektowej i pozwolenia 
na budowę (WPF)

54 000 zł

Dobudowa oświetlenia na ul. Wienia-
wy-Długoszowskiego – projekt wraz  
z realizacją zadania

20 000 zł

Dobudowa oświetlenia na ul. Ma-
chaya – wykonanie projektu (WPF) 10 000 zł

Dobudowa oświetlenia na ul. Brzeziń-
skiego – wykonanie  projektu (WPF) 6 000 zł

Dobudowa oświetlenia na Palmowej – 
wykonanie projektu (WPF) 10 000 zł

Dobudowa dwóch opraw typu LED 
wraz z wysięgnikami oraz wymianą 
wysięgników przy istniejących opra-
wach na ul. Katowickiej – realizacja 
zadania

8 000 zł

Przebudowa drogi wewnątrz- 
osiedlowej przy ul. Rydla 18, 22 – 
opracowanie koncepcji i wystąpienie 
o WZ (WPF)

20 000 zł

Przebudowa oświetlenia na końcu uli-
cy G. Zapolskiej i ul Sołtysa Dytmara – 
projekt wraz z realizacją zadania

26 000 zł

Remonty dróg i chodników na tere-
nie Dzielnicy VI Bronowice – remonty 
dróg i chodników

917 711 
zł

LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, 
KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE

Organizacja imprez, uroczystości, kon-
kursów i innych wydarzeń  lokalnych 
dla całej dzielnicy z zakresu  kultury

8 000 zł

Integracyjne Dni Bronowic 25 000 zł

Zeszyty historyczno-literackie 3 000 zł

Projekty edukacyjne 2 000 zł

Organizacja wernisażu i druk katalogu 
na wystawę malarstwa z okazji Dni 
Bronowic

3 000 zł

SP Nr 50 – Osadzanie chochoła 3 000 zł

SP Nr 50 – Święto Ulicy Tetmajera 10 000 zł

SP Nr 50 – Korowód Bronowicki 2 500 zł

SP nr 50 – Wielkanoc w Bronowicach 1 000 zł

SP Nr 138 – Międzyszkolny Dzień 
Dziecka 5 500 zł

SP Nr 138 – Międzyszkolny Konkurs 
Palm 1 000 zł

SP Nr 138 – Międzyszkolny konkurs 
Szopek 900 zł

SP Nr 153 – Dzielnicowa Olimpiada 
Sześciolatka 800 zł

SP Nr 153 – Międzyszkolny Konkurs 
„Brzechwałki” 1 000 zł

SP Nr 153 –  Międzyszkolny Konkurs 
pt. „Jestem genialnym dzieckiem,  
czyli pokaż co potrafisz?”

1 500 zł

SP Nr 153 – organizacja zawodów spor-
towych w siatkówce 1 500 zł

SP Nr 93 – Międzyszkolna gra tereno-
wa pt. „Śladami Jana Pawła II” 1 500 zł

ZSO Nr 8 – Cykl zawodów sportowych 
dla dzieci i młodzieży „Od przedszko-
laka do starszaka”

8 000 zł

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA 
DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW „BEZPIECZ-
NY KRAKÓW”
Zestaw diagnostyczny do monitoro-
wania stanu poszkodowanego 6 000 zł

Przenośny zestaw nagłośnieniowy  
z mikrofonosłuchawką 2 000 zł

Zestaw z maską do ewakuacji osób 
poszkodowanych 8 000 zł

Zakup materiałów profilaktycznych 
dla uczestników zajęć organizowa-
nych przez SMMK

1 000 zł

Zakup nagród i organizacja działań 
profilaktycznych 1 000 zł

Zakup materiałów dydaktyczno-profi-
laktycznych 1 000 zł

Zakup odblasków na rękę i tornister 1 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA 
OŚÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zajęcia usprawniające w wodzie i na 
sali gimnastycznej dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą 
– konkurs ofert

6 000 zł

Integracja społeczna osób niepeł-
nosprawnych oraz umożliwienie im 
uczestnictwa w wydarzeniach kultu-
ralnych – konkurs ofert

12 500 zł

Integracyjny Dzień Sportu z piknikiem 
oraz Integracyjne Dni Bronowic 12 000 zł

Wykonanie przejść medialnych wg 
wskazań dzielnicy 24 259 zł

SP Nr 93 – Wykonanie podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych wraz 
z barierkami

12 000 zł

Spotkania integracyjne dla osób star-
szych i niepełnosprawnych – mieszkań-
ców dzielnicy

8 000 zł

Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych 15 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDRO-
WIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców dzielnicy po 65. r. życia 12 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA DZIA-
ŁALNOŚCI MIEJSKICH PLACÓWEK: OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ  
I ZDROWIA
Filia Nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Pu-
blicznej 1 000 zł

Filia Nr 8 Krowoderskiej Biblioteki Pu-
blicznej 1 000 zł

KK Mydlniki – dofinansowanie działal-
ności zespołu ”Mali Mydlniczanie” 8 000 zł

KK Mydlniki – dofinansowanie działal-
ności zespołu instrumentalnego 3 000 zł

P -  38, P - 77, P - 137, P - 82 – zakup 
pomocy dydaktycznych i zabawek po 600 zł

KK Mydlniki –Klub Puchatek – zakup 
pomocy dydaktycznych i zabawek 300 zł

SP Nr 50, SP Nr 138, SP Nr 93, SP Nr 153  –  
organizacja imprez szkolnych, zakup 
nagród, zakup książek do biblioteki, 
program zdrowego żywienia, dofinan-
sowanie wypoczynku letniego.

po 
3 300 zł

ZSB Nr 1 – zakup książek do biblioteki, 
program zdrowego żywienia 750 zł

ZSGDiGW – zakup książek do biblioteki, 
program zdrowego żywienia 800 zł

ZSO Nr 7 – zakup książek do biblioteki, 
program zdrowego żywienia 750 zł

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

Program „Aktywny Krakowianin” 4 000 zł

Zakup przyborów i podręczników dla 
dzieci potrzebujących zamieszkałych 
na terenie Dzielnicy VI

2 000 zł

Zakup leków dla osób starszych  
i niepełnosprawnych zamieszkałych 
na terenie Dzielnicy VI

5 000 zł

Dofinansowanie kosztów ogrzewania 
dla osób potrzebujących – mieszkań-
ców Dzielnicy VI

8 000 zł

ZSO nr 8 – zakup książek do biblioteki, 
program zdrowego żywienia 800 zł

Budowa tablic informacyjnych na tra-
sie kulturowej Bronowice Małe-Mydl-
niki, konkurs ofert

10 000 zł

KS „Bronowianka – zakup mobilnych 
koszy 31 000 zł

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI
Druk Biuletynu Rady Dzielnicy VI 16 904 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 informa-
cyjnych na terenie Dzielnicy VI 1 500 zł

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA

Zakup materiałów, wyposażenia 35 904 zł

INNE 
Zatoki parkingowe przy ul. Brono-
wickiej – realizacja zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w roku 2016

110 000 
zł

SUMA:                                                1.795.178 zł

UCHWAŁA Nr XIV/96/2015 Radni zawnio-
skowali do Prezydenta Miasta Krakowa 
o przeznaczenie środków finansowych 
w Budżecie Miasta Krakowa na rok 
2016 na następujące zadania: budowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Balickiej i ul. Zakliki z Mydlnik; bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego z oświe-
tleniem w Szkole Podstawowej nr 138 
przy ul. Wierzyńskiego 3; budowa bież-
ni wraz ze skocznią do skoków w dal  
i wzwyż w Szkole Podstawowej nr 50 
przy ul. Katowickiej 28; budowa ron-
da na skrzyżowaniu ul. Zarzecze i ul. 
Na Błonie; budowa prawoskrętu z ul. 
Rydla w ul.  Bronowicką, na kierunku 
do ul. Armii Krajowej; budowa sygna-
lizacji świetlnej na przejściu dla pie-
szych na skrzyżowaniu ulic Lindego  
i Na Błonie.
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Kolejne uchwały dotyczyły wnio-
sków do Prezydenta Miasta Krakowa  
o wprowadzenie do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, następujących 
zadań inwestycyjnych, planowanych 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do 
realizacji w kolejnych latach. 

Źródło finansowanie wszystkich 
poniższych zadań stanowią środki wy-
dzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice.
I tak:  
UCHWAŁA Nr XIV/101/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2018 zadanie pn. 
„Doposażenie istniejącego ogródka 
przy ul. Krzywy Zaułek” zgodnie z po-
niższym zestawieniem:
Jednostka realizująca: ZZM
Cel zadania: Poprawa warunków zaba-
wy dla najmłodszych dzieci.

UCHWAŁA Nr XIV/100/2015 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr V/48/2015 Rady 
Dzielnicy VI z 24.02.2015 r. w spra-
wie wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczącego wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadań inwestycyjnych planowanych 
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji 
w roku 2015. W ww. uchwale wprowa-
dzono następującą zmianę:
1. W § 3 w tabeli, kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania, 
podaną kwotę 517 000 zł zmniejszono 
do kwoty 424 859 zł tj. o 92 141 zł,
Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w §3 Uchwały 
Nr V/48/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 24.02.2015 r. otrzymuje następujące 
brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-
-jezdnego w ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Filtrowej do ul. Na Błonie.
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych.
Źródło finansowania: środki wydzielo-
ne do dyspozycji Rady Dzielnicy VI 

lata Fazy realizacji Kwota

2015 realizacja zadania
na podstawie projektu 424 859 zł 

OBSŁUGA 
ADMINISTRACYJNO-
-BIUROWA DZIELNICY

KWOTA REALIZA-
TOR

1 z: 
Usługi 3 000 zł OU/IT

1 na:
Usługi 3 000 zł OU

2
z:
Zakup materiałów 
i wyposażenia

30 532,76 zł OU/IT

2
na:
Zakup materiałów 
i wyposażenia

15 300 zł OU

15 232,76 zł IT

Uszczegółowiono zakres rzeczo-
wy zadania przyjętego Uchwałą 
Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 24.02.2015 r. w następujący sposób:

INNE KWOTA REALI-
ZATOR

z:
Budżet Obywatelski –  
w roku 2015

103 650 zł ------

na:
1. Pielęgnacja zieleni par-
kowej wzdłuż Młynówki 
Królewskiej w ramach 
Budżetu Obywatelskiego  
w roku 2015

67 953 zł ZZM

2. Zatoki parkingowe przy 
ul. Bronowickiej – wyko-
nanie projektu w ramach 
Budżetu Obywatelskiego  
w roku 2015

5 000 zł ZIKiT

3. Płatne patrole Policji  
w ramach Budżetu Oby-
watelskiego w roku 2015

12 000 zł OC

4. Odnowienie znakowa-
nia trasy turystyczno-
-kulturowej Bronowice 
Małe-Mydlniki w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
w roku 2015

3 500 zł PT

Uszczegółowiono kwoty i realiza-
torów zadań przyjętych Uchwa-
łą Nr V/44/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 24.02.2015 r. zmienionych Uchwa-
łą Nr XI/82/2015 Rady Dzielnicy VI  
z 21.05.2015 r. oraz po uwzględnieniu 
§ 2 niniejszej uchwały w następujący 
sposób:

§2 Przeniesiono środki z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 r. 
zmienionego Uchwałą Nr XI/82/2015 
Rady Dzielnicy VI z 21.05.2015 roku  
w następujący sposób:

5. Renowacja zieleni  
u zbiegu ulic Myczkow-
skiego i Balickiej w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
w roku 2015

9 530 zł ZZM

6. Lustra dla tancerzy  
i gimnastyków w SP 138 w 
ramach Budżetu Obywa-
telskiego w roku 2015

5 667 zł ZEO

UCHWAŁA Nr XIV/97/2015 Pozytywnie 
zaopiniowano projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Bronowice – Wesele”, 
wnioskując jednocześnie o uwzględnie-
nie niżej wymienionych uwag:
1) Na terenie zabudowy usługowej 
oznaczonej symbolem U.1 o podsta-
wowym przeznaczeniu pod zabudowę 
budynkami usługowymi proponuje się 
w zakresie kształtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu podnieść 
minimalny wskaźnik terenu biologicz-
nie czynnego z 30% do 40%, 
2) Na terenie zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej oznaczonej symbolem 
MWn/U.3 o podstawowym przezna-
czeniu pod zabudowę budynkami 
mieszkaniowymi wielorodzinnymi ni-
skiej intensywności budynkami miesz-
kaniowo-usługowymi proponuje się 
wykreślenie funkcji usługowej oznaczo-
nej symbolem U, 
3) W § 7 ust. 1 pkt 1 proponuje się wy-
kreślić symbol „MWn/U.3”.
UCHWAŁA Nr XIV/98/2015 w sprawie 
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI 
Bronowice do wydawania opinii oraz 
występowania z wnioskami, o których 
mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy 
VI Bronowice w terminie od 24.07 do 
14.08. 2015 r.
UCHWAŁA Nr XIV/99/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2015. 
§1 Przeniesiono środki z zadania przy-
jętego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 24.02.2015 r. 
w następujący sposób: 

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE 
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania:
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Zarzecze

92 141 zł ZIKiT

na zadanie:
Remonty dróg i chodników na 
terenie Dzielnicy VI

92 141 zł ZIKiT

OBSŁUGA 
ADMINISTRACYJNO-BIUROWA 
DZIELNICY

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania:
Zakup materiałów i wyposażenia 5 050 zł IT/OU 

UMK

na zadania:

INNE KWOTA REALI-
ZATOR

1. Budżet Obywatelski – 
     w 2015 r. 3 650 zł -----

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE
MIEJSKIEJ INFRSTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

2. Wykonanie projektu i mon-
taż aktywnych znaków D6 
wraz z zasilaniem solarnym na 
przejściu dla pieszych przez  
ul. Bronowicką w rejonie skrzy-
żowania z ul. Staszczyka

1 400 zł ZIKiT
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Szczegółowa treść uchwał oraz załącznika do Uchwa-
ły Nr XIV/95/2015 do wglądu na stronie internetowej 
Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl i w biurze 
Dzielnicy VI.
Bliższe informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków 
złożonych do sporządzanych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru: „BRO-
NOWICE – WESELE” wraz z odnośnikami do rozpa-
trzenia znajdują się na stronie: www.bip.krakow.pl.

UCHWAŁA Nr XIV/106/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2018 zadanie pn. 
„Przebudowa drogi wewnątrzosie-
dlowej przy ul. Rydla 18, 22” zgodnie  
z poniższym zestawieniem:
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa 
i uporządkowanie spraw związanych  
z parkowaniem.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 opracowanie koncepcji i 
wystąpienie o WZ 20 000 zł  

2017 wykonanie projektu 48 000 zł 

2018 realizacja zadania
na podstawie projektu 690 000 zł

UCHWAŁA Nr XIV/107/2015 do re-
alizacji w latach 2015-2016 zada-
nie pn. „Zatoki parkingowe przy ul. 
Bronowickiej” zgodnie z poniższym ze-
stawieniem:
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Realizacja zadania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.

lata Fazy realizacji Kwota

2015 wykonanie projektu 5 000 zł  

2016 realizacja zadania
na podstawie projektu 110 000 zł 

UCHWAŁA Nr XIV/108/2015 w spra-
wie utworzenia parku Tetmajera  
w Bronowicach Małych, w rejonie ul. 
Włodzimierza Tetmajera.
Zawnioskowano o utworzenie ogólno-
dostępnego parku na terenach gmin-
nych, w bezpośrednim sąsiedztwie uli-
cy Tetmajera oraz o wykup prywatnych 
działek przylegających do tychże tere-
nów. Zasadniczym elementem parku 
byłyby: staw przy ul. Tetmajera wraz  
z przylegającym lasem; tereny okalają-
ce ciąg wodny Struga Bronowicka oraz 
sąsiadujące tereny o szczególnych wa-
lorach krajobrazowych, naturalnych  
i historycznych. 
Proponowane do wykupu obszary 
to: tereny pomiędzy stawem przy ul. 
Tetmajera a ul. Mjra. Łupaszki, mo-
gące sięgać do byłego kamieniołomu 
w Mydlnikach przy ul. Balickiej; te-
reny stanowiące połączenie Strugi 
Bronowickiej z Fortem Mydlniki, ze 
szczególnym uwzględnieniem punk-
tu widokowego na połączeniu ulic 
Brzozowskiego i Witkiewicza.
Uzasadnienie: Proponowany obszar 
przyszłego parku ma niezwykłe walory 
przyrodnicze, widokowe i kulturowe 
konieczne do zachowania dla przy-
szłych pokoleń bronowian i krakowian. 
Obecnie, obszar ten stanowią niemal 
wyłącznie tereny zielone w postaci la-

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 4 000 zł  

2017 realizacja projektu – I etap 50 000 zł

2018 realizacja projektu – II etap 50 000 zł

UCHWAŁA Nr XIV/102/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2018 zadanie 
pn. „Projekt placu zabaw w Szkole 
Podstawowej nr 138” zgodnie z poniż-
szym zestawieniem:
Jednostka realizująca: ZEO
Cel zadania: Spełnienie wymogów do-
tyczących warunków nauczania w kla-
sach najmłodszych.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie
projektu 10 000 zł  

2017 realizacja
projektu – I etap 50 000 zł

2018 realizacja
projektu – II etap 50 000 zł

UCHWAŁA Nr XIV/103/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2017 zadanie 
pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 
Machaya” zgodnie z poniższym zesta-
wieniem:
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 10 000 zł  

2017 realizacja zadania
na podstawie projektu 45 000 zł 

UCHWAŁA Nr XIV/104/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2017 zadanie 
pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 
Brzezińskiego” zgodnie z poniższym 
zestawieniem:
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 6 000 zł  

2017 realizacja zadania
na podstawie projektu 18 000 zł 

UCHWAŁA Nr XIV/105/2015 do reali-
zacji w latach 2016-2017 zadanie 
pn. „Dobudowa oświetlenia na ul. 
Palmowej” zgodnie z poniższym zesta-
wieniem:
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom.

lata Fazy realizacji Kwota

2016 wykonanie projektu 10 000 zł  

2017 realizacja zadania
na podstawie projektu 36 000 zł 

sów, nieużytków, ogródków działko-
wych z czynnymi ujęciami wody pitnej. 
Niezbędnym zatem jest zabezpiecze-
nie tego dziedzictwa. Na wskazanym 
obszarze szczególnie cenne historycz-
nie są dwa obiekty zabytkowe: Fort 
41a „Mydlniki”, wpisany do rejestru 
zabytków pod nr A-123/M, znajdu-
jący się przy ul. Michała Wójcickiego 
oraz schron amunicyjny, który jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie Strugi 
Bronowickiej oraz ujęcia wody pit-
nej (zwanego „Źródełkiem”) przy ul. 
Tetmajera. Struga Bronowicka jest na-
turalnym i czynnym ciekiem wodnym 
płynącym przez wąwóz. Wskazany do 
wykupu obszar jest niemal całkowicie 
pozbawiony infrastruktury; w znacznej 
mierze są to tereny rolne, a będące na 
nim ulice Brzozowskiego i Witkiewicza 
to drogi polne. Z punktu widokowego na 
ich skrzyżowaniu rozciąga się wspania-
ła panorama leżącego poniżej Krakowa 
i Pasma Sowińca. Połączenie Strugi 
Bronowickiej i stawu przy ul. Tetmajera 
z kamieniołomem w Mydlnikach przy 
ul. Balickiej, byłoby możliwe przy wy-
kupie wąskiego pasa terenu, przez któ-
ry biegnie istniejąca od lat droga polna 
prowadząca skrajem lasu do stacji PKP 
Mydlniki Wapiennik, za którą znajduje 
się obszar nieczynnego kamieniołomu 
w Mydlnikach. Szczególnie urokliwy 
odcinek tej trasy biegnie przez zalesio-
ny wąwóz w rejonie stacji. 
UCHWAŁA Nr XIV/109/2015 w spra-
wie rozdysponowania środków pocho-
dzących z rezerwy celowej na nagrody 
dla dzielnic w konkursie „Płać podatki  
w Krakowie”. Środki w wysokości  
25 000 zł przeznaczono na następujące 
zadania: wykonanie projektu i montaż 
aktywnych znaków D6 wraz z zasilaniem 
solarnym na przejściu dla pieszych przez 
ul. Bronowicką w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Staszczyka (realizator ZIKiT) –  
13 200 zł oraz wykonanie projektu  
i montaż aktywnych znaków D6 wraz 
z zasilaniem solarnym na przejściu dla 
pieszych przez ul. Bronowicką w rejo-
nie węzła komunikacyjnego z ul. Armii 
Krajowej (realizator ZIKiT) – 11 800 zł.▷◁
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X III ŚW IĘTO
 U L IC Y T ET M A JER A

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ  BRONOWIC
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SPOŁECZNOŚĆ 
SP  NR  50 

 RADA   DZIELNICY   VI   
BRONOWICE

W  PROGR AMIE:

ATR AKCJE:

FESTYNOWI TOWARZYSZĄ: 

15.00 
15.30-16.30

15.30-17.00

16.30-18.00
16.30

16.40-17.20
17.15-18.00
18.00-18.30
18.30-18.40 

18.40-19.15 

19.20
20.00-22.00 

Rozpoczęcie festynu
Program dla dzieci. Fabryka show & Błażej Złotniczek. Strażac-
kie Show, tańce grupowe, tańce pokoleń, konkursy z nagrodami

Warsztaty dla dzieci na parkingu przy ul. Tetmajera
Dyktando bronowickie
Tomasz Soja, pokaz iluzji – magiczny show
Występ Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik
Krojenie tortu ze złotym pierścionkiem
Ogłoszenie wyników konkursów: „Malarstwo Włodzimierza 
Tetmajera, ciekawostki z jego pracowni” i Dyktanda bronowickiego
„Jama Michalika – wczoraj i dziś” – występują Alicja Kondraciuk, 
Edward Jankowski, oprawa muzyczna Jerzy Michał Bożyk
Wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych z zespołem Music Time
Zabawa taneczna z zespołem Music Time

Zwiedzanie pracowni Włodzimierza Tetmajera na terenie 
dworku Włodzimierza Tetmajera, przy ul. Tetmajera 36

domowe ciasta, tort z Cukierni Krzysztofa Wilka, wata cukrowa, grillowe przysmaki, przejazd bryczką, 
konkursy dla dzieci i dorosłych, stoiska wystawiennicze Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Bronowic-
kiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, konkursy dla dzieci i dorosłych

wystawa obrazów pt. Krajobraz w malarstwie młodych absolwentów ASP przygotowana przez Galerię 
Varietes pani Aleksandry Madej – galeria będzie miała swoją siedzibę w Bronowicach Małych,
ogródek gastronomiczny


