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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

życzymy, 
by ten czas, 

był czasem radości, 
pokoju i nadziei, 

która sprawia, że każdy świt 
staje się nowym początkiem.

Niech błogosławieństwo 
Zmartwychwstałego

 Chrystusa
 wspiera nas każdego dnia,
 a śniadanie wielkanocne

 będzie okazją
 do spotkania

 w rodzinnym gronie

Redakcja

Szanowni Państwo,

 nadchodzą niezwykłe Świąteczne 

dni Zmartwychwstania Pańskiego, 

które są znakiem 

nadziei i optymizmu. 

Prosimy

zatem przyjąć życzenia wielu łask Bożych, 

zawsze dużo potrzebnego zdrowia

i pokoju ducha 

oraz radośnie brzmiących

w sercach dzwonów Alleluja.

Rada i Zarząd
Dzielnicy VI Bronowice

(w siedzibie Rady Dzielnicy VIII - 12 kwietnia 2012 r., g. 17.00-18.00)
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WIOSENNY
CZAS WIELKANOCY
Zbliża się czas Wielkanocy. Co roku w tym okresie przeżywamy Triduum 
Paschalne, święcimy pokarmy a w wielkanocny Poniedziałek idziemy na Emaus, 
żeby kupić piernikowe serce i nacieszyć oczy kolorowymi kramami. Ale czy tak 
naprawdę wiemy skąd wzięły się niektóre wielkanocne zwyczaje? Czy zdajemy 
sobie sprawę jak mocno wiosenny czas, pełen pogańskich obrzędów, splótł się 
z chrześcijańską kulturą i wtopił w religijny okres Wielkanocy.

Jaka jest geneza obrzędów to-
warzyszących obchodom Świąt 
Wielkanocnych – z tym pytaniem 
zwracam się do pani Jadwigi Bo-
guckiej – etnografa.

By mówić o pogańskich akcentach 
jakie znajdujemy w Świętach Wielka-
nocnych, trzeba cofnąć się w odległe 
czasy. U podstawy leży kalendarz po-
gański, który zbliżono do kalendarza 
świątecznego, opartego o chrześcijań-
stwo, i był związany z cyklem rocznym. 
W dawnych czasach świadomość spo-
łeczna i wiedza o świecie była inna, my 
powiedzielibyśmy dzisiaj, że dość nikła, 
więc ludzie, żeby przetrwać czas przed-
wiośnia, od pradziejów kierowali się 
magicznym myśleniem. Uważano, że 
jeżeli nie zadziała ludzki czynnik wio-
sna może nie nadejść a przynajmniej 
nie prędko. Poprzez liczne rytuały  
i tworzenie symboli pokazywano zie-
mi, jak ma wyglądać wiosenna przy-
roda i starano się ją przekupić, by jak 
najszybciej się odrodziła. Trzeba pa-
miętać, że przednówek to był bardzo 

ciężki czas. Na przednówku ludzie 
przymierali głodem. Teraz może to 
bulwersować, ale dochodziło nawet do 
sytuacji, gdzie zjadano własne psy czy 
koty. Był to bardzo trudny okres, my 
nawet nie zdajemy sobie z tego spra-
wy. Wierzono również w ogromną siłę 
i moc zmarłych w pobudzaniu przyrody 
do życia, więc żeby przywołać nadej-
ście wiosny stosowano magię, która  
w dużym stopniu była oparta o kontakt 
z duszami zmarłych. Z podobnego my-
ślenia wywodzą się np. Zaduszki, które 
spotykamy w „Dziadach” u Mickiewi-
cza. Dziady obchodzono częściej niż raz 
w roku, jak ma to miejsce dzisiaj wśród 
katolików i prawosławnych. Obchodzo-
no – na wiosnę i w jesieni cztery razy 
w roku, w terminie Równonocy i Prze-
silenia, czyli zawsze pomiędzy dniem 
20 a 26 danego miesiąca, najlepiej  
w dniu pełni Księżyca, związanej z tym 
miesiącem. Czasami Dziady Letnie i Zi-
mowe nazywano też Babami. Obecnie 
Zaduszki kojarzą się tylko z listopadem, 
ponieważ z czasem wpływy chrześci-
jańskie były coraz większe i zaczęto na-
kładać święta chrześcijańskie na święta 
pogańskie, które jak już wspomniałam 
były cykliczne. Niektórym wiosennym 
rytuałom zaczęto nadawać inny sens, 
interpretować je jakby wtórnie, już  
w świetle kultury chrześcijańskiej.

Wracając do dzisiejszych obrzę-
dów związanych ze świętami, któ-
re z nich mają korzenie w pogań-
skich rytuałach?
W sumie wiele z nich, ale wiele też  
z czasem zanikło. Na przykład nie jest 
już powszechny zwyczaj chodzenia ze 
śmiercią, zwaną na Pogórzu, pod Kra-
kowem i w górach: śmierzć, śmiertec-
ka czy śmiertka. Był to odpowiednik 
wszystkim dobrze znanej dziś Marzan-
ny, słowiańskiej bogini symbolizującej 
zimę i śmierć, z resztą przez część ba-
daczy uważanej za demona, która była 

rozpowszechniona w Polsce Centralnej. 
Ponieważ kobieta bardziej kojarzona 
jest z płodnością, dlatego ze śmiertką 
chodziły dziewczynki, i tu już mamy 
pierwszy symbol obrzędowości o której 
mówiliśmy, przywoływanie podobnego 
podobnym, czyli pokazywanie naturze 
czego oczekujemy. Chodziło o to, by zie-
mia wydała płodne plony, tak jak może 
to czynić kobieta w swojej naturze. Ze 
śmiertką chodzono od domu do domu, 
a wieczorem w rytualny sposób palo-
no, bądź topiono, aby przywołać wio-
snę, poprzez przegnanie tego, co było 
utożsamiane z zimą, chorobą, jednym 
słowem ze wszystkim co złe. Zwyczaj 
ten, zakorzeniony w pogańskich obrzę-
dach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj  
w nadchodzącym roku. Chrześcijań-
stwo próbowało zakazać tego starosło-
wiańskiego zwyczaju, jednak obrzęd 
był tak silnie zakorzeniony w tradycji, 
że na przełomie XVII i XVIII wieku 
postanowiono Śmiertkę zastąpić kukłą 
symbolizującą Judasza. Wychodzono 
z nią na wieżę kościelną. Robili to już 
mężczyźni lub chłopcy, bo Judasz to 
oczywiście czynnik męski. Kukłę pod-
palano i zrzucano. Wiadomo było, że 
padając na ziemię roztrzaska się więc 
ta zima, to zło, choroba, i Judasz, który 
wiadomo czego był symbolem – odej-
dą. Pojawia się tu jeszcze jeden czyn-
nik pogański – padanie na ziemię, jako 
symbol zapłodnienia jej, tak jak pada-
jące ziarno sprawia, że ziemia wydaje 
plon. Oczywiście Judasz nie zapładniał 
ziemi, ale była to wtórna interpretacja, 
z dawnych czasów, kiedy to symbolicz-
ne zapładnianie ziemi miało znaczenie.

Innym przykładem chrześcijańskie-
go święta z pogańskim elementem jest 
Niedziela Palmowa, zwana dawniej 
Niedzielą Kwietną. Dla chrześcijan jest 
ona pamiątką wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy, gdzie tamtejsza ludność 
witała Go machając liśćmi palmy. Na-
sze palmy, swym wyglądem, nawiązują 
raczej do palm używanych w obrzędzie 
przywoływania wiosny. Były niczym 
innym jak czarodziejską różdżką, któ-
ra miała wywołać od ziemi płodność 
roślinną. „Czarowano”, żeby ziemia 
obudziła się. Utopiono już Marzannę, 
schowano do stodoły Śmierteckę, czy 
zrzucono z kościelnej wieży Judasza, 
czyli pozbyto się zła, i znów czyniono 
na zasadzie podobne podobnym, po-
kazywano ziemi – patrz, tak masz wy-
glądać. Robiono zatem sztuczne kwia-
ty, wkładano je w gałązki wierzbowe,  

ILONA STUS
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w to co najprędzej budzi się z martwoty 
zimowej, dodawano do nich wiecznie 
zieloną jedlinę i bukszpan i kolorowe 
bibuły - i mamy palmę, którą zanosiło 
się do kościoła, do poświęcenia. Mimo 
że poświęcenie palmy miało duże zna-
czenie, samą palmę nadal wykorzysty-
wano w celach magicznych. Wykony-
wano z niej krzyżyki, które wkładano 
nad drzwi wejściowe do domu i stajni. 
Te uświęcone uprzednio w kościele 
gałązki, miały chronić gospodarstwo 
przed wszelkimi chorobami.
Krzyżyki zatykano też w czterech ro-
gach pól, aby uchronić przyszłe plony 
przed gradem i szkodnikami. Palma 
przyniesiona do domu miała zabezpie-
czać także domowników. Zaraz po wej-
ściu nakazywano dzieciom zjeść jedną  
z bazi. Miało to uchronić je przed choro-
bami gardła. W czasie burzy natomiast 
stawiano palmę w oknie, obok gromni-
cy, by chroniła dom przed piorunami

A "koszyczek"?
Sam koszyczek a właściwie jego zawar-
tość, czyli jedzenie, dawniej bardzo 
proste, wywodzi się z Zaduszek, kiedy 
to chodzono na cmentarz i karmiono 
na grobach duchy, jak już wspomina-
łam. Wszystkie te zwyczaje zmieniały 
się, ewoluowały w zależności od czasu 
i regionu, ale chronologicznie najstar-

szy był zwyczaj chodzenia na cmentarz 
i karmienia ”przekupywania” duchów, 
które miały się opiekować ludźmi. Na-
stępnie było chodzenie po wsi, gdzie 
wiosenni kolędnicy zbierali „datki” w 
postaci jajek, czy innych darów, które 
zjadano. Później, idąc już coraz bardziej 
w kierunku chrześcijaństwa koszy-
czek zanoszono do kościoła, a jedzenie  
w nim poświęcone miało już zupełnie 
inne znaczenie. Wraz z rozwojem do-
brobytu zmieniała się też jego zawar-
tość. Początkowo wkładano ziemniaki 
, które potem stanowiły sadzonkę, bób 
suszony, ser, masło i chleb jeśli ktoś 
miał, no i oczywiście jajko, które od za-
wsze było symbolem życia.

Jakie święta w tym okresie były 
typowe tylko dla Krakowa?
Są dwa takie święta. Najstarsze, sięga-
jące XV w., zwane Rękawką, związane 
jest z kopcem Kraka. Kopiec Kraka ,to 
dawny kurhan na który, by go usypać, 
jak głosi legenda, krakowski lud nanosił 
ziemię w rękawie. Istnieje też interpre-
tacja językowa – rękawka jako słowo 
jest zbliżone w swym brzmieniu podob-
no do prasłowiańskiej nazwy oznacza-
jącej grobowiec.
Święto to pochodzi od pogańskiego 
zwyczaju Zaduszek wiosennych i ob-
chodzone jest we wtorek po Świętach 

Wielkanocnych. Podczas Rękawki or-
ganizowano stypy pogrzebowe z czym 
wiąże się pewien też pogański zwyczaj. 
Wychodzono na szczyt kopca i stamtąd 
toczono jajka, które turlały się do jego 
podstawy, gdzie zbierała się biedota 
miejska i gawiedź. Kto złapał jajko miał 
szczęście i mógł je zjeść. Toczenie jajka 
z kurhanu nie było bez znaczenia. Było 
połączeniem grobu i jajka, co miało 
symbolizować odradzanie. 
Drugim takim świętem jest Emaus, 
znany już w średniowieczu. Jest to na-
zwa odpustu, który odbywa się w Po-
niedziałek wielkanocny na Zwierzyńcu 
i pochodzi od biblijnej wsi Emaus, do 
której podążał zmartwychwstały Chry-
stus. Pierwotnie takie Emausy odby-
wały się w czterech rogatkach naszego 
miasta.
Obu tym świętom towarzyszyły i to-
warzyszą do dziś kolorowe, odpustowe 
stragany, dziś znacznie odbiegające od 
tych pierwszych, które były ściśle zwią-
zane z zaklinaniem wiosny. Na kramach 
tych, handlowano głównie jej atrybuta-
mi: sprzedawano drewniane drzewka 
z namalowanymi zielonymi listkami, 
ptaszki oraz tzw. „żydki emausowe”, 
które w pewnym momencie stały się 
synonimem dobrobytu i bogactwa. 

Dziękuję za rozmowę. υ υ

W I E L K A N O C  W  B R O N O W I C A C H

Rada Dzielnicy VI i Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
 oraz ksiądz proboszcz Marian Bylica

zapraszają	do	udziału	w:

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

Rada Dzielnicy VI Bronowice 
Klub Kultury "Mydlniki"

Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach
oraz Akcja Katolicka Parafii

zapraszają na:

W	dniu	1	kwietnia	2012	r.	o	godz.	10:30	na	terenie	plebani	mydlnickiej.

KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PISANKĘ
który	odbędzie	się	tradycyjnie	w	Wielką	Sobotę

po	Święceniu	Pokarmów	Wielkanocnych	o	godz.	12.00,
	w	kościele	pw.	św.	Antoniego	z	Padwy	przy	ul.	Pod	Strzechą	16.

Zachęcamy		do	kultywowania	tej	pięknej	tradycji	„pisania”	pisanek		wielkanocnych;
	dzieci	szkolne,	gimnazjalistów,		a	także	dorosłych.	
Nagrody	w	konkursie	ufundowała	Rada	Dzielnicy	VI.
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XIII SESJA
RADY DZIELNICY VI

υ υ

XIII sesja Rady Dzielnicy VI 
odbyła się 16 stycznia 2012 r. Na sesji 
podjęto uchwały dotyczące m.in. wa-
runków zabudowy dla inwestycji pla-
nowanych na terenie dzielnicy oraz pla-
nu rzeczowo-finansowego wydatków 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XIII/127/2012
i UCHWAŁA Nr XIII/130/2012
W sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji: „Budowa zespołu zabudo-
wy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. 
Hamernia” oraz w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
„Budowa dwóch boisk sportowych przy 
ul. Szlachtowskiego” z zapleczem sani-
tarno-szatniowym, układem komuni-
kacyjnym – przebudową i rozbudową 

istniejącej drogi dojazdowej i oświetle-
niem na terenie Szkoły Podstawowej nr 
93. Obie uchwały radni zaopiniowali 
pozytywnie.
Negatywnie natomiast zaopiniowano 
UCHWAŁĘ Nr XIII/129/2012
W sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji:  Budowa budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. Lea 
z częścią usługową i garażem podziem-
nym. Swoją decyzję radni uzasadnili 
zbyt wysoką zabudową oraz brakiem 
wskazania liczby miejsc parkingowych 
dla części mieszkaniowej i usługowej.
UCHWAŁA Nr XIII/128/2012
Przyjęto plan rzeczowo-finansowy 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2012, 
na kwotę 40 000 zł: – składki na ubez-

XIV SESJA
RADY DZIELNICY VI

pieczenia społeczne – 800, składki na 
Fundusz Pracy – 200; wynagrodzenia 
bezosobowe – 4200; zakup materia-
łów i wyposażenia – 10700; zakup 
energii – 7500; zakup usług remonto-
wych – 500; zakup usług pozostałych 
– 7400; opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  
w ruchomej publicznej sieci telefo-
nicznej – 1800; opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych świadczo-
nych w stacjonarnej publicznej sieci te-
lefonicznej – 6400; podróże służbowe 
krajowe – 500.
UCHWAŁA Nr XIII/126/2012
W sprawie upoważnienia Zarządu 
Dzielnicy VI do wydawania opinii doty-
czących zawierania umów najmu lokali, 
w terminie od dnia 17 stycznia do dnia 
31 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIII/131/2012
W sprawie przystąpienia radnej Ma-
rii Niemczuk w skład Komisji Kultury  
i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Na XIV sesji Rady Dzielnicy VI, 
która odbyła się 2 lutego 2012 r. pod-
jęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XIV/132/2012
Radni zaopiniowali pozytywnie zbycie 
działki przy ul. Zarzecze, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Kraków,  
w celu poprawy warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej 
składającej się z dwóch działek, i sta-
nowiącej własność osoby prawnej 
pod warunkiem uwzględnienia opinii 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu.
UCHWAŁA Nr XIV/133/2012
Zaopiniowano negatywnie zamierze-
nie inwestycyjne pn.: „Nadbudowa, 
rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z prze-
znaczeniem na budynek mieszkalny 
wielorodzinny Sewera”. Inwestycję 
zaopiniowano negatywnie z uwagi na: 
zbyt wysoką zabudowę oraz brak miejsc 
parkingowych dla projektowanych 17 
lokali mieszkalnych.
UCHWAŁA Nr XIV/134/2012 
UCHWAŁA Nr XIV/135/2012
Zaopiniowano negatywnie zamierzenie 

inwestycyjne dotyczące budowy bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z usługami w parterze, z garażem pod-
ziemnym oraz budową drogi dojazdo-
wej i infrastruktury technicznej przy ul. 
Bronowickiej.
Inwestycje zaopiniowano negatywnie 
z uwagi na: zbyt dużą intensywność 
zabudowy, małą powierzchnię biolo-
gicznie czynną, zbyt małą liczbę miejsc 
parkingowych, naruszenie prawa są-
siedzkiego, jako „dobra chronionego” 
poprzez zasłonięcie widoku mieszkań-
com z bloku nr 85, ul. Złoty Róg nie jest 
w stanie przyjąć zwiększonego ruchu 
kołowego.
UCHWAŁA Nr XIV/136/2012
Radni zawnioskowali do Prezydenta 
Miasta Krakowa o przesunięcie środ-
ków finansowych w wysokości 865 500 
zł z zadań inwestycyjnych Dzielnicy VI 
w zakresie budowy i przebudowy ulic 
lokalnych wraz z oświetleniem na za-
dania bieżące Dzielnicy VI w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia. Pozostałą kwotę, w wyso-
kości 179 000 zł, pozostawiono na za-
dania inwestycyjne Dzielnicy VI w ww. 

zakresie. Przesunięcie środków umożli-
wi realizację bardzo ważnych postula-
tów mieszkańców w zakresie remontów 
dróg i chodników, których stan tech-
niczny zagraża bezpieczeństwu.
UCHWAŁA Nr XIV/137/2012
W sprawie listy zadań powierzonych 
na rok 2012 w zakresie budowy i prze-
budowy ulic gminnych wraz z oświe-
tleniem. Na listę zadań w tym zakre-
sie wpisano: sygnalizację świetlną na 
przejściu dla pieszych przez ul. Balicką 
u wylotu ul. Wierzyńskiego – wyko-
nanie projektu i realizacja inwestycji; 
oświetlenie części ul. Szablowskiego – 
projekt i wykonanie; doświetlenie kład-
ki na rzece Rudawie przy ul. Zarudawie 
w okolicy posesji nr 7. Jednocześnie 
uchylono Uchwałę Nr XI/110/2011 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 10 
listopada 2011 r. w sprawie listy zadań 
powierzonych na rok 2012 w zakresie 
budowy i przebudowy ulic gminnych 
wraz z oświetleniem.
UCHWAŁA Nr XIV/138/2012
Radni pozytywnie zaopiniowali ustale-
nie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego pn.: „Przebudowa kolidującej 
infrastruktury technicznej – zlokalizo-
wanej poza terenem zamkniętym PKP 
na odcinku Kraków Główny Osobowy – 
Kraków Mydlniki, związaną z realizacją 
zadania: Budowa połączenia kolejowe-
go MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, 
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odcinek Kraków Główny – Mydlniki – 
Balice”.
UCHWAŁA Nr XIV/139/2012
W sprawie upoważnienia Zarządu 
Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz 
występowania z wnioskami, o których 
mowa w § 4 pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy 
VI w terminie od dnia 13 lutego 2012 
r. do dnia 4 marca 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIV/140/2012
Radni negatywnie zaopiniowali reko-
mendowany wariant remarszrutyza-
cji układu linii transportu miejskiego  
w Krakowie z uwagi na zmniejszenie ilo-
ści linii autobusowych i tramwajowych 
i znaczny wzrost liczby przesiadek.
W przypadku wprowadzenia w życie 
któregoś z wariantów remarszrutyza-
cji układu linii transportu miejskiego  
w Krakowie Rada Dzielnicy VI Brono-
wice wniosła o uruchomienie dodat-
kowej linii tramwajowej łączącej Bro-
nowice Małe z Krowodrzą Górką przez 
ulicę Pawią.
UCHWAŁA Nr XIV/141/2012
W sprawie listy rankingowej zadań 
powierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia. Przyjęto następującą listę 
rankingową zadań powierzonych w ww. 
zakresie: ul. J. Lea – remont chodnika 
na odcinku od ul. Zarzecze do ul. Sewe-
ra; ul. Machaya – wykonanie nakładki 
asfaltowej; ul. Bronowicka – remont 
chodnika od ul. Rydla do nr 46; ul. Ja-
dwigi z Łobzowa – remont chodnika 
od ul. Młodej Polski do ul. Staszczyka 
po stronie numerów parzystych wraz 
z dojazdem i chodnikami do bloku nr 
13; Remont ul. Szlachtowskiego. Lista 
zadań rezerwowych: ul. Rodakowskie-
go – remont części chodnika; ul. Balic-
ka – remont chodnika na odcinku od 
wjazdu do kościoła do pętli autobuso-
wej; Remont uliczek wewnętrznych po 
zachodniej stronie ul. Rydla; ul. Cicha 
– remont ulicy wraz z chodnikiem; na 
przedłużeniu ul. Cichej położonym na 
terenie gminnym; Remont ul. Prystora; 
Remont ul. Hamernia na odcinku od 
ul. Odlewniczej do ul. Przyjemnej; Re-
mont chodnika na półkolu zjazdu z ul. 
Bronowickiej na ul. Armii Krajowej.
Tym samym uchylono Uchwałę Nr XI
/111/2011 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 10 listopada 2011 r.  
w sprawie listy rankingowej zadań po-
wierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia.
UCHWAŁA Nr XIV/142/2012

W sprawie zmiany na liście zadań po-
wierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli. Zmienio-
no zakres rzeczowy zadania pn.: „Szkoła 
Podstawowa Nr 93 – wymiana rynien, 
rur opadowych i obróbek blacharskich” 
na: „Szkoła Podstawowa Nr 93 – re-
mont ogrodzenia i montaż stojaków na 
rowery”. Kwota 45 000 zł pozostała 
bez zmian.
UCHWAŁA Nr XIV/143/2012
W sprawie zmiany na liście zadań prio-
rytetowych na rok 2012. Zrezygnowa-
no z następujących zadań prioryteto-
wych: wykonanie projektu przebudowy 
ulic w rejonie ul. Rydla – kwota 35 000 
zł oraz projektu zagospodarowania te-
renu po pomniku Koniewa przy ul. Ar-
mii Krajowej wraz z uporządkowaniem  
i zagospodarowaniem tego terenu - 
kwota 50 000 zł.
Pozostałą po zadaniach kwotę w wyso-
kości 85 000 zł przeznaczono na zada-
nia: Bezpieczeństwo publiczne – re-
mont IV Komisariatu Policji - 30 000; 
Oświata i wychowanie – ZSO Nr 8 
– organizacja ferii zimowych dla dzieci 
i młodzieży z Dzielnicy VI - 2 500; Go-
spodarka komunalna i ochrona 
środowiska – budowa sygnalizacji 
świetlnej na ul. Zielony Most (40 000 
zł), montaż znaków drogowych, luster, 
słupków oraz wyznaczanie znaków po-
ziomych wg wskazań Dzielnicy (10 000 
zł) – 50 000 zł; Kultura – osadzenie 
Chochoła w Rydlówce (zwiększenie 
kwoty) - 2 500 zł.
UCHWAŁA Nr XIV/144/2012
W ramach listy zadań powierzonych na 
rok 2012 w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych zrezygnowano z 
zadania pn.: „Dostosowanie sanitariatu 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 
Szkole Podstawowej Nr 153” na kwotę 
2 000 zł. 
Pozostałą po zadaniu sumę przeznaczo-
no na zwiększenie kwoty zadania pn.: 
„Cykl imprez integracyjnych dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców Dzielnicy 
VI w: Integracyjnym Klubie Niewido-
mego Seniora przy ul. Bandtkiego”.
UCHWAŁA Nr XIV/145/2012
W sprawie przyznania medali pamiąt-
kowych XX-lecia powstania Dzielnic 
Miasta Krakowa. 
Pozytywnie zaopiniowano przedłożoną 
w załączeniu do uchwały listę osób za-
służonych dla rozwoju samorządności 
społeczności lokalnych.
UCHWAŁA Nr XIV/146/2012

Radni wnieśli wniosek do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o podjęcie działań 
zmierzających do przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie ulic: L. Rydla, 
Bronowicka, Armii Krajowej oraz linii 
kolejowej 133 (E-30). Granice obszaru 
objętego planem miejscowym określa 
załącznik graficzny stanowiący inte-
gralną część uchwały.
Opracowanie planu przestrzennego 
w przedmiotowym rejonie ma na celu 
ochronę terenów przyrodniczo, kultu-
rowo i historycznie wartościowych dla 
Krakowian oraz uniemożliwienie za-
gospodarowania opisywanego terenu 
niezgodnie z obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa. Z uwagi na presją inwestorów  
w kierunku zagospodarowania przed-
miotowego obszaru budownictwem 
mieszkaniowym, konieczne jest wpro-
wadzenie takich regulacji prawnych, 
które pozwolą ochronić XIX wieczny 
Fort reditowy 7 „Bronowice” i otacza-
jące go tereny zielone przed zabudową. 
Teren fortu w oparciu o Studium (za-
łącznik nr 4 – część graficzna, Mapa K1 
– Struktura przestrzenna – kierunki  
i zasady rozwoju oraz Mapa K2 – Śro-
dowisko przyrodnicze i kulturowe – 
kierunki i zasady ochrony i rozwoju) 
przeznaczony jest w całości na tereny 
zieleni urządzonej (zieleń forteczna) 
oraz jest objęty strefą kształtowania 
systemu przyrodniczego. Realizowanie 
jakiejkolwiek zabudowy na tym terenie 
będzie niezgodne z określoną w stu-
dium funkcją terenu i polityką prze-
strzenną miasta. 
Na przedmiotowym terenie znajduje 
się wiele gatunków drzew ozdobnych, 
takich jak jesiony, kasztanowce, klony, 
wiązy. Część z nich, jako drzewa wie-
kowe, powinna zostać objęta ochroną. 
Pozbawienie terenu zieleni wpłynie 
negatywnie na już bardzo złą jakość 
krakowskiego powietrza. Jako zielona 
enklawa w centrum Bronowic, obszar 
ten stanowi również miejsce bytowa-
nia wielu gatunków zwierząt, głównie 
ptaków, w tym sów, ale również innych 
rzadkich zwierząt jak np. nietoperzy  
i jeży. 
Teren fortu ograniczają od północy tory 
kolejowe, od południa i zachodu zabu-
dowa jednorodzinna z wąskimi ulicz-
kami dojazdowymi. Od wschodu teren 
ogranicza ulica Rydla, która w oparciu 
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XV SESJA
RADY DZIELNICY VI

22 marca br. odbyła się kolej-
na, XV już, sesja Rady Dzielnicy VI, na 
której podjęto uchwały:
UCHWAŁA Nr XV/156/2012
Dotyczyła zmian na liście zadań po-
wierzonych na rok 2012 w zakresie 
tworzenia, modernizacji i utrzymania 
ogródków jordanowskich oraz zieleń-
ców i skwerów wraz z małą architek-
turą. Wykreślono zadanie „remont 
dojścia do boiska „Orlik” przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (ul. Na 
Błonie 15b)” i dodano nowe zadania: 
„Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze 
na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 
153” oraz „Remont chodników i alejek 
na terenach zielonych w Dzielnicy VI 
wg wskazań dzielnicy”. 
UCHWAŁA Nr XV/157/2012
W sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa dotyczącego wprowadzenia 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do 
realizacji w latach 2012-2013.
Zadanie pn.: „Modernizacja boiska 
przy ul. Zarzecze na wysokości Szkoły 
Podstawowej nr 153” radni planują 
wprowadzić zgodnie z poniższym ze-
stawieniem: Nazwa zadania – Mo-
dernizacja boiska przy ul. Zarzecze na 
wysokości Szkoły Podstawowej nr 153; 
Jednostka realizująca – Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie; Cel zadania – Realizacja 
inwestycji podniesie jakość użytkową 
boiska i sprawi, że będzie można z nie-
go korzystać przez cały rok.
Rok 2012 – wykonanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie odpowiednich 

pozwoleń – 4 000 zł (zadania powie-
rzone z zakresu modernizacji ogródków 
jordanowskich).
Rok 2013 – realizacja zadania – 
160 000 zł (zadania powierzone z za-
kresu modernizacji ogródków jorda-
nowskich).
UCHWAŁA Nr XV/158/2012
Radni pozytywnie zaopiniowali przed-
łożoną listę osób zasłużonych dla roz-
woju samorządności społeczności lo-
kalnych, do przyznania medali pamiąt-
kowych z okazji XX-lecia powstania 
Dzielnic Miasta Krakowa. 
UCHWAŁA Nr XV/159/2012
Zaopiniowano pozytywnie zamierze-
nie inwestycyjne – budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usłu-
gami i garażami wielostanowiskowy-
mi w przyziemiu budynku wraz z in-
frastrukturą techniczną oraz układem 
dróg wewnętrznych i parkingów. przy 
ul. Wierzyńskiego.

UCHWAŁA Nr XV/160/2012
Rozdysponowano kwotę z rezerwy  
w ramach zadań priorytetowych na rok 
2012. Rezerwę finansową, w wysoko-
ści 24 800 zł przeznaczono na zada-
nia: wykonanie chodnika i przejścia dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Na 
Błonie i ul. Filtrowej – 24 000 zł oraz 
organizacja otwartego turnieju piłkar-
skiego o Puchar Rad Dzielnic Krakowa 
pn. Krak Gol 2012 – 800 zł.
Pozostała rezerwa w wysokości 200 zł
UCHWAŁA Nr XV/161/2012
W sprawie upoważnienia Zarządu 
Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz 
występowania z wnioskami.
Radni upoważnili Zarząd Dzielnicy VI 
do wydawania opinii oraz występowa-
nia z wnioskami, o których mowa w § 4 
pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy VI w termi-
nie od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia 
13 kwietnia 2012 r.

o Studium wchodzi w skład układu 
dróg Twierdzy Kraków. Już w chwili 
obecnej, w związku z powstaniem no-
wych osiedli mieszkaniowych wieloro-
dzinnych po wschodniej stronie ulicy 
Rydla przepustowość tej ulicy jest nie-
wystarczająca, stwarzając zagrożenie 
dla ruchu kołowego w rejonie ul. Rydla 
i ul. Bronowickiej. Zapewnienie pra-
widłowej obsługi komunikacyjnej dla 
przedmiotowego terenu bez poważnych 

inwestycji drogowych jest niemożliwe.
Kolejne uchwały dotyczyły przyjęcia 
rocznego planu pracy poszczególnych 
Komisji Rady Dzielnicy VI na rok 
2012: Komisji Edukacji (UCHWA-
ŁA Nr XIV/147/2012), Komisji 
Gospodarki Komunalnej (UCHWA-
ŁA Nr XIV/148/2012), Komisji 
Informacji i Promocji (UCHWAŁA 
Nr XIV/149/2012), Komisji Kul-
tury i Sztuki (UCHWAŁA Nr XI-

V/150/2012), Komisji Praworząd-
ności i Bezpieczeństwa (UCHWAŁA 
Nr XIV/151/2012), Komisji Spor-
tu i Rekreacji (UCHWAŁA Nr XI-
V/152/2012), Komisji Zagospo-
darowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska (UCHWAŁA Nr XI-
V/153/2012), Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych (UCHWAŁA Nr 
XIV/154/2012), Komisji Rewizyjnej 
(UCHWAŁA Nr XIV/155/2012).

Pełna treść uchwał oraz wszystkie załączniki 
stanowiące ich integralną część znajdują się do 
wglądu w biurze Rady Dzielnicy VI oraz na stro-
nie internetowej www.dzielnica6.krakow.pl 

υ υ

RADA I ZARZĄD
 DZIELNICY VI 

ZAPRASZAJĄ NA:

W programie jak zaWsze mnóstWo atrakcji.

26 maja, sobota, 2012 r.
na obiektach KS "Bronowianka"
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KLUBY SENIORA

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

W związku z wieloma  pytania-
mi mieszkańców dot. klubów seniora 
chciałabym Państwu przybliżyć sposób 
ich funkcjonowania. 
Na terenie naszej dzielnicy działają 3 
kluby seniora zlokalizowane przy:
ul. Gabrieli Zapolskiej 15, Bandtkiego 
19 i Balickiej 289. Kluby te są filiami  
placówek działających w strukturze 
Miejskich Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej. 
Klub przy ul. Gabrieli Zapolskiej jest 
filią Domu Nr 3 zlokalizowanego przy 
ul.Korczaka.
Klub przy ul.Bandkiego jest filią Domu 
Nr 4 zlokalizowanego przy ul.Sudol-
skiej.
Klub przy ul.Balickiej jest filią Domu Nr 
2 zlokalizowanego przy ul.Gurgacza.

Działają one w strukturach Miejskich 
Dziennych Domów Pomocy Społecz-
nej. 

Dzienny Dom jest miejską jednost-
ką budżetową w rozumieniu przepisów 
ustawy o finansach publicznych.
Przedmiotem działalności Dziennego 
Domu jest wykonywanie zadań wła-
snych i zleconych z zakresu pomo-
cy społecznej poprzez zapewnienie 
dziennej pomocy osobom w wieku po-
deszłym i niepełnosprawnym, które 
wymagają częściowej opieki i pomocy 
oraz zaspokajanie ich niezbędnych po-
trzeb życiowych w sposób pozwalający 
na samodzielne funkcjonowanie oraz 
uczestniczenie w życiu społecznym. 

Dzienny Dom realizuje zadania  
w szczególności poprzez udzielanie 
świadczeń podczas całodziennego po-
bytu w zakresie:

1. usług opiekuńczych,
2. terapii zajęciowej grupowej i indywi-
dualnej dla podtrzymywania kondycji 
psychofizycznej,
3. usług rehabilitacyjnych,
4. zapewnienia posiłku,
5. poradnictwa specjalistycznego,
6. zaspokajania potrzeb towarzyskich, 
rekreacyjno - kulturalnych oraz stwa-
rzania możliwości realizacji potrzeb 
religijnych.

Z wymienionych Klubów Seniora mogą 
korzystać mieszkańcy Krakowa.
Natomiast środki jakie dzielnica prze-
kazuje na zadania realizowane przez 
poszczególne Filie są wykorzystywane  
przez  mieszkańców naszej dzielnicy – 
członków Klubów MDDPS.

W naszej dzielnicy niebawem 
zacznie funkcjonować Klub Se-
niora, który będzie służył tylko 
mieszkańcom naszej dzielnicy.

Jak Państwo wiecie Rada Dzielni-
cy VI przekazała środki na prowadze-
nie Klubu Seniora dla naszych miesz-
kańców. Wyłonienie podmiotu, który 
będzie prowadził Klub Seniora nastąpi  
w wyniku otwartego konkursu ofert .
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację za-
dań w 2012 r. i do tego konkursu ofert 
w ramach zadań priorytetowych dziel-
nic przystąpiła również nasza dzielni-
ca.
Termin składania ofert na realizację 
m.in. naszego zadania upływa z dniem 
6 kwietnia 2012 r. Oferty należy skła-
dać w Wydziale Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Krakowa.
Po tym terminie poznamy oferen-
ta który będzie prowadził Klub 
Seniora w pawilonie przy ul. Na 
Błonie 15 d.

Na terenie naszej dzielnicy dzia-
ła kilka stowarzyszeń. Każde realizu-
je swoje zadania statutowe, ale żadne  
z nich nie prowadzi klubu seniora. υ υ

REMONT I MODERNIZACJA
ULICY SEWERA

ANDRZEJ KĘDZIOR
Radny	Dzielnicy	VI
napisz:	maminczet@wp.pl

Od wielu lat mieszkańcy ul. Se-
wera i okolicznych domów zabiegali  
o remont kompleksowy ulicy z uwagi 
na częste awarie sieci wodnej, skorodo-
waną instalację gazową z przyłączami, 

a w szczególności z uwagi na brak 
kompleksowej kanalizacji. 

W okresach usuwania awarii 
okoliczni mieszkańcy pozbawiani byli 
dostawy wody, a nie remontowana od 
wielu lat instalacja gazowa zagrażała 
bezpieczeństwu.

Inwestycja ta została przygo-
towana do realizacji przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice poprzedniej 
kadencji, jednak z uwagi na kryzys 
finansowy miasta jej wykonanie zo-
stało przesunięte w czasie. Dzięki 
przewodniczącemu Rady i zarazem 
Radnemu Miasta Krakowa inwestycja 
ta została wpisana do budżetu miasta 
na rok 2012. Gdyby tej inwestycji nie 
udało się zrealizować w roku 2012 – 

υ

Środek jezdni na ul. Sewera 
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Stan techniczny chodnika na ul. Sewera Fragment ulicy Sewera po kolejnej awarii instalacji wodnej

Stan techniczny chodnika na ul. Sewera

Nowa instalacja wodna i kanalizacyjna 

projekt wraz z pozwoleniem na budowę 
utraciłyby ważność, a wydane wcześnie 
środki finansowe na ten cel zostałyby 
zmarnowane. 

Zakres realizowanej inwestycji 
obejmuje: wymianę instalacji wodnej 
i gazowej wraz z przyłączami, budowę 
kanalizacji opadowej oraz wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni i chodników.

Na podkreślenie zasługuje dobra 
koordynacja pracy jednostek realizują-
cych to zadanie tj. ZIKiT, MPWiK, Za-
kład Gazowniczy.

Na obecnym etapie zaawansowa-
nia realizacji inwestycji należy podkre-
ślić, że jest ona wykonywana bardzo 
sprawnie i moim zdaniem powinna być 
zakończona przed ustalonym terminem 
wyznaczonym na koniec czerwca br. 

υ υ
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Przekazanie sztandaru Szkole odbyło się podczas uroczystej mszy świętej

"PIĘĆDZIESIĄTKA"
ŚWIĘTUJE
Rok szkolny 2011/2012 dla Szkoły Podstawowej nr 50, to rok jubileuszowy,  
a okazja do świętowania jest podwójna: 20 – lecie powrotu „Pięćdziesiątki" do 
Bronowic i 45. rocznica nadania szkole imienia Włodzimierza Tetmajera. 
W 1974 roku, na osiedlu Widok, powstała szkoła podstawowa, której Szkoła nr 
50 stała się filią. Numer i patrona udało się "Pięćdziesiątce" zachować jeszcze 
przez rok, jednak nadanie szkole na Widoku imienia marszałka Iwana Koniewa 
i nowego numeru, sprawiło że dotychczasowy numer 50 i imię Włodzimierza 
Tetmajera zniknęło na 8 lat.

Mieszkańcy Bronowic Mały, wy-
chowywani przez pokolenia w poszano-
waniu tradycji, świadomi wagi swoich 
korzeni rozpoczęli starania o reaktywo-
wanie samodzielnej szkoły ośmioklaso-
wej przy ul. Katowickiej oraz odzyska-
nie dawnego numeru 50 i oczywiście 
patrona. Liczne petycje, pisma i apele 
zaowocowały sukcesem – szkoła odzy-
skała samodzielność. Jej dy rektorem 
został wybrany w sierpniu 1991 roku 
inżynier Marek Kudasiewicz, który od-
dany Szkole sercem piastował tę funk-
cję przez wiele kolejnych lat.

45 lat temu, w szkolnej kronice,  
odnotowano ważne dla społeczno-
ści szkolnej wydarzenie, fakt nadania 
szkole imienia Włodzimierza Tetmaje-
ra, który mimo perypetii losu, czuwa 
nad uczniami do dnia dzisiejszego. 

Główne uroczystości jubileuszowe 
odbyły się 16 grudnia 2011 r., w Dniu 
Patrona Szkoły, a rozpoczął je uroczy-
sty apel przygotowany przez uczniów 
kl. VI, na którym ogłoszono wyniki licz-
nych konkursów związanych z patro-
nem szkoły. Następnie wszyscy ucznio-
wie uczestniczyli w projekcji filmów  
i prezentacjach poświęconych Bronowi-
com. Dalszy przebieg uroczystości miał 
miejsce w kościele pod wezwaniem św. 
Antoniego, w Bronowicach Małych, 
gdzie podczas mszy świętej – ks. biskup 
Grzegorz Ryś – dokonał poświęcenia 
sztandaru - symbolu honoru, tradycji 
i wielkich wartości, które wraz z imie-
niem Włodzimierza Tetmajera od daw-
na goszczą w murach szkoły. Sztandar 
ufundowała Rada Dzielnicy VI Miasta 
Krakowa. W jej imieniu przewodniczą-
cy Bogdan Smok, wiceprzewodnicząca 
Alicja Gackiewicz oraz Waldemar Ja-
nusz przewodniczący Komisji Eduka-

cji uroczyście złożyli go na ręce Anny 
Żelawskiej – obecnej dyrektor SP nr 
50, która ze słowami: „Drodzy ucznio-
wie przekazuję sztandar w wasze ręce. 
Otaczajcie go czcią i szacunkiem. Niech 
prowadzi was ku lepszej przyszłości, 
ku poznaniu prawdy i piękna” przeka-
zała sztandar uczniom. W odpowiedzi 
młodzież złożyli uroczyste ślubowanie: 
„My uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera, 
idąc śladem naszych dziadków, którzy  
w akcie erekcyjnym szkoły wpisali słowa 
troski o nasze wychowanie „na dobrych 
synów Boga i Ojczyzny” w obecności 
rodziców, gości i nauczycieli uroczyście 
ślubujemy”...

Obchody jubileuszowe kontynu-
owano w murach szkołach, gdzie zgro-
madziła się nie tylko jej społeczność, 
ale liczni, zaproszeni goście, których 
losy prywatnie lub zawodowo splotły 
się z dziejami Szkoły. Powracały wspo-
mnienia, nie tylko te sentymentalne ze 
łzą w oku, ale i te opowiadane z pewną 
dozą humoru i oczywiście z wielką swa-
dą, właściwą tylko pani Marii Rydel. 

 Na drzewcu sztandaru umiesz-
czono gwoździe z nazwiskami osób  
i nazwami instytucji, które wspomagają 
i wspierają szkołę, i szczególnie zasłu-
żyły się w jej rozwoju. Dopełnieniem 
ceremonii było symboliczne przybicie 
gwoździa, przez każdą z wymienionych 
na drzewcu osób.

Obchody jubileuszowe SP nr 50 
stały się też okazją do uroczystego wrę-
czenia medali, przez przedstawicieli 
Rady Dzielnicy VI, osobom szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju samorządności 
i społeczności lokalnej. Przypomnijmy, 
że medale te, zostały wytłoczone z ini-
cjatywy Rady Miasta Krakowa, z okazji 
XX-lecia powstania krakowskich Dziel-
nic i są wręczane osobom zasłużonym 
w naszej Dzielnicy już od listopada, 
podczas spotkań towarzyszących róż-
nym uroczystości.

Jubileusz zakończył program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów 
szkoły. Najmłodsi uczniowie przedsta-
wili spektakl taneczny przygotowany 
pod kierunkiem Violetty Dziki. Ucznio-
wie klas starszych zaprezentowali krót-
ką historię szkoły przygotowaną pod 
kierunkiem M. Furmańskiej i M. Hau-
sner. Wystąpił również chór szkolny 
prowadzony przez Roberta Pazerę.
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WYKAZ INWESTYCJI DROGOWYCH
DZIELNICY VI BRONOWICE
ZREALIZOWANYCH W LATACH 2007-2011
(OKRES PIĘCIU LAT)

Osiedle, rejon, obszar Radni obecnej  
kadencji Nazwa zadania remontowego Koszt zada-

nia Suma

Bronowice Małe E.	Nowak	 Katowicka 347	498	zł 	

	 	 Tetmajera 427	506	zł 	

	 	 Wójcickiego 30	711	zł 	

	 	 Na	Nowinach 29	263	zł 	

	 	 Truszkowskiego 98	502	zł 	

	 	 Żeleńskiego 185	787	zł 1 119 267 zł

Mydlniki, Balicka E.	Maj Lindego 145	061	zł 	

	 B.	Nowak	 Balicka 158	725	zł 	

	 	 Godlewskiego 63	025	zł 	

	 Wierzyńskiego 13	899	zł 	

	 	 Zakliki,	Zygmunta	Starego 10	679	zł 391 389 zł

Osiedle Widok-Zarzecze K.	Duda Wiedeńska 199	641	zł 	

	 A.	Gackiewicz Hamernia 17	481	zł 	

	 Ł.	Quirini-Popławski Piwnika	Ponurego 198	927	zł 	

	 	 Filtrowa 1	886	zł 	

	 	 Kowalskiego 191	246	zł 	

	 	 Przejście	-	Młynarskiego 12	038	zł 	

	 	 Młynarskiego 93	714	zł 	

	 	 Kwiatkowskiego 485	572	zł 	

	 	 Zarzecze 31	454	zł 	

	 	 Jabłonkowska 156	743	zł 1 388 702 zł

Obręb ulic:	Armii	Krajowej, W.	Borkowski Drzymały 322	064	zł 	

Bronowickiej,	Piastowskiej M.	Dzierżak Przybyszewskiego 585	038	zł 	

A.	Kędzior Sewera 28	001	zł 	

	 M.	Kucharczyk Włościańska 10	159	zł 	

	 M.	Niemczuk Młodej	Polski 33	266	zł 	

	 B.	Smok Szlachtowskiego 248	85	zł 	

	 S.	Suliński Rydla 135	043	zł 	

	 	 Zapolskiej 702	949	zł 	

	 	 Szablowskiego 179	738	zł 	

	 	 Sołtysa	Dytmara	 135	971	zł 	

	 	 Jadwigi	z	Łobzowa 81	142	zł 2 462 221 zł

5 361 579 złSUMA:
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Powyższa tabela przedstawia 
wykaz ulic i chodników, które zostały 
wyremontowane w całości lub części. 
Dzielnica nasza wydała na ten cel po-
nad pięć milionów złotych, czyli nie-
wiele ponad milion rocznie.

W zestawieniu pominąłem wy-
datki na remont i budowę oświetlenia,  
a także część wydatków przeznaczo-
nych na opracowanie dokumentacji 
projektowych.

Jako radni zdajemy sobie spra-
wę, jak dużo jest jeszcze do zrobienia  
w zakresie poprawy nawierzchni ulic  
i chodników i jak duże środki muszą 
zostać jeszcze zaangażowane by sytu-
acja uległa znacznej poprawie. 

Jako dzielnica nie mamy jednak 
szans w chwili obecnej na realiza-
cję większych inwestycji drogowych  
z pieniędzy dzielnicy. Jedyną nadzie-
ją na ich realizację jest umieszczenie 
ich  w budżecie miasta Krakowa, tak 
jak  się to stało w przypadku ul. Sewera  
i części ulicy Balickiej. Dzięki Radnym 
Platformy Obywatelskiej dzielnica na-
sza otrzymała dodatkowo z budżetu 
miasta na tan rok 200 tys. złotych na 
bieżące remonty dróg i chodników, 
z  czego bardzo się cieszymy. Na li-
ście rankingowej zadań powierzonych  
w roku 2012 znajduje się 12 pozycji, 
nie mniej jednak szansę na realiza-
cję ma pierwszych pięć zadań:
1. Ul. J. Lea – remont chodnika na od-
cinku od ul. Zarzecze do ul. Sewera.
2. Ul. Machaya – wykonanie nakładki 
asfaltowej.
3. Ul. Bronowicka – remont chodnika 
od ul. ul. Rydla do nr 46 (dojście do 
poczty).
4. Ul. Jadwigi z Łobzowa – remont 
chodnika od ul. Młodej Polski do ul. 
Staszczyka po stronie numerów parzy-
stych wraz z dojazdem i chodnikami do 
bloku nr 13.
5. Remont ul. Szlachtowskiego (po 
wschodniej stronie ul. Młodej Polski) – 
kontynuacja.

MARCIN KUCHARCZYK
Radny	Dzielnicy	VI
napisz:	marcin.kucharczyk2@gmail.com

Kolejne zadania tworzą tzw. 
listę rezerwową:
6. Ul. Rodakowskiego – remont części 
chodnika (po stronie wschodniej uli-
cy).
7. Ul. Balicka – remont chodnika na 
odcinku od wjazdu do kościoła (w My-
dlnikach) do pętli autobusowej.
8. Remont uliczek wewnętrznych po 
zachodniej stronie ul. Rydla.
9. Ul. Cicha – remont ulicy wraz z chod-
nikiem na przedłużeniu ulicy Cichej po-
łożonym na terenie gminnym.
10. Remont ul. Prystora.
11. Remont ul. Hamernia na odcinku 
od ul. Odlewniczej do ul. Przyjemnej.
12. Remont chodnika na półkolu zjaz-
du z ul. Bronowickiej na ul. Armii Kra-
jowej.

Zakładając, że rocznie dzielnica 
będzie nadal otrzymywać około milio-
na złotych na remonty dróg i chodni-
ków, nie możemy planować inwestycji 
z zakresu budowy lub przebudowy ulic 
jak np. ulicy Księdza Truszkowskiego, 
ponieważ koszt jej budowy szacowa-
ny jest na około 8 milionów złotych. 
Oznacza to, że budowalibyśmy ją przez 
osiem lat, po kawałku, nie pozostawia-
jąc ani złotówki na remonty bieżące ulic 
i chodników.

Należy też pamiętać, że o kolej-
ności remontowanych ulic decyduje 
zawsze Rada Dzielnicy w skład, której 
wchodzi 21 Radnych wybranych przez 
mieszkańców naszej dzielnicy. Decyzja 
podejmowana jest w głosowaniu jaw-
nym zwykła większością głosów. υ υ

Ul Kwiatkowskiego po remoncie

Odcinek chodnika po remoncie, przy ul. Przybyszewskiego między ulicą Zarzecze a ul. Lea
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PIERWSZA BITWA 
O FORT WYGRANA

Na terenach należących do AMW 
w obrębie ulic L. Rydla, H. Rodakow-
skiego oraz torów kolejowych znajduje 
się olbrzymi austriacki fort reditowy 
wzniesiony w celach obronnych Mia-
sta Krakowa. Fort zbudowany został  
w latach 1857–1865 na miejscu szań-
ca z 1854 roku i rozbudowywany był aż 
do roku 1909. 

Starsi Bronowianie pamiętają 
czasy, kiedy na forcie bawiła się mło-
dzież. Dzisiaj Fort 7 Bronowice, wraz z 
większością fortów Twierdzy Kraków, 
niszczeje i straszy już nie wrogów, a go-

Na terenach Agencji Mienia Wojskowego przy ulicy Rydla znajduje się XIX-sto wieczny Fort 7 Bronowice, który pod pre-
sją inwestorów nieomal został zabudowany blokami mieszkalnymi. Zmobilizowani mieszkańcy we współpracy z Radą 
Dzielnicy VI Bronowice stoczyli bój o uratowanie fortu przed zabudowaniami. Na razie wygrywamy.

spodarzy. Nasz fort, będąc zamkniętym 
zabytkiem na ziemiach wojskowych, 
jest eksploatowany przez wynajmującą  
w nim pomieszczenia drukarnię. 

O forcie zaczęto mówić głośniej  
w październiku 2011, kiedy to do Urzę-
du Miasta Krakowa wpłynął wniosek  
o wydanie Warunków Zabudowy dla 
inwestycji budowy czterech budynków 
wielorodzinnych, kilkukondygnacyj-
nych wraz z garażami podziemnymi.  
O ile inwestycja nie miała naruszać ist-
niejącego fortu, o tyle otoczyłaby go blo-
kami niwecząc tym samym wieloletnie 
plany i marzenia o parku. Dodatkowe 
problemy nowego osiedla, związane ze 
zwiększonym ruchem samochodowym 
po nieprzystosowanych do tego uli-
cach spowodował szybką reakcję wśród 
okolicznych mieszkańców, którzy już  
z początkiem listopada 2011 roku 
utworzyli komitet protestacyjny ‘Zie-
lone Bronowice’. Zorganizowani i zde-
terminowani mieszkańcy wraz z Radą 
Dzielnicy VI Bronowice skutecznie 
działali w obronie fortu przed zabeto-
nowaniem, czego efektem jest odmowa 

wydania Warunków Zabudowy dla pla-
nowanej inwestycji.

To jednak prawdopodobnie nie 
koniec wojny o fort. Gdy powróci popyt 
na nieruchomości, presja inwestycyjna 
może być większa niż obecnie. Dlatego 
też, przygotowując się do kolejnej bi-
twy, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę 
intencyjną sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go zgodnego ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa z 2003 
roku, według którego w tym atrakcyj-
nym inwestycyjnie rejonie planowane 
są tereny zieleni fortecznej i publicz-
nej, która jest niezmiernie potrzebna 
najbardziej zanieczyszczonemu miastu  
w Polsce.

Najefektywniejszym sposobem 
walki w tego typu sprawach jest spraw-
ne organizowanie się obywateli. Im gło-
śniejszy protest mieszkańców, tym bar-
dziej słyszalny jest przez urzędników. 
Wywoływanie presji jest skutecznym 
działaniem wpływającym na decyzje, 
bo przecież nikt nie chce narazić się 

MARCIN DZIERŻAK
Radny	Dzielnicy	VI
napisz:	marcin@dzierzak.pl

Fort 7 Bronowice
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grupie dobrze działających, oburzonych 
obywateli. Korzystajmy więc z wolności  
i demokracji, bądźmy aktywni w roz-
woju samorządności.
Pytanie co zrobić z fortem pozostaje 

dalej bez odpowiedzi, brak jest nawet 
pomysłów. Tego typu budowli w Kra-
kowie jest kilkadziesiąt. Remont jed-
nego to koszt około 30 mln złotych.  
Łączna powierzchnia jest tak olbrzy-

mia, że ciężko byłoby ją wypełnić nawet 
samymi pomysłami. Czy skazane są na 
wyniszczenie? υ

υ

υ

υ

Z wielką satysfakcją informu-
jemy, że projekt systemowy MOPS  
w Krakowie pt. „Pora na aktywność” 
został wyróżniony w II edycji konkur-
su na dobre praktyki EFS ogłoszone-
go przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego. Głównym 
celem konkursu było 
promowanie projek-
tów współfinansowa-
nych z Europejskiego 
Funduszu Społeczne-
go, realizowanych na 
terenie województwa 
małopolskiego, oraz re-
zultatów wdrażania Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W ten sposób upowszechniana jest wie-
dza na temat możliwości korzystania  
z dobrze przygotowanych działań fi-
nansowanych ze środków UE jak rów-
nież przykładowych form wsparcia, na 
jakie można je pozyskiwać.

Projekt „Pora na aktywność” zo-
stał wyróżniony w kategorii projektów 
skierowanych do osób znajdujących 
się w wyjątkowo trudnej sytuacji na 
rynku pracy (osoby niepełnosprawne, 
osoby 50+, osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym). To fakt – mamy się 
czym pochwalić. Projekt realizujemy 
od 2008 r. i od tego czasu z pomocy 
skorzystało już 3617 osób. Od pomo-

cy społecznej unieza-
leżniło się 106 osób,  
podniosło swoje umie-
jętności zawodowe, 
a 202 osoby podjęły 
pracę. Obecnie udział 
w projekcie kontynu-
uje 1632 beneficjen-

tów, którzy mogą liczyć 
na odpowiednie do swojej sytuacji ży-
ciowej profesjonalne wsparcie.

Aby stać się beneficjentem pro-
jektu, trzeba podjąć następujące kro-
ki. Pierwszym jest rozmowa z pracow-
nikiem socjalnym filii właściwej dla 
miejsca zamieszkania (można spraw-

dzić adres filii na stronie WWW MOPS  
w zakładce „Znajdź filię”). Wspólnie 
z pracownikiem ustalana jest ścieżka 
pracy nad zmianą położenia klienta 
oraz odpowiedni rodzaj pomocy. Może 
to być usługa asystenta rodzinnego, 
asystenta osoby niepełnosprawnej, 
udział w warsztatach podnoszących 
kompetencje społeczne i umiejętno-
ści zawodowe, kurs zawodowy, udział  
w grupie wsparcia, terapia, indywidual-
ne poradnictwo specjalistyczne, udział 
w warsztatach terapii zajęciowej lub 
inne z 21 dostępnych propozycji. Moż-
liwe jest zastosowanie indywidualnych 
instrumentów aktywnej integracji, jeśli 
wymaga tego sytuacja klienta.

Początek roku sprzyja podejmo-
waniu zobowiązań i osobistym pla-
nom. Zatem serdecznie zapraszamy do 
udziału w projekcie wszystkich miesz-
kańców Krakowa w wieku aktywności 
zawodowej, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji i chcą zmienić swoje życie 
na lepsze. 

Z nami macie większe szanse 
na zrealizowanie swoich posta-
nowień i na skuteczną zmia-
nę. Przyszła pora na aktywne  
działanie!
www.bip.krakow.pl/?dok_id=25600

Pora na aktywność
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MAM DZIECKO
Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Nauczyciel pisze na tablicy: Ju-
tro spotykamy się pod szkołą o 9. 
Moje dziecko pyta: Jak mam wejść 
POD szkołę?
Na dzień dzisiejszy o moim dziecku 
można by napisać już sporą książkę. 
Same orzeczenia, wnioski i wyniki 
różnych badań zajmują pokaźny segre-
gator. Gdy patrzę na to z perspektywy 
czasu, to jestem o wiele mądrzejsza  
i pewnie umiałabym dziś rozpoznać 
jakieś symptomy z autystycznego spek-
trum u mojego dziecka, ale kiedyś nie 
wiedziałam zupełnie, co z moim synem 
jest nie tak. Ale że coś jest nie tak, wy-
czuwałam intuicyjnie,  mimo, że wy-
glądał jak każde dziecko, to jego zacho-
wania były dziwaczne i niezrozumiałe 
nawet dla mnie.
To, co mnie osobiście najbardziej po-
mogło jako mamie, to postawienie trzy 
lata temu diagnozy: zespół Aspergera 
(chłopiec obecnie ma 13 lat). Wcześniej 
była bowiem tylko długa lista wszelkie-
go rodzaju dysfunkcji i dysharmonii.
Ta diagnoza niesamowicie dodała mi 
sił. W naszej rzeczywistości, w której na 
wszystko trzeba mieć papierek, trafna 
i wczesna diagnoza jest jak balsam na 
rany rodziców. To pierwszy, duży krok 
na początku długiej drogi, ale przynaj-

mniej wiemy, że idziemy dobrą drogą,  
a to już połowa sukcesu.
Bardzo dobrze pamiętam dzień, kiedy 
po raz pierwszy usłyszałam, że mój syn 
powinien być objęty kształceniem spe-
cjalnym. Wtedy zabrzmiało to w moich 
uszach jak wyrok. Chociaż wyczuwa-
łam, że z moim dzieckiem „coś jest nie 
tak”, usłyszenie tego na głos było swo-
jego rodzaju szokiem. Zawalił mi się 
świat. Nagle musiałam nauczyć się ca-
łej masy rzeczy, o których nie miałam 
pojęcia, łącznie z masażem, gimnasty-
ką mózgu, zabawami logopedycznymi, 
musiałam zacząć inaczej gotować, ina-
czej prać, inaczej myśleć. 
Zaczęłam czytać, dzielić się swoimi 

troskami i doświadczeniami z inny-
mi rodzicami. Okazało się, że dzieci 
podobnych do mojego syna jest wiele,  
a ich rodzice borykają się z podobnymi 
problemami.
W ten sposób trafiłam też na spotka-
nia dla rodziców dzieci z zespołem 
Aspergera do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Krakowie, gdzie 
powstała grupa wsparcia dla rodziców 
dzieci z ZA.
Tylko kochałam tak samo i zrozumia-
łam, że najważniejsze dla mnie jest, 
aby moje dziecko o tym wiedziało.

2 KWIETNIA 

DZIEŃ

 AUTYZMU 
* zespół aspergera (ang. asperger's 
syndrome – as) jest różnie określany 
przez specjalistów. jedna z definicji 
traktuje go jako zaburzenie rozwoju 
mieszczące się w spektrum autyzmu, 
inna – jako odmienny styl poznawczy. 
z kolei klasyfikacje dsm-iv oraz icd-10 
zaliczają za do grupy całościowych 
zaburzeń rozwojowych. szacunki ofi-
cjalne podają, że zespół aspergera do-
tyczy jednej na dwieście osób, jednak 
wielu lekarzy uważa, że raczej powin-
no się mówić o jednej na sto. charak-
terystyczne cechy za to upośledzenie 
komunikacji słownej i pozasłownej, 
awersja wobec zmian, trudności  
w interakcjach społecznych czy spe-
cyficzne zainteresowania przyjmujące 
formę obsesji (np. medycyna, techno-
logia, matematyka). 

opracowanie:	grupa	wsparcia	dla	rodziców	dzieci	
z	ZA	z	Poradni	Psych.-Ped.	nr	2	w	Krakowie

ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BRONOWIC
PRAGNIE ZAWIADOMIĆ MIESZKAŃCÓW BRONOWIC MAŁYCH: 

że	dobiegają	końca	prace	mające	na	celu	odsłonięcie	tablicy	upamiętniającej	udział	mieszkańców	Bronowic	Małych	w	walkach	
o	Niepodległość,	w	 latach	1914-1921	 i	1939-1945.	Pomysł	wykonania	 tablicy	powstał	w	Towarzystwie	Przyjaciół	Bronowic	
wiosną	2009	roku.	Została	zebrana	potrzebna	dokumentacja,	kilkakrotnie	pisaliśmy	o	tym	w	lokalnej	prasie.	Przy	społecznym	
zaangażowaniu	wielu	osób	przygotowano	projekt	tablicy.	
Tablica	o	wymiarach	2	m	wysokości	i	1,4	m	szerokości,	zostanie	docelowo	wykonana	z	czarnego	granitu,	będą	na	niej	umiesz-
czone	imiona	i	nazwiska	Bronowian	-	uczestników	działań	niepodległościowych.
Umieszczona	zostanie	na	zewnętrznej	fasadzie	kościoła	pw.	św.	Antoniego	w	Bronowicach	Małych	przy	ul.	Pod	Strzechą	16.	
Otrzymaliśmy	na	to	zgodę	ze	strony	władz		kościelnych.

Wraz z odsłonięciem tablicy zamierzamy wydać okolicznościowe wydawnictwo
 i dlatego zwracamy  się do państwa z apelem:

Szanowni	Bronowianie,
Nazwiska	Waszych	krewnych	będą	umieszczone	na	tablicy	upamiętniającej	ich	zaangażowanie	czy	postawę	propaństwową,	
niepodległościową.	 Pragniemy	przybliżyć	 szerszej	 opinii	 ich	postacie,	 poprzez	 krótkie	notki	 biograficzne	wraz	 ze	 zdjęciami		
w	przygotowywanym	wydawnictwie	okolicznościowym.	Wszelkie	dane	dotyczące	ich	wojennych	losów	mogą	być	interesują-
ce	dla	pozostałych	mieszkańców	naszej	Społeczności.	Będziemy	wdzięczni	za	przesłanie	materiałów	drogą	mailową	na	adres	
tpbron@o2.pl	bądź	listownie	na	adres	Towarzystwo	Przyjaciół	Bronowic,	31-352	Kraków,	ul.	Pod	Strzechą	16.	
Możliwe	jest	też	osobiste	spotkanie	i	przekazanie	materiałów,	tel.12	6364592	lub	519588720.

ŚWIATOWY
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ZA PRACĘ
I ZASŁUGI

KU PRZEMYŚLENIOM
I NADZIEI

Bożonarodzeniowy okres przed-
świąteczny był okazją nie tylko do złoże-
nia sobie życzeń, ale również spotkania 
po latach osób, które połączyła wielolet-
nia praca w charakterze radnych Dziel-
nicy VI Bronowice oraz związanych  
z KS „Bronowianka”. Osoby te, otrzy-
mały z rąk obecnego przewodniczącego 
Rady Dzielnicy VI i wiceprzewodniczą-
cej medale okolicznościowe i pamiąt-
kowe dyplomy. Andrzej Karocki radny 
poprzednich kadencji, obecnie prze-
wodniczący Komitetu Obywatelskiego 

Wraz z Maciejem Naglickim, od siedmiu lat kierownikiem Klubu Kultury „My-
dlniki” siedzimy w dawnej klasie, w budynku Klubu, w którym niegdyś mieściła 
się szkoła. Sam bowiem budynek, już od 1932 roku, służył szeroko rozumianej 
kulturze Mydlnik, a od czterdziestu lat funkcjonuje jako Klub Kultury „Mydlni-
ki”, działający obecnie w ramach struktur Centrum Kultury „Dworek Białoprąd-
nicki”. Jest to idealny moment do urzeczywistnienia tytułu – „Ku przemyśleniu 
i nadziei” – jaki zadał sobie Maciej, będąc gospodarzem obchodów jubileuszo-
wych. I snuły się wspomnienia …

Folklor był wizytówką Klubu 
Kultury Mydlniki. Pamiętam jak przy-
szedłem, siedem lat temu, naładowany 
pomysłami. Wiedziałem kim jest Fran-
ciszek Klima, wiedziałem dużo o kapeli 
„Mydlniczanie”, o zespołach pieśni i tań-
ca „Mali Mydlniczanie” i „Mydlnicza-
nie”, bo było o nich głośno. Pamiętam 
pierwszy, najdłuższy, bo trzydniowy, 
wyjazd z nimi. To był Jadów koło Wo-

łomina. Zespoły dały tam kilka dużych 
koncertów. Była też „Grupa Obrzędo-
wa”, i wtedy po raz pierwszy zobaczyłem 
to całe spektrum folkloru autentyczne-
go – nie aranżowanego artystycznie. 
Byłem zachwycony. Zrozumiałem, że 
nie mogę iść tylko i wyłącznie w same 
nowe formy, ale należy zrobić wszyst-
ko, aby folklor został utrzymany. Jest 
to ważne, bo ten folklor – podkreślam 
jeszcze raz - jest tzw. folklorem auten-
tycznym. Kapelę ludową i zespoły pie-
śni Franciszek uruchomił jako pierwsze 

ILONA STUS

w swej długoletniej działalności. Był nie 
tylko ich członkiem, ale przede wszyst-
kim duchowym i organizacyjnym kie-
rownikiem, natomiast kierownikiem 
muzycznym był, nie żyjący już, prof. Jó-
zef Lachner, pochowany na cmentarzu  
w Modlnicy, gdzie co roku odbywają się 
dni Lachnerowskie. Kolejnym kierow-
nikiem muzycznym był prof. Jan Korus. 
Byli to zarazem muzycy, jak i ci, którzy 
kultywowali, zbierali wszystkie stare 
nuty. Podsłuchiwali śpiewki i, mając 
słuch absolutny, momentalnie to zapi-
sywali. Na tym polega autentyczność 
tego folkloru, że jest śpiewany gwarą, 
jaką mówiono. Trzeba więc wszystko 
zrobić, aby choć w minimalnej formie, 
w zmieniających się realiach, przetrwał, 
bo to jest dokument.

Czy na przestrzeni tych sied-
miu lat jest jakaś sytuacja, wyda-
rzenie, które wspominasz szcze-
gólnie?
(chwila zadumy) Z taką pewną nieśmia-
łością podchodziłem do Karnawału Li-
terackiego, a to już siódmy rok, kiedy 
przy pełnej sali słuchamy słów poezji, 
naprawdę dobrych autorów, i co roku 
jest ich więcej.

Rada Dzielnicy VI Bronowice od li-
stopada ubiegłego roku ma zaszczyt  
honorować medalem XX-lecia po-
wstania dzielnic miasta Krakowa, oso-
by, które posiadają zasługi na rzecz 
rozwoju samorządności i społeczności 
lokalnych, a w szczególności za pracę 
społeczną dla dobra wspólnego i pro-
mocji Dzielnicy.
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Wręczaniu medali towarzyszyło wiele wzruszeń

Kraków i Kraków-Zarzecze, wspomniał 
czasy rodzenia się pierwszej samorząd-
ności w nowej, polskiej rzeczywistości, 
w której czynnie brał udział. 

Świątecznym akcentem spotkania 
były kolędy w wykonaniu uczennic ZSO 

nr 8, którym na gitarze akompaniował 
dyrektor Marek Gaweł.

Po oficjalnej części była okazja do 
swobodnych rozmów i wspomnień przy 
lampce wina i skromnym poczęstunku.

[is]
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I na pewno FATIGI, które przez 
pierwsze dwa lata były bardzo wzru-
szające. Widziałem ludzi z różnymi 
dysfunkcjami cieszących się tą chwi-
lą. Widziałem cały teatr niewidomych, 
którzy tańczą, parę integracyjną, gdzie 
on niesłyszący, odbierał rytm tylko sto-
pami, wtedy widziało się, że jest to po-
trzebne. Te dzieci autentycznie cieszyły 
się, i to nie tylko, ze swoich sukcesów, 
ale że mogą oglądać innych, to było ich 
święto.

A są jakieś projekty, plany 
których w pełni nie udało Ci się 
zrealizować?
Miałem cykl „Bardowie i Poeci”, jeden 
z najciekawszych, jak chodzi o ten ob-
szar sztuki. Byli prezentowani artyści 
z „Piwnicy pod Baranami” z „Lochu” 

i innych, uznanych środowisk arty-
stycznych. Współpracowałem z moim 
serdecznym przyjacielem, redaktorem 
Ryszardem Rodzikiem, który prowadzi 
audycję w radiu Alfa – „Każdy rodzi się 
poetą” – już od 20 lat. Zaowocowała 
ona kilkunastoma czy kilkudziesięcio-
ma wieczorami wspaniałych spotkań, 
które dzięki dobrej kondycji finansowej 
zarówno Klubu jak i Dworku mogły być 
nieodpłatne. Teraz jest trudniej, choć 
gdyby nie współpraca z Radą Dzielni-
cy jeszcze więcej pomysłów nie udało-
by się realizować jak choćby Karnawał 
Literacki czy FATIGI, o których mówi-
łem.

Czego życzyłbyś sobie na dal-
sze lata pracy?
Pomysłów, pomysłów i jeszcze raz po-

mysłów, bo najgorzej jest się wypalić. 
Trzeba zmieniać ofertę, modyfikować 
istniejące już cykle i formy, szukać w 
nich coś nowego. A nie jest to tak że 
siedzę i dzisiaj myślę, nie. Te pomysły 
przychodzą albo w bezsenną noc, albo 
w gronie przyjaciół. Na przykład cho-
choł na okładce almanachu. Grażynka 
Bilik, plastyk, rozrysowała go, ale po-
mysł był mój, autorski, i zrodził się wła-
śnie w takim natchnieniu.

Dopijamy ostatni łyk kawy. Co po-
wiedzieć w takim momencie? Można 
jedynie życzyć nieprzebranej ilości po-
mysłów i siły oraz środków do ich re-
alizacji.

Uwieńczeniem Jubileuszu ob-
chodów 40-lecia działalności Klubu 
Kultury „Mydlniki” było styczniowe 
spotkanie, które okazało się szczegól-
ne, ponieważ zbiegło się z XX rocznicą 
powstania, dzielnic miasta Krakowa  
w nowej demokratycznej rzeczywisto-
ści. 
Jubileusz to przede wszystkim człowiek 
– podkreślał – Maciej Naglicki – jedno-
cześnie gospodarz jak i gość spotkania 
– bez pamięci o człowieku, o jego war-
tości, o jego dokonaniach społeczeń-
stwo ubożeje. I owo 40 lat to przede 
wszystkim człowiek, o czym nie zapo-
mnieli członkowie Rady Dzielnicy VI.
Z tej okazji uhonorowano medalem 
okolicznościowym, wytłoczonym z oka-
zji istnienia działalności Rad Dzielnic, 
osoby, które budowały samorządność, 
budowały społeczności lokalne, któ-
re często działały pro publico bono na 

rzecz mieszkańców, na rzecz 
naszej małej ojczyzny. Przed 
wręczeniem medali prze-
wodniczący Bogdan Smok, 
wiceprzewodnicząca Alicja 
Gackiewicz oraz przewodni-
cząca Komisji Kultury i Sztu-
ki Agata Pasionek – Sacha, w 
imieniu Rady Dzielnicy VI, 
złożyli na ręce Macieja Na-
glickiego – kierownika Klu-
bu Kultury „Mydlniki” list 
gratulacyjny. List nie tylko  
z gratulacjami, ale również  
z podziękowaniem za wielo-
letnią działalność dla pana 
Macieja Naglickiego i pra-

cowników oraz dla całej społeczności 
lokalnej, skupionej wokół Klubu Kul-

tury „Mydlniki”. „Jesteśmy pod wraże-
niem dokonań Klubu w zakresie pro-
mowania kultury, promowania Mydlnik  
i Bronowic, pielęgnowania tradycji, jak 
również krzewienia wartości historycz-
nych i wartości patriotycznych. Cie-
szymy się, że oferta kierowana jest nie 
tylko do dzieci i młodzieży, ale również 
do osób starszych, do seniorów – pisali  
w liście radni.
Uroczystościom towarzyszył program 
artystyczny, tak dobrany by w kolejne 
40 i 20 lat wejść z pewnymi przemy-
śleniami „…ku nadziei”. A w nastrój 
refleksyjny wprowadził Chór Schola 
Cantorum Mydlnicensis, Kapela Mydl-
niczanie oraz aktor scen krakowskich – 
Wojciech Habela.

* * *

Medal odebrał m.in. Franciszek Klima

Występ Chóru Schola Cantorum Mydlnicensis
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FATIGI’ 2012 – współtwórcami 
tego przedsięwzięcia już po raz czwarty 
jest Rada Dzielnicy VI, Dworek Cen-
trum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 
KK „Mydlniki oraz Krakowskie Stowa-
rzyszenie Oświatowe Pro Edukatione.
U podstawy spotkania leży integracja, 
która choć zinstytucjonalizowana w la-
tach 90. ma swoje początki już w latach 
60. Podwaliny pod dzisiejszą integra-
cję położyła niewątpliwie Polska Szkoła 
Rehabilitacji, której jednym z współ-
twórców był prof. Wiktor Dega. To tu 
pojawiło się podmiotowe spojrzenie na 
człowieka cierpiącego, potrzebującego. 
Z tej właśnie idei czerpała polska inte-
gracja przez lata, nim przyjęła obecną 
postać szkół integracyjnych.
O jakości życia społecznego świadczy 
stosunek społeczeństwa do człowieka 

FATIGI'2012
Spotkania te mają od lat wymiar nie tylko artystyczny, choć w obliczu sztuki 
wszyscy jesteśmy równi, ale Ci którzy stają wówczas na scenie są wielcy. Nie 
sposób wyjść z festiwalu bez cienia zadumy czy refleksji również w stosunku 
do własnej osoby, własnego bagażu doświadczeń, własnej hierarchii wartości. 
Spotkania z tymi ludźmi, z tą młodzieżą, która mając różnego rodzaju 
ograniczenia fizyczne potrafi ponad nimi cieszyć się życiem, emanować 
optymizmem i niezwykłą siłą, która zdaje się góry przenosić sprawia, że nie 
sposób nie zrewidować swoich priorytetów. 

ILONA STUS starszego i do człowieka cierpiącego, 
potrzebującego. Dlatego tak ważne są 
wszelkie formy integracji, a uczestni-
cząc w FATIGACH pytanie o ich zasad-
ność wydaję się wręcz niestosowne.
Marzec to miesiąc teatrów, 27 marca 
obchodzimy Dzień Teatru, dlatego też 
ta forma sceniczna zdominowała tego-
roczny festiwal. Nie zabrakło jednak 
wykonawców, reprezentujących inne 
formy sztuki. Były Grupy Tańca Inte-
gracyjnego pod kierunkiem pana Jana 
Golca, była też poezja w wykonaniu 
Krzysztofa Łojka, niepełnosprawnego 
od urodzenia. Od 2011 roku uczestni-
ka Fundacji Osób Niepełnosprawnych. 
Strofy jego poezji, choć lapidarne, każ-
de zawarte w nich słowo zdaje się mieć 
znaczenie – „Tak mało wierszy, tak 
wiele poezji”. 
„Nie ma większej nagrody dla twórcy 
jak wzruszenie publiczności, jej przeży-
cia” powiedziała po zakończeniu spek-
taklu Agnieszka Rzepka-Basta, opiekun 

grupy teatralnej oraz reżyser i scena-
rzysta spektaklu „Gwiazdka w dawnej 
Polszcze” zaprezentowanego przez te-
atr Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 3 w Krakowie. Ci 
młodzi artyści sprawili, że po opuszcze-
niu kurtyny zapadło milczenie. Milcze-
nie bardzo wymowne pełne wzruszenia 
i refleksji. Cóż to zatem był za spektakl. 
Spektakl niecodzienny, zaskakujący. 
Pierwsza odsłona według tekstów Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego, uka-
zywała świat pełen konsumpcjonizmu, 
chaosu przygotowujących się do świąt 
bohaterów. Odsłona druga – tak prze-
ciwstawna pierwszej – trudna rzeczy-
wistość II wojny światowej – Gwiazdka 
w obozie koncentracyjnym - pokazana 
na podstawie wspomnień ludzi którzy 
ją przeżyli, jej głębia i znaczenie. 
Młodzi twórcy przygotowywali się do 
spektaklu wiele miesięcy, spotykali się 
również z bohaterami filmu, który był 
częścią spektaklu, panem Józefem Ro-
sołowskim i panią Marią Mirek, którym 
przyszło przeżyć wigilię w warunkach 
II wojny światowej i obozowej rzeczy-
wistości, gdzie była walka o przeżycie 
o kromkę chleba, a mimo tego w ten 
szczególny dzień ich myśli płynęły ku 
bliskim, ponad murami i drutem kol-
czastym, stawali się na ta chwilę wolni.
W drugiej części teatralnych insceni-
zacji zaprezentowano cały wachlarz 
utworów musicalowych w wykonaniu 
Studia Teatru Muzyki i Tańca pod kie-
runkiem Elżbiety Armatys. Widzowie 
stali się świadkami całych scen ze zna-
nych musicali i pojedynczych utworów 
muzycznych. 
Wszyscy uczestnicy na zakończenie 
otrzymali nie tylko brawa i owacje ale 
również nagrody w postaci książek 
ufundowane przez Radę Dzielnicę VI. 

Na przełomie marca i kwietnia na  
terenie naszej dzielnicy odbędą się kon-
kursy na stanowiska dyrektorów placó-
wek oświatowych. 
W komisjach konkursowych będą uczest-
niczyli radni Dzielnicy VI:

30 marca 2012 r.	
ZSO	NR	7
ul.	Złoty	Róg	
radna:	Alicja	Gackiewicz
19 kwietnia 2012 
Przedszkole	Samorządowe	nr	77
ul.	G.	Zapolskiej
radna:	Agata	Pasionek-Sacha
20 kwietnia 2012
Przedszkole	Samorządowe	nr	137
ul.	Na	Błonie
radny:	Waldemar	Janusz

Młodzi artyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
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Kiedy przyglądam się grzbietom 
towarzyszącym poprzednim - sześciu 
- edycjom Bronowickiego Karnawału 
Literackiego ułożonym na półce rega-
łu, przychodzi refleksja: „Ile przeżyć, 
doznań, ale także dramatów i głębo-
kiej ontologicznej oraz egzystencjalnej 
myśli w tych tomach zawarto?”. Ile 
było radości z ujrzenia po raz pierwszy 
swojego literackiego tekstu drukiem. 
Także satysfakcji, że tekst debiutancki 
pomieszczony jest obok utworów pisa-
rzy znanych, nieraz „klasyków”. Ale to 
przecież założenie Organizatorów re-
alizowane od początku. Dyskurs debiu-
tu, początków z doświadczeniem. Tak 
się tworzą nowe jakości. Tak rodzą się 
utwory; których inspiracją stają się inne 
dzieła. Owe nawiązania kulturowe, to 

PO RAZ SIÓDMY
NAD BRONOWICAMI POEZJA

kolejna jakość osiągana w trakcie kar-
nawałowych spotkań w Mydlnikach.

W lutym 2012 roku przychodzi 
nam spotkać się po raz siódmy. Niektó-
rzy - przywiązujący znaczenie do magii 
liczb - podkreślą właśnie kabalistycz-
ne znaczenie siódemki. I jeżeli ma ona 
wróżyć pomyślność i szczęście, to ja 
także wierzę ową magię.

Zatem po raz siódmy Bronowickim 
niebem popłyną obłoki poezji (choć 
także prozy), by „oprawić Kraków”, jak-
by powiedział Adam Polewka.

Karnawał to czas radości płynącej 
z nadziei na dobry kolejny rok. Niech 
ta nadzieja nam towarzyszy, choć na-
strój mąci łza wspomnienia po pode-
szłej w błękity Ani Kajtochowej. Postać 
to szczególna - spod Jej artystycznych 
skrzydeł wiele twórczych wyfrunęło pi-
skląt. Ale sama - choć naznaczona cier-
pieniem choroby - emanowała energią  
i młodzieńczością. Jej osoba i twórczość 
towarzyszyły Karnawałom od początku. 
Zatem poświęćmy tę edycję Jej pamię-
ci właśnie. Ania z pewnością kontenta 
będzie, że właśnie poezją, właśnie przy-
jaznym spotkaniem hołd Jej składamy. 
Uśmiechnij się, Aniu, jesteś i będziesz 
z nami.

Jaki to czas zatem zamykamy ni-
niejszym spotkaniem i tomem, który 
Czytelnikowi oddajemy? Znów niespo-
kojny i niepokorny. Do głosu coraz bar-
dziej ewidentnie dochodzi ogólnoeu-
ropejski kryzys ekonomiczny. Już wi-
doczna jest pauperyzacja jednostek, ale 
także coraz trudniejsze warunki dzia-
łania jakże ważnych obszarów - m. in. 
edukacji i kultury. Głęboko wierzymy, 
że decyzje ograniczeń w tych sferach, 
bolą także decydentów.

Na tym tle szczególnego znacze-
nia nabiera fakt, że takie projekty jak 
Bronowicki Karnawał Literacki trwają  
i wpisują się na dobre w lokalny wize-
runek kulturowy.

Zatem kolejny raz dziękujemy Ra-
dzie i Zarządowi Dzielnicy VI Bronowi-

ce, że taką wagę do tej inicjatywy przy-
wiązują. Wspomnę przy tej okazji, że 
przecież jednak tradycja mło dopolska 
zobowiązuje. I tego nasi patroni, zara-
zem współtwórcy są świadomi.

Pada kolejny rekord - oto na łamach 
almanachu swe teksty zaprezentowało 
ponad osiemdziesięciu twórców. Od-
notują w biografiach swój debiut nawet 
nastolatkowie. Zatem rozpiętość poko-
leniowa jest ogromna - od pradziadków 
po prawnuków - rzec można. Cóż z tego 
wynika? Oddaliśmy pod osąd uczestni-
kom spotkania, jak i czytelnikom alma-
nachu. Ważny jest jednak nie tylko fakt 
kreacji i jej  jakości. Znaczenie posiada 
także zjawisko socjologiczne - notowa-
nie przez twórczość stanów świadomo-
ści, niepokojów, radości życia po pro-
stu. (...)

Już po raz siódmy oddajemy do Państwa rąk almanach, wydawany staraniem 
Rady Dzielnicy VI, a będący owocem "Bronowickiego Karnawału Literackiego". 
Jest on okazją do spotkania się artystów z całej Polski. W tym roku, strofami 
swoich wierszy podzieliło się 89 poetów. Słowo oprawiła muzyka w wykonaniu 
Niezależnej Grupy Teatralnej "Porfirion" z Domu Kultury SM "Kurdwanów".

MACIEJ NAGLICKI
Kierownik	KK	"Mydlniki"

MOST
Ona i On - 
białe kartki.
Czekają

na wiersz

o miłośCi.
Pisany

każdym dniem,
każdą Chwilą.
Pośród

Prozy żyCia.

niektóre winy 
Ciążą jak belka

gdy mrówka

zesChłą szPilkę sosny

dźwiga na grzbieCie

aby donieść

w głąb mrowiska

tylko my już iCh nigdzie

nie doniesiemy ani tym bardziej

nigdy nie zmażemy

MOJE ŻYCIE

moje żyCie

to wieCzne krążenie

między ułudą Poezji

a Prozą CodziennośCi

między ogromem Pragnień

a okruszkami sPełnień

między wiarą w dobroć

a bólem rozCzarowań

między marzeniami i snami

a smutkiem konkretów

między głuPiutką naiwnośCią

a bezwzględnym okruCieństwem

* * *

Anna Kajtochowa

Krzysztof Łojek

Renata Fiałkowska
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GALA FINAŁOWA

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło przedstawicieli Konsulatu 
Francji, Delegatury Rządów Wspólnoty 
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii, 
Rady Dzielnicy VI Bronowice, Kura-
torium Oświaty i Wychowania w Kra-
kowie, Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Swoją obecnością zaszczycili nas rów-
nież nauczyciele tworzący szkołę przed 
laty, absolwenci oraz przedstawiciele 
rodziców. Uroczystość stała się okazją 
do wręczenia medali pamiątkowych  
z okazji XX-lecia powstania dzielnic 
Miasta Krakowa. Zostali nimi uhono-
rowani Ci, którzy przyczynili się do roz-
woju oraz promowania bronowickiego 
mikroregionu. To przecież na jego te-
renie znajduje się jedyna w Małopolsce 
szkoła dwujęzyczna z językiem francu-
skim, od 20 lat nawiązująca współpra-
cę z wieloma krajami europejskimi. 

W czasie uroczystości wspomnie-
niom i podziękowaniom nie było koń-
ca. Padło wiele ciepłych i wzruszających 
słów, wypowiedzianych przez dyrektora 

szkoły – Barbarę Chmurę, wicekonsula 
Francji i zastępcę Dyrektora Instytu-
tu Francuskiego w Krakowie - Alaina 
Schneidera, przewodniczącego Rady 
Dzielnicy VI Bronowice – Bogdana 
Smoka oraz przedstawicielkę Szkolnej 
Rady Rodziców ZSO nr 7 - Monikę Ko-
zień–Królikowską. 

Wśród przemawiających była rów-
nież pani Elodie Cailliau, belgijska lek-
torka, która podzieliła się z nami wspo-
mnieniami dotyczącymi Jej trzyletnie-
go pobytu w szkole przy Złotym Rogu. 
Mówiła o pytaniach, jakie stawiała 
sobie w momencie, gdy dowiedzia-
ła się o tym, iż wyjeżdża do Krakowa, 
by uczyć języka francuskiego w liceum 
dwujęzycznym. Wspominała pierwsze 
spotkania z nauczycielami, pierwsze 
lekcje z uczniami. No właśnie, uczy 
polską młodzież języka francuskiego, 
ale i sama próbuje przedrzeć się przez 
meandry gramatyki języka polskiego. 
Sama przyznaje, że swobodnie poru-
sza się w krakowskiej przestrzeni i choć 
tęskni za ukochaną Belgią, jest szczę-
śliwa, że może tu mieszkać i pracować  
z krakowską młodzieżą.

Głos zabrała również jedna z na-
szych absolwentek – pani Urszula 
Nowak, która w swojej wypowiedzi 
podkreśliła to, iż patrząc z perspekty-
wy czasu, najważniejsze dla Niej i Jej 
rówieśników jest to, iż dzięki nauczy-
cielom pracującym w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 7, nauczyła się 
szacunku do nauki oraz traktowania 
jej jako przywileju. Wszyscy wiemy jak 
ważne jest posiadanie umiejętności ję-
zykowych w dzisiejszych czasach. Takie 
doświadczenie może być udziałem każ-
dego ucznia, nawet jeśli w gimnazjum, 
czy szkole podstawowej nie uczył się 
języka francuskiego. Nasi gimnazjaliści 
uczą się tego języka od podstaw, nato-
miast dla przyszłych licealistów mamy 
w ofercie klasę wstępną, której program 
pozwala na opanowanie języka w stop-
niu umożliwiającym rozpoczęcie nauki 
w klasie dwujęzycznej liceum. 

Wróćmy jednak do Gali Finało-
wej. Po zakończeniu części oficjalnej, 
przyszedł czas na wrażenia artystyczne. 
Były prezentacje osiągnięć naukowych 
i artystycznych naszych uczniów, wspo-
mnienia z wymian międzynarodowych, 
projektów europejskich, ale i ważnych 
wydarzeń, które miały miejsce na te-
renie szkoły. Zaprezentowano kilka 
tomików wierszy autorstwa naszych 
uczniów, które corocznie wydawane 
są pod tytułem „Tajemnice młodości”. 
Wiele pozytywnych emocji i szczerych 
uśmiechów wzbudził film zrealizowany 
przez uczniów naszej szkoły. Młodzież 
w humorystyczny, dość przewrotny 
sposób ukazała swoje widzenie szkol-
nej rzeczywistości przy Złotym Rogu. 
Ze względu na to, iż w kręgu zaintereso-
wań naszych uczniów znajdują się różne 
dziedziny sztuki, nie mogło zabraknąć 
teatru. Pod opieką pani Elodie Cailliau 
oraz pana Axela de Vreese – belgijskie-
go reżysera współpracującego z naszą 
szkołą, który zaszczycił nas swoją obec-
nością, młodzież zaprezentowała swoje 
umiejętności teatralne we francuskoję-
zycznym przedstawieniu. 

Nadszedł moment, gdy mogli wy-
stąpić wszyscy zebrani, bowiem na za-
kończenie uroczystej Gali Finałowej, 
w rytm oklasków odśpiewana została 
finałowa piosenka.

Teraz możemy już powiedzieć „20 
lat minęło…”. Pozostają wspomnienia, 
zdjęcia i oczekiwanie na kolejny jubi-
leusz Gimnazjum nr 18 i XVII Liceum 
Ogólnokształcącego – „polskich szkół  
z francuskim akcentem”. 

24 marca 2012 roku, to kolejna ważna data wpisująca się w tradycję Gimna-
zjum nr 18 oraz XVII Liceum Ogólnokształcącego, które tworzą Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie. Nie tak dawno, bo 26 września 2011 roku, 
w naszej szkole inaugurowaliśmy obchody Roku Jubileuszowego sekcji dwuję-
zycznej z językiem francuskim. 24 marca natomiast, w Auli Głównej Uniwersy-
tetu Pedagogicznego, odbyła się uroczysta Gala Finałowa.

ELWIRA SOBCZYK
Nauczyciel	ZSO	nr	7I

MOST
Ona i On - 
białe kartki.
Czekają

na wiersz

o miłośCi.
Pisany

każdym dniem,
każdą Chwilą.
Pośród

Prozy żyCia.

Renata Fiałkowska
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Wykaz Danych kontaktoWych Do Straży MiejSkiej MiaSta 
krakoWa oDDział ii kroWoDrza:

RAFAŁ PIOTROWSKI

tel. 513 199 229

Rejon I Wykaz ulic w rejonie:

Altanowa, Armii Krajowej, Jerzego Samuela Bandtkiego, Bronowicka, Cicha, Cze-
ladnicza, Błażeja Czepca, Drzymały, Sołtysa Dytmara, Bartosza Głowackiego, 
Górna, Grenadierów, Wojciecha Halczyna, Jadwigi z Łobzowa, Leopolda Kmie-
towicza, Kołowa, Krakusów, Krzywy Zaułek,  Stanisława Kunickiego,  Juliusza 
Lea, Młodej Polski, Młynówka Królewska, Zygmunta Mysłakowskiego, Mieczy-
sława  Niedziałkowskiego,  Piastowska,  Stanisława  Przybyszewskiego,  Henryka 
Rodakowskiego, Lucjana Rydla, Sewera, Stańczyka, Adama Staszczyka, Jerzego 
Szabłowskiego, Feliksa Szlachtowskiego, Bolesława Wallek-Walewskiego, Wesele, 
Wjazdowa, Włościańska, Świętego Wojciecha, Zaczarowane Koło, Gabrieli Zapol-
skiej, Zarzecze, Złoty Róg, Kaspra Żelechowskiego.

GAWEŁ GAZDECZKA

tel. 513 199 228

Rejon II Wykaz ulic w rejonie:

Tomasza  Arciszewskiego,  Armii  Krajowej,  Balicka,  Osiedle  Bronowice  Nowe, 
Edwarda Bzymka- Strzałkowskiego, Filtrowa, Hamernia, Jabłonkowska, Justow-
ska, Katowicka, Franciszka Kowalskiego, Kuźnicza, Eugeniusza Kwiatkowskie-
go, Legendy, Samuela Bogumiła Lindego, Ks. Ferdynanda Machaya, Zygmunta 
Młynarskiego, Na Błonie, Tadeusza Ochlewskiego, Odlewnicza, Olkuska, Orna, 
Pamiętna,  Rtm. Witolda  Pileckiego,  Jana  Piwnika  "Ponurego",  Karola  Popiela, 
Aleksandra Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Zygmunta Starego, Jana Stróżec-
kiego, Trawiasta, Wernyhory, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze.

KAROL KOWACKI

DOMINIK WIDŁAK

tel. 515 252 023

tel. 515 252 015

Rejon III

Rejon IV

Rejon V

Rejon VI

Wykaz ulic w rejonie:

Wykaz ulic w rejonie:

Wykaz ulic w rejonie:

Wykaz ulic w rejonie:

Armii Krajowej, Tadeusza Boya- Żeleńskiego, Stanisława Brzozowskiego, Grosz-
kowa, Katowicka, Mjr. Łupaszki, Na Nowinach, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik, 
Tadeusza Peipera, Pod Strzechą, Eliasza Radzikowskiego, Włodzimierza Tetma-
jera, Ks. Stanisława Truszkowskiego, Gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskie-
go,  Stanisława  Ignacego  Witkiewicza,  Michała  Wójcickiego,  Zaklucze,  Zielony 
Most, Władysława Żeleńskiego.

Balicka, Brzegowa, Piotra Brzezińskiego, Jarosława Dolińskiego, Emila Godlew-
skiego, Gradowa, Mariana Hemara, Dobiesława Kurozwęckiego, Samuela Bogu-
miła Lindego, Mjr. Łupaszki, Profesora Stefana Myczkowskiego, Na Błonie, Przy 
Młynówce, Profesora Teodora Spiczakowa, Zygmunta Starego, Wapiennik, Win-
centego Weryhy-Darowskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Michała Wójcickiego, 
Zakliki Z Mydlnik.

rejony DzielnicoWych: Kierownik Rewiru I:
st.asp. Paweł Kurzawa
tel. (12) 6151186

asp. JAROSŁAW PAŚ
tel. (12) 61-51-232

asp. sztab. JAROSŁAW SKRZYPEK
tel. (12) 61-51-207

Altanowa, Armii Krajowej (nr 2-18), Bandtkiego, Bronowicka (nr 2-18 i 5-39), Cicha, Cze-
ladnicza, Czyżewskiego (nr 1 CPN), Głowackiego (parzyste), Grenadierów, Halczyna, Ja-
dwigi z Łobzowa, Kołowa, Krzywy Zaułek, Kunickiego Stanisława, Lea Juliusza (123-193 
i 110-124), Piastowska-Przybyszewskie, Młodej Polski, Młynówka Królewska - deptak 
(Piastowska-Przybyszewskie), Niedziałkowskiego, Piastowska (30-50), Przybyszewskie-
go (parzyste), Rydla (nieparzyste , parzyste do 24), Sewera, Staszczyka, Szlachtowskiego, 
Żelechowskiego, Zapolskiej (nieparzyste do 17, parzyste do 14), Zarzecze (nieparzyste do 
37, parzyste do 32), Zaczarowane Koło.

Armii Krajowej (parzyste od 20), Bronowicka (nieparzyste od 43 parzyste od 20), Czepca, 
Drzymały, Dytmara, Kmietowicza, Krakusów, Górna, Lea (nieparzyste od 195, parzyste 
126 do końca), Młynówka Królewska - deptak (Przybyszewskiego -Armii Krajowej), My-
słakowskiego, Przybyszewskiego (nieparzyste), Racheli, Rodakowskiego, Równa, Stań-
czyka, Szablowskiego, św. Wojciecha, Wallek Walewskiego, Złoty Róg, Wjazdowa, Wło-
ściańska, Zapolskiej (nieparzyste od 19 parzyste od 16), Zarzecze (nieparzyste od 39- 77, 
parzyste 34- 90), Wesele.
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Rejon VII

Rejon VIII

Wykaz ulic w rejonie:

Wykaz ulic w rejonie:

mł. asp. GRZEGORZ MARTYNA
tel. (12) 61-51-237

mł. asp. MICHAŁ MARTYNA
tel. (12) 61-51-237

Arciszewskiego, Balicka (parzyste 2-38), Brzozowskiego, Hamernia, Jabłonkowska (od 
nr 5), Justowska, Kowalskiego, Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Legendy, Machaya, Młynar-
skiego, Na Błonie (nieparzysate), Ochlewskiego, Olkuska, Orna, Palmowa, Pamiętna, Pi-
leckiego, Piwnika, Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Stróżeckiego, Strzałkowskie-
go "Bzymka", Trawiasta, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze (nieparzyste od 79, parzyste 
od 106). 

Balicka (nieparzyste od 40 do końca), Boya Żeleńskiego, Brzegowa, Brzezińskiego, Da-
rowskiego, Groszkowa, Dolińskiego, Filtrowa, Godlewskiego, Gradowa, Wieniawy-Dłu-
goszowskiego, Hemara, Jabłonkowska (nr 1-3), Katowicka, Kurozwęckiego, Lindego, mjr. 
Łupaszki, Myczkowskiego, Na Błonie (parzyste), Na Nowinach, Nad Zalewem (od 10 i 15 
do końca), Narcyzowa, Pasternik (nieparzyste), Peipera, PKP Mydlniki, PKP Mydlniki-
Wapiennik, (od 99 do końca nieparzyste), Radzikowskiego, Pod Strzechą, Spiczakowa, 
Tetmajera, Truszkowskiego, Wapiennik, Wernyhory, Wierzyńskiego, Witkiewicza, Wój-
cickiego, Zakliki z Mydlnik, Zaklucze, Zielony Most, Zygmunta Starego (124-130 ogródki 
działkowe), Złota Podkowa, Żeleńskiego Władysława, Zarzecze (nr 1-35 i 2-28), Żeleń-
skiego Boya.

24 marca 2012 w naszej hali odbył się 
turniej rocznika 2001. Rywalizowało 
ze sobą dziesięć drużyn chłopców z ma-
łopolskich klubów. Pomimo nie prze-
grania meczu w regularnym czasie nasz 
zespół zajął czwarte miejsce. Marzenia 
o pucharze rozwiały nam w karnych 
ekipy Hutnika, a potem Cracovii. Na 

Sport

BRONOWIANKA CUP 2012

SZACHY

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej  ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 153 zdobyli I miejsce 
drużynowo w szachach. Wygrali zawody organi-
zowane przez Szkolny Związek Sportowy w ry-
walizacji 46 zespołów.
Serdecznie gratulujemy!

pocieszenie została nam indywidualna 
nagroda dla króla strzelców dla Rafała 
Krupy, który w dogrywce w postaci kar-
nych strzelanych najlepszemu bramka-
rzowi turnieju pokonał zawodników Ja-
dwigi i Hutnika. Wszyscy trzej chłopcy 
mieli tą samą ilość goli.
Dodatkowe nagrody dla chłopców z na-
szej drużyny ufundował Rada Dzielnicy. 
Wyróżnieni zostali Szymon Krzyżanow-
ski – bramkarz za postawę w turnieju, 

który nieznacznie uległ w konkurencji 
bramkarzy, golkiperowi Hutnika. Dru-
gą nagrodę za postępy dostał Szymon 
Markowicz.
Najlepszym piłkarzem turnieju został 
zawodnik Cracovii Jakub Pulchny
Klasyfikacja końcowa turnieju
1. Hutnik Kraków
2. Jadwiga Kraków
3. Cracovia
4. Bronowianka Kraków
5. Akademia 21
6. Albertus Kraków
7. Hutnik II
8. Gorale Nowy Targ
9. Gdovia Gdów
10. Borek Kraków

MARCIN STRZYŻEWSKI
kierownik	drużyny
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Od lewej stoją: prezes Bronowianki, Leonard Barański, Grzegorz Potaczek, Michał Bryg, Rafał 
Krupa, Tymon Sosnowski, Szymon Markowicz, Jan Sarapata; klęczą: Szymon Krzyżanowski, 
Aleksander Gorgiou; leżą: Mateusz Chachuła, Jakub Jaworski; z tyłu, w czerwonych dresach, 
stoją: Łukasz Kubik, Marcin Strzyżewski
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