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XX SESJA
RADY DZIELNICY VI

XXI SESJA
RADY DZIELNICY VI

W dniu 30 sierpnia br. odbyła 
się XX sesja Rady Dzielnicy VI. Na sesji 
podjęto jedynie dwie uchwały. Pierw-
sza UCHWAŁA Nr XX/186/2012 
dotyczyła przyjęcia listy zadań powie-
rzonych na rok 2013 w zakresie budo-
wy i przebudowy ulic gminnych wraz  
z oświetleniem w ramach, której zapla-
nowano przebudowę ulicy Racheli. 

Druga UCHWAŁA Nr 
XX/187/2012 dotyczyła przesu-
nięcia środków w ramach listy za-
dań powierzonych na rok 2012  

w zakresie tworzenia, modernizacji  
i utrzymania ogródków jordanowskich 
oraz zieleńców i skwerów wraz z małą 
architekturą. Pozostałe z zadania pn.: 
„Modernizacja boiska przy ul. Zarze-
cze na wysokości Szkoły Podstawowej 
Nr 153” środki finansowe w wysoko-
ści 1 200 zł przeniesiono na zadanie 
pn.: „Modernizacja ogródka na terenie 
gminnym w rejonie amfiteatru na os. 
Widok – kontynuacja”.

Kolejna sesja odbyła się 20 
września. Podjęto na niej następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXI/188/2012

W sprawie przyznania medalu pa-
miątkowego XX-lecia powstania Dziel-
nic Miasta Krakowa.
Radni pozytywnie zaopiniowali przed-
łożoną w załączeniu do uchwały listę 
zasłużonych dla rozwoju samorządno-
ści społeczności lokalnych.
UCHWAŁA Nr XXI/189/2012

Przyjęto listę rankingową zadań 
powierzonych na rok 2013 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników 
i oświetlenia: ● ul. Rodakowskiego 
– 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 ● ul. Kurozwęckiego 
boczna – wykonanie nakładki asfal-
towej ● remont chodników i ciągów 
pieszo-jezdnych w obrębie pętli tram-
wajowej Bronowice Małe ● remont ul. 
Prystora; ● remont ul. Machaya.
UCHWAŁA Nr XXI/190/2012

Pozytywnie zaopiniowano projekt 
zagospodarowania „wybiegu dla psów” 

zlokalizowanego przy skrzyżowaniu 
ulic Balickiej z Armii Krajowej, we-
wnątrz węzła drogowego. 
UCHWAŁA Nr XXI/191/2012

W ramach zadania powierzonego 
na rok 2012 w zakresie budowy, mo-
dernizacji, prac remontowych osiedlo-
wej i szkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej radni zmienili zakres 
rzeczowy zadania pn.: „Budowa zada-
szenia nad częścią trybuny zewnętrznej 
w Klubie Sportowym Bronowianka" na: 
„Zakup kontenerów z przeznaczeniem 
na szatnie i pomieszczenia sanitarne”. 
Kwota 36 000 zł pozostała bez zmian.
UCHWAŁA Nr XXI/192/2012

W ramach zadań powierzonych na 
rok 2013 w zakresie Programu „Bez-
pieczny Kraków” przyjęto zadania na 
łączną kwotę 11 900 zł:
zakup materiałów profilaktyczno-dy-
daktycznych, w tym zakup nagród  
w konkursie „Prawo i Ty” dla szkół pod-
stawowych i gimnazjów – 3 500 zł, re-
alizator: Straż Miejska; zakup sprzętu 
osobistego dla dzieci do przygotowania 
ratowniczo-edukacyjnego toru prze-
szkód (tarcze nalewowe, tunel, kładka, 
drewniana ściana, stanowisko węzłów, 
pasy z toporkiem, hełmy) – 5 500 zł, 
realizator: Straż Pożarna; zakup alko-
testera, akumulatorków z ładowarka-

mi, testów do wykrywania marihuany 
– 2 900 zł, realizator: Policja.
UCHWAŁA Nr XXI/193/2012

Radni pozytywnie zaopiniowali 
projekt przebudowy układu drogowego 
dla projektowanej sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu Balicka – Wie-
rzyńskiego w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XXI/194/2012

Na liście zadań priorytetowych 
na rok 2013 przyjętej uchwałą nr XI-
X/180/2012 z dnia 05.07.12 r. wpro-
wadzono następujące zmiany: admi-
nistracja publiczna – komunika-
cja z mieszkańcami: zmniejszono 
środki finansowe na zadaniu: „druk 
Gazety Bronowickiej” z kwoty 23 740 
zł do kwoty 20 500 zł, wykreślono 
zadanie: „druk kalendarza trójdziel-
nego” na kwotę 2 000 zł, zmniejszono 
środki finansowe na zadanie: „redak-
cja gazety” z kwoty 15 460 zł do kwoty 
15 000 zł, zmniejszono środki finan-
sowe na zadanie: „wykonanie, montaż, 
demontaż, konserwacja i utrzymanie 
tablic informacyjnych” z kwoty 3 000 
zł do kwoty 500 zł; ochrona zdro-
wia: wykreślono zadanie: „badania 
wzroku u dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu Dzielnicy VI” na kwotę 
10 000 zł, zwiększono środki finanso-
we na zadanie: „program profilaktyki 
próchnicy u dzieci” z kwoty 4 000 zł 
do kwoty 14 000 zł, wykreślono zada-
nie: „badania zmian skórnych dzieci 
i młodzieży z terenu Dzielnicy VI” na 
kwotę 5 000 zł; pomoc społeczna: 
wykreślono zadanie pn. „organizacja 
spotkań z okazji uroczystości państwo-
wych, świątecznych i innych w Klubie 
Seniora, przy Szkole Podstawowej Nr 
153” na kwotę 5 000 zł, wykreślono 
zadanie pn. „cykl imprez integracyj-
nych dla dzieci z Dzielnicy VI z rodzin 
korzystających z pomocy MOPS” na 
kwotę 4 000 zł, w zadaniu: „zajęcia  
w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo z Dzielnicy VI – realizator 
MOPS” wykreślono sformułowanie „re-
alizator MOPS”, a w to miejsce wpisano 
„Konkurs Ofert”, kwota 5 000 zł po-
zostaje bez zmian; zmniejszono środki 
finansowe na zadanie: „organizacja 
spotkania opłatkowego dla niepełno-
sprawnych mieszkańców Dzielnicy VI” 
z kwoty 6 000 zł do kwoty 4 000 zł 
oraz dopisano sformułowanie „Konkurs 
Ofert”; gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska: zmniejszono 
środki finansowe na zadanie: „zakup 
i montaż stojaków na rowery, ławek  
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i koszy na śmieci wg wskazań Dzielni-
cy” z kwoty 5 000 zł do kwoty 3 200 zł, 
zmniejszono środki finansowe na za-
danie: „Pielęgnacja zieleni niskiej i wy-
sokiej na terenie Dzielnicy wg wskazań 
Dzielnicy” z kwoty 10 000 zł do kwoty 
5 000 zł, wykreślono zadanie: „mon-
taż znaków drogowych, luster, słupków 
oraz wyznaczanie znaków poziomych 
wg wskazań Dzielnicy” na kwotę 5 000 
zł; kultura: dodano nowe zadanie pn.: 
„Krowoderska Biblioteka Publiczna – 
zakup komputera” – kwota 2 000 zł. 
Tym samym skreślono kwotę rezerwy 
w wysokości 48 000 zł. Łączna kwo-
ta przeznaczona na zadania prioryte-
towe w 2013 roku po korekcie wynosi 
470 000 zł. W rezerwie nie pozosta-
wiono żadnych środków finansowych.
UCHWAŁA Nr XXI/195/2012

W ramach listy zadań powierzo-
nych na rok 2013 w zakresie problema-
tyki osób niepełnosprawnych przyjętej 
uchwałą nr XVIII/178/2012 z dnia 
21.06.2012 r. zmniejszono środki fi-
nansowe na zadanie pn.: „Obniżenie 
krawężników i dostosowanie przejść 
dla pieszych wg wskazań Dzielnicy”,  
z kwoty 46 000 zł do kwoty 29 350 
zł. Łączna kwota na zadania w zakresie 
problematyki osób niepełnosprawnych 
na rok 2013 wynosi 94 350 zł.
UCHWAŁA Nr XXI/196/2012

W planie rzeczowo-finansowym 
wydatków Dzielnicy VI na rok 2012, 
zadanie OU/04/2012, dz. 750, roz-

dział 75022 przeniesiono z § 4210 (za-
kup materiałów i wyposażenia) kwotę 
w wysokości 100 zł na § 4580 (pozo-
stałe odsetki).
UCHWAŁA Nr XXI/197/2012

Przyjęto projekt planu rzeczowo-
finansowego wydatków Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2013 (dz. 750, rozdz. 
75022) na kwotę 34 000 zł. Plan wy-
datków na rok 2013 przedstawia się 
następująco: składki na ubezpieczenia 
społeczne – 940 zł, składki na Fundusz 
Pracy – 220 zł, wynagrodzenia bez-
osobowe – 4300 zł, zakup materiałów 
i wyposażenia – 6320 zł, zakup energii 
– 7300 zł, zakup usług remontowych 
– 420 zł, zakup usług pozostałych – 
7200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych świadczonych  
w ruchomej publicznej sieci telefonicz-
nej – 1500 zł, opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych świadczo-
nych w stacjonarnej publicznej sieci te-
lefonicznej – 5400 zł, podróże służbo-
we krajowe – 400 zł. Całkowita kwota 
do dyspozycji Dzielnicy 34 000 zł. 
UCHWAŁA Nr XXI/198/2012

Dotyczyła wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa. Radni biorąc pod uwa-
gę uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej 
sąsiedniego budynku wielorodzinnego 
nr 6 przy ul. Krzywy Zaułek zawnio-
skowali do Prezydenta Miasta Krako-
wa o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu przez sklep spożywczo-alko-
holowy prowadzący działalność przy 

ul. Bronowickiej 10a w Krakowie. Po-
wodem niniejszego wniosku są zgłosze-
nia mieszkańców potwierdzone przez 
Straż Miejską Miasta Krakowa oraz 
Policję o powtarzających się zakłóce-
niach porządku publicznego w miejscu 
obrotu napojami alkoholowymi, co  
w myśl ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 
18 ust. 10 pkt. 3 stanowi podstawę  do 
cofnięcia zezwolenia. Wniosek popar-
to: raportem z interwencji Policji pod-
jętych w najbliższej okolicy ww. sklepu 
za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2012 r., raportem z interwencji Straży 
Miejskiej Miasta Krakowa podjętych w 
najbliższej okolicy ww. sklepu, za okres 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r., 
uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr 
9/2012 z dnia 15.08.2012 r. sąsied-
niego budynku wielorodzinnego nr 5, 
przy ul. Krzywy Zaułek wraz z pismem 
przewodnim oraz pozostałymi załącz-
nikami, uchwałą Wspólnoty Mieszka-
niowej nr 8/2006 z dnia 3.11.2006 r. 
sąsiedniego budynku wielorodzinnego 
nr 9 przy ul. Rydla, uchwałą Wspólno-
ty Mieszkaniowej nr 17/2006 z dnia 
27.10.2006 r. sąsiedniego budynku 
wielorodzinnego nr 5 przy ul. Krzywy 
Zaułek, uchwałą Wspólnoty Mieszka-
niowej sąsiedniego budynku wieloro-
dzinnego nr 4 przy ul. Krzywy Zaułek.

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

Szanowni Państwo!

Dokładnie w październiku upły-
wa rok i dziewięć miesięcy nowej ka-
dencji Rady Dzielnicy VI Bronowice 
(2011-2014), której przyszło pracować 

w czasie narastającego kryzysu gospo-
darczego i finansowego. 

Rok 2011 dla miasta i naszej dziel-
nicy był bardzo trudnym rokiem. Po-
mimo szukania oszczędności poprzez 
cięcie wydatków miasto nie uregulo-
wało finansowych należności wyma-
galnych i niewymagalnych za rok 2011 
na kwotę 110 mln zł. Dla zobrazowania 
skali problemu posłużę się przykładem 
z naszej dzielnicy z zakresu zadania 
powierzonego dotyczącego budowy, 
przebudowy, remontu dróg, chodni-
ków i oświetlenia.

W roku 2011 w zakresie wyżej 
wymienionego zadania dzielnica zre-
alizowała roboty na kwotę 575 700 zł. 
(z planowanych 1 150 000 zł). Z tytułu 

wykonanych prac miasto zapłaciło fak-
tury na kwotę 138 182 zł. Pozostałe 
faktury na kwotę 437 517 zł zostały 
niezapłacone i przeniesione, jako zo-
bowiązanie na rok 2012. Ten przy-
kład dobitnie ilustruje skalę problemu  
z jakim mieliśmy i mamy do czynienia. 
W pierwszym półroczu bieżącego roku 
zadłużenie sięga już 220 mln zł.

Pomimo fatalnego roku 2011  
i złych prognostyk na ten rok, uda-
ło nam się „nadrobić straty” poprzez 
wprowadzenie do budżetu miasta 
przebudowy ulic Sewera i Balickiej, 
dla których kończyło się prawomocne 
pozwolenie na budowę. Dzięki tej de-
cyzji inwestycje zostały zrealizowane 
i środki finansowe wydane na projekty 
budowlane nie zostały zmarnowane. 

W dniu dzisiejszym możemy już  
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, 
że wszystkie zaplanowane na ten rok 
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Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

prace dotyczące remontów dróg, chod-
ników i oświetlenia zostaną w 100 pro-
centach wykonane z czego się ogrom-
nie cieszymy. 

Poniżej przedstawiam wykaz zre-
alizowanych w dzielnicy większych in-
westycji, w tym drogowych :

● Termomodernizacja Przedszko-
la Nr 77 przy ul. Jadwigi z Łobzowa, 
(inwestycja finansowana ze środ-
ków dzielnicy).

● Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej Nr 93 wraz z budową drogi 
dojazdowej do boisk szkolnych, wy-
mianą nawierzchni placu przyszkol-
nego przeznaczonego do zabaw i gier 
rekreacyjnych, (inwestycja zreali-
zowana ze środków budżetowych 
miasta).

Remont ogrodzenia, (prace wy-
konane ze środków finansowych 
Rady Dzielnicy). 

Boisko piłkarskie o sztucznej na-
wierzchni trawiastej wybudowane ze 
środków finansowych Fundacji Cruyf-
fa, (projekt budowlany boiska  
i wszelkie uzgodnienia zostały 
sfinansowane ze środków dziel-
nicy). 

● Hala sportowa przy szkole Pod-
stawowej Nr 50 ul. Katowicka, (inwe-
stycja finansowana ze środków 
budżetu miasta).

● Remont ulic Hamernia, Zaru-
dawie, Szlachtowskiego i część ulicy  
G. Zapolskiej.

● Remonty chodników (w części 
lub ich fragmentach) przy takich uli-
cach jak: Bronowicka (dojście do pocz-
ty ), J. Lea, Przybyszewskiego, Jadwigi 
z Łobzowa, Wiedeńska.

● Projekt budowlany układu dro-
gowego dla projektowanej sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu Balicka 
– Wierzyńskiego w Mydlnikach.

● Projekt zagospodarowania „wy-
biegu dla psów” zlokalizowanego przy 
skrzyżowaniu ul. Balickiej z ul. Armii 
Krajowej, wewnątrz węzła drogowego.

Prace remontowe i projektowe  
z pozycji od 4 do 6 zostały wykonane 
ze środków finansowych dzielnicy. Wy-
bieg dla psów zostanie wybudowany ze 
środków miasta i dzielnicy.

Zrealizowanie tych wszystkich prac 
było możliwe dzięki dobrej współpracy 
z Zarządem Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu, Zespołem Ekonomi-
ki Oświaty i Zarządem Infrastruktury 
Sportowej.

Nie mniej jednak brak środków  
finansowych odbija się niekorzystnie na 
takich zadaniach jak edukacja, sport, 
kultura, utrzymanie zieleni, zdrowie  
i polityka społeczna. 

Otrzymujemy również sygnały od 
naszych mieszkańców, że duży pro-
blem stanowi oszczędzanie na utrzy-
maniu czystości dróg i chodników oraz 
terenów zielonych. Niestety tym zagad-
nieniem zajmują się służby podległe 
Panu Prezydentowi. Jak widać w dobie 
kryzysu nie za dobrze radzą sobie z tym 
problemem.

Szkoła Podstawowa nr 93 po termomodernizacji

Ulica Szlachtowskiego po remoncie
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AKTYWNE
ŻYCIE Z PASJĄ

Spotkanie uświetnili swym występem artyści Opery Krakowskiej

Spotkanie w Klubie Seniora

Kluby Seniora są przede wszystkim miejscem spotkań osób starszych, miej-
scem, gdzie można realizować swoje hobby, nawiązać trwałe więzy przyjaźni, 
ciekawie spędzić czas i doskonale się bawić. Często dopiero na emeryturze 
można znaleźć wolny czas i niejednokrotnie odkryć ponownie samego siebie. 
Inicjatywa powstania takiego miejsca dla mieszkańców naszej dzielnicy zrodzi-
ła się trzy lata temu. 

Oficjalne otwarcie Klubu Senio-
ra mieszczącego się w pawilonie szkol-
nym – „socjalnym” przy SP 153 miało 
miejsce w listopadzie ubiegłego roku. 
Rozpoczęcie jego działalności stało się 
jednak możliwe dopiero we wrześniu 
br., z przyczyn o których 
pisaliśmy w poprzednim 
numerze. 19 września 
nastąpiła uroczysta in-
auguracja i pierwsze spo-
tkanie dla seniorów z na-
szej dzielnicy pod nazwą 
„Poznajmy się”.

Droga do tego dnia 
była długa i trwała trzy lata. 
Osoby starsze, głównie z rejonu Brono-
wic, a zwłaszcza os. Widok, niejedno-
krotnie zwracały się do Rady Dzielni-
cy VI, z prośbą o stworzenie dla nich 
stałego miejsca spotkań. I tak zrodził 
się pomysł z inicjatywy radnych Rady 
Dzielnicy VI, by do tego celu wykorzy-

stać tereny miejskie. Radni zwrócili 
się z prośbą do dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 153 – Jana Hrynczuka  
o udostępnienie odpowiedniego miej-
sca i przekazali środki na budowę  
i wyposażenie pawilonu. Jest to miej-
sce szczególne, znajduje się bowiem na 
styku pokoleń. Miejsce, gdzie seniorzy 
mogą dzielić się swym doświadczeniem 

i wiedzą nie tylko  
z rówieśnikami, ale 
również z dzieć-
mi i młodzieżą. – 
„Chciałbym żeby to 
miejsce żyło, żeby-
ście Państwo byli 
również dla dzieci 
a dzieci dla Was” – 

mówił w swojej dekla-
racji dyrektor szkoły Jan Hrynczuk.

Należy podkreślić, że Klub ten 
działać będzie na trochę innych zasa-
dach niż Kluby Seniora funkcjonujące 
w ramach filii Miejskich Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej. „Nasz” 
Klub Seniora prowadzony będzie przez 

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Star-
szym i Niepełnosprawnym im. Papieża 
Jana Pawła II i będzie realizować swój 
autorski program. Do Klubu mogą na-
leżeć wszystkie osoby starsze z terenu 
naszej dzielnicy, bez względu na przy-
należność do jakichkolwiek organizacji 
pozarządowych czy związków.

Ze względu na ograniczoną po-
wierzchnię Klubu, niezbędne będą 
zapisy, które ułatwią utworzenie grup  
o wspólnych zainteresowaniach i za-
miłowaniach. Klub będzie otwarty trzy 
dni w tygodniu.

W spotkaniu inauguracyj-
nym udział wzięli: Anna Walkowi-
cz-Okońska, Zastępca Prezydenta ds. 
Edukacji i Spraw Społecznych, Bogdan 
Smok , przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI, Alicja Gackiewicz, wiceprzewodni-
cząca Rady Dzielnicy VI, Antoni Wiatr, 
dyrektor MDDPS oraz Jan Hrynczuk 
dyrektor SP 153. 

– „Chciałabym żeby to miejsce 
było przyjazne dla naszych seniorów, 
żeby w tym miejscu seniorzy znaleźli 
ludzi przychylnych i przyjaznych, i wie-
rzę że tak będzie, dla siebie. Żeby czas 
spędzony tutaj nie był dla Państwa cza-
sem straconym wręcz przeciwnie, żeby 
działania tu proponowane były z pożyt-
kiem dla Państwa” – życzyła seniorom 
Alicja Gackiewicz, wiceprzewodniczą-
ca Rady Dzielnicy VI.

Po części oficjalnej artyści Ope-
ry Krakowskiej przenieśli wszystkich  
w świat najsłynniejszych arii operetko-
wych i operowych. Pozostały czas wy-
pełniły towarzyskie rozmowy, będące 
okazją do bliższego poznania się.

Spotkania w Klubie Seniora 
odbywają się 

we wtorki, środy i piątki 
w godzinach od 15 – 19.

υ υ
Zapisy prowadzone będą w godzinach 
otwarcia Klubu. 
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KU CHWALE
I PAMIĘCI

Odznaczeni Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – Maria Rydel i Stanisław 
Młodzianowski

Tablicę poświęcił ojciec Jerzy Pająk – kapelan środowisk niepodległościowych

Trzy lata temu mieszkańcy Bronowic Małych wyszli z inicjatywą upamiętnienia 
walczących w polskim wojsku Bronowian. Pomysł poparło Towarzystwo Przy-
jaciół Bronowic. Początkowo na tablicy miały się znaleźć nazwiska uczestników 
zgrupowania „Żelbet” Armii Krajowej. Jednak liczba nazwisk, które przesyłały 
rodziny i potomkowie walczących, rozrosła się. Na pamiątkowej płycie znala-
zły się nazwiska osób walczących m.in. w Legionach Polskich, Armii Generała 
Józefa Hallera, podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., Kampanii Wrze-
śniowej 1939, Bitwy o Anglię, w 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

6 września, nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku 
chwale mieszkańców Bronowic Małych 
walczących o Polskę w latach 1914-
1921 i 1939-1945. Obchody rozpo-
częto uroczystą Mszą św. w intencji 
mieszkańców Bronowic Małych wal-
czących o Niepodległość Polski. Msza 
święta została odprawiona w kościele 
pw. św. Antoniego z Padwy, w Brono-
wicach Małych. To tutaj właśnie, na 
frontowej ścianie kościoła, dzięki przy-
chylności krakowskiej Kurii, na proś-
bę księdza proboszcza Mariana Bylicy  
i TPB, umieszczono pamiątkową tablicę.

 Jej uroczystego odsłonięcia do-
konali Maria Rydel – kustosz Muzeum 
„Młodej Polski” i Stanisław Młodzia-
nowski, w asyście honorowej żołnierzy 
II Korpusu Zmechanizowanego pod 
dowództwem pułkownika Krzysztofa 
Miękini. Przed poświęceniem tablicy, 

przez ojca Jerzego Pająka – kapelana 
środowisk niepodległościowych, które 
odbyło się w obecności ks. proboszcza 
Mariana Bylicy, ks. dziekana Józefa 
Caputy i ks. Leopolda Witka, sekretarz 
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Krakowie 
– Marcin Tatara wręczył Złoty Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
Marii Rydel i Stanisławowi Młodzia-
nowskiemu. Jest to polskie odznacze-
nie cywilne nadawane, przez przewod-
niczącego Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, osobom zasłużonym na 
rzecz ochrony miejsc pamięci.

W uroczystości udział wzięli m.in. 
przedstawiciele Rady Miasta Krako-
wa: Sławomir Pietrzyk – wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Krakowa  
i Bogdan Smok – przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI, jednocześnie radny Mia-
sta Krakowa, Andrzej Karocki – prze-
wodniczący Komitetu Obywatelskiego 
Osiedla Widok i Widok-Zarzecze oraz 
przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich, pracownicy Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa oraz osoby du-
chowne i poczty sztandarowe ze Szkoły 
Podstawowej nr 50, Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki 
Wodnej, z ZSO nr 8.

Uroczystość zakończył koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu Chóru 
Szkoły Podstawowej nr 50. Nad cało-
ścią wydarzenia czuwała prowadząca 
spotkanie Barbara Miszczyk, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.

[IS]
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ŁUKASZ JACHYMIAK

I MIĘDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
KSIĘŻY W TENISIE

Jak zawsze nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia

Wspólne zdjęcie medalistów, pierwszy z prawej – ks. prałat Józef Caputa

W dobrych zawodach wystąpi-
łem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem. Na ostatek odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości. (2Tm 4, 7) 
– tak pisał kiedyś św. Paweł. Jednak 
w dniach 10-12 września 2012 roku, 
gdyby żył, mógłby napisać: „W I Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach Pol-
ski Księży w tenisie wystąpiłem, mecz 
ukończyłem”. Właśnie zakończyły się 
I MMP w tenisie, które to rozgrywane 
były na krakowskich kortach „WKS Wa-
wel”. Pomysłodawcą i organizatorem 
był ks. prał. Józef Caputa, proboszcz 
parafii pod wezwaniem św. Wojciecha 
a zarazem dziekan dekanatu bronowic-
kiego. W rozgrywkach wzięło udział aż 
78 zawodników. Reprezentowali oni 
10 państw: Filipiny, Stany Zjednoczo-
ne, Nową Zelandię, Niemcy, Włochy, 
Ukrainę, Litwę, Hiszpanię, Szwecję,= 
no i oczywiście Polskę. 

Najliczniejszą grupą zagraniczną 
była reprezentacja Filipin. Do Polski 
przyjechało 8 zawodników z ks. bisku-
pem Richardo Baccay, biskupem po-
mocniczym diecezji Tuguegarao. 

Wśród uczestników nie zabrakło 
również ojców zakonnych. Najliczniej-
szą reprezentację stanowili Ojcowie 
Franciszkanie, drugą co do liczebności 
byli Ojcowie Redemptoryści. Nie za-
brakło też przedstawicieli zakonu Do-
minikanów, Oblatów, Misjonarzy i 6 
innych zgromadzeń. 

Zawodnicy – księża, którzy teni-
sem zajmują się raczej w chwilach wol-
nych, niejednokrotnie zadziwili oglą-
dających stylem gry. Nad poprawnością 
wszystkich rozgrywek czuwał sędzia 
naczelny ks. Paul Ugo Arinze – kapłan 
diecezji Wisconsin (USA), pracujący  
w mieście Madison na odpowiedzial-
nym stanowisku duszpasterza powo-
łań. Ks. Arinze jest sędzią należący do 
ITF i wielokrotnie sędziował mecze ta-
kich gwiazd jak R. Federer, N. Djokovic, 
S. Williams czy mecz naszej Agnieszki 
Radwańskiej a ostatnio Paraolimpiadę 
w Londynie. 

Mistrzostwa rozpoczęły się uro-
czystą Mszą świętą w kościele pw. św. 
Wojciecha. Przewodniczył jej ks. bp 
Richardo Baccay. Następnie, już na 
kortach, ks. kard. Stanisław Dziwisz 
metropolita krakowski, dokonał uro-
czystego otwarcia Mistrzostw. Dzieci 
w tradycyjnych strojach krakowskich 
wniosły flagi państw. Nadało to na-
prawdę podniosłego charakteru Mi-
strzostwom. Po kilku minutach dało się 
słyszeć gotowych już do walki o złoto 
zawodników. I tak przez trzy dni walka 
trwała od świtu do nocy. Wielu ludzi, 
na temat takiej informacji dziwiło się: 
„Księża? W tenisa? Tu w Krakowie?”. 
Inicjatywa zorganizowania Mistrzostw 
wyszła od ks. prał. Józefa Caputy – nie-
strudzonego gracza w tenisa. „To wiel-
kie dobro, że mogli spotkać się kapłani 
– zwolennicy gry w tenisa – z tak wielu 
zakątków świata” dodaje – organizator. 

ciąg dalszy na str. 11
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— ● —CICHY
ZABÓJCA

Głównym źródłem tlenku węgla 
jest niepełne spalanie paliw kopalnia-
nych, szczególnie gazu ziemnego, któ-
ry używany jest w kuchniach gazowych 
oraz w piecykach ogrzewających bieżą-
cą wodę. Ilość powietrza potrzebna do 
zupełnego spalania gazu w piecyku ga-
zowym wynosi ok. 35-42 m3 na godzi-
nę. Mroźne zimy i kryzys energetyczny 
spowodował konieczność poprawy izo-
lacji naszych mieszkań (np. uszczelnia-
nie okien), co przy niesprawnej wen-
tylacji powoduje niedostatek tlenu po-
trzebnego do spalania gazu. Przy nie-
dostatecznej ilości powietrza dochodzi 
do niepełnego spalania gazu, w wyniku 
czego oprócz dwutlenku węgla CO

2
 po-

wstaje tlenek węgla CO.
Tlenek węgla jest substancją bez-

wonną, bezbarwną, nie posiada smaku, 
nie szczypie w oczy i nie „dusi”. Jest 
lżejszy od powietrza i przenika przez 
warstwy ziemi, stropy oraz ściany. Po-
trafi nawet przeniknąć przez grube 
mury kamienic. 
Ma on zdolność do wyjątkowo łatwego 
łączenia się z hemoglobiną wykazując 
powinowactwo 300 razy szybsze od tle-
nu, w wyniku czego powstaje karboksy-
hemoglobina (CO-Hb), przy jednocze-
snym wyparciu tlenu z tego połączenia. 
W ten sposób zostaje zaburzony proces 
oddychania. 

Toksyczne działanie tlenku węgla (CO), czyli tzw. czadu jest znane od tysięcy lat. 
Już w czasach Hipokratesa używano go do uśmiercania więźniów politycznych. 
Dzisiaj ten cichy zabójca czeka na nas w mieszkaniach. Tylko od początku 
bieżącego roku Krakowskie Pogotowie Ratunkowe interweniowało 169 razy 
do osób zatrutych tlenkiem węgla. Zatrucie czadem ma skutki śmiertelne, 
w łagodniejszych przypadkach zatrucia przewlekłego występuje osłabienie 
pamięci, upośledzenie psychiczne, senność.

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

Głównym narządem „atakowanym”  
w ostrych zatruciach tlenkiem węgla 
jest mózg. 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla 
są zależne od jego stężenia oraz czasu 
wdychania. Przy małych stężeniach są 
to bóle głowy, mdłości. Przy dużych stę-
żeniach (15000 mg/m3) zgon występu-
je zaledwie po 1-3 minutach. 

Powikłaniem zatruć tlenkiem 
węgla są zmiany zwyrodnieniowe  
w ośrodkowym układzie nerwowym, 
nerwobóle i niewydolność płuc, na-
tomiast w zatruciach przewlekłych 
są to bóle i zawroty głowy, znużenie, 
zmiany w ośrodkowym układzie ner-
wowym objawiające się pogorsze-
niem pamięci i zdolności koncentracji,  
bezsennością.

Aby skutecznie pomóc osobie 
zatrutej tlenkiem węgla, należy:

● wynieść zatrutego z miejsca na-
rażenia z zapewnieniem własnego bez-
pieczeństwa (w razie potrzeby akcję 
przeprowadzi Państwowa Straż Pożar-
na dysponująca odpowiednim sprzę-
tem izolującym drogi oddechowe);

● zapewnić dopływ świeżego czy-
stego powietrza;

● wezwać Pogotowie Ratunkowe 
(telefon: 999) oraz Straż Pożarną (te-
lefon: 998);

● jeżeli osoba poszkodowana nie 
oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, 
należy natychmiast zastosować sztucz-
ne oddychanie metodą usta – usta oraz 
masaż serca.

Tlenek węgla może powstać po-
przez niedostateczną wentylację, nie-
sprawny piecyk gazowy czy niedrożny 
przewód kominowy. Powstaje również 
w wyniku spalania drzewa w kominku  
i pracy silników samochodowych. 

Poniżej kilka zaleceń Stra-
ży Pożarnej, jak zabezpieczyć się 
przed zatruciem tlenkiem węgla:

● zainstaluj detektory tlenku węgla 
dostępne w sklepach remontowo-bu-
dowlanych; 

● używaj sprawnych urządzeń 
grzewczych, w miarę nowoczesnych, 
wyposażonych w zabezpieczenia przed 
cofaniem spalin i regularnie (co naj-
mniej raz na rok) zlecaj specjaliście 
jego przegląd; 

● regularnie dokonuj przeglądu  
i czyszczenia przewodów kominowych: 
- od palenisk opalanych paliwem sta-
łym - co najmniej raz na 3 miesiące;
- od palenisk opalanych paliwem cie-
kłym i gazowym - co najmniej raz na 6 
miesięcy;

● dokonuj czyszczenia przewo-
dów wentylacyjnych co najmniej raz  
w roku;

● nie zatykaj otworów nawiewo-
wych w drzwiach;

● często wietrz pomieszczenia, 
w którym odbywa się proces spalania 
(kuchnia, łazienka);

● nie używaj kuchni gazowej do 
ogrzewania pomieszczeń;

● wszelkie prace naprawcze, prze-
róbki, modernizacje i prace konser-
wacyjne przy urządzeniach na paliwo 
stałe, ciekłe i gazowe zlecaj tylko spe-
cjalistom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje;

● nie bagatelizuj objawów duszno-
ści, bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem.
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OSIEMNASTKA
W KRAINIE ABBY

HISTORIA PEWNEGO WYJAZDU

Młodzież szwedzka, jak więk-
szość Skandynawów, lubi przyjeżdżać 
do Polski. W ostatnich dwóch latach 
gościliśmy wielokrotnie jej przedsta-
wicieli w murach naszej szkoły, a to 
za sprawą Study Tours, agencji tury-
stycznej, której właścicielką jest miesz-
kanka osiedla Widok, pani Bogumiła 
Kowalik. W tym roku młodzież XVIII 
Liceum Ogólnokształcącego, które jest 
częścią ZSO nr 8 w Krakowie, wybrała 
się do Szwecji z rewizytą. Działo się to 
19, 20, 21 i 22 maja bieżącego roku. 
Realizację wyjazdu wspomogła finan-
sowo wspomniana pani Bogumiła Ko-
walik. Natomiast, inicjatorką i główną 
organizatorką wydarzenia, któremu 
towarzyszyła znakomita wiosenna po-
goda, była mieszkająca w Kungsbackce 
Włoszka, pani Marina Harvey. Dzieci 
pani Harvey są uczniami Nova Montes-
soriskola, której młodzież gościliśmy  

Choć dzieli nas od siebie tylko Morze Bałtyckie, Polacy i Szwedzi niewiele o sobie 
wiedzą. Okazją do zmiany tego stanu rzeczy była majowa wizyta młodzieży 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Numer 8 Imienia Profesora Akademii 
Krakowskiej Świętego Jana Kantego w położonej nieopodal Göteborga, uroczej 
szwedzkiej miejscowości o dźwięcznej nazwie Kungsbacka. 

w maju 2011 roku. Stronę Polską re-
prezentowali nauczycielka WF, pani 
mgr Joanna Nowicka oraz anglista pan 
mgr Marek Kucharski. Młodzi podróż-
nicy rekrutowali się z licealnych klas Ia 
i IIa. Ponieważ młodzież polska miesz-
kać miała u rodzin Szwedzkich, a jedną 
z części programu było przeprowadze-
nie prezentacji multimedialnych oraz 
występy artystyczne w czasie wizyty  
w lokalnej szkole, warunkiem udziału  
w wyprawie była bardzo dobra znajo-
mość języka angielskiego.

POBYT W SZWECJI I OKOLICACH

Do Szwecji wybraliśmy się samo-
lotem, który wystartować miał z war-
szawskiego lotniska Okęcie. Pierwszy 
dzień naszej mini peregrynacji upłynął 
nam zatem na zwiedzaniu stolicy nasze-
go kraju w przededniu Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Nożnej. Wieczorny przelot 
do Göteborga był dla niektórych z na-
szych uczniów pierwszym kontaktem  
z przestrzenią powietrzną. Na lotni-
sku w drugim co do wielkości mie-
ście Szwecji czekały na nas szwedzkie 

rodziny, które udzieliły nam gościny  
w swoich domach. Następnego ranka 
wybraliśmy się pociągiem do Götebor-
ga, skąd popłynęliśmy promem na wy-
spę Brännö, gdzie czekał na nas lunch 
przygotowany przez naszych młodych 
gospodarzy. Niektórzy śmiałkowie, 
wzorem ich szwedzkich kolegów, zary-
zykowali kąpiel w morzu, co biorąc pod 
uwagę niską temperaturę wody mu-
siało być nie lada wyzwaniem. Kolejny 
dzień pobytu w Kungsbackce to wizyta 
w lokalnej Montessoriskola. W jej trak-
cie młodzież szwedzka mogła zapoznać 
się z uprzednio przygotowanymi, prze-
prowadzonymi po angielsku prezenta-
cjami multimedialnymi dotyczącymi 
takich tematów jak: historia stosunków 
polsko żydowskich, świat fauny i flory 
południowej Polski oraz stereotypami 
w postrzeganiu Szwedów w Polsce. Był 
też wspólny lunch, imprezy sportowe  
i edukacyjne oraz barbecue na świeżym 
powietrzu. Prawdziwą ozdobą dnia był 
jednak występ naszej uczennicy, Pauli-
ny Dasman, która zaśpiewała w duecie 
z nie byle kim, bo z samym Louisem 
Herreyem, jednym z trzech braci, któ-
rzy wygrali Festiwal Eurowizji w 1984 
roku. Ostatni dzień pobytu w Szwecji 
to intensywne zwiedzanie Götegorga 
pod czujnym okiem obserwującego nas  
z pomnika Gustawa Adolfa, pożegnalny 
wspólny polsko-szwedzki lunch i prze-
lot do Polski. Poranny powrót do Kra-
kowa poprzedził pełen przygód nocny 
spacer po Warszawie. Całość bardzo 
udanego wyjazdu uwiecznił na taśmie 
kamery video uczeń klasy IIa, Michał 
Kuś.

WITAJCIE PRZY SZWEDZKIM STOLE

Szwecja to piękny i przyjazny 
kraj. Ludzie tam mieszkający stanowią 
prawdziwy tygiel etniczny. Żyją w kraju, 
który zapewnia im i ich dzieciom god-
ną pozazdroszczenia opiekę społeczną  
i godziwe warunki egzystencji. Cechuje 
ich tolerancja, gościnność i otwartość. 
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczycie-
le szkoły, w której gościliśmy odwiedzą 
nas w maju 2013 roku. Już cieszymy 
się na tę wizytę. Na naszym symbolicz-
nym szwedzkim stole nie zabraknie dla 
nich licznych atrakcji, nie tylko tych 
kulinarnych. 

MAREK KUCHARSKI
Nauczyciel ZSO nr 8
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Zwiastun filmu oraz informacje dotyczące jego do-
stępności na YouTube znajdują się na stronie inter-
netowej szkoły. Zainteresowani mogą znaleźć tam 
również pełną wersję artykułu.
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Zmiany w KomuniKacji miejsKiej
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Od 1 października wprowadzony zo-
staje w życie nowy rozkład jazdy  linii 
autobusowych:
● Numer linii 139 – trasa przejazdu  bez 
zmian (MYDLNIKI – KOMBINAT) – 
częstotliwość kursów – co 15 minut.
● Numer linii 439 – trasa przejazdu: MY-
DLNIKI – PRĄDNIK CZERWONY 
–  linia funkcjonująca w godzinach szczytu 
tj. od 6.00-9.00 i od 14.00 – 18.00 – czę-
stotliwość kursów – co 15 minut.
● Numer linii 601 (linia nocna funkcjo-
nująca przez wszystkie dni tygodnia) 
na trasie: MYDLNIKI – Balicka – Armii 
Krajowej – Czarnowiejska – al. Mickiewi-
cza – Piłsudskiego – Podwale – Basztowa – 
DWORZEC GŁÓWNY – Pawia – al. 29 
Listopada – Wileńska – Brogi – Młyńska – 
al. Bora Komorowskiego – Andersa – Marii 
Dąbrowskiej – CZYŻYNY DWORZEC – 
częstotliwość kursów – co godzinę.
● Numer linii 501 – korekta trasy  prze-
jazdu – BRONOWICE MAŁE  – Balicka 
– Armii Krajowej – Czarnowiejska – al. 
Mickiewicza – aL. Słowackiego – Pawia – 
Kalinowskiego – Lubomirskiego – Rondo 
Mogilskie – Pilotów – al. Bora Komorow-
skiego – Rondo Kocmyrzowskie – Andersa 
– Aleja Przyjaźni – STRUGA – częstotli-
wość kursów co 15 minut.
● Numer linii 172 – korekta trasy prze-
jazdu – BRONOWICE MAŁE – Balicka 
– Rondo Ofiar Katynia – al. Bora Komo-
rowskiego – Rondo Kocmyrzowskie – An-
dersa – ALEJA PRZYJAŹNI – częstotli-
wość kursów – co 20 minut.

Sam ks. kard. Stanisław Dziwisz był 
pełen podziwu i gratulował pomysło-
dawcy. 

Każdy z następnych dni, księża 
zawodnicy, rozpoczynali od Eucha-
rystii. W drugim dniu w Królewskiej 
Katedrze na Wawelu przy Konfesji św. 
Stanisława, poznając tym samym dzie-
dzictwo Kościoła krakowskiego i spory 
rozdział historii Polski. W dniu finałów 
Mszę św. celebrowali w Sanktuarium 
bł. Jana Pawła II. Niektórzy z uczestni-

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wprowadza kolejne zmiany w trans-
porcie publicznym. Zmiany te dotyczą również Dzielnicy VI Bronowice a wymuszo-
ne są pogłębiającym się kryzysem finansowym miasta i uruchomieniem nowych linii 
tramwajowych  do KAMPUSU UJ – CZERWONE MAKI.

ków Mistrzostw mówili: „Macie wiel-
kie szczęście mieszkać w tym mieście, 
w Krakowie, tak bardzo ukochanym 
przez bł. Jana Pawła II”. 

Po zaciętej walce, nadeszła uroczy-
sta chwila wręczenia medali i odśpie-
wania hymnów narodowych. Na ten 
właśnie moment dotarł na korty ks. bp 
Grzegorz Ryś. Uściski dłoni, pamiąt-
kowe zdjęcia, uśmiechy, radość. Tego 
wszystkiego można było doświadczyć 
przez 3 dni na kortach „WKS Wawel”. 

A na koniec też św. Paweł: Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec sprawie-
dliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko 
mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowa-
li pojawienie się Jego (2Tm 4, 8). 

ciąg dalszy ze str. 8

Ks. Józef Caputa, w kategorii gra pojedyncza  
+ 60, zajął II miejsce – Gratulujemy!
Oficjalne wyniki I Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski Księży w tenisie – Kraków 2012 
można znaleźć na stronie www.tenisksiezy.pl

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

Po trudnych negocjacjach z Za-
rządem Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w sprawie zmian w ko-
munikacji miejskiej, które odbyły się 
w dniu 24.09.20012 r. przedstawiam 
Państwu  bilans zysków i strat. 

Jeśli chodzi o połączenie Mydlnik 
z centrum miasta, to po wakacjach nie 
wraca na trasę autobus 501, ale w za-
mian za to ma zwiększyć się częstotli-
wość kursów linii nr 439. Mydlniki zy-
skują połączenie nocne przez wszystkie 
dni tygodnia, które obsługiwać będzie 
linia nr 601, z częstotliwością kursów 
co godzinę. Z kolei Bronowice Małe ob-
sługiwać będzie dodatkowo nowa linia 
autobusowa nr 572. Dodatkowo Bro-
nowice Małe zyskują nocną linię tram-
wajową nr 64, ale co najważniejsze 
linie nr 13, 14 i 20 obsługiwane będą 
przez bombardiery tzw. tramwaje ni-
skopodłogowe, z tym że na linię nr 14 
skierowane zostaną tramwaje nisko-
podłogowe MGT – 8 z najnowszej do-
stawy! Dzięki temu w dużej mierze zo-
staje spełniony postulat osób starszych 

i niepełnosprawnych z naszej dzielnicy.
Niestety tracimy linię tramwajową 
nr 8, której nie udało się obronić. Nie 
mniej jednak liczba kursów na trasie  
z Bronowic Małych do centrum miasta 
w ciągu każdej godziny zmniejszy się 
o trzy. 

● Numer linii 572 – nowa linia – trasa 
przejazdu: BRONOWICE MAŁE – Ba-
licka – Rondo Ofiar Katynia – Opolska 
– al. Bora Komorowskiego – Rondo Koc-
myrzowskie – Andersa – al. Przyjaźni – 
KOMBINAT – częstotliwość kursów – co 
20 minut.
● Numer linii 120, 173, 118 – bez 
zmian.
Od 1 października uruchomiona zostaje 
nocna linia tramwajowa:
● Numer linii 64 – trasa – BRONOWI-
CE MAŁE – Królewska – Dunajewskiego 
– Basztowa – Dworzec Główny – Lubicz 
– Mogilska – Jana Pawła II – Bieńczycka 
– Gen. Andersa – PLAC CENTRALNY 
– częstotliwość kursów co 30 minut –  
w godzinach 23.30 – 4.00. 
Od 15 listopada planowana jest zmiana 
rozkładu linii tramwajowych. propozy-
cje tych zmian prezentujemy poniżej.
● Numer linii 4 – trasa przejazdu bez zmian 
– częstotliwość kursów – co 10 minut.
● Numer linii 13 – korekta trasy prze-
jazdu – BRONOWICE – Królewska – 
Karmelicka – Podwale – Franciszkańska – 
Gertrudy – Krakowska – Limanowskiego – 
Wielicka – Teligi – NOWY BIEŻANÓW 
– częstotliwość kursów co 10 minut.
● Numer linii 14 (BRONOWICE – MI-
STRZEJOWICE) , Numer linii 20 (BRO-
NOWICE – MAŁY PŁASZÓW), Numer 
linii 24 (BRONOWICE MAŁE – KUR-
DWANÓW) – bez zmian. 
● Numer linii 8 – zmiana trasy – (BO-
REK FAŁĘCKI – CICHY KĄCIK). Tra-
sa ta omija Bronowice.

Wszelkie uwagi i wnioski na temat 
przedstawionych zmian i funkcjono-
wania nowego rozkładu jazdy auto-
busów, który obowiązywać będzie od 
26.09.2012 r. i zmian dotyczących linii 
tramwajowych, które obowiązywać 
będą od 15 listopada (tramwaje noc-
ne pojawią się już od 1 października) 
prosimy nadsyłać do Rady Dzielnicy 
VI Bronowice listownie, e-mailem: 
rada@dzielnica6.krakow.pl lub zgła-
szać telefonicznie: (12)636 15 75.
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W sobotnie popołudnie, 22 wrze-
śnia, po raz X mieszkańcy Dzielnicy VI 
obchodzili święto jednej ze swoich ulic 
– Święto ulicy Tetmajera. Dziesięć lat 
to dużo, ale jednocześnie wydaje się tak 
niewiele patrząc na historię tej części 
Bronowic. Można zadać sobie pytanie, 
jaki jest sens organizowania tego typu 
uroczystości, zwłaszcza w czasach, kie-
dy wciąż słyszymy o pogarszającej się 
sytuacji finansowej naszego Miasta. 
Wartości nie da się jednak odmierzać 
miarą złotówki. Tradycja, pielęgnowa-
nie korzeni i przekazywanie historii ko-
lejnym pokoleniom ceny nie mają. Świę-
to ulicy Tetmajera to nie tylko festyn. 
To moment kiedy w tym wyjątkowym 
miejscu, przepełnionym młodopolskim 
duchem wspólnie spędzają czas dzieci, 
młodzież i dorośli. Okazja, by poprzez 
zabawę przekazać im wiedzę o Wło-
dzimierzu Tetmajerze, obejrzeć niedo-
stępną na co dzień jego pracownię ma-
larską czy też stać się właścicielem ob-
razu o tematyce bronowickiej. Tak też 
było i w tym roku. Zabawa, koncerty [IS]

ale i liczne konkursy związane z histo-
rią Bronowic. Nie zabrakło oczywiście 
tortu kryjącego w sobie złoty pierścio-
nek, który z pewnością wpisał się już  
w tradycję Święta. W tym roku, jak  
i poprzednim szczęśliwym znalazcą 
okazała się osoba nie będąca miesz-
kańcem dzielnicy, lecz Mogilan. Cieszy 
to tym bardziej, że oznacza iż zainte-
resowanie Świętem ulicy Tetmajera 
wykracza daleko poza granice Brono-
wic. Wszystko to odgrywa dużą rolę w 
promowaniu  dzielnicy, ukazywania jej 
piękna i potencjału. 

W tym roku dodatkowo organiza-
torzy do programu wprowadzili „sto-
lik radnego”. Mieszkańcy mogli przy 
nim porozmawiać z przedstawicielami 
Rady Dzielnicy VI o nurtujących ich 
problemach. Radni popierając inicjaty-
wę komitetu protestacyjnego „Zielone 
Bronowice” zbierali również podpisy  
w obronie fortu, przy ul. Rydla, by 
chronić i tak już nieliczne tereny zie-
lone w tej części Bronowic. Szerzej  
o problemie tym pisaliśmy w marco-

wym wydaniu „Gazety Bronowickiej” 
(„GB” nr 153-154 luty-marzec 2012 
str. 14-15). Podpisy można również 
składać w biurze Rady Dzielnicy VI, 
przy ulicy Zarzecze 124 A.

Tegoroczne święto stało się też oka-
zją do podziękowania mieszkańcom, 
którzy zasłużyli się dla społeczności 
Bronowic Małych i Bronowic, poprzez 
uhonorowanie ich medalem wybitym 
z okazji XX-lecia działalności Dziel-
nic. Wśród wyróżnionych osób był 
pomysłodawca Święta ulicy Tetmajera 
– Wiesław Wójcik, który dziesięć lat 
temu, będąc wówczas radnym, zaini-
cjował tą uroczystość, mającą na celu 
pamięć o patronie ulicy jak i integrację 
mieszkańców Bronowic. Jak zweryfi-
kował czas, pomysł okazał się trafiony  
w dziesiątkę. Dowodem jest to, że na-
wet aura nie była w stanie powstrzymać 
mieszkańców przed wspólną zabawą. 
Mimo deszczu, zabawa taneczna pod 
gołym niebem trwała aż do późnych 
godzin wieczornych.


