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Rada Dzielnicy

27 września odbyła się XI sesja Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. Porządek obrad 
był bardzo obszerny. Podjęto szesnaście 
uchwał:

XI/101/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalnego 
przy ul. Pasternik

XI/102/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalnego 
przy ul. Jabłonkowskiej

XI/103/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla zespołu mieszkaniowego 
przy ul. Pod Strzechą i ul. Wieniawy 
– Długoszowskiego 

XI/104/2007 w sprawie ustalenia 
warunków dla rozbudowy budynków 
przy ul. Balickiej/Łupaszki

XI/105/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Wapiennik (I)

XI/106/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. Wapien- 
nik (II)

XI/107/2007 w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Bronowickiej

XI/108/2007 w sprawie sprzedaży 
działki przy ul. Rydla/Krzywy Zaułek 

XI/109/2007 w sprawie zmiany za-
kresu rzeczowego zadania prioryteto-
wego na rok 2007 „Pomoc społeczna 
- paczki dla potrzebujących mieszkań-
ców Dzielnicy”

XI/110/2007 w sprawie zmiany za-
kresu zadania powierzonego na rok 
2007 (ZSO Nr 7)

XI/111/2007 w sprawie nadania 
nazwy ulicy Generał Marii Wittek

XI/112/2007 w sprawie listy rankin-
gowej zadań powierzonych na rok 2008 
w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia

XI/113/2007 w sprawie projektu pla-
nu rzeczowo – finansowego wydatków 
Dzielnicy na rok 2008

XI/114/2007 w sprawie wniosków  
do Budżetu Miasta Krakowa na rok 
2008

XI/115/2007 w sprawie rozdyspono-
wania dodatkowych środków na zada-
nie powierzone na rok 2008 w zakresie 
lokalnych wydarzeń kulturalnych

XI/116/2007 w sprawie rozdyspono-
wania dodatkowych środków na zada-
nie powierzone na rok 2008 w zakresie 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”

W trzech pierwszych uchwałach 
negatywnie zaopiniowano zamierze-

SESJA XI nia inwestycyjne dotyczące budowy 
budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych połączone z budową garaży, a w 
niektórych przypadkach poszerzone o 
działalność usługowo - handlową lub 
usługową jak przy ul. Pasternik. Tu 
plany inwestycyjne obejmują również 
budowę stacji trafo, drogi wewnętrz-
nej oraz infrastruktury technicznej. 
Brak jednak nawiązania do sąsiedniej 
zabudowy, jak i ciągłości funkcji oraz 
informacji o powierzchni działki, gęsto-
ści zabudowy i powierzchni biologicznie 
czynnej. Projekt zakłada też zbyt dużą, 
maksymalną szerokość elewacji fronto-
wej i wysokość do kalenicy.

Parter budynku wielorodzinnego przy 
ul. Jabłonkowskiej przeznaczono na dzia-
łalność handlowo-usługową. Z przed-
stawionych dokumentów wynika, że 
budynek będzie stanowić dominantę  
w ciągu ul. Balickiej, ponieważ są-
siednie budynki mają 2,5 kondygnacji. 
Negatywną opinię uzasadniono również 
zbyt dużą intensywnością zabudowy. 

Negatywna opinia dla inwestycji pod 
nazwą pn. „Budowa zespołu mieszka-
niowego wielorodzinnego wraz z gara-
żami i miejscami parkingowymi” przy 
ul. Pod Strzechą i ul. Wieniawy - Długo-
szowskiego wiąże się z faktem, że wjazd 
na teren inwestycji ulicą Pod Strzechą 
jest niemożliwy ze względu na ścisłą 
zabudowę pierzei ulicy, może nastąpić 
zagrożenie katastrofą budowlaną dla 
starych budynków. Brak również kon-
tynuacji funkcji oraz infrastruktury 
wodno - kanalizacyjnej pozwalającej na 
podłączenie takiej ilości mieszkań.

Z pozytywną opinią spotkały się za-
mierzenia inwestycyjne: przebudowa, 
nadbudowa i rozbudowa budynku wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania na bu-
dynek mieszkalny, wielorodzinny przy 
ul. Balickiej/Łupaszki w Krakowie, 
pod warunkiem obniżenia inwestycji  
o jedną kondygnację. Podobnie zaapro-
bowano inwestycje dotyczące budowy 
budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych wraz z infrastrukturą techniczną 
przy ul. Wapiennik.

Planowaną budowę budynku miesz-
kalno-usługowego, wielorodzinnego 
z urządzeniami towarzyszącymi, infra-
strukturą techniczną i drogą dojazdo-
wą przy ul. Bronowickiej w Krakowie 
(z dojazdem od ul. Krzywy Zaułek) 
opiniowano bez zastrzeżeń.

Na liście zadań powierzonych na 
rok 2007 w zakresie prac remonto-
wych gimnazjów, szkół podstawowych 
i przedszkoli zmieniono zakres zadania 
pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących 
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Nr 7 – wymiana krat w szatni” na „Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 
- remont ogrodzenia szkoły”.

Mocą uchwały Nr XI/109/2007 kwotę 
pozostałą po realizacji zadania prio-
rytetowego na rok 2007 pn. „Pomoc 
społeczna - paczki dla potrzebujących 
mieszkańców Dzielnicy” radni przezna-
czyli na pokrycie kosztów mieszkanio-
wych dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Dzielnicy.

Ponadto dodatkowe środki przy-
znane na rok 2008 na zadanie powie-
rzone w zakresie Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa 
„Bezpieczny Kraków” przeznaczono 
na zadanie pn. „Konkurs Prawo i my 
w gimnazjach”, (zwiększono do łącznej 
kwoty 2 300 zł), natomiast dodatko-
we środki na rok 2008 na zadanie 
powierzone pn. „Lokalne wydarzenia 
kulturalne” przeznaczono na imprezę 
pn. „Dni Bronowic” (do łącznej kwoty 
11 480 zł).

Na sesji przyjęto również projekt pla-
nu rzeczowo - finansowgo na rok 2008 
na kwotę 50 000 zł.

Następnie Radni wnioskowali o prze-
znaczenie środków w Budżecie Miasta 

Krakowa na rok 2008 na następujące 
zadania: przebudowę ulicy Rydla wraz 
z drogami wewnętrznymi na odcinku 
od ul. Bronowickiej do ul. Jadwigi z 
Łobzowa oraz montaż ekranów aku-
stycznych wzdłuż ul. Armii Krajowej na 
odcinku od zjazdu z ul. Bronowickiej do 
ul. Zarzecze.

Radni przyjęli też listę rankingową 
zadań powierzonych na rok 2008 w 
zakresie prac remontowych dróg, chod-
ników i oświetlenia:
1. ul. Katowicka, remont chodnika,
2. ul. Zapolskiej, wymiana nakładki 

asfaltowej, kontynuacja,
3. ul. Balicka, remont chodnika,
4. ul. Rydla, opracowanie koncepcji 

przebudowy ulicy wraz z drogami 
wewnętrznymi na odcinku od ul. Bro-
nowickiej do ul. Jadwigi z Łobzowa,

5. ul. Sewera - kompleksowy remont, 
(nawierzchnia, chodniki),

6. Wykonanie chodnika na ul. Wienia-
wy Długoszowskiego do ul. Łupasz-
ki,

7. ul. Zakliki z Mydlnik, wykonanie chod-
nika w rejonie boiska sportowego,

8. ul. Szlachtowskiego - remont chod-
ników,

9. ul. Kowalskiego, kompleksowy re-
mont ulicy (nawierzchnia, chodni-
ki),

10. ul. Kwiatkowskiego, kompleksowy 
remont ulicy, (nawierzchnia, chod-
niki),

11. ul. Wójcickiego, wykonanie nakład-
ki asfaltowej,

12. ul. Brzezińskiego, wykonanie na-
kładki asfaltowej,

13. ul. Włościańska, remont fragmentu 
chodnika,

14. ul. Przybyszewskiego, remont na-
wierzchni i chodników,

15. ul. Wiedeńska, kontynuacja remon-
tu chodnika.

16. ul. Jabłonkowska, kompleksowy 
remont części ulicy.
W kolejnej uchwale pozytywnie za-

opiniowano wniosek o nadanie nazwy 
ul. Generał Marii Wittek projektowanej 
„Trasie Balickiej”, która połączy ul. Ar-
mii Krajowej ze Zjazdem Rogoziany.

Końcowe wnioski i dyskusje za-
kończyły XI sesję Rady Dzielnicy VI. 
Przewodniczący zaprosił wszystkich na 
kolejną XII sesję, która odbędzie się 25 
października o godz. 18.30.

fot. Ilona Stus

BEZPIECZNA DZIELNICA
Ze statystyk Policji i Straży Miej-

skiej jasno wynika, że po okresie 
spadku znów powoli wzrasta prze-
stępczość w naszej dzielnicy.

Analizując przyczyny tego sta-
nu należy zwrócić uwagę, że ma 
to niewątpliwie związek z brakiem 
Komisariatu Policji i Straży Miej-
skiej na naszym terenie. Patrole 
stróżów porządku publicznego, 
aby prowadzić działania prewen-
cyjne, patrolować, a w razie potrze-
by interweniować muszą najpierw 
przebyć długą drogę z obecnych 
komisariatów. Jest to czas, który 
daje sprawcom możliwość odda-
lenia się z miejsca zdarzenia. Po-
nadto w przypadku patroli zmoto-
ryzowanych odległość wpływa na 

zwiększenie kosztów dojazdu. Nale-
ży również zauważyć, że nasza i są- 
siednie dzielnice rozbudowują się, 

dokończenie na str. 9

Wrześniowe posiedzenie Komisji 
Praworządności i Bezpieczeństwa 
odbyło się na terenie IV Komisariatu 
Policji przy ulicy Radzikowskiego 29. 
Celem tego ”wyjazdowego” posiedze-
nia było zapoznanie się z warunka- 
mi pracy naszych dzielnicowych oraz 

z potrzebami policjantów. Radni prze-
kazali też informacje o problemach 
dotyczących porządku publicznego, 
zgłaszane przez mieszkańców naszej 
dzielnicy.

Dużo uwagi poświęcono rozwa-
żaniom lokalizacji nowej siedziby dla 

obsługującego nasz teren IV-go Komis-
ariatu Policji. Temat kontynuowano na 
kolejnych spotkaniach, które odbyły się 
wspólnie z Komisjami Praworządności 
i Bezpieczeństwa Dzielnicy V i VII.

bezpieczeństwo
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STRAŻ MIEJSKA
Strażnik wykonując zadania 

ma prawo do:
1) udzielania pouczeń, 
2) legitymowania osób w uza-

sadnionych przypadkach w celu 
ustalenia ich tożsamości, 

3) ujęcia osób stwarzających 
w sposób oczywisty bezpośred-
nie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzkiego, a także dla mienia 
i niezwłocznego doprowadzenia do 
najbliższej jednostki Policji, 

4) nakładania grzywien w po-
stępowaniu mandatowym za 
wykroczenia określone w trybie 
przewidzianym przepisami o po-
stępowaniu w sprawach o wykro-
czenia,

5) dokonywania czynności wy-
jaśniających, kierowania wnio-
sków, o ukaranie do sądu, oskar-
żania przed sądem i wnoszenia 
środków odwoławczych - w trybie 
i zakresie określonymi w Kodeksie 
postępowania w sprawach o wy-
kroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich 
unieruchamiania przez blokowa-
nie kół w przypadkach, zakresie 
i trybie określonymi w przepisach 

o ruchu drogowym, 
7) wydawania poleceń, 
8) żądania niezbędnej pomocy 

od instytucji państwowych i sa-
morządowych, 

9) zwracania się, w nagłych 
przypadkach, o pomoc do jedno-
stek gospodarczych, prowadzą-
cych działalność w zakresie uży-
teczności publicznej oraz organi-
zacji społecznych jak również do 
każdej osoby o udzielenie doraźnej 
pomocy na zasadach określonych 
w ustawie o Policji,

10) obserwowania i rejestrowa-
nia przy użyciu środków technicz-
nych obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych

Strażnik może stosować środ-
ki przymusu bezpośredniego 
wobec osób uniemożliwiających 
wykonywanie przez niego zadań 
określonych w ustawie. Środka-
mi przymusu bezpośredniego, 
o których mowa powyżej, są:

1) siła fizyczna w postaci chwy-
tów obezwładniających oraz po-
dobnych technik obrony, 

2) kajdanki, 

3) pałki obronne wielofunkcyj-
ne, 

4) psy obronne, 
5) paralizatory elektryczne, na 

które jest wymagane pozwolenie 
na broń w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji,

6) ręczne miotacze gazu. 

Strażnik może stosować jedy-
nie środki, wykazane powyżej, 
odpowiadające potrzebom wy-
nikającym z istniejącej sytuacji 
i niezbędne do osiągnięcia pod-
porządkowania się wydanym po-
leceniom. Środki te powinny być 
stosowane w sposób możliwie naj-
mniej naruszający dobra osobiste 
osoby, w stosunku, do której zo-
stały podjęte. 

Małopolska Policja wraz z To-
warzystwem Ubezpieczeniowym 
“Warta” S.A. rozpoczęła wspólną 
akcję w województwie małopol-
skim, skierowaną przeciwko zło-
dziejom samochodów o nazwie 
“Noc-Stop”.

Program ten, adresowany jest 
do wszystkich posiadaczy samo-
chodów w Małopolsce. Jego isto-
tą, jest oznakowanie holograma-
mi pojazdów, których właściciele 
deklarują, że z reguły nie jeżdżą 
tymi samochodami w godzinach 
nocnych. Pojawienie się pojazdu 
z taką naklejką na ulicach mię-
dzy godziną 23.00 a 5.00 ma być 

Program przeciwdziałania kradzieżom samochodów

NOC – STOP
sygnałem dla patroli policji do za-
trzymania i wylegitymowania kie-
rowcy.

Warunkiem przystąpienia do 
akcji jest dobrowolne oznakowanie 
pojazdu specjalną naklejką z ho-
logramem w przypadku samocho-
dów osobowych:

-na przedniej szybie: w lewym 
dolnym rogu

-na tylnej szybie: w prawym 
górnym rogu

Natomiast w przypadku samo-
chodów dostawczych o masie cał-
kowitej do3,5t:

- na przedniej szybie: w lewym 
dolnym rogu

- na szybie w prawych drzwiach: 
w lewym dolnym rogu

Kierowcy pojazdów, oznakowa-
nych w ten sposób, a znajdujących 
się w wyznaczonych godzinach w 
ruchu muszą liczyć się z ewentu-
alną kontrolą Policji, dla której jest 
to sygnał, że samochód może po-
chodzić z kradzieży.

Naklejki z hologramem można 
otrzymać bezpłatnie we wszyst-
kich jednostkach Policji na terenie 
województwa małopolskiego (ko-
mendy powiatowe, miejskie oraz 
komisariaty) a także w siedzibie 
towarzystwa ubezpieczeniowego 
“Warta”.

Podczas trwania poprzedniej 
edycji programu “Noc stop” prowa-
dzonej na terenie Krakowa, żaden 
z oznakowanych samochodów nie 
został skradziony.

Uprawnienia strażników
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NIE LONDYŃSKA MGŁA
Mamy jesień, niskie ciśnienie 

powietrza sprawia, że przy grun-
cie snuje się coś co przypomina 
londyńską mgłę. Tak jednak nie 
jest i tenże stan nie przypomina w 
prastarym Krakowie londyńskie-
go City. Jest to po prostu gryzący 
w oczy i nozdrza dym, którym tru-
ją się mieszkańcy nie tylko naszej 
dzielnicy. Patrząc na dymiące ko-
miny, bynajmniej nie hut i fabryk, 
jak to dawniej bywało, widzimy, że 
z kominów domków jednorodzin-
nych wydobywa się trucicielskie 
medium. To spaliny z domowych 
palenisk i pieców kaflowych oraz 
kotłowni, gdzie niektórzy Kra-
kowianie niestety spalają wszel-
kiego rodzaju odpadki, szczątki 
organiczne, tworzywa sztuczne 
czy gumę. Spalanie we własnych 
piecach wszystkiego co się da, 
zwłaszcza tworzyw sztucznych 
(czytaj butelki po napojach i wor-
ki foliowe) powoduje wydzielanie 
nadzwyczaj trujących substancji. 
Oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem niesie tragiczne skut-
ki dla wszystkich. Chroniczne 
choroby laryngologiczne zwłasz-
cza naszych dzieci (ileż to razy le-
karz zaleca uzdrawiającą zmianę 
klimatu), zapalenia krtani, tcha-
wicy, astma czy w końcu rak – to 
wszystko brzmi jak wyrok.

Spalając odpadki, doprowadza-
jąc do emisji szkodliwego dymu 
sami sobie szkodzimy.

Wokół wysokiej zabudowy je-
denastopiętrowych bloków miesz-
kają niestety Bronowianie, dla 
których zdrowie bliźnich nic nie 
znaczy. Gryzący dym rozchodzi 
się pomiędzy blokami, niektó-
rzy swoje okna mają w najbliż-
szym sąsiedztwie kominów, gdzie 
w najlepszym przypadku spalany 
jest pośledniej jakości zasiarczo-
ny węgiel.

Dość narzekania i ponurych 
wizji, poruszam temat do dysku-
sji dla rajców miejskich, parla-
mentarzystów, urzędników odpo-
wiednich wydziałów zajmujących 
się ochroną środowiska jak i nas 
wszystkich – mieszkańców Kra-
kowa.

Dlaczego w metropo-
liach europejskich można 
oddychać czystym powie-
trzem? Odpowiedź jest 
prosta. Mieszkańców po 
prostu stać na to, aby mieć 
w swoich mieszkaniach 
nowoczesny sterowany 
termostatycznie z auto-
matyką system ogrzewa-
nia i ani przez chwilę nikt 
z nich nie myśli o spala-
niu w swoich piecach od-
padków, (bo zresztą nie 
da się tego zrealizować). 
Ich kominki z zamkniętą komo-
rą spalania nie służą do spalania 
np. pociętych opon.

Jaki mamy w Polsce dotych-
czasowy stan prawny dotyczący 
problemu zanieczyszczenia atmo-
sfery? 

Strażnicy miejscy mogą doko-
nać kontroli, czy mamy podpisa-
ną umowę na wywóz śmieci.

Każdy z nas z powództwa cy-
wilnego może wnieść pozew sądo-
wy o tzw. immisję bezpośrednią, 
polegającą na skierowaniu pew-
nych substancji na grunt sąsiedni 
za pomocą specjalnych urządzeń 
(czytaj dymów z kominów), czy-
li o czynienie szkody sąsiedzkiej 
przez emitowanie do atmosfery 
szkodliwych spalin.

Myślę o uświadomieniu nam 
wszystkim o szkodliwości komi-
nowych wyziewów, jak i też zasyg-
nalizowanie szeroko rozumianej 
władzy, aby przez wprowadzenie 
odpowiednich regulacji prawnych 
wpłynąć na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego.

Ze strony rządzących oczeki-
walibyśmy dofinansowania do 
ekologicznych, nowoczesnych sy-
stemów grzewczych (na przykład 
instalacji gazowej z kotłem dwu-
funkcyjnym, kondensacyjnym, 
z zamkniętą komorą spalania 
i nowych, większych grzejnikach 
pozwalających ogrzewać nisko-
temperaturowo o zużyciu gazu 
1m sześć./godz.). Dotacje powin-
ny sięgać co najmniej 50 % kosz-
tów inwestycji, a nie jak dawniej 
za zlikwidowanie pieca, po eks-

pertyzie kominiarskiej otrzymać 
można było kilkaset złotych za 
palenisko.

Również wszyscy widzimy, że 
koszty gazu i energii elektrycznej 
do celów grzewczych są zupełnie 
nie dostosowane do naszych za-
robków, a zwłaszcza emerytur lu-
dzi starszych.

Paranoiczna wydaje się rów-
nież sytuacja w Zakopanem, gdzie 
ludzie korzystający z darmowej 
energii ciepłych źródeł ze zboczy 
Antałówki, obecnie uruchamia-
ją ze względu na wzrost kosztów 
swoje dawne kotłownie węglowe.

Wracając na nasze podwórko 
– zlikwidowano przecież dymiące 
kotłownie osiedlowe, uczyniono 
to, aby wyeliminować z atmosfery 
szkodliwe spaliny. 

Elektrociepłownia w Łęgu ma 
zastosowane nadzwyczaj skutecz-
ne filtry chroniące środowisko, 
część z nas mogłaby korzystać 
z ciepła z EC, ale przy obecnych 
cenach, ciągi ciepłownicze po-
między domami jednorodzinnymi 
służą tylko do odmrażania chod-
ników ponad nimi.

Reasumując, można by się za-
stanowić, czy w XXI wieku w du-
żych aglomeracjach miejskich 
w Polsce nie powinno się przez 
odpowiednie regulacje prawne 
i dotacje do ogrzewania stworzyć 
możliwości wprowadzenia zakazu 
używania palenisk węglowych, 
przy dostosowaniu cen gazu 
i prądu do celów grzewczych oraz 
ciepła z elektrociepłowni do moż-
liwości finansowych obywateli.

Jacek Rachwał

fot. Ilona Stus
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LISTOPADOWE REFLEKSJE
Mgła listopada żałobna
cierniem na krzyżach spowita
obok ktoś - 
ktoś po prostu
stał i z kimś rozmawiał - 
ktoś już odszedł

gest pojednania
wśród drzew
strażników cmentarnych
drży w ekranie powieki
i zamyśleniem staje

mgła jakby tuliła
ludzkie odwieczne żegnanie.

Zaduszki ‘92

I znów kolejne requiem
listopadowe proste
i znów w kolejnych ogniach
pomnę czas
rozstań - zostań

non omnis moriar
dziwny refren
przez strofy wieków
i pokoleń

w złoceniu liście - 
trwa modlitwa -
i tylko coraz więcej grobów
wiersze za mnie
pisze

Maciej Naglicki

NIEZAPOMNIANI PRZYJACIELE 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BRONOWIC

Zbliża się miesiąc listopad a wraz 
z nim Święto Zmarłych. Nadchodzi 
czas porządkowania mogił i grobów 
nie tylko najbliższych krewnych, ale 
przyjaciół i znajomych, którzy za swo-
jego życia okazywali nam serdecz-
ność i zrozumienie. Każdy z nas ma 
krąg bliskich osób, których nie ma 
już pośród nas, ale ciągle są w naszej 
pamięci. Tak niedawno jeszcze się do 
nas uśmiechali, obdarzali dobrym 
słowem, byli pełni życzliwości i zro-
zumienia. Doświadczamy obecności 
takich ludzi zarówno w swoim życiu 
prywatnym, jak też społecznym czy 
organizacyjnym. 

Jako prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic, pragnę czytelni-
kom Gazety Bronowickiej przypo-
mnieć sylwetki kilku naszych przy-
jaciół, których znali jako dobrych 
sąsiadów, radnych czy znajomych. 
Osoby te były związane także z na-
szym Stowarzyszeniem, uczestnicząc 
w pracach zarządu TPB okazywały 
nam wiele sympatii i serdeczności, 
a przede wszystkim zawsze służyły 
radą i pomocą. Pokochali Bronowi-
ce, była to ich druga „mała ojczy-
zna”.

Do grona przyjaciół TPB należał 
mgr inż. Leszek Pilawski. 

Z wykształcenia projektant, pra-
cujący na potrzeby przemysłu komu-
nikacyjnego. Zamieszkał w Bronowi-
cach Małych w 1967 r. i choć pocho-
dził z dalekiego Brzozowa, pokochał 
je całym sercem. Zaangażowany 
w pracę społeczną na ich rzecz wal-
czył o niedopuszczenie do nadmiernej 
urbanizacji Bronowic, zachowanie 
ich historycznego charakteru z po-
szanowaniem dla funkcjonującego 
prawa. W 1994 r. pracował w zespole 
ds. Inicjatyw Mieszkańców, przygoto-
wując Jubileusz 700-lecia Bronowic  
z ramienia Rady Dzielnicy VI. Two-
rząc powyższy zespół dotarł do nas, 

fot. Ilona Stus
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ludzi młodych. Zaangażował nas 
w działania i prace związane z jubi-
leuszem. Właśnie w tym zespole po-
wstał pomysł konkursu na najład-
niejszy ogródek przydomowy, który 
jest rozstrzygany podczas corocznych 
obchodów Święta Ulicy Tetmajera. 

W tym też czasie został wydany 
pierwszy numer Bronowickich Ze-
szytów Historyczno-Literackich, a po 
zakończeniu prac związanych z jubi-
leuszem zaistniały warunki, aby mo-
gło powstać Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic. 

Pan Leszek był człowiekiem nie-
zwykle życzliwym, pełnym energii, 
otwartym na ludzi i ich problemy. 
Dane mu było tworzyć zręby i podsta-
wy działania naszego Stowarzysze-
nia, które rozpoczęło swoją działal-
ność w 1995r. Jako członek zarządu 
przepracował z nami 4 lata. Uczył nas 
społecznego patrzenia i działania na 
rzecz Bronowic. Pracy w zespole, któ-
ry przez swoją wspólnotę powinien 
być silny i zdecydowany w działaniu. 
Uczył wzajemnej odpowiedzialności  
i lojalności. Wskazywał problemy, 
którymi winno zająć się TPB. Były to: 
likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
troska o zabytki, przybliżanie histo-
rii i tradycji Bronowic nie tylko ich 
mieszkańcom. Pana Leszka nie ma 
pośród nas już 8 lat. 

Kolejną osobą, którą pragnę 
wspomnieć w ten zaduszkowy czas 
to Andrzej Lechowski. Przybył do 
Krakowa z Beździedzy z okolic Jasła. 
Studiował filologię polską na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Całe swoje 
życie zawodowe związał z Biblioteką 
Jagiellońską. W końcowym okresie 
pracy był jej wicedyrektorem. Od 
początku powstania samorządu lo-

kalnego i Rady Dzielnicy VI, włączył 
się w pracę w Komisji Kultury. Inte-
resował się historią Bronowic Małych 
i dziejami Młynówki Królewskiej. 
Prowadził żmudne poszukiwania 
archiwalne. Szukał materiałów do-
tyczących historii Bronowic Małych. 
Odnalazł między innymi akt lokacyj-
ny Bronowic z 8 maja 1294r. Odna-
lezienie tego dokumentu przyczyniło 
się do podjęcia przez Radę Dzielnicy 
VI organizacji Jubileuszu 700-le-
cia lokacji Bronowic. Jest autorem 
jak na razie jedynego całościowego 
opracowania historii o Bronowicach 
Małych. Na jubileusz zostały wyda-
ne następujące opracowania: Bro-
nowice. Jubileusz 700-lecia lokacji 
oraz Kalendarium dziejów Bronowic. 
Wiele zagadnień omówionych przez 
A. Lechowskiego w jego publikacjach, 
przybliża i pogłębia w Bronowickich 
Zeszytach Historyczno-Literackich 
zespół redakcyjny. Inicjatorem wyda-
nia BZHL była Rada i Zarząd Dzielni-
cy VI. Od ukazania się tych publika-
cji minęło 13 lat.

Przyjacielem naszego Stowarzy-
szenia, a nade wszystko Bronowic był 
Antoni Jemielity, który zmarł w mar-
cu tego roku. Do Krakowa przyjechał 
na studia z dalekiej Łomży i już pozo-
stał. Z wykształcenia architekt, pro-
jektował obiekty użyteczności pub-
licznej. Kiedy dane mu było ponad 
30 lat temu zamieszkać na osiedlu 
Widok w Bronowicach Małych, zwie-
dził je „wszerz i wzdłuż”. Poznał ich 
kulturę, tradycję i przyrodę, a przede 
wszystkim ludzi, którzy mieszkali tak 
jak on, na „Widoku”. Zaangażował 
się w działalność społeczną dzieląc 
się w niej swoimi doświadczeniami 
zawodowymi projektanta i architek-
ta. Na Bronowice spoglądał z zawo-
dowego punktu widzenia, ale nie był 
zwolennikiem ich zabudowywania. 
Na każdym etapie swojej działalności 
społecznej, czy to w Radzie Dzielni-
cy VI w Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego, czy w Zarządzie TPB, 
zawsze je ochraniał. Widział w Bro-
nowicach wiele atrakcyjnych terenów 
zielonych w rejonie Młynówki Królew-
skiej, Fortu Mydlniki, Wróżnej Góry, 
Źródełka czy terenów za Krzyżem pod 
Lipką, które odpowiednio zagospoda-
rowane np. przez wytyczenie pieszych 
tras turystycznych czy rowerowych 
mogłyby stać się miejscem spacerów 
dla mieszkańców Krakowa. Dążył do 
zachowania tych terenów w całości 
na cele rekreacyjne. Niestety pla-
ny arch. Jemielitego nie spełnią się 

w całości. Wydaje się, że był jednym 
z niewielu ludzi doceniających histo-
ryczno - kulturowe oraz przyrodnicze 
dziedzictwo Bronowic. Stało się fak-
tem, że w większości Bronowice będą 
zabudowane i nie powstanie tutaj 
budownictwo jednorodzinne tak cha-
rakterystyczne dla tego miejsca. Kil-
kupiętrowe bloki kompletnie zniszczą 
tą dotychczasową ostoję ciszy i spo-
koju. Powstanie jednak piesza trasa 
Szlak historii i tradycji projektowana 
jeszcze w czasie uczestniczenia pana 
Antoniego w pracach zarządu TPB 
w 2004 i w 2005 roku. Cieszymy się, 
że choć namiastka jego planów urze-
czywistni się.

W osobie A. Jemielitego nasze 
Stowarzyszenie straciło przyjaciela, 
który rozumiał znaczenie Bronowic 
zarówno w kontekście historycznym 
jak i urbanistycznym. Zdawał so-
bie sprawę z zagrożenia, jakim jest 
brak planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu dla Bronowic. To 
on starał się zmienić podejście TPB 
z zachowawczego na obronny, aby-
śmy zdecydowanie bronili i dążyli do 
zachowania krajobrazu historyczno 
- kulturowego Bronowic Małych, by 
TPB „walczyło” o Bronowice. Był mą-
dry i życzliwy. Nie bał się podejmo-
wać trudnych decyzji. 

Dzisiaj widzę, jak ważne dla To-
warzystwa Przyjaciół Bronowic było 
spotkanie i współpraca z panem An-
tonim. Ile przekazał nam swojej wie-
dzy i uwrażliwił na różnorakie zagro-
żenia wypływające z braku poszano-
wania dla przeszłości i ciągłej pogoni 
ludzi za urojonym „zyskiem”. 

 Barbara Miszczyk

fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus
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TRAMWAJEM I AUTOBUSEM  
DO BRONOWIC MAŁYCH

Szanowni mieszkańcy Dzielnicy 
VI Bronowice - od miesiąca wrześ-
nia br. na autobusach i tramwajach 
zmierzających do pętli tramwajowej 
przy zbiegu ulic Na Błonie i Bali-
ckiej – zwanej dotychczas Bronowi-
ce Nowe - pojawiła się nazwa Brono-
wice Małe.

Nie jest to nazwa nowa, ale po-
wrót do nazwy tożsamej dla miej-
sca, w którym żyjemy. Od ponad 10 
lat sprawa nazwy pętli tramwajowej 
budziła sprzeciw mieszkańców Bro-
nowic Małych, którym to ówczesne 
MPK zafundowało – bez żadnych 
konsultacji – nową nazwę nie ma-
jącą żadnego uzasadnienia z histo-
ryczną nazwą dawnej – o 700-letniej 
tradycji - wsi Bronowice Małe.

Dopiero w tym roku dzięki zdecy-
dowanej postawie wielu osób zwią-
zanych z Towarzystwem Przyjaciół 
Bronowic a w szczególności Wojcie-
cha Hausnera, radnego Miasta Kra-
kowa i Ewy Nowak, radnej Dzielnicy 
VI, a także woli Zarządu Dzielnicy 
VI, zaistniały warunki umożliwiają-
ce przywrócenie nazwy Bronowice 
Małe. Dzięki temu Zarząd Trans-
portu Publicznego wprowadził po-
wyższe zmiany.

Pan Hausner w swej interpelacji 
do Rady Miasta Krakowa domagał 
się ochrony tradycyjnych nazw jako 
dziedzictwa kulturowego Krakowa.  
Wskazuje, że: „istnieją w Krako-
wie, zwłaszcza na terenach daw-
nych podkrakowskich wsi, nazwy 
pewnych obszarów, które są jedy-
nym świadectwem przeszłości. Dla 
mieszkających tam ludzi, zwłaszcza 
tych zakorzenionych od wielu po-
koleń, podważaniem ich tożsamo-
ści jest wprowadzanie nazw obcych 
i usuwanie ze świadomości i pamięci 
nazw tradycyjnych”. Przykład takiej 
sytuacji zaistniał w Bronowicach 
Małych. Kilka lat temu, dla wybu-
dowanego w Bronowicach Małych 
osiedla Widok i dla końcowej pęt-
li tramwajowej pojawiła się nazwa 
Bronowice Nowe, a jest to niemalże 
centrum osadnicze dawnych Brono-
wic Małych.

Powrót tej nazwy zapewne nie 
jest zrozumiały dla mieszkańców 
naszej dzielnicy, którzy przybyli do 

nas z różnych miejsc i zamieszkali 
tutaj trzydzieści, dwadzieścia czy 
dziesięć lat temu, a przede wszyst-
kim tych, którzy urodzili się w tym 
czasie. Mieszkańcy ci nie są oswoje-
ni z tą nazwą, ponieważ już wtedy 
była ona rugowana z codziennego 
i urzędowego języka. Często mówiąc 
o Bronowicach Małych ludzie nowo 
osiedleni czy z „miasta” zapominali 
dodać do nazwy Bronowic przymiot-
nik „Małe”. Tak z Bronowic Małych 
„powstały” Bronowice, stąd był już 
tylko krok do Bronowic Nowych. 
Nowo powstałe osiedla mieszkanio-
we też zacierały nazwę dawnej wsi, 
na której terenach powstawały. Wia-
domo, że tereny te są włączone od 
ponad 60 lat do Krakowa, ale ich 
historyczna nazwa brzmi Bronowice 
Małe i ją winniśmy zachować.

W Bronowicach Małych na prze-
strzeni ich ponad 700-letniej histo-
rii miało miejsce wiele wydarzeń 
historycznych; to tutaj w 1518 r. 
przyjechał król Zygmunt Stary po-
witać księżniczkę Bonę Sforcę, swo-
ją przyszłą małżonkę. Król Zygmunt 
August wyznaczał komisje do zba-
dania, kto był winien naprawić most 
na rzece Rudawie. Król Jan Kazi-
mierz w 1657 r. mieszkał w dworze 
Mariackim, czekając na uporząd-
kowanie Krakowa, po opuszczeniu 
go przez Szwedów. W 1817r. w Bro-
nowicach Małych powstała szkoła 
początkowa. Tutaj miało miejsce 
wesele Lucjana Rydla z Jadwigą 
Mikołajczykówną, stanowiące kan-
wę dramatu narodowego „Wesele”  
S. Wyspiańskiego. Do Bronowic Ma-
łych zjeżdżali na plenery młodopol-
scy malarze. W Bronowicach Małych 
zamieszkał, żył i pracował Włodzi-
mierz Tetmajer. Odwiedzali go, a za-
razem Bronowice Małe gen. Józef 
Haller, marszałek Polski i Francji 
Ferdynand Foch. Do czasów włącze-
nia do Krakowa tj. do 1941r. nazwa 
gminy zbiorowej to Bronowice Małe.

Wielkim orędownikiem uprawo-
mocnienia nazwy Bronowice Małe 
była pani Maria Rydlowa, tu urodzo-
na, obecnie kustosz w Muzeum Mło-
dej Polski mieszczącego się w Ryd-
lówce w Bronowicach Małych. Właś-
nie turyści zmierzający do naszego 

muzeum mieli problem z dotarciem 
do niego, kiedy nazwa końcowej  
pętli tramwajowej brzmiała Brono-
wice Nowe. Pani Rydlowa niejed-
nokrotnie podejmowała ten prob-
lem na łamach prasy krakowskiej, 
a także w 11 numerze Bronowickich 
Zeszytów Historyczno - Literackich. 
Artykuł ten wiele może wyjaśnić 
napływowym mieszkańcom naszej 
dzielnicy. O historii i zasięgu tery-
torialnym Bronowic Małych tak pi-
sze:

„Dawniej Bronowice Małe obej-
mowały obszar od ulicy Rydla, daw-
nej Rogatki po Mydlniki, od Woli 
Justowskiej po Bronowice Wielkie. 
Skąd nazwa Rogatka? - jeszcze kil-
kanaście lat po Pierwszej Wojnie 
Światowej, przy ulicach wjazdowych 
do miasta mieściły się Rogatki. Ro-
gatka bronowicka mieściła się przy 
obecnej pierwszej pętli, tu gdzie 
teraz stoi dom z apteką. Rogatko-
wy pracownik magistratu pobierał 
opłaty od wjeżdżających do miasta 
furmanek. Pamiętam jak rodzice 
opłacali rogatkowe, kiedy jechali 
ze mną do dentysty, czy do lekarza 
do Krakowa. Nie pamiętam, kiedy 
zlikwidowano te opłaty, zapewne 
gdzieś około 1935 roku.

Bronowice Małe w latach trzy-
dziestych obejmowały oprócz starej 
wsi położonej za torami kolejowymi 
w rejonie dzisiejszej ulicy Pod Strze-
chą i Włodzimierza Tetmajera jesz-
cze kilka małych osiedli, połacie pól 
uprawnych chłopskich i pańskich. 
Pola pańskie znajdowały się jak 
najbliżej dworu [obecnie na miejscu 
tym stoi kościół pw. św. Antoniego] 
należącego do kościoła Mariackiego. 
Były łąki pańskie i chłopskie, były 
pastwiska. Z nazw osiedli pamiętam 
idąc od Krakowa: osiedle domków 
parterowych „Pod Rogatką”, osiedle 
domów „Pod Koleją”, przy ul. Garn-
carskiej (obecnie ulica Balicka), na 
Skotnicy, Błonie, domy na końcu wsi  
„Pod Przejazdem”. Oprócz osiedli 
były pola na Piaskach, na Wądolu, 
były Wągrody, Sinowe doły, pastwi-
sko z jeziorem i laskiem na Wróżnej 
(...) W dwudziestoleciu, kiedy Brono-
wice Małe już zaczęły się zabudowy-
wać, kiedy zostały siedzibą gminy 
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zbiorowej, po raz pierwszy nadano 
ulicom nazwy. Z tego okresu pocho-
dzą nazwy ulic: Wesele, Złoty Róg, 
Zaczarowane Koło, Włodzimierza 
Tetmajera, Lucjana Rydla. (...) Po 
prawej stronie ulicy Balickiej idąc 
do miasta rozsiadło się Osiedle Wi-
dok. Nazwa osiedla pochodzi od ma-
łej uliczki Widok, kiedyś z rzeczywi-

ście pięknym widokiem, ciągnącej 
się od wzniesienia na ulicy Balickiej 
do Młynówki - rzeki już nie istnie-
jącej. Po rzece została tylko nazwa 
ulicy Zarzecze.

Osiedle zbudowano na polach 
dworskich, które od chłopskich pa-
stwisk zwanych kiedyś Skotnicą od-
dzielała droga zwana także Skotnicą 

– dziś to ulica Na Błonie wskazująca 
tylko kierunek.”

W imieniu mieszkańców Bronowic 
Małych i Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się przywrócenia hi-
storycznej nazwy Bronowic Małych.

Barbara Miszczyk 
prezes TPB 

co w oczywisty sposób, poprzez 
wzrost ilości mieszkańców oraz 
pojazdów, wpływa na wzrost licz-
by przestępstw oraz innych zda-
rzeń wymagających szybkiego 
działania.

Podobna sytuacja dotyczy 
Dzielnicy V oraz VII, ponieważ 
dzisiaj komisariaty Policji i Stra-
ży Miejskiej znajdują się na tere-
nie Dzielnicy IV. Dlatego wspólnie 
z tymi dzielnicami wystąpiliśmy 
z inicjatywą, której celem jest po-
zyskanie terenów pod budowę 
komisariatów zarówno Policji jak  
i Straży Miejskiej, lub też zaad-
aptowanie istniejącego budynku 
na te potrzeby. Radni Dzielni-
cy VI przyjęli inicjatywę poda-
jąc konkretne miejsca zarówno 
w naszej dzielnicy, jak również  
w Dzielnicy V i VII. Zdaniem służb 
najlepszym umiejscowieniem ko-
misariatów byłoby osiedle Widok. 
Teren obecnego amfiteatru lub koło 
szkoły (od strony ul. Na Błonie). 
Wskazaliśmy również miejsce przy 
ul. Balickiej. Zwróciliśmy również 

BEZPIECZNA DZIELNICA

uwagę na tereny dzisiejszej jed-
nostki wojskowej znajdującej się 
przy ul. Rydla. 

Służby mundurowe zyskałyby 
miejsce, które byłoby nowoczesne 
i umożliwiające szybką interwen-

cję. Natomiast nie-
wątpliwą korzyścią 
dla mieszkańców 
pobliskich dzielnic 
byłby dogodny do-
jazd zarówno tram-
wajem, autobusem 
jak i samochodem. 
Mieszkańcy Dzielni-
cy VI mogliby rów-
nież pieszo dotrzeć 
do komisariatu. 

Nie są to wszyst-
kie możliwe loka-
lizacje, dlatego też 
radni Dzielnicy V 
i VII przedstawią 

swoje propozycje. Po zapoznaniu 
się z wszystkimi propozycjami wy-
bierzemy optymalne rozwiązanie  
i będziemy ubiegać się o przekaza-
nie terenu na ten cel.

Należy również podkreślić kwe-
stie związane z dotychczasowymi 
warunkami pracy służb odpowie-
dzialnych na nasze bezpieczeń-
stwo. Ograniczona ilość sanitaria-
tów, szatni, a także niewystarcza-
jąca ilość i niski standard pokoi, 
w których wykonuje się obowiązki 
służbowe i przyjmuje interesantów 
na pewno nie wpływa pozytywnie 
na jakość pracy policjantów i od-
biór społeczny.

Nie bez znaczenia pozostaje 
sprawa troski o możliwość szyb-
kiego i dogodnego zgłoszenia prob-
lemu przez każdego z nas.

  
Grzegorz Marzec

dokończenie ze str. 3

fot. Ilona Stus
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

HARMONOGRAM AKCJI ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
- KRAKÓW 2007  

Na wyznaczonych ulicach, w poszczególnych dniach i 
miesiącach mieszkańcy mogą w godzinach 18-20 wystawiać 
przed posesje zużyte meble i sprzęt AGD oraz inne odpady 
wielkogabarytowe. Samochód MPO będzie odbierał te od-
pady w godzinach 20-22.

LISTOPAD w II poniedziałek miesiąca na ulicach: 
Bronowicka, Górna, Złoty Róg, Walka Walewskiego, Roda-
kowskiego, Zielony Most, Katowicka, Radzikowskiego, Pasternik, 
Wł. Żeleńskiego, Tetmajera, Pod Strzechą, mjr. Łupaszki.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
w Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124a
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS Bronowianka)
I poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-17.30 pok.102

Tu znajdziesz pomoc w przypadku przemocy w rodzinie:
www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta: Bronowice Małe – św. Antoniego 
z Padwy, ul. Pod Strzechą 16: 7, 10, 12 (IX-VI, 18).
Os. Widok – św. Jana Kantego, ul. Jabłonkowska 18: 7.30, 9, 10.30, 
12, 13.15, 17, 18.30, 21 (IV – X); 7.30, 9, 12, 18.30, 21 (VII – VIII).
Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 9, 
10.30, 12, (IX – VI, 13), 18, (VI – VIII, 19).
Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7.30, 10, 12, 18.

DRODZY CZYTELNICY
Prosimy o nadsyłanie tematów, które Państwa zdaniem powinny  

znaleźć się w Gazecie Bronowickiej oraz informacji o wydarzeniach, 
o których chcielibyście przeczytać.

Dziękujemy.
Redakcja Gazety Bronowickiej

KOMISARIAT POLICJI IV W KRAKOWIE
30-045 Kraków ul. Królewska 4, tel.(012) 61-52-913
30-315 Kraków ul. Radzikowskiego 29 , tel. (012) 61-51-109

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Informujemy, iż ostateczny termin składania wniosków o wymianę 

książeczkowych dowodów osobistych nie uległ zmianie i upływa 31 
grudnia 2007r.

Do dnia 31 marca 2008r. zachowują ważność jedynie te 
książeczkowe dowody osobiste, których posiadacze złożyli wnioski o 
wydanie nowych dokumentów do dnia 31 grudnia 2007r.

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego od osób 
obłożnie chorych i kalekich w miejscu ich pobytu następuje po przed-
stawieniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
chorobę lub kalectwo uniemożliwiające poruszanie się oraz uiszczeniu 
opłaty za wydanie dowodu osobistego.

ZAPISY NA TERMIN W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE 
DOWODU OSOBISTEGO: MIESZKAŃCY DZIELNIC I -VII (Śródmieście 
i Krowodrza): mogą umówić się na termin złożenia wniosku o wydanie 
dowodu osobistego telefonicznie pod nr telefonu: (012)61 69 140 lub 
na stanowisku nr 57 (I piętro) w Centrum Administracyjnym przy al. 
Powstania Warszawskiego 10, w godzinach 8.00 -15.30. 

Zgłoszenia należy składać:
- mieszkańcy Dzielnic I - VII (Śródmieście, Krowodrza) Referat Ewi-

dencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I – VII: 30-549 
Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10 Centrum Administracyjne 
box 73-75, e-mail: eznekiew@um.krakow.pl
• przyjmowanie wniosków – box. nr 73-75 tel. (012) 616-9125, (012) 
616-9126, (012) 616-9127
• wydawanie dowodów osobistych – box nr 76, 77 tel. (012) 616-943, 
(012) 616-9141 
Ewa Eznekier - Bidzińska - tel. (012) 616-9333, fax: (012) 616-9344

Informacje na temat opłat
Opłata za wydanie dowodu osobistego – 30 zł.
Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie dowodu oso-
bistego w kasie Urzędu Miasta Krakowa:
Centrum Administracyjne, al. Powstania Warszawskiego 10, parter 
lub I piętro; ul. Wielicka 28A, parter;
os. Zgody 2, parter  lub na rachunek bankowy Urzędu: opłata za 
wydanie dowodu osobistego - Bank BPH S.A. 40 1060 0076 0000 
3310 0002 5316.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego na formularzu stanowiącym 

załącznik do procedury.
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 

45 mm. 
3. Dowód osobisty, w przypadku jego wymiany.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) – w przypadku osób, które 

nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza Krakowem.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) wraz z adnotacją o ak-

tualnie używanym nazwisku – jeśli akt nie został sporządzony w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie (dla osób pozostających w 
związku małżeńskim, rozwiedzionych, wdowców i wdów).

6. Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się doku-
mentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe wnios-
kodawcy zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji 
dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

Program działalności Klubu Kultury “Mydlniki” na miesiąc listopad 2007
Piątek 9 listopada godz. 17.00
WERNISAŻ WYSTAWY “Kwiaty młodopolską pastelą” - malarstwo 
Krystyny Morańdy
oraz WIECZÓR ARTYSTYCZNY “Wyspiański i jego czas” z udziałem 
Alicji Kondraciuk i poetów Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wsz-
elakich; glossa “Młoda Polska i Wyspiański w anegdocie” oraz prow-
adzenie: Maciej Naglicki
Wstęp wolny
Niedziela 11 listopada godz. 17.00
WIECZÓR ŚRODOWISKOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI “Serca dla Niepodległej”
W programie: występ chóru “Schola Cantorum Mydlnicensis”, Koła 
Teatralnego Klubu Kultury “Mydlniki”; recytacje oraz prowadzenie: 
Wojciech Habela
Wstęp wolny

Niedziela 18 listopada godz. 11.00
PORANKI Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
W cyklu “Rodziny artystyczne” recital rodziny Daszkiewiczów. W pro-
gramie utwory H. Wieniawskiego. 
Wstęp wolny
Wtorek 20 listopada godz. 15.00
WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ “MYDLNICZANIE”
Udział mydlnickiego Zespołu w imprezie “Osadzenie Chochoła”
Muzeum Młodej Polski
Czwartek 22 listopada godz. 17.00
BARDOWIE I POECI 
Recital Roberta Marcinkowskiego - poety, kompozytora, architekta 
(członka ZLP i STA-L) Prowadzenie Maciej Naglicki.
Wstęp wolny
Czwartek 29 listopada godz. 16.00
ANDRZEJKI
Impreza Klubu Seniora, (Impreza zamknięta)
Piątek 30 listopada godz. 17.00
ANDRZEJKI 
Impreza Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich
(Impreza zamknięta) 
Klub Kultury „Mydlniki” ul. Balicka 289 Kraków tel.(012) 637 97 12
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rozrywka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 18:45–19:45 
wtorek – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
9:00–10:00 
środa – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10:00–11:00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10:00–11:00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17:30–18:30. 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

Skład, łamanie i druk:
GEOINFO – Krakowski Zespół 
Ekspertów Sp. z o.o.
tel. (0-12) 413-75-30

POZIOMO:
1. roślina wykorzystywana do 
produkcji Tequili
 3. Z ich wyrobu słynie Kalwaria
 5. popularna gra liczbowa
 7. państwo w Azji Południowej
 9. pochodzenie, rodowód
10. zorganizowany wyjazd dzieci 
na wakacje
11. bieg na dystansie 42195 km
14. można tam było pójść ze 
Stachurą i zapomnieć wszystko
18. recytacja
19. nie krzywa

PIONOWO:
2. widziana nocą na 
bezchmurnym niebie

Wypełnij plansze cyframi od 
1 do 9 tak, aby w tym samym 
wierszu, w tej samej kolumnie, 
oraz w każdym sektorze 3x3 
zaznaczonym pogrubioną li-
nią, znajdowała się tylko jedna 
taka sama cyfra. Ta sama cyfra 
nie może, w żadnej kolumnie, 
wierszu, lub oznaczonym sek-
torze powtórzyć się dwa razy.

 3. lichy
 4. jezioro na Węgrzech
 6. porozumienie, sojusz
 7. inaczej kulig
 8. największa z ropuch
12. np. kosmiczna 2001 lub epos 
grecki
13. nie proza
15. odnawianie mieszkania
16. raj dla narciarzy w Beskidzie 
Żywieckim
17. osoba kontrolująca, np.w In-
ternecie oceniająca jakość komen-
tarzy na stronie www.

6 2 3

8 2 6 7

7 5 8 1 4

6 3 5

5 2 4

1 8 3 4

2 7 6

4 8 3 7

7 5 2

3. 4.

1. 2. 6.

5.
7.

8.

9. 10.

11. 12.

16. 17.
13. 14. 15.

18.

19.
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EURO 2012
W dniach 16-17 października 

br. na boisku KS Bronowianka od-
był się Międzynarodowy Turniej 
Juniorów o Puchar Euro 2012. Im-
preza została zorganizowana przez 
Zespół Społecznych Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sporto-
wego w Krakowie oraz MKS SMS 
Kraków. Zostały zaproszone dru-
żyny: Szkoła Sportowa z Lwowa, 
Futbolowy Klub Karpaty Lwów, 
MŠK Žilina, MKS SMS Kraków, Wi-
sła Kraków S.S.A, MKS Cracovia 
S.S.A. Niestety goście z Ukrainy 
nie przybyli na turniej, ponieważ 
nie otrzymali wiz. 

Po fascynującej i wyrównanej 
walce pierwsze miejsce w turnie-
ju zajęła Cracovia, drugie – Orły 
Rzeszów, natomiast trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna MŠK Ži-
lina. W ramach turnieju odbyło 
się ponadto ślubowanie uczniów 
klas pierwszych Szkół Mistrzo-
stwa Sportowego oraz Seminarium 
Euro 2012.

  Grzegorz Marzec
Zdjęcia: Grzegorz Marzec


