MIESIĘCZNIK RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
Nr 134-135 marzec 2010

egzemplarz bezpłatny

ISSN 1426-5022

STANIE POMNIK W BRONOWICACH

WESOŁYCH ŚWIĄT
SZEŚCIOLATKI
W SZKOLNEJ ŁAWCE
WIELKANOCNE PRZEPISY

Gaze t a Bron o w ic k a
Życzenia

Spis treści
Życzenia ...........................................2
Sesje Rady Dzielnicy VI.............3-6
Pozimowe refleksje ........................6
Będą utrudnienia w ruchu ...........7
Witaj sześciolatku w szkole.........8
Dla tej Miłości maleńkiej..............9
Padło wiele ciepłych słów..............9
Droga do wiedzy ..........................10
Dzień Patrona w SP 50 ..............10
Grudzień u Kantego ....................11
Dzielnica w obiektywie..........11-13
Z opłatkiem w dłoni ...................14
Przesiąknięty folklorem .............14
W okrągłą rocznicę ....................15
Dla przeszłych i przyszłych
pokoleń ........................................16
O zbiorową pamięć młodych
Krakowian .....................................18
Samuel Bogumił Linde ...............19
Bronowicki dar,
bronowicki hołd.............................19
Wielkanocny kącik.......................21
Co, Gdzie, Kiedy .........................22
Krzyżówka ...................................23
Myśmy zimie się nie dali ..........24

Radosnych Świąt Wielkanocnych pełnych pokoju
i wiary oraz siły i nadziei w pokonywaniu
wszelkich życiowych trudności, jaką daje
Tajemnica Pustego Grobu Pańskiego.
Wesołego Alleluja w gronie Najbliższych
i mokrego Śmigusa Dyngusa.
życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice.

"Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz, Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz,
w wszelkim bycie zmartwychwstajesz. [...]
[...] Biją dzwony, trąby grają,
huczą gromy, wicher rwie.
Chwalbę Twoją dziś śpiewają,
Zmartwychwastały Boży Lwie!
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W następnym numerze:
• Najładniejsze palmy
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• Park Młynówka Królewska
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Niech czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie czasem
odradzania się nadziei .
Czasem śmiałego spojrzenia w przyszłość.
Czasem, dającym siłę do odważnych decyzji oraz mądrość
do właściwych wyborów.
				

Redakcja

Gazeta B r ono wi cka
Rada Dzielnicy

SESJA XXXVIII

a

a

XXXVIII

Sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się
17 grudnia. Podjęto pięć uchwał, z których większość
dotyczyła działek znajdujących się na terenie dzielnicy. Dwie z nich dotyczące wydzierżawiania części
działek przy ul. Bronowickiej na rzecz właściciela działek sąsiednich (uchwała nr XXXVIII/327/2009) oraz
w sprawie zbycie części działki przy ul. Bronowickiej
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (uchwała nr XXXVIII/328/2009)
zaopiniowano negatywnie.
Treść powyższych uchwał brzmi:

b
c

obszar "C"
(ok.8,9 ha)

c
obszar "A"
(ok. 12 ha)

XXXVIII/327/2009 w sprawie wydzierżawienia
części działek 107/19, 107/20 przy ul. Bronowickiej

b

c
c
c

c
obszar "B"
(ok. 7 ha)

c
c

XXXVIII/328/2009 w sprawie zbycia części działki nr 420/2 przy ul. Bronowickiej

c

b

b

c

Trzecią z uchwał dotyczącą działek zaopinowano pozytywnie:
XXXVIII/329/2009 w sprawie zbycia części działki nr 511/2 przy ul. Zarzecze
Celem jest poprawa warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej.

1 – PEŁNE SKRZYŻOWANIE- UL. RADZIKOWSKIEGO Z NOWĄ ULIΟ
CĄ LOKALNĄ
2 – WŁĄCZENIE UL. KATOWICKIEJ DO UL. ARMII KRAJOWEJ
Ο
3 – POŁĄCZENIE KOŁOWE NOWOPROJEKTOWANEJ ULICY LOKALΟ

XXXVIII/330/2009 w sprawie projektu oświetlenia Młynówki Królewskiej
Projekt zaopinowano pozytywnie w ramach zadania:
„Budowa przyłącza oświetlenia ciągu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Zakliki z Mydlnik do torów
PKP rejon dz. 172”.

SESJA XXXIX

XXXVIII/331/2009 w sprawie postulatów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia”
Radni wnieśli o uwzględnienie przy sporządzaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia” poniższych postulatów:
•Zaprojektowanie układu drogowego wg załącznika
graficznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu
nowej drogi obsługującej potencjalną nową zabudowę
oraz skrzyżowań 1 i 2 odciążających drogi lokalne.
•Zaplanowanie zabudowy jednorodzinnej o niskiej
intensywności na obszarach „A” i „B” nawiązującej
do historycznej zabudowy Bronowic Małych (ulice:
Groszkowa, Narcyzowa, Katowicka, Tetmajera, Pod
Strzechą). Nowo powstała droga łącząca ul. Katowicką
z ul. Radzikowskiego winna stanowić granicę pomiędzy niską a wysoką zabudową.
•Zaplanowanie zabudowy handlowo – usługowo
– turystycznej na obszarze „C” o intensywności zabudowy i wysokości obiektów nawiązującej do istniejącej
w tym obszarze zabudowy.
Powyżej znajduje się mapa, będąca integralną częścią
uchwały.

Legenda:

NEJ Z UL. KATOWICKĄ
a – WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCE
b i c (strzałki) oraz c (-----) – WŁĄCZENIA PROJEKTOWANE

K

olejna sesja odbyła się 15 stycznia. Podjęto następujące uchwały:
XXXIX/332/2010 w sprawie zmian w obwodach
szkół
Pozytywnie zaopiniowano zmianę w obwodach szkół
polegającą na wykreśleniu ulicy Jędrzejczyka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 153.
XXXIX/333/2010 w sprawie warunków zabudowy
dla inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z wbudowanym garażem przy
ul. Wallek-Walewskiego”
Radni negatywnie zaopiniowali zamierzenie inwestycyjne przy ul. Wallek-Walewskiego.
XXXIX/334/2010 w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działkach przy
ul. Bronowickiej
Uchwałę zaopinowano negatywnie.
XXXIX/335/2010 w sprawie planu rzeczowo
- finansowego wydatków Dzielnicy VI Bronowice
na rok 2010
Radni przyjęli plan rzeczowo – finansowy Dzielnicy VI
Bronowice na rok 2010, na łączną kwotę 35 000 zł.
• Składki na ubezpieczenie społeczne (od umów zleceń)
800 zł • Składki na Fundusz Pracy (od umów zleceń)
200 zł • Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi 4 200 zł • Zakup materiałów i wyposażenia 5 500 zł
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• Zakup energii 7 400 zł • Zakup usług remontowych,
napraw i konserwacji urządzeń komputerowych
i teleinformatycznych, biurowych, konserwacji budynków, pozostałe 500 zł • Zakup usług: sprzątanie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli, poligrafia, introligatorskie, transportowe,
abonament radiowy, czynsze, opłaty eksploatacyjne
za pomieszczenia biurowe, klimatyzacja, ogłoszenia
i reklama, dozór, gastronomia, inne usługi, 7 400 zł
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej 1800 zł • Opłaty z tytułu zaku-

pu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 400 zł • Bilety komunikacji miejskiej 500 zł • Zakup
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 300 zł.
XXXIX/336/2010 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa zespołu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z garażami i infrastrukturą przy ul. Wierzyńskiego
i ul. Łupaszki”
Tą inwestycję radni zaopiniowali pozytywnie.

SESJA XL
Na

XL Sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła się
11 lutego podjęto czternaście uchwał:
XL/337/2010 w sprawie przejęcia części działki
przez Gminę Miejską Kraków
Radni planują przeznaczyć tę część terenu, która
znajduje się przy ul. Odlewniczej na ogródek jordanowski.
XL/338/2010 w sprawie postulatów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”
Wniesiono o uwzględnienie, przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Tetmajera”, następujących
postulatów przedstawionych w załączniku i na mapie, które stanowią integralną część uchwały.

•Utworzenie strefy pod ochroną konserwatora zabytków w rejonie ulic Tetmajera, Pod Strzechą, Boya Żeleńskiego, Żeleńskiego od Katowickiej do Truszkowskiego.
Ponadto zaprojektowanie zieleni publicznej ZP w obszarze Strugi Bronowickiej wraz z okolicą schronu piechoty i źródełka oraz w części obszaru przy ul. Tetmajera, w rejonie stawu oraz o zaplanowanie miejsca
pod docelową budowę przedszkola i żłobka ze wskazaniem na teren gminny przy ul. Tetmajera, a także
o rozważenie możliwości usytuowania przystanku
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w rejonie ul. Katowickiej,
w pobliżu kładki dla pieszych lub w rejonie ul. Zielony
Most.
Poniżej znajduje się mapka będąca integralną częścią
uchwały.

Układ komunikacyjny

•zaprojektowanie układu drogowego, zaproponowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego i zaakceptowanego przez mieszkańców na wspólnym spotkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem powstania
nowej ulicy Wieniawy – Długoszowskiego poza jej
obecnym śladem oraz przebicia pod torami od ul. Balickiej do ul. Witkiewicza.

•połączenie ul. Truszkowskiego z ul. Witkiewicza oraz
zaplanowanie włączenia ul. Żeleńskiego i Palmowej
w nowo projektowany układ drogowy w rejonie ulic:
Pasternik – Truszkowskiego – Tetmajera.
Zabudowa

•zaplanowanie zabudowy handlowo – biurowo – usługowej wzdłuż pierzei ul. Radzikowskiego i Pasternik
z zapewnieniem jej obsługi wyłącznie od strony tych
ulic oraz oddzielenie jej pasem zieleni ochronnej od
pozostałej zabudowy.

•przeznaczenie pozostałego terenu pod zabudowę
mieszkaniową MN, czyli tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej niskiej intensywności, z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej o wysokości w kalenicy nie przekraczającej 13 m, pod warunkiem, że łączna powierzchnia terenów związanych
z przeznaczeniem dopuszczalnym (w tym zabudowę
istniejącą i projektowaną) stanowić będzie nie więcej
niż 20% powierzchni danego terenu.
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Legenda:

MN - zabudowa mieszkaniowa
ZP - zieleń publiczna
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XL/339/2010 w sprawie wykluczenia działki
nr 171/9/A z terenu planowanego do zagospodarowania przestrzennego parku Młynówka Królewska
XL/340/2010 w sprawie zbycia działki nr 260/5
i części działki 260/6
Obie uchwały zaopiniowano pozytywnie.
XL/341/2010 w sprawie zmian na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2010 z zakresu
budowy i przebudowy ulic gminnych z oświetleniem
Z listy rankingowej wycofano zadania: •Wykonanie
odwodnienia i remontu nawierzchni ul. Nad Zalewem
• Przebudowa ul. Hamernia – kontynuacja • Przebudowa ul. Wierzyńskiego – kontynuacja.
Wprowadzono nowe pn.: •Balicka boczna – kontynuacja realizacji projektu odwodnienia drogi • Remonty dróg i chodników wg listy rankingowej i wskazań
Dzielnicy.
Natomiast z zakresu oświetlenia wycofano zadania
pn.: • Oświetlenie placyku na ul. Trawiastej – działka
nr 230/64 • Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Wiedeńską a Pamiętną – działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza • Oświetlenie ul. Wiedeńskiej – sięgacz • Oświetlenie drogi na działce 141/7obr. 48 Krowodrza.
Po zmianach lista zadań powierzonych na rok 2010
w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych
z oświetleniem przedstawia się następująco:
Przebudowa ul. Truszkowskiego - kontynuacja • Przebudowa skrzyżowania ul. Rydla i Bronowickiej – kontynuacja • Balicka boczna – kontynuacja realizacji
projektu odwodnienia drogi • Remonty dróg i chodników wg listy rankingowej i wskazań Dzielnicy • Oświetlenie placyku na ul. Trawiastej – działka nr 230/64
• Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Wiedeńską a Pamiętną – działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza
• Oświetlenie ul. Wiedeńskiej – sięgacz • Oświetlenie
drogi na działce 141/7obr. 48 Krowodrza.
XL/342/2010 w sprawie listy rankingowej zadań
powierzonych na rok 2010 z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
W ramach zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
przyjęto zadania:
• Uspokojenie ruchu w rejonie ulic Zielony Most,
Katowicka, Tetmajera, Żeleńskiego • ul. Tetmajera
– remont chodnika, kontynuacja • ul. Żeleńskiego
– remont chodnika • ul. Balicka – remont chodnika
w rejonie pętli tramwajowej • ul. Balicka – remont chodnika na odcinku od ul. Wierzyńskiego do
biblioteki • ul. Zapolskiej – remont ulicy, kontynuacja
• ul. Przybyszewskiego – remont ulicy, kontynuacja
• ul. Młynarskiego – remont chodnika • Przebudowa
drogi na działce 141/7 obr. 48 Krowodrza • ul. Jadwigi z Łobzowa – remont chodnika od przedszkola do
ul. Staszczyka • ul. Staszczyka – kompleksowy remont ulicy • ul. Truszkowskiego – przebudowa, kontynuacja.
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXXIV/298/2009
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 27 sierpnia
2009 r., w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz uchwałę

Nr XXXVI/323/2009 z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2010 z zakresu prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia.
XL/343/2010 w sprawie zmiany na liście zadań
powierzonych na rok 2010 w zakresie lokalnych
wydarzeń kulturalnych
Zmniejszono kwotę na zadanie powierzone na rok
2010 pn.: „Dni Bronowic” do kwoty 14 700 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2 000 zł. przeznaczono na
nowe zadanie powierzone na ten rok, w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych pn.: „VIII Święto
ul. Tetmajera”.
XL/344/2010 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami
wielostanowiskowymi, przy ul. Wierzyńskiego
i ul. Łupaszki”
Planowaną inwestycję zaopiniowano pozytywnie.
XL/345/2010 w sprawie przetargu na zadania powierzone na 2011 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
Radni wnieśli o wyodrębnienie tego przetargu z przetargu na bieżące utrzymanie.
XL/346/2010 w sprawie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
części obszaru Dzielnicy VI
Wniesiono o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu traktu spacerowego Młynówka Królewska w trybie pilnym.
XL/347/2010 w sprawie zmiany na liście zadań
priorytetowych na rok 2010
Zmieniono zakres zadania pn.: „Badania w kierunku
wykrywania raka piersi (mammografia) bez ograniczeń wiekowych” na „Badania w kierunku wykrywania
raka piersi (mammografia) u kobiet od 40 roku życia”
oraz zmniejszono środki na to zadanie do 11 000 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 2 000 zł. przeznaczono
na nowe zadanie z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska pn.: „Doposażenie istniejącego
ogródka jordanowskiego przy ul. Zarzecze, działka
nr 137/100, obr. 6 Krowodrza”.
XL/348/2010 w sprawie deklaracji udziału Rady
Dzielnicy VI w finansowaniu inwestycji zgłoszonej do Konkursu dla Rad Dzielnic na rok 2010 ze
środków priorytetowych
XL/349/2010 w sprawie zgłoszenia zadania inwestycyjnego do Konkursu dla Rad Dzielnic
Radni zadeklarowali udział Rady w konkursie, zgłaszając do niego zadanie inwestycyjne, polegające na
doposażeniu istniejącego ogródka jordanowskiego przy
ul. Zarzecze, przeznaczając ze środków na zadania
priorytetowe w 2010 roku, 2 000 zł. Przewidywany
termin realizacji – koniec 2010 roku.
XL/350/2010 w sprawie przeznaczenia kwoty
2 000 zł na zadanie „Katalog Wystawy Malarstwa
Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk
Wszelkich” w ramach zadania „Dni Bronowic”
w roku 2010
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SESJA XLI

Sesja XLI Rady Dzielnicy VI odbyła się 11 marca br.
XLI/351/2010 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok
2010
Zmiana dotyczyła przesunięcia kwoty w wysokości
40 zł, z zakupu materiałów biurowych na zakup
energii.
XLI/352/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XL/350/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 2 000 zł na zadanie
„Katalog Wystawy Malarstwa Bronowickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich”
w ramach zadania „Dni Bronowic” w roku 2010
Jednocześnie podjęto uchwałę:
XLI/354/2010 w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok
2010 pn.: „Dni Bronowic”
Uchwała Nr XL/350/2010 z dnia 11 lutego została
uchylona, natomiast kwotę 2 000 zł przeznaczono
na zadanie pn.: „Katalog Wystawy Malarstwa Bronowickiego” w ramach zadania pn.: „Dni Bronowic”.
Kwota na to zadanie pozostała bez zmian i wynosi
19 800 zł.

W

XLI/355/2010 w sprawie ustawienia znaków zakazu na ul. Przybyszewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Zarzecze
Wniesiono o ustawienie znaków zakazu zatrzymywania i postoju, po obu stronach, ul. Przybyszewskiego
w odległości ok. 30 m przed skrzyżowaniem z ul. Zarzecze, na odcinku od ul. Zapolskiej do ul. Zarzecze.
XLI/356/2010 w sprawie zmian w obwodach
szkół
Pozytywnie zaopiniowano zmianę w obwodach szkół
polegającą na wykreśleniu osiedla Zaułek Jugowicki
z obwodu Gimnazjum nr 18 funkcjonującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7.

POZIMOWE REFLEKSJE

reszcie kończy się zima. Trzeba przyznać, że
w tym roku była długa i męcząca. Zimowe wieczory
sprzyjały rozmyślaniu nad wieloma sprawami, z którymi prawie każdy się kiedyś zetknął.
Któregoś dnia wracałam do domu ulicą Czarnowiejską i chociaż starałam się pokonywać slalomem
dziury w jezdni, co nie jest bezpieczne, ale daje szanse
na wymianę amortyzatorów rzadziej niż co roku, i tak
w końcu do jednej wpadłam. Po powrocie, kiedy już
spokojnie usiadłam w domu, naszły mnie refleksje na
temat jakości zarządzania naszym miastem.
Stan dróg jest katastrofalny, duża część ulic nie
nadaje się do naprawy, ale do zbudowania ich od
nowa – mieszkańcy naszej dzielnicy proponowali kiedyś zmienić nazwę ul. Katowickiej na ul. Łaciatą. Tak
naprawdę remontuje się tylko ulice reprezentacyjne,
głównie w I Obwodnicy, reszta wygląda, jak uboga
prowincja. W tym roku Pan Prezydent odebrał Radzie
Dzielnicy 30%, i tak już niewielkich środków przeznaczanych corocznie na remonty dróg i chodników. Po
przeliczeniu, wyszło ok. 40 zł na jednego mieszkańca
dzielnicy. Za to nie da się ułożyć nawet jednej płytki
chodnikowej!
Większość z nas płaci podatki na rzecz Gminy
w różnej formie. Oprócz podatków od nieruchomości,
przez całą zimę właściciele domów jednorodzinnych
i wspólnoty mieszkaniowe świadczyli nieodpłatnie
usługę odśnieżania chodników, wycenioną na wolnym rynku na kwotę 2-4 zł za m2. Kto miał pecha
i tak zapłacił karę. Pamiętam jednak, jak wiele razy
brnęłam w kopnym śniegu przez Rynek, a na pętli
tramwajowej o mało nie złamałam nogi na oblodzo-
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XLI/353/2010 w sprawie warunków zabudowy
dla inwestycji: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów przy ul. Lea”
Negatywnie zaopiniowano zamierzenie inwestycyjne
przy ul. Lea, które dotyczy przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy istniejących obiektów, tj. budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, z przeznaczeniem na dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami na parterze oraz garażami podziemnymi i naziemnymi miejscami postojowymi.

nym chodniku. Może więc Straż Miejska ukarałaby
również urzędników, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na terenach gminnych, za nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków? Winni zaniedbań
zawsze tłumaczą się brakiem pieniędzy. Czy jednak
przeciętny Krakowianin ma szanse, być zwolniony ze
swoich obowiązków wobec gminy z powodu kłopotów
finansowych?
Jeżeli ktoś podejmuje się zarządzania miastem,
to powinien się z tego wywiązywać. Jeśli sobie z tym
nie radzi, zawsze może się wycofać i powiedzieć przepraszam. Krakówi potrzebuje dobrego menedżer,
a nie kiepskiego administratora. Czy ktoś się zastanawia, dlaczego ostatnio na każdym polu przegrywamy
z Wrocławiem? Nasze miasto nie ma gospodarza. Przez
ostatnie 7 lat, Kraków ogarniał coraz większy chaos.
Wydział Architektury, poprzez lekkomyślnie wydawane pozwoleń na budowę, spowodował katastrofę parkingową. Powstają nowe inwestycje, bez zabezpieczenia odpowiedniej ilości bezpłatnych miejsc parkingowych do ich obsługi, co powoduje, że auta parkują na
chodnikach i terenach zielonych. Najgorsza sytuacja
w naszej dzielnicy panuje w otoczeniu ul. Lea, gdzie
powstały biurowce posiadające tylko niewielką ilość
płatnych miejsc parkingowych.
Ostatnio w prasie zaczyna się pisać o konieczności rewitalizacji nowo wybudowanych osiedli. Czyli, mówiąc wprost, developer wybudował mieszkania
i zarobił na tym spore pieniądze, a teraz my wszyscy
będziemy się składać na budowę infrastruktury na
nowo powstałych osiedlach. Na budowę dróg, kanalizacji, szkół, przedszkoli, placów zabaw itp. Nie po-
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winno się budować na podstawie WZiZT, powinny dawno powstać plany miejscowe. Tylko w ten sposób można zapewnić miastu harmonijny
rozwój, zaplanować tereny pod nowe układy komunikacyjne, tereny rekreacyjne, place zabaw itp. Nikt o to jednak nie zadbał. Mam wrażenie,
że urzędnicy reprezentują siebie i pilnują swoich interesów, mając za
nic mieszkańców Krakowa. Nad nimi jednak ktoś powinien sprawować
nadzór.
Praca niektórych wydziałów Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu też pozostawia wiele do życzenia. Urzędnicy wydając uzgodnienia do obsługi komunikacyjnej nowo budowanych inwestycji, nie pilnują dewastowanych przez developerów dróg i chodników, nie zwracają
uwagi na pogarszanie się bezpieczeństwa spowodowanego zwiększonym
ruchem pojazdów wyjeżdżających z nowych osiedli itp.
Rada Dzielnicy VI przez ponad 3 lata boryka się z problemami mieszkańców, spowodowanymi złą pracą urzędów podległych Panu Prezydentowi. To radni myślą, jak te problemy rozwiązać i poświęcają swój czas,
choć pracują społecznie, a urzędnicy, biorący pensje z naszych podatków, zamiast wywiązywać się ze swoich obowiązków, często torpedują
pomysły przedstawiane przez Radę Dzielnicy, nie proponując w zamian
innych rozwiązań.
Moim zdaniem nadeszła pora na poważne zmiany. Miasto nie
przetrzyma kolejnych 4 lat budowania obiektów-pomników i dalStan nawierzchni ulicy Katowickiej
szego jego zadłużania. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, a tak można w
skrócie mówić o zarządzaniu miastem, to nie kupuje nowego mercedesa na kredyt, gdy nie ma na pensje dla pracowników i na zakup materiałów do produkcji. Takie działania w krótkim czasie prowadzą do
upadłości firmy. Takie zagrożenie wisi nad Krakowem. Od nowej kadencji, Rady Dzielnic powinny całkowicie decydować o wydatkowaniu pieniędzy na remonty dróg, chodników, placówek oświatowych itp., położonych w obszarze dzielnicy, otrzymując na to odpowiednio duże środki. Nie byłoby wtedy pokusy, żeby
z tych środków budować stadiony, opery, boiska itp. obiekty. Nie neguję potrzeby ich budowania, ale nie można ich budować zamiast dróg i szkół, tylko oprócz. Należy pozyskiwać te środki z innych, niż budżet miasta
źródeł, choćby z Unii Europejskiej lub dzięki partnerstwu prywatno - publicznemu.
Kraków musi więc, mieć naprawdę dobrego gospodarza, który w połączeniu z Radą Miasta i dobrze pracującymi radnymi dzielnic, pozwoli naszemu miastu, po siedmiu latach upadania, odbić się wreszcie od dna.
Ewa Nowak
Członek Zarządu Dzielnicy VI

N

BĘDĄ UTRUDNIENIA W RUCHU

a początku marca została podpisana umowa
na przebudowę Ronda Ofiar Katynia. Ma ona poprawić warunki ruchu dla istniejącego układu drogowego, poprzez przebudowę obecnego jednopoziomowego
skrzyżowania w trójpoziomowy węzeł komunikacyjny.
Relacja Radzikowskiego – Conrada poprowadzona zostanie estakadą, relacja Armii Krajowej – Jasnogórska tunelem. Na poziomie terenu pozostanie rondo,
co zwiększy ponad trzykrotnie przepustowość tego
węzła drogowego. Roboty zostały podzielone na etapy, a ich zakończenie wykonawca przewiduje na
15 grudnia. Zarówno kierowcy, jak i piesi podczas
modernizacji węzła muszą się liczyć z utrudnieniami.
Pod koniec marca rozpoczęto budowę drogi tymczasowej (na wysokości Motelu Krak), która przejmie
ruch, po wyłączeniu z ruchu północnej jezdni ul. Radzikowskiego. Będzie to pierwszy etap robót, które potrwają do 22 maja. W tym czasie utrzymana zostanie
przejezdność ronda, stąd objazdy wprowadzone zostaną przed drugim etapem prac. Podczas realizacji
I etapu robót zapewniona zostanie możliwość przejazdu dwoma pasami ruchu na linii Conrada – Radzikowskiego oraz jednym na linii Armii Krajowej – Jasnogórska (po obecnych i tymczasowych jezdniach).
Zatem ruch będzie odbywał się następująco:

■ na ciągu ulic Radzikowskiego – Conrada dla ruchu
kołowego będą dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Na powyższym schemacie zaznaczono obszar ronda
wyłączony z ruchu (szrafowanie) oraz przebieg pasów
ruchu
ciąg dalszy na str. 8

7

fot. Ewa Nowak

Rada Dzielnicy
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fot. ZIKiT Kraków

■ na ul. Conrada wyłączony zostanie pas do skrętu
w prawo w ul. Jasnogórską (skręt w prawo będzie się odbywał
z pasa do ruchu na wprost),
■ wjazd na rondo od ul. Jasnogórskiej będzie odbywał się dwoma pasami,
■ wyjazd z ronda na ul. Jasnogórską na dwa pasy ruchu, następnie zwężenie do jednego pasa i za zakresem prac ponownie
do dwóch pasów ruchu,
■ dla ruchu kołowego na ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda o wiaduktu kolejowego będzie do dyspozycji po jednym pasie
w każdym kierunku, z rozszerzeniem do dwóch pasów przed
wjazdem na rondo.

Źródło: ZIKiT

I etap budowy Rondo Ofiar Katynia - wizualizacja

J

WITAJ SZEŚCIOLATKU W SZKOLE

fot. Jadwiga Więcławek

uż od 2012 r. wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczną naukę w pierwszych klasach
szkół podstawowych. Natomiast do tego czasu, rodzice sami mogą decydować, czy ich dziecko będzie
chodziło do zerówki, czy też do pierwszej klasy. Dlatego też Urząd Miasta Krakowa realizuje kampanię
pn. „Sześciolatku, nie trać roku!”, mającą na celu zachęcenie rodziców do zapisywania swoich sześcioletnich pociech do klas pierwszych. Aby pomóc rodzicom
w podjęciu decyzji, w lutym, w szkołach podstawowych zorganizowane zostały Dni Otwarte. Rodzice
i ich dzieci mogli zapoznać się z ofertą szkół, obejrzeć
sale lekcyjne, świetlice, biblioteki, stołówki. W każdej
szkole zorganizowane było dla nich spotkanie na temat
dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich, prowadzone
przez psychologów pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie. Rodzice mogli
również skorzystać z porad udzielanych im podczas
indywidualnych konsultacji. Jak zapewniają dyrektorzy szkół podstawowych w naszej dzielnicy, placówki
te przygotowane są do przyjęcia dzieci sześcioletnich
do klas pierwszych.
Szkoła Podstawowa nr 50 mieści się przy ul. Katowickiej 28. Stanowisko dyrektora pełni mgr Anna Żelawska. Jak sami o sobie piszą „mała szkoła z dużymi
tradycjami, położona w Bronowicach Małych”. Z zapisanych dzieci utworzone zostaną dwie klasy pierw-

Szkolne sale czekają już na sześciolatków

sze. Dzieci sześcioletnich jest sześcioro. Są to dane
z dnia 5 marca br. Szkoła sześciolatkom oferuje duże
i dobrze wyposażone sale lekcyjne, posiadające kąciki zabaw z dywanem, na którym dzieci mogą zarówno bawić się, jak i relaksować. Klasy wyposażone są
w nowe ławki i krzesła, posiadające możliwość dostosowania ich wysokości do wzrostu dziecka. Szkoła posiada świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń:
z sali ogólnej ze sceną, przeznaczoną do różnego rodzaju zajęć, zabaw i gier oraz z sali małej, przeznaczonej do cichej pracy. Dzieci mogą korzystać ze stołówki
szkolnej. Sześciolatki uczęszczające do klasy pierwszej objęte będą obowiązkową gimnastyką korekcyjną, aż do klasy trzeciej. Szkoła oferuje również udział
w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Oprócz
tego szkoła posiada tereny zielone wokół budynku
z boiskiem szkolnym, placem zabaw oraz „zieloną klasą”. Warto wspomnieć, że ma również monitoring zewnętrzny oraz certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Od lat funkcjonuje również w szkole oddział przedszkolny tzw. „zerówka”, zorganizowana podobnie, jak
w przedszkolu.
Do Szkoły Podstawowej nr 93, znajdującej się przy ul. Szlachtowskiego 31, zapisanych
jest 70 dzieci, w tym 16 sześciolatków (dane z dnia
8 marca br.). Jak prognozuje dyrektor szkoły mgr Maciej Guzikowski, utworzone zostaną trzy klasy pierwsze. Sale lekcyjne i ich wyposażenie dostosowane są
do potrzeb dzieci sześcioletnich. Jeżeli wystąpi taka
konieczność, będzie można (w miarę możliwości finansowych) doposażyć je w dodatkowy sprzęt. Estetyczne, pięknie wymalowane sale lekcyjne, wyposażone są także w szafki, w których dzieci mogą zostawiać
podręczniki szkolne. Toalety są standardowe, spełniające normy. Dzieci sześcioletnie będą mogły korzystać
ze świetlicy szkolnej, która jest czynna w godzinach
7.00 – 16.00. Mają one do dyspozycji trzy pomieszczenia świetlicowe: salę główną, salę do cichej nauki oraz
salę wyposażoną w półki, w których dzieci zostawiają
swoje plecaki. Świetlica jest obszerna, tuż po remoncie, ponieważ udało się ją powiększyć o pomieszczenia
będące dawniej mieszkaniem służbowym. Sześciolatki będą mogły korzystać również ze stołówki szkolnej
oraz ze sklepiku szkolnego. Szkoła posiada dużą salę
gimnastyczną, salę do ćwiczeń korekcyjnych, boiska
zewnętrzne oraz duży ogrodzony teren zielony. Zapewnia również opiekę medyczną. Dwa razy w tygodniu
ciąg dalszy na str. 20
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krakowskiej tradycji, stały element stanowią
bożonarodzeniowe przedstawienia, opowiadające biblijną historię narodzenia Jezusa oraz dzieje okrutnego króla Heroda. Krakowianie wędrując po kościołach
oglądają w nich różnorodne szopki: od kukiełkowych,
przez żywe obrazy, do jasełkowych inscenizacji.
W naszej lokalnej społeczności również stało się
tradycją uczestniczenie w Jasełkach. Zorganizowali je
kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 138, we
współpracy z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Mydlnikach.
Pod kierunkiem księdza Ryszarda Gacka, dyrektora szkoły pani, Iwony Olczyk oraz muzyka-organisty pana Andrzeja Waśko, stworzyli niepowtarzalne
przedstawienie z audio – wizualnymi efektami. W inscenizacji pełnej dynamiki i humoru udział wzięło 65
uczniów naszej szkoły. Tegoroczne Jasełka miały jeszcze jeden wymiar, zbliżający je do tradycyjnej szopki krakowskiej. Znalazły się w niej nie tylko postaci
z biblijnej opowieści, ale też krakowianki i Lajkonik,
oddający cześć Nowonarodzonemu. Nagrodą za artystyczny wysiłek dla małych artystów i ich opiekunów
były nie tylko końcowe brawa, ale wyrazy emocji na
twarzach dorosłych i na buziach dzieci oglądających

fot. arch.Ewa Kuhn - Dyczkowska

W

"...DLA TEJ MIŁOŚCI MALEŃKIEJ..."

Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gorącymi brawami

przedstawienie. Jasełka, oprócz dwukrotnego przedstawienia w niedzielę 10 stycznia 2010 roku, w kościele w Mydlnikach, pokazane zostały w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej w Krakowie, gdzie
również wzbudziły wzruszenie i aplauz. Były też dużym przeżyciem dla aktorów w kontaktach z ludźmi
potrzebującymi pomocy i chorymi.
Nasze Jasełka wystawione przede wszystkim dla
społeczności Mydlnik, zbiegły się także z udziałem
szkoły w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
w której uczniowie klasy piątej i szóstej pod opieką
anglistki pani Katarzyny Albrzykowskiej zbierali datki
na dzieci z chorobami onkologicznymi. Ważną działalnością edukacyjną naszej szkoły we współpracy
z parafią jest uczenie dzieci odpowiedzialności i postaw obywatelskich w codziennym życiu, a jedną
z cegiełek budujących te postawy są nasze styczniowe
działania.
Ewa Kuhn – Dyczkowska

Jasełka zawierały elementy szopki krakowskiej

PADŁO WIELE CIEPŁYCH SŁÓW
C

Opłatek Seniorów z Klubu przy Zapolskiej

[is]

fot. Ilona Stus

zas przedświąteczny, to nie
tylko czas przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia, ale również czas
spotkań z ludźmi nam bliskimi,
z przyjaciółmi, z współpracownikami, z ludźmi, z którymi dzielimy nasze zamiłowania i pasje, z którymi
łączy nas wspólnie spędzany czas.
Tradycją już stały się coroczne
spotkania w bronowickich Klubach
Seniorach, podczas których przy
wigilijnym stole zasiadają przyjaciele i zaproszeni goście. I w tym
roku, wśród kolęd i przełamywanego opłatka, popłynęły życzenia
wszelkiej pomyślności, zdrowia i
uśmiechu na co dzień, realizowania
planów i urzeczywistniania marzeń.
Przy wigilijnym stole w Mydlnikach
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DROGA DO WIEDZY

fot. Joanna Wilkońska

kwietniu 2009 roku, nasza Szkoła (SP nr 93)
przystąpiła do realizacji ponadregionalnego Projektu
Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Beneficjentem projektu, który objął 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw jest Grupa
Edukacyjna S.A. z Kielc. Głównym jego celem, jest
wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą natomiast, jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów, nakierowane
na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt opiera się na teorii inteligencji wielorakich Howar-

Uczniowskie szopki na Krakowskim Rynku

D

DZIEŃ PATRONA W SP 50

zień 15 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej
nr 50 przebiegał zupełnie inaczej, niż zwykłe szkolne
dni. Rano cała społeczność szkoły oraz wielu mieszkańców Bronowic Małych zgromadziła się na uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym św. Antoniego. Mszę tę – w intencji Włodzimierza Tetmajera zamówili pracownicy szkoły jego imienia. Mimo chłodu,
wielu uczniów przybyło ubranych w stroje krakowskie. Po mszy św. wszyscy udali się do szkoły przy ul.
Katowickiej 28. Obecna była pani Maria Rydlowa, Ro-
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da Gardnera, amerykańskiego psychologa i neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu
Bostońskiego. Teoria ta zakłada istnienie wielu inteligencji. Tworzą one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom. Wszystkie te inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a każdą z nich
można rozwijać („słabsze” inteligencje można rozwijać
poprzez „mocniejsze”). Do projektu dobrane zostały
takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo
i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania
świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują do samodzielnych działań, dając
możliwość odczucia sukcesu. Praca z dziećmi będzie
prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach
realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych.
W I etapie projektu, który zakończył się 20.12.2009
roku brała udział obecna kl. II c z wychowawcą, Joanną Wilkońską. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z
wielka ochotą i radością. Zajęcia wzbogacone były
wycieczkami, projekcjami filmowymi oraz lekcjami
w szkolnej pracowni komputerowej. Na zakończenie
projektu odbył się pokaz efektów i osiągnięć dzieci.
Uczniowie pani Joanny przygotowali inscenizację
„Opowiedział dzięcioł sowie”, pokaz tańca z chustami,
zaprezentowali utwór „Trzy kurki” na dzwonkach chromatycznych. Niektóre z „efektów” można było obejrzeć
do końca lutego w Muzeum Historycznym - szopki
krakowskie, które zostały wykonane przez uczniów
w ramach tematu: „Kraków w miniaturze”. W czasie
wykonywania zadań, zaplanowanych w ramach zajęć
pozalekcyjnych i obowiązkowych (zgodnych z koncepcją projektu), uczniowie kl. II c nabyli umiejętności
prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych.
Dzięki temu lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów praktycznych, podejmowaniem decyzji, są
bardziej komunikatywni, pewni siebie, kreatywni.
Rodzice zapoznali się z koncepcją inteligencji wielorakich, poznali profil inteligencji swojego dziecka, dzięki czemu mogą organizować środowisko domowe tak,
aby sprzyjało wielointeligentnemu rozwojowi dziecka. Szkoła zyskała pomoce dydaktyczne w wysokości
8 tys. zł. Udział w projekcie stworzył nauczycielowi
możliwość wdrożenia najnowszej koncepcji pedagogicznej oraz realizowania autorskich pomysłów na zajęciach pozalekcyjnych.
Joanna Wilkońska

man Szatko, Stanisław Młodzianowski, Jerzy Ciempka, Barbara Miszczyk.
W odświętnie przystrojonej szkole rozpoczęły się
obchody "Dnia Patrona". Chór odśpiewał pieśń szkoły
„Nasze Bronowice”, a następnie wszyscy wysłuchali
programu artystycznego w wykonaniu klasy V oraz
wierszy Lucjana Rydla i Włodzimierza Tetmajera. Teatr tańca „Dzieci Krakowa” odtańczył tańce ludowe
z ognistym krakowiakiem na czele. Pani Rydlowa oraz
pan Szatko ciekawie opowiadali o tej wybitnej postaci.
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„To są piękne okolice, To są nasze Małe Bronowice,
Tu nas uczy tak jak matka, Nasza szkoła
starowinka – Jubilatka”!
Magdalena Furmańska

Odczyt Romana Szatko

P

GRUDZIEŃ U KANTEGO

o raz pierwszy w naszej szkole, 17 grudnia odbył się wieczór poetycki, zorganizowany przez panią
W. Meder oraz jej wychowanków – klasę 2 b LO. Przy
nastrojowej muzyce, świecach, filiżance kawy, nauczyciele oraz uczniowie czytali swoje ulubione wiersze.
Miłą niespodzianką była wizyta absolwentów naszego
liceum, którzy włączyli się w celebrowanie „święta poezji”.
Niezwykłym wydarzeniem – również „premierowym”
– była pierwsza szkolna edycja „Mam talent”, zorganizowana na wzór telewizyjnego show. Organizatorką
była Jolanta Frosztęga oraz Samorząd Uczniowski.
Przed profesjonalnym jury (M. Czwartkiewicz, B. Dorczak, M. Kucharski) 12 uczestników zaprezentowało swoje talenty: muzyczne, taneczne, zręcznościowe.
Jury wytypowało 4 finalistów, a zwycięzcę wybrała widownia drogą głosowania. Laureatem pierwszej edycji
została grupa Chemical Injection. Z niecierpliwością
oczekujemy na kolejne edycje wymienionych programów.
B. Bandarzewska

W

fot. Ilona Stus

wała i prowadziła nauczycielka historii mgr Mariola
Hausner. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą,
a po zaciętym boju wśród klas młodszych, zwyciężyła
klasa III, wśród starszych – klasa VI a. Nastąpiło też
rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej konkursu plastycznego „Bronowice Włodzimierza Tetmajera”. Gdy
dzieci rozeszły się już do domów, goście i pracownicy
szkoły, zasiedli do pysznego barszczyku i wyśmienitego kulebiaka oraz wspaniałych ciast bronowickich.
Poświęcenie całego dnia obchodom "Święta Patrona" było bardzo dobrym pomysłem, gdyż podkreśliło
ważność tego wydarzenia oraz zintegrowało uczniów,
ich rodziców oraz nauczycieli. Kolejny dzień wpisał się
do kalendarza ważnych dni w Bronowicach Małych,
co przecież jest szalenie istotne, bo jak śpiewamy
w pieśni naszej szkoły:

fot. arch. ZSO nr 8

fot.Dawid Jasiński

Następnie odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły w dwóch grupach wiekowych. Konkurs przygoto-

Młode talenty

DZIELNICA W OBIEKTYWNIE

grudniu został rozstrzygnięty kolejny konkurs ogłoszony w marcu, ubiegłego roku przez Radę Dzielnicy zatytułowany „Bronowice w Obiektywie”. Celem konkursu było ukazanie niepowtarzalnego uroku naszej
dzielnicy, uwrażliwienie na piękno tradycji ludowej oraz artystyczne zgłębienie współczesnego oblicza Bronowic. Niestety większość
prac, które wpłynęły na konkurs nie spełniły powyższych oczekiwań. W tematyce zdjęć przeważała przyroda Bronowic, która jak
widać w większości stanowiła inspirację artystyczną. W związku
z tym jury w składzie: Alicja Gackiewicz – wiceprzewodnicząca Dzielnicy VI, radni: Anna Hodbod, Piotr Wiroński oraz Maciej
Naglicki, kierownik KK "Mydlniki", postanowiło nie przyznawać
pierwszego miejsca. Przyznano jedynie miejsce drugie i dwa miejsca trzecie. I tak dyplomy oraz nagrody finansowe powędrowały do
rąk: Agnieszki Malarczyk – II miejsce, Ewy Markowskiej – III miejsce
i Elżbiety Cegły – III miejsce. Gratulujemy.
[is]

Od lewej stoją: Ewa Markowska, Agnieszka Malarczyk, Elżbieta Cegła
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fot. Ewa Markowska

fot. Agnieszka Malarczyk

konkurs
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fot. Agnieszka Malarczyk

fot. Elżbieta Cegła

fot. Elżbieta Cegła

fot. Elżbieta Cegła
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Z OPŁATKIEM W DŁONI

fot. Maciej Naglicki

S

fot. Ilona Stus

Msza św. w intencji mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice

Spotkanie opłatkowe w Towarzystwie Przyjaciół Bronowic

ymbol dzielenia się opłatkiem był zawsze elementem integrującym społeczności polskie – bez
względu na czas historyczny, sytuację gospodarczą,
czy też polityczne nastroje. W momencie przełamywania i składania życzeń wszystkie spory i animozje
znikały. Gościła zaś serdeczność i nadzieja.
Tak też się stało 17 stycznia br. w kościele parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach,
gdzie po nabożeństwie odprawionym w intencji pomyślnego rozwoju naszej dzielnicy, jej przewodniczący Bogdan Smok złożył życzenia pomyślnego, zdrowego i w błogosławieństwie Bożym roku, dla wszystkich
mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice oraz ludzi z nią
związanych, poprzez działalność zawodową i społeczną. Spotkanie uświetnił wykonaniem kolęd, chór
Schola Cantorum Mydlnicensis.
W styczniu, w Kanie spotkali się też członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, którzy wraz zaproszonymi gośćmi przełamali się tradycyjnym opłatkiem.
Głównie jednak był to czas rozmów i wspólnego kolędowania.
Maciej Naglicki

...jak co roku popłynęły życzenia

PRZESIĄKNIĘTY FOLKLOREM

fot. Maciej Naglicki

W

Młodzi tancerze szlifują warsztat
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izytówką Klubu Kultury „Mydlniki” od początku
jego istnienia, było i jest upowszechnianie folkloru. Ludowej nuty, rytmu i tańca w kształcie, w jakim trwały
od lat, czy nawet wieków. To tzw. folklor autentyczny
– nie opracowywany artystycznie, nie uwspółcześniany. I wprawdzie coraz trudniej przyciągać młodych do
krakowskiego stroju ludowego i muzyki, to przecież
w Klubie nadal działają Kapela Ludowa „Mydlniczanie”, zespoły pieśni i tańca „Mydlniczanie”, „Mali Mydlniczanie” i Grupa Obrzędowa.
I tak się stało, że właśnie Kapela Ludowa „Mydlniczanie” gościła 16 stycznia w Lipnicy Wielkiej na
Podhalu, gdzie zaprezentowała zestaw utworów bronowickich i mydlnickich, także fragmenty „Szopki
Krakowskiej”. Wzbudzili wśród górali autentyczną
furorę, swoją dynamiką i pięknem krakowskiej nuty.
Szczególnego smaku dodaje fakt, iż odbyło się to na
tle góralskiej szopki oraz pokaźnych rozmiarów pano-
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ramy Babiej Góry. Ot! Współczesna wizja „Krakowiaków i Górali”.
Z kolei w dniach 25 do 30 stycznia odbywały się
w Poroninie warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Mali
Mydlniczanie” - pary taneczne, pod kierunkiem choreograficznym Marii Osadzińskiej oraz muzycznym prof.
Mariana Sułkowskiego, w pocie czoła ćwiczyły układy
taneczne i partie wokalne naszego bronowickiego folkloru. Nie zabrakło także czasu i miejsca na czynny wy-

poczynek – kulig z pochodniami, pobyty na lodowisku
i basenie oraz jazdę na nartach.
Kolejny zatem raz, artystyczne grupy z Mydlnik
– dzięki umieszczeniu w zadaniach Rady Dzielnicy
VI Bronowice – mogły doskonalić swe umiejętności,
łącząc pracę z atrakcyjnym i zdrowym spędzeniem
czasu.
Maciej Naglicki

W OKRĄGŁĄ ROCZNICĘ

fot. Ilona Stus

J

uż piąty rok Bronowicki Karnawał Literacki gości w mydlnickim Klubie. Mówią ci, którzy uczestniczą
w nim od początku, że czekają nań już od lata. Przygotowują się, by znów się spotkać, porozmawiać literackim słowem o sprawach ważnych – uniwersalnych,
ponadczasowych. Ale też o codzienności, która często
urasta do rangi idei. Bo przecież owa codzienność ze
swoimi chmurami, zamyśleniami, niepokojami i radościami nas tworzy. Uczestniczący w Karnawale twórcy
dobrze jednak wiedzą, że na „dziś” składają się doświadczenia wieków i pokoleń. Stąd nie da się mówić
o współczesności, bez kontekstu dziejów i najszerzej
rozumianego świata. Stąd też, w pięciu już almanachach towarzyszących Karnawałowi znajdziemy różne
imiona historii i różne losy człowieka weń osadzonego.
To niewątpliwie bezapelacyjny dorobek. Właściwie nie
było tekstów o niczym, bawiących się jedynie słownymi układankami w myśl zasad poetyki Boileau, czy
współczesnych tendencji artystycznych.
Na łamach almanachów i w trakcie imprez znajdzie
jednak miejsce każdy twórca, który chce swój świat
wykreować, bez względu na to, jakim metrum i metaforą się posługuje. Bowiem tak, jak nie można współczesności oddzielić od dziejów, tak nie można postawić cezury po dorobku literackim ubiegłych wieków,
by tworzyć coś zupełnie od zera. Sądzę, że twórca XXI
wieku, będzie w pełni artystą wówczas, kiedy pojmie,
iż po to jest spadkobiercą wieków, by z ich dorobku
czerpać. Lecz czerpać i przetwarzać w sposób artystycznie uzasadniony. Stąd jeżeli trzeba sięgnąć do
rymu lub metrum klasycznego, to sięgajmy. Wiedząc
w jakim celu i dlaczego. Przecież każdy musi być świadom, że fraszki nie napisze wierszem systemu różewiczowskiego, że trzynastozgłoskowiec, także może być
przydatny, a limeryk zawsze pozostanie w swoich wyznaczonych od lat kanonach. Bardzo ważna jest także świadomość, że wiersz „wolny” wcale nie rozróżnia
dyscypliny, która jakże często kojarzona jest z rytmem
sylabicznym lub sylabotonicznym oraz rymem typu
żeńskiego lub męskiego. Wprost przeciwnie owa „wolność” nakazuje tym bardziej twórczą dyscyplinę. Pewne kanony lub doświadczenia IV systemu poetyckiego
(u nas zwanego różewiczowskim) wskazują wręcz na
konieczność zasadnego zeń korzystania. Podstawowa bowiem zasada jakiejkolwiek kreacji artystycznej
brzmi – adekwatność formy do założonej treści. Tak
więc, jeżeli chcemy zburzyć rytm, to musimy wiedzieć
w jakim celu. Przecież nawet maniera pisana wszystkiego z małej litery także ma swoje uzasadnienie.
W tym też kontekście interpunkcja może zyskać zna-

Każdy z uczestników odczytał wybrany wiersz. Na zdjęciu recytuje
Józef Janczewski

czenie merytoryczne, a nie jedynie formalno-gramatyczne. Stąd też w niniejszym almanachu pomieszczony został esej Józefa Janczewskiego „O pisaniu
wierszy”. Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli ten
tekst wywoła polemikę, zarówno negującą, jak i akceptującą tezy. Byłby to piękny akcent, gdyby kolejne
almanachy nie ograniczały się jedynie do kreacji, ale
stały się forum wymiany doświadczeń teoretycznych,
czy wręcz krytyczno-literackich. Łamy są otwarte.
Na wzmiankę zasługują także teksty tworzone
w poetyce „naiwnej”, niekiedy modlitewno – dziadowskiej. To także efekt specyficznego doświadczenia kulturowego. Również swoisty dokument pojmowania
rzeczywistości. Taka poetyka posiada przecież bogatą
tradycje rybałtowsko – sowizdrzalską, znanej w kulturze polskiej pieśni dziadowskiej, która często towarzyszyła takim wydarzeniom, jak święta kościelne,
jarmarki, czy uroczystości rodzinne. To także przejaw
kultury tworzonej w sposób autentyczny.
Oddając zatem V – jubileuszowy almanach Bronowickiego Karnawału Literackiego, kolejny raz dziękujemy Radzie i Zarządowi Dzielnicy VI Bronowice, za to
iż uznał przedsięwzięcie za godne tej części Krakowa,
która posiada szczególną tradycję i miejsce w kulturze miasta i narodu. Wierząc głęboko, iż doczekanie
pierwszej „okrągłej” piątki zmobilizuje do kolejnych
dokonań twórczych uczestników, a organizatorów do
dalszych pomysłów doskonalących przedsięwzięcie.
Maciej Naglicki
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DLA PRZESZŁYCH I PRZYSZŁYCH
POKOLEŃ
Pomnik Armii Krajowej w roku 2012

– Bronowice reprezentował jej przewodniczący, Bogdan
Smok oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Jadwiga Więcławek. W imieniu prezesa Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy AK w Warszawie, ppłk.
Czesława Cywińskiego występował Piotr Kurek z prezydium Zarządu. Byli również członkowie krakowskich
organizacji: płk. Kazimierz Chećko, prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK i kpt. Ryszard
Brodowski, prezes Zarządu Okręgu „Małopolska” Światowego Związku Żołnierzy AK. Gościem szczególnym
był prof. Krzysztof Bień, architekt, żołnierz Szarych
Szeregów, autor projektu osiedla Widok, w obrębie
którego, przy alei Armii Krajowej ma stanąć pomnik
AK. Było też reprezentowane Towarzystwo Przyjaciół
Bronowic. W Sesji uczestniczyli również członkowie
Komitetu Obywatelskiego os. WiW-Z, nie wchodzący
w skład Społecznego Komitetu Budowy.
Nad godnym przebiegiem Sesji czuwał o. Jerzy
Pająk OFMCap, kapelan organizacji niepodległościowych w Krakowie, wspierający Komitet Obywatelski
os.WiW-Z w kontaktach – czasami trudnych – z organizacjami weteranów AK. Komitet zwrócił się z apelem
o współpracę do wszystkich siedmiu krakowskich or-

fot. Ilona Stus

dniu 18 marca 2010 r. we dworze „Rydlówka”
w krakowskich Bronowicach odbyła się Uroczysta Sesja Inauguracyjna Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Armii Krajowej w Krakowie, utworzonego przez
Komitet Obywatelski os. Widok i Widok-Zarzecze. Zebranych powitała pod swoim dachem pani Maria Rydlowa, żołnierz AK, członkini Społecznego Komitetu
Budowy. Oprócz 10 członków Komitetu, w Sesji wzięło
udział wielu znamienitych gości, którzy dziękując za
zaproszenie, gratulowali podjętej inicjatywy obywatelskiej oraz przekazywali życzenia powodzenia w trudnym dziele przygotowania budowy pomnika. W sesji
uczestniczył Wojewoda Małopolski, Stanisław Sorys,
prezydenta Krakowa reprezentowała Barbara Turlejska, wicedyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, a Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Nawara skierował do uczestników ciepły
list. Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego WP, gen.
Zbigniewa Głowienkę reprezentował mjr Tomasz Sieńko. Radę Miasta Krakowa reprezentowała Marta Patena, wiceprzewodnicząca Rady z PO oraz radni miasta:
Bolesław Kosior, przewodniczący Klubu Radnych PiS
i Wojciech Hausner. Radę Dzielnicy VI miasta Krakowa

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika gości powitał przewodniczący Andrzej Karocki
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ganizacji żołnierzy AK, a także do władz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
w Krakowie. Pomnik ma być obywatelskim hołdem dla
300 tysięcy żołnierzy AK, jedynej takiej armii w czasach II wojny światowej.
Uczestnicy Uroczystej Sesji Inauguracyjnej przekazali wyrazy poparcia i deklaracje pomocy. Przedstawiane przez tak liczne i znaczące grono pozwalają żywić
nadzieję, że przygotowania do budowy pomnika AK
przebiegną sprawnie. Omawiano już nawet udział wojska w uroczystości odsłonięcia.
Pan Wojciech Hausner poinformował o ustaleniu
przez Radę Miasta kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół
Krakowa”. Poruszono też sprawę scenariusza krakowskich obchodów święta Konstytucji 3 Maja, pomijającego istotę tego radosnego święta pierwszej konstytucji
w Europie.
Dwa wykłady zaproszonych współpracowników
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK: płk. Stanisława Dąbrowy Kostki nt. „Armia Krajowa w »stolicy Generalnego Gubernatorstwa« ” oraz prof. arch.
Witolda Cęckiewicza nt. „ Pomnik – kształt idei i idea
kształtu”, obu – żołnierzy AK, wzbudziły duże zainteresowanie. Na pierwszym przedstawione zostały ważne i mało znane fakty: dostosowanie wielkości sił, ich
rodzajów oraz struktury okręgu AK do bardzo dużej
koncentracji wojsk, policji i administracji niemieckiej
w Krakowie, stolicy GG. Autor jest historykiem AK,
członkiem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia
Żołnierzy Armii Krajowej. Pod koniec wojny, w stopniu porucznika, dowodził oddziałem partyzanckim na
Podkarpaciu, pełniąc jednocześnie funkcję oficera dywersji. Drugi wykład – ilustrowany przeźroczami – był
prawdziwą ucztą intelektualną, przygotowaną przez
nestora polskich architektów, twórcy tak wybitnych

I

dzieł, jak Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Pomnik na Polach Grunwaldu, Ambasada Polska w New Delhi, hotel Cracovia i kino Kijów
w Krakowie, czy pomnik pomordowanych w obozie
straceń w Płaszowie.
Trzecią, końcową część dwugodzinnej Sesji wypełniły rozmowy przy herbacie i słynnym bronowickim
kołaczu.
Inicjatorem budowy Pomnika AK w Krakowie,
twórcą Społecznego Komitetu Budowy i organizatorem Uroczystej Sesji Inauguracyjnej jest Komitet Obywatelski os. WiW-Z, będący autonomicznym kołem
Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa. W skład
prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
AK w Krakowie wchodzą: Andrzej Karocki, prof. Jerzy
Niewodniczański oraz Maria Gruszka. Sesja Inauguracyjna odbyła się w dzień po obradach Rady Miasta Krakowa, na których omawiano projekt uchwały
o wzniesieniu Pomnika AK. Głosowanie jest zaplanowane na 31 marca br. Projekt stanowi, że pomnik wznosi się dla uczczenia przypadającej w lutym 2012 r.
70. rocznicy nadania Związkowi Walki Zbrojnej nazwy „Armia Krajowa” i rozpoczęcia w tym samym czasie scalania polskich sił zbrojnych. Pomnik ma głosić chwałę bohaterskich żołnierzy całej AK i stanowić
przesłanie adresowane do kolejnych pokoleń Polaków.
Projekt rzeźbiarsko-architektoniczno-urbanistyczny
pomnika oraz jego otoczenia ma zostać wyłoniony
w otwartym konkursie międzynarodowym.
Budowa pomnika AK na placu pomnikowym przy
osiedlu Widok będzie też realizacją wyrażonych przez
Radę Dzielnicy VI miasta Krakowa oczekiwań mieszkańców na zagospodarowanie zaniedbanego od lat,
dużego miejskiego placu w obszarze parkowym „Młynówki Królewskiej”.

***

nicjatorem budowy Pomnika AK przy ul. Armii
Krajowej jest Osiedlowy Komitet Obywatelski Widok
i Widok-Zarzcze. Po zawiązaniu przez jego członków
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, rozpoczęto starania, by po dopełnieniu wszystkich koniecznych formalności, pomnik mógł stanąć w 2012 roku,
w 70. rocznicę nadania Związkowi Walki Zbrojnej
nazwy "Armii Krajowej".
Dlaczego pomnik AK? - z takim pytaniem zwróciłam się do Andrzeja Karockiego, przewodniczącegoSpołecznego Komitetu Budowy Pomnika.
– Cześć i chwała, jaką Polacy darzą żołnierzy
kilkusettysięcznej Armii Krajowej jest powszechnie
znana. Dla szybko zmniejszającej się grupy ponad 85letnich weteranów to powód do dumy i oczekiwanie
uznania. Dla nas, młodszych to obowiązek utrwalenia
pamięci o żołnierzach i ich dowódcach oraz o idei,
w imię której walczyli. Najwięksi bohaterowie AK
patrzą już na nas z góry. Pomnik będzie dobrym,
międzypokoleniowym przesłaniem. Wiedza historyczna
w młodym pokoleniu nie jest najlepsza.
Gdzie stanie pomnik?
– Czy może być lepsze miejsce, niż przy ulicy Armii
Krajowej? Plac pomnikowy przy osiedlu Widok,

Andrzej Karocki
przewodniczący SKBP

to bardzo dobra lokalizacja. Przewidujemy nieco
inne miejsce, niż poprzednio, i bez starego cokołu,
który powinien być usunięty. Decydujące znaczenie
będzie mieć plan zmian układu komunikacyjnego dla
III obwodnicy.
Skąd środki finansowe na budowę pomnika, czy
przewidziana jest np. sprzedaż pamiątkowych
cegiełek?
– Tak, to dobry pomysł, szczególnie, że do późnej
wiosny, a nawet lata w roku 2012 jest dosyć dużo
czasu na rozprowadzenie cegiełek. Część środków na
pewno będzie pochodzić z zagranicy, od kół żołnierzy
AK i od Polonii. Liczymy też na sponsorów.
Projekt ma zostać wyłoniony w otwartym
konkursie. Jakie kryteria będą brane pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji?
– Jest to zadanie dla członków sądu konkursowego.
Decyzje musimy zostawić profesjonalistom. W Krakowie
mamy zarówno Stowarzyszenie Architektów Polskich,
jak i Związek Polskich Artystów Plastyków. Mamy
też urbanistów. Naszą rolą jest doprowadzenie
do zainteresowania się najzdolniejszych twórców
konkursem.
[is]
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O ZBIOROWĄ PAMIĘĆ MŁODYCH
KRAKOWIAN

K

raków był i jest miastem, w którym zbiorowa
pamięć o przeszłości odgrywa szczególną rolę. Wawel,
Droga Królewska, krakowskie nekropolie, pamiątki na
każdej ulicy Starego Miasta są miejscami, do których
z całej Polski przybywają szkolne wycieczki. Krakowa
nie można pominąć w realizacji programów nauczania
języka polskiego, historii, geografii.
Ów potencjał historyczny, edukacyjny i wychowawczy powinien być wykorzystywany przede wszystkim przez krakowskie szkoły, gdy szczególną rolę
w kształtowaniu miłości do ojczyzny, także tej małej,
pełni zbiorowe przeżywanie miejsc, wydarzeń i dat historycznych. Tak kształtować można charaktery młodych Polaków-obywateli, pracując jednocześnie nad
przywracaniem zbiorowej pamięci całego narodu.
W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa
przyjęła uchwałę, w której wnosi do Prezydenta Miasta o wprowadzenie programu „Edukacja patriotyczna
dla szkół Krakowa”. Zasadniczym celem programu
ma być kształtowanie postaw patriotycznych, włączenie krakowskich szkół do praktykowania pamięci
o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty, budowanie szacunku dla przeszłych pokoleń. Inicjatywa
zrodziła się w gronie dyrektorów kilku krakowskich
szkół. Trzeba podkreślić, że program ma być otwarty
i dobrowolny, a jego realizacja nie dotyczy nauczania
w szkole, lecz aktywności pozalekcyjnej.
W Krakowie różne środowiska i organizacje a także
władze publiczne organizują uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia z przeszłości. Często ich
uczestnikami są nieliczni świadkowie i uczestnicy
tych wydarzeń. Intencją pomysłodawców programu
jest stworzenie możliwości przekazywania pałeczki
w sztafecie pokoleń przez udział młodych ludzi, klas
szkolnych, sztandarów.
U źródła projektu leży przekonanie, że dla wychowania patriotycznego, dla kształtowania miłości do
małej i dużej Ojczyzny szczególną rolę spełnia zbiorowe przeżywanie miejsc, wydarzeń i dat historycznych.
Rola tego przeżywania dla kształtowania charakterów
młodych Polaków, obywateli, jest trudna do przecenienia. Proponowany program może być znaczącym
elementem pracy nad przywracaniem zbiorowej pamięci.
Zakłada się, że początkowo główną osią programu będą uroczystości i wydarzenia już realizowane
w Krakowie. Udział szkoły w programie może mieć
charakter bierny (np. udział delegacji w imprezie,
uroczystości) lub czynny (np. samodzielna organizacja przedsięwzięcia). Istnieje potrzeba ich skoordynowania, a przede wszystkim bieżącego informowania
szkół. Taką rolę może spełniać Portal Edukacyjny na
www.krakow.pl
Kalendarz uroczystości układa się na kilku płaszczyznach:
1. Wyzwalanie się Polaków spod obcego panowania
– konfederacja barska (1768), uchwalenie Konstytucji
3 Maja (1791), insurekcja kościuszkowska (1794), wymarsz I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów
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(1914), wyzwolenie Krakowa spod władzy Austriaków
(1918), objęcie przez J. Piłsudskiego władzy nad polskim wojskiem 11 Listopada (1918), bitwa warszawska (1920).
2. Powstania narodowe – powstanie listopadowe
(1830), powstanie styczniowe (1863), powstanie krakowskie (1846).
3. Józef Piłsudski – urodziny pierwszego marszałka
Polski (1867).
4. II wojna światowa i polskie państwo podziemne
– wybuch wojny (1939), agresja sowiecka na Polskę
(1939), powstanie polskiego państwa podziemnego
(1939), bitwa pod Monte Cassino (1944), Powstanie
Warszawskie (1944).
5. Karol Wojtyła, Jan Paweł II – wybór Polaka na
Papieża (1978), pierwsza Pielgrzymka do Ojczyzny
i msza święta na krakowskich Błoniach (1979)1.
6. Polska posierpniowa – podpisanie Porozumień
Sierpniowych (1980), wprowadzenie stanu wojennego w Polsce (1981), pierwsze wolne wybory w Polsce
(1990).
Poza tym program może obejmować inne formy aktywności, m.in.:
● tworzenie chórów szkolnych, ich prezentacja
w szkole i poza szkołą; udział w Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży i akcji „Młodzież Pamięta”
z tramwajem patriotycznym organizowanych przez
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” i Centrum
Młodzieży im. H. Jordana; udział w Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej organizowanym przez Akcję Katolicką
i Kuratorium Oświaty; tworzenie szkolnych bibliotek
piosenki i udział w inicjatywach edukacyjnych „Biblioteki Polskiej Piosenki”,
● „Straż Mogił” – opieka nad tablicami, pomnikami,
mogiłami,
● „Historia w przestrzeni zamiast Akademii” – miejskie gry historyczne.
W oparciu o najstarsze krakowskie szkoły może powstać „Krakowski Klub Stulatek” – obejmujący szkoły
założone 100 i więcej lat temu – prezentujący dobre
praktyki wychowawcze i programowe oraz wzorce absolwentów zaczerpnięte z bogatej historii tych szkół.
Ważną częścią programu edukacji patriotycznej
będzie, przyjęty już wcześniej uchwałą Rady Miasta, program wyjazdów uczniów gimnazjów na Kresy
Wschodnie.
Projekt został przez Radę Miasta przyjęty z pełną
świadomością, że wiele szkół podejmuje godne naśladowania inicjatywy wychowawcze. W wielu szkołach
nauka historii, języka polskiego, geografii ojczystej
stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast dla efektu wychowawczego potrzebne jest pełne emocji zbiorowe przeżywanie pamięci. Bo patriotyzm to miłość
Ojczyzny, a nie ma miłości bez zaangażowania emocjonalnego.
Wojciech Hausner
Radny Miasta Krakowa
10 czerwca od dwóch lat jest przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Małopolskiego, jako Święto Małopolski
1
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KIM BYLI LUDZIE, KTÓRZY DALI NAZWY
BRONOWICKIM ULICOM

Samuel Bogumił Linde
L

eksykograf,
pedagog i bibliotekarz.
Urodził się w 1771
r.w Toruniu, jako najmłodszy syn majstra
ślusarskiego i rajcy,
imigranta ze Szwecji,
Jana Jacobsena Linde.Studiował teologię, filozofię i języki orientalne na
Uniwersytecie Lipskim. Tu też obronił pracę doktorską, a w 1791 roku został lektorem języka polskiego. W okresie insurekcji kościuszkowskiej przebywał
w Warszawie, opowiadając się po stronie Hugona Kołłątaja. Był jednym z inicjatorów wieszania zdrajców
28 czerwca 1794 r. Po klęsce powstania związał się
z Józefem Maksymilianem Ossolińskim, i jako zaufany człowiek, bibliotekarz i współpracownik w latach
1795-1803 zajmował się gromadzeniem zbiorów jego
bibliotek, pełniąc w Wiedniu funkcje osobistego bibliotekarza, co pozwala uznać go za współtwórcę jednej
z najznakomitszych polskich bibliotek – Ossolineum.
Gromadził książki, głównie z księgozbiorów klasz-

Człowiek Oświecenia

tornych, kościelnych i prywatnych. Dzięki pracy bibliotekarza zdobył wiedzę o zabytkach piśmiennictwa
polskiego, stanowiącą bogatą podstawę źródłową,
pierwszego w dziejach kultury polskiej sześciotomowego Słownika języka polskiego zawierającego 60
tysięcy haseł z zestawu druków i języka potocznego.
S. B. Linde opracował także, zachowaną w rękopisach,
22-tomową bibliografię Bibliotheca Polona, obejmującą polonica od końca XV do początku XIX w.
Działalność publiczna Lindego miała charakter polityczny, oświatowy, naukowy i bibliofilski. Był m.in.
członkiem Izby Edukacyjnej kierującej sprawami
oświaty Księstwa Warszawskiego, radcą Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
jednym z organizatorów i pierwszych wykładowców
Uniwersytetu Warszawskiego. Jego działalność naukowa i wydawnicza koncentrowała się wokół prac
o charakterze słownikowym, bibliograficznym oraz
z zakresu językoznawstwa, dziejów piśmiennictwa
i przekładów. Zmarł 8 sierpnia 1847 r. w Warszawie.
[is]
źródło: Toruński Serwis Turystyczny; Wikipedia
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ważnie śledząc inskrypcje na piaskowcowych
bloczkach, umieszczonych w murze oporowym, ciągnącym się wzdłuż głównej drogi na wawelskie wzgórze, wypatrzeć można bronowicką ciekawostkę. Jest to
dowód udziału mieszkańców ówczesnej wsi w pierwszej po odzyskaniu niepodległości wielkiej akcji społeczeństwa polskiego: zbiórce pieniędzy na ratowanie
Wawelu.
Równe 90 lat temu o taką pomoc zaapelował szef
Kierownictwa Odnowy Wawelu prof. Adolf SzyszkoBohusz. Zatrwożony brakiem funduszów na kontynuowanie zabiegów konserwatorskich, prowadzonych od
1905 r. na zdewastowanym przez Austriaków wzgórzu, zdający sobie sprawę, że organizującemu się
dopiero państwu, uwikłanemu na dodatek w wojnę
z bolszewikami nie starczy pieniędzy na zaspokojenie wszystkich potrzeb, poprosił o wsparcie rodaków.
W odezwie napisał: „Roboty na Wawelu nie należą rzeczywiście do konieczności państwowej. Wobec innych
pilniejszych prac są one luksusem – nie trzeba jednak
zapominać, że istnieją takie roboty, których wykonania
domaga się od nas honor Polski. Prace, które bez przerwy trwały pod rządem zaborczym i w najgorszych
chwilach wojny światowej, w wolnej Polsce przerwane
być nie mogą, a postarać się o to powinno samo społeczeństwo”.
Odzew był gremialny. W najtrudniejszych latach –
1921-23 – darczyńcy sfinansowali ponad 6.000 konserwatorskich dniówek, i choć w następnych latach
KOW korzystało z państwowych dotacji, dary płynęły

jeszcze aż do
1936 r. Wśród
pierwszych darczyńców
byli
mieszkańcy Bronowic, którzy
swoją ofiarę na
szlachetny cel
zadedykowali
bliskiemu sercom krajanowi – poległemu
rok wcześniej Bronowicka "cegiełka"
podporucznikowi kawalerii Janowi Kazimierzowi Tetmajerowi.
Syn Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, niezapomnianego Gospodarza z „Wesela”, urodzony w 1901 r.
zaciągnął się (dodając sobie dwa lata…) w 1920 r. do
8. Pułku Ułanów im. księcia Józefa Poniatowskiego.
W stopniu podporucznika wyruszył na front wołyński.
Walczył z konnymi oddziałami komarma Budionnego,
tocząc trzymiesięczną kampanię, brał udział w zdobyciu Beresteczka. Ostatnią bitwę stoczył 28 lipca 1920
pod Stanisławczykiem. Poległ na polu chwały – jako
jeden z pięciu oficerów pułku. W zaciętych walkach
rany odniosło ponad 100 kawalerzystów.
Do bronowickiej legendy przeszły perypetie ze sprowadzeniem zwłok bohatera na rodzinną ziemię. Wóz,
na którym złożono go po śmierci, wpadł w ręce bolszewików. Miejsce spoczynku 19-letniego oficera ustalo-
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fot. Waldemar Bałda

BRONOWICKI DAR, BRONOWICKI HOŁD

Gaze t a Bron o w ic k a
Rada Dzielnicy
no niemal cudem. Jego pogrzeb w Bronowicach stał
się ogromną manifestacją patriotyczną. 29 grudnia
1920 r. żegnał go m.in. wójt Jan Bryła, przemawiali luminarze życia politycznego i artystycznego Bolesław Pochmarski i Wincenty Wodzinowski. Na mogiłę złożono wieniec z szarfą „Gorącemu i szlachetnemu sercu – Józef Piłsudski”. Miesiąc później na
tym samym cmentarzu, odbyła się uroczystość pośmiertnego nadania bohaterowi Orderu Virtuti Militari. Znany jest wiersz, jaki napisał po ceremonii
Włodzimierz Tetmajer:

„Rotmistrz krzyż srebrny zawiesił na grobie.
A krzyż zabłysnął niby jasna gwiazda.
I tak stoimy w milczeniu, w żałobie…
A wtem: komenda, i - ruszyła jazda!
Synku! Przed Tobą jasne szable chylą…
O chwilo! Chwilo! Jego chwały chwilo!”.
Nic więc dziwnego, że gdy apel wawelskiego odnowiciela dotarł do Bronowic, dedykacją, pod jaką „włościanie bronowscy” złożyli ufundowaną przez siebie
cegiełkę, musiała brzmieć właśnie tak: „Pamięci poległego Jana Kaz. Tetmajera, podpor. WP 8PUłanów”…
Waldemar Bałda

WITAJ SZEŚCIOLATKU W SZKOLE
dyżuruje pielęgniarka. W szkole działa również świetlica środowiskowa czynna do godz. 18.00. Posiada ona
swoją salę przeznaczoną na zajęcia, a także salę komputerową. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy
środowiskowej mogą również korzystać z pełnej oferty szkoły. Działa ona zarówno przez ferie zimowe, jak
i całe wakacje. Budynek szkoły jest chroniony przez
firmę ochroniarską. Placówka jest Szkołą Ćwiczeń
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Szkoła Podstawowa nr 138 znajduje się przy
ul. Wierzyńskiego 3 w Krakowie – Mydlnikach. Dyrektorem szkoły jest mgr Iwona Olczyk. Dzieciom sześcioletnim szkoła oferuje odnowione i wymalowane sale
lekcyjne, w których znajdują się kąciki rekreacyjne
dla dzieci oraz nowe meble. Uczniowie mogą zostawiać w nich swoje podręczniki. Klasy I – II realizują
program unijny pn. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Sale wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które wspomagają
i ułatwiają rozwój dziecka. Szkoła zapewnia dzieciom
opiekę pedagoga, logopedy. Z dziećmi pięcio i sześcioletnimi prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne. Oferuje zajęcia z języka angielskiego, zajęcia
komputerowe oraz gimnastykę korekcyjną prowadzone przez specjalistów. Na terenie szkoły prowadzone
są zajęcia wielu kół zainteresowań, z których mogą
korzystać również dzieci sześcioletnie. W godzinach od
7.30-17.00 czynna jest świetlica szkolna. Uczniowie
mogą korzystać z obiadów w formie cateringu. W dni
wolne od nauki (soboty) na terenie placówki w ramach
świetlicy środowiskowej, prowadzone są zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne. Natomiast w ramach
współpracy z Parafią MBNP w Krakowie – Mydlnikach,
organizowane są wyjazdy na zimowiska i kolonie letnie dla uczniów pod opieką nauczycieli pracujący
w szkole. Szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów,
posiada klasy liczące do 20 osób. Wokół szkoły znajdują się tereny zielone, gdzie uczniowie spędzają czas
pod opieką nauczycieli.
Szkoła Podstawowa nr 153, której dyrektorem
jest mgr Jan Hrynczuk, znajduje się przy ul. Na Błonie
15 d. Wśród zapisanych dzieci do klasy I jest sześcioro
sześciolatków (dane z dnia 4 marca br.). Jest to szkoła
przyjazna dzieciom. Oferuje bardzo dobrze wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Dzieciom
sześcioletnim proponuje: ciekawe zajęcia dydaktyczne, dużą dbałość o wychowanie, indywidualizację procesu nauczania, naukę języka angielskiego od klasy
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pierwszej, edukację prozdrowotną, gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez specjalistę z zakresu rehabilitacji wad postawy, udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zajęcia w kołach zainteresowań: plastycznym, muzycznym, językowym, matematycznym,
kurs tańca, wyjścia do teatrów, kin, filharmonii, muzeów, wyjazdy na zielone szkoły, obozy narciarskie,
zajęcia sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, judo, tenis stołowy oraz zajęcia nauki pływania dla
klas II, III, IV, V i VI. Szkoła posiada duże, przestronne i kolorowe sale lekcyjne, wyposażone w odpowiedni
sprzęt i kąciki rekreacyjne dla dzieci, wyremontowane toalety, pracownię komputerową, bibliotekę wraz
z czytelnią, pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę
do zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz salę do zajęć
z judo, boiska w otoczeniu zieleni, świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń, czynną w godzinach
7.30- 16.30, stołówkę szkolną, gabinet medyczny z codzienną opieką pielęgniarki oraz gabinet dentystyczny
czynny dwa razy w tygodniu. Dzieciom sześcioletnim
i ich rodzicom szkoła oferuje stałą, fachową pomoc
pedagoga szkolnego. Poradą służą również pedagog
terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej, logopeda
oraz socjoterapeuta. Od marca br. w każdy czwartek
w godzinach 16.00- 17.00 odbywają się zajęcia adaptacyjne dla przyszłych uczniów klas pierwszych.
Szkoła posiada monitoring, a w roku 2009 otrzymała
certyfikat „Bezpieczna Szkoła Podstawowa”. Jest również Szkołą Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Dla rodziców, którzy chcą poznać opinię zarówno
nauczycieli, jak i dzieci, które rozpoczęły już naukę
w klasie pierwszej przygotowano krótkie filmy, zamieszczone na stronie Filmowego Życia Miasta – www.
krakow.pl/mktv oraz na stronie Magicznego Krakowa – www.krakow.pl oraz www.portaledukacyjny.
krakow.pl
Informacje o programie Radosna Szkoła można
znaleźć na stronie internetowej www.6latki.men.
gov.pl
Jadwiga Więcławek
radna Dzielnicy VI
Materiał został opracowany na podstawie informacji dotyczących
kampanii pn. „Sześciolatku nie trać roku!” przesłanych do RDz.VI
przez panią Katarzynę Fiedorowicz - Razmus z Biura Prasowego
Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz na podstawie rozmów
przeprowadzonych z dyrektorami szkół podstawowych RDz.VI

Gazeta B r ono wi cka
Wielkanoc

SERNIK NA ZIMNO
•3 paczki petitków •1/2 kg. sera sernikowego •8 łyżek cukru •1 cukier waniliowy
•1/2 l. śmietany kremówki •4 łyżeczki żelatyny na 1/2 szkl. wody •1/2 kg.
Truskawek 2 galaretki (rozpuścić w ¾ l wody)
■Ser utrzeć z cukrem, następnie dodać ubitą śmietanę i na koniec rozpuszczoną żelatynę. ■Wszystko
wymieszać i wlać na blachę wyłożoną petitkami.
■Gdy galaretka zacznie tężeć, wsypać zmiksowane truskawki i całość wylać na masę serową. Włożyć do lodówki do zastygnięcia.

K ĄCIK
WIELK ANOCNY

SOS CHRZANOWY Z JAGODAMI

BABKA CYTRYNOWO – SEROWA

•60 g startego chrzanu •100 g świeżych jagód lub ze słoika
(niskosłodzona borówka do mięsa) •50 g majonezu lub
śmietany

•250 g mąki •200 g cukru •150 g margaryny •3 jajka •1 opak. serka homo waniliowego 150 g •1 opak. kisielu
cytrynowego •4 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia •1 opak. cukru waniliowego•sok z ½ cytryny

■Wszystkie składniki zmiksować, a następnie chwilę
podgrzać do ok. temp. 50ºC.

■Jajka z cukrem ubić, dodać margarynę i utrzeć.
■Następnie dodać mąkę, kisiel, cukier waniliowy, proszek do pieczenia i nadal ucierać.
■W trakcie ucierania wlać sok z cytryny. Na końcu dodać serek waniliowy i wymieszać. ■Ciasto przełożyć dużej
formy na babkę i włożyć do nagrzanego piekarnika 180º C – 190 º C. Piec ok. 50 min.

PASZTET ŚWIĄTECZNY
•30 dag mięsa wieprzowego (od szynki) •330 dag surowego boczku •330 dag wątróbki drobiowej •35 dag cebuli •32,5 dag
pietruszki (korzeń) •32,5 dag selera •2 ząbki czosnku •2-3 ziarna ziela angielskiego •1 namoczona w mleku bułka (może
być czerstwa) •4 jajka •2 łyżki przyprawy uniwersalnej •pieprz do smaku •1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej •1 łyżka
majeranku
■Mięso, boczek pokroić w kawałki, włożyć do garnka i razem z wątróbką, jarzynami czosnkiem i zielem angielskim,
gotować.
■Po odlaniu 200 ml wywaru ugotowane mięsa i pozostałe składniki połączyć i zmiksować do uzyskania jednolitej masy,
podlewając wywarem dla odpowiedniej konsystencji.
■Na koniec doprawić. Masę wyłożyć do długiej wąskiej foremki posmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą. Na dno
można położyć cienkie plasterki słoniny lub/i jajka ugotowane na twardo. Piec w piekarniku – czas ok. 1 godz. temp. 180ºC.

CHRZAN

W ŚMIETANIE DO
WIELKANOCNYCH JAJ I WĘDLIN

•200g utartego chrzanu •2 jaja ugotowanego na
twardo •40 g kwaśnej śmietany •Sól •Sok z cytryny
•Cukier puder do smaku
■Jaja rozdrobnić i utrzeć ze śmietaną, majonezem
i przyprawami. Dodać chrzan i wymieszać. Schłodzić
w lodówce.

WIELKANOC U SĄSIADÓW I NIE TYLKO
Anglia

Wielkanoc na Wyspach, to cztery wolne dni, które bardziej
nawiązują do świeckich zwyczajów niż chrześcijańskiej tradycji. Dowodem tego są wyprzedaże organizowane w Wielkanocny poniedziałek, przyciągające wielu do Centrów Handlowych, gdzie spędzają wielkanocny czas oraz pubów. Jedynie dzieci w niedzielny poranek poszukują czekoladowych
jaj wypełnionych słodkościami.
Popularne są też zawody w „Egg Roling”, polegające na turlaniu jajek, organizowane w parkach. Zwycięża ten, którego jajko dotrze do mety, w jak najmniej naruszonym stanie
i jak najkrótszym czasie. Tradycją dotyczącą królowej zachowaną do dziś jest rozdawanie w Wielki Piątek, „Piątkowych
Pieniędzy”. Chodzi o pensy wybite specjalnie na tę okazję.
Pensów jest tyle ile lat ma królowa. W tym roku liczyć można
na 84 pensy dla emerytów i 84 pensy dla emerytek.

Niemcy

W Niemczech Wielkanoc zaczyna się w Wielki Piątek, który
jest już dniem wolnym od pracy. Uroczyście obchodzona jest
niedziela i poniedziałek, ale nieznana jest jednak popularna
w Polsce tradycja „lanego poniedziałku”. Są natomiast nabożeństwa w kościele, przypominające nasze triduum paschalne i choć świętowanie nawiązuje do chrześcijańskiej tradycji,
to właśnie Niemcom zawdzięczamy wielkanocnego zajączka,
który z czasem pojawił się wśród święconek i w polskich koszyczkach. Według niektórych przekazów pierwsze wielkanocne zajączki pojawiły się w XVIII wieku. Były wykonane
z czekolady i tak mocno wrosły w niemiecką tradycję, że
obecnie trudno wyobrazić sobie Wielkanoc bez nich.
W przeciwieństwie do Brytyjczyków nikt tu nie turla jaj. Cała

zabawa polega na tym, by stukając się nimi, uszkodzić skorupkę przeciwnika, nie naruszając własnej. Zawody te mają
miejsce po świątecznym śniadaniu.
Szczególnym niemieckim zwyczajem jest malowanie na zielono jajek w Wielki Czwartek, zwany z tego powodu Zielonym
Czwartkiem. Charakterystyczny dla Świąt Wielkanocnych
jest też tzw. Bukiet Wielkanocny - zielone gałązki przybrane
głównie wydmuszkami. Zgodnie z tradycją pisanki chowane
są w specjalnych gniazdach, ukrywanych w mieszkaniu lub
w ogrodzie, a szukane w niedzielę.

Szwecja
Święta Wielkanocne w Szwecji rozpoczynają się w Wielki
Piątek, kiedy domownicy na pamiątkę biczowania Chrystusa, smagają się brzozowymi gałązkami własnej roboty lub
kupionymi na szwedzkim targowisku. Te ostatnie są zazwyczaj kolorowe, ozdobione koralikami i piórkami.
Niektóre szwedzkie tradycje są dość podobne do tradycji polskich, jak na przykład barwienie jaj. W tym celu Szwedzi
używają dębowych liści, łupin cebuli i kłosów zbóż. Innym
natomiast zwyczajem, jest chodzenie przez dziewczęta po
domach. W Wielkanocną Sobotę ubrane w długie suknie,
z barwnymi piegami – przebrane za wiedźmy zbierają drobne
pieniążki i słodycze. Dzieci natomiast, odwiedza wielkanocny zajączek, który w Wielką Sobotę przynosi im czekoladki.
Jego podstawę, jak przystało na skandynawski kraj stanowią ryby, głównie łosoś i śledź. Na niedzieli kończy się też
świętowanie w Szwecji, gdyż wielkanocny poniedziałek nie
jest tutaj obchodzony.
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Informator Co, Gdzie, Kiedy

CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW BIURA RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Od dnia 1 lutego 2010 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie, ul. Basztowa 22, rozpoczęły się cotygodniowe dyżury
przyjęć interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dyżury odbywać się będą w każdy poniedziałek
w godz. od 13.00 –16.00, w pokoju nr 108.
Pisemne wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich należy składać pocztą lub elektronicznie na www.rpo.gov.pl

Rada Dzielnicy VI
i Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
zapraszają do udziału w:

KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ
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.

PODATNIKU ROZLICZ SIĘ
Od stycznia do końca kwietnia br. podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych mają obowiązek złożyć zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu w 2009 r. Aby ułatwić podatnikom szybkie i
terminowe rozliczenie.

Krakowskie Urzędy Skarbowe zapraszają
24 kwietnia 2010 r. na Dni Otwarte.
Ponadto, w ostatnim tygodniu kwietnia
(26 – 30 kwietnia br.) wydłużają godziny
pracy. W tych dniach wszystkie Urzędy
Skarbowe będą pracować do godziny 18.
Osoby, które nie mają czasu w dniu powszednim, a chciałyby
zasięgnąć dodatkowych informacji na temat rocznego rozliczenia
dochodów, będą mogły to zrobić w pierwszą sobotę marca i ostatnią
sobotę kwietnia. 24 kwietnia 2010 r. w godz. od 9:00 do 13:00.
W placówkach krakowskich Urzędów Skarbowych będą czekali
specjaliści gotowi odpowiedzieć na pytania związane z rozliczeniem
podatkowym (ulga rehabilitacyjna, prorodzinna, internetowa,
rozliczanie dochodów z pracy za granicą i in.). Będzie można
również złożyć zeznanie podatkowe. Dodatkowym udogodnieniem
dla podatników w ostatni tydzień kwietnia będą wydłużone godziny
pracy urzędów skarbowych.
Więcej informacji na temat rocznego rozliczenia PIT znajdą Państwo
na stronie www.iskrakow.krak.pl oraz www.mf.gov.pl

Wykaz Aptek na terenie Dzielnicy VI

Balicka 14a, tel. (12)638-25-48, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Balicka 18, tel. (12)638-64-17, pn. – pt. 8 - 20, sb. 9 –
Balicka 18, tel. (12)638-63-63, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Balicka 306, tel. (12)638-46-90, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Bronowicka 39, tel. (12)636-75-69, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Bronowicka 73, tel. (12)637-04-40, pn. – pt. 8 – 21, sb. 8 –
Na Błonie 1, tel. (12)636-16-99, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 – 14.
Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców
Miasta Krakowa (12) 661-22-40

KOŚCIOŁY

14;
14;
14;
15;
15;
18;

Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strzechą 16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego,
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 (IV – X); 7:30,
9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul.
św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII,
19:00); Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1:
7:30, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00.
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W związku z inicjatywą powstania tablicy upamiętniającej
mieszkańców Bronowic Małych walczących o Polskę w latach
1914-1921 i 1939-1945 między innymi w Legionach Polskich,
armii generała Józefa Hallera, podczas wojny polsko - bolszewickiej 1920 r., Kampanii Wrześniowej 1939, Bitwy o Anglię,
w 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, oraz w Zgrupowaniu Żelbet Armii Krajowej

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zwraca
się z apelem do mieszkańców Bronowic.
Prosimy o zapoznanie się z listą nazwisk w projekcie tablicy, który znajduje się na stronie internetowej Dzielnicy VI
(www.dzielnica6.krakow.pl) oraz w Kancelarii Parafialnej.
W szczególności zależy nam na ewentualnym dodaniu nazwisk
osób, które według Państwa wiedzy uczestniczyły w walce
o niepodległość w podanych wyżej latach, a które zostały pominięte. Uzupełnienia wraz z krótkim uzasadnieniem do 1 maja
2010 roku prosimy o przekazywanie do Biura Rady i Zarządu
Dzielnicy VI, ul. Zarzecze 124 a (KS „Bronowianka”), w Kancelarii Parafii lub do osób niżej podanych.
W imieniu zarządu TPB Barbara Miszczyk
Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 31-352 Kraków,
ul. Pod Strzechą 16
Barbara Miszczyk tel. (12) 644 93 92,
Stanisław Młodzianowski tel. (12) 634 38 56
Wojciech Hausner tel. 601 289 710

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

Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki:
„Apteka pod Opatrznością”, przy ul. Karmelickiej 23,
tel. (12) 631-19-80; Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel.
(12) 636-73-65; Apteka CEFARM, ul. Kalwaryjska 94, tel.
(12) 656-18-50; Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE”,
os. Centrum A bl. 4, tel. (12) 425-75-40; Apteka „VENA-VITA”,
ul. Wolska 1, tel. (12) 265-29-70.

Gazeta B r ono wi cka
Krzyżówka
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Przewodniczący Rady
i Zarządu: Bogdan Smok
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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: (12) 636-15-75
fax: (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
Okładka: fot. Piotr Stus
Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl
Skład, łamanie: Ilona Stus
Druk:
Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK
ul. Powstańców Wielkopolski 3,
Kraków, (12) 267 36 60
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POZIOMO:
2) narzędzie prząśniczki
5) np. zdrowia
9) cienka rurka
13) w kałamarzu
12) symbol miedzi
14) ilość wydanych egzemplarzy
16) drapieżna ryba morska lub potentat finansowy
17) fornir
19) japońska sztuka walki
21) zmieniane w samochodzie lub przełajowe w terenie
23) jedno z mediów
24) izraelska broń automatyczna
26) syn siostry matki
27) Policja w czasach PRL-u
28) kot brytyjski
29) część stopy angielskiej, ma 25,4 mm
31) np. „…nad kukułczym gniazdem”
32) środek cyklonu
33) jeden z banków
35) łączy rękę z tułowiem
37) prędki, szybki
39) polski reżyser filmowy
40) świętuje 26 maja
42) irlandzka piosenkarka
44) porasta brzegi jezior
46) kobieta z Japonii
48) po 99
49) ocena
50) mądrzejsze od kury
51) reprezentacyjna sala uniwersytecka

52) przypinana komuś
53) małpiatka z Madagaskaru
PIONOWO:
1) jedno z badań krwi
2) samochód z Korei
3) aktor, grał w „Piratach z Karaibów”
4) do napojów lub z kremem
6) kołyska
7) zebranie myśli, przemyślenie
8) Stary lub Bagatela
9) gość w sanatorium
10) szoruje go majtek
11) zastój
15) przywracanie życia
18) masówka
20) tragedia Szekspira
22) znany tercet
24) proces koncentracji ludności w punktach
przestrzeni geograficznej
25) przybysz, osiedleniec
26) barwa
30) kędzior, pukiel
34) zajmowanie nowych terenów
36) matka Zeusa
38) seledynowe orzeszki
40) silnie trujący alkohol
41) sedno sprawy
43) wiecznie zielone drzewo z Gwinei
45) szeroki, futrzany szal
47) parkan

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych
poprawek nadesłanych tekstów.
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MYŚMY ZIMIE SIĘ NIE DALI

o raz kolejny dzieci ze szkół
dzielnicy VI miały możliwość uczestniczenia podczas ferii w zajęciach
zorganizowanych dla nich przez klub
sportowy "Bronowianka" oraz Radę
Dzielnicy.
Wszyscy bardzo dzielnie, a co najważniejsze skutecznie, walczyli z tęgim mrozem, który ograniczał wyjściach poza obiekty klubowe. Jednak
zimowego szaleństwa nie zabrakło,
a humory jak zwykle dopisywały podczas różnorodnych zajęć wśród, których nie brakowało gier i zabaw prowadzonych przez panie Bernadetkę
i Madzię. Pani Magda prowadzi też od
niedawna zajęcia z tenisa stołowego
w "Bronowiance", na które zaprasza
wszystkich chętnych w poniedziałki
środy i piątki na godz 18.00. [art]

Do nich należały te ferie

...ale i z górki

Zdobyty został niejeden szczyt

Po zimowych szaleństwach dopisywał humor i apetyt

fot (art)

Bywało i pod górkę...

