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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

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Biuro czynne: 
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Na V sesji Rady Dzielnicy VI, 
która odbyła się 5 maja br. podję-
to osiem uchwał. Cztery dotyczyły 
warunków zabudowy dla inwesty-
cji planowanych, przy ulicy Balic-
kiej, Bronowickiej/Bandtkiego i przy  
ul. Górnej. 
Dwie uchwały (Uchwała Nr V/49/ 
2011 i Uchwała Nr V/50/2011) do-
tyczyły inwestycji pn. „Budowa 6 bu-
dynków wielorodzinnych z garażami 
podziemnymi i infrastrukturą, przy  
ul. Balickiej”, ponieważ teren propo-
nowany pod zabudowę, to dwie, nie-
zależne działki. Obie inwestycje zaopi-
niowano pozytywnie.
Pozostałe dwie uchwały (Uchwała Nr 
V/51/2011, Uchwała Nr V/52/2011) 
– budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z usługami, garażem 
podziemnym i infrastrukturą technicz-
ną, przy ul. Bronowickiej/Bandtkiego 
oraz przy ul. Górnej, radni zaopiniowa-
li negatywnie. W przypadku tej pierw-
szej decyzję uzasadnili: zbyt intensyw-
ną i wysoką zabudową działki, małą 

V SESJA
RADY DZIELNICY VI

powierzchnią biologicznie czynną oraz 
niewystarczającą liczbą miejsc parkin-
gowych w stosunku do liczby mieszkań 
i proponowanej części usługowej.
Kolejne uchwały dotyczyły: zmiany 
zakresu rzeczowego zadania priory-
tetowego na rok 2011 (Uchwała Nr 
V/47/2011), rozdysponowania kwo-
ty rezerwy w ramach zadań priory-
tetowych na rok 2011 (Uchwała Nr 
V/53/2011) oraz zmiany w planie rze-
czowo-finansowym wydatków Dzielni-
cy VI Bronowice na rok 2011 (Uchwała 
Nr V/54/2011).
Zmieniono zakres zadania pn.: „Komi-
sariat Policji IV Komendy Miejskiej Po-
licji – zakup materiałów z zakresu tech-
niki biurowej i sprzętu informatyczne-
go z materiałami eksploatacyjnymi” na 
kwotę 10 000 zł, którą przeznaczono 
na zakup materiałów z zakresu techni-
ki biurowej i sprzętu informatycznego  
z materiałami eksploatacyjnymi –  
4 000 zł oraz wykonanie prac remonto-
wo-renowacyjnych – 6 000 zł.
Kwotę rezerwy w wysokości 40 000 

zł przeznaczono na zadania: Przed-
szkole nr 77 – demontaż zniszczonego 
sprzętu rekreacyjnego, zakup i montaż 
nowych urządzeń (16 500 zł), dofinan-
sowanie zajęć w świetlicy środowisko-
wej „Wspólna Chata” (2 000 zł), zakup 
czujnika tlenku węgla dla Krakowskie-
go Pogotowia Ratunkowego (700 zł), 
zakup medali okolicznościowych z oka-
zji XX-lecia powstania Dzielnic – 150 
szt. (5 550 zł), Szkoła Podstawowa  
nr 50 – Jubileusz (zwiększenie kwo-
ty – 2 000 zł), dofinansowanie pik-
niku integracyjnego organizowanego 
w ramach obchodów Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków  
z wzajemnością” (8 000 zł), Przedszko-
le nr 38 – zakup i montaż zapór łama-
nych (900 zł), Dni Bronowic (zwiększe-
nie kwoty – 2 350 zł). W ramach zmia-
ny w planie rzeczowo-finansowym wy-
datków Dzielnicy VI kwotę w wysokości 
1070 zł z § 4210 (zakup materiałów  
i wyposażenia) przeniesiono na § 4300 
(zakup usług pozostałych).
Ostatnia z podejmowanych na majowej 
sesji uchwał, pozytywnie zaopiniowa-
na, dotyczyła nadania Samorządowemu 
Przedszkolu Nr 38 w Krakowie imienia 
„Akademia Zielonego Misia”. (Uchwała 
Nr V/48/2011).

Najważniejszą obecnie spra-
wą dla mieszkańców jest wykonanie 
sygnalizacji świetlnej sprzężonej, na 
ulicy Balickiej, tj. dwóch współdziała-
jących sygnalizacji świetlnych; jednej 
na skrzyżowaniu z ulicami Myczkow-
skiego i Zakliki z Mydlnik oraz drugiej 
na przejściu dla pieszych, przy Klubie 
Kultury. Historia sygnalizacji w My-
dlnikach sięga 2004 roku, gdy podję-
to uchwałę o jej realizacji. Potem było 
jeszcze wiele starań. Liczba mieszkań-

ców Mydlnik wzrosła prawie 3-krotnie, 
a sygnalizacji na skrzyżowaniu z ulicą 
Myczkowskiego nie ma; jest wpisa-
na na listę rankingową do realizacji 
na odległej pozycji. Rada Dzielnicy VI  
z dodatkowych środków priorytetowych  
w 2011 r. przeznaczyła 20 tys. na wy-
konanie projektu sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych. Przedstawi-
ciele ZIKiT-u przedstawili trzy warian-
ty lokalizacji tego przejścia:
1. wariant – w dotychczasowym miej-
scu, pośrodku skrzyżowania – wlotu na 
ul. Balicką dwóch ulic Wierzyńskiego  
i Dolińskiego;
2. wariant – przesunięcie przejścia 

Radna Dzielnicy VI
ELŻBIETA MAJ

dla pieszych na drugą stronę ulicy  
Wierzyńskiego, bliżej Klubu Kultury;
3. wariant – przesunięcie przejścia 
jeszcze dalej, na wprost Klubu Kultury.

Wykonanie sygnalizacji świetlnej 
na przejściu dla pieszych, w dotych-
czasowym miejscu jest najbardziej 
kosztowne; wymaga wg aktualnych 
przepisów sygnalizowania wszystkich 
„strumieni” ruchu. Szacunkowo reali-
zacja 1. wariantu to ok. 200 tys. zł, na-
tomiast 3. wariantu, to ok. 120 tys. zł. 
W tej sprawie ma być przeprowadzona 
dokładna analiza i konsultacje.
• Mieszkańcy wnioskowali, aby na 
przystanku autobusowym Balicka PKP  
w kierunku miasta, wybudować nad 
chodnikiem niewielką wiatę na wspor-
nikach. Wg przepisów, wystające ele-
menty wiaty muszą być oddalone o 2,5 
m od krawężnika jezdni. Brakuje tam 
jednak miejsca – ok. 2 m.
• Pilnego remontu wymagają niektóre 
chodniki, np. przy ul. Balickiej – kon-
tynuacja remontu w kierunku cmenta-
rza, chodnik pomiędzy ul. Dolińskiego 

W Klubie Kultury „Mydlniki”, 28 kwietnia, odbyło się spotkanie mieszkańców z Zarzą-
dem Dzielnicy VI, przy udziale czterech przedstawicieli ZIKiT-u. Zarząd reprezentowali 
Bogdan Smok – przewodniczący i Alicja Gackiewicz – wiceprzewodnicząca. Tematem 
spotkania były zagadnienia dotyczące komunikacji w Mydlnikach, stanu dróg, chodni-
ków, utrzymania czystości itp.

SPOTKANIE W MYDLNIKACH

υ υ
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i pętlą autobusową oraz na ul. Zakliki 
z Mydlnik, przy mostku na Młynówce 
Królewskiej. 
• Remontem ul. Wierzyńskiego, na od-
cinku od ul. Łupaszki do Myczkowskie-
go, zajmie się SM Grodzka, po zakoń-

Znaki drogowe, zasilane bateriami solarnymi, przy ul. Balickiej
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najszybciej, wykonania chodnika.
• Kolejna sprawa, to propozycja nie-
wielkiego poszerzenia pętli autobuso-
wej, aby umożliwić wjazd mieszkańcom 
na ulicę Hemara i Kurozwęckiego, gdyż 
zaparkowane autobusy linii 501 i 103 
często utrudniają przejazd. Konieczne 
będzie wykonanie projektu tej przebu-
dowy.
• Duże poruszenie wśród mieszkańców 
wzbudziła decyzja ZIKiT, o skróceniu 
trasy linii autobusowej 103 do ulicy 
Armii Krajowej. Linia 103 jest bar-
dzo ważnym połączeniem z Mydlnik  
w kierunku Podgórza i południa mia-
sta. Sprawa ta, nie była z mieszkańcami 
konsultowana, a są oni przeciwni skró-
ceniu linii 103, a także podejmowaniu, 
tak istotnych decyzji bez ich wiedzy. 
• Mieszkańcy byli także oburzeni, że 
na przejściu dla pieszych kilka miesię-
cy wcześniej ustawiono znaki drogowe 
zasilane bateriami solarnymi, które  
w tym miejscu zupełne nie są przydat-
ne, kosztowały niemało społecznych 
pieniędzy, ponadto przed ich ustawie-
niem, nikt nie zapytał mieszkańców  
o zdanie. 

ARTUR ŚLIWA

AGATA PASIONEK-SACHA

Radni Dzielnicy VI

BEZPIECZNIE I WESOŁO

Dnia 12 maja, z inicjatywy Rady 
Dzielnicy VI, ogródek jordanowski 
przy Amfiteatrze, na osiedlu Widok, 
został wyposażony w nowe, dodatkowe  
obiekty.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, 
przy wszystkich urządzeniach zostanie 
wysypany piasek oraz teren ten zo-
stanie ogrodzony podobnie, jak część 
przeznaczona dla najmłodszych. Wy-
remontowano również część alejki spa-
cerowej. Projekt tego placu jest w pełni  

Na osiedlu Widok zamontowano cztery kolejne urządzenia: dwie podwój-
ne huśtawki, gondole oraz przeplotnie kołową. Stanowią one dopełnienie  
istniejącego już projektu placu zabaw. 

finansowany ze środków Rady Dzielni-
cy VI. W kolejnych latach przewidywa-
na jest dalsza rozbudowa, która obej-
mie część trzecią znajdującą się wzdłuż 
granicy z Przedszkolem Nr 137.

Wszystkim dzieciom życzymy 
wspaniałej zabawy. υ υ

υ υ

Nowe urządzenia dostarczają wiele śmiechu i zabawy
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czeniu nowej inwestycji. Pozostanie do 
remontu druga część ul. Wierzyńskie-
go, dla której koncepcja, była już przy-
gotowywana w 2007 roku.
• Mieszkańcy ulicy Gen. Wieniawy– 
–Długoszowskiego domagają się, jak 
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Uczniowie zabrali wszystkich w podróż po Polsce

 "Co znaczy: być dziedzicem? Znaczy przede wszystkim: mieć udział w godno-
ściach tych, którzy byli przed nami. Kontynuując, kontynuujemy przede wszyst-
kim godność” – pisał w „Filozofii dramatu” ks. Józef Tischner. Nauczyciele  
i uczniowie szkół tworzących Rodzinę Szkół Tischnerowskich starają się pielę-
gnować watości, którym był wierny ich Patron.

IZABELLA URBANIEC

W dniach 28 i 29 kwiet-
nia br. Szkoła Podstawowa Nr 153  
im. ks. prof. Józefa Tischnera, gościła 
w swoich murach uczniów i nauczycie-
li szkół z całej Polski, noszących imię  
ks. profesora i tworzących tzw. Rodzinę 
Szkół Tischnerowskich. Jej najstarszym 
„dzieckiem” jest nasza bronowicka 
szkoła Nr 153. Co roku, od lat, jest ona 
organizatorem Majówki Tischnerow-
skiej, odbywającej się w ramach kra-
kowskich Dni Tischnerowskich, kiedyś 
organizowanych w maju. Od trzech lat 
spotkanie odbywa się w kwietniu – tak 
więc mamy kwietniową Majówkę. 

Tegoroczna – czwarta już Majówka –  
w której wzięło udział 120 uczniów, 
była wyjątkowa, ponieważ zbiegła się  
z obchodami 10. rocznicy nadania 

Szkole Podstawowej Nr 153 imienia 
ks. prof. Józefa Tischnera. Dwudniowy 
pobyt delegacji Szkół Tischnerowskich 
w Krakowie był zatem pełen atrakcji.

W czwartkowe popołudnie goście 
brali udział w grze terenowej, w Bro-
nowicach, którą rozpoczęło zwiedzanie 
„Rydlówki”. Dyrekcja szkoły jest bar-
dzo wdzięczna pani Marii Rydlowej za 
bezpłatne oprowadzenie uczestników 
po Muzeum Młodej Polski.

Następnie odbyły się różnego ro-
dzaju warsztaty i rozgrywki sportowe 
na boisku „Orlik”. Kolejną atrakcją 
było spotkanie z panią Dianą Bonowicz  
i bratem Benedyktem – przedstawi-
cielami Fundacji Kapucyni i Misje, 
budującej szkoły, kaplice i studnie  
w Czadzie.

Na zakończenie dnia, uczestnicy 
Majówki, odbyli nocną podróż po Kra-
kowie specjalnym tramwajem, którego 
trasa prowadziła od Bronowic Małych 

JUBILEUSZOWA
MAJÓWKA 

Wicedyrektor SP 153

do Łagiewnik i z powrotem. Była to  
zarówno wielka przygoda, jak i nieza-
pomniana, ciekawa lekcja historii. 
Kolejny dzień, był poświęcony ob-
chodom rocznicowym. Rozpoczął je 
korowód prowadzony przez dyrekto-
ra Jana Hrynczuka, ubranego w strój 
bronowicki. Za nim szli muzykanci  
z Krakowskiej Grupy Folklorystycznej 
z Mydlnik, przygrywający do marszu 
rodzime melodie ludowe. Za kapelą 
podążały Poczty Sztandarowe. Następ-
nie wszyscy goście i społeczność szkoły  
Nr 153. Korowód, który wyruszył ze 
szkoły, wędrował osiedlowymi uliczka-
mi do kościoła św. Jana Kantego, gdzie 
została odprawiona uroczysta msza 
święta celebrowana przez ks. prałata 
Jana Franczaka.

Po mszy świętej odbyła się, w bu-
dynku szkoły, uroczysta akademia. Dy-
rektor – Jan Hrynczuk powitał gości, 
wśród których byli: Zastępca Prezyden-
ta Miasta Krakowa – Elżbieta Lęczna-
rowicz, Przewodnicząca Komisji Edu-
kacji Rady Miasta Krakowa – Marta 
Patena, Dyrektor Wydziału Spraw Spo-
łecznych UMK – Jan Żądło, Kierownik 
w Wydziale Edukacji UMK – Anna Ja-
rosz, przedstawicielka rodziny Patrona 
– Barbara Tischner, członek Komitetu 
Honorowego nadania imienia Szkole 
Podstawowej Nr 153 – Wojciech Hau-
sner, wówczas poseł na Sejm RP. 
Obecni byli dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych Szkół i Placówek Oświatowych 
oraz fundator Sztandaru Szkoły ks. 
prałat Jan Franczak, a także przedsta-
wiciele władz Dzielnicy VI: przewodni-
czący Rady i Zarządu – Bogdan Smok, 
wiceprzewodnicząca – Alicja Gackie-
wicz, członek Zarządu – Artur Śliwa 
i przewodniczący Komisji Edukacji – 
Waldemar Janusz.

Następnie dyrektor SP 153 Jan 
Hrynczuk przypomniał historię szkoły  
i genezę nadania jej imienia ks. prof. 
Józefa Tischnera. Gratulacje dla Jubi-
latki złożyli –Elżbieta Lęcznarowicz, 
Marta Patena oraz Bogdan Smok. 

Kolejnym punktem uroczystości 
była część artystyczna. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycielek – Anny Stroj-
ny i Jadwigi Więcławek, zabrali wszyst-
kich w podróż po Polsce, do miejsco-
wości, w których znajdują się szkoły 
noszące imię ks. profesora. Szczególną 
uwagę zwracała scenografia, autorstwa 
Doroty Martinek.

υ
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WITAJ MAJ, 3 MAJ
220 LAT PÓŹNIEJ

Została uchwalona przez Sejm 
Czteroletni w 1791 roku, pod tytułem 
"Ustawa Rządowa". 

We współczesnym życiu poli-
tycznym ciągle czerpiemy z zapisów 
Konstytucji 3 maja. Zawarte w niej 
zasady trójpodziału władzy, suwe-
renności narodu i kwestia odpowie-
dzialności osób sprawujących władze, 
są również podstawą obecnej kon-
stytucji i pokazują, że nasza ustawa 
rządowa z 3 maja była ustawą idącą  
w stronę ustroju parlamentarnego i de-
mokratycznego.

W Krakowie 3 maja, jak co roku, 
ulicami miasta przeszedł pochód pa-
triotyczny, liczący ok. 2 tys. osób. 

Uroczystości rozpoczęto w kate-
drze na Wawelu mszą świętą w inten-
cji ojczyzny. Podczas homilii bp Jan 

Konstytucja 3 maja była ustawą przełomową, jedną z pierwszych na świecie, 
służąca naprawie wewnętrznych stosunków społecznych, panujących  
w państwie. Była też jedną z prób odpowiedzi na I rozbiór Polski i zapobieżeniu 
dalszemu rozkładowi państwa.

Zając, wikariusz generalny archidie-
cezji krakowskiej podkreślił, jak waż-
ne jest umiłowanie tego, co ojczyste: 
historii, tradycji, języka, krajobrazu  
i wybitnych dzieł naszych rodaków. To 
właśnie – mówił – oznacza patriotyzm, 
a Polacy byli zawsze zdolni do wielkich 
ofiar dla zachowania tego dobra albo 
też dla jego odzyskania. 

Po złożeniu, pod Krzyżem Katyń-
skim, przez władze Krakowa i Mało-
polski, wspólnego wieńca w imieniu 
wszystkich mieszkańców, pochód udał 
się Drogą Królewską na Plac Matejki, 
gdzie miejsce miały główne uroczy-
stości. Otwierały go formacje konne 
w strojach historycznych, za nimi po-
dążała Orkiestra Garnizonu Kraków  
i kompanie honorowe wojska, poli-
cji, straży pożarnej i straży miejskiej.  
W pochodzie szli senatorowie, posło-
wie, przedstawiciele Rodzin Katyńskich 
i Związku Sybiraków, kombatanci, Bra-
cia Kurkowi, działacze partii politycz-
nych oraz mieszkańcy Krakowa.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
odbył się uroczysty apel i złożenie wień-
ców. W imieniu mieszkańców Brono-
wic i Mydlnik oraz władz Dzielnicy VI 
wieniec złożyli: przewodniczący Rady  
i Zarządu – Bogdan Smok wraz z wice-
przewodniczącą – Alicją Gackiewicz.

ILONA STUS

W PROGRAMIE:
▪ fragmenty „Wesela Krakowskiego” w wykonaniu Grupy Obrzędowej
▪utwory w wykonaniu Kapeli Ludowej „Mydlniczanie” 
▪występy grup Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”
▪występ chóru Schola Cantorum Mydlnicensis
▪recytacje w wykonaniu Wojciecha Habeli

KLUB KULTURY MYDLNIKI 
ZAPRASZA 11 CZERWCA br. 

NA OBCHODY 40-LECIA 
ISTNIENIA KLUBU

godz. 17.00 – Koncert inaugurujący obchody 40-lecia Klubu Kultury „Mydlniki” 

godz. 16.00 – Msza święta w intencji Klubu 
Kultury „Mydlniki”, w kościele Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy.

Przedstawiciele Rady i Zarządu złożyli wieniec w imieniu mieszkańców i radnych Dzielnicy VI
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Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy

bronowiCKim uliCom

JADWIGA Z ŁOBZOWA – a właściwie Jadwiga z Zubrzyckich Strokowa – po-
etka, powieściopisarka, nauczycielka i działaczka społeczna. Jak pisał Czesław 
Białczyński, polski pisarz i scenarzysta: "Łobzów, był wylęgarnią działaczy 
społecznych, socjalistów i spółdzielców – takie poglądy miała zresztą Jadwi-
ga Strokowa i przekazywała je młodym, mieszkającym po sąsiedzku – także 
Białczyńskim".

ILONA STUS

Urodziła się 1854 roku w Tłu-
stych k. Zaleszczyk. Była żoną Korne-
liusza Stroka – starszego inspektora 
budownictwa miejskiego. Początko-
wo pracowała, jako nauczycielka we 
Lwowie, potem w szkole wiejskiej  
w Łanowicach k. Sambora, a następnie 
przeniosła się do Krakowa, gdzie uczy-
ła w szkole w Łobzowie. Tu też zaczę-
ła publikować swoje pierwsze utwory.  
W 1898 roku, wraz z bratem Janem 
Sasem Zubrzyckim – znanym polskim 
architektem i konserwatorem sztuki – 

założyła Towarzystwo Rękodzielników 
Polskich „Gwiazda”, od 1912 miesz-
czące się we Lwowie. Działała też na 
rzecz oświaty wśród kobiet wiejskich. 
Była członkiem Zarządu Głównego 
Towarzystwa Szkoły Ludowej i wraz  
z Adamem Asnykiem założyła pierwszą 
czytelnię Towarzystwa. W Łobzowie 
zorganizowała IX Koło Mieszczanek 
TSL im. Królowej Jadwigi, sama prze-
wodnicząc krakowskiemu Kołu TSL.  
W swych utworach popularyzowała 
historię Polski, szerzyła patriotyzm, 
ukazywała bohaterów i obrońców praw 
narodu. Wydała m.in. powieść „Mo-
skal” (1896), powieść o Marcinie Bo-
relowskim–Lelewelu „Za naszą i wa-
szą wolność” (1908), o ks. Stanisławie 
Brzózce „Ostatni” (1909) oraz zbiór 
opowiadań „Pod lipą” i dramat „Za 
sztandarem (1913). Pisała książki dla 
dzieci i młodzieży. Jest autorką 104 to-
mików poezji i prozy. Publikowała rów-
nież artykuły o powstaniu styczniowym 
w różnych czasopismach, jak „Iskra”, 
„Pogoń”, a także w chicagowskiej „Zgo-
dzie”. Zmarła w Rabce, w 1916 roku. 
Pochowana została na Cmentarzu Ra-
kowickim. Ok. 1932 roku jej imieniem 
nazwano jedną z bronowickich ulic.

DOSKONALILI KUNSZT
LUDOWEJ NUTY...

To – jak co roku – jedno z zadań 
Rady Dzielnicy VI Bronowice. Kolejny 
raz, pod okiem choreografa prof. Ma-
rii Osadzińskiej i muzyka prof. Maria-
na Sułkowskiego, członkowie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie” 
zgłębiali tajemnicę mydlnickiego i bro-
nowickiego folkloru, także bawili się 
 i odpoczywali. 

Na przełomie kwietnia i maja br.,  
w atmosferze bliskości skalistych Tatr 
– w Poroninie – miały miejsce corocz-
ne warsztaty grup folklorystycznych  
z Klubu Kultury „Mydlniki”. 

MACIEJ NAGLICKI
Kierownik KK "Mydlniki"
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Młodzi ludzie, pod czujnym okiem fachowców, doskonalili warsztat taneczny

Źródło: Teresa Stanisławska-Adamczewska, 
Jan Adamczewski, "Kraków, ulica imienia ...", 
Kraków 2000,
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Komitety Obywatelskie tworzyły się powszechnie w Polsce w jesieni 1989 
roku, po czerwcowych wyborach do sejmu. Członkowie większości z nich nie 
podtrzymywali początkowej aktywności obywatelskiej. Część wybrała par-
tie polityczne, nieliczni przeszli do nowotworzonych struktur w samorządach  
i w administracji państwowej. Niektóre z komitetów znalazły jednak dla siebie 
miejsce w nowej rzeczywistości i działają do dzisiaj, tak, jak Komitet Obywa-
telski osiedli Widok i Widok-Zarzecze w naszej dzielnicy, a także Zwierzyniec-
ki Komitet Obywatelski w Dzielnicy VII oraz Osiedlowy Komitet Obywatelski 
Dębniki-Zakrzówek w Dzielnicy VIII w Krakowie.

ODZNACZENI 
ZA WYBITNE ZASŁUGI

14 maja br. ośmiu członków Ko-
mitetu Obywatelskiego osiedli Widok  
i Widok-Zarzecze (WiW-Z), działające-
go w naszej dzielnicy nieprzerwanie od 
1989 roku, zostało przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego odzna-
czonych za wybitne zasługi dla prze-
mian demokratycznych i transformacji 
ustrojowej w Polsce, za propagowanie 
idei państwa obywatelskiego oraz za 
osiągnięcia w pracy zawodowej i spo-
łecznej. Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymali: Wanda 
Badura-Madej – inicjatorka utworze-
nia w Polsce Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej, Anna Lutosławska-Jawor-
ska – wybitna aktorka krakowska, Lu-

domir Olkuśnik – dzia-
łacz Komitetu Opieki 
nad Kopcem J. Piłsud-
skiego i Bogdana Pili-
chowska-Ragno – pre-
zes Stowarzyszenia Po-
mocy Obywatelskiej im. 
A. Fiszerowej, prowa-
dzącego Aptekę Da-
rów. Złotymi Krzyża-
mi Zasługi odznaczeni 
zostali: Jadwiga Grell  
– redaktorka WL, Maria  
Gruszka – wieloletni  
sekretarz KO WiW-Z,  
Jadwiga Huppert – radca prawny i An-
drzej Karocki – przewodniczący KO 

WiW-Z i przewodniczący Rady oraz 
Zarządu Dzielnicy VI w pierwszych 
kadencjach, w latach 1990. Wręczenie 
odznaczeń nastąpiło w czasie central-
nych uroczystości Jubileuszu XX-lecia 
Ruchu Komitetów Obywatelskich, zor-
ganizowanych w Warszawie, w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP. Brało w nich 
udział ponad 200 osób, reprezentują-
cych 39 Komitetów Obywatelskich z 
całej Polski. Zasłużeni działacze ruchu 
otrzymali łącznie 12 Orderów Odro-
dzenia Polski i 25 Złotych oraz Srebr-
nych Krzyży Zasługi. Prezydent RP w 
tym dniu pełnił obowiązki na Wybrzeżu 
i aktu dekoracji w jego imieniu dokonał 
Jan Lityński – doradca prezydenta. 

Skład Komitetu Honorowego ob-
chodów Jubileuszu wskazywał na 
szczególne uznanie Ruchu Obywatel-
skiego przez ważne osoby w państwie. 
W Komitecie tym byli m.in. marszał-
kowie sejmu i senatu, prezydent Lech 
Wałęsa, kardynałowie Józef Glemp  
i Kazimierz Nycz, byli premierzy: Jan 
Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Tade-
usz Mazowiecki, Jan Olszewski i Han-
na Suchocka, a także minister Bogdan 
Zdrojewski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w intencji ruchu obywatelskiego, 
którą w kościele św. Aleksandra odpra-
wił i homilię wygłosił ks. kard. Józef 
Glemp – prymas senior Polski. W Sali 
Kolumnowej uczestników witała repre-
zentująca gospodarza wicemarszałek 
sejmu Ewa Kierzkowska.

Po wręczeniu odznaczeń, w drugiej 
części uroczystości, zostały wygłoszo-
ne wykłady i referaty na temat histo-
rii Komitetów Obywatelskich i ich roli  
w budowie III Rzeczypospolitej. 

Konferencję za-
kończyło przy-
jęcie deklaracji  
o wspólnych ko-
rzeniach ugru-
powań posierp-
niowych.

Organizato-
rem uroczystości 
była Kancela-
ria Sejmu wraz 
z Krajową Kon-
ferencją Komi-
tetów Obywa-
telskich, będącą 
związkiem sto-

warzyszeń, której 
od wielu lat przewodniczy prof. Janusz 
Orkisz z Krakowa.

DEKLARACJA:
My, zgromadzeni w Warszawie 

w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z okazji obchodów Jubileuszu 
XX - lecia Ruchu Komitetów Obywa-
telskich, jesteśmy świadomi naszych 
wspólnych korzeni związanych z wal-
ką o ideały Solidarności, wartości 
chrześcijańskie oraz niepodległość 
Ojczyzny.

Jesteśmy głęboko przekonani, 
że wszelkie podziały polityczne, wyni-
kające z reguł demokracji, nie zwal-
niają nas z wspólnej troski o nadrzęd-
ne dobro, jakim jest demokratyczna, 

gospodarna i sprawiedliwa Polska.

Wykład prof. Jerzego Stępnia – prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
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Postanowiono wykonać tablicę 
mającą upamiętnić udział mieszkań-
ców Bronowic Małych w walkach o od-
zyskanie niepodległości Polski w latach 
1914-1920 i 1939-1945. Początkowo 
na tablicy miały się znaleźć nazwiska 
uczestników zgrupowania „Żelbet” Ar-
mii Krajowej. Jednak liczba nazwisk, 
które przesyłały rodziny i potomkowie 
walczących, rozrosła się do prawie 150. 
Na pamiątkowej płycie mają się zna-
leźć nazwiska osób walczących m.in. 
w Legionach Polskich, Armii Genera-
ła Józefa Hallera, podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920 r., Kampanii 
Wrześniowej 1939, Bitwy o Anglię,  

w 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka.

Na tablicy będzie również widniał 
wizerunek odznaki z 1920 roku „Sta-
nęli w potrzebie”. Pierwszym odzna-
czonym tą odznaką był Włodzimierz 
Tetmajer, w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej zasłużony prezes Krakow-
skiego Komitetu Obrony Państwa,  
a także jeden z bohaterów słynnego 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

W ubiegłym roku został wykonany 
projekt tablicy i rozpoczęto zbieranie 
środków na ten cel.

TPB pragnie sfinalizować tą ini-
cjatywę jak najszybciej. Udało się zgro-
madzić znaczną część środków na wy-
konanie tablicy. Wszystkim darczyń-
com zarząd TPB bardzo serdecznie  
dziękuje.

Zwracamy się o pomoc finansową 
do rodzin osób, których nazwiska znaj-
dują się na tablicy, a także do pozosta-
łych mieszkańców Bronowic i Krakowa 
– apeluje TPB. 
Całkowity koszt wykonania tablicy wy-

ceniono na 14 tys. złotych. Gdyby tylko 
rodzina każdej osoby, której nazwisko 
widnieje na tablicy, zechciała wpłacić 
50 zł, to problem finansowy wykona-
nia tablicy zostałby rozwiązany. 

Tablica z nazwiskami bohaterskich 
Bronowian będzie umieszczona przy 
kościele św. Antoniego z Padwy, ul. Pod 
Strzechą. TPB liczy na wsparcie miesz-
kańców, którzy zawsze angażują się w 
ważne przedsięwzięcia kultywujące 
tradycje i promujące Bronowice Małe.

W HOŁDZIE BRONOWIANOM

TWARZE 
MAŁOPOLSKI

MARCIN BANASIAK
Dziennik Polski

Dwa lata temu z inicjatywą upamiętnienia walczących w polskim wojsku Bro-
nowian wyszli mieszkańcy Dzielnicy VI Miasta Krakowa. Pomysł poparło Towa-
rzystwo Przyjaciół Bronowic. 

Wpłaty na ten cel prosimy dokonywać
na konto TPB: 67 8591 0007 0021 
0051 4376 0001 z dopiskiem "Tabli-
ca". Uzupełnienie nazwisk zostało za-
kończone, jeżeli jeszcze ktoś chciałby 
uzupełnić dane, prosimy o kontakt: 
tel. 519588720 lub mailowy tpbron@
o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do  
10 czerwca 2011 r.

Pod taką nazwą została zrealizowana tegoroczna edycja XIII Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. Organizowane od wielu lat przedsięwzięcie pozwala na zwiedza-
nie mało znanych i często, na co dzień, niedostępnych zabytkowych miejsc, na 
terenie Małopolski.

Projekt, realizowany przez Ma-
łopolski Instytut Kultury, współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską  
w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 
– 2013 oraz ze środków Województwa 
Małopolskiego. 

W dniach 14 i 15 maja można było 
odbyć fascynującą podróż po regionie. 
Zaproponowano cztery trasy: 
Krakowską – Kolegiata św. Anny, kino 
Kijów. Centrum, Muzeum „Rydlów-
ka”; Południową – Kościół i klasztor 
Klarysek w Starym Sączu, Sanatorium  
„Patria” w Krynicy – Zdrój, Cerkiew 
pw. św. Jakuba Młodszego w Powroź-

niku; okolice Olkusza – Bazylika Ko-
legiacka pw. św. Andrzeja, Pustynia 
Błędowska, Rezerwat Przyrody Dolina 
Racławki; okolice Oświęcimia – Pałac 
w Ryczowie, Muzeum Zamek w Oświę-
cimiu, Muzeum im. Aleksandra Kło-
sińskiego w Kętach. 

Na „przewodników” wybierano 
postacie związane z prezentowanymi 
miejscami, przedstawicieli różnych za-
wodów i epok, osoby powszechnie lub 
mniej znane.

Jedną z postaci „Twarze Małopol-
ski” był Lucjan Rydel – jeden z najle-
piej wykształconych i zaznajomionych 
z europejską kulturą poetów Młodej 
Polski.

W tych dniach Muzeum Młodej 
Polski „Rydlówka” gościło ponad 300 
osób, które oprócz zwiedzania mogły 
wysłuchać wspomnień Marii Rydlowej 
– kustosza Muzeum Młodej Polski – 
o Lucjanie Rydlu oraz wykładu dr. Ma-
cieja Rydla „Dwór Polski a współcze-
sność”. Zainteresowani mogli również 
wziąć udział w warsztatach tradycyj-
nych tańców wirowych oraz projekcji 
filmu dokumentalnego o „Rydlówce”.

ILONA STUS
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W KRĘGU
BRONOWICKICH TRADYCJI

Jak co roku w Niedzielę Palmo-
wą, po okazałej i pięknej procesji, przed 
kościołem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy odbył się konkurs palm wiel-
kanocnych. Mydlniki, to jedno z kilku 
nielicznych miejsc w Polsce, gdzie or-
ganizowane są takie konkursy. I tutaj, 
jak w słynącej od lat z przeglądów palm 
Lipnicy Murowanej, jury oceniało pięk-
no wykonania, ale także wielkość i jed-
nocześnie trwałość dzieł, nieraz owoc 
kilkutygodniowej pracy. 

W konkursie wzięło udział 21 
palm, w tym wiele prac zbiorowych.  
I miejsce przyznano Gabrysi Macoń  
z Rodziną za palmę wysokości 8,3 m. 
II miejsce zajął Maciej Polak (7,6 m),  
a III Ola Michalska (6,5 m).

Z kolei w Wielką Sobotę, już trady-
cyjnie po święceniu pokarmów o godz. 
12.00, w parafii św. Antoniego, przy  
ul. Pod Strzechą, odbył się corocz-
ny konkurs na najładniejszą pisankę.  
I w tym roku nie zabrakło malowniczych 
jajek, zdobionych rozmaitymi technika-
mi przez dzieci i młodzież Dzielnicy VI. 
Jury zwróciło uwagę, że tegoroczny po-
ziom konkursu był bardzo wyrównany, 
co nie ułatwiło pracy komisji oceniają-
cej kolorowe pisanki.
Mecenasem konkursów była Rada 
Dzielnicy VI Bronowice, a organiza-
torami KK „Mydlniki”, Akcja Katolic-
ka Mydlniki oraz TPB i wspomniane 
parafie.

Czas Świąt Wielkanocnych już za nami. Nie sposób jednak nie wspomnieć 
o bronowickich tradycjach, pielęgnowanych od lat. Należą do nich: konkurs 
palm wielkanocnych w Mydlnikach i konkurs na najładniejszą pisankę w Bro-
nowicach Małych.

(IS)
(MN)Najdłuższa palma mierzyła 8,3 metra

Jak co roku, w Wielką Sobotę, ks. proboszcz Marian Bylica poświęcił pokarmy Konkurs pisanek
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POZIOMO:
1) kompleksowe leczenie
4) oligoceński słoń
9) ptasi śpiewak
10) wie prawie wszystko
12) w parze z alfą
16) chłopska lub cygańska
17) okolicznościowa sprzedaż
18) figura w kartach
20) teatr z Krakowa założony przez studentów UJ
22) region w pn. części Ameryki Południowej 
29) dywersja
31) Zakopane w młodzieżowym slangu
33) wśród budowlańców
34) mądrość płynąca z bajki
36) raj dla lubiących pływać
37) stolica Wietnamu
39) po raz
40) największe muzeum w Rosji
41) w mitologii syn Armeniosa z Pamfilii
42) długie pióra ptaka
44) symbol sodu
45) serial z Chamberlainem w roli głównej
46) wciskany w nie swoje sprawy
48) jednoczesny wystrzał z wielu armat
51) rodzaj bębna wojskowego
52) tkanina barwiona z użyciem wosku
53) światopogląd
56) wkład do drukarki laserowej
57) Jan z Czarnolasu
58) kuzynka pszczoły
59) ozdoba z rafy

PIONOWO:
1) wyrabiana przez rękodzielniczki z Koniakowa
2) wciela się w nie aktor
3) niewiarygodne rzeczy
5) po 99
6) trasa planety
7) porcja wypatroszonej ryby
8) na drzewie iglastym
11) antonim mikro
13) zasłona w boksie
14) zaprawa na ścianie
15) jedna z pór roku
19) krem z owoców
21) zakazany temat
23) kokardki albo kolanka
24) może zastąpić je zapalniczka
25) posługuje się echolokacją
26) pies Ali
27) mieszkała w Etrurii
28) odgłos falującego morza
30) jedno z dziesięciu
32) na niej osiadają statki
35) złudzenie na pustyni
37) państwo z depresją
38) ciężka na ugorze
39) o kimś wysokim 
43) sylabowa nazwa dźwięku "a"
47) przypinana do spodni
48) płacz, łkanie
49) jaszczurka, iguana
50) rodzaj spodni
54) buduje cząstkę
55) kończy wyścig

rozrywKa

KąciK SmaKoSza

■ Żółtka oddzielić od białek
■ Białka zetrzeć na tarce na dużych oczkach
■ Ser zetrzeć na tarce na małe wiórka
■ Cebulę pokroić w kostkę
■ Żółtka zetrzeć na tarce na drobnych oczkach
Następnie układać warstwami: 
białka, ser, tuńczyk, cebula, majonez, żółtka

SAŁATKA Z TUŃCZYKA

Składniki:

wykonanie:

●5-6 jaj ugotowanych na twardo
●2 puszki tuńczyka w sosie własnym
●25 dag żółtego sera
●cebula
●majonez

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania na adres redakcji, własnych, 
sprawdzonych przepisów.

PO PRZECZY TANIU, PRZEK AŻ GAZETĘ SĄSIADOWI



1000    Rozpoczęcie Pikniku 
10 00 -1200  Występ szkolnych zespołów artystycz-

nych i pokaz Tai Chi 
1200 – 1215   Oficjalne  powitanie uczestników Pikniku  

i zaproszonych gości
1230 – 1300  Pokaz iluzjonistyczny „Czary Mary Nie 

Do Wiary”
1300 – 1400   Zabawy i psotki Szalonej Ciotki Klotki
1400  - 1430  Pokaz Iluzjonistyczny „Magiczny Czaro-

dziej”
1430 – 1530  Koncert zespołu „Blue Machine”

1530  - 1600  Muszkieterzy i Wołodyjowski 
1600 – 1645   Zabawy i psotki Szalonej Ciotki Klotki 
1645 – 1715  Pokaz Iluzjonistyczny „Magiczne chwile z Czarodziejem”
1715 – 1810   Muszkieterzy i Włodyjowski  oraz jego kompani 
1810 -1830  Pokaz Iluzjonistyczny „Czary mary dla wszystkich”
1830 -1915  Zabawy i psotki Szalonej Ciotki Klotki 
1915 – 2000  Karaoke od małego do dużego
2000 – 2100  Występ zespołu ”Blue Machine”
2100 -2145  Występ Aleksandra Palińskiego, tancerza 
 "You Can Dance", finalisty 5. edycji z grupą Yammy Crew
2150 Sztuczne Ognie 
2200   DJ muzyka dla wszystkich 

28.05.2011 godz. 14.00 – Turniej piłki nożnej na boisku sportowym „Orlik”, ZSO nr 8
22.05.2011-10.06.2011 – wystawa malarstwa „Z Bronowickich Pracowni 2011”, Bronowic-

kiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich – Klub „Jordanówka”, 
 ul. Na Błonie

08.06.2011 godz. 16.00 – Konkurs Recytatorski dla dzieci „Brzechwałki” – Klub Kultury 
„Mydlniki”, ul. Balicka

Imprezy towarzyszące:

W czasie trwania imprezy:
pokaz sprzętu ratownictwa straży pożarnej, gry i zabawy łucznicze prowadzone przez Olimpijczyka Krzysztofa 
Włosika, piknik rodzinny (bezpłatny lunapark, gry, zabawy, konkursy, gastronomia), przejażdżki konne, ceramiczne 
warsztaty artystyczne, konkurs plastyczny organizowany przez klub osiedlowy „Jordanówka”, wystawa malarstwa  
„Z Bronowickich Pracowni 2011”

PIKNIK INTEGRACYJNY 
"GORĄCE SERCE RAZEM 

 Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI" I...

IMPREZY GŁÓWNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA OBIEKTACH KS "BRONOWIANKA", UL. ZARZECZE 124 A

Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice
oraz Fundacja Elektrociepłowni Kraków S.A.

"Gorące Serce"
zapraszają 28 maja 2011 r. na:


