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Boże Narodzenie to czas
 rodzącej się 

wraz z Małą Dzieciną
 nadziei. 

 Niech ta nadzieja rośnie 
w naszych sercach, 

napełniając optymizmem
 i radością z każdego 
nadchodzącego dnia.

Niechaj błogosławieństwo 
Nowonarodzonego

 daje nam siłę 
do zmagania się 
z trudami dnia 
codziennego

a Nowy Rok niech 
przyniesie wiele uśmiechu 

i spełnienie marzeń.

Redakcja

Spokojnych, radosnych Świąt

 Bożego Narodzenia 

pełnych pokoju, radości 

i refleksji w gronie Rodziny i Przyjaciół

 oraz pomyślności i wytrwałości

 w spełnianiu marzeń w Nowym 2012 Roku

życzą 
Rada i Zarząd
Dzielnicy VI Bronowice
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XII SESJA
RADY DZIELNICY VI

Na XII sesji Rady Dzielnicy VI, 
która odbyła się 8 grudnia, podjęto na-
stępujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XII/115/2011
W związku z wygaśnięciem mandatu 
Radnego Bartosza Pasierba, na wolne 
miejsce w Radzie Dzielnicy VI wstąpi-
ła Maria Niemczuk, która w wyborach 
uzyskała kolejno największą liczbę gło-
sów i nie utraciła prawa wybieralności, 
co potwierdziła pisemnym oświadcze-
niem.
UCHWAŁA Nr XII/116/2011
W ramach listy zadań priorytetowych 
na rok 2012 kwotę z rezerwy w wyso-
kości 14 000 zł radni przeznaczyli na: 
„Konkurs Ofert – prowadzenie Klubu 
Seniora – ośrodka wsparcia dla se-
niorów Dzielnicy VI”. Po przesunięciu 
środków pozostała rezerwa w wysoko-
ści 25 000 zł.
UCHWAŁA Nr XII/117/2011
Pozytywnie zaopiniowano zbycie dział-
ki przy ul. Zarzecze, w celu poprawy 
warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, stanowiącej wła-
sność osób fizycznych pod warunkiem 
pozytywnej opinii Zarządu Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu.
UCHWAŁA Nr XII/118/2011
W sprawie przyznania medali pamiąt-
kowych XX-lecia powstania Dzielnic 
Miasta Krakowa pozytywnie zaopi-
niowano przedłożoną w załączniku 
do uchwały listę osób zasłużonych dla 
rozwoju samorządności i społeczności 
lokalnych (załącznik, jak i pełna lista 
osób odznaczonych do tej pory znajduje 
się do wglądu w biurze Dzielnicy VI).
UCHWAŁA Nr XII/119/2011
Rozszerzono zakres rzeczowy zada-
nia priorytetowego na rok 2012 pn.: 
„Dofinansowanie zajęć w świetlicy 
Wspólna Chata” o sformułowanie:  
„i zakup biletów do kina dla dzieci”.
UCHWAŁA Nr XII/120/2011
Radni negatywnie zaopiniowali opra-
cowanie remarszrutyzacji układu linii 
transportu miejskiego w Krakowie, 
 z uwagi na pogorszenie się warunków 
komunikacyjnych dla mieszkańców 
Dzielnicy VI. Wyżej wymienione opra-
cowanie zaopiniowano negatywnie  
z uwagi na: brak połączenia autobuso-

wego z południowo-wschodnią częścią 
Krakowa, które zabezpieczała linia nr 
103 na trasie Bronowice Małe – Bieża-
nów, likwidację linii nr 208, co odcina 
dojazd do Krakowa mieszkańców Szczy-
glic, Podkamycza i Balic, likwidację li-
nii nr 228 z Bronowic Małych do Pod-
kamycza, likwidację linii autobusowej 
nr 501. W wariancie I – brak połącze-
nia tramwajowego z Rakowicami, o co 
wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy.  
W wariancie II – brak połączenia z Bor-
kiem Fałęckim.
UCHWAŁA Nr XII/121/2011
Zawnioskowano do Prezydenta Miasta 
Krakowa o podjęcie działań zmierza-
jących do przystąpienia sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie ulic: Przybyszewskiego, Bro-
nowickiej, Piastowskiej, Parku „Mły-
nówka Królewska”.
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiący akt prawa 
miejscowego, jest instrumentem re-
alizacji polityki przestrzennej Miasta 
Krakowa. Opracowanie planu prze-
strzennego ma na celu ochronę Parku 
położonego na terenie Spółdzielni Nie-
widomych Sanel, przy ul. Bandtkiego, 
który został zaplanowany, a następnie 
zrealizowany w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, jako teren rekreacji 
i wypoczynku dla niepełnosprawnych 
pracowników Spółdzielni. Park ten, 

z układem alei spacerowych graniczy 
bezpośrednio z Parkiem "Młynówka 
Królewska" i stanowi jej naturalne uzu-
pełnienie. Park ten stanowi naturalną 
otulinę Parku "Młynówka Królewska", 
który jako teren zieleni urządzonej, 
istotnej dla kształtowania systemu 
przyrodniczego miasta, stanowiący lo-
kalny korytarz ekologiczny oraz ciąg 
spacerowy o charakterze zabytkowym 
powinien być chroniony przed nieko-
rzystnymi zmianami zagospodarowa-
nia! Z uwagi na bezwzględną presją 
inwestorów w kierunku dogęszczania 
zabudowy w przedmiotowym obszarze, 
konieczne jest wprowadzenie takich re-
gulacji prawnych, które pozwolą ochro-
nić Park i resztki terenów zielonych 
przed intensywną zabudową. 
UCHWAŁA Nr XII/122/2011
Rozszerzono zakres rzeczowy zadania 
priorytetowego na rok 2011 pn.: „Re-
mont dachu, wymiana rynien i rur spu-
stowych w Szkole Podstawowej Nr 93” 
o zapis: „wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej, remont w Szkole Podstawo-
wej Nr 93”. 
UCHWAŁA Nr XII/123/2011
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
priorytetowego na rok 2011 pn.: „wy-
danie broszury „Stop zagrożeniom  
i przemocy” na „zakup książek na po-
trzeby programu profilaktycznego Stra-
ży Miejskiej Miasta Krakowa”. 
UCHWAŁA Nr XII/124/2011
i UCHWAŁA Nr XII/125/2011
W sprawie zmian w składzie osobowym 
Komisji Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Ochrony Środowiska oraz Komi-
sji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady 
Dzielnicy VI. W skład obu komisji przy-
jęto radną Maria Niemczuk.

Mgr inż. zoo-
techniki – absol-
wentka Akade-
mii Rolniczej w 
Krakowie. Mat-
ka dwóch do-
rosłych synów: 

Wojciecha – lekarza radiologa i Pawła 
– prawnika. Pragnąc wykorzystać swo-
je doświadczenie życiowe, a w szczegól-
ności dorobek zawodowy, postanowi-
łam kandydować w wyborach do Rady 
Dzielnicy. Moje doświadczenie w pra-

cy: administracji państwowej (Urząd 
Wojewódzki) bankowości (dyrektor 
oddziału), które wymagało odpowie-
dzialności i sumienności, będą gwaran-
cją równie rzetelnego wywiązywania się  
z obowiązków w pracy radnego Dzielni-
cy. W Radzie Dzielnicy chciałabym się 
zająć rozwiązywaniem między innymi 
następujących spraw: budową miejsc 
parkingowych, poprawą bezpieczeń-
stwa mieszkańców, modernizacją boisk 
szkolnych, pielęgnacją zieleni i tworze-
nia nowych ogródków jordanowskich, 
realizacją dobrze dobranych progra-
mów zdrowotnych, wsparciem finanso-
wym organizacji działających na rzecz 
seniorów.

MARIA

NIEMCZUK

υ υ

υ υ
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Jesień życia nie musi oznaczać szarości. To na co długo czekaliśmy, stało się 
faktem. Pawilon zlokalizowany na terenie należącym do Szkoły Podstawowej 
nr 153 został otwarty dla seniorów.  

PAWILON SOCJALNY
- KLUB SENIORA

fo
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ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca	Rady	Dzielnicy	VI

W uroczystym otwarciu, któ-
remu towarzyszyło przecięcie wstęgi, 
udział wzięli: Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 153, przedstawiciele Rady 
Dzielnicy VI i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy.

Mieszkańcy, nasi seniorzy, z zain-
teresowaniem podziwiali wnętrze pa-
wilonu przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych i starszych.

W krótkich wystąpieniach przed-
stawiono zarys pracy Klubu Seniora. 
Rada Dzielnicy przeznaczyła środki na 
prowadzenie klubu, który będzie do-
stępny trzy dni w tygodniu, w godzi-
nach popołudniowych. 

Chcemy, by Klub Seniora był nie 
tylko miejscem spotkań z ciekawymi 
ludźmi, ale przede wszystkim, by odby-
wały się w nim spotkania integracyjne 
osób starszych które m. in. powinny 
zapobiegać poczuciu osamotnienia  
i zachęcić osoby starsze do zwiększenia 
aktywności społecznej i zdrowotnej.

Będzie to miejsce przyjazne dla  
seniorów .

υ υ

MA BYĆ 
CZYSTO I BEZPIECZNIE
W dniu 14 listopada 2011 r. na wniosek Rady Dzielnicy VI Bronowice w rejonie 
pętli tramwajowej na Os. Widok odbyła się wizja lokalna poświęcona poprawie 
stanu czystości i bezpieczeństwa.

JERZY KOPACZ
Członek	Zarządu	Dzielnicy	VI

Brali w niej udział przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy VI, Działu Czysto-
ści i Gospodarki Odpadami Zarządu  
Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu, Straży Miejskiej – Oddział Krowo-
drza, Spółdzielni Mieszkaniowej „Wi-
dok” oraz pawilonu handlowego „Mar-
ket Punkt”.

W trakcie spotkania dokona-
no przeglądu i oceny stanu czystości 
wszystkich schodów prowadzących na 

pętlę tramwajową, chodników, trawni-
ków, stanu nawierzchni jezdni i chod-
ników, a także skuteczności interwencji 
straży miejskiej w walce z uciążliwym 
dla mieszkańców osiedla ustawicznym 
nagabywaniem przez tzw. element  
z marginesu społecznego.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej 
sporządzony został protokół, w którym 
przyjęto szereg ustaleń zmierzających 
do poprawy istniejącej sytuacji.

Straż Miejska ma ustalić granice 
działek celem zobowiązania ich wła-
ścicieli do utrzymania czystości. Dział 
Utrzymania Dróg ZIKiT ma zapewnić 
bieżące remonty dróg i chodników. Dział 

Czystości i Gospodarki Odpadami ZIKiT 
ma zwrócić się do firmy odpowiadającej 
za porządek na tym terenie o częstsze  
i dokładniejsze sprzątanie działek gmin-
nych, zlokalizowanych w rejonie pętli 
tramwajowej na Os. „Widok”. Z uwagi 
na dużą uciążliwość dla okolicznych 
mieszkańców oraz utrudniony wyjazd 
z Os. Widok, z powodu ograniczonej 
widoczności, wystąpiono do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji o prze-
sunięcie dotychczasowego początko-
wego przystanku autobusowego, przy  
ul. Na Błonie 7c, w rejon ul. Filtrowej.

Straż Miejska Oddział Krowodrza 
zobowiązała się nasilić patrole w rejo-
nie pętli tramwajowej oraz pawilonu 
handlowego "Market Punkt" i w miarę 
swoich kompetencji karać mandata-
mi odpowiednie osoby i instytucje za 
nienależyte utrzymywanie czystości na 
swoim terenie. Zobowiązała się rów-
nież do częstszego kontrolowania i legi-
tymowania osób  nachalnie żebrzących 
i spożywających alkohol w tym rejonie.

Spotkanie inauguracyjne w pawilonie socjalnym

υ

υ

υ υ
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Uroczystości w "Jordanówce"
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Wśród osób odznaczonych był ks. prałat Jan Franczak

Z okazji XX-
lecia utworze-
nia Dzielnic 
Krakowa Rada 
Miasta posta-
nowiła wybić 
medal pamiąt-
kowy, który 
jest wręczany 
osobom zasłu-
żonym dla roz-

PIERWSZE
MEDALE 
Z OKAZJI
XX-LECIA
POWSTANIA
DZIELNIC
WRĘCZONE

woju samorządności społeczności lokal-
nych. Zostało wybitych łącznie 790 me-
dali, 150 do dyspozycji przewodniczącego 
Rady Miasta Krakowa i 640 do dyspozycji 
osiemnastu Rad Dzielnic.
W dniu 12 października 2011 r., w czasie 
uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, 

poświęconej XX-leciu Dzielnic, prze-
wodniczący Rady wręczył pierwszych 
18 medali pamiątkowych: dla Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego, 
na ręce ministra Olgierda Dziekońskie-
go, z prośbą o dbanie o te najmniejsze 
jednostki samorządowe; „wspaniałym 
ludziom Solidarności, Komitetów Oby-
watelskich i lokalnych stowarzyszeń” 
(m.in. pośmiertnie dla prof. Kazimierza 
Trafasa oraz profesorom Zygmuntowi 
Kolendzie i Januszowi Orkiszowi z Kra-
kowskiego Komitetu Obywatelskiego); 
wszystkim prezydentom Krakowa od 
roku 1990 oraz wszystkim dotychcza-
sowym przewodniczącym Rady Miasta 
Krakowa.

18 listopada 2011 r. w osiedlo-
wym Klubie „Jordanówka” Spółdziel-
ni Mieszkaniowej WIDOK odbyło się 
uroczyste spotkanie, nawiązujące do 
Święta Niepodległości i XX-lecia utwo-
rzenia naszych krakowskich dzielnic, 
jednostek pomocniczych gmin, których 
działalność na rzecz mieszkańców stała 
się możliwa po przemianie ustrojowej  
i rozszerzeniu zakresu wolności w roku 
1989. Spotkanie zorganizował Komi-
tet Obywatelski „Widok i Widok-Zarze-
cze” (KO WiW-Z) wspólnie z Zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok”. 

Licznie przybyłych gości, 
którzy zapełnili najwięk-
szą salę klubową, przy-
witał Andrzej Karocki, 
przewodniczący Komite-
tu Obywatelskiego, oraz 
Wiktor Sajdera, prezes 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej.

W spotkaniu uczest-
niczyli m.in. Marta Pa-
tena – radna miasta 
Krakowa, Bogdan Smok 
– przewodniczący Rady 
i Zarządu Dzielnicy VI – 
Bronowice, będący rów-
nież radnym miejskim, 
Alicja Gackiewicz – wi-
ceprzewodnicząca Rady 
i Zarządu Dzielnicy, Wal-
demar Janusz przewod-
niczący Komisji Edukacji 
prof. Janusz Orkisz – 
przewodniczący Krajowej 
Konferencji Komitetów 

Obywatelskich, Lech Dzierżanowski 
– senior Ruchu Komitetów Obywatel-
skich w Krakowie, radny miasta kilku 
kadencji, a także ks. prob. Jan Fran-
czak. Spotkanie prowadził prof. Jerzy 
Niewodniczański, członek prezydium 
Komitetu Obywatelskiego. Wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali biało-
czerwone kokardki, które przypięte 
do ubiorów podkreśliły patriotyczną  
atmosferę wieczoru.

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Bogdan Smok nawiązał do kolejnych 
etapów przeżywanego przez nas stop-

niowego przywracania niepodległości 
w latach 1956, 1970, 1980 i w końcu 
– do roku 1989. Wskazał na znaczącą 
w latach 1989-1991, w okresie poprze-
dzającym utworzenie dzielnic, rolę KO 
WiW-Z w tworzeniu samorządu lokal-
nego. Wiele podjętych wtedy obywatel-
skich inicjatyw, zakończonych pełnym 
sukcesem, przyspieszyło modernizację 
tej części dzielnicy, bardzo ułatwiając 
życie mieszkańców. Do takich można 
przede wszystkim zaliczyć sprzeciw 
wobec przyjętych już planów zabudo-
wy mieszkaniowej i uratowanie stadio-
nu „Bronowianki”, likwidację „slum-
sów” przy ul. Zarzecze 124, przezna-
czenie nowobudowanego żłobka przy 
ul. Jabłonkowskiej dla pierwszych klas 
szkoły podstawowej, utworzenie na 
os. Widok urzędu pocztowego, dobu-
dowę kładki dla pieszych przy moście 
na Rudawie, wstrzymanie likwidacji 
budynku przedszkola tzw. „fińskie-
go”, blokadę utworzenia w bezpośred-
nim sąsiedztwie osiedla Widok bazy 
przeładunkowej z 500 ciężarówkami, 
reorganizację przychodni lekarskiej  
i utworzenie nowych gabinetów specja-
listycznych oraz pierwszej na Widoku 
apteki leków gotowych i apteki darów, 
wydawanie dla mieszkańców obu osie-
dli gazety lokalnej – Informatora Osie-
dlowego „Widokówka”, stanowiącego 
zaczątek dzielnicowej „Gazety Brono-
wickiej”, likwidację pomnika Iwana 
Koniewa oraz przygotowanie na tere-
nie obu osiedli pierwszych wyborów 
miejskich i dzielnicowych. Rada Dziel-
nicy VI, uznając szczególne dokonania 
Komitetu Obywatelskiego „Widok i Wi-
dok-Zarzecze”, przyznała zasłużonym 
członkom i współpracownikom Ko-
mitetu medale pamiątkowe XX-lecia 



7

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

Uroczystość wręczania medali wywołała wiele wzruszeń

W grudniu, w biurze Dzielnicy VI, z rąk przewod-
niczącego Bogdana Smoka medal odebrał pan Ma-
rian Jesionka, radny pięciu kadencji

Wręczenie medali w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
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Rada Dzielnicy VI Bronowice 
Uchwałą Nr 109/XI/2011 z dnia 10 
listopada 2011 r. przyznała za zasługi 
w działaniu na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców dzielnicy me-
dale „XX-lecie powstania Rad Dzielnic 
Miasta Krakowa” m.in. przedstawicie-
lom służb mundurowych obsługują-
cych dzielnicę VI, 4 funkcjonariuszom 
policji, 4 strażakom z Komendy Woje-
wódzkiej PSP i Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Nr 3 i 4 funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej.
Uroczyste wręczenie medali nastąpiło 
w dniu 22 listopada 2011 r. w Komen-
dzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, na akademii z okazji Święta 
Niepodległości. Uroczystość przebiega-
ła zgodnie z ceremoniałem pożarniczym 
i rozpoczęła się od wysłuchania Hymnu 
Narodowego, a następnie wprowadze-
nia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej 
PSP.

Medale dla słUżb MUndUrowych

Dzielnic Krakowa. W czasie spotkania 
wręczył je wraz z dyplomami przewod-
niczący Bogdan Smok. 

Dziękując w imieniu wyróżnionych 
za przyznane medale, Andrzej Karoc-
ki wspominał czas zdecydowanego i 
szybkiego podejmowania pierwszych 
działań obywatelskich przed 20. laty, 

w obliczu głębokiego paraliżu władz 
odchodzącego systemu PRL-u i rów-
nocześnie wielkiej wtedy aktywności 
społecznej. Dzisiaj, patrząc na nielicz-
ny udział mieszkańców w wyborach 
dzielnicowych, legitymizacja samorzą-
du lokalnego wydaje się coraz słabsza. 
Obniża to prestiż dzielnic i utrudnia 

radnym szerszą realizację oczekiwań 
mieszkańców.

Spotkanie zakończył występ wy-
bitnej aktorki scen krakowskich Anny 
Lutosławskiej-Jaworskiej oraz harfist-
ki o międzynarodowej sławie, Ireny 
Czubek-Davidson z Filharmonii Kra-
kowskiej. 

W imieniu Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce medale wraz z aktami ich przyznania 
wręczali przewodniczący Rady i Zarzą-
du Bogdan Smok i członek Zarządu Je-
rzy Kopacz.

Zaraz po zakończe-
niu uroczystości związa-
nych z obchodami Dnia 
Niepodległości i wręcze-
niem medali członkom 
Komitetu Obywatelskiego 
„Widok i Widok-Zarze-
cze”, odbyło się spotkanie 
Bronowickiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich, połączone z 
wernisażem, podczas któ-
rego medalami zostali od-
znaczeni zasłużeni dla sa-
morządności członkowie 
Stowarzyszenia. – Moż-
na więcej, można lepiej 
– mówiła Ewa Ziomek, 
prezes Stowarzyszenia. 
– To motto będzie nam 
przyświecać w dążeniu do 
celu.

Medale wręczyli 
Bogdan Smok – prze-

wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 
VI – Bronowice, wiceprzewodnicząca 
Alicja Gackiewicz oraz Waldemar Ja-
nusz, przewodniczący Komisji Eduka-
cji. Uroczystość uświetnili recytacją 
swoich wierszy Józef Janczewski, Zofia 
Garbaczewska-Pawlikowska oraz Ewa 
Borowiejska.

Oprócz medali przyznanych przez 
Dzielnicę VI, szereg funkcjonariuszy 
straży pożarnej z Województwa Mało-
polskiego otrzymało nominacje na wyż-
sze stopnie oficerskie i aspiranckie.
W akademii oprócz osób nomino-
wanych i dekorowanych medalami, 
uczestniczyli również goście honorowi, 

[LB]

[IS]
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CO WIEMY
O BRONOWICACH
Różnego typu konkursy, to sposób na dobrą rozrywkę i jak pokazał konkurs 
wiedzy o Dzielnicy VI, młodzież jest otwarta na takie formy zabawy, połączone 
z dokształcaniem się nie tylko w tematyce szkolnej. 
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Na wspólnym zdjęciu: uczestnicy, ich opiekunowie i organizatorzy 

Wojewoda Małopolski Stanisław Kra-
cik, Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiwicz oraz przedstawiciele woj-
ska, policji i Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.
Wojewoda Małopolski złożył na ręce 
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. 
bryg. Józefa Mroza oraz przedstawicieli 
Rady Dzielnicy VI Bronowice serdecz-

ne podziękowania za świetną oprawę  
i sprawną organizację uroczystości. 
Akademię zakończył tradycyjny stra-
żacki poczęstunek z wyśmienitą gro-
chówka i nie tylko.
W trakcie poczęstunku udekorowa-
ni medalami funkcjonariusze służb 
mundurowych nie kryli swojej radości  
i wdzięczności, dziękując za tak uroczy-
ste uhonorowanie ich ofiarnej służby.

Obchody XX-lecia powstania 
krakowskich Dzielnic stały się okazją 
do licznych konkursów mających na 
celu wykazanie się, nie tylko wiedzą sa-
morządową, ale również znajomością 
historii i architektury własnej dzielnicy. 
Po ogólnokrakowskim konkursie foto-
graficznym „Dzielnice wczoraj i dziś” 
młodzież z bronowickich szkół mia-
ła możliwość sprawdzić swoją wiedzę  
o „małej ojczyźnie”. Do konkursu zor-

ganizowanego przez Radę Dzielnicy VI, 
przy współudziale Klubu Kultury „My-
dlniki” zgłosili się uczniowie z Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 1, Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki 
Wodnej, Liceum nr XVIII oraz Gimna-
zjów nr 18 i nr 19.

Samodzielne ułożenie quizu doty-
czącego Bronowic i Mydlnik, wraz z od-
powiedziami, to pierwszy etap konkur-
su. Na tym poziomie wyłoniono indy-
widualnych zwycięzców, jak i zespoły.

W ich gronie znaleźli się: w katego-
rii gimnazja – I miejsce Gimnazjum nr 

19 (zespół w składzie: Daria Bąkowska, 
Karolina Zielińska, Maciej Karliński), 
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
– I miejsce Liceum nr XVIII (zespół  
w składzie: Olga Dzieślewska, Maria 
Koczur, Katarzyna Boba; miejsce II 
zajęła Anna Zięba a III Damian Skow-
ronek, oboje z Zespołu Szkół Budowla-
nych nr 1.

W drugim etapie, który odbył się 
5 grudnia br. w Klubie Kultury „Mydl-
niki”, uczniowie musieli odpowiedzieć 
na 11 zestawów pytań dotyczących 
historii, architektury, ulic, zabytków 
i tematyki samorządowej związanych 
z Dzielnicą VI. Istotna była też znajo-
mość miejsc i obiektów, które należało 
zidentyfikować na podstawie przedsta-
wionych zdjęć. Każda z drużyn otrzy-
mała inną fotografię, podobnie jak  
i pytania, o różnym stopniu trudno-
ści w obrębie niektórych zestawów. 
Dużą rolę obok wiedzy odgrywało więc 
szczęście. Patrząc na przebieg konkur-
su, trudno było oprzeć się wrażeniu, że 
pomimo ducha rywalizacji uczniowie 
znakomicie się bawią. Dowodem na 
to, ku zaskoczeniu samych organizato-
rów, było rozczarowanie młodzieży po 
wyczerpaniu wszystkich, przygotowa-
nych zestawów. – Chcemy więcej pytań 
 – domagali się uczniowie.

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych na podium stanęła drużyna z 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej, drugie miejsce 
zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych nr 1, trzecie z Liceum Ogól-
nokształcącego nr XVIII.

W kategorii gimnazja I miejsce za-
jęło Gimnazjum nr 18.

Wszystkich uczestników konkursu 
nagrodzono książkami a drużyny re-
prezentujące szkoły otrzymały aparaty 
fotograficzne, ich opiekunowie otrzy-
mali dyplomy za pracę z młodzieżą.

Czekamy na kolejną edycję w przy-
szłym roku.

Podczas "Osadzania Chochoła" został 
wręczony medal pani Marii Rydel.
(czyt. str. 12)

Pełna lista osób odznaczonych 
medalem z okazji XX-lecia powstania 
Dzielnic zostanie opublikowana  
w kolejnym numerze, po wręczeniu 
go wszystkim osobom, którym został 
przyznany. W kolejnych numerach 
przybliżymy Państwu sylwetki osób 
odznaczonych.

[JK]
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SPOTKANIE
PO LATACH
Zjazd absolwentów to okazja nie tylko do spotkania po latach, ale również do 
wspomnień i odświeżenia starych przyjaźni. W tym roku, po wielu latach, mury 
szkolne odwiedzili absolwenci Liceum XVII, przy ul Złoty Róg. Klimat spotkania 
najlepiej oddają fragmenty wspomnień napisane przez panią Magdalenę 
Szuszkiewicz, nauczycielkę języka francuskiego, która na zjazd przyjechała aż 
z Londynu.

MAGDALENA SZUSZKIEWICZ
Nauczyciel
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W mglisty, piątkowy wieczór, 
25 listopada 2011 r., bronowickie li-
ceum imienia Młodej Polski uroczy-
ście świętowało doniosłe wydarzenie. 
W ramach obchodów dwudziestolecia 
istnienia sekcji dwujęzycznej z wykła-
dowym językiem francuskim odbył się 
II Zjazd Absolwentów. Licznie przyby-
łych przyjęła dyrekcja wraz z gronem 
nauczycielskim. Wśród zaproszonych 
nie zabrakło wicekonsula Francji, pana 
Alaina Schneidera, przedstawiciela 
Rady Miasta Krakowa, pani Marty Pa-
teny oraz przedstawiciela Rady Dzielni-
cy VI, pana Waldemara Janusza.

Co sprawiło, że tak bardzo chciałam 
przyjechać na tę uroczystość? Zadawa-
łam sobie to pytanie prosząc o dodatko-
we trzy dni urlopu, kupując w ostatniej 
chwili bilet u „taniego” przewoźnika 

linii lotniczych, odwołując wcześniej 
zaplanowane wyjścia. Odpowiedź nie 
jest jednoznaczna, bowiem dla kogoś 
niezainteresowanego, XVII LO z dwu-
języcznymi klasami francuskimi może 
jawić się jedynie, jako jeszcze jedna 
szkoła realizująca kolejny, specyficzny 
program.

Przemierzając ostatni odcinek tra-
sy do mojej ukochanej szkoły, od razu 
odczułam niezwykły nastrój. Wśród 
gromadzących się wokół wejścia na-
tychmiast rozpoznałam uczniów klasy, 
której byłam wychowawczynią przez 
pierwsze pięć lat mojej pracy. Uśmie-
chy, uściski, wiele ciepłych słów wypo-
wiadanych w pośpiechu, bowiem już 
witałam kolejne osoby błyskawicznie 
odszukując w myślach imiona, klasy, 
roczniki.

W hallu powitali mnie obecni 
uczniowie, z atencją wręczając program 
uroczystości. Jakże miło odnaleźć tę 
samą atmosferę, towarzyszącą mi przez 

lata przy każdej wymianie językowej, 
konkursach i wielu innych przedsię-
wzięciach. W tej szkole nigdy nie zabra-
kło prawdziwych entuzjastów pośród 
nauczycieli, których zapał udzielał się 
uczniom, gotowym poświęcić swój czas, 
by oprowadzić francuskich gości po 
zabytkowym centrum, przeprowadzić 
lekcję historii dla kolegów z zaprzyjaź-
nionego liceum z Orleanu, czy wziąć 
udział w kolejnym międzynarodowym 
programie pedagogicznym Comenius.

W drodze do sali gimnastycznej, 
przekształconej na przepięknie udeko-
rowaną aulę, spotkałam wielu nauczy-
cieli, z którymi wiąże mnie tyle wspa-
niałych wspomnień! Ileż nauczyłam 
się od nich, ile razy pomogli mi w re-
alizowaniu pomysłów, wydawałoby się 
zupełnie niemożliwych. Szczególne cie-
pło wspominam współpracę z emeryto-
waną nauczycielką języka francuskiego 
Jeannine Vernhes. To dobry duch tej 
szkoły; to do Niej przychodzą od lat 
całe pokolenia uczniów spragnionych 
dodatkowych konwersacji, to Ona za-
wsze służy życzliwą radą i pomocą.[...]

[...] Dlatego nie zdziwiło mnie 
wcale, gdy w prywatnych rozmowach 
z uczniami, których tak wytrwale uczy-
łam języka Kartezjusza, co rusz słysza-
łam to samo stwierdzenie, wypowiada-
ne ze szczerym przekonaniem. Gdyby 
nie doskonała znajomość francuskiego, 
losy tych już dorosłych i samodzielnych 
młodych ludzi ułożyłyby się znacznie 
mniej atrakcyjnie. Dodam również, 
że czasami żmudne przygotowanie do 
francuskiego modelu matury z języka, 
obdarzyło ich wartościowymi umiejęt-
nościami jakimi są dokładna analiza  
i synteza tekstów oraz streszczenie „à la 
française”, chluby potomków Vercinge-
torixa.

W pamięci pozostanie mi ogrom 
wzruszeń i głęboka radość ze spotkania 
ze wszystkimi tymi, którzy przyczynili 
się do stworzenia takiej szkoły. Może 
inne są sławniejsze, może wspanialsze, 
lecz którą z nich byli uczniowie i nauczy-
ciele odwiedzają tak chętnie? Ta szko-
ła ma w sobie coś niepowtarzalnego,  
a tworzą ją niezwykli ludzie, pracujący 
z pasją. Oto odpowiedź na mój może 
nieco romantyczny poryw serca! Dzię-
kując za zaproszenie na Zjazd, wracam 
na „Wyspy”, gdzie los rzucił mnie jak 
i wielu rodaków, z przekonaniem, że 
nauczanie dwujęzyczne ma sens, a lata 
ciężkiej pracy przyniosły wielu uczniom 
wymierne rezultaty.

II Zjazd Absolwentów XVII LO
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DOBRY RUCH

ULICA SEWERA ZA ROK

Organizacja ruchu na ulicy Zie-
lony Most została zmieniona na okres 
przebudowy Ronda Ofiar Katynia. 
Ruch w tym okresie odbywał się w spo-
sób wahadłowy i był regulowany świa-
tłami. Zezwolenie na przejazd ulicą  
w obie strony posiadali mieszkańcy 
Bronowic Małych, komunikacja miej-
ska i samochody uprzywilejowane. Po 
zakończeniu przebudowy Ronda Ofiar 
Katynia miała zostać przywrócona  
organizacja ruchu, jaka obowiązywała 
przed remontem, tzn. jeden kierunek 
ruchu od ul. Balickiej do ul. Katowic-
kiej. 

Na prośbę mieszkańców Zarząd 
Dzielnicy zwrócił się do Zarządu In-
frastruktury Komunalnej i Transpor-
tu o pozostawienie do końca grudnia 
sygnalizacji świetlnej regulującej ruch 
samochodowy w obie strony, z prawem 
przejazdu dla wszystkich mieszkańców 
tytułem próby.  

Próba się powiodła, a na dowód 
tego mieszkańcy w ciągu zaledwie 
dwóch dni zebrali kilkaset podpisów 
pod prośbą o pozostawienie na stałe 

Kryzys finansowy miasta znalazł 
swoje odbicie w Dzielnicach. Z uwagi 

MARCIN KUCHARCZYK
Radny	Dzielnicy	VI

BOGDAN SMOK
Przewodniczący	Rady	Dzielnicy	VI

dotychczasowej sygnalizacji świetlnej 
umożliwiającej poruszanie się w obie 
strony! Zebrane podpisy, które prze-
kazał Zarządowi Mieczysław Stachura 
– Członek Towarzystwa Przyjaciół Bro-
nowic, zostaną w grudniu przedłożone 
dyrekcji ZIKiT  z ponowionym wnio-
skiem o przejęcie instalacji świetlnej od 
wykonawcy przebudowy Ronda Ofiar 
Katynia i pozostawienie na stałe propo-
nowanej organizacji ruchu.

W tej sprawie odbyło się już  kilka spo-
tkań z dyrekcją Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, która pozy-
tywnie przyjęła zaproponowane roz-
wiązanie komunikacyjne. Wcześniej 
jednak na sprzedaż instalacji musi 
zgodzić się jej właściciel (jedna z firm 
wykonująca przebudowę ronda). Jeste-
śmy jednak przekonani, że sprawę uda 
się załatwić pozytywnie, zgodnie z ocze-
kiwaniami mieszkańców. υ υ
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Ul. Gabrieli Zapolskiej po remoncie

Światła przy wjeździe w ul. Zielony Most

na brak środków finansowych nie do-
szła do skutku przebudowa ulicy Sewe-
ra (planowana kwota 577 000,00 zł). 
Udało się natomiast, wykorzystać po-
zostałe środki finansowe przeznaczone 
na remonty dróg i chodników, dzięki 

którym zrealizowaliśmy następujące 
zadania:
• dokończenie remontu ulicy Zapolskiej 
• remont parkingów i chodnika na ul. 
Wiedeńskiej. (pierwszy odcinek) • re-
mont chodników na ul. Przybyszew-
skiego pomiędzy ulicami Lea a Zarze-
cze • remont przejścia pomiędzy ulicą 
Młynarskiego a ul. Kwiatkowskiego  
• remont chodnika na ul. Lea, na odcin-
ku między ulicami Przybyszewskiego  
a Sewera • wyznaczenie przejść dla pie-
szych przy ul. Katowickiej.

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku znajdą się środki na realizację 
przebudowy ul. Sewera i części ulicy Ba-
lickiej oraz budowę sygnalizacji świetl-
nej na przejściu dla pieszych w Mydl-
nikach . To trzy najważniejsze inwesty-
cje planowane w 2012 roku. Niestety, 
prawdopodobnie nie będzie środków  
w budżetach Dzielnic na remonty ulic  
i chodników.
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POZIOMO:

1)	łamanie	przykazań
4)	jednokomórkowe	glony	okryte	
krzemionkową	skorupką
10)	próba	dla	żaka
11)	przed	burzą
13)	w	klasztorze
15)	angielski	-	szetlandzki
17)	u	prząśniczki
21)	słowna	lub	pisemna
25)	ciała	lub	moralna
26)	nauczanie,	wykształcenie
28)	uwielbia	spędzać	czas	w	domu
32)	półwysep	nad	Kurylami
34)	przyprawa	kuchenna
36)	stragan	na	bazarze
38)	tęczowe	minerały
39)	staroć
40)	obmywany	falami
42)	przed	drugim	daniem
44)	figura	akrobacji	lotniczej
48)	wygłasza	go	kaznodzieja
49)	był	nim	Rumcajs
50)	nic	ciekawego
52)	nieprzejednany	przeciwnik
54)	szyderstwo
55)	mierzona	w	watach
56)	na	przetwory

rozrywka

kącik sMakosza

■ Wszystkie składniki na ciasto wyrobić
■ Dodać rodzynki i wymieszać
■ Przełożyć do wąskiej blachy i pozostawić do wyrośnięcia w piekarniku 

 w temp. 70◦C
■ Piec w piekarniku w temp. 180-200◦C przez ok.40 min.

Świąteczny

   Chlebek

Składniki:

wykonanie:

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

PO	PRZECZYTANIU,	PRZEKAŻ	GAZETĘ	SĄSIADOWI

● 300 ml wody ● 50 g drożdży ● 500 g mąki ● 
1 łyżeczka soli ● 2 łyżki miodu ● 3 łyżki kawy 
zbożowej ● 3 łyżki oleju ● 50 g rodzynek

przepis nadesłany przez panią Renatę

PIONOWO:

1)	nim	o	ścianę
2)	polarna
3)	baty,	lanie
5)	z	Jałtą	i	Symferopolem
6)	lokalizator	internetowy	portalu	Onet.pl
7)	płonnik	z	lasu
8)	żyją	z	szycia
9)	animusz,	werwa
12)	wyciskany	z	owocu
14)	zapada	po	zmroku
16)	wywóz	z	miejsc	zagrożonych
18)	rozpoznanie	wojskowe	w	terenie
19)	cerkiewny	obraz
20)	błąd	przy	serwisie
22)	największa	wyspa	afrykańska
23)	skusiła	Adama	jabłkiem
24)	żółty	barwnik
27)	wełniana	płachta	do	okrywania
29)	kraina	w	Słowacji	i	Polsce
30)	drżąca	topola
31)	np.	bezpieczeństwa
33)	drugi	plan
34)	do	rąk	lub	twarzy
35)	jak	Wisła	szeroka
37)	do	przechowywania	towarów
40)	dożynkowe	pieczywo
41)	pracy	lub	do	wygrania
42)	odmiana	buddyzmu
43)	z	serem	lub	kapustą
45)	miód	pitny
46)	prawnik	praktykant
47)	w	nim	gałka	oczna
51)	podstawa	czegoś
53)	głęboki	w	ziemi

υ

υ
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PIELĘGNUJMY TRADYCJĘ
Coroczna tradycja osadzania chochoła zgromadziła wokół różanego krzewu go-
spodarzy, mieszkańców i gości, nie tylko z Krakowa, ale z różnych zakątków 
Polski. – „Rydlówka” to nie tylko Bronowice, nie tylko Kraków, nie tylko nawet 
Polska, ale i zagranica – tymi słowami witał gości, prowadzący spotkanie Jan 
Rydel.

ILONA STUS

Osadzanie chochoła

Moment wręczenia pani Marii Rydel medalu okolicznościowego

fo
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Z APRASZA
6 stycznia, piątek, godz.18.00 

Koncert	kolęd	w	wykonaniu	chóru	Schola	
Cantorum	Mydlnicensis	w	kościele	

w	Mydlnikach

8 stycznia, niedziela, godz.16
Koncert	kolęd	i	pastorałek	w	wykonaniu	chó-

ru	Schola	Cantorum	Mydlnicensis
	w	Klubie	Kultury	„Chełm”

14 stycznia, sobota, godz.16.00
Przegląd	finałowy	i	koncert	laureatów	Festi-
walu	Artystycznego	Twórców	i	Grup	Integra-

cyjnych	FATIGI	‘2011

18 stycznia, środa, godz.19.00
Wernisaż	wystawy	 laureatów	oraz	wręczenie	
nagród	 Małopolskiego	 Konkursu	 Plastyczne-
go	Inspiracje	‘2011

27 stycznia, piątek, godz.18.00
Koncert	 finałowy	 obchodów	 40-lecia	 Klubu	
Kultury	„Mydlniki”	oraz	20-lecia	samorządno-
ści	w	Polsce	z	udziałem	chóru	Schola	Cantorum	
Mydlnicensis,	 Kapeli	 Ludowej	 „Mydlniczanie”	
oraz	aktora	Wojciecha	Habeli

31 stycznia, wtorek, godz.18.00

Koncert	popisowy	uczestników	kursów	gry	na	
instrumentach	Klubu	Kultury	„Mydlniki”

Informacje: ul.	Balicka	289,	tel.	(12)	637-97-12	

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 

Spotkanie w rocznicę wesela 
Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczy-
kówną. – Legenda wesela, które tu się 
odbyło narodziła się tuż po nim i trwa 
do dnia dzisiejszego. By legenda nie za-
ginęła trzeba ją pielęgnować – mówił 
przewodniczący oddziału krakowskie-
go PTTK Kazimierz Synowski. Dlatego 

wraz z narodzeniem się idei powstania 
w tym miejscu muzeum, zaraz po po-
żarze w 1969, narodziła się tradycja 
otulania słomą różanego krzewu, zapo-
czątkowana przez Stanisława Waltosia, 
obecnie prof. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, wówczas przewodniczącego 
krakowskiego oddziału PTTK i trwa do 
dziś, i miejmy nadzieję, że będzie pielę-
gnowana przez kolejne pokolenia, jako 
jeden z symboli polskości.

Tegoroczna uroczystość splotła 
się z obchodami 
XX-lecia powstania 
dzielnic i była do-
skonałą okoliczno-
ścią do wręczenia 
medalu wybitego z 
tej okazji przez Radę 
Miasta Krakowa, 
aby móc wyróżnić 
osoby, które budo-
wały samorządność 
i społeczności lokal-
ne, które pracowały 
dla dobra wspólnego 
pro publico bono, 
które promowały 

dzielnice. - W dniu dzisiejszym mam 
wielki zaszczyt wręczyć pani Marii Ry-
del medal okolicznościowy za piękne 
lekcje historii, za troskę o to muzeum, 
nasze wspólne dobro, za pielęgnowa-
nie tradycji, czego jesteśmy dzisiaj 
świadkami, i za promocję dzielnicy w 
Krakowie, w Polsce, ale też wśród licz-
nych gości zagranicznych, którzy przy-
bywają do Muzeum „Młodej Polski” – 
mówił przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI, który wraz z wiceprzewodniczącą 
Alicją Gackiewicz, w podziękowaniu za 
zasługi, przekazali Marii Rydel pamiąt-
kowy medal i dyplom oraz kwiaty.

W ludowym tańcu dzieci i mło-
dzież ze szkoły podstawowej im. Wł. 
Tetmajera wprowadziły barwny ko-
rowód niosący słomiane powrósła, 
którymi okryto rosnącą przed „Ry-
dlówką” różę. Po recytacji wierszy Lu-
cjana Rydla, Włodzimierza Tetmajera 
i fragmentów „Wesela” dalsza część 
artystyczna, w wykonaniu młodzieży 
ze szkoły im. L. Rydla, miała miejsce 
we wnętrzach Muzeum, gdzie również 
wykład wygłosił Stanisław Dziedzic dy-
rektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego UMK. Nie zabrakło oczy-
wiście tradycyjnego poczęstunku, czyli 
jedynych w swoim rodzaju bronowic-
kich kołaczy i „góralskiej” herbatki. υ υ


