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wtorek – Bogdan Smok, Przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 

czwartek – Alicja Gackiewicz, Z-ca Przewodniczącego, 10.00-11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek Zarządu, 18.00-19.00 

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

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

24 kwietnia 2012 r., g. 10.00-11.00

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail
w innym dogodnym terminie, tel.: 604 228 830; e-mail: biuro@bogdansmok.pl



3

Urząd Miasta KraKowa



4

XVI SESJA
RADY DZIELNICY VI

26 kwietnia radni spotkali się 
na XVI sesji Rady Dzielnicy VI. Pod-
jęto dziewięć uchwał, w tym uchwałę 
(UCHWAŁA Nr XVI/163/2012) 
o przyjęciu sprawozdania z działalno-
ści Zarządu Dzielnicy VI Bronowice  
w pierwszym roku obecnej kadencji. 
Tym samym Zarząd otrzymał absolu-
torium, co jest jednoznaczne z przyję-
ciem przez  radnych ww. sprawozdania 
finansowo-merytorycznego. 

Zarząd, jako organ wykonawczy 
Dzielnicy VI realizował swoje zadania: 
przygotowywał projekty uchwał Rady, 
wykonywał lub nadawał bieg uchwa-
łom Rady, występował z wnioskami 
oraz wydawał opinie w ramach upo-
ważnienia Rady, zgodnie z § 13 ust. 3 
Statutu, przygotowywał projekty pla-
nów finansowych wydatków Dzielnicy, 
realizował plan rzeczowo-finansowy 
wydatków Dzielnicy, przedstawiał Ra-
dzie wnioski dotyczące realizacji zadań 
priorytetowych i powierzonych, zapew-
niał obieg informacji między organami 
Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami 
Dzielnicy. Opracował roczne sprawoz-
danie z działalności Zarządu. Umożli-
wiał radnym Miasta, wybranym z te-
renu Dzielnicy VI, pełnienie dyżurów  
w siedzibie Rady i Zarządu. Także 
członkowie Zarządu Dzielnicy VI peł-
nili dyżury, podczas których byli przyj-
mowani mieszkańcy zwracający się z 
istotnymi dla nich sprawami.

Ze sprawozdaniem finansowo-me-
rytorycznym z działalności Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice w roku 2011 
można zapoznać się w biurze Rady 
Dzielnicy lub na stronie internetowej 
www.dzielnica6.krakow.pl 

Pozostałe uchwały podjęte na 
ostatniej sesji dotyczyły:
UCHWAŁA Nr XVI/162/2012
Z listy zadań powierzonych na rok 
2012 w zakresie prac remontowych 
gimnazjów, szkół podstawowych i 
przedszkoli wykreślono zadania plano-
wane w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 8 – wymianę drzwi głównych 
wewnętrznych, na kwotę 14 000 zł  
i wymianę ogrodzenia – kontynuacja, 
na kwotę 50 000 zł. Otrzymaną kwotę 

64 000 zł przeznaczono na realizację 
w wyżej wymienionej placówce nastę-
pujących zadań: remont schodów wej-
ściowych (zewnętrznych) do budynku 
szkoły i do biblioteki, wymianę okien 
w toaletach i szatniach, wymianę 2 
tablic rozdzielczych (elektrycznych)  
i kontynuację wymiany instalacji elek-
trycznej na I piętrze w budynku szkoły 
oraz wymianę drzwi wewnętrznych do 
sali gimnastycznej. 
UCHWAŁA Nr XVI/164/2012
W Uchwale Nr XV/157/2012 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 22 mar-
ca 2012 r., w sprawie wniosku do Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego zadania inwestycyjnego pla-
nowanego przez Radę Dzielnicy VI Bro-
nowice do realizacji w latach 2012-2013, 
wprowadzono następującą zmianę: w §1 
w tabeli, w kolumnie dotyczącej kwoty 
i źródła finansowania zadania na rok 
2013, podaną kwotę 160 000 zł roz-
łożono w następujący sposób: 90 000 
zł – zadania powierzone z zakresu mo-
dernizacji ogródków jordanowskich, 
70 000 zł – zadania powierzone z za-
kresu tworzenia zieleńców i skwerów 
wraz z małą architekturą.
UCHWAŁA Nr XVI/165/2012
W ramach listy zadań priorytetowych 
na rok 2012 z zakresu „Komunikacji 
z mieszkańcami” przeniesiono środ-
ki finansowe w wysokości 1 400 zł  
z § 4 300 (usługi) – „druk Gazety Bro-
nowickiej, materiały promocyjne, druk 
kalendarza trójdzielnego” na § 4170 
(umowy z osobami fizycznymi) – na za-
danie: „Budowa strony internetowej”.
UCHWAŁA Nr XVI/166/2012
Z listy zadań priorytetowych na rok 
2012 wycofano zadanie pn.: „Organi-
zacja ferii zimowych dla dzieci i mło-
dzieży z Dzielnicy VI w ZSO nr 8” na 
kwotę 2 500 zł. Kwotę z wycofanego 
zadania przeznaczono na nowe zadanie 
pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci z Dzielnicy VI, organizowanych 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 8”. 
UCHWAŁA Nr XVI/167/2012
Z listy zadań priorytetowych na rok 

2012 radni wycofali zadanie pn.: 
„Przedszkole nr 137 – jubileusz 30-
lecia” na kwotę 3 000 zł, którą prze-
znaczono na nowe zadanie pn.: „Wy-
miana drzwi wewnętrznych w Przed-
szkolu nr 137”. 
UCHWAŁA Nr XVI/168/2012
Zmniejszono kwotę na zadanie realizo-
wane przez Straż Miejską pn.: „Działa-
nia profilaktyczne na terenie Dzielnicy 
VI, w tym zakup nagród w konkursie 
„Prawo i Ty” dla szkół podstawowych  
i gimnazjów” do kwoty 3 300 zł. Pozo-
stałą kwotę w wysokości 1 700 zł prze-
znaczono na nowe zadanie pn.: „Wyna-
grodzenie za wykonanie dodatkowych 
ilustracji i reedycję książki „Z nami je-
steś bezpieczny”, którego realizatorem 
będzie Straż Miejska.
UCHWAŁA Nr XVI/169/2012
Z listy zadań priorytetowych na rok 
2012 wycofano zadanie pn.: „Wykona-
nie piłkochwytów na boisku w ZSO nr 
7” na kwotę 6 000 zł. 
Kwotę tę przeznaczono na nowe zada-
nie pn.: „Remont podłogi w sali lekcyj-
nej w ZSO nr 7”. 
UCHWAŁA Nr XVI/170/2012
Przyjęto nową listę rankingową zadań 
powierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia: ul. J. Lea – remont chod-
nika na odcinku od ul. Zarzecze do ul. 
Sewera; ul. Bronowicka – remont chod-
nika od ul. Rydla do nr 46; Remont ul. 
Szlachtowskiego; ul. Hamernia – re-
mont istniejącej nawierzchni; ul. Ja-
dwigi z Łobzowa – remont chodnika od 
ul. Młodej Polski do ul. Staszczyka po 
stronie numerów parzystych wraz z do-
jazdem i chodnikami do bloku nr 13.

Lista zadań rezerwowych: ul. Ro-
dakowskiego – remont części chod-
nika; ul. Balicka – remont chodnika 
na odcinku od wjazdu do kościoła do 
pętli autobusowej; remont uliczek we-
wnętrznych po zachodniej stronie ul. 
Rydla; ul. Cicha – remont ulicy wraz z 
chodnikiem na przedłużeniu ul. Cichej 
położonym na terenie gminnym; re-
mont ul. Prystora; remont chodnika na 
półkolu zjazdu z ul. Bronowickiej na ul. 
Armii Krajowej; remont ul. Machaya.

Tym samym uchylono Uchwałę Nr 
XIV/141/2012 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 2 lutego 2012 r. w spra-
wie listy rankingowej zadań powierzo-
nych na rok 2012 w wyżej wymienio-
nym zakresie. υ υ
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REMONT CHODNIKA PRZY ULICY LEA

Remont chodnika przy ul. Lea w trakcie realizacji

Stan nawierzchni chodnika przy ul. Lea przed remontem

υ

Z końcem kwietnia br. zakończo-
no kompleksowy remont ulicy Sewera 
ze środków budżetowych miasta, dzię-
ki czemu Dzielnica uzyskała dodat-
kowe środki na remonty bieżące dróg  
i chodników. 

Zgodnie z listą rankingową w pierw-
szej kolejności przystąpiono do remon-
tu ul. J. Lea na odcinku od ulicy Sewera 
do skrzyżowania ulicy Zarzecze z ulicą 
Lea (po stronie numerów parzystych). 
Stan chodnika – szczególnie w okresie 
opadów – stanowił dla przechodniów 
istny „tor przeszkód”. Zakończenie prac 
planowane jest w pierwszych dniach 
czerwca.

 W dalszej kolejności wykonany 
zostanie remont chodnika na ul. Bro-
nowickiej na odcinku od przystanku 
tramwajowego do nr 46. 

ANDRZEJ KĘDZIOR
Radny Dzielnicy VI
napisz: maminczet@wp.pl

inwestycje

Na trzecim miejscy listy rankingo-
wej znajduje się ul. Szlachtowskiego, 
której remont powinien rozpocząć się  
w czerwcu i zakończyć w lipcu.

O dalszych planach remontowych 
poinformuję Państwa w kolejnym nu-
merze „Gazety Bronowickiej”.

Do rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej „UEFA EURO 2012” pozostało już kilka 
dni. Warto, abyśmy wszyscy, oprócz kibico-
wania przed telewizorem wyszli na murawę 
i poczuli smak zwycięstwa. Dlatego na prze-
ciw tym emocjom, Rady Dzielnic zapropono-
wały rywalizację w duchu fair play i zapro-
siły do uczestnictwa w turnieju piłki nożnej  
o Puchar Dzielnic Miasta Krakowa. Mistrzo-
stwa Krakowa w piłce nożnej, może i będą 
amatorskie, ale dzięki temu mógł zakwalifiko-
wać się do nich każdy mieszkaniec Krakowa, 
który nie jest profesjonalnym zawodnikiem. 
26 maja w Dzielnicy VI odbyły się eliminacje 
na poziomie dzielnicy, w których wyłonio-
ny został team, który będzie reprezentował 
Dzielnicę VI w finale: 

23 czerwca 2012 r.,
w strefie kibica, na krakowskich Błoniach. 

Rozgrywki odbywać się będą w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 12-16 lat oraz 16+ 
open.
Dzielnicę VI reprezentować będzie druży-
na w składzie: Marcin Kucharczyk, Bar-
tosz Smok, Krzysztof Mazur, Piotr Góral, 
Krzysztof Żukrowski, Sebastian Wesołow-
ski, Robert Matusik, Mateusz Radwański, 
Grzegorz Bogdanka. Pokonali oni dwie inne 
drużyny, które walczyły o możliwość repre- 
  zentowania naszej dzielnicy w Krak Golu. 
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wiosenne apele straży MiejsKiej
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Koszt odtworzenia jednego metra kwadratowego terenu zielonego wynosi nawet kilkaset 
złotych

Realizowane i ukończone

Straż Miejska Miasta Krakowa 
zwraca się z apelem do zarządców te-
renów o ogradzanie miejsc zielonych 
szczególnie narażonych na zniszczenie, 
a także do zasiania trawy tam, gdzie do 
takiego zniszczenia już doszło.

 Strażnicy informują o prowadzo-
nych przez jednostkę działaniach oraz 

SZANUJMY ZIELEŃ
Każdego roku, zwłaszcza w okresie wiosennym, dyżurni Straży Miejskiej 
otrzymują od mieszkańców bardzo wiele sygnałów o przypadkach niszczenia 
zieleni przez samochody parkujące na trawnikach czy skwerach. To wyraz troski 
o często jedyne zachowane w ich najbliższym otoczeniu zielone miejsce, które  
w nieodpowiedzialny sposób doprowadzane jest do degradacji. 

o możliwości dochodzenia od ukara-
nych osób kosztów związanych z przy-
wróceniem zieleńca w danym rejonie 
(strażnicy sporządzają dokumenta-
cję fotograficzną, która może posłużyć  
w sytuacji roszczeń zarządcy terenu,  
z tytułu odszkodowania za zniszczone 
mienie). 

Wykroczenia dotyczące niszczenia 
zieleni zapisane są w art. 144 Kodeksu 
Wykroczeń. Paragraf 1 mówi, że: kto 
na terenach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego niszczy lub uszkadza 
roślinność albo depcze trawnik lub zie-
leniec lub dopuszcza do niszczenia ich 
przez zwierzęta znajdujące się pod jego 
nadzorem, podlega karze grzywny do 
1 000 złotych albo karze nagany.  

Od 1 marca do 30 kwietnia br. 
funkcjonariusze Straży Miejskiej Mia-
sta Krakowa ujawnili 478 wykroczeń 
dotyczących niszczenia zieleni przez 
parkujące na trawnikach samochody 
(art. 144 Kodeksu Wykroczeń). Nało-
żyli za to wykroczenie 309 mandatów 
karnych na łączną kwotę – 19 840 zło-
tych, sporządzili 70 wniosków o ukara-
nie do sądu oraz pouczyli 162 osoby.  

Miejskie tereny zielone są najczę-
ściej jedynym łącznikiem mieszkańca  
z przyrodą. Dlatego powinny wpływać 
na łagodzenie skutków stresu i uciążli-
wości życia, powinny też nadawać wła-
ściwy, specyficzny i indywidualny cha-
rakter każdemu miastu. 

Społeczne i ekologiczne aspek-
ty utrzymania terenów zielonych oraz 
ustawowe kształtowanie środowiska 
jest tematem podejmowanym od lat 
przez specjalistów. Nic dziwnego, że 
biją oni na alarm, dowodząc, że ciągły 
rozwój wielkich aglomeracji miejskich, 
wpływa bardzo niekorzystnie na zieleń 
(prowadzone działania inwestycyjne, 
zmniejszanie ilości rejonów leśnych 
oraz erozja gleby). υ υ

inwestycje

Ul. Sewera po remoncieRealizacja inwestycji na terenie SP 93 w toku. Ukończona elewacja 
szkoły
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Prezentację osób wyróżnionych przez Radę Dzielnicy medalem XX-lecia Dzielnic rozpoczynamy 
od członków Komitetu Obywatelskiego Widok i Widok-Zarzecze (WiW-Z), który bezpośrednio po 

sylwetKi

Polonistka, miłośniczka książek, wielo-
letni skarbnik Komitetu Obywatelskiego 
WiW-Z, obecnie senior wśród jego człon-
ków; wdowa po Kazimierzu, żołnierzu 
AK, który również był członkiem Komite-
tu Obywatelskiego. Początkowo wspólnie 
z innymi, następnie samodzielnie prowa-
dząca w parafii św. Jana Kantego biblio-

tekę, utworzoną z książek zebranych wśród mieszkańców. 
Przez prawie 20 lat pełniła cotygodniowe dyżury w wypo-
życzalni. Biblioteka parafialna stała się w tym czasie drugą 
po Klubie „Jordanówka” placówką kulturalną dla ośmioty-
sięcznej społeczności osiedla Widok. Członek Stowarzysze-
nia Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, które pro-
wadzi Aptekę Darów na Widoku. Zawsze wszystkim życzli-
wa i pomagająca ludziom w swoim otoczeniu. 

HELENA DOBOSZEWSKA

MARIA HANIK

ANDRZEJ LECHOWSKI

Pedagog, pracownik bibliotek nauko-
wych. W latach 1994-1998 radna Dziel-
nicy VI, członek Komitetu Obywatelskiego  
WiW-Z, Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic, Stowarzyszenia Pomocy Obywatel-
skiej im. Anny Fiszerowej, członek redak-
cji Informatora Osiedlowego „Widoków-
ka”. Mocno zaangażowana w ratowanie 

Młynówki Królewskiej i akcje „Sprzątanie świata”. Czło-
wiek Wielkiego Serca i ogromnej aktywności, podejmująca 
z pasją szczególnie sprawy oświaty i kultury, zabiegająca  
o zgodne współdziałanie radnych dzielnicy na rzecz rozwo-
ju Krakowa. Wrażliwa na los ludzi potrzebujących pomocy; 
wspierała ich jak mogła, nie zrażając się barierami admini-
stracyjnymi i bezdusznością urzędów. Autorka kilku zbio-
rów fraszek, w których zawarła swe troski i głębokie reflek-
sje. Zmarła w 1999 r.

Polonista i bibliotekarz, kustosz, wicedy-
rektor Biblioteki Jagiellońskiej. Członek 
Komitetu Obywatelskiego WiW-Z i stały 
współpracownik zarządu. Radny w I ka-
dencji Rady Dzielnicy VI, w II kadencji – 
członek Komisji Kultury i Oświaty spoza 
rady. Badacz dziejów i autor najważniej-
szych książek dotyczących historii Brono-

wic, m.in. „Bronowice. Jubileusz 700-lecia lokacji” i „Bro-
nowice. Dzielnica Krakowa. Kalendarium dziejów”, a także 
publikacji „Najstarsze dzieje Młynówki Królewskiej – śre-
dniowiecznego akweduktu, czyli powstanie jej bronowickie-
go odcinka”. Swoimi opracowaniami stworzył dla lokalnej 
społeczności w dzielnicy podstawy budowania bronowickiej 
tożsamości. Prowadząc poszukiwania w archiwach parafii 
mariackiej odkrył nieznaną historykom ważną mapę sieci 
wodnej Bronowic, wykonaną w roku 1671 przez Mikołaja 
Brożka, profesora Akademii Krakowskiej. Był członkiem 
ZNP, współorganizatorem NSZZ „Solidarność” w Bibliote-
ce Jagiellońskiej i pierwszym jej przewodniczącym. W sta-
nie wojennym zainicjował gromadzenie w BJ wydawnictw 
niezależnych, wywołując zainteresowanie Służby Bezpie-
czeństwa. Opublikował „Spis czasopism drugiego obiegu 
zgromadzonych w BJ od 13 grudnia 1981 r.” oraz „Zastrze-
żone zbiory i zakazane lektury w Bibliotece Jagiellońskiej”. 
Po zakończeniu pracy zawodowej zajął się opracowaniem 
historii rodzinnej miejscowości, publikując m.in. książkę  
pt. „Parafia Bieździedza w ciągu dziejów. Dokumenty i źró-
dła”. Odznaczony m.in. Medalem Jubileuszowym UJ, Od-
znaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką ZNP, 
Srebrną Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 700-lecia Loka-
cji Bronowic. Zmarł w 1998 r.

ANDRZEJ KAROCKI

Fizykochemik. Przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego Widok i Widok-Zarzecze 
od początku jego utworzenia. Współ-
twórca samorządności miasta Krakowa;  
w 1990 czł. Zespołu ds. Podziału Krako-
wa na Dzielnice, powołanego przez Kra-
kowski Komitet Obywatelski; w latach 
1991-1996 radny oraz pierwszy przewod-

niczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI, bardzo zaangażowany 
w wzmacnianie roli dzielnic i działania ponad barierami 
politycznymi. Przewodniczący stuosobowego Komitetu 
Organizacyjnego Jubileuszu 700-lecia Lokacji Bronowic. 
W latach 1997-2003 wiceprzewodniczący i czł. zarządu 
Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Współredaktor 
Informatora Osiedlowego „Widokówka”. Członek założyciel 
i wieloletni czł. zarządu Stowarzyszenia Pomocy Obywa-
telskiej im. Anny Fiszerowej; czł. Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic. W pracy zawodowej: nauczyciel akademicki  

w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ; w pro-
gramie rządowym PR2 koordynator współpracy UJ z hu-
tami miedzi w Legnicy i Głogowie. W latach 1979-2009 
kierownik Pracowni Fotolizy Błyskowej Wydziału Chemii 
UJ i czł. zespołów naukowych w Zakładzie Chemii Nie-
organicznej. W 1980 współorganizator NSZZ „Solidar-
ność” w UJ, jej członek do 2005. Działacz i drukarz pod-
ziemnego wydawnictwa „Libertas” w Krakowie, kolporter 
wydawnictw drugiego obiegu. Posiada wiele publikacji 
naukowych, także patenty na wynalazki. Autor artykułów 
publicystycznych w prasie krajowej. Współautor książek: 
„Vademecum Radnego Dzielnicy”, „Fotochemia i spek- 
troskopia optyczna” oraz „Ruch komitetów obywatelskich 
w osiedlach krakowskich. 1989-2009”. Odznaczony m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Rady Miasta Krakowa 
„Kraków 2000”, Złotą Odznaką ZNP i Medalem 700-lecia 
Lokacji Bronowic. Otrzymał kilka nagród Min. Szkolnic-
twa Wyższego i Min. Edukacji Narodowej za osiągnięcia  
w dziedzinie badań naukowych. Żonaty, dwoje dzieci. Hob-
by: fotografia, astronomia, elektronika, informatyka, histo-
ria Polski, genealogia, turystyka.

υ υ
Kolejne sylwetki w dalszych numerach.

przemianie ustrojowej w 1989 r., współpracując z ówczesnym Krakowskim Komitetem Obywatelskim „Solidarność” oraz 
byłą Radą Osiedla Mydlniki włączył się do tworzenia struktur samorządowych miasta Krakowa i przyszłej Dzielnicy VI. 

υ
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ILONA STUS

OBCHODY DNIA STRAŻAKA
W KRAKOWIE

Doroczne święcenie pokarmów w Bronowicach Małych

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka odbyły się na dziedzińcu Collegium Maius UJ

W gronie udekorowanych medalem znaleźli się m.in. przedstawiciele Rady Dzielnicy VI 

Na wstępie odegrano hejnał ma-
riacki, hymn narodowy, wciągnięto na 
maszt flagę państwową oraz dokonano 
przeglądu Kompani Honorowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Głównym punktem obchodów 
było wręczenie zasłużonym strażakom 
nominacji na wyższe stopnie oficer-
skie i aspiranckie, a także wyróżnienie 
osób zaangażowanych w działaniach na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej po-
przez nadanie medalu „Zasłużony dla 
pożarnictwa”.

– Wybraliście piękną drogę ży-
ciową, cóż może być piękniejszego jak 
służyć drugiemu człowiekowi, ratować 
jego życie, jego dobytek narażając nie-
jednokrotnie własne życie. I za to nie 
tylko ja, ale wszyscy mieszkańcy nasze-
go kraju są Wam wdzięczni. Świadczą  
o tym badania publiczne. Największy 
stopień zaufania wśród grup zawodo-

wych jest właśnie do Was i jest to nie-
wątpliwie wielka satysfakcja i nagroda 
za trud, za tą codzienną ciężką pracę, 
którą wykonujecie – mówił wicewoje-
woda Andrzej Harężlak.

W gronie udekorowanych tym me-
dalem, na wniosek Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie, znaleźli się między inny-
mi przedstawiciele Rady Dzielnicy VI 
Bronowice: Bogdan Smok – przewod-
niczący Rady i Zarządu oraz Jerzy Ko-
pacz – przewodniczący Dzielnicowego 
Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny 
Kraków”. Było to duże wyróżnieniem 
dla Dzielnicy.

W uroczystości uczestniczyli rów-
nież zaproszeni goście, w tym przedsta-
wiciele Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, Rady i Urzędu Miasta Krakowa, 
Starostwa Powiatowego, Komendy 
Miejskiej Policji i Komendy Miejskie 
Straży Miejskiej. Wielu przedstawi-
cielom wyżej wymienionych instytucji 
wręczone zostały medale XX-lecia po-
wstania Państwowej Straży Pożarnej.

Wyróżnionym oraz nominowanym 
awanse i medale wręczał nadbrygadier 
Andrzej Mróz, Małopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej.

W dniu 26 maja 2012 r. krakowscy strażacy obchodzili swoje święto - „Dzień 
Strażaka”. Miało ono w tym roku wyjątkowy i uroczysty charakter, gdyż obcho-
dy odbyły się na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, co 
podniosło rangę oraz uświetniło jego przebieg.
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ILONA STUS

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

Przedstawiciele Rady i Zarządu złożyli wieniec w imieniu mieszkańców i radnych Dzielnicy VI

„…wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, 
nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną  
i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc 
oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń 
zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować mogą, dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej 
i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy ...” 

Konstytucja 3 Maja była owocem 
kompromisu świata tradycji i świata 
postępu. Została uchwalona na Sejmie 
Czteroletnim w 1791 roku przez Stron-
nictwo Patriotyczne. Jej twórcy uzna-
wali potrzebę wprowadzenia zapisów, 
które miałyby ustabilizować rozchwia-
ny system państwa polskiego. W tym 
celu musieli oprzeć jego funkcjonowa-
nie na jakimś autorytecie, a takim była 
osoba króla. Chodziło nie tyle o doraź-
ne rozwiązania, ale o przepis dający 
możliwość spokojnego rozwoju na dłu-
gie lata, dlatego zdecydowano się przy-
wrócić Polsce monarchię dziedziczną, 
co miało gwarantować zakończenie 
rozdawnictwa przywilejów, obietnic  
i majętności na rzecz szlachty w zamian 
za poparcie podczas wolnej elekcji. Po 
śmierci Stanisława Augusta tron miał 

być dziedziczny i tylko w razie wymar-
cia rodziny królewskiej szlachta miała 
wybierać nową dynastię. Ponadto Kon-
stytucja centralizowała państwo, zno-
sząc odrębność między Koroną i Litwą 
- jednolity rząd, skarb i wojsko. Wpro-
wadzała trójpodział władzy, znosiła 
liberum veto. Kadencja Sejmu trwała 
2 lata i mimo, że próby przeprowadze-
nia reform zostały przekreślone już  
w 1792 roku, Konstytucja 3 Maja była 
wielkim osiągnięciem narodu chcące-
go zachować niezależność państwową, 
zabezpieczając możliwość rozwoju go-
spodarczego i politycznego kraju. Jest 
naszym dziedzictwem historycznym. 

Najstarsze egzemplarze Konsty-
tucji przetrwały 221 lat i nim wróciły 
do Polski były wywiezione na Wschód  
i trzymane w magazynach Rosji car-
skiej i sowieckiej. Najstarsza księga, 
to jedna z ostatnich wersji roboczych 
dokumentu. Jest to egzemplarz Kon-

stytucji 3 Maja, który zachował się  
w materiałach pozostałych po Kance-
larii Sejmu Czteroletniego. Po uchwa-
leniu Konstytucji wydrukowano  
i rozpowszechniano około 30 tysięcy 
kopii dokumentu, które trafiły do akt 
grodzkich i mają znaczenie historycz-
ne, jednak najciekawsza wydaje się  
historia związana z dwoma rękopisami 
Konstytucji, które przetrwały do dziś. 
Jeden z nich znajduje się w Archiwum 
Publicznym Potockich, a drugi w tzw. 
Metryce Litewskiej, czyli zbiorze naj-
ważniejszych dokumentów państwo-
wych. Rękopisy te nie były oficjalnymi 
drukami urzędowymi. Stanowiły raczej 
wzór do stworzenia oficjalnych druków. 
Wyglądają zupełnie niepozornie – oba 
egzemplarze są napisane starannym, 
wyraźnym kaligraficznym pismem ale 
są niezwykle skromne – bez ozdób. Nie 
ma też pieczęci i jest to specyfika tego 
dokumentu, gdyż nie był on przywile-
jem królewskim a tylko te są znane jako 
piękne, ozdobne dokumenty, opatrzone 
w pieczęcie. Na egzemplarzach Konsty-
tucji znajdują się podpisy przedstawi-
cieli szlachty i duchowieństwa, ale nie 
znajdziemy tam podpisu króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. Król za-
przysiągł Konstytucję, ale jej nie pod-
pisał, choć z zaprzysiężeniem wiążę 
się pewna ciekawa historia z udziałem 
króla Stanisława Augusta wynikająca 
z nieporozumienia. Kiedy Stanisław 
August podniósł rękę na znak, że chce 
przemówić, zwolennicy konstytucji od-
czytali ten gest jako gotowość króla do 
złożenia przysięgi. „Stropiony opozy-
cjonista milknie, król podnosi rękę na 
znak, że chce mówić (po raz czwarty!), 
Suchorzewski wyobraża sobie, że pod-
nosi ją do ślubowania, więc rzuca się 
do tronu na czworakach wrzeszcząc: 
– Nie przysięgaj, boś już raz Bogu i Oj-
czyźnie przysiągł... Słyszą to arbitrzy, 
uradowani krzyczą co sił: – Wiwat 
król! Wiwat konstytucja!” (fragment  
z książki Karola Zbyszewskiego „Niem-
cewicz od przodu i tyłu”). Król złożył 
przysięgę na ręce biskupa krakowskie-
go Feliksa Turskiego, po czym wszyscy 
zebrani udali się do kolegiaty św. Jana 
na nabożeństwo dziękczynne. Konsty-
tucja została przyjęta tego samego dnia 
przytłaczającą większością głosów, co 
zostało owacyjnie przyjęte przez tłum 
zgromadzony przed zamkiem. 

W Krakowie jak co roku obchody 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęto uroczy-
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Hol Kamienny, godz. 10.30
Uroczysta inauguracja 12. edycji „Dnia 
Otwartego Magistratu” 

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
godz. 11.00; 13.00; 14.30 
Finał 7. edycji spotkań edukacyjnych „UCZEŃ 
- OBYWATEL”

Foyer Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. 
Stanisława Wyspiańskiego godz. 10.40
11. edycja konkursu fotograficznego „Jeden 
dzień z życia miasta”; wernisaż wystawy po-
konkursowej – Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Sale Lea i Kupiecka 
Prezentacja Rad i Zarządów Dzielnic Miasta 
Krakowa

Hol Prezydencki 
Zwiedzanie gabinetów Prezydenta Miasta 
Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta 
Krakowa

Sala Portretowa godz.10.30 – 17.00
Prezentacja organizacji pozarządowych 
reprezentujących mniejszości narodowe 
zamieszkujące w Krakowie:

Sala Dietla godz.10.30 – 17.00
Prezentacja 2. edycji Małopolskiego Dnia 
Uczenia się „Graj, doświadczaj, działaj” 

Hol wejściowy
Stoisko informacyjno-promocyjne Krakowa

Sala Dziennika Podawczego
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krako-
wa (www.bip.krakow.pl) 
Dziedziniec Pałacu Wielopolskich
Warsztaty artystyczne dla dzieci prowa-
dzone przez członków żydowskiego Stowa-
rzyszenia Czulent i Towarzystwa Społeczno 
-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz wystawa 
romskich artefaktów – ekspozycja przed-
miotów z życia i historii Romów 

Przed Pałacem Wielopolskich
Scena – prezentacja artystyczna krakowskich 
Ośrodków Kultury, mniejszości narodowych 
zamieszkujących w Krakowie oraz laureatów 
IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf

Obok pomnika Józefa Dietla
godz. 12.00 – 16.00 
Punkt krwiodawstwa 

Nauczyciel SP50

Młodzież SP 50 chętnie uczestniczy we wszystkich formach artystycznych 

ŻYJ ZDROWO
W Szkole Podstawowej nr 50 w dniu 16 maja 2012 r. odbył się kolejny dziel-
nicowy przegląd małych form teatralnych o zdrowym żywieniu. Patronem 
projektu jest Rada Dzielnicy VI, a organizatorem w imieniu SP 50 nauczyciel 
i bibliotekarz Małgorzata Celer.
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MAŁGORZATA CELER

Druga edycja przeglądu stała się 
okazją do spotkania młodzieży szkół 
podstawowych nr 153, 138, 93, 50, 
które przygotowały scenki teatralne 
tematycznie związane ze zdrowym try-
bem życia i żywienia.

Scenariusze – często o zabarwie-
niu humorystycznym przekazywały 
porady praktyczne dotyczące żywie-
nia, przestrzegały przed paleniem pa-
pierosów i jedzeniu niezdrowych pro-
duktów. Propagowały sport, witaminy  
w owocach i warzywach. 

Przegląd poprzedziła prelekcja 
prof. doc. dr hab. Małgorzaty Schlle-
gel-Zawadzkiej, kierownika Zakładu 
Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia 
Publicznego CMUJ nadająca spotkaniu 
rangę naukową. Uczestnicy zobaczyli 
prezentację przedstawiającą polskie 
produkty żywnościowe posiadające 
certyfikaty unijne.

Występy oceniała komisja w skła-
dzie: Waldemar Janusz – przewodni-
czący Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 
VI, Alicja Gackiewicz – wiceprzewod-
nicząca Rady Dzielnicy VI, Bogusława 
Kania – prezes Towarzystwa Prądnic-
kiego.

Wszystkie występy były ciekawe, barw-
ne w różne formy sceniczne pomysłowo 
przedstawiające temat zdrowia.

I miejsce zdobyli uczniowie kl. II B 
Szkoły Podstawowej nr 50 za przedsta-
wienie „Zdrowy Czerwony Kapturek”, 
przygotowany przez nauczycieli: Ber-
nadettę Szczypczyk i Małgorzatę Celer.

Waldemar Janusz, przewodniczą-
cy komisji oceniającej organizację prze-
glądu, uznał poszerzanie wiadomości 
na temat zdrowego żywienia oraz wcie-
lanie w życie zasad profilaktyki w ak-
tywnej formie za wspaniały pomysł.

Wszyscy startujący w konkursie 
otrzymali certyfikaty oraz nagrody 
ufundowane przez Radę Dzielnicy VI. 
Szkoła Podstawowa nr 50 była gospo-
darzem przeglądu po raz drugi i pew-
nie nie ostatni, zwłaszcza że posiadając 
Certyfikat Szkoły promującej zdrowie, 
takie działania wpisuje w swoją misję.

Poprzedni i ostatni przegląd udo-
wodnił, że młodzież chętnie uczestni-
czy we wszystkich formach artystycz-
nych. Nauczycielom przygotowującym 
dziękujemy i gratulujemy utalentowa-
nych uczniów.

Poziom artystyczny przeglądu był 
wysoki i dający czytelny przekaz tema-
tu wiodącego – żyj zdrowo. 

PROGRAM
12. EDYCJI 

DNIA
 OTWARTEGO MAGISTRATU

3 CZERWCA 2012 r.,
 godz. 10.30 – 17.00

PAŁAC WIELOPOLSKICH
PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

3-4
„Wielokulturowy Kraków”

Szczegółowy program znajduje się na stronie 
internetowej www.dzielnica6.krakow.pl 

υ υ
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SZEŚCIOLATKI NA START

JOANNA WILKOŃSKA
Nauczyciel SP 93

υ υ

Tańczą „zwierzątka” – przedstawienie The Cricket and the Ant

υ υ

Dlatego dobrze jest, gdy dziec-
ko ma okazję zapoznać się ze szkolą, 
jako taką, zobaczyć ją z bliska, trochę 
się z nią oswoić, obejrzeć sale lekcyjne, 
inne ciekawe pomieszczenia, poznać 
nauczycieli , zobaczyć nowych kolegów. 
Jedną z propozycji wychodzących na-
przeciw tym potrzebom są Dni Otwar-
te w szkole, ale nie tylko. Sześciolatki 
mogą oswoić się ze szkołą i wziąć udział 

w cyklicznych bezpłatnych zajęciach, 
przygotowanych właśnie z myślą o nich.  
Z taką propozycją wyszła Szkoła Pod-
stawowa nr 93. Nauczyciele zapraszają 
do wspólnego odkrywania świata.

W tym roku szkolnym odbywa się 
już 2. edycja projektu „Mały odkryw-
ca”. Zajęcia odbywają się co miesiąc. 
Ich tematyka i godziny trwania są za-
mieszczone na stronie internetowej 
Szkoły. W kwietniu tytuł zajęć brzmiał: 
English is fun. Dzieci obejrzały krótkie 
przedstawienie w języku angielskim 
„The cricket and the ant” w wykonaniu 

uczniów klasy I b, IV b i IV c. Mogły 
także poćwiczyć taekwondo z instruk-
toremi uczyły się języka angielskiego 
poprzez zabawę – poznając m.in. ro-
dzinę Kaczora Donalda. Ponieważ ca-
łość trwa około dwóch godzin, w prze-
rwie przewidziany jest poczęstunek 
dla dzieci. Rodzice z kolei mają okazję 
porozmawiać na temat oferty szkoły  
i dojrzałości szkolnej swoich pociech 
oraz rozwiać ewentualne swoje obawy. 
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowa-
niem i uznaniem, świadczy o tym fre-
kwencja oraz opinie rodziców. 
Oto kilka z nich:

– „Zajęcia są bardzo ważne dla na-
szych dzieci, które obawiają się zmiany 
jaką jest pójście do szkoły podstawo-
wej. Prowadzone są bardzo ciekawie 
i profesjonalnie. Zachęcają dzieci do 
nauki.”

– „Zajęcia są potrzebne, dziecko 
może zobaczyć szkołę, przyszłych na-
uczycieli, jak będą wyglądać zajęcia 
w szkole. Spotkania prowadzone są  
w sposób profesjonalny, tak aby nie 
zrazić dziecka do zajęć szkolnych.”

– „Zajęcia takie są bardzo ważne 
i potrzebne ponieważ dzięki nim nasze 
dzieci mogą oswoić się z nowym miej-
scem, poznać nauczycieli i ewentual-
nych kolegów.”

– „Zajęcia są bardzo rozwojowe 
dla dzieci. Kreatywne, rozwijające wy-
obraźnię.”

Zachęcamy do korzystania z zajęć 
specjalnie przygotowanych dla sześcio-
latków, bez względu na to jaką szkołę 
rodzice dla nich wybiorą. Chcemy po-
móc im wejść z odwagą w szkolne życie, 
by dobrze wystartowały w pierwszej 
klasie.

Rodzice, a przede wszystkim dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej 
stoją przed dylematem wyboru szkoły. Szkoły na ogół proponują dzieciom sze-
ścioletnim, ciekawe zajęcia dydaktyczne, naukę języka angielskiego od klasy 
pierwszej, udział w konkursach pozaszkolnych, indywidualizacje procesu na-
uczania i inne. Jednak szkoła dla dziecka to wyzwanie, coś nowego, czego jesz-
cze nie zna i nie doświadczyło, coś z czym przyjdzie mu się zmierzyć.

stą mszą świętą w Katedrze Wawelskiej,  
w intencji Ojczyzny, której przewod-
niczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz, 
metropolita krakowski. Po mszy ufor-
mowano pochód patriotyczny, który 
przeszedł ze Wzgórza Wawelskiego pod 
Krzyż Katyński, gdzie został złożony 
wspólny wieniec od społeczności Kra-
kowa i Małopolski. Następnie przema-
szerował ulicą Floriańską na plac Ma-
tejki, przed Grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie wieńce i kwiaty złożyły delegacje 
władz Krakowa i Małopolski, parlamen-
tarzystów, przedstawicieli korpusu dy-
plomatycznego, kombatantów, Wojska 
Polskiego i innych służb mundurowych. 
W imieniu mieszkańców Bronowic  
i Mydlnik wieniec złożyli reprezentują-

cy Radę Dzielnicy VI: przewodniczący 
Bogdan Smok, wiceprzewodnicząca 
Alicja Gackiewicz i Marcin Dzierżak – 
przewodniczący Komisji Praworządno-
ści i Bezpieczeństwa. Na placu Matejki 
wojewoda małopolski wręczył również 
odznaczenia państwowe i akty nadania 
obywatelstwa polskiego, które otrzyma-
ły 22 osoby. Wszystkie uzyskały obywa-
telstwo polskie na mocy postanowienia 
Prezydenta RP. Jerzy Miller wręczył 
także odznaczenia, którymi Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował 
osoby zasłużone z terenu województwa 
małopolskiego. 

W tym roku w Krakowie w ramach 
obchodów święta Konstytucji 3 Maja 
po raz pierwszy na dziedzińcu Mało-

polskiego Urzędu Wojewódzkiego zor-
ganizowano majowy piknik połączony  
z kiermaszem produktów regionalnych 
i pokazami rękodzieła.

RADA DZIELNICY VI
KK „MYDLNIKI”

zapraszają na:

BRZECHWAŁKI
14 czerwca 2012 r.  

godz. 16:00
KK „Mydlniki” 
ul. Balicka 289



Doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi Gmina Miejska Kraków rozpoczęła 2 stycznia 2012 roku realizację Progra-
mu 4 + działającego w ramach „Krakowskiej Karty Rodzinnej”.
Krakowska Karta Rodzinna 4+, to program realizowany przez Gminę Miejską Kraków mający na celu promowanie modelu 
rodziny z dziećmi oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Celem programu jest umacnianie 
rodziny, wspieranie realizacji jej funkcji oraz poprawa warunków życia krakowskich rodzin. Program ten skierowany jest 
do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy, posiadających czworo lub więcej dzieci. W ramach programu 
„Krakowskiej Karty Rodzinnej”, wydawane są karty uprawniające do korzystania z prężnie funkcjonującego, i ciągle rozwija-
jącego się, systemu ulg i rabatów skierowanych do rodzin wielodzietnych, z co najmniej czwórką dzieci, dla których ważna 
jest integracja wewnątrzrodzinna oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych rodzin.
Do dnia dzisiejszego ponad 250 rodzin odebrało 1591 kart uprawniających do rabatów u ponad 90 Partnerów. Oferta Part-
nerów podzielona jest na działy: gastronomia, kultura, sport i rekreacja, usługi, sklepy, komunikacja oraz zdrowie.
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