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XVII SESJA
RADY DZIELNICY VI

XVIII SESJA
RADY DZIELNICY VI

Na XVII sesji Rady Dzielnicy, 
która odbyła się 31 maja br. podjęto 
m.in. uchwały dotyczące rozszerze-
nia zakresu rzeczowego zadań przyję-
tych wcześniejszymi uchwałami. I tak: 
rozszerzono zakres rzeczowy zadania 
przyjętego uchwałą nr X/96/2011  
w dniu 27.10.2011 r. pn.: „Przed-
szkole Nr 82 – dokończenie wymiany 
rynien, rur, obróbek blach” o remont 
ogrodzenia. Kwotę 38 400 zł pozo-
stawiono bez zmian (UCHWAŁA Nr 
XVII/171/2012), rozszerzono zakres 
rzeczowy zadania przyjętego uchwałą 
nr VIII/71/2011 z dnia 25.08.2011 
r. pn.: „Zakup i montaż stojaków na 
rowery wg wskazań Dzielnicy o zakup 
i montaż, ławek i koszy na śmieci wg 
wskazań Dzielnicy”. Kwota 5 000 zł 
pozostała bez zmian (UCHWAŁA Nr 
XVII/175/2012), rozszerzono za-
kres rzeczowy zadania powierzonego 

przyjętego uchwałą XIV/142/2012  
z dnia 02.02.2012 r. pn.: „Szkoła Pod-
stawowa Nr 93 – remont ogrodzenia  
i montaż stojaków na rowery” o remont 
schodów do sali gimnastycznej, budo-
wę schodów do ogródka oraz bieżące 
prace remontowe. Kwota 45 000 zł 
pozostała bez zmian (UCHWAŁA Nr 
XVII/176/2012).

Z kolei w ramach listy zadań 
priorytetowych na rok 2012 z zakre-
su „Komunikacji z mieszkańcami” 
przyjętych uchwałami VII/69/2011  
i XVI/165/2012 z dnia 26.04.2012 r. 
przeniesiono środki finansowe w wyso-
kości 1 600 zł z § 4300 (usługi), z za-
dania: „druk Gazety Bronowickiej, mat. 
promocyjne, druk kalendarza trójdziel-
nego” na § 4170 (umowy z osobami 
fizycznymi) na zadanie pn.: „budowa 
strony internetowej”.
Pozostałą po przetargu na druk gazety 

kwotę w wysokości 1 800 zł z zakre-
su „Komunikacji z mieszkańcami” po-
łączono z kwotą w wysokości 200 zł, 
pozostającą w rezerwie a całą sumę  
w wysokości 2 000 zł przeznaczono na 
nowe zadania pn.: „Materiały promo-
cyjne – druk kalendarza trójdzielne-
go”, którego realizatorem będzie Cen-
trum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 
(UCHWAŁA Nr XVII/173/2012).

Na liście zadań powierzonych na 
rok 2012 w zakresie budowy, moder-
nizacji, prac remontowych osiedlowej 
i szkolnej infrastruktury sportowej  
i rekreacyjnej zmieniono zakres rze-
czowy zadania pn.: „Remont trybuny 
zewnętrznej w Klubie Sportowym „Bro-
nowianka” na: „Budowa zadaszenia 
nad częścią trybuny zewnętrznej w Klu-
bie Sportowym „Bronowianka”. Kwota 
36 000 zł pozostała bez zmian 
(UCHWAŁA Nr XVII/174/2012).

Podczas majowej sesji pozytywnie 
zaopiniowano przyznanie medalu pa-
miątkowego XX-lecia powstania Dziel-
nic Miasta Krakowa Fundacji Cruyffa  
i Klubowi Seniora przy ul. Zapolskiej 15 
(UCHWAŁA Nr XVII/172/2012).

Na ostatnią przedwakacyjną se-
sję, która odbyła się 23 czerwca wpły-
nęły dwa projekty uchwał. Komitet 
Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze 
w Krakowie zwrócił się z prośbą do 
Rady Dzielnicy VI o poparcie wniosku 
dotyczącego nadania nazw „Estakada 
Bronowicka” i „Tunel Bronowicki” dla 
dróg przebiegających nad i pod Ron-
dem Ofiar Katynia. W piśmie skiero-
wanym do radnych Miasta Krakowa, 
będącym jednocześnie załącznikiem 
do uchwały (UCHWAŁA Nr XVIII
/177/2012) czytamy: […]„Nazwa 
estakady, której dotyczą wymienione 
projekty (projekty uchwał Rady Miasta 
Krakowa, przedstawione w drukach nr 
713, 716 oraz 722, dotyczące nadania 
nazw osobowych estakadzie nad Ron-
dem Ofiar Katynia - przyp. red.), nie 
może być swobodnie dobierana, nie-
zależnie od nazw pozostałych elemen-
tów tego węzła drogowego. Rozbudo-
wany węzeł, jako trójpoziomowy, jest 
w oczywisty sposób zhierarchizowany. 

Wszyscy projektodawcy nowych nazw 
wskazują estakadę, dominującą nad 
rondem. Jest w tym nieunikniona sym-
bolika i należy stwierdzić, że pamięć  
o kimkolwiek, nawet o najznakomitszej 
jednej czy dwóch, czy też stu zmarłych 
osobach nie może być stawiana ponad 
pamięcią o 22 tysiącach zamordowa-
nych Polaków, nie może z racji archi-
tektonicznej nadrzędności tej pamięci 
przytłaczać. Nazwy, słowa wpływają 
na świadomość, pamięć historyczną 
– mają moc ich kształtowania, stają się 
bytem samym w sobie. Nie jest to wy-
łącznie kwestia formalna. Inicjatywy 
nazewnicze nie uwzględniające realiów 
wymagają poważnej refleksji i głosu 
sprzeciwu.

Zarówno nazwa estakady, jak i tu-
nelu nowego węzła drogowego powinny 
stanowić stosowną oprawę dla szcze-
gólnej nazwy ronda. Kierując się po-
wyższą argumentacja składamy wnio-
sek o nazwanie estakady nad Rondem 
Ofiar Katynia „Estakadą Bronowicką” 

oraz tunelu pod rondem „Tunelem Bro-
nowickim”.[…]

Swoje stanowisko Członkowie Ko-
mitetu Obywatelskiego Widok i Wi-
dok-Zarzcze w Krakowie uzasadniają 
następująco: […] „Rondo Ofiar Katynia 
leży na ziemiach bronowickich. Łączy 
ponad 700-letnie Bronowice Małe, 
które znajdują się na terenie Dzielnicy 
VI (Bronowice) z równie starymi Bro-
nowicami Wielkimi, usytuowanymi  
w Dzielnicy IV (Prądnik Biały). Zarów-
no Bronowice Małe, jak i Bronowice 
Wielkie w trakcie wielowiekowej histo-
rii wniosły ogromny wkład w kulturę 
naszego kraju. Nie tylko Młoda Pol-
ska ze swymi dokonaniami artystycz-
no-literackimi oraz niezwykle bogata  
i różnorodna kultura ludowa, ale także 
wielki dorobek na polu gospodarczym 
– poprzez wyprowadzony z rzeki Ru-
dawy system wodny zasilający miasto 
i fosy obronne – sprawiały, że Kraków 
stawał się bogatszy i bardziej rozpozna-
walny. Przypomniały to dawne doku-
menty spopularyzowane w roku 1994, 
w czasie ogólnokrakowskich obchodów 
Jubileuszu 700-leci. Lokacji Bronowie,  
a także okolicznościowe publikacje, np. 
Andrzeja Lechowskiego „Najstarsze 
dzieje Młynówki Królewskiej – średnio-
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Chodnik przy ul. Lea po remoncie - poz. nr 1

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

Inwestycje

wiecznego akweduktu, czyli powstanie 
jej bronowickiego odcinka”.

Rondo Ofiar Katynia jest obecnie 
sercem nowego węzła drogowego, uję-
tym w splot bronowickich dróg. Jest 
między nimi znaczący związek. Nie ma 
lepszej nazwy dla otoczenia Ronda Ofiar 
Katynia, jak nazwa wiążąca się z nazwą 
ziem, na których się znajduje, i łączącej 
się z nimi wspaniałej, jedynej w swoim 
rodzaju tradycji. Zarówno Estakada 
Bronowicka, jak i Tunel Bronowicki 
będą stanowić godną oprawę Ronda 
Ofiar Katynia. Będą adresowanym do 
potomnych połączeniem pamięci o 22 
tysiącach zamordowanych Polaków  
z wielowiekową historią Krakowa.” […]

Zgodnie z Zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Krakowa Nr 531/2010 z dnia 
19 marca 2010 r. w sprawie wprowa-

dzenie procedury planowania i wyko-
nania zadań powierzonych Dzielnicom 
do realizacji w zakresie problematyki 
osób niepełnosprawnych Rady Dziel-
nic w drodze uchwały powinny określić 
charakter planowanego zadania, kwotę 
oraz realizatora zadania w terminie do 
30 czerwca roku planowania. Dlate-
go radni Dzielnicy VI podjęli uchwałę  
w sprawie listy zadań powierzonych na 
rok 2013 w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych (UCHWAŁA Nr 
XVIII/178/2012). Przyjęto zadania 
na łączną kwotę 111 000 zł: cykl im-
prez integracyjnych dla niepełno-
sprawnych mieszkańców Dzielni-
cy VI w: Filii MDDPS przy ul. G. Za-
polskiej 15 (15 000 zł), Klubie Seniora 
w Domu Kultury w Mydlnikach, ul. Ba-
licka 289 (10 000 zł) oraz Integracyj-

nym Klubie Niewidomego Seniora przy  
ul. Bandtkiego 19 (10 000 zł);reali-
zator: MDDPS; dofinansowanie 
terapii zajęciowej, wykorzysta-
nie zdolności manualnych osób 
niepełnosprawnych – ćwiczenia 
manualne i umysłowe w: Klubie 
Seniora przy ul. Balickiej 289, Klubie 
Seniora przy ul. G. Zapolskiej 15 oraz 
Klubie Integracyjnym Niewidomego 
Seniora przy ul. Bandtkiego 19 – po 
5 000 zł; realizator: MDDPS; Obniże-
nie krawężników i dostosowanie 
przejść dla pieszych wg wskazań 
Dzielnicy – 46 000 zł; realizator ZI-
KiT; Integracyjny piknik dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 
– 15 000 zł; realizator: Wydział Spraw 
Społecznych UMK. υ υ

Rada Dzielnicy na sesji, 26 
kwietnia br., podjęła uchwałę nr XVI
/170/2012 ustalającą nową listę ran-
kingową zadań powierzonych na rok 
2012 w zakresie prac remontowych 
dróg, chodników i oświetlenia. 

Pozycja nr 1 listy rankingo-
wej – remont chodnika przy ul. Lea na 
odcinku od ul. Sewera do skrzyżowania 
z ulicą Zarzecze (po stronie numerów 
nieparzystych). Remont, w ramach któ-
rego wykonano również naprawę jezdni 
ul. Lea na szerokości ok. 1,5 m – wzdłuż 
chodnika – celem prawidłowego odpro-
wadzenia wód opadowych do studzie-
nek kanalizacyjnych – został zakończo-
ny w I połowie czerwca br. 

REALIZACJA REMONTÓW
DRÓG I CHODNIKÓW

Aktualnie realizowana jest po-
zycja nr 2 – remont chodnika przy 
ul. Bronowickiej na odcinku od przy-
stanku tramwajowego „Bronowice” 
do nr 46. Prace przebiegają sprawnie,  
a ich zakończenie winno nastąpić  
z końcem czerwca br.

Pozycja nr 3 – to remont gene-
ralny ul. Szlachtowskiego od ul. Młodej 

Polski do ul. Piastowskiej. Jest to naj-
poważniejsza inwestycja  remontowa 
realizowana w 2012 roku.

Jezdnia i chodniki ul. Szlachtow-
skiego na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat ulegały coraz większemu zniszcze-
niu, co potwierdzają zgłaszane od wie-
lu lat do Rady Dzielnicy interwencje 
mieszkańców, sygnalizujące przenika-
nie wody do piwnic w wyniku nieszczel-
nej nawierzchni jezdni i chodników,   
a także nieprawidłowego odprowadze-
nia wód opadowych do kanalizacji.

Prace remontowe rozpoczęto 14 
czerwca br. – w I etapie na odcinku od 
ul. Młodej Polski do ul. Altanowej –  
z uwagi na konieczność zapewnienia 
odpowiedniej organizacji ruchu. Na tym 
odcinku wykonano korytowanie jezdni, 
wykonywana jest nowa instalacja gazu 
wraz z podłączeniami do budynków 
usytuowanych po obu stronach jezdni. 
Prace w całości winny być wykonane do 
końca lipca br.

Pozycja 4 – wykonano remont 
nawierzchni asfaltowej ulicy Hamernia 
na całej długości tj. od ul. Odlewniczej 
do ul. Na Błonie wraz z utwardzeniem 
poboczy. W ramach prac remontowych 
zamontowano nowe progi zwalniające 
lub tam gdzie  było to zasadne w istnie-
jących progach wymieniono uszkodzo-
ne elementy.

ciąg dalszy na str. 5
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Chodnik przy ul. Bronowickiej w trakcie remontu – poz. 2 Ul. Hamernia po remoncie nawierzchni – poz. 4

Ul. Szlachtowskiego przed remontem – poz. 3

Ul. Szlachtowskiego w trakcie remontu – poz. 3
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Inwestycje

15 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Widok”, którzy łącznie z rodzinami stanowią około 
1/3 mieszkańców naszej dzielnicy. Na zebranie przy-
szło 157 osób.

Po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz 
sprawozdania finansowego Walne Zgromadzenie 
udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2011. Za-
twierdzono również sprawozdanie Rady Nadzorczej 
i wybrano pięciu nowych jej członków. Wykazana 
wysoka nadwyżka bilansowa została przeznaczona 
na inwestycje, a także modernizację komputerowego 
systemu obsługi spółdzielni. Umożliwiono też obni-
żenie miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Walne 
Zgromadzenie podjęło decyzję o wprowadzeniu obo-
wiązku legalizacji wodomierzy używanych w miesz-
kaniach.

 Szeroką dyskusję wywołały dwa wnioski: o od-
stąpienie od planów budowy komercyjnych garaży  
z zespołem handlowym, pomiędzy ulicą Armii Krajo-
wej a budynkami nr 87 i 89 oraz plebanią i o otwarcie 
wewnętrznej drogi wzdłuż garaży, pomiędzy budyn-
kiem administracji SM „Widok” a pętlą tramwajową. 

Radzie Nadzorczej SM „Widok” w nowym skła-
dzie życzymy wielu sukcesów w działaniach na rzecz 
mieszkańców i samorządu spółdzielczego.

WALNE
ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW
SM „WIDOK”
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Mecz inauguracyjny pomiędzy reprezentacją SP 93 i reprezentacją Holandii

...a po meczu pamiątkowe zdjęcie

NASZ 
BRONOWICKI PIŁKOSZAŁ

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

Zaszczyt jaki dosięgnął Polskę  
w związku z pełnieniem funkcji gospo-
darza EURO 2012, spowodował ciąg 
zmian na lepsze w naszym kraju. Jak 
przystało na prawdziwego gospodarza, 
należało odpowiednio przygotować się 
do gościny. Dzięki temu nastąpił znacz-
ny postęp w infrastrukturze miast, 
kolei, budowie i renowacji dróg lokal-
nych oraz krajowych, a także w odno-
wieniu polskich dworców. Organizacja 
EURO 2012 daje nam również oka-
zję do promocji kraju. Ludzie z całego 
świata dowiadują się o tym, gdzie leży 
Polska, poznają jej historię i tradycje. 
Wielu Europejczyków może w swoich 

5 czerwca 2012 roku mieliśmy wspaniałą okazję gościć reprezentację Holandii 
uczestniczącą w EURO 2012. Powodem tejże wizyty było otwarcie w naszej 
Dzielnicy pierwszego boiska Orange Cruyff Court przy Szkole Podstawowej nr 
93 im. Lucjana Rydla. Budowa obiektu współfinansowana była przez Fundację 
Johanna Cruyffa i Holenderski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Gminą 
Miejską Kraków.

krajowych, opiniotwórczych mediach 
przeczytać jaką drogę restrukturyzacji  
i modernizacji przeszła Polska, że wszy-
scy razem tworzymy nowoczesny kraj, 
który „nie ma się czego wstydzić”.

Inwestycja w boisko sportowe 
zasponsorowana przez Fundację Jo-
hanna Cruyffa, jest jedną z inwesty-
cji, które udało nam się „ściągnąć” do 
Polski przy okazji organizacji EURO 
2012. Jednak wszystko odbyło się za 
sprawą jakże prospołecznych Holen-
drów, za co jesteśmy im z całego serca 
wdzięczni. Fundacja na budowę boiska 
przekazała 100 000 Euro a kolejne  
460 000 zł dołożyło miasto. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje Patrick den 

Bult, który był animatorem tego po-
mysłu. To dzięki jego namowie repre-
zentacja  holenderska na swoją bazę 
pobytową wybrała Kraków, a Fundacja 
Johanna Cruyffa wskazała Bronowice 
jako miejsce pod budowę boiska. Wy-
bór ułatwiła wcześniejsza decyzja Rady 
Dzielnicy VI Bronowice o przeznacze-
niu 40 000 zł na wykonanie projektu 
budowy boiska sportowego w Szkole 
Podstawowej Nr 93 przy ul. Szlachtow-
skiego. Dodatkowe środki finansowe 
na modernizację w wysokości 45 000 
zł przeznaczyła dzielnica, a radni miej-
scy wytypowali SP Nr 93 do programu 
termo modernizacyjnego zabezpiecza-
jąc w budżecie Miasta ponad 600 000 
zł. Trzeba wspomnieć również o ofiar-
nych rodzicach uczniów szkoły, którzy 
w czynie społecznym odmalowali ogro-
dzenie. Dzięki skoordynowanym dzia-
łaniom w zakresie pozyskania środków 
finansowych dla tak dużego przedsię-
wzięcia oraz sprawnej realizacji robót 
budowlanych nauczyciele i uczniowie 
mogą cieszyć się z nowego wizerunku 
szkoły.

Uroczystość otwarcia boiska roz-
poczęła się o godz. 17.30 i zgromadziła 
tłum mieszkańców dzielnicy. Jednakże 
część nieoficjalna zaczęła się już około 
południa. Szkołę odwiedziła holender-
ska młodzież, która całe popołudnie 
bawiła się i integrowała z naszą polską 
młodzieżą. Po oficjalnej części otwarcia 
czekał nas wspaniały mecz z udziałem 
holenderskich gwiazd oraz uczniów SP 
nr 93. Pierwszą bramkę strzelił młody 
zawodnik Franek Wróblewski z klasy 
5b, który pełnił rolę ambasadora Pro-
jektu Cruyffa w szkole. I tak oto zaba-
wa rozpoczęła się na dobre. Atmosfera 
była iście piłkarska, a radość dzieci mo-
gących stanąć do zdjęcia z gwiazdami 
futbolu i otrzymać autograf – nieopi-
sana. Na słowa uznania zasługuje tu-
taj również Joanna Geringer-Grabda, 
nauczycielka języka angielskiego ze SP 
nr 93, która profesjonalnie pełniła rolę 
tłumacza podczas całego spotkania. 



7

Poniżej prezentujemy sylwetki osób wyróżnionych przez Radę Dzielnicy VI medalem XX-lecia 
Dzielnic, będących członkami Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, które wyrosło z tradycji historycznej 

sylwetkI

Z domu Trąbka, urodziła się 26 lutego 
1924 r. w Bronowicach Małych. Rodzice: 
Stanisława i Karol, działacz i społecznik, 
mieli czworo dzieci – wszyscy ukończyli 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Maria, żona Jacka Rydla, wnuka 
Lucjana Rydla, była żołnierzem Armii 

Krajowej, została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. Za całokształt pracy naukowej i społecznej od-
znaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Polonistka, edytor, m.in. listów Stanisława Wyspiańskiego 
oraz Zeszytów Historycznych Armii Krajowej, była redak-
torem w Wydawnictwie Literackim, inicjatorem m.in. serii 
wspomnień oświęcimskich i wspomnień Żydów krakow-
skich. Otrzymała Złotą Odznakę „Za pracę społeczną dla 
m. Krakowa”. Od 1996 r., kustosz Muzeum Młodej Polski 
„Rydlówka”. Wprowadziła do programu oprowadzania po 
„Rydlówce” obszerną interpretację dramatu polityczno-
narodowego „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Maria 
Rydlowa kultywuje bronowickie tradycje i popularyzuje  
w Polsce wiedzę o historii Polski, literaturze, a zwłaszcza lite-
raturze Młodej Polski oraz związanej z nią historią Bronowic 
Małych.

MARIA RYDEL BARBARA MISZCZYK

Historyk z wykształcenia, bibliotekarz 
z zawodu, absolwentka historii UJ, pra-
cownik Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Współzałożyciel Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic. Członek Bronowic-
kiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich. Członek Komisji Zakładowej 

Solidarność. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic od 
roku 2000. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic powstało  
w 1995 roku, jako pokłosie jubileuszu 700-lecia lokacji 
Bronowic. W swojej działalności, kierowane przez Barbarę 
Miszczyk, TPB podejmowało wiele starań, aby organizowa-
ne imprezy i działania odbudowywały więzi wspólnotowe 
w lokalnej społeczności Bronowic. Poprzez organizowanie 
takich wydarzeń lokalnych jak: Wielkanoc w Bronowicach, 
Święto ulicy Tetmajera, kwesta na odrestaurowanie zabyt-
kowych nagrobków. Autorka publikacji dotyczących histo-
rii Bronowic Małych, wydawnictw okolicznościowych. Od 
2006 r. przewodnicząca zespołu redakcyjnego Bronowic-
kich Zeszytów Historyczno-Literackich.

WOJCIECH HAUSNER

Wychowawca, nauczyciel, historyk, in-
struktor harcerski; 1978-1981 druży-
nowy 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy  
„Huragan” w SP 35, 1980-1982 szczepo-
wy szczepu 5 KDH "Błyskawica" działają-
cego m.in. w szkołach nr 35 i 138, potem 
m.in. w latach 1992-1995 przewodni-

czący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; 1987-1997 
nauczyciel w SP 50 i 153, przewodniczący Rady Szkoły  
w SP 50; inicjator wydawania "Bronowickich Zeszytów Hi-
storyczno-Literackich", autor publikacji dotyczących histo-
rii Bronowic Małych, członek Towarzystwa Przyjaciół Bro-
nowic; 1997-2001 poseł na Sejm RP III kadencji; 2002-
2006 członek Rady i Zarządu Dzielnicy VI „Bronowice”; 
2006-2010 radny Miasta Krakowa.

Kolejne sylwetki w dalszych numerach

Bronowic Małych w 1995 r. i posiada duży wkład w upowszechnianie wiedzy o Bronowicach i kultywowanie tradycji oraz 
ochronę zabytków w Dzielnicy VI.

υ

W trakcie przekazania boiska, przy Szkole Podsta-
wowej nr 93, miało miejsce jeszcze jedno ważne wyda-
rzenie. Przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bronowice 
Bogdan Smok w imieniu Rady wręczył Fundacji Johanna 
Cruyffa medal okolicznościowy XX–lecia Dzielnic Mia-
sta Krakowa, przyznany w podziękowaniu za ufundowa-
nie boiska sportowego. 

●2.07 GRY I ZABAWY ZRĘCZNOŚCIOWE ●3.07 WYJŚCIE 
DO MUZEUM NARODOWEGO (warsztaty – historia 
mody) ●4.07 WYJŚCIE DO MUZEUM NARODOWEGO 
(warsztaty – przy polskim stole – historia kuchni) ●5.07 
WARSZTATY PLASTYCZNE – RZEŹBY W GLINIE ●6.07 
WYJŚCIE DO MUZEUM NARODOWEGO (warsztaty – na 
średniowiecznym zamku)
●9.07 ZAJĘCIA PLASTYCZNE – RZEŹBA PRZESTRZENNA 
●10.07 WYJŚCIE DO WIOSKI AFRYKAŃSKIEJ (warsztaty 
– dzień z życia w Afryce) ●11.07 ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
●12.07 PIKNIK POD FORTEM ●13.07 WYJŚCIE DO MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNEGO 
●16.07 ZAJĘCIA PLASTYCZNE ●17.07 WYJŚCIE NA BASEN 
●18.07 WYJŚCIE DO PARKU JORDANA ●19.07 WYJŚCIE NA 
KRĘGLE ●20.07 ZAJĘCIA PLASTYCZNE ORAZ GRY I ZABAWY 
ZRĘCZNOŚCIOWE.

AKCJA LATO W KLUBIE KULTURY „MYDLNIKI”

Szczegółowe informacje odnośnie opłat i programu oraz zapisy: 
tel. 12 637 97 12 w godz. 9.00 – 14.00

w godzinach 9:00 – 14:00

*Przyjmujemy dzieci powyżej 7 lat
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu ze względu 

na warunki pogodowe

Klub Kultury „Mydlniki”,ul. Balicka 289

FUNDACJA JOHANNA CRUYFFA
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DNI BRONOWIC'2012

W tym roku dopisała nie tylko pogoda
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Na scenie stanęła młodzież z: 
ZSO nr 8 wraz z dyrektorem Markiem 
Gawłem, ZSO nr 7, Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki 
Wodnej, Zespołu Szkół Budowlanych 
nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 50, 
153 oraz 93. Ich repertuar był trafiony 
w dziesiątkę. Gościnnie wystąpili ar-
tyści ze Studia Teatru Muzyki i Tańca 
Elżbiety Armatys, ze specjalnie przygo-
towanym widowiskiem – „Musicalowe 
Show”, które spotkało się z ogromnym 
aplauzem. Oczekiwanie na sztuczne 
ognie, najbardziej spektakularny punkt 
programu, uświetnił koncert Krakow-
skiej Orkiestry Staromiejskiej.

Dni Bronowic były też czasem po-
dziękowań m.in. Kazimierzowi Skrzyp-
kowi – Prezesowi Klubu Sportowego 
„Bronowianka” w latach 1986–1990  
i 1993–2007. Wpisał się na karty  
historii, jako budowniczy i twórca Cen-
trum Sportu KS „Bronowianka”. Za jego 
kadencji drużyna pingpongistek awan-
sowała do ekstraklasy, a piłkarze do 
ligi międzywojewódzkiej, dzięki czemu 
o „Bronowiance”, mającej swą siedzi-
bę w Bronowicach, zrobiło się głośno  
w całej Polsce. W imieniu Rady Dziel-
nicy VI, medal okolicznościowy XX-
lecia Dzielnic Miasta Krakowa wręczył 
przewodniczący – Bogdan Smok. 

Na tę imprezę czekaliśmy cały rok – Dni Bronowic – czas relaksu, czas zabawy 
w gronie sąsiadów i znajomych, z którymi na co dzień nie zawsze mamy moż-
liwość spotkać się. Była to także okazja do zaprezentowania potencjału, jaki 
tkwi w naszej bronowickiej młodzieży. W tym roku uczniowie szkół aktywnie 
włączyli się w obchody dzielnicowego święta – i to z wielkim sukcesem.

Pragniemy złożyć również podziękowania sponsorom, 
którzy zapewnili wiele atrakcji.GalerIa

[IS]
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MAJÓWKA INTEGRACYJNA
Z FUNDACJĄ

ADAM PŁAWECKI
Prezes Fundacji 

Integracji sprzyjały dobre nastroje i pogoda

Najważniejszy jest hart ducha i niezłomny charakter
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W sobotę 26 maja 2012 r. Fun-
dacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” 
S.A. – Gorące Serce wraz z Małopol-
skim Stowarzyszeniem Społeczno-
Sportowym Sprawni Razem zorganizo-
wała majówkę integracyjną połączoną z 
festynem dla pracowników Elektrocie-
płowni Kraków, ich rodzin oraz osób 
niepełnosprawnych z wielu krakow-
skich i małopolskich szkół integracyj-
nych. W tym roku w licznym gronie 
na pikniku bawili się także pracownicy 
Centrum Usług Wspólnych EDF Polska 

Fundacja EC Kraków Gorące Serce już po raz VII organizowała piknik w tym 
po raz V w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez 
Gminę Kraków. Celem majówki było zachęcenie do aktywnego spędzenia 
wolnego czasu z osobami niepełnosprawnymi. W ten sposób organizatorzy 
chcieli, aby niepełnosprawni poczuli się bardziej dowartościowani, pełni 
wiary w swoje możliwości a sprawni, by zmieniali swoje myślenie na temat 
niepełnosprawnych.
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2012 r. Bractwo Filantropii nomino-
wało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 
2011” kandydaturę Fundacji Elek-
trociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Go-
rące Serce, w kategorii za największy 
finansowy wkład w udzielaną pomoc 
oraz w kategorii za najciekawszą formę  
i efektywność filantropii. 21 czerwca 
br. roku w Sali Obrad Rady Miasta Kra-
kowa im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Pałacu Wielopolskich prezes Funda-
cji Adam Pławecki odebrał z rąk Zastęp-
cy Prezydenta Miasta Krakowa Anny 
Okońskiej-Walkowicz i Przewodniczą-
cego Rady Miasta Krakowa Bogusława 
Kośmidera symboliczne berło św. Kró-
lowej Jadwigi oraz akt nadania tytułu.

–Tym bardziej, jako Rada Dzielni-
cy VI, cieszymy się, że podczas Pikniku 
Integracyjnego mieliśmy okazję uho-
norować prezesa Fundacji „Gorące Ser-
ce”, pana Adama Pławeckiego medalem 
okolicznościowym XX-lecia istnienia  
i działalności Dzielnic Miasta Krakowa 
– mówi przewodniczący Rady Dzielni-
cy VI – Bogdan Smok, który miał przy-
jemność wręczyć symboliczny medal. 

– Najważniejsze jest to, że skutecz-
nie docieramy do tych, którzy najbar-
dziej potrzebują wsparcia, ale ten medal 
jest potwierdzeniem, że to co robimy 
jest uznawane i doceniane – powiedział 
w podziękowaniu Adam Pławecki.

oraz liczni mieszkańcy 
Bronowic. 

Majówka pod ha-
słem „Gorące Serce ra-
zem z Niepełnospraw-
nymi” była główną 
imprezą dnia sportu w 
ramach krakowskich 
obchodów „Tygodnia 
Osób Niepełnospraw-
nych Kocham Kraków z 
Wzajemnością”. Impre-
za ta wpisała się również 

w tegoroczne obchody Dnia Różnorod-
ności EDF.

Pogoda dopisała jak na zamó-
wienie. Boisko Klubu Sportowego 
„Bronowianka”, bogato wyposażone  
w urządzenia do gier zręcznościowych, 
zachęcało zarówno dzieci jak i doro-
słych do sprawdzenia swoich możliwo-
ści w konkurencjach sportowych oraz 
innych zabawach sprawnościowych. 
Tak więc dzieci mogły oddać się zaba-
wie korzystając ze skakalni, zjeżdżalni 
czy basenu z piłeczkami. Mali amatorzy 
mniej dynamicznych dyscyplin mogli 
skorzystać z możliwości przejażdżki na 
kucyku. Zwolennicy bardziej zaawan-
sowanych konkurencji mieli okazję do 

wypróbowania swojej precyzji podczas 
strzelania z łuku. Osoby uzdolnione 
plastycznie mogły wykonać w zainsce-
nizowanej pracowni ceramicznej ozdo-
by i przedmioty użytkowe, które po 
wypaleniu będą miłą pamiątką z ma-
jowego pikniku. Zwycięzcy konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody.

Niepełnosprawni sportowcy spe-
cjalnie dla uczestników pikniku wzięli 
udział w pokazach sportowych w kon-
kurencjach piłki nożnej i tenisa stoło-
wego. Podczas pikniku odbył się rów-
nież pokaz tańca towarzyskiego par 
mieszanych, gdzie występowali niepeł-
nosprawni tancerze na wózkach

Każdy z uczestników majówki po 
wielu plenerowych atrakcjach mógł 
skorzystać z gorącego posiłku w postaci 
wojskowej grochówki lub kiełbaski na 
gorąco. 

— ● —

[IS]
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BY TRWAĆ W BRONOWICKIEJ 
RODZINIE
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BRZECHWAŁKI laureacI

konkursu 
recytatorskIeGo 
„Brzechwałki”

Laureaci konkursu w poszczególnych 
kategoriach:
Klasa III 
1. miejsce – Jan Zakrzewski, SP 50
2. miejsce – Martyna Ćwiek, SP 138
3. miejsce – Ola Maj, SP 138
Wyróżnienie: Kasia Sikora SP 138

Klasa II
1. miejsce – Szymon Połeć, SP 153
       Hanna Flajszer, SP 153
2. miejsce – Julia Skalniak, SP 138 
       Patrycja Pietroń SP 153
3. miejsce –Gabriela Matus, SP 153

Klasa I
1. miejsce – Łukasz Marciniszyn, SP 50
2. miejsce – Bartomiej Durbacz, SP 153
       Paula Jarczyk, SP 153
3. miejsce – Paweł Żółciński, SP 138 
       Jakub Huchla, SP 153
Wyróżnienie: Agata Wojtyła, SP 50

Przedszkolaki
1. miejsce – Borys Adamek
2. miejsce – Weronika Klimek, P-38
3. miejsce – Zuzia Tylek, P-38
Wyróżnienie: Magda Sawczak, Zuzanna 
Wojnar, Oskar Pawlik

Wszystkim dzieciom
serdecznie gratulujemy!

Jedną z imprez towarzyszących 
Dniom Bronowic jest organizowany 
co roku w KK „Mydlniki” konkurs re-
cytatorski „Brzechwałki”, który cie-
szy się ogromną popularnością wśród 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych  
i przedszkoli z Dzielnicy VI oraz oko-
lic. Wszyscy uczestnicy z ogromnym 
przejęciem, a niekiedy i tremą nie do 
opanowania czekali na swój występ, 
bowiem by porwać publiczność nie 
wystarczy już tylko dobrze nauczyć się 
wiersza. Z roku na rok występy są na 

Jak co roku, przy okazji Dni 
Bronowic mamy możliwość podziwia-
nia prac artystów zrzeszonych w Bro-
nowickim Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich. Tegoroczny wernisaż 
„Z bronowickich pracowni”, który od-
był się 27 maja miał szczególny wyraz, 
bowiem w tym roku pożegnaliśmy pa-
nią Krystynę Krajkę, wieloletniego pre-
zesa Stowarzyszenia, wcześniej Koła. 
Charakter spotkania, z nutką refleksji, 
najlepiej oddaje słowo wstępne pióra 
Macieja Naglickiego do katalogu wyda-
wanego co roku z tej okazji:

[…]„Pytanie zatem stawiamy – 
„jaki to był rok dla Bronowickiego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich?”. Odpowiedź nasuwa się niemal 
jednoznacznie – „Ano jak to w rodzinie 
– czasem lepszy, czasem gorszy, ale 
zawsze razem”. Owo „razem” staje się 
wyznacznikiem naszego stowarzysze-
nia. Wprawdzie bywają artyści, którzy 
dla spełnienia aktu twórczego muszę 
być sami, czy wręcz samotni, tym nie-
mniej konfrontacja, a czasem wzajem-
ne wsparcie, wymiana doświadczeń, 
niekiedy nawet spór artystyczny, są dla 
nas wręcz życiodajne.[...]

[...]Ten czas twórczego bycia – jak 
to w rodzinie- zmącony został odej-
ściem w błękity naszego demiurga – 
Krysi Krajki. Bolesna i niepowetowana 
to strata. Przecież jednak zbeształaby 
nas Krystyna, gdybyśmy zamknęli się 
jedynie w żałobie. Stwierdziłaby pew-
nie „na co się zdał mój wieloletni wysi-
łek, mój trud serdeczny?”

Zatem przyjmij – Krysiu – przy-
rzeczenie, że właśnie twórczością, 
działaniem Twą pamięć spełnimy. Ale 
pozwólcie Członkowie Stowarzyszenia, 
i Ty Krysiu pozwól, że ten almanach – 
katalog właśnie Tobie zadedykujemy. 
Jesteś z nami w każdej chwili – wiemy 
o tym.”[...]
Wystawa trwała do 17 czerwca br.

coraz wyższym poziomie. To już nie 
tylko bezbłędna deklamacja przygoto-
wanego utworu, ale zapewnienie całej 
oprawy. Kostium, dobór rekwizytów 
czy stworzenie odpowiedniej chore-
ografii decyduje o jakości występu. 
Jury  miało naprawdę trudne zadanie, 
by wybrać najlepszych. Listę finalistów 
publikujemy obok. Tu pragniemy po-
dziękować wszystkim nauczycielom, 
opiekunom i rodzicom, to oni sprawia-
ją że dzieci odnajdują pasję i zabawę  
w tego rodzaju konkursach.

[IS]
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w tle obraz "Zachód słońca", Ryszard Mazurkiewicz

Podczas występu trudno było pozbyć się tremy
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W dniu 17 czerwca 2012 zor-
ganizowaliśmy wraz z Radą Rodziców 
festyn szkolny, na który zaprosiliśmy 
mieszkańców Mydlnik i wszystkie oso-
by przyjazne naszej szkole. Gościliśmy  
Radnego Miasta Krakowa i przewodni-
czącego Dzielnicy VI Bogdana Smoka 
oraz radną z naszej dzielnicy – Elżbie-
tę Maj. Przewodniczący sprawił nam 
niespodziankę sponsorując dzieciom 

DZIEŃ OTWARTY MAGISTRATU

losowane upominki. 
Zaproponowaliśmy 
atrakcje w formie 
pokazów sztuk daw-
nej walki, taekwon-
do, tresurę psów, 
pokaz gimnastyki 
artystycznej, występ 
klasy 4, która zain-
scenizowała sztukę 
„Mała czarownica” 
oraz recytacje wier-
szy uczestników 
wcześniejszego prze-
glądu poezji dziecię-
cej „Brzechwałki”. 
Całej imprezie to-
warzyszyła muzyka 
i smakołyki serwo-
wane przez Radę 

Rodziców oraz stoiska loterii, zabawek 
i maskotek. Punktem kulminacyjnym 
było losowanie typujące zwycięzcę ry-
walizacji w Akcji „Warto być dobrym” 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom  
– „Przyjazna Szkoła”. Spośród laure-
atów z każdej klasy wylosowano właści-
ciela roweru górskiego, głównej nagrody  
w tej akcji. 

Dziękujemy Wszystkim zaangażo-
wanym w organizację naszego przed-
sięwzięcia.

Tegoroczna 12. 
edycja Dnia Magi-
stratu odbyła się pod 
hasłem: „Wielokultu-
rowy Kraków”, a co za 
tym idzie obok trady-
cyjnego już zwiedza-
nia samego gmachu 
Magistratu jak i gabi-
netu Prezydenta Mia-
sta Krakowa i Prze-
wodniczącego Rady  
Miasta można było 
zetknąć się z innymi 
kulturami m.in.: ży-
dowską, ormiańską, 
romską, wietnamską, 

afrykańską. Uroczystej Inauguracji,  
w Holu Kamiennym, dokonał prezy-
dent Jacek Majchrowski oraz przewod-
niczący Rady Miasta Bogusław Kośmi-
der. Słowa powitania były tłumaczone 
na język francuski, ponieważ gościmy 
tegorocznego Dnia Otwartego Magi-
stratu była delegacja z Miasta Partner-
skiego – Orlanu. 

Należy podkreślić fakt, że jest to 
miasto, które często w ramach wymia-
ny gości uczniów z bronowickiego XVII 
LO, przy ul. Złoty Róg.

Licznym wystawom zorganizowa-
nym z tej okazji towarzyszyła, jak za-
wsze prezentacja Dzielnic, ich planów 
i osiągnięć. Dzielnicę VI prezentowali 
przedstawiciele Zarządu i Rady Dziel-
nicy VI.

FESTYN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 138
FESTYN
BRONOWICKI

26 maja br. w Szkole Podstawo-
wej nr 50 odbył się doroczny „Festyn 
Bronowicki”. Jak zawsze nie brakowało 
atrakcji, a przede wszystkich sławnego 
już konkursu na najlepszą sałatkę, ciast 
bronowickich oraz występów dzieci, 
które zadziwiały kreatywnością. Święto 
to, nie tylko integruje młodzież szkoły, 
ich rodziców i grono pedagogiczne, ale 
również mieszkańców dzielnicy, któ-
rzy co roku licznie biorą w nim udział. 
Tradycja ta jest istotnym elementem 
kształtującym bronowicką tożsamość.

[IS]

EWA KUHN-DYCZKOWSKA
Nauczyciel SP 138

υ υ
[IS]

Jak na festyn przystało, nie brakowało kolorowych kramów
Występ młodzieży

Przewodniczący RMK, Bogusław Kośmider i gospodarze Dzielnicy VI
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 Nasz zespół w drodze do finału 
uzyskał następujące wyniki:

Faza grupowa
Bronowice – Bieńczyce   1:1
Bronowice – Dębniki   1:0
Półfinał
Bronowice – Grzegórzki   5:0
Finał
Bronowice – Mistrzejowice   2:0

Najwięcej goli dla  Bronowic zdobył 
Piotr Góral, ale brawa należą się 
wszystkim zawodnikom, którzy wal-
czyli z ogromną determinacją prowa-
dzeni do boju przez przewodniczącego 
Rady Dzielnicy VI Bronowice  – Bogda-

DZIELNICA VI BRONOWICE – GÓRĄ! 

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

W turnieju piłki nożnej w kategorii wiekowej powyżej 16 lat o Puchar Dzielnic 
Miasta Krakowa – KRAK GOL 2012 zwyciężył zespół z Bronowic w składzie: 
Kucharczyk Marcin, Smok Bartosz, Mazur Krzysztof, Góral Piotr, Żukrowski 
Krzysztof, Wesołowski Sebastian, Matusik Robert, Radwański Mateusz, 
Bogdanka Grzegorz.

na Smoka oraz radnych: Artura Śliwę  
i Marcina Dzierżaka. W zwycięskim 
zespole Radę Dzielnicy  reprezentował  
Marcin Kucharczyk.  

W kategorii wiekowej do lat 16  
nasza drużyna wywalczyła drugie miej-
sce przegrywając w finale po rzutach 
karnych z drużyną z Mistrzejowic. 
W drodze do finału zespól uzyskał na-
stępujące wyniki:

Faza grupowa:
Bronowice – Bieńczyce  4:0
Bronowice – Dębniki  3:0

W półfinale Bronowice pokonały 
Krowodrze   1:0

Skład drużyny: Baliga Mateusz, 
Boruta Marek, Pietrzyk Kevin, Orze-
chowski Michał, Grotkowski Filip, Wil-
koński Jacek, Koźlak Paweł.
Drużynę do lat 16 prowadził  trener KS 
Bronowianka –   Julian Łopata.

Puchary, medale i nagrody rze-
czowe zwycięskim drużynom wręczył 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
– Bogusław Kośmider. 
Drużyny zapowiedziały udział w przy-
szłorocznej edycji turnieju!

Sięgnęli po „złoto„ i „srebro” (pierwszy z lewej – pomysłodawca i organizator turnieju, Grzegorz Finowski)

Tak wyglądała droga do finału – rozgrywki na etapie dzielnicowym
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