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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Szanowni Państwo

Jako nowa Rada mamy przy-
jemność przekazać Państwu 

do rąk pierwsze wydanie „Gazety Bro-
nowickiej”, o podwójnym numerze. 
Zwykle pierwsze wydanie ukazywało 
się w marcu, ale z uwagi na ubiegło- 

roczne wybory samorządowe w znaczą-
cy sposób opóźniły się prace nad bu-
dżetem Miasta i Dzielnic. To było jedna  
z przyczyn opóźnienia, a druga to prze-
ciągająca się procedura przetargowa 
na druk gazety, którą przeprowadza 
Urząd Miasta Krakowa. 

Nie mniej jednak cieszymy się, 
że zdążyliśmy z drukiem gazety przed 
ważnymi wydarzeniami, jakie będą 
miały miejsce w naszej Dzielnicy w naj-
bliższym czasie, a w szczególności:

• Integracyjny Dzień Sportu z Inte-
gracyjnym Piknikiem EDF pn. „Dzień 
Różnorodności” organizowany w ra-
mach XVI Tygodnia Osób Niepełno-
sprawnych „Kocham Kraków z Wza-
jemnością” – w dniu 30 maja 2015 r.  
w godzinach 10:00-15:00, na terenie 
KS „Bronowianka”, ul Zarzecze 124 a.

• Dni Bronowic – w dniu 30 maja  
2015 r. w godzinach 16:00-22:00, na 
terenie KS „Bronowianka”, ul. Zarze-
cze 124 a.
• Wernisaż wystawy malarstwa „Z Bro- 
nowickich Pracowni” – w dniu 31 
maja 2015 r. godzina 16:00 – w Klubie  
Osiedlowym „Jordanówka” ul. Na Bło-
nie 13 d.
• Dzielnicowy Dzień Dziecka – w dniu 
31 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej 
Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3.
• Budżet Obywatelski – 2015 r.

Korzystając z okazji pragnę jeszcze 
raz pogratulować sukcesu wyborczego 
Radnym nowej kadencji, życząc od-
ważnych, ale jednocześnie rozważnych   
i roztropnych decyzji, które dobrze  
będą służyć naszej Dzielnicy! ▷◁

SKŁADY KOMISJI MERYTORYCZNYCH
 DZIELNICY VI BRONOWICE W 7. KADENCJI

KOMISJA INFORMACJI
I PROMOCJI:
Małgorzata Sroczyńska – przewodni-
cząca Komisji, Marcin Kucharczyk – 
wiceprzewodniczący Komisji, Adam 
Goch, Łukasz Krajewski, Bartosz 
Smok, Bogdan Smok.

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW 
SPOŁECZNYCH:
Małgorzata Turek – przewodnicząca 
Komisji, Maria Szwed – wiceprzewod-
nicząca Komisji, Jacek Domański, Ali-
cja Gackiewicz, Stanisław Sikora, Ali-
cja Strzebońska.

KOMISJA
REWIZYJNA:
Jacek Domański – przewodniczący 
Komisji, Wojciech Borkowski – wice- 
przewodniczący Komisji, Wojciech 
Brylowski.

KOMISJA PRAWORZĄDNO-
ŚCI I BEZPIECZEŃSTWA:
Marcin Kucharczyk – przewodni-
czący Komisji, Wojciech Borkowski, 
Marta Drużkowska, Krzysztof Duda,  
Jerzy Kopacz, Margareta Perčić, Łu-
kasz Quirini-Popławski, Stanisław Si-
kora, Bartosz Smok, Małgorzata Sro-
czyńska, Małgorzata Turek.

KOMISJA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ:
Stanisław Sikora – przewodniczący 
Komisji, Margareta Perčić – wiceprze-
wodnicząca Komisji, Waldemar An-
tosiewicz, Wojciech Brylowski, Marta 
Drużkowska, Alicja Gackiewicz, Jerzy 
Kopacz, Łukasz Krajewski, Łukasz  
Quirini-Popławski, Bogdan Smok, Ma-
ria Szwed.

KOMISJA ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO 
I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Krzysztof Duda – przewodniczący Ko-
misji, Łukasz Krajewski – wiceprze-
wodniczący Komisji, Marta Drużkow-
ska, Jerzy Kopacz, Margareta Perčić, 
Łukasz Quirini-Popławski, Stanisław 
Sikora, Bogdan Smok, Małgorzata Sro-
czyńska.

KOMISJA 
EDUKACJI:
Adam Goch – przewodniczący Komisji
Małgorzata Turek – wiceprzewodni-
cząca Komisji, Waldemar Antosiewicz, 
Wojciech Brylowski, Alicja Gackiewicz, 
Agata Pasionek-Sacha, Stanisław Siko-
ra, Bogdan Smok, Alicja Strzebońska.

KOMISJA SPORTU
I REKREACJI:
Wojciech Borkowski – przewodniczą-
cy Komisji, Bartosz Smok – wiceprze-
wodniczący Komisji, Waldemar Anto-
siewicz, Krzysztof Duda, Adam Goch, 
Marcin Kucharczyk, Agata Pasionek-
-Sacha, Margareta Perčić.

KOMISJA KULTURY
I SZTUKI:
Waldemar Antosiewicz – przewod-
niczący Komisji, Alicja Strzebońska 
– wiceprzewodnicząca Komisji, Jacek 
Domański, Adam Goch, Agata Pasio-
nek-Sacha, Maria Szwed. ▷◁
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MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Trzecia edycja Budżetu Obywa-
telskiego, w której uczestni-

czymy ruszyła w dniu 16 lutego wraz ze 
spotkaniami informacyjno-konsulta-
cyjnymi na poziomie Dzielnic i całego 
Miasta. Do 31 maja projekty poddane 
są ocenie formalno-prawnej. Aktualnie 
pozytywne i negatywne oceny dotyczą-
ce projektów Dzielnicy VI napływają  
z jednostek merytorycznych. Analo-
gicznie do lat ubiegłych projekty do-
tyczą inwestycji, tzw. miękkich zadań, 
jak dofinansowanie wydarzeń kultu-
ralnych, edukacyjnych i artystycznych 
oraz wszystkich pozostałych pomy-
słów, które mieszczą się w ramach za-
dań znajdujących się w kompetencjach 
gminy lub powiatu.

Wprowadzenie przyspieszonej 
wersji Budżetu Obywatelskiego ma na 
celu przejście z jednorocznego cyklu 
realizacji na wygodniejszą formułę.

Nowością tej edycji jest przykła-
dowy cennik, szacunkowe koszty, jakie 
często są składowymi projektu np. bu-
dowa 1 m² chodnika, modernizacja ist-
niejącego przejścia dla pieszych, oświe-
tlenie boiska, koszt wykonania jednego 
wybiegu dla psów i wiele innych. Dla 
Państwa uruchomiony został specjal-
ny namiot Budżetu Obywatelskiego,  
w którym pełnili dyżur pracownicy 
m.in. Zarządu Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu, Zarządu Infrastruktu-
ry Sportowej, Wydziału Rozwoju Mia-
sta, Wydziału Spraw Społecznych, Wy-
działu Gospodarki Komunalnej.

Do 12 czerwca wszystkie wnioski 
i projekty o charakterze ogólnomiej-
skim i lokalnym (dzielnicowym), które 
otrzymały pozytywną rekomendację 
merytorycznych Wydziałów Urzędu 
Miasta Krakowa oraz miejskich jedno-
stek organizacyjnych, będą opubliko-
wane na stronie internetowej budżetu 
obywatelskiego www.budzet.krakow.pl 
oraz na stronie internetowej Dzielnicy 
VI. Z listą zadań będzie można się też 
zapoznać w punktach głosowania oraz 
czerwcowym wydaniu „Gazety Brono-
wickiej”, w której przedstawione zo-
staną wszystkie z 28 projektów, jakie 
wpłynęły z Bronowic i Mydlnik. ▷◁
RONDO OFIAR
KATYNIA

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Miejscowy Plan ZagosPodarowania  
PrZestrZennego „rejon ronda ofiar 
Katynia ii”

Szanowni Państwo, jestem nie-
zwykle wdzięczna, że 9 kwiet-

nia 2015 r. zdecydowali się Państwo 
tak licznie wziąć udział w spotkaniu  
organizowanym przez Biuro Plano- 
wania Przestrzennego. Tylko stanow-
cze, a może nawet głośne, wyrażenie 
opinii Mieszkańców daje nadzieję, że 
zostaną one wysłuchane. Po tym burz- 

liwym spotkaniu przekazali Państwo 
postulaty z prośbą o przedstawienie 
ich w Biurze Planowania Przestrzenne-
go. Oprócz mnie w zespole opracowują- 
cym postulaty pracowali: W. Antosie-
wicz, M. Kądziołek, A. Konarzewska,  
S. Sikora, B. Smok, M. Stachura,  
P. Szmigielski, J. Urbanowicz oraz obec-
ny na spotkaniu z Mieszkańcami radny 
Miasta Krakowa, Aleksander Miszalski. 

Najważniejszym postulatem kie-
rowanym przez wszystkich, to postu-
lat rozdzielenia układu drogowego 
Bronowic Małych i układu drogowe-
go osiedla, które powstaje na tere-
nach pomiędzy ulicami Katowicką, 
Groszkową, Armii Krajowej i Radzi- 
kowskiego. Zapisy planu powinny być 
tak skonstruowane, aby uczynić nie-
możliwym połączenie samochodowe 
ulic Katowickiej, Groszkowej, Narcy-
zowej z nowymi inwestycjami na ob-
szarze procedowanego planu. Postu-
lowaliśmy w imieniu Państwa, aby nie 
zwiększano intensywności zabudowy 
w stosunku do obowiązującego planu, 
jak i o wyznaczenie terenu zieleni ogól-
nodostępnej!

Wyrazili Państwo również swój 
sprzeciw wobec lokalizacji kolejnej ga-
lerii handlowej. Wśród wielu postula-
tów znalazł się też wniosek o rozważe-
nie przez Miasto zasadności sprzedaży 
wszystkich działek, ponieważ przy tak 
wysokim poziomie zainwestowania 
tego obszaru, koniecznym wydaje się 
zabezpieczenie miejsca pod usługi pu-
bliczne, takie jak: żłobek, przedszkole, 
przychodnia czy szkoła. Mile byłaby 
widziana stacja rowerów miejskich. 

Podnosiliśmy też kwestię podłą- 
 czenia do sieci MPEC Bronowic Ma-
-łych. To nie wszystkie postulaty i pro-
szę o wybaczenie, że są przedstawione  
w tak skondensowanej formie. 

Pragnę wyrazić swoje gorące po- 
dziękowanie zarówno członkom ze- 
społu roboczego, jak również Pań- 
stwu, którzy przekazali swoje postu-
laty oraz wszystkim osobom zaanga-
żowanym w działania zmierzające do 
ochrony Bronowic Małych.

Czy taki widok wkrótce zniknie...

fo
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w bronowicach
małych 

INWESTYCJE
I REMONTY

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

Szanowni Państwo, w ramach 
budżetu na 2015 rok plano-

wane jest wykonanie następujących 
remontów i inwestycji na terenie 
Bronowic Małych: remont chodnika 
przy ul. Katowickiej, od numeru 12 c 
w kierunku ulicy Pasternik, plano- 

wane jest wykonanie oświetlenia  
ul. Wieniawy Długoszowskiego, aby 
dojście do os. Złota Podkowa nie budzi-
ło niepokoju o bezpieczeństwo. Ponad-
to rozpoczęcie prac remontowych przy 
kapliczce św. Jakuba, ponieważ ko-
nieczne są zarówno działania konser-
watorskie, jak również prace związane 
z odwodnieniem i remontem dachu 

DIETY RADNYCH DZIELNICOWYCH

Wysokość diet radnych dziel-
nicowych określa wzór 

określony w uchwale nr CIII/955/98 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 
1998 r. (z późn. zm. – patrz: uchwała 
nr LXXIV/955/09 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 3 czerwca 2009 r.).

Członkowie Rady nie będący 
członkami Zarządu otrzymują łączną 
miesięczną dietę w wysokości od zero 
złotych do 567 złotych.

Zasady ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków 
Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic reguluje uchwała nr CIII/955/98 
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. (z późn. zm.).

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

W przypadku diet członków Rady 
(sesje, komisje) kwotę diety zmniejsza 
się proporcjonalnie do nieobecności 
(tj. podana kwota maksymalna diety x 
liczba obecności radnego/sumy liczby 
sprawdzeń obecności w miesiącu ob-
liczeniowym, odpowiednio na sesjach 
Rady lub posiedzeniach komisji dziel-
nicy, których członkiem jest radny).

Miesięczną dietę oblicza się na 
podstawie obecności dla następujących 
składowych:
– za udział w pracach na sesjach Rady: 
137 złotych (dla 100% obecności),
– za udział w pracach komisji dzielnicy: 
przynależność do jednej komisji – 68 
złotych dla 100% obecności; przyna-
leżność do dwóch lub więcej komisji –  
37 złotych dla 100% obecności,
– stały dodatek funkcyjny otrzymuje 
przewodniczący komisji dzielnicy: 132 
złote,
– za udział w pracach zespołów proble-

mowych powołanych przez jednostkę 
zewnętrzną, do których radni desygno-
wani zostali uchwałą rady Dzielnicy: 
nie więcej niż 158 złotych miesięcznie.

Diety nie otrzymują członkowie 
Rad i Zarządów Dzielnic, będący:
– radnymi miasta Krakowa,
– radnymi Sejmiku Województwa Ma- 
łopolskiego,
– posłami na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej,
– senatorami Rzeczypospolitej Polskiej,
– posłami do Parlamentu Europej- 
skiego.
(podstawa prawna: uchwała nr 
V/53/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 
12 stycznia 2011 r.).

Zmiany uchwały nr CIII/955/98 
Rady Miasta Krakowa z 7 stycznia 
1998 r. (z późn. zm.):
– LXXIV/955/09 Rady Miasta Krako-

wa z 3 czerwca 2009 r.
– CXV/1577/10 Rady Miasta Krakowa 

z 3 listopada 2010 r.
– V/53/11 Rady Miasta Krakowa z 12 

stycznia 2011 r. ▷◁
kapliczki. Niestety koniecznym jest 
dodanie sygnalizatorów informujących  
o kierunku ruchu na ul. Zielony Most. 

Czynimy wszelkie możliwe stara-
nia, aby z budżetu Miasta zostały wyre-
montowane: ul. Tetmajera oraz chod-
nik na ul. Żeleńskiego (w kolejce czeka 
remont tej ulicy). Mam też na uwadze 
dalsze remonty, konieczne w naszym 
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Kapliczka św, Jakuba przy ul. Tetmajera

• • •
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okręgu. Przykładem jest chodnik przy 
ul. Pod Strzechą oraz inne zgłaszane 
przez Państwa potrzeby.

Niestety nie sposób obejść się bez 
Państwa wsparcia, na przykład pod-
czas czerwcowego głosowania nad 
Budżetem Obywatelskim. Remontu  
w Bronowicach Małych wymaga pra-
wie wszystko… 

Przed nami wielkie wyzwanie: 
MPWiK rozpoczęło już prace związa-
ne z instalacją nowej hydroforni, przy 
przychodni na ul. Tetmajera. MPWiK 
planuje przebudowę znacznej części 
instalacji. Rozkopane będzie ponownie 
skrzyżowanie ulic Tetmajera i Katowic-
kiej oraz cała ulica Zielony Most. Prace 
mają być prowadzone również na od-
cinku od ww. skrzyżowania w kierun-
ku szkoły. Szczegółowy terminarz prac 
przekażę Państwu jak tylko otrzymam 
z MPWiK. 

Bardzo serdecznie zachęcam 
do kontaktu mailowego zarówno 
mieszkańców domów, jak również 
przedstawicieli wspólnot mieszka-
niowych z Bronowic Małych. Drogą 
mailową będę mogła przesłać Pań-
stwu informacje o zdarzeniach na 
naszym terenie lub ewentualnych 
utrudnieniach. Informacje takie będą 
umieszczane na tablicy informacyj-
nej na skrzyżowaniu ul. Pod Strzechą  
i ul. Tetmajera. Przed nami trudny rok, 
ale mam nadzieję, że ulice rozkopane  
w trakcie prac modernizacyjnych zo-
staną oddane w lepszym stanie niż są 
obecnie. 

INFORMACJA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KARTY PARKINGOWE

W związku ze zbliżającym się 
30 czerwca 2015 r. termi-

nem utraty ważności wszystkich kart 
parkingowych wydanych przed 1 lip-
ca 2014 r., wydłużone zostają godzi-
ny pracy pracowników Powiatowego  
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności w Krakowie.

Od 4.05. do 29.06.2015 r., w każ-
dy poniedziałek, Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawno-
ści pracować będzie w godzinach od 
7.30 do 18.00. W wydłużonym czasie 
pracy, czyli po godz. 15.30, nie będą 
załatwiane sprawy z zakresu orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepeł-
nosprawności. ▷◁

KĄCIK BEZPIECZEŃSTWA
Sprawozdanie z realizacji programu „Kontrakty dla Dzielnic”

Oddział II Krowodrza/ Dzielnica VI
 I Kwartał/2015

1. Treść zgłoszenia:
Wzmożone działania w rejonie pętli 
„WIDOK” p/k spożywania alkoholu, 
zakłócania ciszy nocnej oraz zaśmieca-
nia miejsc publicznych.
Sposób realizacji i uwagi: W przed-
miotowym okresie przeprowadzono 
98 kontroli, podczas których podjęto 
czynności wobec 13 osób: 1 mandat 
karny art. 141 kw, 3 poucz. art. 43’ 
ust., 4 poucz. art. 145 kw, 5 osób osa-
dzonych w Miejskim Centrum Profi-
laktyki Uzależnień (zgłoszenia dotyczą  
w szczególności osób nietrzeźwych  
i bezdomnych przebywających w tram-
waju). 
Działania dotyczące czynności podję-
tych w związku z zanieczyszczonymi 
schodami zostały opisane w punkcie 
nr 5.
2. Treść zgłoszenia: 
Wzmożone kontrole w rejonie ulic: Lea, 
Przybyszewskiego, Zarzecze, w związ- 
ku z postojem pojazdów w miejscu 
zabronionym, tj. w szczególności –  
niestosowanie się do znaku B-36  
„zakaz zatrzymywania” oraz postój  
pojazdów na skrzyżowaniu.
Sposób realizacji i uwagi: przeprowa-
dzono w przedmiotowym okresie 51 
kontroli, w wyniku których podjęto 
czynności wobec 78 sprawców wykro-
czeń, niestosujących się do przepisów 
ustawy Prawo o ruchu drogowym: 40 
mandatów karnych, 36 poucz., 2 notat-
ki pod wniosek do sądu, 34 informacje, 
7 wezwań.
3. Treść zgłoszenia:
Wzmożone kontrole przy ul. Brono-
wickiej 10a (rejon sklepu „Planeta”) 
w związku ze zjawiskiem dotyczącym 
spożywania alkoholu w miejscach 
objętych zakazem, zaśmiecania tere- 
nów publicznych oraz zakłócania 
porządku i ciszy nocnej – kontrole  
w różnych godzinach.
Sposób realizacji i uwagi: przepro-
wadzono w przedmiotowym okresie 
128 kontroli, podczas których podjęto 
czynności wobec 3 osób: 2 mandaty 
karne, art. 43’ust., 1 poucz. art. 43’ ust.,  
(2 zgłoszenia dotyczące spożywania  
alkoholu i zakłócania ciszy nocnej – 
niepotwierdzone).

4. Treść zgłoszenia:
Spożywanie alkoholu w miejscach ob-
jętych zakazem – ul. Rydla 5.
Sposób realizacji i uwagi: podczas 
wykonywania zadań na terenie Dziel-
nicy VI, w okresie od 28.01.2015 r. do 
25.02.2015 r., podjęto czynności wobec 
pięciu osób: 2 mandaty karne art. 43’,  
1 poucz. art. 43’, 2 poucz. art. 141 kw, 
(2 zgłoszenia interwencyjne dotyczące 
spożywania alkoholu – niepotwier- 
dzone).
5. Treść zgłoszenia:
Ulica Balicka (pętla os. Widok) zanie- 
czyszczone schody.
Sposób realizacji i uwagi: podczas kon-
troli przeprowadzonej 31.01.2015 r. 
stwierdzono, że trzy przejścia (schody)  
prowadzące do pętli tramwajowej zlo-
kalizowanej przy os. Widok są zanie- 
czyszczone. 
Podjęto czynności wobec właścicieli, 
w wyniku których doprowadzono do 
uporządkowania schodów zewnętrz-
nych – rekontrola 13.02.br. 
Do właścicieli dwóch pozostałych 
przejść wewnętrznych – znajdujących 
się między budynkami, wystosowano 
pisma nakazujące uporządkowanie  
terenu. 
W przypadku braku reakcji wszczęte 
zostaną czynności wyjaśniające w spra- 
wie o wykroczenie. Interwencja jest 
nadal w trakcie realizacji.
6. Treść zgłoszenia:
Spożywanie alkoholu w miejscach ob-
jętych zakazem – ul. Staszczyka 3.
Sposób realizacji i uwagi: podczas 
wykonywania zadań na terenie Dziel-
nicy VI, w okresie 28.01.2015 r. do 
15.02.2015 r., nie ujawniono osób po-
pełniających czyny zabronione, (brak 
zgłoszeń interwencyjnych).
7. Treść zgłoszenia:
ul. Młynówka Królewska naruszenie 
przepisów z zakresu ruchu drogowego 
przez rowerzystów.
Sposób realizacji i uwagi: podczas wy-
konywania zadań strażnicy nie ujaw-
nili w I Kwartale 2015 r. przypadków 
łamania przepisów przez rowerzystów, 
(brak zgłoszeń w tym zakresie).

▷◁
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ARCHIWUM BRONOWICKIE
Rusza nowy projekt Bronowickiego Archiwum Społecznego, które dokumentuje  
historię życia codziennego w Bronowicach Małych. Do archiwum trafią kolejne wspo-
mnienia i zdjęcia. Powstanie też słuchowisko.

Ul. Pod Strzechą

Przed szkołą podstawową w Bronowicach Małych

Bronowianki w strojach ludowych

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

Bronowickie Archiwum Spo- 
łeczne powstało jesienią ubie- 

głego roku z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic. W jego zbiorach 
znajduje się blisko 200 unikatowych 

Osoby, które chciałyby wzbogacić zbiory 
archiwum (o wspomnienia, zdjęcia, wycin-
ki prasowe lub inne materiały archiwalne) 
proszone są o kontakt z koordynatorką 
projektu – Natalią Martini:
kontakt@archiwumbronowickie.pl,
tel. +48 510 683 503

świadectw minionych czasów 
zgromadzonych, opracowanych 
i udostępnionych dzięki zaanga-
żowaniu mieszkańców. Wśród 
archiwaliów znajdziemy m.in. re-
lacje świadków historii, dokumen-
ty osobiste i fotografie ukazujące 
Bronowice Małe sprzed kilkudzie-
sięciu lat. 

Dzięki dotacji z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej przyznanej 
w ramach Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich, możliwy stał się 
rozwój bronowickiego zasobu archi- 
walnego. W lipcu zorganizowana zo-
stanie akcja nagrywania wspomnień 
bronowian w wieku powyżej 65 lat, 
na temat Bronowic Małych z czasów 
ich młodości oraz skanowania archi-
walnych fotografii. Powstanie również 
słuchowisko poświęcone historii życia 
codziennego w dawnej podkrakowskiej 
wiosce, w oparciu o wspomnienia zare-
jestrowane w ramach projektu.

▷◁
Fotografie
z Bronowickiego Archiwum:
Lata 40. XX w. Przed szkołą podstawową 
w Bronowicach Małych. Autor: niezna-
ny. Ofiarowała: Janina Karlińska.

Lata 50. XX w. Ulica Pod Strzechą. Au-
tor: Andrzej Musiał. Ofiarował: Ry-
szard Wojdyła

Lata 20. XX w. Bronowianki z strojach 
ludowych. Autor: nieznany. Ofiarowa-
ła: Janina Wodka.
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„Tadeusz Kościuszko – bohater jakiego nie znacie”
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

    zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę na Kopiec Kościuszki
    

W ramach wycieczki: 
zwiedzanie Kopca Kościuszki, 

oprowadzanie z przewodnikiem 
po Muzeum Kościuszkowskim 

Zapewniamy atrakcyjne ceny 
biletów 

(6 PLN/osobę)

Zbiórka w sobotę 
 6 czerwca 2015 roku

o godz. 11.00
przy wejściu na Kopiec Kościuszki 

(Kraków al. Waszyngtona 1)

Zapisy na wycieczkę: antosiewicz.waldemar@gmail.com lub tel. 604 802 608

Więcej szczegółów na: 
www.tpb-krakow.cba.pl 

Konsultacje społeczne
katalog imprez cyklicznych na Błoniach Krakowskich

Wydział Spraw Administracyj-
nych Urzędu Miasta Krako-

wa zaprasza do wzięcia udziału w kon-
sultacjach społecznych katalogu imprez 
cyklicznych na Błoniach Krakowskich. 
Stworzenie takiego katalogu zapewni im 
charakter stałych przedsięwzięć, które 
są wyróżnione spośród innych, poten-
cjalnych wydarzeń, jakie mogą się od-

bywać w tym miejscu. Celem ankiety 
jest poznanie oczekiwań i opinii miesz-
kańców, dotyczących cyklicznych wy-
darzeń na terenie Błoń Krakowskich.

Na ten moment katalog wydarzeń 
zawiera m.in. Półmaraton Marzanny, 
Cracovia Maraton oraz imprezy towa-
rzyszące, Festyn rekreacyjno-sportowy 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Festiwal Nauki – Bieg, Krakowski Fe-
stiwal Recyklingu, Kraków Live Festival 
oraz Krakowski Bieg Niepodległości. 

Są to jednak jedynie propozycje. 
Ostateczna wersja katalogu zależy od 
inicjatywy mieszkańców.

Ankietę można wypełnić pod adresem:
www.krakow.pl
Dodatkowe informacje o inicjatywie znajdują 
się na stronie: www.dialogspoleczny.krakow.pl

Konsultacje prowadzone są 
do 12 czerwca 2015 r.

▷◁

w dniu 6 czerwca 2015 r.
godz. 11:00
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SPOTKANIE PRZY KAWIE Z OKAZJI 25-LECIA
KOMITETU OBYWATELSKIEGO
Relację ze spotkania z okazji 25. rocznicy utworzenia Komitetu Obywatelskiego osiedli Widok i Widok-Zarzecze w Kra-
kowie można by przedstawić w punktach, konkretnie, w dziennikarskim stylu. Jednak nie sposób pominąć faktu, że 
było to spotkanie mocno nacechowane wzruszeniem i licznymi wspomnieniami. Członkowie Komitetu Obywatelskiego 
to nie tylko działacze określonej organizacji, lecz ludzie, których połączyły wspólne cele oraz dążenie do ich osiąga-
nia, a przede wszystkim połączyła ich przyjaźń i zaufanie. W latach 1989-1994 byli uczestnikami powszechnego, ogólno- 
polskiego Ruchu Komitetów Obywatelskich, który według socjologów stanowił rdzeń polskiej transformacji ustrojowej.

Przewodniczący Andrzej Karocki wita i przedstawia gości przybyłych na spotkanie

ILONA STUS

Obchody jubileuszu, którego 
dokładna data przypadała 

na 25 listopada ubiegłego roku, toczy-
ły się już w lutym, kwietniu i czerwcu 
2014 r., kiedy Komitet Obywatelski 
Widok i Widok-Zarzecze włączył się 
do ogólnokrakowskich uroczystości 
25-lecia zwycięstwa w pierwszych 
częściowo wolnych wyborach parla-
mentarnych. Lokalnie obchody zaczęły 
się 23 listopada 2014 r. mszą świętą  
w kościele św. Jana Kantego na os. Wi-
dok, koncelebrowaną przez obecnego  
i poprzedniego proboszcza, w inten-
cji Stowarzyszenia oraz 18 zmarłych 
członków Komitetu Obywatelskiego, 
którzy odeszli w ciągu minionych 25 
lat. Słowo „stowarzyszenie” pojawia 
się tutaj nie bez powodu, bowiem trzy 
lata temu Komitet Obywatelski Widok 
i Widok-Zarzecze zmienił swój status, 
uzyskując decyzją sądu osobowość 
prawną. 

Spotkanie, które odbyło się 3 lute-
go br. w klubo-kawiarni Cafe Caroline 
przy ul. Głowackiego, zamykało okres 
obchodów jubileuszowych. Wielu spo-
śród gości to osoby, których życiowe 
drogi na przestrzeni tych lat łączyły 
się z działalnością Komitetu Obywa-
telskiego Widok i Widok-Zarzecze. 
Zaproszenie przyjęli: Jerzy Miller, 
Wojewoda Małopolski, oraz współ-
pracownicy: dyrektor Biura Wojewo-
dy Agata Wojnowska i inspektor Piotr 
Świeży, poseł Józef Lassota, będący 
również członkiem Komitetu Obywa-
telskiego, profesor Zygmunt Kolenda  
z AGH – przewodniczący w latach 
1989-1994 Ruchu Komitetów Obywa-
telskich w Krakowie, profesor Janusz 
Orkisz z PK – przewodniczący Krajowej 
Konferencji Komitetów Obywatelskich, 
która w roku 2011 organizowała ob-
chody 20-lecia Ruchu Komitetów Oby-
watelskich w Polsce, Marta Patena –  
radna miasta Krakowa, w poprzed-
niej kadencji wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta, Bogdan Smok – prze-

wodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 
VI – Bronowice, ks. prałat Jan Fran-
czak – pierwszy proboszcz parafii św. 
Jana Kantego oraz ks. Bogdan Jeleń 
– delegat obecnego proboszcza, ks. Ja-
nusza Moskały, Bogumiła Jaworska – 
w stanie wojennym, razem z śp. Ireną 
Łazarską, członek Arcybiskupiego Ko-
mitetu Pomocy Uwięzionym i Interno-
wanym, prowadząca tam aptekę da- 
rów, Marek Gaweł – dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 8, tj. 
liceum i gimnazjum na os. Widok, 
Wiktor Sajdera – poprzedni prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok”, 
Andrzej Skrzyński – z sąsiadujące-
go z nami dawnego Zwierzynieckiego 
Komitetu Obywatelskiego, dr Anna 
Maluty – prowadząca Spółkę Opieki 
Zdrowotnej „Widok-Bronowice” oraz 
dr Małgorzata Rola-Kwaśniewska –  
organizatorka i prowadząca Poradnię 
Rehabilitacyjną na os. Widok.

Spośród zaproszonych osób w spo- 
tkaniu nie mogła uczestniczyć pani 
Maria Rydlowa z „Rydlówki”, ale prze-
słała list z najlepszymi życzeniami oraz 
prezes Barbara Miszczyk z Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic, również ży-
cząca udanego spotkania. 

Spotkanie prowadził przewodni-
czący Zarządu Stowarzyszenia „Komitet 
Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze” −  
Andrzej Karocki, pełniący tę funkcję od 
założenia Komitetu. Obecnie w skład 
Zarządu, tak jak i 25 lat temu, wchodzi 
prof. Jerzy Niewodniczański – jako wice-
przewodniczący oraz sekretarz – Maria 
Gruszka.

Główną część wieczoru wypełniły 
wspomnienia. Wojewoda Małopolski 
Jerzy Miller pamięcią sięgnął aż 26 
lat wstecz, do samych początków prze-
mian ustrojowych i spontanicznego 
tworzenia Komitetów Obywatelskich. 
Był wtedy członkiem władz Małopol-
skiego Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” (MKO „S”), który organi-
zował kampanię wyborów parlamen-
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tarnych 1989, a potem członkiem Kra-
kowskiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” (KKO „S”) i członkiem 
prezydium Dzielnicowego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”, dawnej 
dzielnicy Krowodrza. Przed czerwco-
wymi wyborami 1989, wraz z prof. 
Zygmuntem Kolendą, prowadził u księ-
ży Misjonarzy przy ul. Dzierżyńskie-
go (obecnie Lea) punkt informacyjny 
MKO „S”, szkolenia członków komisji 
wyborczych i mężów zaufania oraz 
kontrolę przebiegu wyborów parla-
mentarnych. 

Jak wspominał Wojewoda, uczest-
niczący w pracach MKO „S” członko-
wie grupy osiedlowej z Widoku zawsze 
porządkowali działania i wprowadzali 
wiele nowatorskich pomysłów. Podkre-
ślając ich zdolności organizacyjne, rze-
telność, dokładność oraz umiejętność 
stosowania technik obliczeniowych, 
nawiązał do przedłużającego się oczeki-
wania na wyniki w ostatnich wyborach 
samorządowych i zażartował: „mieli 
kłopoty, bo nie wzięli nikogo z Widoku”.

Pozostając w kręgu wspomnień, 
przewodniczący Andrzej Karocki przy-
bliżył sylwetkę zasłużonej działacz-
ki Arcybiskupiego Komitetu Pomocy 
Uwięzionym i Internowanym oraz 
krakowskiego ruchu obywatelskiego, 
śp. Ireny Łazarskiej z Widoku, którą 
w styczniu ubiegłego roku pożegna-
no na Cmentarzu Rakowickim. „Była 
osobą bardzo skromną, pogodną i nie-
zwykle rzetelną. W swych działaniach 
zawsze przejawiała głęboką ludzką 
solidarność”. Cieszyła się też wielkim 
szacunkiem członków opozycji demo-

kratycznej, represjonowanych w stanie 
wojennym.

O pierwszych działaniach komi-
tetów obywatelskich w Małopolsce 
mówił prof. Zygmunt Kolenda, w la-
tach 1989-1994 kolejno: członek władz 
MKO „S”, przewodniczący KKO „S”  
i pierwszy przewodniczący krakow-
skiej federacji komitetów obywatel-
skich. „Jeśli spoglądniemy na to, co 
osiągnęliśmy w ciągu czterech, pięciu 
miesięcy w owym czasie, i porównamy 
to z chwilą obecną, to jest to po prostu  
niewyobrażalne. A wszystko bazowało 
na tym, że sobie ufaliśmy” – powie-
dział wracając myślą do tamtych chwil. 
Wspomniał z żalem, że gdy w pierwszej 
Radzie Miasta w roku 1990 nastąpiło 
upolitycznienie struktur i utworzenie 
wielu klubów partii politycznych, to 
skończył się obywatelski samorząd. 
Zauważył jednak, że w ruchu obywa-
telskim było i jest coś takiego, co ciągle 
daje znać o sobie. I dodał : „Mamy dzi-
siaj budżet obywatelski!”.

Wiele z tych wydarzeń zostało za-
pisanych na kartach archiwalnych już 
egzemplarzy Informatora Osiedlowego 
„Widokówka”. Kilka z nich przedstawi-
ła Jadwiga Grellowa, która od pierw-
szego wydania informatora aż do ostat-
niego numeru była redaktorem prowa-
dzącym, i m.in. za te działania została 
w roku 2010 odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi. Wspomniała o takich do-
konaniach Komitetu Obywatelskiego, 
jak utworzenie placówki pocztowej na 
Widoku, otwarcie komitetowej Apteki 
Darów oraz pomoc w otwarciu pierw-

Prof. Zygmunt Kolenda przedstawia historię
Komitetów Obywatelskich w Małopolsce

Wystąpienie wojewody Jerzego Millera

szej na tym osiedlu apteki leków goto-
wych. Do zasług Komitetu Obywatel-
skiego można też m.in. dodać szybkie 
doprowadzenie do reorganizacji Przy-
chodni Lekarskiej na Widoku i urato-
wanie stadionu „Bronowianki” przed 
zabudową mieszkaniową. Jadwiga 
Grellowa wspomniała również o bie-
żących działaniach Komitetu Obywa-
telskiego, m.in. o wystąpieniu do nowo 
wybranych radnych Dzielnicy VI z 19 
propozycjami programowymi w spra-
wach zdrowia i ochrony środowiska, 
zieleni i estetyki osiedli, bezpieczeń-
stwa, dróg i gospodarki komunalnej 
oraz partnerstwa prywatno-publiczne-
go. Komitet Obywatelski oczekuje na 
ich wprowadzenie.

Pani Marta Patena przypomniała 
też inicjatywę Komitetu Obywatelskie-
go z roku 2009 dotyczącą budowy po-
mnika żołnierzy AK, a przejętą przez 
jeden ze związków akowców. Przejętą  
i przez 6 lat niesfinalizowaną, nie dają-
cą obecnie nadziei na realizację.

Jubileusz 25-lecia był okazją do 
nadania orderów i odznaczeń pań-
stwowych. 8 czerwca 2014 r. w Nowej 
Hucie, w czasie uroczystości 25-lecia 
Wolności, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski otrzymał z rąk  
Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go przewodniczący Andrzej Karocki za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce 
i za osiągnięcia w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego. Na jubileu- 
szowym spotkaniu 3 lutego 2015 r., 
w imieniu Prezydenta RP, odznaczenia 
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wręczył Wojewoda Małopolski Jerzy 
Miller. Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski został pośmiertnie nada-
ny śp. Irenie Łazarskiej, również za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce 
oraz za niesienie pomocy osobom po-
trzebującym. Order odebrał syn, pan 
Dariusz Łazarski.

Złotymi Krzyżami Zasługi odzna-
czeni zostali panowie:

− Jan Guśpiel − za zasługi w dzia-
łalności na rzecz przemian ustrojowych 
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

– Marcin Borelowski (po raz dru-
gi) i Jerzy Zubek – za zasługi w działal-
ności na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego.

Spotkanie zakończył recital po-
etycki pt. „»Nietrwała i trwożna« − liry-
ki oraz nieznane listy Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej”, z którym wy-
stąpiła Anna Lutosławska-Jaworska, 
aktorka i reżyser teatralny, będąca tak-
że członkiem Komitetu Obywatelskiego 
Widok i Widok-Zarzecze, odznaczona 
na wniosek Komitetu Obywatelskiego  
w roku 2011 Krzyżem Kawalerskim  
Orderu Odrodzenia Polski.

Całość dopełniły podziękowania 
skierowane do uczestników spotkania 

Odznaczeni członkowie Komitetu Obywatelskiego: Jan Guśpiel (stoi) i Jerzy Zubek (siedzi)

oraz kwiaty dla Anny Lutosławskiej-
-Jaworskiej i dla sekretarza Zarządu 
Marii Gruszki – odznaczonej w 2010 r. 
Złotym Krzyżem Zasługi za działal-
ność na rzecz społeczności lokalnej −  

pełniącej tę funkcję nieprzerwanie 
przez ponad 25 lat, od początku utwo-
rzenia Komitetu Obywatelskiego osie-
dli Widok i Widok-Zarzecze.

W dniu 20 kwietnia  2015 r. z ogromnym smutkiem w sercach pożegnaliśmy wyjątkowe-
go człowieka, który umiłował nasze Bronowice szczególnie mocno. Pan Stanisław, bo o Nim  
tu mowa pochodził z zasłużonego dla bronowickiej społeczności rodu Młodzianowskich.  
Urodził się na Błoniu nieopodal Młynówki Królewskiej.
Już jako bardzo młody chłopiec zaangażowany w działalność konspiracyjną Armii Krajowej.
Z zamiłowania piłkarz KS „Bronowianka”, w której barwach grał przez długi czas. Po latach 
spędzonych na boisku piłkarskim, gdy przyszedł czas, aby zawiesić „buty na kołku” ani myślał 
rozstawać  się ze swoim ukochanym klubem. Przez kilka kadencji pełnił w nim funkcję prezesa, 
a potem prezesa honorowego. Zawsze leżało mu na sercu dobro klubu i popularyzowanie piłki 
nożnej pośród młodzieży. Był inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych. Przez szereg 
lat organizował turniej piłkarski drużyn szkół średnich i podstawowych z terenu Dzielnicy VI  
o puchar Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.

Był członkiem zarządu tegoż Towarzystwa, w którym działał bardzo aktyw-
nie przez ostatnie 20 lat swojego życia. Pracował w zespole redakcyjnym 
Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich, czasopisma wydawanego 
przez TPB. Sam często chwytał za pióro utrwalając na piśmie historię brono-
wickiej społeczności również na łamach „Gazety Bronowickiej”. 

Inicjator powstania wielu wspomnieniowych cykli. Pomysłodawca pro-
jektu powstania pamiątkowej tablicy ku chwale mieszkańców Bronowic wy-
mienionych z imienia i nazwiska, którzy walczyli o Polskę w trakcie obydwu 
wojen światowych. 

Pan Stanisław może służyć jako wzór dla młodego pokoleniu pokazując 
własnym przykładem jak żyć i walczyć dla Polski.
Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach. 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic dołoży wszelkich starań, aby pamięć
po Panu Stanisławie nie zginęła.

▷◁◁

Stanisław Młodzianowski
1929 – 2015

tekst: Waldemar Antosiewicz
Barbara Miszczyk
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Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy
bronowiCKim uliCom
KAZIMIERZ WIERZYŃSKI – Poeta, prozaik, eseista, krytyk teatralny. Po demo-
bilizacji jako swoją przyszłość wybrał poezję, której poświęcił życie. Jak sam po-
wiedział: „nie mam karabinów, mam słowo”, i ten wybór dawał mu szczęście.

ILONA STUS

Urodził się 27 sierpnia 1894 r. 
w Drohobyczu. Gdy miał 18 

lat jego rodzina wystąpiła o zmianę 
nazwiska z Wirstlein na Wierzyński. 
W tym samym roku zdał maturę i roz-
począł dalszą edukację na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim, gdzie studiował 
polonistykę, romanistykę i filozofię. 
Po roku przeniósł się na uniwersytet  
w Wiedniu, gdzie kontynuował już je-
dynie filozofię. Studiował też na wy-
dziale slawistyki i germanistyki. W tym 
czasie zaangażował się też w ruch nie-
podległościowy, jako członek Drużyn 
Strzeleckich i organizacji młodzieżo-
wej Zarzewie. 

Okres studiów przerwał wybuch I 
wojny światowej. Wierzyński wstąpił 
do polskiej ochotniczej formacji woj-
skowej Legion Wschodni, dowodzonej 
przez generała Józefa Hallera. 21 wrze-
śnia 1914 r. legion został rozwiązany. 
Powód – odmowa złożenia przysięgi 
na wierność cesarzowi. Wierzyński 
wcielony został do armii austriackiej. 
Rok później dostał się do niewoli ro-
syjskiej i został wywieziony do obozu 
w Riazaniu. Był to obóz przeznaczony 
dla jeńców austriackich słowiańskiego 
pochodzenia, posiadających niższy sto-
pień oficerski. Tam nauczył się języka 
rosyjskiego, co wykorzystał poznając 
literaturę rosyjską. Po trzech latach, 

w styczniu 1918 roku, zbiegł z obozu  
i ukrywał się w Kijowie, gdzie prowa-
dził konspiracyjną działalność w Pol-
skiej Organizacji Wojskowej. Jesienią 
1918 roku przedostał się do Warszawy. 

W stolicy spędził cały okres mię-
dzywojenny. Był to istotny moment 
w jego życiu. Początek wszystkiego, 
czemu jak sam mówił poświęcił swoje 
życie. Znalazł się w sercu literackich 
kręgów. Pisał dla pisma młodzieży 
akademickiej „Pro Arte et Studio”,  
a wieczory spędzał w kawiarni Pod 
Picadorem, co zaowocowało stworze-
niem wraz z Antonim Słonimskim, Ju-
lianem Tuwimem, Janem Lechoniem  
i Jarosławem Iwaszkiewiczem grupy 
poetyckiej Skamander. Z czasem stał 
się też współpracownikiem „Wiadomo-
ści Literackich” (od 1924), recenzen-
tem literackim i teatralnym „Gazety 
Polskiej” (od 1930), redagował tygo-
dnik „Kultura” (1931-1932), a także 
„Przegląd Sportowy” (1926-1931). 

Wybór jakiego dokonał okazał się 
wyjątkowo słuszny. Jego twórczość 
cieszyła się sławą nie tylko w kraju. 
Międzynarodowy rozgłos przyniósł 
mu, wydany w 1927 roku, tomik po-
ezji „Laur olimpijski”, a to za sprawą 
konkursu literackiego IX Igrzysk Olim-
pijskich w 1928 roku, za który zdo-
był złoty medal. W 1930 roku został 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Pięć lat póź-
niej otrzymał Złoty Wawrzyn Polskiej 
Akademii Literatury, a w kolejnym 
roku Państwową Nagrodę Literacką.  
W 1938 roku, jako jedyny Skaman-
-dryta, został członkiem Polskiej Aka-
demii Literatury. 

Dobra passa została przerwana 
przez widmo zbliżającej się wojny. We 
wrześniu 1939 roku ewakuowano go 
wraz z zespołem redakcyjnym „Gazety 
Polskiej” do Lwowa, skąd przedostał 
się do Francji. Spędził tam dwa lata, 
po czym przez Portugalię i Brazylię do-
stał się do Stanów Zjednoczonych. Tam 

założył komitet redakcyjny „Tygodni-
ka Polskiego”. Do kraju nigdy już nie 
wrócił. Nie umiał pogodzić się z pod-
porządkowaniem Polski Związkowi 
Radzieckiemu. 

Osiadł w Sag Harbor, niewiel-
kiej osadzie rybackiej na Long Island. 
Współpracował z londyńskimi „Wia-
domościami” redagowanymi przez 
Mieczysława Grydzewskiego (1945-
1957). Publikował w emigracyjnych 
wydawnictwach londyńskich i pary-
skim Instytucie Literackim (Biblioteka 
„Kultury”), współpracował z Radiem 
Wolna Europa. 

W latach 60. przeniósł się do Eu-
ropy, gdzie początkowo zamieszkał  
w Rzymie, jednak ostatecznie wy-
brał Londyn, w którym pozostał aż do 
śmierci.

Pisząc o Kazimierzu Wierzyńskim 
nie sposób pominąć jego twórczość. 
Nie sposób oddzielić jego życia od po-
ezji, która odbijała jego stany i emocje 
niczym lustro. 

Wielka radość życia przebija się  
z pierwszych tomów twórczości mię-
dzywojennej: „Wiosna i wino” oraz 
„Wróble na dachu”. Z czasem poezja 
jego traci radość, przechodzi w pogłę-
bioną refleksję nad złożoną naturą ży-
cia i świata, co początkuje tomik „Wiel-
ka Niedźwiedzica”. 

Okres wojenny z kolei powoduje 
niezwykłe zaangażowanie. Powstaje 
pięć tomów. Jak pisze Bartłomiej Szle-
szyński: staje się bardem walczącej 
Polski, towarzysząc żołnierzowi pol-
skiemu w jego walce o prawo do ojczy- 
zny i ocalenie wartości europejskiego 
humanizmu. Zmagania te przedsta-
wione są jako tragiczne, pełne zawo-
dów i rozczarowań, o czym świadczyć 
mogą także symboliczne tytuły to-
mów – „Ziemia-Wilczyca” czy „Krzyże 
i miecze”, z których ten ostatni należy 
do najbardziej wstrząsających tomów  
z okresu wojny. Wiersze jego, druko-
wane w pismach obozowych, trafiały 
do żołnierzy.

Kazimierz Wierzyński zmarł 13 
lutego 1969 r. wieczorem. Na kilka 
godzin przed śmiercią zakończył pra-
cę nad zbiorem wierszy „Sen mara”. 
Po 9 latach, 15 kwietnia, prochy poety 
sprowadzono do Polski. Spoczął w Alei 
Zasłużonych na Starych Powązkach  
w Warszawie.

Źródło: Bartłomiej Szleszyński, Wydział Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, czerwiec 2003; www.polskieradio.pl



14

nadesłane do redkacji

Koncepcja powstała w oparciu o wykonane analizy prze-
strzenne i przyrodnicze oraz ustalenia Miejscowego planu 

Projekt zagospodarowania dla fragmentu: 
„Młynówka Królewska”
Projekt został wykonany przez mieszkańca Dzielnicy VI Bronowice Konrada 
Barańskiego, studenta Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej, 
który jako temat pracy inżynierskiej wybrał opracowanie projektu zagospo-
darowania dla fragmentu parku historyczno-kulturowego „Młynówka Królew-
ska”, mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej w Krakowie. 

Widok od strony ul. Jabłonkowskiej – wizualizacja

zagospodarowania przestrzen-
nego. W projekcie uwzględnio-
no również uwarunkowania 
historyczne obszaru, bezpo-
średnio związane z dawnym 
przebiegiem rzeki Młynów-
ka Królewska i rozebranym 
pomnikiem Iwana Koniewa. 
Stały się one determinantami 
głównej idei projektu.

Motywem przewodnim 
koncepcji było przestrzenne 
uczytelnienie historycznego 
przebiegu Młynówki poprzez 
wytyczenie meandrującej 
ścieżki spacerowej wzdłuż 
dawnego koryta rzeki, wpro-
wadzenie elementów wod-
nych, w postaci fontanny z ko-
łem młyńskim, a także zasto-
sowanie charakterystycznej 
nadwodnej roślinności. 
Projekt zakłada wykorzysta-
nie istniejącej infrastruk-

tury, wraz z pozostałym po pomniku 
postumentem, który miałby zostać 
przekształcony w pawilon widoko-
wy o formie kojarzącej się z młynem 
wodnym. Mała architektura swo-
ją nowoczesną estetyką nawiązuje 
do całości założenia, nadając mu spój-
ny charakter. Projekt stanowi pro-
pozycję zagospodarowania i podnie-
sienia walorów estetycznych i kom-
pozycyjnych miejsca, stanowiącego 
istotny punkt na linii parku Młynów-
ka Królewska. Miejsce to z racji na 
swoją dobrą ekspozycję i swoisty ge-
nius loci, związany z historią miejsca,  
a także obecnie niski standard urzą-
dzenia przestrzeni, wymaga interwen-
cji projektowej, która uczyni zeń atrak-
cyjny fragment krajobrazu Krakowa. 

Autor koncepcji ma nadzieję, że 
udało mu się zbliżyć do osiągnięcia 
tego celu, a projekt stanie się impulsem 
do przyszłych działań w tym obszarze.

▷◁
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SREBRNE TECHNIKUM
W BRONOWICACH
W prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy”, Techni-
kum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 już po raz drugi znalazło się  
w ścisłej czołówce najlepszych techników w Polsce. 

Ranking został opublikowany 
przez Fundację Edukacyjną 

Perspektywy po raz siedemnasty. We 
wspólnej ocenie środowiska oświato-
wego oraz organizatorów zestawienia, 
ranking jest ważnym instrumentem 
w badaniu jakości szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego w Polsce. Jego adresa-
tami są przede wszystkim uczniowie 
najstarszych klas gimnazjów, którzy 
już w czerwcu muszą podjąć bardzo 
ważną decyzję – wybrać taką szkołę 

JAOLANTA CUDEK
Wicedyrektor Zespołu Szkół

ponadgimnazjalną, która doprowadzi 
ich do studiów i w dalszej perspektywie, 
ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Kapituła rankingu złożona  
z przedstawicieli uczelni, dyrektorów 
okręgowych komisji egzaminacyjnych 
(OKE) i przewodniczących komitetów 
głównych olimpiad ustala kryteria.  
W tym roku były to: wyniki z olim-
piad przedmiotowych, egzaminów 
maturalnych zdawanych z przedmio-
tów obowiązkowych i nadobowiązko-
wych oraz wyniki egzaminów zawo-
dowych. Więcej o rankingu na stronie: 
www.perspektywy.pl.

W tegorocznym Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, bronowickie 
Technikum Geodezji i Kształtowania 
Środowiska zostało docenione i otrzy-
mało tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.

W szkole kształci się młodzież  
w zawodach: technik logistyk, tech-
nik geodeta, technik drogownictwa, 
technik ochrony środowiska, technik 
inżynierii środowiska i melioracji. To 
kierunki, które przygotowują  mło-
dzież zarówno do pracy zawodowej jak 
i do dalszego kształcenia się na wyż-
szych uczelniach. Widząc te możliwo-
ści młodzi ludzie chętnie podejmują 
trud związany ze zdobywaniem wiedzy 
i rozwijaniem swoich zainteresowań, 

Szkoła, która mieści się w dziel-
nicy VI – Bronowice, przy ulicy J. Lea 
235, już drugi raz znalazła się w gro-
nie szkół wyróżnionych przez Fundację 
Perspektywy. 

W ubiegłym roku otrzymała „Brą-
zową Tarczę”, a w tym roku jest to już 
„Srebrna Tarcza”.

Przyznanie  miana Srebrnej Szkoły 
jest ogromnym sukcesem  nauczycieli  
i uczniów. Jednakże nie należy zapomi-
nać, że do tego sukcesu przyczynili się 
również Radni z Dzielnicy VI. To ich, 
wieloletnie już wsparcie finansowe, 
pozwala wzbogacać księgozbiór  biblio-
teki oraz przyznawać nagrody uczniom 
za wybitne osiągnięcia. Takie działa-
nia niewątpliwie mobilizują uczniów 
do wytężonej pracy i umożliwiają ich 
wszechstronny rozwój.

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogo-
wych i Gospodarki Wodnej im. Gabrie-
la Narutowicza w Krakowie, w ramach 
którego istnieje Technikum Geodezji  
i Kształtowania Środowiska Nr 12 
działa nieprzerwanie od 1945 roku. 

Więcej o technikum na:
www .szkolaimnarutowicza.krakow.pl.

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

„BAWMY SIĘ 
W RODZINIE”
XXI FESTYN BRONOWICKI 
MONIKA KLASA
Nauczyciel SP 50

Dziewiątego maja 2015 r. spo-
tkaliśmy się wszyscy po raz 

kolejny na festynie bronowickim. Te-
goroczna uroczystość przebiegała pod 
hasłem: „Bawmy się w rodzinie” i by- 
ła zwieńczeniem realizacji w naszej 

szkole programu wycho-
wawczego: „Wychowanie do 
wartości” oraz przeprowa-
dzonych konkursów o tema-
tyce rodzinnej. Po powitaniu 
przez dyrektor Annę Żelaw-
ską wszystkich zebranych  
i odśpiewaniu hymnu szkoły, 
nastąpiła część artystycz-
na. Na początku swój talent 
zaprezentował Teatr Tań-
ca „Dzieci Krakowa” pod 
fachowym okiem Violetty 
Dziki oraz uczestnicy zajęć 

Na scenie było barwnie i kolorowo

fo
t.
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. 
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Lp. Lokalizacja punktów
1. Biblioteka - „Jordanówka”,

ul. Na Błonie 

2. Pawilon Market Punkt - pętla
os. Widok

3. Pawilon Market Punkt - w pobliżu 
klubu „Jordanówka”

4. Kiosk Ruchu ul. Na Błonie 13

5. Administracja SM „Widok” 
ul. Na Błonie 7

6. Klub Seniora ul. Zapolskiej

7. Klub Seniora Niewidomego
ul. Bandtkiego

8. Apteka ul. Rydla

9. Apteka ul. Bronowicka (w pasażu)

10. Cukiernia Lisicki ul. Bronowicka

11. Pawilon handlowy Bronowicka – 
przy pasażu

12. Dwa sklepy spożywcze ul. Przyby-
szewskiego/Bronowicka

13. Kiosk ul. Rydla/Zaczarowane Koło

14. Sklep ul. Balicka 
(przy nowych blokach)

15. Przychodnia ul. Wierzyńskiego

16. Sklep ul. Tetmajera,
przy nowym osiedlu

17. Klub Kultury „Mydlniki”

18. Bronowianka recepcja

19. Sklep na nowym osiedlu
ul. Łupaszki

20. Mydlniki ul. Balicka 196 kiosk
(rejon ALPHA)

21. Mydlniki kiosk przy pętli MPK

22. Mydlniki sklep ul. Balicka 252

23. Pawilon Jubilat Widok-Zarzecze – 
Machaya

24. ul. Władysława Żeleńskiego/Kato-
wicka sklep

25.
Kiosk ruchu przy placu targowym 
na wylocie ul. Rydla – skrzyżowa-

nie z ul. Jadwigi z Łobzowa

26.
Kiosk na przystanku MPK przy 

skrzyżowaniu ul. Bronowickiej z ul. 
Piastowską (przystanek Głowackie-

go w stronę miasta)

27. Biuro Dzielnicy - ul. Zarzecze

Tam znajdziesz
"Gazetę Bronowicką"

tańca towarzyskiego pod okiem Jolan-
ty Wojciechowskiej. Następnie Alicja 
Sułkowska-Dygut przedstawiła wyni-
ki konkursów: literackiego – „Rodzi-
na na wesoło” i plastycznego „Rodzina  
w karykaturze”, którego laureatami zo-
stali: Małgorzata Podlecka z klasy VI 
i jej brat Adrian, Karolina Kozik z kl. 
I c z bratem Krzysztofem oraz Kamila 
Musiał z klasy III b. Po ogłoszeniu wy-
ników konkursów, nagrodzeni ucznio-
wie recytowali swoje utwory. Wszystkie 
prace zostały wystawione w holu szko-
ły. Jak co roku, najbardziej oczekiwa-
nym punktem programu była mini 
lista przebojów w wykonaniu naszych 
uczniów. Część artystyczną zakończył 
występ „Chóru Chłopięcego” z Filhar-
monii Krakowskiej pod dyrekcją Pro-
fesor Lidii Matynian oraz chóru szkol-
nego pod kierunkiem Roberta Pazery. 
Konferansjerki, Agnieszka Nita i Ali-
cja Sułkowska-Dygut dbały o sprawny 
przebieg całego festynu.

Równocześnie z występami sce-
nicznymi, odbywały się rozgrywki 
sportowe. 

Nauczyciel wychowania fizycz-
nego, Krzysztof Biernacki sędziował 
mecz, w którym zmierzyli się rodzice 
z uczniami, a na sąsiednim boisku in-
struktorzy szkoły tenisa „Krak Tenis” 
prowadzili zabawy sportowe i konku-
rencje rodzinne. W sali gimnastycznej 
zebrali się zwolennicy tańca towarzy-
skiego, breakdance, gimnastyki arty-
stycznej oraz wschodnich sztuk walki. 
W taekwondo niepodzielnie królował  
Sebastian Porębski wraz ze świetnie 
przygotowaną ekipą.

Występom i rozgrywkom sporto-
wym towarzyszyły inne atrakcje, takie 
jak: kiermasz książki, loteria fantowa, 
malowanie twarzy i sklepik z biżuterią. 
Ci, których „dopadł” głód, mogli posi-
lić się pysznościami z grilla lub skosz-
tować konkursowych ciast i sałatek  
w bufecie.

Na zakończenie podsumowano 
wyniki przeprowadzonych konkursów 
i rozdano nagrody.

Atrakcji nie brakowało, pogoda 
dopisała, wszyscy świetnie się bawili  
i wracali do domów w doskonałych na-
strojach. Do zobaczenia za rok.

Koszty zajęć pokrywane są z budżetu obywatelskiego

Planowane rozpoczęcie:

1 CZERWCA
GDZIE I KIEDY?
Spotkania odbywać się będą
w Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3, 
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZINACH 19:00-21:00

CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ?
Wystarczy zapisać się na listę uczestników.

CEL PROJEKTU:
Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców 

oraz zapoznanie ich ze światem tańca towarzyskiego.

KLUB KULTURY MYDLNIKI
ul. Balicka 289,
tel. 12 637 97 12
dodatkowe informacje: 602 57 67 50

ZAPISY: 

▷◁

O zmianach punktów kolportażu będziemy
informować Państwa na bieżąco.



18

Dzień Patrona 

Wśród patronów szkół bro-
nowickich mamy Włodzi-

mierza Tetmajera, króla Jana III So-
bieskiego, ks. Józefa Tischnera, Stani-
sława Wyspiańskiego i patrona naszej 
szkoły Lucjana Rydla. Jego imię nada-
no szkole w 1970 roku dla uświetnie- 
nia 100. rocznicy urodzin poety. 

Lucjan Rydel był człowiekiem nie-
zwykłym. W życiu przyświecały mu 
trzy wartości: dobro, prawda i otwar-
tość na innych ludzi. 15 maja, podczas 
uroczystego apelu uczniowie klasy 3 a 
i klasy 3 b przybliżyli sylwetkę patrona 
szkoły. 

Uczeniowie klasy 3 a: Tomasz Je-
sionek znakomicie wcielił się w postać 
Rydla, a Martyna Dyczkowska, tro-
chę nieśmiała, jasnowłosa, odegrała 
rolę Jadwigi Mikołajczykówny – żony 
poety. Społeczność szkolna  obejrzała  
oczepiny, którym towarzyszyły ludo-
we przyśpiewki. Duża grupa uczniów 
stanowiła gości weselnych. Ucznio-
wie klasy 3 b brawurowo  zatańczyli 
Krakowiaka, przygotowanego przez 
wychowawcę Małgorzatę Wcisło. By 
przybliżyć twórczość Lucjana Rydla, 

URSZULA STANISZEWSKA
Nauczyciel SP 93

uczniowie klasy 3 a w pięknej scenerii, 
z wdziękiem i dużym zaangażowaniem 
odegrali „Bajkę o Kasi i królewiczu”, 
pod opieką wychowawcy Urszuli Sta-
niszewskiej. Klasy 4-6 uroczystość ob-
chodu Dnia Patrona uświetniły wysta-
wieniem fragmentu dramatu „Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego, pod czuj-
nym okiem polonistki Haliny Pawłow-
skiej-Mirgi.

Nasze szkolne święto zaszczyci-
li swoją obecnością: przewodniczący 
Rady Dzielnicy VI Bogdan Smok i licz-
ne grono rodziców. Dyrekcja szkoły – 
Maciej Guzikowski i Jolanta Piotrow-
ska podziękowali uczniom i nauczy-
cielom za przygotowanie uroczystości 
upamiętniającej patrona naszej szkoły.

Dzień 
Przedsiębiorczości 

Dnia 25 marca 2015 r. ucznio-
wie XVII Liceum Ogólno-

kształcącego uczestniczyli w 12. edycji 
Programu pod Honorowym Patrona-
tem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski 
„Dzień Przedsiębiorczości”. Organi-
zatorem tego ogólnopolskiego przed-
sięwzięcia jest Fundacja Młodzieżo-
wej Przedsiębiorczości w Warszawie  
(A Member of JA Worldwide), za co 
otrzymała pierwszą nagrodę w kon-
kursie na Najlepszą Inicjatywę Oby-
watelską Pro Publico Bono w kategorii 
Inicjatywy Edukacyjne.

Jest to program skierowany do 
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych, organizowany za pośrednictwem  
Internetu. Uczniowie mają szanse 

uczestniczenia w spotkaniach, sprzyja-
jących podejmowaniu trafnych decyzji 
w planowaniu dalszej drogi edukacyj-
nej i zawodowej.

Dzień Przedsiębiorczości odbyli-
śmy we współpracy z jednym z krakow-
skich banków. Uczniowie mieli szansę 
poznania pracowników firmy, którzy 
w wyczerpujący sposób opowiedzieli 
o pracy w tej instytucji. Dzięki temu 
mogli zweryfikować własne wyobra-
żenia o przebiegu rozmowy kwalifika-
cyjnej, wymaganych umiejętnościach  

IZABELA MARCINKOWSKA SERWATKA

ALEKSANDRA GĄSIOR
Psycholog szkolny

Uczennica kl. I A

i kompetencjach, za-
kresie obowiązków  
i sposobie ich wypeł-
niania. 

Młodzież zada-
wała mnóstwo py-
tań, ponieważ takie 
spotkanie stwarzało 
możliwość bezpo-
średniego kontak-
tu ze specjalistami  
w swojej dziedzinie. 
Kilka godzin spę-
dzonych w banku 

przyniosło uczniom wiele doświadcze-
nia i praktycznej wiedzy o zawodzie 
doradcy bankowego, doradcy kredyto-
wego, decydenta oraz dyrekcji. 

Miła i przyjazna atmosfera panu-
jąca wśród gospodarzy zainspirowała 
uczniów do ciekawych przemyśleń na 
temat dalszej edukacji i przyszłej pracy. 

Pod adresem naszych przyszłych 
maturzystów zebraliśmy wiele cie-
płych słów za które bardzo dziękujemy. 
Wszyscy mile zapamiętają to spotkanie

Uczniowie odegrali „Bajkę o Kasi i królewiczu” 

Młodzież XVII LO wraz ze Szkolnym Koordynatorem Dnia 
Przedsiębiorczości 2015 podczas wizyty w banku
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Zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas ich pobytu w przed-

szkolu jest jednym z najważniejszych 
i jednocześnie najtrudniejszych, wie-
lowymiarowych zadań. Jesienią 2014 
roku placówka zyskała nowe możli-
wości do zwiększenia komfortu i bez-
pieczeństwa swoich wychowanków. 
Przeprowadzono termomodernizację 
budynku przy ul. Jabłonkowskiej 29 A. 
Firma przeprowadzająca modernizację 
została wyłoniona przez Zespół Eko-
nomiki Oświaty w drodze przetargu. 
Wartość robót wyniosła 316 294,62 zł  
i koszt ten prawie w całości został po-
kryty przez Radę Dzielnicy VI. Dzięki 

CIEPLEJ I PIĘKNIEJ
W AKADEMII ZIELONEGO MISIA

sfinalizowaniu robót przed rozpoczę-
ciem mrozów, przedszkolaki spędziły 
zimę w ciepłych i przyjaznych salach. 
Budynek zyskał świeży, zielony ko-
lor, który wspaniale komponuje się  
z przedszkolnym ogrodem, stanowiąc 
jednocześnie wizytówkę osiedla.

Akademia Zielonego Misia dzię-
kuje Zarządowi i Radzie Dzielnicy VI 
za przyznanie tak znacznych środków 
finansowych na przeprowadzenie re-
montu. Przyczyniło się to podniesienia 
standardu i polepszenia estetyki pla-
cówki. Za sprawą renowacji budynku, 
Samorządowe Przedszkole Nr 38 jest 
jeszcze lepiej przygotowane do tego, aby 
z radością powitać w swoich progach 
kolejne pokolenia przedszkolaków. 

Samorządowe Przedszkole Nr 38 jest dwubudynkową placówką, w której co-
dziennie uczy się, rozwija swoje zainteresowania i bawi ponad 200 dzieci za-
mieszkujących Bronowice Małe i okolice.
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Nowa elewacja przedszkola z perspektywy

URSZULA TYRAŁA
Przedszkole nr 38

▷◁

Na obiektach KS „Bronowian-
ki” Kraków 24.04.2105 r. od-

było się otwarcie nowoczesnego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią oraz trzech 
kortów do tenisa ziemnego w miejscu, 
gdzie poprzednio był jeden kort oraz 
boisko boczne.

W uroczystościach udział wzięli: 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kra-
kowa ds. sportu – Janusz Kozioł, Dy-
rektor Wydziału Sportu Urzędu Mia-
sta Krakowa – Barbara Mikołajczyk, 
Z-ca Dyrektor Wydziału Sportu Urzę-
du Miasta Krakowa – Paweł Opach, 
Przewodniczący Komisji Sportu Urzę-
du Miasta Krakowa – radny Tomasz 
Urynowicz, Dyrektor SMS – Mirosław 
Gilarski, Prezes Małopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej – Ryszard Niemiec, 
Przewodniczący Rady Trenerów Mało-
polskiego Związku Piłki Nożnej – Lu-
cjan Franczak, Przewodniczący Rady  
i Zarządu Dzielnicy VI – radny Bogdan 
Smok, Przewodniczący Komisji Sportu 
Dzielnicy VI – Wojciech Borkowski, 
Kierownik Działu Zarządzania obiek-
tów sportowych ZIS – Andrzej Mazur, 
oraz inwestorzy – na czele z Wicepre-
zesem Tomaszem Ostafinem.

Byli także przedstawiciele me- 
diów – prasy i Polskiego Radia Kraków 
oraz Prezes Klubu Kazimierz Skrzy-
pek, Wiceprezes Klubu Marek Kaczor, 
członkowie Zarządu, pracownicy oraz 
młodzież, która po zakończeniu otwar-
cia rozegrała turniej piłki nożnej

Wyżej wymienione obiekty były 
budowane z troski o naszą młodzież tre-
nującą w klubowej szkółce piłkarskiej, 
do której należy ponad 300 dziewcząt 
i chłopców, aby mogli rozwijać i podno-
sić swoje umiejętności piłkarskie.

Nowo wybudowane obiekty klu-
bowe poświęcił Proboszcz Parafii pw. 
Świętego Kantego, a następnie w ra-
mach otwarcia obiektów zostały prze-
cięte wstęgi.

Zaproszeni VIP jako pierwsi strze-
lali do bramki oraz grali na kortach.

NOWE KORTY
I NOWE BOISKO
"BRONOWIANKI"

[ksb]
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Na obiektach KS "Bronowianka" powstało nowe boisko, z nowoczesną nawierzchnią
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Świąteczne
     Wspomnienie...

Konkurs Palm Wielkanocnych w Mydlnikach

W Niedzielę Palmową 29 mar-
ca br. w parafii Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy Kraków – My-
dlniki, po mszy świętej o godz. 10:30 
został rozstrzygnięty jubileuszowy, bo 
już dziesiąty Konkurs Palm Wielka-
nocnych. 

FELIKS FEDOR

BARBARA MISZCZYK

Konkurs Palm w Mydlnikach
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Tak jak w poprzednich latach 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
– udział wzięło około setki dzieci. Na-
grody ufundowała Rada Dzielnicy VI. 
Jury konkursu w składzie: Iwona Ol-
czyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
138, Anna Żelawska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 50 i członkowie Ak-
cji Katolickiej: Krystyna Piotrowska,  

Tadeusz Łuszczek, Feliks Fedor, Wan-
da Sikora dokonało oceny palm. 

Kościół Parafialny w Mydlnikach 
góruje nad całą okolicą, zbudowany jest 
na miejscu dawnego dworu hr. Darow-
skich z lat 1600 do 1975 r. Konkurs 
Palm i wspaniały widowiskowo pochód 
z palmami całymi rodzinami po parku 
przykościelnym, na cześć i pamiątkę 
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy jest 
piękną tradycją w której warto brać 
udział.

Parafia Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Krakowie Mydlnikach za-
prasza do konkursu palm i wspólnego 
świętowania w przyszłym roku.

Wyniki konkursu:
I nagroda – praca zbiorowa: Zosia Matysiak, 
Iga Michalik, Tomek Roliński, Patryk i Szymon 
Wójtowicz, Mateusz, Maciej i Witek Tischner 
z Rodzicami; 
II nagroda – Julia i Mikołaj Szeląg, Grzegorz 
Tworek;
III nagroda – przyznano dwie trzecie nagrody: 
Gabriela Kromka; Szymon i Łukasz Goch; 
Dwa wyróżnienia: Małgorzata Sanicka 
za pracochłonność; Mateusz Starowicz za 
wysokość. 
W dalszej kolejność zostały przyznane na-
grody, w zależności od wysokości wykona-
nych palm, dla następujących osób: Kuba 
Tomasiewicz, Gabrysia i Ania Pałka, Bartosz 
i Ola Kotek, Marcin Parszywka, Justyna Gło-
wacka, Dorian Opaczko, Jakub i Paweł Wój-
towicz, Maciej i Zosia Morys, Dominika Bu-
rza, Kinga Skulska, Benedykt Kalisz, Antosia 
Walczyk, Antoś Kalisz, Antoś Tomasiewicz, 
Adaś Nowak, Karolina Starowicz, Maja Bojm, 
Tomasz Dybiec, Zuzia Groszek, Jan i Mateusz 
Buff, Julianna Zięcina, Julia Żelawska.

▷◁
Konkurs Na Najładniejszą Pisankę

W Wielką Sobotę, jak co roku 
w parafii pw. św. Antoniego 

z Padwy, odbyło się uroczyste poświę-
cenie „koszyczków”. Stało się ono już 
tradycją, wpisaną w coroczne obchody 
Świąt Wielkanocnych w Bronowicach 
Małych, a należy pamiętać, że historię  
i tradycję tworzą głównie ludzie. Lu-
dzie tacy, jak na przykład ks. Antoni 
Gigoń, oddany mieszkańcom wikariusz 
eksponowany parafii Mariackiej, który 
zamieszkał w Bronowicach Małych na 
Rydlówce w 1942 r., u Heleny i Zdzi-
sława Rydlów. Od samego początku 
bardzo poważany i akceptowany przez 
mieszkańców, w trudnych wojennych  

Laureaci konkursu
na najładniejszą pisankę:
Przedszkolaki i Zerówka:
Kacper Konik
Klasy I – III 
1. miejsce – Anita Szumiec, Natalia Miszczyk
2. miejsce – Wiktor Piwowarski
3. miejsce – Borys Adamek, Bartosz Szałapski
Klasy IV – VI
1. miejsce – Monika Górska
2. miejsce – Natalia Przeniosło
3. miejsce – Ignacy Herman, Oskar Piwowarski
Młodzież gimnazjalna i licealna:
1. miejsce – Anastazja Samorska
2. miejsce – Magda Jaśkowiec
3. miejsce – Angelika Maciejewska
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kon-
kursu i zapraszamy za rok.

i powojennych czasach stał się ich opie-
kunem duchowym i animatorem życia 
religijnego i społecznego wsi. 

Dlatego mamy nadzieję, że dorocz-
ny konkurs na najładniejszą pisankę, 
który odbył się po poświęceniu pokar-
mów, przez ks. proboszcza Mariana 
Bylicę, również wpisze się w historię 
społecznego życia parafii i przyczyni 
do budowy wspólnoty, zarówno para-
fialnej jak i sąsiedzkiej. 

Konkurs, jak zawsze, skierowany 
był do dzieci i młodzieży, a także do-
rosłych, którzy chcą spróbować swoich  
sił w świątecznej, artystycznej rywali-
zacji.

W konkursie wzięło udział ponad 
50 uczestników. Komisja Konkursowa 
w składzie: Alicja Sułkowska-Dygut, 

▷◁

Anna Samek-Bugno i Magdalena Dy-
ras wyróżniła zgłoszone prace w nastę-
pujących kategoriach:
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Pierwsza sesja Rady Dzielnicy 
VI obecnej kadencji odbyła się  

16 grudnia ubiegłego roku. Podję-
to wówczas jedną uchwałę w spra-
wie wyboru Przewodniczącego Za- 
rządu Dzielnicy VI Bronowice 
(UCHWAŁA Nr I/1/2014). 

Do tej pory odbyło się dziesięć se-
sji, na których radni podjęli następują-
ce uchwały:

II sesja Rady Dzielnicy VI
(30 grudnia 2014 r.)

UCHWAŁA Nr II/2/2014 w sprawie wy-
boru Zastępcy Przewodniczącego Za-
rządu Dzielnicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr II/3/2014 w sprawie okre-
ślenia liczby członków Zarządu Dziel-
nicy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr II/4/2014. w sprawie wy-
boru członka Zarządu Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/5/2014 w sprawie wybo-
ru członka Zarządu Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/6/2014 w sprawie wybo-
ru członka Zarządu Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/7/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Informacji i Promocji 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/8/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/9/2014 w sprawie powo-
łania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielni-
cy VI.
UCHWAŁA Nr II/10/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Praworządności i Bez-
pieczeństwa Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/11/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Gospodarki Komu-
nalnej Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/12/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/13/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Edukacji Rady Dziel-
nicy VI.
UCHWAŁA Nr II/14/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr II/15/2014 w sprawie po-
wołania Komisji Kultury i Sztuki Rady 
Dzielnicy VI.

UCHWAŁA Nr II/16/2014 w sprawie wa-
runków zabudowy dla inwestycji: „Budo-
wa budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Lindego 1 w Krakowie”. 
UCHWAŁA Nr II/17/2014 w sprawie wa-
runków zabudowy dla inwestycji: „Bu-
dowa budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. Bolesława Wallek-
-Walewskiego w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr II/18/2014 w sprawie wa-
runków zabudowy dla inwestycji: „Bu-
dowa budynku mieszkalno-usługowe-
go wielorodzinnego przy ul. Bronowic-
kiej w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr II/19/2014 w sprawie wa-
runków zabudowy dla inwestycji: „Bu-
dowa dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Hamernia  
w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr II/20/2014 w sprawie 
warunków zabudowy dla inwestycji: 
„Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Lea w Krakowie”.

III sesja Rady Dzielnicy VI
(9 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA Nr III/21/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Gospodarki Ko-
munalnej Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/22/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/23/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego Komisji Infor-
macji i Promocji Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/24/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Sportu i Rekre-
acji Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/25/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego Komisji Pra-
worządności i Bezpieczeństwa Rady 
Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/26/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Zagospodaro-
wania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/27/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego Komisji Edu-
kacji Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/28/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Kultury i Sztuki 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr III/29/2015 w sprawie wy-
boru Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej Rady Dzielnicy VI.

IV sesja Rady Dzielnicy VI
(30 stycznia 2015 r.)

UCHWAŁA Nr IV/30/2015 w sprawie 
upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI 
Bronowice do wyboru przedstawicieli 
Dzielnicy do uczestniczenia w komi-
sjach.
UCHWAŁA Nr IV/31/2015 w sprawie ko-
rekty Uchwały Nr III/21/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 9 stycz-
nia 2015 r. w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr IV/32/2015 w sprawie ko-
rekty Uchwały Nr III/22/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 9 stycz-
nia 2015 r. w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr IV/33/2015 w sprawie ko-
rekty Uchwały Nr III/24/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 9 stycz-
nia 2015 r. w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dziel-
nicy VI.
UCHWAŁA Nr IV/34/2015 w sprawie 
korekty Uchwały Nr III/26/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
9 stycznia 2015 r. w sprawie wybo- 
ru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Zagospodaro- 
wania Przestrzennego i Ochrony  
Środowiska Rady Dzielnicy VI Bro- 
nowice.
UCHWAŁA Nr IV/35/2015 w sprawie ko-
rekty Uchwały Nr III/28/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 9 stycz-
nia 2015 r. w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Komisji Kultury i Sztuki Rady Dziel- 
nicy VI.
UCHWAŁA Nr IV/36/2015 w sprawie 
określenia wysokości środków finan-
sowych przeznaczonych do rozdyspo-
nowania w ramach Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2016.
UCHWAŁA Nr IV/37/2015 w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwesty-
cyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej DN/ID800 w ul. Godlew-
skiego.
UCHWAŁA Nr IV/38/2015 w sprawie  
wydania negatywnej opinii dla ko-
munalizacji drogi osiedlowej osiedla  
Zielone Tarasy z wjazdem do ul. Kato-
wickiej.

SESJE RADY
DZIELNICY VI 
W 7. KADENCJI
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V sesja Rady Dzielnicy VI
(24 lutego 2015 r.)

UCHWAŁA Nr V/39/2015 w sprawie po-
nownego zawarcie umowy najmu loka-
lu socjalnego.
UCHWAŁA Nr V/40/2015 w sprawie wybo-
ru wiceprzewodniczącego Komisji In-
formacji i Promocji Rady Dzielnicy VI. 
UCHWAŁA Nr V/41/2015 w sprawie wy-
boru wiceprzewodniczącego Komisji 
Edukacji.
UCHWAŁA Nr V/42/2015 w sprawie wska-
zania kandydatów na członków Dziel-
nicowego Zespołu Koordynacyjnego. 
UCHWAŁA Nr V/43/2015 w sprawie wy-
znaczenia pasów dla rowerzystów na ul. 
Piastowskiej na północnym odcinku.
UCHWAŁA Nr V/44/2015 w sprawie roz-
dysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy VI na rok 2015.
UCHWAŁA Nr V/45/2015 w sprawie wy-
znaczenia kontrapasu dla rowerzystów 
na ul. Zarzecze.
UCHWAŁA Nr V/46/2015 w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy dla 
inwestycji która będzie realizowana  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
Osiedle Jurajskie 3- etap II.
UCHWAŁA Nr V/47/2015 w sprawie po-
działu środków finansowych na „Ob-
sługę Dzielnic”.
UCHWAŁA Nr V/48/2015 w sprawie 
wniosku do Prezydenta Miasta Krako-
wa dot. wprowadzenia do WPF i WPI, 
zadań inwestycyjnych planowanych 
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji  
w roku 2015.
UCHWAŁA Nr V/49/2015 w sprawie 
wniosku do Prezydenta Miasta Krako-
wa dot. wprowadzenia do WPF i WPI 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji  
w latach 2015-2016.
UCHWAŁA Nr V/50/2015 w sprawie 
wniosku do Prezydenta Miasta Krako-
wa dot. wprowadzenia do WPF i WPI 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji  
w latach 2015-2017.
UCHWAŁA Nr V/51/2015 w sprawie 
wniosku do Prezydenta Miasta Krako-
wa dot. wprowadzenia do WPF i WPI 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI do realizacji  
w latach 2015-2016.
UCHWAŁA Nr V/52/2015 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice w sprawie po-
wołania Komisji Informacji i Promocji 
Rady Dzielnicy VI.

VI sesja Rady Dzielnicy VI
(5 marca 2015 r.)

UCHWAŁA Nr V/53/2015 w sprawie 
opinii do projektu uchwały Rady Mia-
sta Krakowa w sprawie wykazu dróg, 
obiektów i terenów, na których realizo-
wane są zadania Dzielnicy VI.

VII sesja Rady Dzielnicy VI
(20 marca 2015 r.)

UCHWAŁA Nr VII/54/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VII/55/2015 w sprawie 
skanalizowania ul. Pamiętnej.
UCHWAŁA Nr VII/56/2015 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Sportu i Rekre-
acji Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr VII/57/2015 w sprawie 
uchylenia Uchwały III/28/2015.
UCHWAŁA Nr VII/58/2015 w sprawie 
uchylenia Uchwały III/29/2015.

VIII sesja Rady DzielnicyVI
(2 kwietnia 2015 r.)

UCHWAŁA Nr VIII/59/2015 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Sportu i Rekre-
acji Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr VIII/60/2015 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczącego Komisji Kultury i Sztuki 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr VIII/61/2015 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego i Wice-
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Dzielnicy VI.
UCHWAŁA Nr VIII/62/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2015.
UCHWAŁA Nr VIII/63/2015 w sprawie 
opinii dotyczącej projektów stałej or-
ganizacji ruchu wyznaczenia kontra-
pasów na ul. Zarzecze i G. Zapolskiej  
w Krakowie.
UCHWAŁA Nr VIII/64/2015 w sprawie 
przyjęcia dzielnicowego programu 
pn. ”Dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych”.
UCHWAŁA Nr VIII/65/2015 w sprawie 
przyjęcia dzielnicowego programu pn. 
”Dzielnicowy program ochrony zdro-
wia i profilaktyki zdrowotnej”.
UCHWAŁA Nr VIII/66/2015 w sprawie 
przyjęcia dzielnicowego programu 

pn. ”Dzielnicowy program wspiera-
nia działalności miejskich placówek: 
oświaty, kultury, sportu, pomocy spo-
łecznej, zdrowia”.
UCHWAŁA Nr VIII/67/2015 w sprawie 
postulatu do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
„Bronowice – Wesele” przed jego spo-
rządzeniem.
UCHWAŁA Nr VIII/68/2015 w sprawie 
połączenia drogowego ul. Katowickiej 
z ul. Radzikowskiego i Armii Krajowej.
UCHWAŁA Nr VIII/69/2015 w sprawie 
wyjazdu z projektowanych budynków 
na ul. Katowicką.
UCHWAŁA Nr VIII/70/2015 w sprawie 
kontynuacji zadania pn. „Budowa  
i przebudowa dojścia do budynków 
mieszkalnych wraz z miejscami par-
kingowymi przy ul. Rydla” ujętego  
w WPF i WPI.

IX sesja Rady Dzielnicy VI
(23 kwietnia 2015 r.)

UCHWAŁA Nr IX/71/2015 w sprawie przy-
jęcia rocznego sprawozdania z działal-
ności Zarządu Dzielnicy VI w 2014 r. 
UCHWAŁA Nr IX/72/2015 budowa i prze-
budowa infrastruktury technicznej 
oraz budowa ścieżki rowerowej i chod-
nika przy ul. Armii Krajowej.
UCHWAŁA Nr IX/73/2015 przebudowa 
infrastruktury technicznej, przebudo-
wa ul. Rydla wraz z ul. Radzikowskiego 
i ul. Głowackiego.
UCHWAŁA Nr IX/74/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
na rok 2015.
UCHWAŁA Nr IX/75/2015 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr V/49/2015 Rady 
Dzielnicy VI z dnia 24.02.2015 r.
UCHWAŁA Nr IX/76/2015 w sprawie po-
nownego zawarcie umowy najmu loka-
lu socjalnego.
UCHWAŁA Nr IX/77/2015 w sprawie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa.

X sesja Rady Dzielnicy VI 
(5 maja 2015 r.)

UCHWAŁA Nr X/78/2015 w sprawie 
wniosków do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Rejon Fortu Bronowice”.

Szczegółowa treść uchwał do wglądu na stronie 
internetowej Dzielnicy VI:  www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biuletynie informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa: 
www.bip.krakow.pl oraz w biurze Dzielnicy VI.

▷◁
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