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Życzenia

Niech ten kruchy opłatek zjednoczy Nas  
przy świątecznym stole. 

Niech ciepło rodzinnej atmosfery świątecznych dni 
ogrzewa Nas przez kolejny rok.

Niech jedność wigilijnej wieczerzy trwa jak najdłużej. 
Niech spełniają się życzenia te wypowiedziane  

i niewypowiedziane, a Nowy Rok przyniesie nowe 
nadzieje i nowe możliwości.

Redakcja

KOLĘDA
Pogubione gdzieś nadzieje
W smutku serce nam truchleje
Śniegu płatki fruną białe
Kryją serca obolałe

Ty co głuszysz oceany
Który głosy nasze słyszysz
Niech modlitwy naszej gotyk
Niesie nam miłości dotyk

Rodzisz nam się wielokrotnie
Z każdym mgnieniem naszych powiek
Błogosławisz swą Osobą
Twoja dobroć przyszła z Tobą

Wiara w każdym tyglu serca
Czterolistna koniczyna
Zstąpił Bóg płynie wieść żywa
Nieś się kolędo szczęśliwa

Boże któryś świat wybawił
Siądź do świątecznego stołu
Dzienne światło blaskiem Boga
Tam gdzie jesteś gaśnie trwoga

Hej kolęda, kolęda…

Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
przepełnionych radością i miłością,
spędzonych w gronie najbliższych,  

przy blasku wigilijnej świecy i kolęd  
życzy mieszkańcom   

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice.

Prosimy też przyjąć serdeczne życzenia na Nowy Rok  
zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".

Cyprian Kamil Norwid

Józef Janczewski
z tomiku wierszy pt. "Zawirowanie barw, 
 czyli przyłapane słowa", Kraków 2006
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Życzenia

Bronowickie Spotkanie Opłatkowe
Rada i Zarząd Dzielnicy VI

zapraszają na Mszę Świętą w intencji Mieszkańców Dzielnicy

w dniu 17 stycznia 2010 roku o godzinie 18.00

w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1.

Po Mszy św. zapraszamy do wysłuchania koncertu kolęd  

w wykonaniu chóru „Schola Cantorum Mydlnicensis”  

i do wspólnych życzeń noworocznych.

„…BÓG SIĘ RODZI…”
W ten wigilijny wieczór
trzymając opłatek w ręce
patrzysz w płonącą świecę
bo tylko ona przy tobie – nikt więcej

Tylu odeszło… ktoś sam zostawił…
tak trudno przewidzieć życie
niech świeca płonie i łzy osusza
to Betlejem w tobie – tę świętą tajemnicęWIGILIA 

Dzień inny od wszystkich dni
Udziela się nastrój oczekiwania
Świątecznie pomieszane zapachy
Czas choinki przystrajania.

Staramy się być uprzejmi
Nawzajem w takiej chwili
Aby po pierwszej gwiazdce
Razem zasiąść do wigilii.

Wspólna modlitwa zobowiązuje
Do uroczystej oprawy
Później opłatek, wspólne życzenia
I obietnica poprawy.

Każdy odczuwa, jakby był lepszy
Tak zespolony wśród bliskich
I chociaż szczęścia nic nie zakłóca
To jednak myślę o wszystkich.

KOLĘDA
Pogubione gdzieś nadzieje
W smutku serce nam truchleje
Śniegu płatki fruną białe
Kryją serca obolałe

Ty co głuszysz oceany
Który głosy nasze słyszysz
Niech modlitwy naszej gotyk
Niesie nam miłości dotyk

Rodzisz nam się wielokrotnie
Z każdym mgnieniem naszych powiek
Błogosławisz swą Osobą
Twoja dobroć przyszła z Tobą

Wiara w każdym tyglu serca
Czterolistna koniczyna
Zstąpił Bóg płynie wieść żywa
Nieś się kolędo szczęśliwa

Boże któryś świat wybawił
Siądź do świątecznego stołu
Dzienne światło blaskiem Boga
Tam gdzie jesteś gaśnie trwoga

Hej kolęda, kolęda…

Eligiusz Dymowski

Antoni Góral
wiersz napisany i nadesłany przez Czytelnika

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice
    Bogdan Smok

Cyprian Kamil Norwid

Józef Janczewski
z tomiku wierszy pt. "Zawirowanie barw, 
 czyli przyłapane słowa", Kraków 2006

Wigilia 2008



4

Gazeta Bronowicka
Wydarzenia

Maciej Naglicki

fo
t.

 I
lo

n
a 

S
tu

s

Wręczanie nagród

Występ młodych artystów

Prawda zawarta w tytule może się od-
nosić również do człowieka. Oto 5 grud-
nia br. w Klubie Kultury „Mydlniki” miał 
miejsce II Festiwal Artystyczny Twórców  
i Grup Integracyjnych FATIGI ‘2009. Jego 
uczestnikami są twórcy, których nazywa-
my „sprawnymi inaczej”, wyrażający swój 
świat i przeżycia poprzez różne formy sztu-
ki. Także te grupy artystyczne, w których 
wspólnie działają z osobami pełnospraw-
nymi.

Tym razem akces do Festiwalu zgłosiło 
ok. 100 twórców. Dominowały formy te-
atralne i muzyczne. Zaprezentowano tak-
że zestawy fotogramów, taniec towarzyski, 
poezję własną i recytacje. W blisko trzygo-
dzinnym przeglądzie, zarazem koncercie 
finałowym, kolejny raz pokazano, że ta-
lent, wrażliwość artystyczna i chęć poka-
zania swej wartości jest dana wszystkim, 
że ułomność fizyczna, bądź psychiczna 
nie jest przeszkodą w kreowaniu światów, 
które są dane tylko nielicznym. I choć po-
ziom artystyczny prezentacji był napraw-
dę wysoki, to przecież zasadność i wartość 
tego typu spotkań i przeglądów realizuje 
się w zupełnie innych obszarach „bycia 
człowiekiem”. Podkreślił zresztą owe cele w 
swoim wystąpieniu przewodniczący Rady  

"BRYLANT ZE SKAZĄ JEST TYM 
CENNIEJSZY"

i Zarządu Dzielnicy VI, Bogdan Smok. Zaś organizatorami przed-
sięwzięcia, oprócz Rady Dzielnicy VI Bronowice, byli Klub Kultu-
ry „Mydlniki” oraz Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe „Pro 
Edukatione”. Kolejny też raz, przedstawiciele tychże, jako juro-
rzy, uznali iż zwycięzcami są wszyscy, którzy przełamali swój ból, 
cierpienie i ułomność. Zatem nagrody ufundowane przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice otrzymali wszyscy uczestnicy FATIGI 
‘2009.
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Wydarzenia

Poczet sztandarowy

Dyrektor SP nr 138 Iwona Olczyk odbiera sztandar z rąk przewod-
niczącego Rady Dzielnicy VI Bogdana Smoka

Akademia z okazji jubileuszu i 40-lecia nadania imienia Szkole

Występy uczniów 
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Ewa Kuhn – Dyczkowska

Na XXXVII sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła 
się 26 listopada podjęto dwie uchwały. 
Pierwsza z nich (uchwała nr XXXVII/325/2009), 
pozytywnie zaopiniowana przez radnych, dotyczy-
ła ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  
pn. „Budowa oświetlenia (słupów oświetleniowych  
i wewnętrznej linii zasilającej) boiska i kortów przy  
ul. Zarzecze". 
Druga (uchwała nr XXXVII/326/2009) natomiast  
dotyczyła usunięcia pionowego znaku zakazu B-1 
(zakaz ruchu w obu kierunkach) na wjeździe do SP  
nr 93, przy ul. Szlachtowskiego z ul. Młodej Polski.

SESJA XXXVII

W dniu 26 listopada 2009 w Szkole Podstawowej 
nr 138 odbyła się uroczystość związana z 130-leciem 
istnienia szkoły i 40-leciem nadania jej imienia Pol-
skich Wojsk Lotniczych. Rozpoczęła się od odśpiewa-
nia hymnu szkoły i przywitania przybyłych gości, po 
czym wszyscy przeszli do kościoła na mszę św., po 
której został poświęcony sztandar szkoły ufundowany 
przez Dzielnicę VI miasta Krakowa. 

Oficjalne przywitanie i część artystyczna odbyła się 
w Klubie Kultury – Mydlniki. 
Obchody święta naszej szkoły zaszczycili swą obec-
nością przedstawiciele władz miasta Krakowa, Kura-
torium Oświaty, Zespołu Ekonomiki Oświaty, Rady  
i Zarządu Dzielnicy VI, Wojska Polskiego oraz inni za-
proszeni goście współpracujący ze szkołą.
Nasi uczniowie i nauczyciele z dumą przedstawili hi-
storię szkoły i zaprezentowali pełne humoru wiersze, 
piosenki i scenki z życia szkolnego. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138  
POD SWOIM SZTANDAREM
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Gości przywitał sam artysta

Fragment doroboku twórczego artystki

fo
t.

 R
ys

za
rd

 M
az

u
rk

ie
w

ic
z

25 LAT OBCOWANIA ZE SZTUKĄ

MISTRZ I JEGO UCZNIOWIE

„Bronowicki Andrzejkowy 
Wieczór przy Świecach”, który 
odbył się 27 listopada, był też 
okazją do uczczenia 25-lecia 
pracy twórczej Ewy Ziomek, 
artystki związanej od 11 lat 
z Bronowickim Stowarzysze-
niem Sztuk Wszelkich, w któ-
rym pełni funkcję wiceprezesa 
do spraw artystycznych. 

Z wykształcenia muzyk, 
z zamiłowania – trudno po-
wiedzieć – bo jej zdolności są 
wszechstronne. Przez 15 lat 
była członkiem Stowarzysze-
nia Plastyków Nieprofesjonal-
nych Ziemi Krakowskiej. Po 

obrazach przyszła kolej na tkaninę. Gobeliny, które wyszły 
spod jej ręki, tkane według własnych projektów zdobywały 
uznanie i pierwsze miejsca we wszystkich konkursach na tka-
ninę artystyczną w latach 1985 – 1987. Na tkaninie jednak 
nie zaprzestała swoich artystycznych poszukiwań. Były kolej-
no: prace z masy solnej, kompozycje kwiatowe, a także wosk,  
z którego powstawały świece w różnym kształcie i rozmia-
rach, niektóre na miarę rzeźby. Kolejnym materiałem, w 
rękach Ewy Ziomek, było szkło. Spod pędzla wychodzi-
ły malowane dzbany, flakony, misy. Od 3 lat tworzy wi-
traże o różnorodnych motywach, a w planie jest mozaika. 
Pisząc o twórczości artystycznej Ewy Ziomek nie sposób 
pominąć jej dorobku poetyckiego. Sentymentalnych, lek-

Warsztaty plastyczne, jako forma terapii 
zajęciowej, istnieją w Domach i Klubach Senio-
ra Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Krakowie już od 15 lat. 30-lecie pracy 
twórczej prowadzącego warsztaty Władysława 
Talarczyka stało się okazją do niecodziennej 
wystawy zatytułowanej „Mistrz i Uczniowie”, 
na której, obok prac samego mistrza i nauczy-
ciela, można było oglądać prace tych, którzy 
zainspirowani jego twórczością i porwani jego 
pasją, odważyli się stanąć przy sztalugach 
i krosnach, by wyrazić siebie poprzez sztukę. 
— Dziesiątki uczestników naszych terapeu-
tycznych warsztatów plastycznych maluje na 
płótnie obrazy farbami olejnymi, tka tkaniny 
artystyczne, tworzy pastele. Obserwujemy jak 
kolejne tygodnie, miesiące tworzenia przez na-
szych seniorów w warsztatach plastycznych 

kich, często dowcipnych wierszy, traktujących nieraz świat z przymrużeniem oka. – To takie zgrabne po-
ezyjki – mówi Krystyna Krajka, prezes Stowarzyszenia, która w imieniu własnym i członków wręczyła na 
ręce pani Ewy ogromny kosz kwiatów i dyplom w uznaniu za 25-letni dorobek twórczy, i wkład wniesio-
ny w sztukę, oraz 11-letnie sterowanie artystycznymi poczynaniami Bronowickiego Stowarzyszenia. Pismo 
laudacyjne wręczył Jubilatce w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy VI – przewodniczący Bogdan Smok. Były 
też życzenia i gratulacje od przyjaciół, wśród których obecni byli m.in. Piotr Boroń, członek Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, Barbara Miszczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic oraz przedstawiciele za-
przyjaźnionych kół – artysta malarz Wiesław Nowak ze „Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich”  
i Barbara Brzezińska – muzyk z nowohuckiego koła, która uświetniła wieczór swoim występem. 
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Fragment doroboku twórczego artystki

Mistrz w gronie uczennic z filii MDDPS przy ul. Zapolskiej

OSZCZĘDZANIE NA DZIELNICY
Na skutek decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącej oszczęd-
ności w Radach Dzielnic w wysokości 30% środków budżetowych na rok 
2010, nie uda się w przyszłym roku zrealizować wielu zadań. 
W zakresie remontów dróg i chodników, zmuszeni będziemy zrezygnować 
z remontu ulicy Sewera i Szablowskiego. Nie uda się wykonać zaplano-
wanych inwestycji w zakresie budowy ogródków jordanowskich. Rada 
Dzielnicy zrezygnowała z organizacji Święta „ulicy Tetmajera”, które zdą-
żyło się mocno zakorzenić w świadomości mieszkańców Bronowic Ma-
łych, jak również wycofała się z kupna samochodu dla Straży Miejskiej. 
Mniej będzie remontów w placówkach edukacyjnych, chociaż potrzeby  
w tym zakresie są ogromne!

Dokonując korekty planu budżetowego Dzielnicy na zadaniach 
priorytetowych, polegającej na znalezieniu oszczędności w kwocie ponad 
200 tys. złotych z planowanych 600 tys. zł na takie zadania jak: edukacja, 
kultura, sport, bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna, utrzymanie 
zieleni, transport. Rada Dzielnicy nie oszczędzała na zdrowiu, pomocy 
socjalnej, organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci, a także 
nie zrezygnowała z zakupu pawilonu socjalnego przeznaczonego dla 
seniorów. 

zmieniają ich, i nie są 
to już tylko uczestnicy 
terapeutycznych za-
jęć manualnych, lecz 
przed sztalugami lub 
przy krośnie tkackim, 
stoją artyści – mówi 
Antoni Wiatr, dyrektor 
MDDPS w Krakowie. 
– Cieszymy się, że 
uprawianie sztuki daje 
naszym artystom tyle 
satysfakcji, że dzięki 
twórczości są aktyw-
niejsi, zawsze pogodni 
i pełni sił do pokony-
wania problemów życia 
dojrzałego – dodaje. 
Niewątpliwie nie bez 
znaczenia jest sama 
osoba prowadzącego 
warsztaty Władysła-
wa Bartka Talarczyka. 
Bartka, bo właśnie, 

jako Bartek jest znany w Krzeszowicach, gdzie przez wiele lat mieszkał i two-
rzył. – Bartek jest właścicielem niezwykle pogodnego świata wewnętrznego, 
w którym panuje akceptacja, brak chaosu i strachu, dobre spojrzenie na 
wszystkich ludzi, tolerancja. Wszystko jest poukładane, bo wynika z głębokiej 
wiary – mówi Anna Konopka, kurator wystawy. 

Władysław Talarczyk urodził się w 1947 r. we wsi Czarny Potok, koło  
Łącka. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował 
na wydziale malarstwa, ze specjalnością tkanina artystyczna. W roku 1981 
został stypendystą Ministra Kultury i Sztuki i od tego też roku należy do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia malarstwo sztalugowe, tka-
ninę unikatową i pastel. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagra-
nicznych.

Wernisaż wystawy odbył się 4 grudnia br. Wśród gości znaleźli się artyści  
z MDDPS przy ul. Zapolskiej m.in. Maria Pukowska, Maryla Marciniak, Jani-
na Ochał, Maria Bruzda, Maria Dywańska i Ziuta Szydło oraz przedstawiciele 
Rady i Zarządu Dzielnicy VI - przewodniczący Bogdan Smok i wiceprzewod-
nicząca Alicja Gackiewicz. Wernisaż uświetnił występ solistów Opery i Operetki Krakowskiej. Wystawę można 
oglądać w Galerii Pałacu Vauxhall Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Obraz Marii Bruzdy

Obraz Marii Pukowskiej
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IDĄ JAK BURZA

ciąg dalszy ze str. 7

Drużyna siatkarek KS Bronowianka oraz (od lewej) Aleksander Nosal, Marek 
Kępa i Jan Hrynczuk

Po meczu... Mecz z TKKF Stars 

[ais]

Nie lepiej wygląda sytuacja w budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2010, gdzie nasza Dzielnica została 
potraktowana „po macoszemu” i w związku z tym 
nie będzie:
• Budowy ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Armii 
Krajowej, na odcinku od węzła Bronowickiego do  
ul. Zarzecze.
• Kontynuacji budowy sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 50 na ul. Katowickiej, chociaż  
wykonane zostały w tym roku fundamenty.
• Budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
ul. Balickiej z ul. Zakliki z Mydlnik oraz na przejściu 
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Balickiej z ulicą 
Wierzyńskiego.

Od listopada tego roku na terenie Klubu Sportowego Bronowianka  rozpoczęła działalność nowa sekcja 
- Piłka Siatkowa Dziewcząt. Powstała z inicjatywy prezesa klubu Aleksandra Nosala przy wsparciu trenera 
Marka Kępy, nauczyciela z ZSO nr 8 i dyrektora SP nr 153 Jana Hrynczuka, którzy wspólnie przygotowują 
siatkarki do przyszłorocznych rozgrywek w IV lidze seniorek. — Zaczęliśmy od seniorek, bo tak najłatwiej 

rozwinąć sekcję – mówi trener Marek Kępa. 
W drużynie są między innymi absolwentki 
XVIII LO, które w roku 2007/2008 zdobyły 
wicemistrzostwo Krakowa w Licealiadzie. 
Dziewczyny mają za sobą rozegrane 5 meczy, 
w ramach rozgrywek I ligi TKKF Kraków. 
Mecze, pierwszy i ostatni, zostały rozegrane 
na wyjeździe, gdzie nasze siatkarki pokonały 
Salos Staniątki i Jadwigę. 

W trzech meczach, rozegranych we 
własnej hali, siatkarki Bronowianki 
pokonały Pogórze Świątniki Górne i drużynę 
Bez Obaw, doznając porażki jedynie  
w meczu z drużyną TKKF Stars. Po pięciu 
rozegranych meczach są na pierwszym 
miejscu w tabeli ligi TKKF. Przed nimi 
kolejne rozgrywki i pracowity rok, by we 
wrześniu 2010 zaskoczyć świetną formą w 
IV lidze. – Jakie jeszcze plany? – pytamy 
Aleksandra Nosala. — Mamy nadzieję, 
że sekcja będzie się rozwijać, spotykając 
się z zainteresowaniem także młodszych 
zawodniczek wskutek czego powstaną 
kolejne drużyny: kadetek i juniorek. 
I tego życzymy.

Bogdan Smok 
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bronowice

• Środków finansowych na wykonanie projektu budo-
wy sali gimnastycznej i rozbudowy Szkoły  Podstawo-
wej nr 138 w Mydlnikach.

To, że mamy kryzys wszyscy o tym wiemy, 
ale trudno jest się zgodzić z tym, że  kolejne 
miliony dokłada się do budowy stadionu „Wi-
sły”, a zabiera się mieszkańcom nędzne 200 tys. 
zł przeznaczone na zadania priorytetowe, któ-
re Rada Dzielnicy przeznacza np. na szczepie-
nia, czy zdrowotne programy profilaktyczne.

Z poważaniem
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Rozrywka

[ais]
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43

44

45 46

47

48 A 49

50 51 52

53 I

6) jaśniejszy odcień brązu
7) im starsze tym lepsze
9) polska lub kurierska
11) zamyka skrzynie
12) szkatułka
13) sumeryjski bóg mądrości
14) niedopałek papierosa
15) tnie światłem
17) ogród ze zwierzętami
18) rodzaj aparatu fotograficznego
20) kompan Kokosza
21) najwyższy organ władzy  

ustawodawczej pochodzący z wyborów
22) brat Wyrwidęba
23) czasem nią wieje na wykładzie
24) syn brata
27) matematyczne
28) grupa międzynarodowa wyspecjalizowana w 

projektowaniu, wytwarzaniu i sprzedaży części 
i systemów samochodowych

30) złożenie broni
34) mały dywan
36) przy nim najlepsze morskie opowieści
37) uaktywnienie
38) np. królów polskich
39) nabywana w zawodzie z biegiem lat
40) do włosów lub butów
41) miasto we wschodnich Chinach
46) np. Królewski
48) głowa konia
49) straciła przyjaciela w piosence
52) Międzynarodowy Układ Jednostek Miar

POZIOMO:
1) słowne lub pisemne ustalenia między dwoma 

stronami
8) pamiątka z letnich wakacji

10) niejeden w westernie
14) do zaorania lub do popisu
16) polisa
19) wielki szuler z polskiego filmu
20) powielanie
24) słynny moherowy
25) Adam i Ewa zostali z niego wygnani
26) tworzenie osad na mało zaludnionych terenach
29) narząd wzroku
31) wytyczona droga
32) uznawanie zasad
33) np. do młodości
35) stos
39) nim wyjedziesz za miasto
42) marka chusteczek higienicznych
43) chłodzi pomieszczenie
44) jest ich wielu w rodzinie
45) biesiadowanie
47) trzy części jednego dzieła
48) np. przysięgłych
50) rodzaj masy do ciast
51) chroni przed deszczem
53) syn dla córki

PIONOWO:
2) marka sprzętu AGD
3) wielka dziura w ziemi
4) Marley lub budowniczy
5) zielony miesiąc

Boże Narodzenie w chrześci-
jańskim świecie obchodzone 
jest od IV wieku. W przeszłości 
zwane było w Polsce Godami, 
Godiami lub Godnymi Święta-
mi - od starosłowiańskiego sło-
wa god, czyli rok. Nazwą Gody 
określano nie tylko dwa świą-
teczne dni, ale też czas między 
Bożym Narodzeniem a Świętem 
Trzech Króli, 6 stycznia. Boże 
Narodzenie świętowano przez 
całe 12 dni.

Św. Mikołaj jest patronem Gre-
cji, Rosji, Bari, Aberdeen, An-
twerpii, Berlina, Głogowa, Miry, 
Moskwy, Nowogrodu, jak rów-
nież bednarzy, wytwórców guzi-
ków, cukierników, gorzelników, 
dzieci, flisaków, jeńców, kupców, 
sprzedawców perfum, sprzedaw-
ców wina, sprzedawców zboża  
i nasion, marynarzy, uczonych, 
młynarzy, kancelistów parafial-
nych, piekarzy, pielgrzymów, pi-
wowarów, podróżnych, rybaków, 
sędziów, studentów, żeglarzy, 
notariuszy, panien pragnących 
wyjść za mąż, więźniów oraz 
obrońców wiary przed herezją, 
patron pojednania Wschodu 
i Zachodu.

Pierwszy dzień Bożego Naro-
dzenia spędzano wtedy przy 
suto zastawionym stole - na roz-
mowach, modlitwie, śpiewaniu 
kolęd i odpoczynku. Tego dnia 
powstrzymywano się od wszel-
kiej pracy. Tradycja zakazywa-
ła również czesania się, prze-
glądania się w lustrze i spania  
w ciągu dnia. Poza najbliższą 
rodziną nie składano i nie przyj-
mowano wizyt.

Według popularnej miejskiej 
legendy, obecny wizerunek  
św. Mikołaja - czerwony płaszcz 
i czapka - został opracowany 
w 1930 roku na zlecenie kon-
cernu Coca-Cola, przez amery-
kańskiego artystę, Freda Mize-
na. Jednak pierwsze wizerunki 
św. Mikołaja w tym stroju poja-
wiły się już w latach 20. XX w., 
kilka lat zanim został użyty w 
reklamie napoju. Na pewno jed-
nak reklama ta pomogła utrwa-
lić w powszechnej świadomości 
ten kostium świętego.

Świąteczne 
Ciekawostki

Z poważaniem
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator Co, Gdzie, Kiedy

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-17.30 pok.102

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strze-
chą 16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego, 
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 (IV – X); 7:30, 
9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. 
św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 
19:00); Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7:30, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00.

Wykaz Aptek na terenie  
Dzielnicy VI

Balicka 14a, tel. (12)638-25-48, pn. - pt. 8 – 20, sb. 8 – 14; 
Balicka 18, tel. (12)638-64-17, pn. – pt. 8 - 20, sb. 9 – 14; 
Balicka 18, tel. (12)638-63-63, pn. – pt.8 – 20, sb.8 – 14;  
Balicka 306, tel. (12)638-46-90, pn. – pt.8 – 20, sb.8 – 15; 
Bronowicka 39, tel. (12)636-75-69, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 – 15; 
Bronowicka 73, tel. (12)637-04-40, pn. – pt. 8 – 21, sb. 8 – 18; 
Na Błonie 1, tel. (12)636-16-99, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 – 14.

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców  
Miasta Krakowa (12) 661-22-40

zachęcamy też do udziału  
w AKCJI ZIMA 2010 

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA

KK "Mydlniki" ul. Balicka 289, tel. (12) 637-97-12.

GODZINY PRACY OGÓLNODOSTĘPNYCH 
APTEK W 2010 ROKU

14 stycznia, czwartek, godz. 17:00
BRONOWICKIE PORTRETY

„Stanisław Młodzianowski - organizator i uczestnik 
działań II wojny światowej na terenie Bronowic”

Klub Kultury „Mydlniki”
Wstęp wolny

25 stycznia - 29 stycznia
Wyjazdowe warsztaty terenowe dla grup 

folklorystycznych.
Poronin - Majerczykówka

I TYDZIEŃ MOJA MAŁA OJCZYZNA
18 stycznia, poniedziałek 

 Moja okolica - pogadanka i zarys historyczny
19 stycznia, wtorek  

Spacer po okolicy - zwiedzanie obiektów 
historycznych

20 stycznia, środa  
Plastyka - tworzenie makiety regionu

21 stycznia, czwartek  
Zajęcia muzyczne - zabawy i przyśpiewki  

regionalne
22 stycznia, piątek  

Podsumowanie wiedzy o Mydlnikach - konkurs  
z nagrodami

II TYDZIEŃ KARNAWAŁ WENECKI
25 stycznia poniedziałek  

Maski karnawałowe - zajęcia plastyczne
26 stycznia, wtorek 

 Wyjście na wystawę szopek krakowskich i wenec-
kich

27 stycznia, środa 
 Maski c.d. - zajęcia plastyczne

28 stycznia, czwartek  
Karnawał wenecki - bal przebierańców - stroje 

dawne - zabawa z konkursami
29 stycznia, piątek  

Wyjście do kina

zajęcia nieodpłatne, odbywać się będą 
 w godz. 9:00 - 14:00

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 
2010 roku na terenie Krakowa będzie obowiązywał 
rozkład pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla 
aptek:
a) jednozmianowych –od godz. 9.00 do godz. 16.00; 
b) dwuzmianowych –od godz. 8.00 do godz. 20.00, 
2) w soboty dla aptek: 
a) jednozmianowych –od godz. 8.00 do godz. 14.00, 
w co drugą sobotę,
b) dwuzmianowych –od godz. 8.00 do godz. 14.00, 
w każdą sobotę.
3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wi-
gilia, Sylwester, Wielka Sobota) dla aptek jedno –  
i dwuzmianowych - od godz. 8.00 do godz. 14.00. 

Na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 
2010 roku całodobowe dyżury w pełnym zakresie 
usług farmaceutycznych zapewniają następujące 
apteki:
„Apteka pod Opatrznością”,   
przy ul. Karmelickiej 23, tel. (12) 631-19-80;
Apteka Prywatna,  
ul. Galla 26, tel. (12) 636-73-65;
Apteka CEFARM,  
ul. Kalwaryjska 94, tel. (12) 656-18-50;
Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE”,   
os. Centrum A bl. 4, tel. (12) 425-75-40;
Apteka „VENA-VITA”,  
ul. Wolska 1, tel. (12) 265-29-70.
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Kącik Świąteczny

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 18.45–19.45 
wtorek – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
9.00–10.00 
środa – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10.00–11.00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10.00–11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17.30–18.30 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (12) 636-15-75 
fax: (12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com 

Okładka: fot. Ilona Stus

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

 
Skład, łamanie: 
Ilona Stus 
Druk:
Zakład Poligraficzny “ROMA-POL” 
tel. (12) 423-73-72

Do wykonania potrzebne są: dekoracyjne foremki do ciastek, zielona papryka, żółty ser, 
ketchup, ostry nożyk, rurka do napojów.
1. Foremką do ciastek wykrawamy choinki w zielonej papryce.
2. Z żółtego sera wykrawamy: gwiazdki (za pomocą foremek), bombki (za pomocą rurki 
do napojów) i robimy ketchupowe bańki.
3. Wszystkie elementy w dowolny sposób rozkładamy na choinkach z papryki.
4. Powstałe choinki możemy wykorzystać do kompozycji.
Podobne dekoracje możemy wycinać z jajka, żółtego sera, a nawet z chleba. Idealnie 
ozdobią półmiski z wędlinami, sałatki, a także pojedyncze świąteczne kanapki.

    CHOINKOWE OZDOBY Z PIERNIKA
Przygotowanie: 50 minut
Pieczenie: 15 minut
Przepis na ok. 160 sztuk
● 200 g masła● 500 g miodu ● 250 g cukru ● opakowanie przyprawy do pierników ● 15 g kakao ● 1,2 kg mąki ● 
opakowanie proszku do pieczenia ● 2 jajka ● 2 białka ● 300 g cukru pudru ● sól ● barwniki spożywcze: czerwony, 
niebieski, żółty ● kolorowe groszki ● posypka

■ Masło, miód, cukier, przyprawę do pierników i kakao włożyć do rondla i zagotować, stale mieszając, ostudzić. Mąkę z 
proszkiem i cukier puder przesiać (osobno). Jaja umyć, dodać do masy, wsypać mąkę i szczyptę soli, zagnieść ciasto, dobrze 
wyrobić. Uformować kulę, owinąć folią, odstawić w temp. pokojowej na 12 godz.
■ Blachę natłuścić. Ciasto rozwałkować na grubość 4 mm, wyciąć foremkami ciasteczka, piec 15 min w temp. 200ºC, wyjąć, 
ostudzić.
■ Białka ubić na sztywno, dodając stopniowo cukier puder, aż powstanie gęsty, biały lukier. Lukier podzielić na trzy części, 
do każdej dodać inny barwnik. Skręcić małe stożki z pergaminu, napełnić lukrem, obciąć koniuszki i wycisnąć lukier na 
ciasteczka. Ozdobić kolorowymi groszkami i posypką.

    CIASTECZKA KAWOWE
Przygotowanie:30 minut
Pieczenie: 14 minut
Przepis na ok.80 sztuk
● 300 g masła ● 325 g cukru pudru ● 6 łyżek likieru kawowego ● 125 g mąki ziemniaczanej ● 4 łyżki kawy rozpuszczalnej 
● 2 jajka ● 50 g mielonych orzechów laskowych ● 500 g mąki ● 100 g kawy w ziarnach

■ Masło, 250 g cukru pudru, obie mąki i jajka utrzeć. Kawę rozpuścić w 4 łyżkach likieru. Orzechy i kawę dodać do 
masy, zagnieść ciasto. Blachę wyłożyć pergaminem, z ciasta wycisnąć szprycą kółeczka. Piec 14 min. w temp. 200ºC, wyjąć, 
ostudzić.
■ Resztę cukru i likieru utrzeć na lukier, polać nim ciasteczka, ozdobić ziarnami kawy.

● 1 szklanka pszenicy ● 0,5 litra miodu ● 500 g cukru ● 500 g maku● bakalie● rodzynki ● orzechy włoskie ● figi ● 
migdały 

■ Pszenicę wypłucz i namocz na noc. Następnego dnia ugotuj do miękkości, kilkakrotnie zmieniając wodę. Miękką odsącz 
na sicie. Mak wypłucz, sparz i dwukrotnie zmiel. Wymieszaj z miodem, cukrem i bakaliami, a tuż przed podaniem dołóż 
pszenicę (zbyt wcześnie podana, wymieszana z makiem twardnieje).
■ Kutię podawaj lekko schłodzoną.

♦ Jeżeli  pieczesz ciasto z  owocami, najpierw 
posyp je obficie bułką tartą i dopiero potem 
kładź owoce.

♦ Ciasto na pierogi będzie bardziej elastyczne  
i nie będzie pękać, jeśli przynajmniej połowę 
wody zastąpisz wrzątkiem.

♦ Jabłko w pojemniku na  pieczywo zapobiega 
jego czerstwieniu.

♦ Jeśli zwarzył Ci się krem, wrzuć do miski kilka 
łyżek masła i ucieraj od nowa, dodając po łyżce 
zwarzony krem. Możesz też wstawić krem do 
miski z ciepłą wodą i szybko ucierać, aż masa 
stanie się jednolita.

♦ Cebula będzie lekkostrawna, jeśli ją sparzysz 
wrzątkiem przed dodaniem do potrawy.

♦ Do sernika na zimno dobrze jest dodać 
zamiast cukru rafinowanego, cukier żelujący, 
będzie bardziej puszysty. Tak samo można 
postąpić z innymi deserami.

♦ Jeżeli ciasto nie chce odejść od formy, owiń je 
mokrym ręcznikiem na kilka minut lub wstaw 
do zimnej wody.

Dekoracja z zielonej papryki jest banalna do wykonania - musimy tylko posiada foremki do 
ciastek w kształcie choinki. Podobne dekoracje moemy wycina z jajka, ółtego sera, a 
nawet z chleba. Idealnie ozdobi półmiski z wdlinami, sałatki, a take pojedyncze 
witeczne kanapki. 

Do wykonania potrzebne s: 

•dekoracyjne foremki do ciastek 
•zielona papryka 
•ółty ser 
•ketchup 
•ostry noyk 
•rurka do napojów 

1. Foremk do ciastek wykrawamy choinki w zielonej papryce. 

2. Z ółtego sera wykrawamy: gwiazdki (za pomoc foremek), i bombki (za pomoc rurki do 
napojów) i robimy ketchupowe baki. 

3. Wszystkie elementy w dowolny sposób rozkładamy na choinkach z papryki. 

4. Powstałe choinki moemy wykorzysta do kompozycji. 

K ĄCIK POR AD

DEKORACJA Z ZIELONEJ PAPRYKI 

KUTIA
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Najlepsi... Gwiazdy sportu

Nagrodzona trójka

Super team

Kto widział piłeczkę...

W dniach od 30 listopada do 
1grudnia br. odbyły się ostatnie już 
w tym roku zawody sportowe zor-
ganizowane przez Radę Dzielnicy VI 
i KS Bronowianka.
Tym razem, były to mikołajkowe za-
wody w tenisie stołowym i piłce noż-
nej dzieci szkół podstawowych z na-
szej dzielnicy. Prawie setka uczestni-
ków dzielnie rywalizowała przez dwa 
dni  na obiektach KS Bronowianka 
prezentując wysokie umiejętności 
sportowe. 
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzy-
mali słodkie paczki mikołajkowe a 
najlepsi zostali dodatkowo uhonoro-
wani pucharami, dyplomami i drob-
nymi upominkami. 

W zawodach piłki nożnej najlep-
sza okazała się SP nr 93 pod opie-
ką Jerzego Wrześniaka, II miejsce 
zajęła SP nr 153 /opiekun – Ja-
nusz Bobak/, III miejsce przypadło 
SP nr 50 /Krzysztof Biernacki/, a 
IV SP nr 138 /Krzysztof Kammer/. 
Najlepszym strzelcem został Jakub 
Wrześniak ze Szkoły Podstawowej 
nr 93, zdobywca 12 bramek, a za 
najlepszego bramkarza wszyscy 
zgodnie uznali Łukasza Gnieckie-
go ze szkoły nr  153. W zawodach 
tenisa stołowego wśród dziewcząt 
najlepsza okazała się Alicja Śliwa 
ze SP nr 153, II miejsce zajęła Ola 
Głogowska ze SP nr 138, a III Nata-
lia Malota ze szkoły nr 153. Wśród 
chłopców zwyciężył Krzysztof Pet-
ka ze SP nr 93, przed Jakubem Ko-
rzeniakiem - SP nr 138 i Maćkiem 
Kucharskim - SP nr 153.

[art]


