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Rada Dzielnicy

SESJA XXXIV
Podjęte podczas XXXIV sesji Rady Dzielnicy VI uchwały w większości 
dotyczyły zmian na listach zadań powierzonych na rok 2010 i prioryteto-
wych na rok 2009 i 2010.

XXXIV/294/2009 w sprawie zmiany zadania priorytetowego na  
rok 2009
W ramach listy zadań priorytetowych na rok 2009 w zakresie oświaty  
i wychowania radni zmienili zakres zadania pn.: „Remont 4 sanitariatów, 
wymiana okien” na „wymiana okien”, dotyczący Przedszkola nr 38, pozo-
stawiając kwotę 30 000 zł bez zmian.

Zmniejszono natomiast kwotę na zadanie pn.: „Paczki dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców Dzielnicy VI” do kwoty 6 250 zł. Pozostałą 
kwotę w wysokości 1 750 zł przeznaczono na nowe zadanie pn.: „Zasiłki 
celowe – dopłaty mieszkaniowe dla najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców Dzielnicy VI”.

XXXIV/295/2009 w sprawie zmiany zadania priorytetowego na  
rok 2010
W ramach listy zadań priorytetowych na rok 2010 w zakresie kultu-
ry zmniejszono kwoty na zakup książek dla Krowoderskiej Biblioteki 
Publicznej: filia nr 7 (Mydlniki), filia nr 9 (Bronowice Nowe) do kwoty  
2 x 3 500 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 3 000 zł radni przeznaczyli na zadanie: 
„Krowoderska Biblioteka Publiczna Filia 7 – zakup sprzętu komputero-
wego”.

XXXIV/296/2009 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2010 
w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych
W ramach zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych przyjęto zadanie pn.: „VIII Święto ulicy Tetmajera” na 
kwotę 22 880 zł.

XXXIV/297/2009 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2010 
w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetle-
niem
Przyjęta lista przedstawia się następująco:
●Przebudowa ul. Truszkowskiego – kontynuacja ●Przebudowa skrzyżo-
wania ul. Rydla i Bronowickiej – kontynuacja ●Wykonanie odwodnienia  
i remontu nawierzchni ul. Nad Zalewem ●Przebudowa ul. Hamernia  
– kontynuacja ●Przebudowa ul. Wierzyńskiego – kontynuacja.
Pozostałe po realizacji programu zadań na rok 2010 pn. „Budowa i prze-
budowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” środki przeznaczono na re-
alizację zadań w ramach programu pn. „Prace remontowe dróg, chodni-
ków i oświetlenia”, zgodnie z przyjętą listą rankingową na rok 2010.

XXXIV/298/2009 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych 
na rok 2010 w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświe-
tlenia
Na ww. liście znalazły się następujące ulice: ●ul. Balicka, remont uli-
cy wraz z wykonaniem projektu odwodnienia – kontynuacja ●ul. Soł-
tysa Dytmara ●kompleksowy remont ulicy ●ul. Żeleńskiego, remont 
chodnika ●ul. Bronowicka, remont chodnika ●ul. Zapolskiej, remont 
ulicy – kontynuacja ●ul. Przybyszewskiego, remont ulicy – kontynu-
acja ●ul. Sewera, kompleksowy remont ulicy ●ul. Włościańska, remont 
fragmentu chodnika ●ul. Szlachtowskiego, kompleksowy remont ulicy  
●ul. Wiedeńska, remont chodnika – kontynuacja.

XXXIV/299/2009 w sprawie zagospodarowania ogródka jordanow-
skiego przy ul. Tetmajera
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt zagospodarowania terenu ogród-
ka jordanowskiego przy ul. Tetmajera. 
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W 111 numerze „Gazety Bronowickiej” (listopad 
2007) informowaliśmy o uprawnieniach, jakie posia-
da Straż Miejska. 3 września br. w życie weszło Roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 3 sierpnia 2009 roku, zmieniające roz-

Wchodzące od września najważniejsze zmiany, dotyczą uprawnień strażników miejskich do nakłada-
nia przez nich mandatów karnych za:
■ zakłócanie spokoju i porządku publicznego, jeżeli czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza 
się go, będąc pod wpływem alkoholu,
■ wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodar-
czej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia,
■ umyślne wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legity-
mowania (Straż Miejska),
■ nie udzielenie właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legity-
mowania, wiadomości lub dokumentów potwierdzających tożsamość legitymowanej osoby,
■ publiczne dopuszczanie się nieobyczajnego wybryku,
■ nie oddanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt oraz 
umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
■ umieszczanie na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomu-
nikacyjnych plakatów i haseł wyborczych bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości,
■ umieszczanie w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych odpadów oraz ich magazynowanie lub składowa-
nie,
■ termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami - wbrew zakazowi,
■ przyjmowanie odpadów metali - innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościo-
wych, bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia formularza przyjęcia 
- przez osoby prowadzące punkt zbierania odpadów metali.

porządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 
straży gminnych, mając dotąd jedynie możliwość skie-
rowania wniosku o ukaranie do sądu, mogą w myśl 
nowego rozporządzenia, nakładać grzywny w drodze 
mandatu karnego.

POZOSTANIE PAMIĘĆ TAMTYCH DNI
Pierwszego września 2009 r. minęła 70. rocznica 

wybuchu II wojny światowej.
Pierwsza niemiecka bomba spadła na Bronowice  

1 września 1939 r. we wczesnych godzinach ran-
nych w rejonie boiska sportowego KS „Bronowianka”.
Bomba została zrzucona przez samolot niemiec-
ki biorący udział w nalocie na lotnisko krakowskie  
w Rakowicach. Ofiar jej wybuchu na szczęście  
nie było.

W wojnie z niemieckim najeźdźcą wzięło udział wielu 
mieszkańców Bronowic, którzy odbywali w tym czasie 
obowiązkową służbę wojskową oraz rezerwiści, któ-
rzy w ramach ogłoszonej mobilizacji zostali wcieleni 
do jednostek wojskowych 6. Dywizji Piechoty (6 DP) 
pod dowództwem gen. Bernarda Monda, wchodzącej 
w skład związków wojskowych Armii Kraków dowo-
dzonej przez gen. Antoniego Szylinga.
6 DP brała udział w dniach 1 i 2 września w walkach 
pod Pszczyną, a następnie wycofywała się w kierun-
ku wschodnim, stawiając opór wojskom niemieckim. 
Kraków nie był broniony, a pierwsi żołnierze niemiec-
cy pojawili się w Bronowicach 5 września, w godzi-
nach popołudniowych.

Działalność konspiracyjna o charakterze wojsko-
wym na obszarze b. gminy Bronowice Małe została 
zapoczątkowana już w listopadzie 1939 r.

Na terenie Krakowa powstała wówczas Tajna 
Organizacja Wojskowa w skrócie TOW. Bronowicki 

odcinek TOW został powołany z inicjatywy ppłk. 
Franciszka Faixa w porozumieniu z ówczesnym 
wójtem gminy Bronowice Małe, Karolem Waligórą. 
Zebranie organizacyjne, które doprowadziło do powo-
łania organizacji TOW dla odcinka Bronowice odby-
ło się w lokalu biurowym Zarządu Gminy Bronowice 
przy ul. Wernyhory. W zebraniu wzięli udział: ppłk. 
Franciszek Faix ps. „Turnia”, por. Stanisław Bonder 
ps. „Żaboklicki”, por. rez. Marian Haftek, ppor. 
rez. Kazimierz Lew ps. „Karp”, ppor. rez. Czesław 
Marchewczyk ps. „Jarzyna”, chor. Jan Zawadzki  
ps. „Górny”, st. sierżant Władysław Sitarski ps. 
„Czarny” i por. rez. Tadeusz Młodzianowski ps. 
„Dąbrowa”, który został powołany na dowódcę odcin-
ka TOW Bronowice.
Działalność TOW ograniczała się do spraw organi-
zacyjnych, informacyjnych w postaci wydawania 
„Biuletynu Informacyjnego”, udzielania wspólnie  
z polskimi władzami administracyjnymi pomocy dla 
wysiedleńców z poznańskiego i kaliskiego w zakresie 
mieszkań i środków materialnych.
W lutym 1940 r. TOW została włączona w szeregi po-
wstałego wówczas Związku Walki Zbrojnej w skrócie 
ZWZ. W początkowym okresie działalności wojskowej 
obowiązywał system piątkowy na dolnym szczeblu  
organizacyjnym.
W lutym 1942 r. bronowicka organizacja ZWZ we-
szła w układ organizacyjny powołanej wówczas Armii 

ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

źródło: www.strazmiejska.krakow.pl
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Krajowej (AK) okręgu krakowskiego zgrupowania 
„Żelbet” i wchodziła w skład II Baonu „Bolesław”, jako 
IV kompania tego baonu, składająca się z trzech do-
tychczas zorganizowanych plutonów. Dotychczasowe 
piątki dołowe przekształcone zostały w sekcje i dru-
żyny w ramach przejścia na wojskowy system orga-
nizacyjny.
Z organizacji bronowickiej AK wywiodła się grupa 
dywersyjna „Kedywu”, która w latach 1943 – 1944 
wykonała na terenie Krakowa szereg trudnych akcji 
dywersyjno-bojowych.
W skład grupy dywersyjnej wchodzili: dowódca  
grupy – Jan Filipowski ps. „Morawa”, członkowie  
grupy – Józef Filipowski ps. „Morwicz”, Jan Sikora  
ps. „Mewa”, Kazimierz Czepiec ps. „Murat”, Mieczysław 
Sułkowski ps. „Młynarek”, Edward Szlachta  
ps. „Mały”, Henryk Listkiewicz ps. „Miner”.
Na terenie objętym działalnością bronowickiej orga-
nizacji podziemnej w ramach „małej dywersji” zrywa-
no tablice informacyjne, zmieniano kierunkowskazy, 
rozsypywano kolce na drogach. Produkcją kolców 
zajmował się kowal bronowicki Walenty Wojdyła. 
Działania te miały utrudniać komunikację niemiec-
kich pojazdów.
W marcu 1941 r. policja niemiecka przeprowadzi-
ła szereg aresztowań i wykryła miejsce wydawania 
„Biuletynu Informacyjnego” organizacji podziemnej, 
w kotłowni bloków mieszkalnych przy ulicy Rydla. 
Uniknął wówczas aresztowania dowódca bronowickiej 
grupy ZWZ Tadeusz Młodzianowski ps. „Dąbrowa”, 
ponieważ był nieobecny w domu. Musiał opuścić  

organizację bronowicką i Bronowice oraz zmienić  
nazwisko.
28 lipca 1943 r., w związku z wykryciem tajnej drukar-
ni dokonano pacyfikacji Woli Justowskiej. Rozstrzelano 
21 osób, a wielu wywieziono do obozu w Oświęcimiu. 
Spodziewano się takiej akcji również w Bronowicach. 
W bronowickiej organizacji podziemnej zarządzono za-
chowanie ostrożności i przebywanie poza zagrożonym 
terenem. Przez kilka dni mężczyźni nocowali poza do-
mami, w polach a nawet na drzewach.
Działalność konspiracyjna bronowickiej organizacji 
podziemnej AK została zakończona z chwilą rozwią-
zania Armii Krajowej. Poszczególnym uczestnikom 
konspiracji działalność ta towarzyszyła i towarzyszy  
w dalszym ich życiu, w postaci wspomnień lub innych 
przeżyć, tych przyjemnych i tych przykrych.
W 1947 r., przed wyborami do sejmu zostało areszto-
wanych wielu uczestników bronowickiej konspiracji.
W maju 1945 r. w Krakowie na ul. Stradom zginął od 
zdradzieckiej kuli, przy próbie aresztowania go przez 
agentów UB, żołnierz AK por. Wojciech Kiełkowicz  
ps. „Orlik”. Został pochowany na bronowickim cmen-
tarzu, na którym spoczywają również Stanisław Grinn 
ps. „Zieliński”, Jan Bierlit ps. „Bukowski”, Aleksander 
Szczepański ps. „Olek”, Tadeusz Młodzianowski  
ps. „Dąbrowa” oraz wielu innych żołnierzy bronowic-
kiej organizacji AK.

Stanisław A. Młodzianowski "Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę", BZHL nr 4 i "Wrzesień 1939 r.  
w Bronowicach", BZHL nr 10, (fragmenty)

KIM BYLI LUDZIE, KTÓRZY DALI NAZWY
BRONOWICKIM ULICOM

Ks. Ferdynand Machay
Służył Polsce, Służył Ludziom

Ksiądz Ferdynand Machay 
(zwany „starszym”, w odróżnieniu 
od „młodszego” ks. Ferdynan-
da Machaya, który żył w latach 
1914 – 1940) urodził się 4 maja 
1889 r. w Jabłonce na Orawie. 
Ksiądz katolicki, infułat, teolog 
i polityk okresu II RP, działacz 

niepodległościowy, publicysta i wydawca. Budził pa-
triotyzm w swoich orawskich rodakach, uświadamiał 
im obowiązki wobec ojczyzny, a przede wszystkim 
zagrzewał własnym przykładem. Po wojnie starał się  
o przyłączenie Spisza i Orawy do Polski. W roku 1930 
objął funkcję wikarego Bazyliki NMP w Krakowie,  
w latach 1937 – 1944 funkcję proboszcza parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna, na krakowskim 
Salwatorze, gdzie zapadł głęboko w pamięć swoim pa-
rafianom. W parafii Najświętszego Salwatora często 
zwracano się do ks. proboszcza Machaya zwrotem 
„Księże Senatorze”, a to za sprawą prezydenta Mo-
ścickiego, który w roku 1938 mianował ks. Machaya 
senatorem V kadencji w ramach Akcji Katolickiej.  
W latach 1944 – 1967 został archiprezbiterem Ko-
ścioła Mariackiego w Krakowie i pożegnał para-

fię Salwatorską. Żegnał się prawie z każdym para-
fianinem zwierzynieckim, dając na pamiątkę swoją  
fotografię – czytamy w „Tygodniku Salwatorskim”.

Ksiądz Machay znany był z płomiennych, pełnych pa-
triotyzmu kazań, które wygłaszał z okazji świąt narodo-
wych nie szczędząc słów krytyki i nie unikając trudnych 
tematów. Bazylika była jego oczkiem w głowie - odnowił 
polichromię Kościoła Mariackiego, jak również sprawił, 
że ołtarz Wita Stwosza odnawiany na Wawelu powró-
cił w 1957 roku na swoje miejsce w kościele. Dbając  
o zabytki nigdy jednak nie zapomniał o ludziach bied-
nych i cierpiących, dlatego w latach 50. powołał przy 
parafii pielęgniarstwo domowe, które miało za zadanie 
przygarnięcie ludzi chorych bez opieki. Zmarł 31 lipca 
1967 roku, a uroczystościom pogrzebowym na Salwa-
torskim Cmentarzu przewodniczył ks. Karol Wojty-
ła, który był blisko związany z księdzem Machayem.  
W książce Kwiatki Jana Pawła II Janusza Ponie-
wierskiego i Jana Turnaua czytamy we wspomnie-
niach Danuty Rybickiej: Pamiętam, że Wujek, razem 
ze Staszkiem i Jackiem, bywał u księdza Ferdynanda 
Machaya. Wspólnie planowali wybudowanie na grun-
tach parafii Mariackiej w Bronowicach „Osiedla Miło-
ści”, które miałoby rozwiązać najtrudniejsze problemy 

Ks. F. Machay
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źródło: www.gimjab.pl, Tygodnik Salwatorski nr 44/45 
Ilona Stus

Jedyna, przewidziana regulaminem nagroda  
w konkursie plastycznym „Logo naszej dzielnicy” 
w wysokości 1500 zł została wręczona. Uroczystość 
odbyła się 17 września w Klubie Kultury „Mydlniki”. 
Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych: przewod-
niczący   Zarządu i Rady Dzielnicy VI Bogdan Smok, 
przewodnicząca Komisji Kultury i Sztuki – Anna Hod-
bod oraz przewodnicząca Komisji Informacji i Promo-
cji - Maria Godyń i Piotr Wiroński, którzy jednocze-
śnie wchodzili w skład jury wraz z radnym Ryszardem 
Kapuścińskim, Grażyną Bilik, Adamem Kulczyckim  
i Maciejem Naglickim. Zdaniem jury co najmniej kilka 
prac spełniało założenia regulaminowe konkursu, ale 
za najbardziej funkcjonalny, a zarazem o dużej war-
tości artystycznej uznało projekt Agnieszki Mazoń, 
mieszkanki osiedla Widok.

Agnieszka Mazoń - stu-
dentka V roku Historii 
Sztuki UJ. Interesuje się 
sztuką.Od dziecka lubiła 
tworzyć, rysować, projek-
tować, co doprowadziło 
do wyboru takiego kie-
runku studiów. Jednak, 
jak mówi jest to kieru-
nek dość ścisły, nie dają-
cy możliwości twórczego 
tworzenia. 
Jak pani trafiła na in-

LOGO NAGRODZONE

Po słowie wstępnym wygłoszonym przez Macieja Na-
glickiego – kierownika Klubu Kultury i członka jury 
przewodniczący wręczył laureatce nagrodę a pozosta-
łym uczestnikom konkursu dyplomy gratulacyjne. Po 
występie grupy „Mydlniczanie” i symbolicznej lampce 

formację o konkursie?
– Z "Gazety Bronowickiej", w domu jest zawsze jakiś 
numer i mama przeglądając ją podsunęła mi pomysł.
Co panią zainspirowało do stworzenia takiego 
właśnie logo?
– Mieszkam w Bronowicach od dziecka, tu się urodzi-
łam. Wiem z czym kojarzą się, jaka jest ich historia, 
dlatego stworzenie takiego logo nie było trudne, bo 
wiedziałam, że pawie pióro jest tak bardzo charakte-
rystyczne dla Bronowic.
Pawie pióro w pani projekcie nie jest jednak takie 
oczywiste i czytelne?
– Tak, jest trochę przestylizowane, jakby pociągnięcia 
pędzla malarskiego.
Czy kolor odgrywał jakąś rolę?
– Były dwie wersje kolorystyczne tego samego projek-
tu. Jury wybrało tą bardziej stonowaną, w czerwie-
ni. Czerwień zawsze kojarzyła mi się z Bronowicami 
i elementami stroju krakowskiego, jak np. czerwone 
korale. To było dla mnie oczywiste.
A co do nagrody, czy są już jakieś konkretne pla-
ny?
– Zawsze przydadzą się pieniądze, bo jak wiadomo je-
stem jeszcze studentką i jako takiej pracy stałej nie 
mam – może jakiś wyjazd, może prawo jazdy, a na 
pewno do nich dołożę.
Czy były inne konkursy, czy to pierwszy konkurs 
tego typu?
– Nie, takiego poważnego, jak ten nie było. Kiedy mia-
łam 10 lat na naszym osiedlu Widok ogłoszono kon-
kurs na nazwę i logo jednego ze sklepów papierniczych 
i wygrałam go, jako nagrodę dostałam dmuchany ma-
terac.
Jak pani przyjęła werdykt jury?
– To było ogromne zaskoczenie, nie spodziewałam 
się tego. Telefon z informacją dostałam, kiedy byłam  
w zatłoczonym tramwaju i nie mogłam okazać, jak 
bardzo się cieszę. Normalnie krzyczałabym z rado-
ści, gdybym była np w domu, a tak musiałam się po-
wstrzymać.
Jeszcze raz gratulujemy.

szampana była okazja do oglądnięcia wystawy utwo-
rzonej z wszystkich nadesłanych prac.

Ilona Stus

Rozmowy w kuluarach

mieszkaniowe młodych. Ksiądz infułat chciał dać zie-
mię, nasi inżynierowie plany, ale ustrój nie dopuścił do 
realizacji tego pomysłu. 

4 maja 1989 roku z okazji setnej rocznicy urodzin 
ks. dr Infułata Ferdynanda Machaya, w Bazylice Ma-

riackiej w Krakowie odsłonięto tablicę pamiątkową ku 
jego czci. W październiku 2004 roku na ścianie ko-
ścioła Św. Salwatora odsłonięto podobną tablicę.

Wystawa pokonkursowa

Agnieszka Mazoń, laureatka 
konkursu
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BRONOWICE MAŁE BAWIĄ SIĘ NA 
ŚWIĘCIE ULICY TETMAJERA

wydarzeniaWydarzenia

Wśród zaproszonych gości (od prawej stoją): Ksiądz Proboszcz Marian Bylica, 
Wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Ewa Nowak członek Za-
rządu Dzielnicy VI, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI Alicja Gackiewicz 

5 września od rana bardzo padało, czyżby po raz 
pierwszy VII Święto ulicy Tetmajera miało odbyć się 
w deszczu? Około południa zaczęło się przejaśniać  
i w organizatorów, przygotowujących imprezę na 
parkingu przy ul. Tetmajera, wstąpiła nowa energia. 
Będzie dobrze. Szybko zakończono przygotowania  
i już o 15.00 rozpoczęliśmy bajką dla dzieci, w której  
aktorzy bawili się razem z małymi widzami. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w zabawie, a po jej zakończe-
niu aktorzy zorganizowali dla nich, już poza sceną, 
konkursy i zabawy. Równocześnie, za sceną trwała 
rywalizacja sportowa. Dzieci zdobywały atrakcyjne 
nagrody w konkurencjach sportowych.

O 16.30 hymnem ulicy Tetmajera w wykonaniu 
Anny Treter oficjalnie rozpoczęliśmy VII Święto ulicy 
Tetmajera. W chwilę potem na parking wjechały pięk-
nie przystrojone wozy drabiniaste, pełne krakowianek 
i krakowiaków. To Krakowska Grupa Folklorystyczna 
z Mydlnik rozpoczęła swoje występy. Grali i śpiewali, 
a na koniec w tłum wyszedł lajkonik, harcując z bu-
ławą wśród licznie zgromadzonych widzów.
Kiedy uczestnicy imprezy licznie zwiedzali „Tetmaje-
rówkę”, na co dzień niedostępną, na scenie Dorota 
Bębenek śpiewała polskie piosenki z lat „osiemdzie-
siątych”.
Nagle koło sceny zaczęli gromadzić się ludzie. Co bar-
dziej spostrzegawczy zauważyli, że „przyjechał” tort  
z ukrytym w nim złotym pierścionkiem. Podczas, 
gdy na scenie przygotowywał się zespół The Awa-

Organizatorzy: Rada Dzielnicy VI „Bronowice” ♦ Towarzystwo Przyjaciół Bronowic Sponsorzy: Solo ♦ CrazBud ♦ Coel ♦ Biga ♦ Zano Sponsor tortu: Cukiernia Wojciecha Wilka Sponsor pierścionka: Gabinet Stomatologiczny Trąbka

rians, obok każdy  
z napięciem za-
glądał w otrzyma-
ny kawałek tor-
tu. Szczęściarzem 
okazała się Pani 
Urszula Janczar-
ska z ul. Tetma-
jera. 

Zespół The Awa-
rians zagrał rewe-
lacyjnie. Doma-
gano się bisów,  
a wokalista przez 
długi czas roz-
dawał autografy. 
Kiedy niepozorny 
Chorwat Sasha 
Popaz wyszedł 
na scenę i zaczął 
śpiewać przeboje 
lat „siedemdziesiątych” „parkiet” parkingu zapełnił się 
pierwszymi parami, których ciągle przybywało. Tańce 
trwały do północy. Na licytacji sprzedane zostały dwa 
obrazy Pani Zofii Dubiel. Dochód z licytacji zostanie 
przeznaczony na remont drewnianego ołtarza z obra-
zem Matki Bożej znajdującego się w prawej, bocznej 
nawie kościoła.
Przez cały czas trwania imprezy goście chętnie korzy-

stali z przejazdów bryczką, zajadali się gril-
lowanymi specjałami popijanymi piwkiem  
i dobrze się bawili. Dzieci szczęśliwe bie-
gały z pomalowanymi buziami, dzierżąc  
w rękach różne nagrody wygrane w kon-
kursach.
Pod koniec imprezy wylosowano zwycięz-
ców konkursu budowlanego, gdzie nagrodą 
była tona cementu oraz loterii z ławką ogro-
dową, jako główną nagrodą. Obejrzeliśmy 
również bardzo ładny pokaz „Tańca Ognia”. 
Myślę, że wszyscy świetnie się bawili.

W gościnie u Państwa Tetmajerów

Ten pierścionek jest naprawdę złoty !
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resownie pomagali w organizowaniu imprez przez 
ostatnie cztery lata. Szczególnie paniom pieką-
cym ciasta i pracującym na stoiskach, wszystkim 
tym, którzy nigdy nie zawiedli i często byli niedo-
ceniani.
Za rok Święta ulicy Tetmajera nie będzie. To przy-
kra informacja dla wielu, którzy oddali jej serce.
Impreza ta była finansowana ze środków Rady 

Wydarzenia

Organizatorzy: Rada Dzielnicy VI „Bronowice” ♦ Towarzystwo Przyjaciół Bronowic Sponsorzy: Solo ♦ CrazBud ♦ Coel ♦ Biga ♦ Zano Sponsor tortu: Cukiernia Wojciecha Wilka Sponsor pierścionka: Gabinet Stomatologiczny Trąbka

Na koniec w imieniu organizatorów pragnę ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy bezinte-

Dzielnicy. Prezydent Jacek Majchrowski, swoim roz-
porządzeniem, pozbawił Rady Dzielnic 30% środków. 
To bardzo dużo. Musieliśmy wprowadzić drastyczne 
cięcia w budżecie.

Z fasonem zajechała Grupa Folklorystyczna z Mydlnik

Nareszcie dotarł tort od Państwa Wilków

Efekt licytacji reprodukcji obrazu Włodzimierza  
Tetmajera Matka Boża Bronowicka

Harce Lajkonika

Na "parkiecie"

Kolorowo i wesoło

Ewa Nowak

The Awarians 
szaleje na sce-
nie
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Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie w bieżącym 
roku szkolnym 2009/2010 obchodzi podwójny jubile-
usz: 130-lecia istnienia szkoły oraz 40–lecia nadania 
imienia Polskich Wojsk Lotniczych. 

Gdy powstawała myśl o założeniu szkoły w Mydlni-
kach - Polski nie było na mapie Europy. Cesarsko – 
królewska Rada Szkolna Galicji podjęła decyzję stwo-
rzenia szkoły 3 czerwca 1879 roku. Z dniem 1 września 
tegoż roku dzieci rozpoczęły naukę w salkach wynaję-
tych od prywatnego właściciela. W 1888 r. został od-
dany do użytku nowy budynek,w którym jest obecnie 
Ośrodek Zdrowia przy ul. Wierzyńskiego. Szkoła przez 
lata zaborów była miejscem, gdzie koncentrowało się 
życie publiczne i kulturalne miejscowości. Uczniowie  
i nauczyciele przygotowywali uroczystości związane ze 
świętami i rocznicami narodowymi. W czasie I wojny 
światowej zajęcia szkolne przerywane były działania-
mi frontowymi. Według piszącego kronikę był to: „czas 
brzemienny w ogień, żelazo, śmierć, głód, nędzę i za-
razę, ale też i w nadzieję na lepszą przyszłość i wol-
ność Ojczyzny”.
Po wybudowaniu w 1932 r. Domu Ludowego (obecnie 
Klub Kultury) szkoła współpracowała z nim organi-
zując wspólnie uroczystości i tak pozostało do dziś. 
W okresie II wojny światowej nauka przerywana była 
wizytami przechodzących wojsk, wojennych ucieki-
nierów oraz brakiem opału.
Od 1958 r. zaczął działać Komitet Budowy Szkoły na 
czele z panem Bronisławem Madejem, ówczesnym 
kierownikiem szkoły. Decyzja o rozpoczęciu budowy 
przesuwana była kilkakrotnie z przyczyn finanso-
wych. Nową szkołę, której budynek służy uczniom do 
dziś, oddano do użytku 1 grudnia 1968 r., a następny 

rok szkolny 1969/70 związany był z nadaniem szkole 
imienia Polskich Wojsk Lotniczych.

Trzy lata później Mydlniki stały się częścią Krakowa 
i szkoła otrzymała numer 138. Pomimo wejścia w gra-
nice ogromnej aglomeracji krakowskiej nasza szkoła 
zachowała lokalny charakter szczycąc się dbałością 
o historię i tradycję regionalną, podtrzymując współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności  

z Parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Osiedlo-
wym Domem Kultury i Dzielnicą VI.

W XXI wiek weszliśmy z myślą, że budujące się  
w pobliżu nowe osiedla stanowią nowe wyzwania, któ-
rych celem będzie dla nas promowanie szkoły, jako 
bezpiecznego, przytulnego miejsca dla nowych poko-
leń uczniów. Równocześnie dającą ofertę atrakcyjnych 
zajęć ze szczególnym naciskiem na budzenie tożsamo-
ści narodowej też w aspekcie lokalnym oraz umacnia-
nie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu  
i dumy z tego miejsca, w którym przyszło nam żyć.
Rozpoczęliśmy rok szkolny 2009/2010 z naciskiem na 
edukację patriotyczno - obywatelską podporządkowa-
ną Patronowi Szkoły a realizowaną podczas szeregu 
zajęć, spotkań, wyjść i wycieczek oraz przedstawień 

Ewa Kuhn–Dyczkowska

związanych z naszym podwójnym jubileuszem. Kulmi-
nacja tych działań będzie miała miejsce 26 listopada 
2009 r. podczas uroczystego spotkania połączonego z 
poświęceniem sztandaru szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 138 obecnie

Dom Ludowy, obecnie Klub Kultury "Mydlniki"Budynek szkoły, w którym obecnie znajduje się Ośrodek Zdrowia 
przy ul. Wierzyńskiego
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Dorota Gałka

W celu rozwijania wrażliwości estetycznej, pro-
mowania twórczości przedszkolaków oraz integracji 
środowisk przedszkolnych Samorządowe Przedszkole  
nr 38 zorganizowało konkurs plastyczny pt.: „Plac za-
baw moich marzeń”. Do  udziału w konkursie zapro-
siło pięciolatki i sześciolatki uczęszczające do przed-
szkoli dzielnicy VI Bronowice tj. P-77, P-82, P-137, 
P-38. Zadaniem konkursu było przedstawienie wyma-
rzonego placu zabaw dowolną techniką plastyczną.
Na konkurs wpłynęły 63 prace: 26 prac z Samorządo-
wego Przedszkola nr 137 i 37 prac z Samorządowego  
Przedszkola nr 38. Opiekę nad artystami sprawowały 
nauczycielki: Maria Wykupil, Alicja Kozenacka, Kata-
rzyna Zwiercan z Przedszkola nr 137 oraz Krystyna 
Chrząścik, Marta Felger-Rożek, Maria Ludwikowska, 
Małgorzata Pitala, Monika Pławecka, Danuta Szcze-
panek z Przedszkola nr 38.
Prace plastyczne zachwyciły ciekawą kolorystyką, 
zróżnicowanymi technikami, a przede wszystkim po-
mysłowymi formami urządzeń ogrodowych. Można 
było zauważyć smoki, węże, żyrafy, kolejki linowe, 
domki, fontanny, fantazyjne drzewa oraz baseny i pia-
skownice.
Jury w składzie: Lidia Pieniążek, Renata Książkiewicz, 

WARTO MARZYĆ...

 PLAC ZABAW MOICH MARZEŃ
Kinga Kurczek, Bożena Pyzik, Dorota Gałka, po długiej 
i burzliwej naradzie, zdecydowało przyznać nagrody  
i wyróżnienia w kategorii dzieci 5-letnich i 6-letnich. 
Oto laureaci: sześciolatki – I miejsce: Oliwia Adamska  
P-38, II miejsce: Hugo Połczyński P- 38, Joanna Sroka  
P-137, III miejsce: Alina Broda P- 38, Michał Tworek 
P-137; pięciolatki – I miejsce: Jaś Stachura P-38, II miej-
sce: Lidia Moryc P-38, Magdalena Rutkowska P- 137, III 
miejsce: Zosia Socha P-38, Kamila Zaręba P- 137.

Teresa Skałacka – 
Wilkosz – absolwentka  
Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie, uczennica prof. 
Józefa Kluzy i prof. Janiny 
Muszkietowej, absolwentka 
Studium Nauczycielskie-
go. Maluje od 1994 roku. 
Ulubiona technika – olej  
i gwasz. Temat – otaczający 
nas świat, a więc: przyroda, 
pejzaż, kwiaty, ulubione 
koty i portrety najbliższych. 

ZATRZYMAĆ CHWILĘ

Czasem sceny rodzajowe i martwa natura. Od stycznia 
1998 roku członek Stowarzyszenia Plastyków Niepro-
fesjonalnych Ziemi Krakowskiej, a od kwietnia 2000 
roku Bronowickiego wówczas Koła Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich. Wzięła udział w 200 wystawach zbioro-
wych. Ma na swoim koncie 7 wystaw indywidualnych 
oraz kilka nagród i wyróżnień, w tym najważniejsza, 
I nagroda w konkursie „Dzieła Mistrzów” za kopię 
„Dziewczyny z wachlarzem” Renoire’a oraz wyróżnie-
nie za pracę „W Hołdzie Artyście” w konkursie poświę-
conym Stanisławowi Wyspiańskiemu. 
4 września br. w Klubie „Jordanówka” odbyła się wy-
stawa gwaszy Teresy Skałackiej–Wilkosz zorganizo-
wana przez Bronowickie Stowarzyszenie Sztuk Wszel-
kich. Ta retrospektywna wystawa, była już ósmą z ko-
lei wystawą jednocześnie wieńczącą 15 lat twórczości 
artystycznej malarki. Z tej okazji prezes Stowarzysze-
nia – Krystyna Krajka wręczyła na ręce Jubilatki dy-

plom gratulacyjny 
wraz z życzenia-
mi dalszych ar-
tystycznych suk-
cesów dla chwały 
Kultury Polskiej. 
– Teresa Skałacka 
-Wilkosz znalazła 
swój artystyczny 
trop w dostrze-
ganiu piękna, po 
prostu w tym co 
widzi. Jest na wy-
stawie widok okna 
widziany zza firan-
ki, zwykła martwa 
natura przypad-
kowo zakompono-
wana we wnętrzu 
pokoju, kot usa-
dowiony wśród książek, malowniczy bukiet kwiatów. 
Malarka prezentuje się, jako artystka – dokumenta-
listka, rozmiłowana w detalu, oddanym z pieczoło-
witością. Każdy centymetr obrazu potraktowany jest  
z taką samą miłością i powinnością artysty kroni-
karza, który wszystko analizuje, niczego nie pomija. 
Niektóre prace przechodzą od szczegółowej analizy do 
zsyntetyzowanej wizji pozornie pozbawionej koloru. 
Namalowane w bielach i szarościach, pełne są ciszy 
i zamyślenia – mówi Maria Grabowska, artysta pla-
styk.

Nagrody i dyplomy wręczyła wiceprzewodnicząca 
Rady i Zarządu Dzielnicy VI Alicja Gackiewicz. Lau-

reatów najbar-
dziej ucieszył 
sprzęt sporto-
wy i gry, któ-
ry ufundowała 
Rada Dzielni-
cy Bronowice. 
Laureatom ser-
decznie gratu-
lujemy! 

[is]

Oliwia Adamska laureatka I miejsca (6 lat)

Moment wręczenia dyplomu
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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 MIEJSKICH STRAŻNIKÓW 
REJONOWYCH

KOMISARIAT POLICJI IV W KRAKOWIE 
REWIR I DZIELNICOWYCH

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA

Wykaz ulic w VI dzielnicy 1 rejonie: Altanowa, Armii Krajowej, Bandt-
kiego, Bronowicka, Cicha, Czeladnicza, Czepca, Drzymały, Sołtysa Dytmara, 
Głowackiego, Górna, Grenadierów, Lalczyna, Jadwigi z Łobzowa, Kmieto-
wicza, Kołowa, Krakusów, Krzywy Zaułek, Kunickiego, Lea, Młodej Polski, 
Młynówka Królewska, Mysłakowskiego, Niedziałkowskiego, Piastowska, 
Przybyszewskiego, Rodakowskiego, Rydla, Sewera, Stańczyka, Staszczyka, 
Szablowskiego, Szlachtowskiego, Wallek-Walewskiego, Wesele, Wjazdowa, 
Włościańska, Świętego Wojciecha, Zaczarowane Koło, Zapolskiej, Zarzecze, 
Złoty Róg, Żelechowskiego.

Wykaz ulic w VI dzielnicy 2 rejonie: Arciszewskiego, Armii Krajowej, 
Osiedle Bronowice Nowe, Bzymka-Strzałkowskiego, Filtrowa, Hamernia, Ja-
błonkowska, Gustowska, Katowicka, Kowalskiego, Kuźnicza, Kwiatkowskie-
go, Legendy, Lindego, Ks. Ferdynanda Machaya, Młynarskiego, Na Błonie, 
Ochlewskiego, Odlewnicza, Olkuska, Orna, Pamiętna, Rtm. Witolda Pileckiego, 
Piwnika „Ponurego”, Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Zygmunta Sta-
rego, Stróżeckiego, Trawiasta, Wernyhory, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze.

Wykaz ulic w VI dzielnicy 3 rejonie: Armii Krajowej, Boya-Żeleńskiego, 
Brzozowskiego, Groszkowa, Katowicka, Mjr. Łupaszki, Na Nowinach, Narcyzo-
wa, Palmowa, Pasternik, Peipera, Pod Strzechą, Radzikowskiego, Tetmajera, 
Ks. Stanisława Truszkowskiego, Wieniawy-Długoszowskiego, Witkiewicza, 
Wójcickiego, Zaklucze, Zielony Most, Władysława Żeleńskiego.

Wykaz ulic w VI dzielnicy 4 rejonie: Balicka, Brzegowa, Piotra Brzeziń-
skiego, Jarosława Dolińskiego, Emila Godlewskiego, Gradowa, Mariana He-
mara, Dobiesława Kurozwęckiego, Samuela Bogumiła Lindego, Mjr. Łupaszki, 
Profesora Stefana Myczkowskiego, Na Błonie, Przy Młynówce, Profesora Teo-
dora Spiczakowa, Zygmunta Starego, Wapiennik, Wincentego Weryhy-Darow-
skiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Michała Wójcickiego, Zakliki z Mydlnik.

REJON 3 WOJCIECH CETNARSKI tel. 0 515-252-023

REJON 4 DOMINIK WIDŁAK tel. 0 515-252-015

REJON 2 GAWEŁ GAZDECZKA tel. 0 513-199-228

REJON 1: RAFAŁ PIOTROWSKI tel. 0 513-199-229

Czwartek, 8 października, godz. 17:00
Spotkanie autorskie prof. Eugeniusza Dubiela, autora książki  

"Przyroda Bronowic Małych i Mydlnik"
Niedziela, 11 października, godz. 11:00

Koncert chóru Schola Cantorum Mydlnicensis w kościele parafialnym  
w Rząsce z okazji Dnia Papieskiego.
Piątek, 16 października, godz.17:00

Wernisaż zbiorowej wystawy poplenerowej artystów Bronowickiego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

Czwartek, 22 października, godz.17:00
VIII SPOTKANIE Z CYKLU BRONOWICKIE PORTRETY

 „Franciszek Klima - mydlnicka dusza” 
Prowadzenie: Ilona Stus i Maciej Naglicki

KK "Mydlniki" ul. Balicka 289, tel. (012) 637-97-12.

Kierownik rewiru asp. szt. Wojciech Fus, tel. (012) 61-51-186. 
Siedziba: ul. Radzikowskiego 29

REJON 1: mł. asp. JAROSŁAW PAŚ, tel. (12) 61-51-232, pok.8
Wykaz ulic w 1 rejonie: Altanowa, Armii Krajowej 2-18 parzyste, Bro-
nowicka 2-18 parzyste, Jadwigi z Łobzowa, Kołowa, Krzywy Zaułek, Ku-
nickiego, Lea od 123 do 193 nieparzyste i 110-124 parzyste, Młodej Polski, 
Młynówka Królewska-deptak od Piastowskiej do ul. Przybyszewskiego, 
Niedziałkowskiego, Piastowska nr 30-50 parzyste, Rydla nr 1-17 nieparzy-
ste, Sewera, Staszczyka, Szlachtowskiego, Zarzecze 1-35 nieparzyste i 2-28 
parzyste, Żelechowskiego. 

REJON 2: asp.szt. JAROSŁAW SKRZYPEK, tel. (12) 61-51-035, 
pok.16
Wykaz ulic w 2 rejonie: Bronowicka 5-101 nieparzyste, Czeladnicza, 
Czepca, Czyżewskiego 1, Głowackiego parzyste, Górna, Grenadierów, Halczy-
na, Kmietowicza, Krakusów, Racheli, Rodakowskiego, Równa, Rydla 26-50 
parzyste i 19-57 nieparzyste, Wallek Walewskiego, Wjazdowa, Zaczarowane 
Koło, Złoty Róg.

REJON 3: sierż. szt. JANUSZ ŚLIWA, tel. (12) 61-51-019, pok.13
Wykaz ulic w 3 rejonie: Armii Krajowej – ogrody działkowe, Bandtkiego, 
Bronowicka 20-106 parzyste, Cicha, Drzymały, Dytmara, Lea od 195 niepa-
rzyste i 126 parzyste do końca, Młynówka Królewska-deptak od ul. Przyby-
szewskiego do Armii Krajowej, Mysłakowskiego, Przybyszewskiego, Rydla 
2-24 parzyste, Stańczyka, Szablowskiego, Św. Wojciecha, Wesele, Włościań-
ska, Zapolskiej, Zarzecze nr 37-95 nieparzyste i 30-90 parzyste.

REJON 4: sierż. SYLWIA ORZECHOWSKA–POSEŁ,
tel. (12) 61-51-186, pok. 3
Wykaz ulic w 4 rejonie: Balicka od 229 nieparzyste i od 170 parzyste 
do końca, Brzezińskiego, Brzozowskiego, Darowskiego, Dolińskiego, Godlew-
skiego, Gradowa, Groszkowa, Hemara, Katowicka, Kurozwęckiego, Łupaszki, 
Myczkowskiego, Na Nowinach, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik nieparzyste, 

REJON 5: asp. szt. KRZYSZTOF WYSMUŁEK,
tel. (12) 61-51-019, pok. 13

Wykaz ulic w 5 rejonie: Armii Krajowej 77-95 nieparzyste, Balicka 
2-38 parzyste i 1-55 nieparzyste, Bronowicka nr 117-133 nieparzyste  
i 130-146 parzyste, Jabłonkowska, Na Błonie 1-9 a nieparzyste, Werny-
hory, Zielony Most 2. 

REJON 6: sierż. MICHAŁ MARTYNA, tel. (12) 61-51-035, 
pok. 16
Wykaz ulic w 6 rejonie: Arciszewskiego, Balicka od 40-168 parzyste 
i 61-209 nieparzyste, Brzegowa, Filtrowa, Hamernia, Justowska, Kowal-
skiego, Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Legendy, Lindego, Machaya, Młynar-
skiego, Mysłakowskiego, Na Błonie od 2 do końca parzyste i od 11 do koń-
ca nieparzyste, Nad Zalewem od 10 parzyste i 15 nieparzyste do końca, 
Ochlewskiego, Olkuska, Orna, Pamiętna, Pileckiego, Piwnika „Ponurego”, 
Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Przy Młynówce, Strużeckiego, 
Strzałkowskiego „Bzymka”, Trawiasta, Wiedeńska, Zarudawie, Zarzecze 
97-109 nieparzyste i 108-136 parzyste, Zygmunta Starego od ul. Filtrowej 
do torów kolejowych (brak posesji).

Peipera, Pod Strzechą, Radzikowskiego od 99 do końca nr nieparzyste, 
Spiczakowa, Tetmajera, Truszkowskiego, Wapiennik, Werychy-Darow-
skiego, Wieniawy-Długoszowskiego, Wierzyńskiego, Witkiewicza, Wójcic-
kiego, Zakliki z Mydlnik, Zaklucze, Zielony Most-bez nr 2, Złota Podkowa 
– osiedle, Zygmunta Starego 124-130 parzyste, Żeleńskiego Boya, Żeleń-
skiego Władysława.

KLUB OSIEDLOWY "JORDANÓWKA" 
ZAPRASZA  

NA WYSTAWĘ MALARSTWA
KRYSTYNY MORAŃDY

9 października godz. 17:00
"Jordanówka" ul. Na Błonie 13 d
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Rozrywka

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: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 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. (012) 423-73-72
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POZIOMO:
2) jeden ze szkolnych przedmiotów
8) pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na 

duże rozmiary lub duży zakres czegoś
10) do narkozy
11) grupa najlepszych, tzw. śmietanka
13) przezroczysta błona pokrywająca gałkę oczną
14) książę litewski
17) do ułożenia z elementów
20) pomieszczenie
24) stała matematyczna
25) pustka
27) krzyż, znak zakonu, który powstał w 1099 r  

w Palestynie
28) schodowa lub dla zwierząt
31) pejzaż
33) tak mówisz o sobie 
34) gramocząsteczka
35) dyskusje toczone na wysokim szczeblu
37) góry z Rysami
39) do pieczętowania
41) długie opracowanie, często bardzo nudne
42) jednostka objętości cieczy
43) bywa bez pokrycia
45) paryski ulicznik
46) siostra Balladyny
48) dziedzina nauka zajmująca się leczeniem ludzi
49) strzał do bramki
51) żółty barwnik
53) jedna z wersji genu
56) jadalny morski skorupiak
58) chemiczny symbol czadu
59) lekkie okrycie 

PIONOWO:
1) woskowe lub pastelowe
3) główna tętnica
4) likier kokosowy
5) jeden z rodziców
6) rodzaj Forda
7) nawija nici
9) ptak z rodziny krukowatych
12) np. papieru przy drukarce
15) rzadkie imię męskie
16) podniosły sposób mówienia
18) odgadywanie haseł na podstawie pantomimy
19) kolba kukurydzy
20) gruby sznur
21) w ręku operatora
22) Wojciech, grał Rzędziana w filmie „Ogniem  

i mieczem”
23) wozu lub symetrii
26) nocny motyl
29) sport z osadą
30) nagromadzenie
32) pofałdowany
36) wartościowe papiery
38) słowa przysięgi
40) był nim Święty Graal
44) order, odznaczenie
47) napad, natarcie
49) hałas, zgiełk
50) nie jest znawcą w danej dziedzinie
52) graniczna opłata
53) beduiński płaszcz
54) nie wywołuj z niego wilka
55) pierwszy sekretarz ONZ
57) litera grecka
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

Zdjęcia zostały nadesłane przez Szkoły.

Po wakacjach, tradycyjnie już w trzeci weekend wrze-
śnia, ruszyła akcja „Sprzątania Świata” organizowana  
w ramach Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwo-
ju, która uczy jak praktycznie i na co dzień chronić śro-
dowisko. 

18-20 września to termin tegorocznej światowej ak-
cji, w którą włączyły się także Szkoły z naszej dziel-
nicy. I tak, uczniowie SP nr 138 sprzątali teren  
ul. Wierzyńskiego i okolic oraz otoczenie biblioteki  
i parkingu. Z kolei młodzież Zespołu Szkół Geodezyjno – 
Drogowych i Gospodarki Wodnej podjęła się uporządko-
wania terenów zielonych w obrębie ulic Hamernia i Od-
lewnicza. SP nr 93 wyruszyła z workami na śmieci na 
ulice Piastowską, Lea, Bronowicką i Przybyszewskiego. 
Uczniowie ZSO Nr 7 włączyli się do akcji pod hasłami: 
„Poznajmy otoczenie szkoły”, pod którym Gimnazjum  
nr 18 sprzątało rejony między ul. Armii Krajowej a ul. Rydla 
i między torami kolejowymi a ul. Bronowicką oraz między  
ul. Rydla a ul. Głowackiego i między torami kolejowy-
mi a ul. Bronowicką, a także między zespołem miesz-
kaniowym Brama Bronowicka a ul. Przybyszewskie-
go z ul. Stańczyka włącznie i między ul. Bronowicką  

a ul. G. Zapolskiej z ul. Wesele włącznie. Natomiast 
młodzież LO nr XVII pod hasłem „Młodopolskie trady-
cje Bronowic” zajęła się obszarem między ul. Balicką  
a ul. Pasternik z tymi ulicami włącznie oraz między  
ul. Zielony Most i Katowicką a ul. Mjr. Łupaszki i Za-
klucze, również włączając te ulice. Pamiętajmy, że tro-
ska o środowisko zaczyna się od codzienności i od naj-
bliższego otoczenia, w którym żyjemy. Postarajmy się, 
by podczas kolejnej takiej akcji młodzież nie miała zbyt 
wiele pracy.

[is]

Uczniowie SP 93  zwarci i gotowi...

...jak widać techniki były różne

ZSO nr 7 zaczął sprzątanie od własnego podwórka...

Młodzież Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej prze-
czesywała tereny zielone


