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W TEN WYJĄTKOWY CZAS ŻYCZYMY PAŃSTWU DUŻO ZDROWIA, RADOŚCI
I WYTCHNIENIA OD CODZIENNYCH SPRAW. 
ABY CHWILE SPĘDZONE W RODZINNYM GRONIE, PRZY WIGILIJNYM STOLE, BYŁY OKAZJĄ DO WZMOCNIENIA 
WIĘZÓW I CZERPANIA CIEPŁA Z DOMOWEGO OGNISKA.
ABY KRUCHY OPŁATEK W DŁONI UŚWIADAMIAŁ, ŻE MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI, A KAŻDY DZIEŃ 

„...ktokolwiek zajdzie w dom polski w święty wieczór wigilijny,
zajmie to miejsce i będzie przyjęty jak brat…”.

Zbigniew Kossak

Rada i Zarząd
Dzielnicy VI Bronowice
oraz Redakcja

JEST NOWYM POCZĄTKIEM. 
NIECH NADCHODZĄCY NOWY ROK 2016 
PRZYNIESIE SPEŁNIENIE MARZEŃ 
I WIELE PROMIENNYCH DNI. 

Między 26 a 31 lipca 2016 roku setki tysięcy młodych ludzi z całego świata spotka się w Krakowie, aby pełnią młodzieńczego 
entuzjazmu wspólnie świadczyć o obecności Jezusa w ich codziennym życiu. To wieloaspektowe wydarzenie, ważne jest nie 

tylko ze względu na swój religijny charakter, ale również na kulturowo – społeczną specyfikę. Będzie to ogromna szansa dla rozwoju 
polskiego kościoła oraz dla budowania więzi w społecznościach lokalnych.

Wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

Najwspanialszą wizytówką Światowych Dni Młodzieży będą 
Wolontariusze! Już teraz na terenie Krakowa trwają przygoto-
wania Wolontariuszy Długoterminowych do ŚDM. Inną katego-
rią wolontariuszy są Wolontariusze Krótkoterminowi. Ich praca 
przypada na ostatnie dwa tygodnie lipca i początek sierpnia 
2016 roku. Od 18 lipca do 1 sierpnia w Krakowie przy organi-
zacji ŚDM posługiwać będzie ponad 20 tysięcy Wolontariuszy. 
Będą to członkowie Parafialnych Komitetów Organizacyjnych 
oraz Wolontariusze zaangażowani w Wydarzenia Centralne –  
z Krakowa, Archidiecezji, wszystkich diecezji w Polsce, a nawet 
ok. 3 tysięcy Wolontariuszy ze świata. Będą pomagać pielgrzy-
mom na dworcach i lotnisku, służyć informacją, pomagać przy 
zakwaterowaniu, liturgii i katechezach czy w służbie porządko-
wej i medycznej. A w nagrodę, na zakończenie ŚDM, 31 lipca po 
Mszy Rozesłania wezmą udział w spotkaniu z Papieżem Fran-
ciszkiem!

Już za pół roku w naszym mieście odbędzie się kolejna edycja Światowych Dni Młodzieży 
zainicjowanych przez Jana Pawła II trzydzieści lat temu 

Kamila Skupień
Departament Wolontariatu

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016

Zachęcamy do rejestracji 
na wolontariat krótkoterminowy 

w systemie online 
na oficjalnej stronie ŚDM www.krakow2016.com 

i dołączenie do grona Wolontariuszy ŚDM 
Kraków 2016!

Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016

Wolontariuszem ŚDM może zostać osoba,
która najpóźniej do końca czerwca 2016 ukończy 18 rok życia.
Zwracamy także uwagę na znajomość języków obcych
 i doświadczenie pracy wolontariusza.

*

ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM

Wejdź na stronę

Wybierz zakładkę

Zarejestruj się
przez formularz

Czekaj na odpowiedź
z Departamentu
Wolontariatu
ŚDM Kraków 2016

Zarezerwuj czas
od 18 VII do 1 VIII 2016

na przygodę z ŚDM! 

krakow2016.com

DOŁĄCZ – zostań
wolontariuszem
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

◁▷

◁▷

napisz: biuro@bogdansmok.pl

W BRONOWICACH

Dzielnica Bronowice ma już 
za sobą trzy edycje Budżetu 

Obywatelskiego. Jako jedna z pierw-
szych dzielnic wdrażała go w życie. Do 
tej pory nasi mieszkańcy zgłosili 57 
projektów, co przedstawia poniższe ze-
stawienie”:
2013 r. – 8 projektów, w tym 3 projek-
ty negatywnie zweryfikowane;
2014 r. – 21 projektów w tym 6 pro-
jektów negatywnie zweryfikowanych;
2015 r. – 28 projektów, w tym 3 pro-
jekty negatywnie zweryfikowane.

Przyczyną odrzucenia 12 pro-
jektów były błędy i braki formalne 
nie uzupełnione przez projektodawcę  
w odpowiednim czasie, przekroczenie 
limitu środków przeznaczonych na 
Budżet Obywatelski, brak możliwości  
realizacji projektu w danym roku lub 
negatywna ocena merytoryczna.

Jak widać z powyższego zestawie-
nia co roku następuje wzrost liczby 
zgłaszanych projektów, co bardzo nas 
cieszy i jest potwierdzeniem, że warto  
dalej realizować Budżet Obywatelski.

Dzięki niemu zrealizowano niżej 
wymienione projekty, zgłoszone i wy-
brane przez mieszkańców:

ROK – 2013
→ Budowa placu zabaw – SP nr 50
→ Amfiteatr na widoku – miejsce  
życia społecznego (do wysokości wska-
zanych w projekcie środków finanso-
wych).
→ Wyznaczenie przejścia dla pieszych 
przez ulicę Bronowicką do ul. Stasz- 
czyka.

→ Montaż progów zwalniających na  
ul. Na Błonie.
→ Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na ul. Sołtysa Dytmara.

ROK – 2014
→ Roztańczone Mydlniki – rozpo-
wszechnianie kultury tanecznej wśród 
mieszkańców i zapoznanie ich ze świa-
tem tańca towarzyskiego. 
→ Renowacja zieleni u zbiegu ul. Mycz-
kowskiego i Balickiej – zagospoda-
rowanie terenu u zbiegu ul. Balickiej  
i Myczkowskiego poprzez usunię-
cie darni, nasadzenie niskopiennych  
roślin ozdobnych oraz wyłożenie po-
wierzchni korą lub kamieniem.
→ Budowa oświetlenia ulicznego do 
modernizowanego oświetlenia przy 
ul. Sołtysa Dytmara.
→ Budowa bezpiecznego przejścia dla 
pieszych na ul. Zarzecze, na wysoko-
ści KS „Bronowianka” – budowa pro-
gu zwalniającego wykonanego z kost-
ki brukowej, będącego jednocześnie 
przejściem dla pieszych.
→ Dopuszczenie jazdy rowerem po 
chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej, 
na odcinkach bez dróg rowerowych – 
zamontowanie znaków drogowych ze-
zwalających na jazdę rowerem po chod-
nikach, by umożliwić sensowną i legal-
ną jazdę rowerem na tym odcinku.
→ Renowacja biblioteki – renowacja 
elewacji budynku oraz okien Filii nr 
7 Krowoderskiej Biblioteki Publicz-
nej, przy ul. Balickiej 297 (do wysoko-
ści wskazanych w projekcie środków  
finansowych).

ROK – 2015
→ Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż 
Młynówki Królewskiej.
→ Płatne patrole Policji.
→ Odnowienie znakowania trasy tury-
styczno-kulturowej Bronowice Małe – 
Mydlniki.

→ Lustra dla tancerzy i gimnastyków – 
SP nr 138.
→ Renowacja zieleni u zbiegu ulic Mycz-
kowskiego i Balickiej.

ROK – 2016 
→ Budowa zatok parkingowych  przy  
ul. Bronowickiej.

W roku 2016  odbędzie się ko-
lejna edycja Budżetu Obywatelskie-
go. Będzie można zgłaszać nowe pro-
jekty, które wybierzemy do realizacji  
w roku 2017. W imieniu własnym, 
a także Rady Dzielnicy VI Bronowi-
ce zachęcam Państwa do aktywnego 
udziału w nowej edycji Budżetu Oby-
watelskiego, o której poinformujemy 
w kolejnym wydaniu Gazety Brono-
wickiej i na naszej stronie internetowej 
www.dzielnica6.krakow.pl.

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

Oświetlenie uliczne na
ul. WieniaWy-DługoszoWskiego

Szanowni Państwo, bardzo mi 
przykro, że muszę przekazać  

następującą informację: oświetlenie ul. 
Wieniawy-Długoszowskiego do os. Zło-
ta Podkowa w tym roku nie powstanie. 
Mimo, że zabezpieczyliśmy w budżecie 
środki na ten cel i absolutnie widzimy 
konieczność realizacji tej inwestycji, to  
z powodu zmiany właściciela gruntu, 
na którym miała być ustawiona jedna 
latarnia (w sierpniu 2015 r.) nie uda 
się jej zrealizować w bieżącym roku. 
Konieczne jest przeprojektowanie tego 
zamierzenia. W związku z tym zabez-
pieczyliśmy środki na ten cel w budże-
cie na rok 2016. Mam nadzieję, że nie 
wydarzy się nic, co mogłoby przeszko-
dzić w realizacji tej inwestycji w przy-
szłym roku. Będziemy bacznie śledzić 
postęp prac.
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Osadzanie chochoła, tradycja mocno zakorzeniona w bronowickiej rzeczywisto-
ści to nie tylko obrzęd, ale też czas na chwilę refleksji. Refleksji o nieco szerszym 
wymiarze, wykraczającej poza granice małej ojczyzny. Zadumie nad losami Pol-
ski na przestrzeni wieków i naszej polskości w czasach współczesnych. I wciąż 
przychodzi podziw dla słów, które Stanisław Wyspiański „włożył w usta” cho-
choła: Miałeś chamie złoty róg…, które przez pokolenia brzmią jak memento.

◁▷

MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG...

Listopadowe popołudnie – „Ry-
dlówka”. Z daleka słychać lu-

dową muzykę, która towarzyszy zbie-
rającym się przed dworkiem mieszkań-
com Bronowic i zaproszonym gościom. 
Czas otulić słomą krzew róży przed 
zbliżającą się zimą – osadzić chochoła. 
— Chochoł jest znany od niepamięt-
nych czasów. To on otula przed mrozem 
krzewy róż i młode drzewka. Chocho-
ła – słomianego gamonia – nie wymy-
ślił Wyspiański. On nadał mu cechy 
osoby. Uczynił go bytem chroniącym 
piękno przed mrozem i zatratą, bytem 
świadomym swojego przeznaczenia, 
swojej roli. (…) Geniusz Stanisława 
Wyspiańskiego każe chochołowi, któ-
ry zdaje się być symbolem prostactwa  
i głupoty, wygłosić ponury sąd nad ca-
łym polskim pokoleniem. Miałeś cha-
mie złoty róg, miałeś chamie czapkę 
z piór, czapkę wicher niesie, róg huka 
po lesie ostał ci się ino, ostał ci się ino 
sznur… . Czy są w Polsce bardziej gorz-
kie słowa piętnujące zmarnowane oka-
zje? Czy zatem chochoł, za którym kryje 
się być może sam Wyspiański nie jest 
uosobieniem naszego narodowego su-
mienia? – pytała w swoim wystąpieniu 
pani Maria Rydlowa. — Dlatego co roku 
stawiamy ten snop słomy przed naszym 

dworkiem. Zbieramy się wokół niego, 
gramy mu i tańczymy.

Sceneria wydaje się od lat ta sama. 
Jakby czas zatrzymał się w miejscu. Jest 
to jednak tylko złudzenie. Zmieniły się 
okoliczności, zmieniła się społeczność 
Bronowic. Powstaje coraz więcej no-
wych osiedli. Odzwierciedliły to słowa 
pani Marii Rydlowej, która wyraziła  
z tego powodu radość, ale też obawę. 
Czy nowym mieszkańcom zależy na 
tym, żeby być bronowianami, a nie 
tylko krakowianami? – My bronowia-
nie od pokoleń nie dajmy się zepchnąć  
w kąt. Bądźmy sobą. Chrońmy swo-
je zwyczaje i tradycje. Przygarnijmy 
nowych bronowian, niech bawią się  
z nami na Święcie Ulicy Tetmajera, 
niech przypatrują się, jak się wiąże cho-
choła – zachęcała nowych mieszkańców 
do integracji pani Maria. 
A okoliczności? Tegoroczne święto osa-
dzania chochoła stało się jednocześnie 
przełomowym momentem w życiu „Ry-
dlówki”. Cytując prof. Jana Rydla „I my 
nie chcemy, aby nam ktoś wypomniał 
zmarnowane okazje, żeby nam ktoś 
zaśpiewał Miałeś chamie złoty róg …”.  
W ten symboliczny dzień, rocznicę we-
sela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołaj-
czykówną, nastąpiło uroczyste podpisa-
nie umowy pomiędzy rodziną Rydlów  
a Muzeum Historycznym Miasta Krako-

wa, działającego w porozumieniu z wła- 
dzami Miasta Krakowa. Podejmując się 
prowadzenia Muzeum Młodej Polski 
„Rydlówka” Muzeum Historyczne prze-
jęło nie tylko zaszczyt, ale też odpowie-
dzialność. Odpowiedzialność za miejsce 
szczególne, które jak podkreślił w swo-
ich słowach Stanisław Dziedzic – dy-
rektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa – 
należy pielęgnować. Miejsce naznaczo-
ne głęboką myślą o polskim narodzie. 
Nie ma w polskiej dramaturgii dramatu 
tak ponadczasowego, głoszącego treści 
wciąż aktualne, choć niejednokrotnie 
gorzkie jak Wesele. Jest to bez wątpienia 
kulturowy fenomen – mówił. 

Liczne słowa wdzięczności i po-
dziękowań skierowano przede wszyst-
kim do członków rodziny Rydlów,  
w szczególności pani Marii Rydlowej, 
prof. Jana Rydla oraz Piotra Szmigiel-
skiego, za zasługi w pielęgnowaniu 
miejsca i wartości, które są wielkim 
dziedzictwem Krakowa oraz zaufanie, 
jakim obdarzyli Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa. W podziękowaniach 
nie sposób pominąć osoby prof. Stani-
sława Waltosia, współtwórcy i postaci 
wiodącej przy tworzeniu Muzeum Mło-
dej Polski, a także pomysłodawcy i ojca 
tradycji osadzania chochoła. 

Po obrzędzie otulenia różanego 
krzewu słomą i części artystycznej, któ-
rą przygotowali uczniowie SP nr 50 im. 
Wł. Tetmajera i SP nr 93 im. L. Rydla, 
uroczystość kontynuowano w podwo-
jach dworku. Po dopełnieniu formalno-
ści związanych z przejściem Muzeum 
Młodej Polski „Rydlówka” pod skrzydła 
Muzeum Historycznego, historyk sztu-
ki, doc. Marta Romanowska wygłosiła 
odczyt na temat dramatu Stanisława 
Wyspiańskiego Wesele. 

Świadkami tej szczególnej chwili 
byli mieszkańcy Bronowic oraz zapro-
szeni goście wśród, których obok wspo-
mnianych osób byli m.in.: dyrektor Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa 
Michał Niezabitowski, z-ca dyrektora 
ds. naukowych Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa Jacek Salwiński, 
prezes Krakowskiego Oddziału PTTK 
Janusz Worotniak, poseł Józef Lassota, 
Radna Miasta Krakowa Marta Patena, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic Barbara Miszczyk, wiceprzewodni-
cząca Rady Dzielnicy VI Alicja Gackie-
wicz oraz radni: Agata Pasionek-Sacha, 
Marta Drużkowska, Małgorzata Turek, 
Adam Goch i Stanisław Sikora.

ILONA STUS
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Osadzanie chochoła



Wokół klombu zgromadzili się mieszkańcy Bronowic i zaproszeni goście

Taniec wokół chochoła, ten pozbawiony był marazmu

OSADZANIE CHOCHOŁA

Fragmenty Wesela w wykonaniu uczniów ze Szkół Podstawowych nr 50 i 93

Mała ojczyzna to zespół ludzi (...), których łączy historia, te same wierzenia i zwyczaje – mówiła  
w swoim wystąpieniu pani Maria Rydlowa
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Przyszedł czas na otulenie krzewu słomą, przed mrozem i zatraceniem...

Wokół klombu zgromadzili się mieszkańcy Bronowic i zaproszeni goście

Fragmenty Wesela w wykonaniu uczniów ze Szkół Podstawowych nr 50 i 93

Umowę podpisali (od lewej): dyrektor Michał Niezabitowski i gospodarze prof – Jan Rydel i Piotr Szmigielski
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W tym roku wła- 
śnie książka, która 

uczy, przenosi w świat fan-
tazji, leczy złamane serca, 
jest ukojeniem, gdy wszystko 
idzie nie tak stała się głów-
nym bohaterem kolejnej  
edycji imprezy „Zdrowo i ko-
lorowo” w Gimnazjum nr 18 
na Złotym Rogu. 

Wśród gości znaleźli się 
radna Agata Pasionek-Sa-
cha – członek zarządu Rady 
Dzielnicy VI oraz pan Krzysz-
tof Maniecki – przedstawiciel 
Rady Rodziców. Pojawili się 
również szóstoklasiści z bro-
nowickich szkół podstawowych nr 34, 
50 i 153, dla których starsi koledzy  
z gimnazjum i liceum przygotowali 
liczne atrakcje. 

Grupa teatralna z naszego liceum 
przedstawiła krótki spektakl połączo-
ny z konkursem. Odbył się również 
quiz literacki, w którym można było 
m.in. sprawdzić swoją wiedzę na te-

mat menu słonia z powieści „W pustyni  
i w puszczy”. Na dokładkę zmagano się 
z zadaniami matematycznymi z nutką 
kulinarną w tle.

W tym samym czasie grupa szó-
stoklasistów i gimnazjalistów tworzyła 
wiersze i ilustracje, które później po-
dziwialiśmy. W ramach zabaw rucho-
wych, uczniowie próbowali swoich sił 

w zumbie. Aby nikomu nie zabrakło 
energii, wszyscy zostali poczęstowa-
ni sałatką owocową. Chętni mogli się 
również nauczyć robienia naleśników.

Na koniec przeczytano utwory, 
które zwyciężyły w gimnazjalnym kon-
kursie literackim i rozdano nagrody. 
Zapraszamy za rok!

 „KsiążKa jest niczym Ogród, Który mOżna włOżyć dO Kieszeni”
Zdrowo i Kolorowo

JOLANTA 
WYDRA-HORWAT
Nauczyciel Gimnazjum nr 18

Uczniowie próbowali swoich sił w zumbie

Zdobywczynie pierwszego, trzeciego i czwartego miejsca – reprezentantki SP nr 153

fo
t.

 S
ab

in
a 

Au
gu

st
yn

Regionalny Punkt 
Kontaktowy pełni dyżur

od pn. do pt. w godz. 18- 20,
przy ul. Dietla 74/6, tel. 12 431 22 48,  

e-mail: galicja@aa.org.pl 

www.aagalicja.cracow.pl

POMOC DLA UZALEŻNIONYCH
Masz problem z alkoholem?

            Chcesz przestać pić?

Biuro Służby Krajowej AA
tel. 22 828 04 94, 
e-mail:wspolnota-aa@aa.org.pl 

ANONIMOWI ALKOHOLICY
CZEKAJĄ

WSZYSTKIE ROZMOWY SĄ POUFNE

W listopadzie na dużej hali 
KS „Bronowianka” odbył 

się kolejny turniej siatkarski o Puchar 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy VI. 
Wzięło w nim udział pięć zespołów, 
które ostro rywalizując w ostatecznej 
klasyfikacji zajęły miejsca:  

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 153 GR A
II miejsce - KS „Bronowianka”
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 153 GR B
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 153 GR C
V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5

PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO Sprostowanie
W listopadowym numerze Gazety Brono-

wickiej został mylnie podany adres strony in-
ternetowej. Poniżej prawidłowy adres.
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I Czy jest Pan/Pani za usunięciem cokołu po pomniku marszałka Iwana Koniewa?

TAK*     NIE*

II Czy jest Pan/Pani za poparciem koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu położonego  
u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze, na którym znajduje się plac i cokół po pomniku marszałka Iwana 
Koniewa, a która przewiduje między innymi: 

1. Zachowanie niskiej i wysokiej zieleni;

2. Budowę małej architektury z akcentami strażackimi mającymi na celu oddanie hołdu krakowskim strażakom za ich 
ofiarną służbę (np. starodawny wóz strażacki, fontanna, obelisk z pamiątkową tablicą);

3. Budowę nowego placu wielofunkcyjnego, umożliwiającego organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości, 
a w okresie zimowym naturalnego lodowiska;

4. Budowę alejek spacerowych wraz z ławkami.

TAK*     NIE*

Ankieta dotycząca zagospodarowania placu po byłym pomniku marszałka Iwana Koniewa

* Wybraną odpowiedź  podkreśl lub zakreśl 

Pod takim hasłem upłynęły te-
goroczne obchody Dnia Senio-

ra w Klubie Kultury Mydlniki. 
27 listopada, dzięki współpracy  
z Ośrodkiem Wsparcia Klubu Samopo-
mocy na terenie Dzielnicy VI Bronowi-
ce dla osób starszych, dzieci i młodzie-
ży wspólnie zorganizowano to między-
pokoleniowe spotkanie. 

Tego wieczoru w Klubie nie zabra-
kło dzieci, seniorów, śpiewu, muzyki, 
gry aktorskiej i niesamowitej energii 
wszystkich artystów. 

Obchody rozpoczęły się występem 
dzieci uczęszczających na zajęcia wo-
kalne oraz nauki gry na instrumentach 
w Klubie Kultury Mydlniki. Uczniowie 
zaprezentowali swoje umiejętności, 
zabierając zebranych widzów w świat 
młodzieńczych lat.

Gwiazdami wieczoru okazali się 
jednak seniorzy! Przedstawienie osób 

Seniorzy Dzieciom –
Dzieci Seniorom 

KLUB KULTURY
MYDLNIK I

zrzeszonych w Ośrodku Wsparcia Klu-
bu Samopomocy na terenie dzielnicy 
VI Bronowice dla osób starszych, dzie-
ci i młodzieży pt. „Balladyna na bis” 
rozbawiło widownię do łez. 

Zwieńczeniem spotkania było 
wspólne wysłuchanie koncertu ro-
dzeństwa, które swoje pierwsze mu-
zyczne kroki stawiało w Klubie Kultury 
Mydlniki. 

Święto Seniora było doskonałą 
okazją do przypomnienia sobie, jak 
wiele jedno pokolenie może nauczyć się 
i czerpać od drugiego.

Pod
Mikroskopem 

Świat mikroorganizmów kryje 
wiele tajemnic i jest nadal mało 

poznany. Czy bakterie są rzeczywiście 
niebezpieczne? Ile drobnoustrojów 
może znajdować się na główce od szpil-
ki? Jak właściwie wyglądają, co „jedzą” 
i gdzie żyją? Na te oraz inne pytania 
odpowiemy sobie podczas ferii świą-
tecznych w Klubie Kultury Mydlniki!

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci w wieku od sześciu do dwunastu 
lat, do wspólnego pozanawania mikro-
świata w przerwie świątecznej!

Klub Kultury Mydlniki
ul. Balicka 289, Kraków
tel.: 533 356 008
e-mail:
mydlniki@dworek.eu

W programie: podglądanie mikroświa-
ta pod mikroskopem, zajęcia kreatyw-
ne, warsztaty plastyczne, przyrodnicze 
gry planszowe, warsztaty szycia, ru-
chowe zabawy integracyjne, ekspery-
menty chemiczne. 
Termin: 28-30 grudnia 
Godziny: 10:00-14:00 (ewentualna 
opieka od 9:00 do 15:00)
Wiek uczestników: 6-12 lat

Zapisy do 21 grudnia◁▷

BLIŻSZE INFORMACJE:
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UCHWAŁA Nr XVIII/147/2015 
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Komisji Edu-
kacji, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice. Na Przewodniczącego 
Komisji wybrano radnego Wojciecha 
Borkowskiego. Na Wiceprzewodniczą-
cego wybrano Bartosza Smoka.
UCHWAŁA Nr XVIII/148/2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Rady Dzielnicy 
VI Bronowice. Na Przewodniczącego 
Komisji wybrano radnego Krzysztofa 
Dudę. Na Wiceprzewodniczącego wy-
brano radną Małgorzatę Sroczyńską.
UCHWAŁA Nr XVIII/149/2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. 
Zieleni i Ochrony Środowiska Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. 
Na Przewodniczącego Komisji wybrano 
radną. Margaretę Perčić. Na Wiceprze-

SESJE RADY 
DZIELNICY VI

XVIII sesja Rady Dziel-
nicy VI Brono-

wice odbyła się 26 listopada br. Podjęto 
następujące uchwały:

wodniczącego wybrano radnego Łuka-
sza Krajewskiego.
UCHWAŁA Nr XVIII/150/2015
w sprawie zmiany składu Komisji Edu-
kacji, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy 
VI Bronowice. Do składu Komisji dopi-
sano radną Margaretę Perčić.
UCHWAŁA Nr XVIII/151/2015
w sprawie opinii do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Bronowice – Wesele”. 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Bronowice – 
Wesele”.
UCHWAŁA Nr XVIII/152/2015
w sprawie opinii dla lokalizacji szaletu. 
Pozytywnie zaopiniowano lokalizację 
szaletu miejskiego wraz z przyłączami 
wodno-kanalizacyjnymi, elektroenerge-
tycznym i zagospodarowaniem terenu  
w pasie Młynówki Królewskiej na wyso-
kości ul. Drzymały.
UCHWAŁA Nr XVIII/153/2015
w sprawie zmiany rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji 
Dzielnicy VI Bronowice na rok 2015.
Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 24.02. 
2015 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XI/82/2015 Rady Dzielnicy VI Brono-
wice z dnia 21.05.2015 r. w następują-
cy sposób:

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Dobudowa oświe-
tlenia w ul. Wieniawy-Długo-
szowskiego

37 000 
zł ZIKiT

na zadanie: Remont chodni-
ków przy ul. Lea na odcinku 
od ul. Drzymały do Zespołu 
Szkół Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej oraz na 
odcinku od nr 118 do ul. Mło-
dej Polski)

37 000 
zł ZIKiT

Przeniesiono środki z zadania przyję-
tego Uchwałą Nr V/44/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 24.02. 
2015 r. z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XIV/99/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 23.07.2015 r. w nastę-
pujący sposób:

UCHWAŁA Nr XVIII/154/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XIV/107/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-

INNE KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Zatoki parkingowe 
przy ul. Bronowickiej – wyko-
nanie projektu w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego w roku 
2015

5 000 zł ZIKiT

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE
MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadanie: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dzielni-
cy VI Bronowice

5 000 zł ZIKiT

III Czy ma Pan/Pani inna propozycję zagospodarowania terenu po byłym pomniku? Jeśli tak to proszę 
przedstawić ją poniżej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę : …………………………………………………………………………………...................
Adres:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Adres e-mail:  ……..…………………………………….............
Telefon:  ………………………....………………

Spośród nadesłanych opinii rozlosowane zostaną upominki.

Opinię należy przesłać do 31 stycznia 2016 r. 
na adres biura Rady Dzielnicy VI:
ul. Zarzecze 124a
30-134 Kraków
Ankietę można też pobrać na stronie internetowej Dzielnicy VI www.dzielnica6.krakow.pl i przesłać drogą mailową na 
adres: rada@dzielnica6.krakow.pl
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lata Fazy realizacji Kwota

2015 wykonanie projektu  
i uzyskanie uzgodnień 10 000 zł

2016

dokończenie projektu  
i uzyskanie uzgodnień  
i decyzji

10 000 zł – 
realizator 
ZIKiT, 

realizacja zadania na pod-
stawie projektu

80 000 zł – 
realizator 
ZZM, 

UCHWAŁA Nr XIX/160/2015 w sprawie 
zmiany rozdysponowania środków wy-
dzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2016. Przeniesiono 
środki z zadania przyjętego Uchwałą Nr 
XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 23.07.2015 r. z uwzględnie-
niem XV/115/2015 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z 27.08.2015 r. w następu-
jący sposób:

XIX sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 11 grudnia br. Podjęto następujące 
uchwały:

BUDOWA, MODERNIZACJA 
PRACE REMONTOWE OGRÓD-
KÓW JORDANOWSKICH, ZIE-
LEŃCÓW, SKWERÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

z: Przebudowa schodów  
w parku „Młynówka Królew-
ska” przy przejściu dla pie-
szych przez ul. Przybyszew-
skiego – realizacja inwestycji 
na podstawie dokumentacji 
projektowej i pozwolenia na 
budowę

10 000 
zł ZZM

nowice z dnia 23.07.2015 r. W ww. 
uchwale w sprawie wniosku do Pre-
zydenta Miasta Krakowa dotyczącego 
wprowadzenia do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej i Wieloletniego Planu In-
westycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2015-
2016 z uwzględnieniem Uchwały Nr 
XVI/125/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 24.09.2015 r. wprowa-
dzono następującą zmianę:
W § 1 w tabeli w kolumnie dotyczą-
cej kwoty i źródła finansowania na rok 
2015 zadania podaną kwotę 5 000 zł 
zmniejszono do kwoty 0 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian 
tabela przedstawiona w Uchwale Nr 
XIV/107/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 23.07.2015 r. otrzymuje 
następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Zatoki Parkingowe przy 
ul. Bronowickiej.
Jednostka realizująca: ZIKiT
Cel zadania: Realizacja zadania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego.
Źródło finansowania: środki wydzielone 
do dyspozycji Rady Dzielnicy VI

UCHWAŁA Nr XVIII/155/2015
w sprawie projektu przebudowy scho-
dów w parku Młynówka Królewska. 
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
przebudowy schodów w parku Młynów-
ka Królewska przy przejściu dla pieszych 
przy ul. Przybyszewskiego na dz. nr 773, 
841 obr. 2 Krowodrza w Krakowie.
UCHWAŁA Nr XVIII/156/2015
w sprawie nadania imienia Samorządo-
wemu Przedszkolu Nr 77. Radni pozy-
tywnie zaopiniowali nadanie Samorzą-
dowemu Przedszkolu Nr 77 w Krakowie 
imienia „Magiczne siódemki”.
UCHWAŁA Nr XVIII/157/2015
w sprawie ustawienia znaku zakazu 
postoju na ul. Myczkowskiego. Rada 
Dzielnicy VI wniosła o ustawienie znaku 
zakazu postoju B-35 na ul. Myczkow-
skiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. 
Wierzyńskiego (po stronie wschodniej).
UCHWAŁA Nr XVIII/158/2015
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa. Radni zawnioskowali do 
Prezydenta Miasta Krakowa o przezna-

lata Fazy realizacji Kwota

2015
rozpoczęcie opracowania 
dokumentacji projek-
towej

0 zł 

2016

zakończenie opracowania 
dokumentacji projekto-
wej i realizacja robót bu-
dowlanych

110 000 zł 

czenie środków finansowych w Budżecie 
Miasta Krakowa na rok 2016 na zadanie 
pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 153 w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr XVIII/159/2015
w sprawie ponownego zawarcie umowy 
najmu lokalu socjalnego. Radni pozy-
tywnie zaopiniowali ponowne zawar-
cie umowy najmu lokalu socjalnego 
stosownie z pismem Wydziału Miesz-
kalnictwa Urzędu Miasta Krakowa: 
ML-02.7123.619.2015. JK z dnia 
16.11.2015 r.

BUDOWA, MODERNIZACJA, 
PRACE REMONTOWE OSIE-
DLOWEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ

KWOTA REALI-
ZATOR

z zadania: Remonty dróg  
i chodników na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice

84 000  
zł ZIKiT

na zadanie: Dobudowa oświe-
tlenia w ul Wieniawy-Długo-
szowskiego

40 000 
zł ZIS

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNA-
ZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ 
ŻŁOBKÓW

KWOTA REALI-
ZATOR

na zadanie: Budowa oświetle-
nia na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 153 – przygotowanie 
projektu i realizacja zadania

44 000 
zł ZEO

Ponadto zmieniono realizatora, rozdy-
sponowanie środków oraz zakres rze-
czowy zadania przyjętego Uchwałą Nr 
XIV/95/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 23.07.2015 r. z uwzględnie-
niem Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z 24.09.2015 
r. w następujący sposób:

na: Przebudowa schodów  
w parku „Młynówka Królew-
ska” przy przejściu dla pie-
szych przez ul. Przybyszew-
skiego – dokończenie projektu 
i uzyskanie uzgodnień i decyzji

10 000 
zł ZIKiT

UCHWAŁA Nr XIX/161/2015 w sprawie 
korekty Uchwały Nr XVI/124/2015 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
24.09.2015 r. dotyczącej zmiany re-
alizatorów zadania pn. „Przebudowa 
schodów w parku „Młynówka Królew-
ska” przy przejściu dla pieszych przez 
ul. Przybyszewskiego”. W ww. uchwale 
wprowadzono następujące korekty:
W § 1 ust. 2 zmieniono dotychczasowy 
zapis: „w roku 2016 – realizator ZZM” 
na następujący: „w roku 2016 – realiza-
tor ZIKiT i ZZM”, W § 2 w tabeli:
- przy jednostce realizującej zadanie  
w roku 2016 dodano ZIKiT 
- zmieniono dotychczasowy zapis obej-
mujący realizację zadania w roku 2016.
Po uwzględnieniu powyższych korekt 
tabela przedstawiona w Uchwale Nr 
XVI/124/2015 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z 24.09.2015 r. otrzymuje na-
stępujące brzmienie:
Nazwa zadania: Przebudowa schodów 
w parku „Młynówka Królewska” przy 
przejściu dla pieszych przez ul. Przyby-
szewskiego. 
Jednostka realizująca: w roku 2015 –
ZIKiT, w roku 2016 – ZIKiT i ZZM.
Cel zadania: zapewnienie bezpieczeń-
stwa pieszych oraz osób niepełnospraw-
nych.
Źródło finansowania: środki wydzielone 
do dyspozycji Rady Dzielnicy VI.

◁▷

UCHWAŁA Nr XIX/162/2015 w sprawie 
projektu budowy oświetlenia ul. Nad 
Zalewem. Radni pozytywnie zaopinio-
wali projekt budowy przyłącza kablo-
wego oświetlenia ulicznego przy ul. Nad 
Zalewem (odc. od mostu na rzece Ruda-
wie do ul. Brzegowej) na terenie Dzielni-
cy VI Bronowice.
UCHWAŁA Nr XIX/162/2015 w spra-
wie zmiany składu Komisji ds. Zieleni  
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy 
VI. Do składu Komisji dopisano radną. 
Martę Drużkowską.
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ARCHIWUM BRONOWICKIE

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

BOŻE NARODZENIE
 WE WSPOMNIENIACH BRONOWIAN

Jak dawniej obchodzono Święta 
Bożego Narodzenia w Bronowi-

cach Małych? Jakie tradycje i zwyczaje 
zapisały się w pamięci mieszkańców? 
Zachęcamy do lektury fragmentów 
wspomnień ze zbiorów Bronowickiego 
Archiwum Społecznego (www.archi-
wumbronowickie.pl).

Najbardziej radosne były Święta 
Bożego Narodzenia. Już miesiąc wcze-
śniej przygotowywało się. Nie było tylu 
pięknych ozdób, co teraz, tylko robiło 
się wcześniej łańcuszki z kolorowego, 
błyszczącego papieru. Nie było nawet 
tych bombek, bo ciężko było to kupić. 
Ubierało się rozmaite łańcuszki, koloro-
we sznureczki, nie tak jak teraz. Przed-
tem były orzechy, owoce, jabłuszka. 
Tylko wybierali zawsze takie kolorowe, 
czerwone, nie za duże jabłka. Orzechy 
były na choince, no i różnego rodzaju 
pomadki, czekoladki, o ile się znalazły. 
Wigilia w domu była zawsze uroczysta. 
Musiała mieć kilka dań, ale w gronie ro-
dzinnym. Także uroczyście obchodziło 
się święta (ze wspomnień Janiny Kar-
lińskiej).

Największe to takie właśnie Boże 
Narodzenie. Bardzo mile to wspomi-
nam. Pieczenie ciast, ubieranie choin-
ki, która wisiała u powały, nie stała. 
Ubrana w cukierki w bibułce albo w ta-
kim sreberkach. Sama to robiłam. Łań-
cuszki. Wisiały jabłka, orzeszki. Baniek 
prawie nie było (ze wspomnień Janiny 
Gretschel).

Jak się już zdobyło choinkę za 
okupacji, czy potem w różny sposób, 
wszystko na choinkę było wykonane 
przez dzieci. Cała jesień była wykorzy-
stana na robienie łańcuchów, pajacy-
ków, wszystkich ozdób, każdy orzech, 
każdy cukierek, jak już był, był owinięty 
w kolorowy papier, nacięty, łańcuchy 
przeróżne, z wydmuszek z jaj robiło 
się piękne pajace (...). Na choinkę były 
kupowane tylko świeczki, bo uchwyty 
takie były. Tylko świeczuszki. Tak było 
wszystko przygotowane (ze wspomnień 
Józefa Sitnika).

Na Święta Bożego Narodzenia  
u nas w domu było drzewko przybite do 
sufitu (...). Na podłogę rozkładano snop-

ki wymłóconego zboża. Za te stragarze 
były porobione takie małe snopeczki  
i tam gdzieś poprzybijane do góry. Ma-
musia robiła takie dzindziboły z tej sło-
my. No i tak było fajnie, ale później ile 
roboty było, żeby posprzątać ten dom 
(ze wspomnień Stanisławy Stry-
czek).

Na Boże Narodzenie, to pamiętam 
ojciec przyniósł słomę taką wyprosto-
waną, bo to dawniej była prosta sło-
ma, dziś już by się tego nie dało zrobić. 
No i mówi: Józiu, chodź tu, będziemy 
robić kopy (...) tak się to nazywało. 
Krzyż robiony był elegancko, (...) koro-
na była robiona. Takie dwa związane 
były i dawało się to na Wigilię za obraz 
i za obrazami było do Nowego Roku.  
A w Nowy Rok się wynosiło to na pole, 
i kładło się tam, gdzie żyto rosło, zbo-
że rosło. Krzyż, korona i te kopy, które 
były i to się na pole wynosiło. Ja pa-
miętam jeszcze, że na Boże Narodzenie 
to nawet słoma była na podłodze, tę 
słomę się po Bożym Narodzeniu brało  
(ze wspomnień Józefa Noworyty).

Wigilia była uroczysta. Tatuś ro-
bił różne takie na ścianę, jakieś krzy-
że, gwiazdy i to wszystko wieszał. 
Przymusowo była słoma na podłodze  
w kuchni, na całej podłodze, (...) przy-
musowo była słoma i my się cieszyli-
śmy z tego, że jest. Dopiero w Boże Na-
rodzenie się tę słomę zmiatało i porzą-
dek się robiło (...). Stół na środek szedł 
na tej słomie, radość była nieprzecięt-
na, przede wszystkim z tego, że ta sło-
ma była raz w roku (...). Ta słoma była 
taka drobna, to nie była taka ze snop-
ka, tylko taka sypka (...) (ze wspomnień 
Marii Nosal).

Byli kolęd-
nicy w Bronowi-
cach. Zbierali się 
chłopcy (...) i ro-
bili takie próby. 
W pierwszy dzień 
Bożego Narodze-
nia (...) to była 
przebieranka, był 
król, był marsza-
łek, był Żyd, była 
śmierć. 
W każdym bądź 
razie, pożycza-

li stroje w teatrze do tej przebieranki 
i wychodzili właśnie z kolędowaniem 
po Bronowicach od domu do domu.  
I gdzie tam mieszkanie było takie, 
żeby mogli to przedstawienie pokazać, 
więc najpierw kolędowali za oknem,  
a potem (...) jeżeli była po prostu zgoda, 
żeby to przedstawienie odbyło się w ich 
domu. I myślę, że to było bardzo piękne 
przez parę, parę ładnych lat właśnie ta 
przebieranka po tych naszych Małych 
Bronowicach chodziła. No i piękne ko-
lędy były śpiewane (...) (ze wspomnień 
Krystyny Łabno).

Zaraz po świętach chodzili przepięk-
nie przebrani kolędnicy, którzy przed-
stawiali różne postaci, ucząc się swoich 
ról miesiąc wcześniej. Zazwyczaj te role 
odgrywali chłopcy, najczęściej przebra-
ni za: króla, Turka, diabła, śmierć i anio-
ła. Każdy z nich umiał swoją rolę i miał 
kolegów, którzy w razie potrzeby mogli 
go zastąpić. Aby ubogacić przedstawie-
nie chodzili z muzykantem. Przepięknie 
to wyglądało, kiedy ktoś zaprosił ich 
do domu. Jak Turek zbrojny, powracał  
z wojny, takie jeszcze do dziś dzień pa-
miętam urywki. Z oglądania kolędni-
ków najbardziej ucieszone były dzieci  
(ze wspomnień Janiny Karlińskiej).

Największą frajdą dla dzieci byli 
kolędnicy. Ale to nie ci z gwiazdą, tylko 
ci przebierańcy. Chodzili po domach, 
przedstawiali jak to złemu Herodo-
wi, który wymordował niewinne dzie-
ci śmierć ścięła głowę, a diabeł cieszył 
się, że zdobył jego duszę (ze wspomnień  
Janiny Gretschel).
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