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wowa Nr 93 – remont dachu, wymiana
rynien i rur spustowych”. W ramach
zadań priorytetowych na rok 2011
podjęto też uchwałę w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy, (uchwała
Nr VI/60/2011). Rezerwę finansową
w wysokości 2 000 zł przeznaczono
na zwiększenie kwoty na zadanie pn.:
"Wydanie broszury Stop zagrożeniom
i przemocy”.
Pozostałe uchwały dotyczyły listy
zadań powierzonych na rok 2011, w
zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli (uchwała Nr VI/56/2011) i na rok
2012, w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych (uchwała Nr VI
/62/2011) oraz wstępnej listy zadań
powierzonych na rok 2012, w zakresie
prac remontowych gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli (uchwała
Nr VI/61/2011).
Zmieniono zakres rzeczowy zadania realizowanego w Przedszkolu Nr 77
pn.: „Wykonanie elewacji ściany frontowej i zachodniej wraz z dociepleniem,
remontem tarasu” na łączną kwotę
75 000 zł, na zadanie „Wykonanie elewacji ściany frontowej i zachodniej”,
w tej samej kwocie.
W ramach zadań powierzonych
na rok 2012, w zakresie problematyki
osób niepełnosprawnych, przyjęto na
kwotę 90 000 zł, następujące zadania:
cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy
VI (w Filii MDDPS przy ul. G. Zapol-

MAGISTRAT INACZEJ
Większość z nas odwiedza krakowski magistrat, w charakterze petenta. Ponaglani
czasem postrzegamy go, jako miejsce załatwiania spraw administracyjnych rzadko
zwracając uwagę na jego wnętrza. Dni Magistratu dają możliwość innego spojrzenia,
nie tylko na sam gmach. W tych dniach można otworzyć choćby drzwi do gabinetów
Prezydenta czy Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, miejsc ich pracy.

ILONA STUS
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czerwca krakowski Magistrat
ponownie otworzył swoje podwoje, nie
tylko dla mieszkańców Krakowa, ale
dla tych wszystkich, którzy ciekawi są
siedziby oraz pracy urzędników admi-

nistracyjnych, radnych miasta Krakowa i samego prezydenta.
W Holu Kamiennym, Prezydent
Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider dokonali
uroczystej inauguracji 11. edycji „Dnia
Otwartego Magistratu”.

υ

czerwca odbyła się VI Sesja
Rady Dzielnicy VI. Na sesji podjęto
dziewięć uchwał. Pierwsza uchwała
poddana głosowaniu (uchwała Nr VI
/55/2011) dotyczyła projektu budowy zatok autobusowych, wraz z remontem odcinka jezdni oraz odwodnieniem
i oświetleniem, przy Uniwersytecie
Rolniczym na ul. Balickiej. Projekt zaopiniowano pozytywnie.
Radni pozytywnie zaopiniowali
też zamierzenie inwestycyjne dotyczące budowy wielorodzinnego budynku
mieszkalnego z garażem podziemnym
przy ul. Głowackiego (uchwała Nr VI
/57/2011).
W związku z nierozstrzygnięciem
otwartego konkursu ofert na zadanie
pn. „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży”, radni zrezygnowali z jego realizacji tą drogą (uchwała Nr VI/58/2011). Kwotę
w wysokości 35 000 zł, przeznaczoną
na ten cel przekazano Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, które
jednocześnie wskazano jako realizatora
ww. zadania. Zadanie wprowadzono na
listę zadań priorytetowych na rok 2011
(uchwała Nr VI/59/2011).
Na liście tej dokonano również
zmiany kwoty przeznaczonej na zadanie pn.: „Przedszkole Nr 82 – remont
dachu – kontynuacja”, (uchwała Nr
VI/63/2011). Zmniejszono ją do 46
600 zł, a pozostałą kwotę w wysokości
3 400 zł przeznaczono na zwiększenie
kwoty na zadanie pn.: „Szkoła Podsta-

skiej, Klubie Seniora w Domu Kultury w Mydlnikach, przy ul. Balickiej,
Integracyjnym Klubie Niewidomego
Seniora przy ul. Bandtkiego), realizator: MDDPS; dostosowanie sanitariatu
dla potrzeb osób niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej Nr 153, realizator: ZEO; remont podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w przychodni przy
ul. Na Błonie 1, realizator: ZBK; obniżenie krawężników i dostosowanie
przejść dla pieszych, do potrzeb osób
niepełnosprawnych (przejścia medialne), wg wskazań dzielnicy, realizator:
ZIKiT.
Na rok 2012, przyjęto wstępną
listę zadań powierzonych w zakresie
prac remontowych gimnazjów, szkół
podstawowych i przedszkoli: Przedszkole Nr 38 – remont sanitariatów dla
personelu; Przedszkole Nr 77 – kontynuacja remontu szachtów, remont
tarasu; Przedszkole Nr 82 – kontynuacja wykonania izolacji pionowej
lub montaż AQUASTOP; Przedszkole
Nr 137 – kontynuacja modernizacji
placu zabaw i wymiana nawierzchni
chodnika; Szkoła Podstawowa Nr 50
– wymiana stolarki okiennej; Szkoła
Podstawowa Nr 93 – wymiana rynien,
rur opadowych i obróbek blacharskich;
Szkoła Podstawowa Nr 138 – remont
kapitalny elewacji; Szkoła Podstawowa
Nr 153 – wymiana stolarki okiennej
i przeszkleń luksferów oraz wymiana
drzwi zewnętrznych, przy sali gimnastycznej; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – wymiana pionu kanalizacyjnego i remont kuchni; Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 8 – wymiana
drzwi głównych wewnętrznych i wymiana ogrodzenia – kontynuacja.

υ

VI SESJA
RADY DZIELNICY VI

Tegoroczne obchody odbywały się pod
hasłami: „Kraków na sportowo” oraz
„XX – lecie Dzielnic Miasta Krakowa”.
Z tej drugiej okazji, w holu, przed Salami Lea i Kupiecką otwarto wystawę zatytułowaną „Dzielnice wczoraj
i dziś”. W salach natomiast, tradycyjnie
już, przedstawiciele Dzielnic prezentowali osiągnięcia sportowe, planowane
i zrealizowane inwestycje, działalność
kulturalną oraz promowali ciekawe
miejsca na swoim terenie. Dzielnicę
VI, obok przewodniczącego – Bogdana
Smoka i wiceprzewodniczącej – Alicji Gackiewicz, reprezentowali radni:
Łukasz Wyrobiec – członek Zarządu,
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lodzie 2011); TS Wisła Can Pack Kraków (Mistrz Polski Koszykówki Kobiet
2011); KS Hutnik oraz przedsięwzięć
sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej. Zainteresowani mogli spotkać się z Michałem Kościuszko – wicemistrzem Świata 2009 w klasyfikacji JWRC, a także
z zawodnikami legendarnej drużyny
Kazimierza Górskiego oraz z aktualnymi mistrzami Polski Klas Olimpijskich
seniorów i młodzieżowców – klasa
żeglarska 470.
Pisząc o siedzibie krakowskiego
Magistratu warto wspomnieć o samej

ZDROWY DUCH
Wiadomo, że nic tak nie sprzyja zdrowiu jak sport, i to w duchu dobrze pojętej
rywalizacji. Ucząc dzieci sportowych zachowań, od najmłodszych lat uczymy
ich jednocześnie zdrowych relacji społecznych.

I MIEJSCE
fot. Andrzej Wojtas

PRZEDSZKOLE NR 38

II MIEJSCE
PRZEDSZKOLE NR 137

III MIEJSCE
PRZEDSZKOLE NR 77
Duma ze zwycięstwa była wielka

υ

WYNIKI MISTRZOSTW
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z rąk radnych Dzielnicy VI – Bogdana
Smoka, Bartosza Pasierba i Krzysztofa
Dudy. We wrześniu planujemy kolejną, V edycję Olimpiady Przedszkolaka.
Mamy nadzieję, że przyniesie ona również dużo radości, podczas przeprowadzanych konkurencji sportowych.

υ

ARTUR ŚLIWA

Radny Dzielnicy VI
maja 2011 r. odbyły się już
IV Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce
nożnej organizowane przez Radę Dzielnicy VI. Zmaganiom małych sportowców towarzyszyło wiele emocji. Wśród
ambitnie walczących przedszkolaków
dominowali zawodnicy z Przedszkola Nr 38. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy

υ

Małgorzata Sroczyńska – przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji,
Jacek Domański – przewodniczący Komisji Rewizji, Andrzej Kędzior – przewodniczący Komisji Mieszkalnictwa
i Zdrowia, Bartosz Pasierb – przewodniczący Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska
oraz radny Łukasz Quirini-Popławski.
„Kraków na sportowo” – w nawiązaniu do tego hasła odbyły się m.in. liczne prezentacje osiągnięć krakowskich
klubów: Wisła Kraków S.A. (Mistrz
Polski Piłka Nożna 2011); Cracovia
Comarch S.A (Mistrz Polski Hokeja na

υ

fot. Ilona Stus

Zdjęcia i foldery pomagały w promowaniu naszej Dzielnicy

architekturze Pałacu Wielopolskich.
Na uwagę zasługują nie tylko stylowe
wnętrza, ale również sama historia pałacu. Jego początki sięgają XVI wieku,
z czego do Wielopolskich należał przez
dwa stulecia. Już wtedy część sal była
udostępniana przez właścicieli na różne cele. Po pożarze, w 1850 roku, pałac
przez wiele lat nie mógł doczekać się
odbudowy. Dopiero nowy właściciel,
chirurg Wojciech Kowalski, dokonał
koniecznego remontu, wbrew obawom
krakowian, że miejsce to straci swój pałacowy styl. Nie tylko nie straciło, ale
w pełni zachowało swój reprezentacyjny charakter, choć w nieco specyficzny
sposób. Mieścił się tu zakład kąpielowy,
zakład fotograficzny oraz wytwórnia zapałek. Organizowano tu bale, wieczory
muzyczne, odczyty. Najbardziej znaczący wśród dzierżawców był Ferdynand
Winter z Wiednia. Prowadzona przez
niego kawiarnia cieszyła się ogromną
popularnością. Była nie tylko miejscem
spotkań przy kawie, ale również przy
partyjce bilarda.
W 1864 r. pałac zakupiły krakowskie władze miejskie z przeznaczeniem
na swoją siedzibę. Na przestrzeni wieków gmach ulegał kolejnym remontom.
Powstała Sala Posiedzeń Rady Miejskiej, wyburzono historyczne budynki
przy ul. Poselskiej, a w dobudowanej
części zlokalizowano salę Portretową,
Salę Prezydenta i Izbę Kupiecką.
Prowadzone od 1993 roku prace konserwatorskie przywracają budynkowi
pierwotny blask.

URZĄD MA PLAN

opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów: „Młynówka Królewska – Zygmunta StareObszar "Młynówki Królewskiej" ze względu na swoje walory stanowi łakomy go”, Młynówka Królewska – Filtrowakąsek dla developerów. Już radni poprzedniej kadencji, świadomi niebezpieczeń- ”,„Młynówka Królewska – Zarzecze”,
stwa, podjęli walkę o ochronę, tego wyjątkowego pod względem ekologicznym, „Młynówka Królewska – Grottgera”.
rekreacyjnym i historycznym miejsca.
W kwietniowym numerze gazety, wyrażaliśmy nadzieję, że gdy
trafi on do Państwa
stawowych
elemenILONA STUS
Wnioski do planów, które będą rozrąk, projekt wyżej
tów przewietrzania
patrywane przez Prezydenta Miasta
wymienionej uchwaKrakowa i regeneraw czasie sporządzania projektów
jednym z ostatnich numerów cji powietrza. Koryły będzie już przyjęty
można składać do 11 lipca w Biurze
„Gazety Bronowickiej” (GB nr 144-145, tarz ten wprowadza
przez Radę Miasta
Planowania Przestrzennego Urzękwiecień 2011), pisaliśmy o walce, jaką oczyszczone, zregeKrakowa. Tak też się
du Miasta Krakowa, ul. Sarego 4
(Dziennik Podawczy – pok. 10) lub
podjęli radni Dzielnicy VI, by chronić nerowane powietrze
stało. Obecnie miejdrogą pocztową na adres: Urząd
„Młynówkę Królewską”.
scy planiści ustalili
do ścisłego centrum
Miasta Krakowa, Biuro PlanowaPrzypomnijmy, że Park „Młynów- Krakowa.
zakres prac oraz przynia Przestrzennego, ul. Sarego 4,
ka Królewska”, oprócz swoich walorów
gotowali
materiały
Pierwszym kro31-047 Kraków, a także za pośredhistorycznych i rekreacyjnych, spełnia kiem, jaki zrobiła
geodezyjne.
Infornictwem platformy ePUAP.
funkcję korytarza ekologicznego będą- Rada Dzielnicy VI,
macje o planach oraz
cego trasą migracji zwierząt. Z uwagi by ratować park,
załączniki
graficzne
na wysoki udział powierzchni zieleni była uchwała o konieczności przystą- dostępne są na stronie internetowej
i kierunki wiatrów jest jednym z pod- pienia przez Radę Miasta Krakowa do www. planowanie.um.krakow.pl.

W

KONKURS FOTOGRAFICZNY
W ramach obchodów XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa odbędzie się konkurs fotograficzny, pod patronatem
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – Bogusława Kośmidera:

"MOJA DZIELNICA,
WCZORAJ I DZIŚ"
Celem konkursu jest udokumentowanie i prezentacja przemian, jakie nastąpiły w Dzielnicy w ciągu ostatnich 20 lat, czyli
w okresie istnienia i działalności Rad Dzielnic Miasta Krakowa w nowym kształcie ustrojowym i terytorialnym.
Fotografie zgłaszane do konkursu muszą być związane z daną dzielnicą i powinny przedstawiać charakterystyczne miejsca na
jej terenie.

OPIS KONKURSU:

▪ Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa, bez względu na wiek.
▪ Prace konkursowe będą oceniane dwustopniowo, przez:

komisję I stopnia – komisja wyznaczona przez Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy – w zakresie prac związanych
z daną dzielnicą. Rada Dzielnicy VI ufundowała nagrody dla prac, które zakwalifikują się do etapu II.
komisję II stopnia – komisja wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa –
w zakresie oceny wszystkich prac i wybrania laureatów konkursu.
▪ Praca powinna się składać max. z dwóch zdjęć w formacie A4. Każde zdjęcie w formie pliku
cyfrowego powinno być przekazane do właściwej siedziby Dzielnicy.
▪ Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 IX 2011 r.
▪ Nagrody dla trzech laureatów konkursu zostaną wręczone w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w październiku 2011 roku. O terminie uroczystej sesji laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora konkursu.
▪ Zwycięskie trzy prace, jak też pozostałe prace finałowe biorące udział w II etapie konkursu
będą stanowić przedmiot październikowej wystawy fotograficznej pn. „Moja Dzielnica, wczoraj
i dziś" w Urzędzie Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4.
Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej
www.dzielnica6.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl – w module Dzielnice.
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NAJWAŻNIEJSZA
JEST POGODA DUCHA

fot. Ilona Stus

Dni Bronowic – święto Dzielnicy VI – organizowane jest co roku. Towarzyszą
mu liczne atrakcje: m.in. konkursy z nagrodami, zmagania sportowe, wydarzenia artystyczne i kulturalne, jak konkurs recytatorski „Brzechwałki”, czy wernisaż „Z Bronowickich Pracowni”. Od ubiegłego roku, poprzedza je Piknik Integracyjny „Gorące Serce z Niepełnosprawnymi”, organizowany przez Fundację
Elektrociepłowni Kraków S.A. „Gorące Serce”, w ramach „Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych”.

Niestety iluzjonista nie sprawił, że deszcz znikł

Pogoda w tym roku niestety nie dopisała. Dopisywał jednak dobry humor
i chęć do zabawy. Każdy mógł sprawdzić swoje zdolności plastyczne lepiąc
z gliny artystyczne przedmioty. Nie
zabrakło rozrywki w postaci iluzjonisty i „Ciotki Klotki”, która angażowała
do wspólnej zabawy nie tylko dzieci,
ale i dorosłych. Zespół „Blue Machine”
wprowadzał bluesowy klimat. Gwoździem programu był występ Aleksandra Palińskiego, finalisty 5. edycji „You
Can Dance” z grupą Yammy Crew.
W ramach imprez towarzyszących
Dniom Bronowic na obiektach „Orlika”
odbył się Turniej Piłki Nożnej, w którym
zmierzyli się przedstawiciele Straży Pożarnej, os. Widok, Unidruku oraz Rady
Dzielnicy VI. Zwycięski puchar powędrował do rąk strażaków. Radni stanęli
na podium, na drugim miejscu. Trzecie
miejsce zajął DreamTeam Widok.
W trakcie Pikniku odbywały się
zawody sportowe osób niepełnosprawnych w piłce nożnej, tenisie stołowym
oraz koszykówce zawodników na wózkach. W imprezie wzięli udział sportowcy niepełnosprawni, wśród nich
brązowa i złota medalistka w biatlonie
narciarskim paraolimpiady igrzysk
olimpijskich w Vancouver i Turynie –
Katarzyna Rogowiec, a także przedstawiciele władz samorządowych. Podczas
oficjalnego otwarcia Pikniku, wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy VI – Alicja Gackiewicz, pełniąca
również funkcję Prezesa Małopolskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

ILONA STUS

T

e dwie, wydawałoby się niezależne imprezy, łączy jeden duch, duch
integracji. Celem majówki jest zachęcenie do aktywnego i miłego spędzenia
wolnego czasu również z osobami niepełnosprawnymi – mówi Adam Pławecki, prezes Fundacji – Działając na rzecz
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, staramy
się przywrócić im wiarę we własne siły
i zapewnić normalne życie.
Jest to również okazja do integracji
międzypokoleniowej. Na obu imprezach doskonale bawią się zarówno starsi jak i młodsi, wspólnie uczestnicząc
w rozgrywkach sportowych, konkursach i zabawach sprawnościowych.
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Prezes MZERiON w Krakowie – Alicja Gackiewicz, odczytała list z podziękowaniem Adamowi Pławeckiemu  

υ

υ

wręczyła Prezesowi Fundacji „Gorące
Serce” list z podziękowaniem za wspieranie inicjatyw w zakresie organizowania spotkań integracyjnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku.

Galeria

A to psotki "Ciotki Klotki"

Zespół "Blue Machine"

Były puchary, medale i gratulacje

fot. Ilona Stus

Miejsce na podium nie przyszło łatwo

Każdy mógł dostać balonik

KONKURS RECYTATORSKI
"BRZECHWAŁKI"
Jak co roku, recytatorzy najczęściej prezentowali wiersze autorstwa Jana
Brzechwy, ale pojawiły się również wiersze L.J. Kerna, M. Konopnickiej, D. Gellner, J. Motyla, A. Frączek-Miss czy A. Rżysko – Jamrozik. Niezwykle urozmaiciło
to tegoroczny konkurs.

JADWIGA WIĘCŁAWEK

fot. Jadwiga Więcławek
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Oprócz recytacji, ważna była też oprawa

czerwca 2011 r. w Klubie Kultury
„Mydlniki”, odbył się Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Brzechwałki”. Konkurs skierowany był do sześciolatków
oraz uczniów klas 1-3 uczęszczających
do przedszkoli i szkół podstawowych
w naszej dzielnicy. Fundatorem nagród
była Rada Dzielnicy VI Bronowice.
Z 53 zgłoszonych do konkursu dzieci,
w finale rywalizowało 43 uczestników. Dzieci oceniane były przez jury,
w skład którego weszli przedstawiciele
przedszkoli i szkół zgłoszonych do konkursu oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy VI, radny Waldemar Janusz. Przewodniczącym jury był Maciej Naglicki,
kierownik Klubu Kultury „Mydlniki”.
Popisy umiejętności recytatorskich
jury oceniało w czterech kategoriach
wiekowych:

dzieci sześcioletnie

I miejsce
Wiktoria Przyborowska - P Nr 38
II miejsce
Emanuel Podlecki - SP Nr 50
III miejsce
Joanna Ciastoń - P Nr 38
klasy pierwsze

I miejsce
Szymon Połeć - SP Nr 153
II miejsce ex aequo
Patrycja Pietroń i Natalia Piotrowska
- SP Nr 153
III miejsce ex aequo
Kinga Nicpoń i Olga Kowalczyk - SP
Nr 138
klasy drugie

I miejsce
Paweł Matlak - SP Nr 153
II miejsce ex aequo
Jan Zakrzewski - SP Nr 50 i Agata
Antosiewicz - SP Nr 153
III miejsce ex aequo
Martyna Ćwiek - SP Nr 138 i Joanna
Sroka - SP Nr 153
klasy trzecie

I miejsce
Julia Piasecka - SP Nr 50
II miejsce ex aequo
Milena Sarkowicz - SP Nr 153 i Karol
Kuciński - SP Nr 50
III miejsce ex aequo
Monika Francuz - SP Nr 138 i Julia
Staszczak - SP Nr 50
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Barbara Miszczyk

– prezes TPB, krótko przedstawiła historię „Młynówki Królewskiej"

ILONA STUS

D

SZTANDAR SP NR 50

Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagrody, ufundowanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, odbyło się 21 V 2011 r. – na XVIII
Festynie Bronowickim, w Szkole Podstawowej Nr 50.

υ

Od wieków sztandary otaczane były szacunkiem. Oddawano im honory,
uroczyście poświęcano, składano na nie przysięgi. Ich znaczenie obrazują
dawne regulaminy i reguły wojskowe.

W tym roku ukazał się kolejny katalog,
wydany z tej okazji, sfinansowany ze
środków Rady Dzielnicy VI.

υ

wanaście lat, to ponad tysiąc zaprezentowanych prac – mówi
Małgorzata Jastrzębska, kierownik
„Jordanówki”. Słowo prace oddaje tu-

taj różnorodność form artystycznego
wyrazu. Na wernisażach głównie dominowały obrazy, ale nie można pominąć rzeźb czy witraży. Wielu artystów
zrzeszonych w Stowarzyszeniu, oprócz
malarstwa zajmuje się poezją. Podczas
wernisażu wybrane wiersze ze swoich

υ

fot. Ilona Stus

„Z Bronowickich Pracowni”, to tytuł wernisażu, który od lat towarzyszy Dniom
Bronowic. W tym roku już po raz 12. artyści z Bronowickiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Sztuk Wszelkich zaprezentowali swoje prace, w Klubie Osiedlowym
"Jordanówka".

tomików przeczytali Józef Janczewski
i Zofia Garbaczewska-Pawlikowska.
Jak zawsze przy okazji wernisażu
nie mogło zabraknąć rodzimej kapeli
„Mydlniczanie” i tradycyjnego „Stołu Bronowickiego”. Chleb z domowym
smalcem i kiszonym ogórkiem był
prawdziwym rarytasem w czasach diet
i chudych wędlin.
Smutnym akcentem spotkania,
była minuta ciszy, którą uczczono pamięć kolegi i przyjaciela Leszka Szymuli. Odszedł 18 maja pozostawiając
po sobie duży dorobek artystyczny.
Był nie tylko członkiem Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk
Wszelkich, ale również Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej. Uczestniczył w około
siedemdziesięciu wystawach zbiorowych, w tym w Norymberdze. Miał 7
wystaw indywidualnych. Jego obrazy
znajdują się w zbiorach prywatnych,
w dziesięciu krajach Europy. Około 30
prac znajduje się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Zdobył kilkanaście
nagród i wyróżnień, w tym pierwszą
nagrodę od prof. Wiktora Zina za pracę
pt. „Ulica Krakowska w zimie”, która
powstała w czasie pleneru „Kazimierz
w naszych oczach 1993”.

υ

OBRAZY,
ARTYŚCI I GOŚCIE

ANNA ŻELAWSKA

Dyrektor SP 50

W

Szkole Podstawowej Nr 50
im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie został rozstrzygnięty konkurs na
projekt sztandaru szkoły.
Zwycięzcę wyłoniła powołana w tym
celu komisja, w składzie: Rada Szkoły
SP 50, Dyrektor SP 50, Przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.
Do konkursu zgłoszono 14 projektów. Zwyciężył projekt wykonany przez
Ewę Kuht-Dyczkowską.
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Rewers sztandaru

Awers sztandaru

fot. Maciej Naglicki

Nie tak dawno zdawałoby się obchodziliśmy 35-lecie Klubu Kultury „Mydlniki”,
by już przygotowywać czterdziestą rocznicę jego istnienia. Wprawdzie budynek
i placówka kulturalno oświatowa istnieją od 1932 roku, ale jako Klub Kultury,
w tym działający w ramach struktur „CK Dworek Białoprądnicki” liczy niespełna lat czterdzieści.

Klub Kultury "Mydlniki" od lat pielęgnuje krakowski folklor

MACIEJ NAGLICKI

Kierownik KK "Mydlniki"

N

υ

ależy zatem spojrzeć na upływające pięciolecie. Co się zmieniło,
w jakich kierunkach Klub się rozwijał,
co jest ważną kontynuacją?
Przede wszystkim nadal Klub kładzie
nacisk na rozwój form kultywujących
folklor rodzimy. Zadanie to niełatwe,
bowiem coraz mniejszy krąg odbiorców
odczuwa potrzebę ludowej nuty, tekstu,
tańca i stroju. Tym niemniej są rodziny,
które od pokoleń przekazują tradycję.
I dzięki nim – wierzymy – ta idea nie
zaginie. Warto przecież wspomnieć, że
w tym zakresie Klub posiada osiągnięcia daleko wykraczające poza granice
Krakowa i kraju.
Udało się utrzymać działalność
wszystkich najstarszych grup: Kapeli
Ludowej „Mydlniczanie”, Grupy Obrzędowej, Zespołu Pieśni i Tańca „Mali
Mydlniczanie”, Zespołu Instrumentów

Dętych, wreszcie chóru Schola Cantorum Mydlnicensis, który aktualnie obchodzi swoje dwudziestolecie.
Co zatem nowego? Podkreślić należy efekty wręcz organicznej współpracy
z Radą Dzielnicy VI Bronowice. Dzięki
niej właśnie sztandarowymi przedsięwzięciami Klubu są Bronowickie Karnawały Literackie. To coroczne spotkania kilkudziesięciu literatów, którym
towarzyszy każdorazowo okazały almanach. Utwory przysyłają pisarze nawet
zza Oceanu.

Klub etapami został przystosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych –
zjazdy, winda, toalety, itp. To pozwoliło
na rozpoczęcie kolejnego projektu –Festiwalu Artystycznego Twórców i Grup
Integracyjnych FATIGI, którego odbyły
się już trzy edycje. Dzięki współpracy z
Radą Dzielnicy VI Bronowice prowadzone są również działania corocznych
Akcji „Zima” i „Lato”. W ich trakcie wypoczywa, bawi się i wychowuje niemała
grupa dzieci, nie tylko z Mydlnik. Tzw.
stacjonarny wypoczynek dzieci i młodzieży jest nieocenioną pomocą tym,
dla których wyjazd poza Kraków z różnych względów nie jest możliwy.
Skoro mowa o najmłodszych uczestnikach działalności placówki, nie sposób
pominąć Klub Dziecięcy „Puchatek”.
To forma adresowana do 3-6 latków,
którzy poznają nawyki czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze.
Klub nie jest w stanie działać w oderwaniu od środowiska. Współpracuje
z wszystkimi liczącymi się podmiotami
tworzącymi oblicze społeczno-kulturowe Mydlnik: Szkołą Podstawową Nr
138, Parafią Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Balicka”. W szerszej perspektywie podejmuje wspólne działania z Krakowskim Oddziałem Związku Literatów
Polskich, Stowarzyszeniem Twórczym
Artystyczno-Literackim, Krakowskim
Stowarzyszeniem Oświatowym „Pro
Edukatione” i wieloma placówkami
kulturalnymi naszego regionu.
I tak 11 czerwca br. koncertem
grup folklorystycznych Klubu, chóru
Schola Cantorum Mydlnicensis oraz
aktora Wojciecha Habeli zainaugurowano obchody jubileuszu, które będą
trwały do końca bieżącego roku.
W koncercie wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bronowice Bogdan Smok, radna Dzielnicy
Elżbieta Maj, proboszcz mydlnickiej
parafii ksiądz Jan Rajda oraz dyrektor
SP 138 Iwona Olczyk.

υ

40 LAT
KLUBU "MYDLNIKI"

AKCJA LATO W KLUBIE KULTURY „MYDLNIKI”
●1.08 ZABAWY KONSTRUKCYJNE – „ŚWIAT ZWIERZĄT” ●2.08 WYJŚCIE DO MUZEUM PRZYRODNICZEGO
●3.08 MAŁY ARCHEOLOG – ZAJĘCIA PLASTYCZNE ●4.08 WYCIECZKA DO PARKU DINOZAURÓW W ZATORZE
●5.08 „ZAGINIONY LĄD” – MAKIETA – ZAJĘCIA PLASTYCZNE ●8.08 ZABAWY KONSTRUKCYJNE – RYCERZE
I ICH DAMY ●9.08 WYJŚCIE DO DOMU MEHOFFERA ●10.08 „KOLOROWE OKNA” – WITRAŻE – ZAJĘCIA
PLASTYCZNE ●11.08 WYCIECZKA DO SKANSENU W WYGIEŁZOWIE – „DROGA CHLEBA” ●12.08 NACZYNIA
GLINIANE – ZAJĘCIA PLASTYCZNE●16.08 WYJŚCIE DO OGRODU BOTANICZNEG0 ●17.08 „KWIATOWE
UKŁADANKI” – KOMPOZYCJE Z ZASUSZONYCH KWIATÓW – ZAJĘCIA PLASTYCZNE ●18.08 WYJŚCIE DO KINA
INTERAKTYWNEGO NA FILM „KRÓLESTWO ZWIERZĄT” ●19.08 PAPIEROWY ŚWIAT ZWIERZĄT – ORIGAMI

– ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 12 637 97 12 w godz. 9.00 – 14.00
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Zdrowie

KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA

"PIĆ ALBO NIE PIĆ..."
„FUNDACJA NA RZECZ KOBIET Z CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ
ORAZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ – RAZEM BEZPIECZNE”
Fundacja jest jedyną w Małopolsce organizacją, której działalność skierowana jest wyłącznie do kobiet zagrożonych chorobą alkoholową, współuzależnionych, z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz doświadczających
przemocy od bliskich nadużywających alkoholu.
Zostanie wydana i rozprowadzona darmowa broszura edukacyjna pod tytułem
„Pić albo nie pić…”, która zawierać będzie niezbędne informacje o tej podstępnej
chorobie, jaką jest Zespół Uzależnienia od Alkoholu.
Dowiemy się z niej:
- dlaczego kobiety szybciej uzależniają się od mężczyzn,
- co to jest FAS (Fetal Alkohol Syndrome - płodowy zespół alkoholowy),
- od kiedy zaczyna się problem alkoholowy i jakie są objawy choroby
- a także, dlaczego chory nie wie, że jest chory.
Dzięki przesiewowemu testowi AUDIT będzie możliwość dokonania wstępnej
autodiagnozy, co zwiększa szanase na wczesne zareagowanie.
Tekst broszury dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji: www.razembezpieczne.org.pl

PIK
ul Ugorek 1/221, 31-450 Kraków
tel. 12 411 12 81; 519 523 555
e-mail:
fundacja@razembezpieczne.org.pl

Zachęcamy kobiety do odwiedzenia naszego PIK (Punkt Informacyjno – Konsultacyjny), gdzie bezpośrednio można porozmawiać z osobą, która przeszła terapię
i chętnie podzieli się osobistymi doświadczeniami w skutecznej walce z chorobą.
Pomożemy również w wyborze odpowiedniej drogi leczenia.

BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE
PROGRAMY PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY VI MIASTA KRAKOWA
ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB TYMCZASOWO.

Nazwa zadania

Program szczepień
przeciwko żółtaczce
(WZW dla mieszkańców
Dzielnicy VI w wieku
od 18 roku życia)
Program szczepień
przeciwko grypie dla
mieszkańców Dzielnicy VI
bez ograniczenia
wiekowego
Program profilaktyki
próchnicy dla dzieci
z terenu Dzielnicy VI
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Realizator
zadania

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji
badań

23 V–10 XII
2011 r.
Jurajskie
Centrum
Medyczne

ul. Wierzyńskiego 9

Rejestracja

Telefoniczna
od pon. - pt.
w godz. 8.00 -19.30.
Tel. 12-622-88-80

12 IX–10 XII
2011 r.

N ZOZ
Miejskie
Centrum
Stomatologii
Krowodrza

23 V–10 XII
2011 r.

ul. Tetmajera 2,
ul. Na Błonie 1,
ul. Na Błonie 15d,
ul. Katowicka 28

Telefoniczna
w pon. i śr.
w godz. 13.00-18.00,
wt., czw. i pt.
w godz. 8.00-13.00.
Tel. 12-415-80-91

Opis programu

Program zakłada wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko
WZW B (max 2 dawki, trzecia dawka odpłatnie) dla
mieszkańców Dzielnicy VI.
Program zakłada wykonanie szczepień przeciwko grypie dla
mieszkańców Dzielnicy VI (bez
ograniczenia wiekowego).
Program zakłada wykonanie oceny
stanu uzębienia, usunięcie
płytki bakteryjnej oraz lakowanie
zębów u dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Dzielnicy
VI.

Rozrywka
POZIOMO:
1) tygodnik redagowany przez Urbana
3) rzeczna dolina górska
6) nasza piosenkarka rodem z Grecji
8) wysyłanie promieniowania
13) podrzuca jaja do gniazd innych ptaków
16) zimowe legowisko niedźwiedzia
18) wisi na skoblu
19) chłodzące lub alkoholowe
21) w niej bagaż podróżnego
22) dynastia
23) przegląd wojsk z defiladą
25) stary podkoszulek do podłogi
28) gmina wiejska w powiecie brzeskim
30) gorzka, mleczna lub nadziewana
33) chłodna pora roku
36) sieć sklepów lub owad z kropkami
37) w parze z panem
38) japońskie zapasy
40) niższy od tenoru
42) mieszkaniec Szwecji
43) w owocach i warzywach
45) region z Pizą
46) film Mela Gibsona
47) RAM w komputerze
50) kraj Kleopatry
53) zabawka na sznurku
55) durszlak
57) listewka na gryfie gitary
58) między piwnicą a piętrem
59) ukraiński polityk
61) Schumacher, brat Michaela
PIONOWO:
1) przeczenie
2) najwyższy szczyt na terenie Czadu i Sahary
3) chmara owadów
4) jednostka miary oporu elektrycznego
5) dwa bez ... (w licytacji)
6) australijski nielot
7) mazurskie miasto
9) źrebak z mezaliansu
10) w nich jabłonie i grusze
11) sukulent z Meksyku
12) zbliżony do elipsy
13) kleik dla bobasa
14) wypoczynkowy mebel
15) trofeum złodzieja
17) roślina ozdobna o silnie pachnących liściach i
barwnych kwiatach, zebranych w baldachy
18) wiszą na nim firanki i zasłony
20) mucha lub osa
24) współpraca z okupantem lub wrogiem
26) wada wzroku
27) zmartwienie, zgryzota
29) nasyp wzdłuż rzeki
31) szeroki, futrzany szal
32) czechosłowacki serial dla dzieci i młodzieży
34) silne oświetlenie czegoś
35) pracuje wśród drzew
39) osłaniał stanowisko ogniowe artylerii
40) miasto z Operą Śląską
41) na przykład August II zwany Mocnym
44) sporządza mapy
48) kraj świętych krów
49) nocny motyl
51) na kawior
52) płynie rynsztokiem
53) klejona lepikiem
54) drugi okres ery mezozoicznej
56) sportowy lub poselski
60) miara powierzchni ziemi

K ącik Smakosza
BABK A
CYTRYNOWO-SEROWA
Składniki:
● 25 dag mąki ● 20 dag cukru ● 15 dag margaryny
●3 jajka ● 1 opakowanie serka waniliowego
homogenizowanego (150 g) ● 1 opakowanie
kisielu cytrynowego ● 4 płaskie łyżeczki proszku
do pieczenia ● 1 opakowanie cukru waniliowego
● sok z 1/2 cytryny

wykonanie:
■ Jajka ubić z cukrem, dodać margarynę i ucierać na pulchną masę
■ Następnie dodać mąkę, kisiel, cukier waniliowy proszek do
pieczenia i nadal ucierać, w trakcie ucierania wcisnąć sok z cytryny
■ Na końcu dodać serek waniliowy i delikatnie wymieszać
■ Włożyć do nagrzanego piekarnika 180-190◦C i piec ok. 90 min
przepis nadesłany przez panią Zofię

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania, na adres redakcji, własnych,
sprawdzonych przepisów.

PO PR ZEC Z Y TANIU, PR ZEK A Ż GA ZE TĘ SĄ SIADOWI
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SEZON
PSZCZELARSKI OTWARTY
Pasieka szkoleniowo – dydaktyczna ,,Zagajnik” została założona 1984 r.
przez dr. Wiesława Kluczewskiego, wieloletniego pedagoga i dyrektora szkoły. Po jego śmierci dzieło kontynuuje zięć – Stanisław Staszewski, który po
zdobyciu w 1986 r. tytułu mistrza w zawodzie pszczelarza, rozpoczął wspólnie
z założycielem gospodarowanie i rozbudowę pasieczyska.

fot. arch. pasieka

W

pasiece, co roku, od dwunastu lat, w pierwszą niedzielę czerwca,
odbywa się ,,Otwarcie sezonu pszczelarskiego”. Zapraszani są sąsiedzi oraz
mieszkańcy Krakowa, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Sztuk Wszelkich, pszczelarze Koła
Kraków Krowodrza-Prądniki oraz kół
zaprzyjaźnionych. Od kilku ostatnich
lat spotkanie połączone jest ze "Świętem Ogrodów", organizowanym przez
Ogród Botaniczny Uniwesytetu Jagiellońskiego.

Ule

NA WESOŁO
W STRUGACH DESZCZU
Tradycja Festynu Bronowickiego sięga lat 90. Jest to okazja do spotkania nie
tylko społeczności Szkoły Podstawowej Nr 50, ale również ich rodzin, mieszkańców Bronowic i zaproszonych gości.

W tym roku inauguracja letniego
sezonu wypadła 5 czerwca. Po porannym spotkaniu pszczelarzy w pasiece,
została odprawiona msza święta. Następnie był czas na wspólne rozmowy
i wymianę doświadczeń oraz degustację pszczelich produktów.
Zainteresowani mogli zwiedzić pasiekę, i poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe informacje z życia pszczół, a co
odważniejsi mieli okazję do obserwacji
ich przy pracy.
Tradycyjnie otwarciu pszczelarskiego sezonu towarzyszyła wystawa
połączona z kiermaszem obrazów Zofii
Dubiel, która jest członkiem Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk
Wszelkich. Jest też żoną pszczelarza
i biologiem z wykształcenia, więc tematyka ta jest jej bliska.
Na uwagę zasługuje fakt, że
w 2008 roku Pasieka zdobyła II miejsce w ramach Konkursu Pasiek, organizowanego przez Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Krakowie a dzięki inicjatywie Wiesława Kluczewskiego powstało pierwsze w Polsce internetowe forum
pszczelarskie.
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maja na XVIII już Festynie
Bronowickim spotkali się nauczyciele,
dzieci i rodzice, którzy przygotowali
dla mieszkańców Bronowic i gości liczne atrakcje: występy utalentowanych
uczniów naszej szkoły, znakomity poczęstunek bronowicki w postaci ciast
i sałatek oraz grillowane przysmaki.
Odbyły się też pokazy Teakwondo i walki wręcz w wykonaniu Stowarzyszenia „Stanica”. Na najmłodszych czekała loteria fantowa oraz
dmuchany zamek i malowanie twarzy. Plany pokrzyżowała gwałtowna burza, jednak nie przeszkodziła
dobrej zabawie.
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Jedną z atrakcji był pokaz uzbrojenia i walki wręcz w wykonaniu Stowarzyszenia „Stanica”

szczegółowe informacje
na stronie www.szachy.biz

