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VII SESJA
RADY DZIELNICY VI
VII

Sesja Rady Dzielnicy VI,
odbyła się 7 lipca. Była to ostatnia sesja przed wakacjami, w związku z tym
upoważniono Zarząd do wydawania
opinii oraz występowania z wnioskami
w okresie od dnia 8 lipca do 24 sierpnia 2011 r. (uchwała Nr VII/65/2011).
Na sesji radni przyjęli uchwałę
dokonującą zmian w planie rzeczowo
-finansowym
wydatków
Dzielnicy VI na rok 2011 (uchwała Nr VII
/64/2011). Kwotę w wysokości 1 000 zł
przeznaczoną na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej przeznaczono na zakup
materiałów i wyposażenia. Natomiast
w ramach zadań powierzonych na
ten sam rok, w zakresie problematyki
osób niepełnosprawnych, zmniejszono
kwotę na zadanie pn.: „Dostosowanie
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Głowackiego – Bronowicka dla
osób niepełnosprawnych – obniżenie
krawężników” do kwoty 2 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 9 000 zł
przeznaczono na dwa zadania: remont
schodów przy Młynówce Królewskiej
(skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego
z ul. Zarzecze) i dostosowanie przejść
dla potrzeb osób niepełnosprawnych
wg wskazań dzielnicy (uchwała Nr VII
/70/2011). Z kolei w ramach zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej przyjęto zadanie pn.: „Remont trybuny zewnętrznej
w Klubie Sportowym „Bronowianka"
na kwotę 29 000 zł (uchwała Nr VII
/66/2011).
Uwagę poświęcono również zadaniom priorytetowym w roku 2011
(uchwała Nr VII/68/2011). Wniesiono o realizację zadań priorytetowych przyjętych: uchwałą Nr
XLV/380/2010 z dnia 02.07.2010 r.
w sprawie listy zadań priorytetowych
na rok 2011, uchwałą Nr IV/38/2011
z dnia 07.04.2011 r. w sprawie podziału dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na zadania
priorytetowe w roku 2011, uchwałą
Nr V/53/2011 z dnia 05.05.2011 r.
w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych

na rok 2011, uchwałą Nr VI/59/2011 r.
z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany
na liście zadań priorytetowych na rok
2011, uchwałą Nr VI/63/2011 z dnia
09.06.2011 r. w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2011:
konkurs ofert – działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych – 8 000 zł, Straż
Miejska O/Krowodrza – wydanie broszury „Stop zagrożeniom i przemocy” –
8 000 zł, SP Nr 50 – Jubileusz szkoły
– 2 000 zł, SP Nr 153 – jubileusz 10lecia nadania imienia szkoły – 1 700
zł, katalog na wystawę malarstwa
„Z Bronowickich Pracowni” – 2 000
zł, organizacja konkursów z okazji 20
lat istnienia i działalności Rad Dzielnic
Miasta Krakowa – 3 000 zł, materiały
promocyjne – gadżety na obchody 20lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa – 15 000 zł, wykonanie projektu budowy boiska sportowego „Orlik”, przy
Szkole Podstawowej Nr 93 – 35 000 zł,
dofinansowanie zajęć w świetlicy środowiskowej „Wspólna Chata” – 2 000
zł, zakup medali okolicznościowych
z okazji 20-lecia powstania Dzielnic
(150 szt.) – 5 500 zł, dofinansowanie
pikniku integracyjnego organizowanego w ramach obchodów Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków
z Wzajemnością” – 8 000 zł, Dni Bronowic (zwiększenie kwoty) – 2 350 zł,
organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży – 35 000 zł, Przedszkole Nr 82 – remont dachu (kontynuacja )– 46 600 zł.
Jednocześnie ustalono listę zadań
priorytetowych na rok 2012 (Uchwała
Nr VII/69/2011), która brzmi:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy (druk Gazety Bronowickiej, materiały promocyjne, druk kalendarza trójdzielnego i umowy z osobami
fizycznymi) – 44 600 zł; BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE: Straż
Miejska O/Krowodrza (modernizacja
pomieszczeń socjalnych i zakup szaf
ubraniowych) – 6 000 zł, Komisariat
Policji IV Komendy Miejskiej Policji
(zakup sprzętu informatycznego wraz
z materiałami eksploatacyjnymi, zakup
techniki policyjnej, zakup materiałów
biurowych) – 10 000 zł; Komenda

Miejska Państwowej Straży Pożarnej
– zakupy dla JRG Nr 3 (zakup sprzętu
łączności radiowej (6 szt. Radiostacji
przenośnych), zakup miernika diagnostycznego zatrucia tlenkiem węgla, zakup torby/apteczki R1 (2 szt.),
zakup urządzenia GPS do nawigacji,
zakup latarek strażackich do pracy
w strefie zagrożonej (12 szt.) – 20 500
zł; OŚWIATA I WYCHOWANIE:
Przedszkole Nr 77 i Przedszkole Nr 38
(organizacja imprez i zakup nagród) –
po 500 zł, Przedszkole Nr 82 (jubileusz
40-lecia, zakup fortepianu) - 13 000
zł, Przedszkole Nr 137 (jubileusz 30lecia, organizacja imprez i zakup nagród) – 3 500 zł, SP Nr 50 (organizacja imprez i zakup nagród, jubileusz,
program zdrowe żywienie) – 5 500
zł, SP Nr 93 i SP Nr 138 (organizacja
imprez i zakup nagród) – po 2 000
zł, SP Nr 153 (organizacja imprez
i zakup nagród, konkurs „Brzechwałki”, Dzielnicowa Olimpiada Sześciolatków – 4 000 zł, Gimnazjum Nr 18
w ZSO Nr 7 (organizacja imprez i zakup nagród, wykonanie piłkochwytów
na boisku) – 8 000 zł, Gimnazjum Nr
19 w ZSO Nr 8 (organizacja imprez i zakup nagród, program zdrowe żywienie,
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – 14 500 zł, Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 i ZSGDiGW (organizacja imprez i zakup nagród) po 2 000 zł;
OCHRONA ZDROWIA: Profilaktyka zdrowia (szczepienia przeciwko grypie i żółtaczce) – 21 000 zł; POMOC
SPOŁECZNA: dofinansowanie działalności MDDPS („Kluby Seniora”, przy
ul. Zapolskiej i ul. Balickiej – zakupy,
wycieczki, rehabilitacja, „Klub Niewidomego Seniora” przy ul. Bandtkiego –
zakupy, terapia zajęciowa, organizacja
spotkań z okazji uroczystości państwowych, świątecznych i innych) – 21 000
zł, pomoc społeczna (cykl imprez integracyjnych dla dzieci z Dzielnicy VI,
z rodzin korzystających z pomocy
MOPS, kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących) – 15 000 zł, konkurs
ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 000 zł, dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego w ramach obchodów Tygodnia
Osób Niepełnosprawnych „Kocham
Kraków z Wzajemnością – 13 000 zł,
organizacja spotkania opłatkowego
dla niepełnosprawnych mieszkańców
Dzielnicy VI – 6 000 zł; KULTURA:
imprezy kulturalne – Dworek Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” – dofinan-
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ZAWIROWANIA Z BUDŻETEM
Zamieszanie wokół finansów Krakowa wywołane było obowiązującym od grudnia ubiegłego roku rozporządzeniem ministra finansów, które zmieniło zasady
naliczania długu. Przepisy weszły w życie, gdy budżety miast były już ustalone.
Spowodowały więc, że większość samorządów w Polsce ma kłopoty, aby nie
przekroczyć limitu dopuszczalnego zadłużenia.
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BOGDAN SMOK

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

W

ielotygodniowy spór Krakowa z Regionalną Izbą Obrachunkową
w sprawie limitów zadłużenia i wieloletniej prognozy finansowej dla Krakowa sprawił, że w kasie zaczęło brakować pieniędzy na bieżące wydatki
i w dłuższej perspektywie miastu groziła utrata płynności finansowej. Z tego
też powodu, decyzją Prezydenta Miasta
Krakowa, zamrożono Dzielnicom pieniądze na wydatki związane z zadaniami powierzonymi i priorytetowymi.
W czerwcu, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej rozpatrzyło odwołanie miasta od poprzedniej decyzji
i gdyby nie uznało, że nie wszystkie
zawarte przez miasto umowy z odroczonym terminem płatności należy zaliczyć do długu publicznego, nie wykonalibyśmy takich zadań jak:
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• Utrzymanie zieleni na terenach przejętych od Zarządu Budynków Komunalnych.
• Dofinansowanie działalności MDDPS,
Straży Miejskiej i Policji.
I inne zadania o mniejszym zakresie.
Dzisiaj jednak, definitywnie możemy stwierdzić, że zagrożenie minęło. Regionalna Izba Obrachunkowa
podjęła dla Krakowa korzystną decyzję
w sprawie zadłużenia, co pozwoliło
Prezydentowi na zaciągnięcie kredytu
i odmrożenie pieniędzy dla Dzielnic.
Pomimo tego, że do końca roku
pozostało niewiele czasu, jestem przekonany, że z korzyścią dla naszej Dzielnicy wszystkie zaplanowane zadania
zostaną wykonane.
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136 900 zł, razem: 446 000 zł.
Pozytywnie zaopiniowano uchwałę Nr VII/ 67/2011 dotyczącą przedłużenia o 10 lat prawa użytkowania
ustanowionego do listopada br. nieruchomości położonej przy ul. Balickiej, na rzecz Krowoderskiej Biblioteki
Publicznej.
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w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, impreza „Dni Bronowic”,
Święto Ulicy Tetmajera (715 rocznica lokacji Bronowic), zakup strojów
krakowskich, organizacja wernisażu
i druk katalogu na wystawę malarstwa
"Z Bronowickich Pracowni” w ramach
Dni Bronowic – 86 500 zł.
W sumie: 309 100 zł, rezerwa:

υ

sowanie działalności (projekty kulturalne: warsztaty taneczne, festiwale
artystyczne, konkursy, Bronowicki
Karnawał Literacki, Bronowickie Portrety, uroczystości państwowe, Osadzanie Chochoła w "Rydlówce", Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie,
Wielkanoc w Bronowicach, wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży

oty zada
nia pn.:
h”.

• Przebudowa ul. Sewera.
• Remont dachu w Przedszkolu nr 82 –
kontynuacja.
• Remont brodzika i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 137.
• Remont kapitalny schodów w Przedszkolu Nr 77.
• Zakup stolików rekreacyjnych w Przedszkolu Nr 38
• Remont dachu – wymiana rynien
i rur spustowych w Szkole Podstawowej
nr 93.
• Wykonanie projektu budowy boisk
sportowych „Orlik 2012”, przy Szkole
Podstawowej Nr 93.
• Likwidacja szamba w Szkole Podstawowej Nr 138 w Mydlnikach.
• Zakup sprzętu ratowniczego dla Straży Pożarnej.
• Szczepienia przeciwko grypie i żółtaczce.
• Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej
na terenie dzielnicy.

Wkrótce oddamy w Państwa ręce Informator Dzielnicy VI, wydany przez Radę Dzielnicy
z okazji XX lecia powstania Dzielnic Miasta
Krakowa. Znajdą w nim Państwo kilka słów
zarówno na temat historii Bronowic i Mydlnik, jak i również informacje praktyczne, takie
jak wykaz placówek edukacyjnych, parafii,
urzędów i instytucji oraz informacje o komunikacji, czy jednostkach pozarządowych na
terenie naszej dzielnicy.

fot. Małgorzata Sroczyńska

BEZ SMYCZY
I KAGAŃCA

Planowana lokalizaja wybiegu dla psów, wewnątrz węzła drogowego przy ul. Bronowickiej i al. Armii Krajowej

Większość właścicieli czworonogów, zwłaszcza w miastach, zmaga się z problemem swobodnego spuszczenia psa ze
smyczy i zapewnienia mu pewnej dozy wolności, przestrzeni do biegania i zabawy z psimi kolegami. Nie zastąpi tego
żaden spacer, choćby na najdłuższej smyczy. Wybieg dla psów to rodzaj psiego raju, który nie tylko rozwiązuje powyższe
problemy. Ogrodzony teren również zapewnia pupilom bezpieczeństwo.

S
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zczęśliwy ten, któremu udało się
uniknąć nieprzyjemności związanych
z codzienną opieką nad psem. Art. 77
kodeksu wykroczeń znają prawie wszyscy psiarze. Mówi on o zachowaniu
zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, których nieprzestrzeganie podlega
karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Oznacza to, że każdy pies, mały
i duży, powinien być prowadzony na
smyczy lub w kagańcu w zależności od
okoliczności. Psy wpisane na listę ras
agresywnych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 kwietnia 2003 roku powinny
być zaopatrzone równocześnie w smycz
i kaganiec. Mieszkańcy, którzy są
w stanie zapewnić wystarczający wybieg
dla swojego pupila na terenie własnej
posesji należą do mniejszości. Ustronne miejsca, które nie są odwiedzane
przez służby porządkowe znajdują się
w znacznej odległości od centrum miasta czy dzielnicy, dlatego idąc za przykładem Dzielnicy III dążymy do zbudowania wybiegu dla psów w Bronowicach. Pierwsze spotkania w tej sprawie odbyły się na początku kwietnia.
Po konsultacjach z Radnymi Miasta,
Strażą Miejską i częścią mieszkańców

wszyscy kochają zwierzęta – zwłaszcza
te duże, hałaśliwe, rozbrykane. Z drugiej strony opiekunowie kudłaczy borykają się z codziennymi problemami.
Nie czekając na wybieg dla psów na
wniosek Dzielnicy ZIKiT rozstawił kolejne 4 sztuki betonowych koszy oraz
6 pojemników na psie odchody, co
powinno mieć pozytywny wpływ na
utrzymywanie porządku.
Wierzę, że Radni Dzielnicy na
sierpniowej sesji zadecydują o budowie
wybiegu dla psów, czego sobie i wszystkim miłośnikom psów życzę.
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Radna Dzielnicy VI

Bronowic postanowiliśmy zlokalizować
ów plac wewnątrz zachodniego węzła drogowego między ul. Bronowicką
i al. Armii Krajowej, na wysokości
kościoła pw. św. Jana Kantego. Teren posiada wiele atutów, a mianowicie nie graniczy bezpośrednio
z budynkami mieszkalnymi, należy
do gminy, jest centralnie usytuowany
na mapie Bronowic, trawiasty i w nieznacznym stopniu zadrzewiony. Miejsce to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Mam nadzieję, że
Rada Dzielnicy przeznaczy w budżecie
na przyszły rok środki finansowe na
wykonanie projektu wybiegu dla psów
i jego realizację zwłaszcza, że inicjatywę tę popiera wielu mieszkańców naszej Dzielnicy. Osobiście będę dążyła,
aby zbudowany wybieg dla psów pełnił
funkcję uczęszczanego miejsca spotkań
i bezpiecznego spędzania czasu w towarzystwie wiernego przyjaciela, jakim
jest pies, ale nie tylko. Projekt wybiegu
dla psów powinien uwzględniać alejki
spacerowe, ławki, kosze na psie odchody, tor przeszkód, psią ubikację i co
najważniejsze altanę chroniącą przed
deszczem.
Inicjatywa budowy wybiegu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom nie tylko
właścicieli czworonogów, ale wszystkich mieszkańców. Miłośnicy psów niekiedy nie rozumieją, że w otoczeniu nie

fot. Małgorzata Sroczyńska

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA

Dodatkowy pojemnik na psie odchody
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DZIECI W BRONOWICACH
LATEM SIĘ NIE NUDZĄ
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fot. Ilona Stus

Kto powiedział, że aby mieć udane wakacje trzeba wyjechać? Letni wypoczynek za miastem, to z pewnością atrakcja, ale jak dowiedli organizatorzy akcji
"Wakacje na sportowo", lato w mieście nie musi oznaczać nudy i bezsensownego "wiszenia" na przysłowiowym trzepaku.

50-60 dzieci ze szkół podstawowych
i przedszkoli, na które czeka wiele
atrakcji.
Pod opieką wykwalifikowanych
instruktorów i opiekunów wesoło spędzają czas, biorąc udział w rozmaitych
grach i zabawach. – Wychodzimy na
spacery, bierzemy udział w zawodach
sportowych Juliady, codziennie mamy
możliwość korzystania z basenu. Byliśmy też w kinie – mówi Magdalena Walas, jedna z instruktorek prowadzących
zajęcia.
Uczestnicy akcji zapewnione mają też
bezpłatne obiady, które serwuje sam
szef restauracji i pizzerii „Bronowianka”, pan Patryk Pigulak.
Trwająca właśnie druga część akcji
przynosi równie wiele wrażeń co pierwsza, lipcowa edycja. Mamy nadzieję,
że wszyscy uczestnicy są zadowoleni
z prowadzonych zajęć, bo sprawia nam
to ogromną satysfakcję i mobilizuje do
dalszych działań na rzecz najmłodszych
mieszkańców naszej dzielnicy.
Bardzo dziękujemy panu Dariuszowi Osolińskiemu za fachową pomoc instruktorów z Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego a przede wszystkim dyrektorowi „Dworku Białoprądnickiego", panu Andrzejowi Radnieckiemu, bez pomocy którego nie zdołalibyśmy zorganizować tej akcji, a pamiętajmy, że nie ma nic piękniejszego,
niż uśmiech dziecka i nie sposób go nie
odwzajemnić.

Jest nam bardzo wesoło

ARTUR ŚLIWA

Radny Dzielnicy VI

J

fot. Joanna Śliwa

uż po raz piąty Rada Dzielnicy
VI we współpracy z Klubem Sportowym "Bronowianka", zorganizowała
akcję letnią „Wakacje na Sportowo”,
skierowaną do dzieci spędzających wakacje w mieście.
– Super, że coś takiego robicie dla
dzieciaków. Mają gdzie spędzać czas,
jeśli nie wyjeżdżają. Ważne jest także,
że zajęcia są bezpłatne a opiekunowie
mają fantastyczny kontakt z dziećmi
– tak oceniła naszą inicjatywę jedna
z mam, pani Monika Apryjas.
Codziennie, przez sześć wakacyjnych tygodni, w zajęciach uczestniczy
Z wizytą w Jednostce Straży Pożarnej
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fot. Ilona Stus

Galer i a
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fot. Marcin Kucharczyk

Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu jakie zostało mi udzielone, już osiem miesięcy mam przyjemność sprawować mandat Radnego naszej Dzielnicy, co jest
dla mnie wielkim wyróżnieniem i wyzwaniem. Rada Dzielnicy powierzyła mi
funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej odpowiedzialnej
w szczególności za budowę i modernizację ulic lokalnych wraz z oświetleniem
oraz prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia.

Kontynuacja remontu ul. Zapolskiej

MARCIN KUCHARCZYK
Radny Dzielnicy VI

N

υ

owa Rada Dzielnicy na początku swojej kadencji dokonała zmian
na listach zadań powierzonych, które
w dniu dzisiejszym przedstawiają się
następująco:
Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem:
Przebudowa ulicy Sewera.
Prace remontowe dróg, chodników
i oświetlenia:

•ul. Sewera – dofinansowanie przebudowy.
•ul. Katowicka – wykonanie przejść dla
pieszych zgodnie z dokumentacją projektową.
•ul. Zapolskiej. Remont ulicy-kontynuacja.
•ul. Wiedeńska. Remont chodnika
na odcinku od zakrętu do ul. Piwnika
Ponurego.
•Remont przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Kwiatkowskiego, a ul. Młynarskiego.

•ul. Przybyszewskiego. Remont ulicy na
odcinku od ul. Zarzecze do ul. Lea.
•ul. Lea. Remont chodnika na odcinku
od ul. Zarzecze do ul. Przybyszewskiego.
•ul. Kurozwęckiego boczna. Wykonanie
nakładki asfaltowej.
•ul. Ks. Machaya. Wykonanie nakładki
asfaltowej.
•ul. Cicha. Remont ulicy wraz z chodnikiem na przedłużeniu ul. Cichej położonym na terenie gminnym.
•ul. Przy Młynówce. Wykonanie nakładki asfaltowej.
•ul. Balicka boczna. Przebudowa ulic
wraz z odwodnieniem – kontynuacja.
•Remont chodnika przy ul. Balickiej od
ul. Jabłonkowskiej do nr 37.
Dzięki temu, że Dzielnica odzyskała pieniądze przeznaczone na zadania
powierzone prace budowlane nabrały
przyspieszenia. W chwili obecnej odbywa się przetarg na realizację przebudowy ulicy Sewera i rozpoczął się remont
ulicy Zapolskiej, który nie powinien potrwać dłużej jak do 25 sierpnia.
Kolejne zadania będą realizowane
zgodnie z listą rankingową aż do wyczerpania środków finansowych.
Przed Komisją Gospodarki Komunalnej stoi bardzo trudne zadanie
jakim będzie ustalanie list rankingowych na 2012 rok dotyczących budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem, oraz prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia. Tworzenie tych list budzi zawsze najwięcej
emocji gdyż potrzeb jest bardzo dużo
a środków finansowych nie wiele. Mam
jednak nadzieję, że w tej kadencji uda
się zrealizować znaczną część zgłaszanych postulatów.
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REMONTY
CHODNIKÓW I ULIC

Zdrowie
BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE

Zapraszamy na bezpłatne programy zdrowotne
realizowane przez Dzielnicę VI w roku 2011. Szczegółowe informacje i pełny wykaz programów dostępne
są na stronie www.dzielnica6krakow.pl

PROGRAMY PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY VI ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB TYMCZASOWO.
Nazwa zadania

Realizator zadania

Program profilaktyki raka
szyjki macicy dla mieszkanek Dzielnicy VI

"EBEMED"
sp. z o.o.
Gabinety
ginekologiczne

8

Termin
realizacji

4 VII–10 XII
2011 r.

Miejsce
realizacji
badań

ul. Batorego 3
pok. 230, II p.

Rejestracja

telefonicznie:
w pn i od śr.-cz. w godz. 10.00-16.00,
wt. w godz. 8.00-18.00.
tel. (12) 633-32-62
lub osobiście pok. 230, II p.

Opis programu

Program zakłada
wykonanie badania
cytologiczego
i konsultacje lekarskie

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.

NA PODBÓJ POLSKI
Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej, na stałe zapisały się do
kalendarza amatorskich imprez sportowych. Już po raz trzeci pracownicy
samorządowi zmierzą się w walce o tytuł „Mistrza Polski”.

WOJCIECH BORKOWSKI
Radny Dzielnicy VI

W
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dniach 24-25 września br.
w Zakopanem odbędą się Mistrzostwa
Polski Samorządowców w piłce nożnej.
Dzielnica VI będzie reprezentować nie
tylko mieszkańców Bronowic ale także
walczyć o honor całego Krakowa. Jako
jedyna drużyna z królewskiego miasta
podjęliśmy wyzwanie i będziemy godnie oraz z pełnym zaangażowaniem
walczyć o główne trofeum, by nie za-

wieść mieszkańców Krakowa. Do tego
ważnego dla nas wszystkich wydarzenia sportowego przygotowujemy się
od kilku miesięcy na cotygodniowych
treningach, by we wrześniu stanąć na
najwyższym podium.
Chciałbym z tego miejsca podziękować
serdecznie wszystkim radnym, którzy
podjęli wyzwanie i pochwalić za mobilizację i zaangażowanie. Doskonale zdaję
sobie sprawę z faktu, że nie łatwo jest
pogodzić obowiązki rodzinne, zawodowe i znaleźć czas, by spotykać się na

licznych treningach. Niejednokrotnie
kosztuje nas to wiele wyrzeczeń i trudu, ale chcemy w sposób profesjonalny
przygotować się do mistrzostw. Mam
nadzieje, że ciężka praca jaką wspólnie
wykonaliśmy podczas treningów w postaci wielu przebiegniętych kilometrów,
czy też litrów potu wylanego na boisku,
dadzą efekty już wkrótce. Mamy również nadzieję, że poziom sportowy jaki
prezentujemy pozwoli nam osiągnąć
zamierzony cel.
Naszą formę konfrontowaliśmy
w meczach towarzyskich na różnych imprezach, takich jak np. Dni Bronowic.
Liczę, że mieszkańcy naszej dzielnicy
będą trzymać
za nas kciuki i
w miarę możliwości nas
dopingować.
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Z Przymrużeniem Oka
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którzy dali nazwy

Bronowickim ulicom
TADEUSZ PEIPER – polski poeta, krytyk literacki, teoretyk poezji, eseista.
Zafascynowany językiem i nowoczesnością. Odchodził od tradycji poetyckiej,
bo jego zdaniem sprostanie nowej rzeczywistości nie mogło nastąpić przy użyciu starych schematów. Symbolami nowoczesności miały być: miasto, masa
i maszyna. Skrót 3 M stał się głównym hasłem Awangardy Krakowskiej, grupy
artystycznej skupionej wokół Peipera.

ILONA STUS

U

rodził się 3 maja 1891 roku
w podkrakowskim wówczas Podgórzu,
jako syn uznanego adwokata krakowskiego Marka Peipera. Studiował prawo
i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie skończył tu żadnego
z kierunków. W 1911 roku wyjechał do
Berlina, by studiować prawo.
Wybuch I wojny światowej zastał
go we Francji, gdzie został internowany. Jednak jako obywatel austriacki
miał możliwość wyjazdu do Hiszpanii.
Spędził tam 5 lat, nawiązując liczne
kontakty artystyczne. Był osobą bardzo popularną w Madrycie. Zajmował
się nie tylko literaturą, ale również polityką oraz współpracował z tamtejszą
prasą. Miał okazję zapoznać się z manifestami i pismami awangardowymi. Po powrocie do Krakowa w 1921
założył formację artystyczną znaną
jako „Awangarda Krakowska”, której największymi indywidualnościami
byli Julian Przyboś, Jalu Kurek, Jan
Brzękowski i Adam Ważyk. W latach
1926-1927 współredagowali z nim
czasopismo „Zwrotnica”, które założył
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Tadeusz Peiper

i redagował od 1922 roku, z trzyletnią
przerwą w latach 1923 – 1926. Było
to naczelne pismo awangardy krakowskiej, na łamach, którego regularnie
ukazywały się manifesty programowe
ugrupowania.
Peiper przeciwstawiał sobie naturę i kulturę i na tym przeciwstawieniu
opierał swoją wizję świata. Styl i pomysły Peipera budziły mieszane uczucia
krytyków. Jedni zachwycali się jego
nowatorstwem inny krytykowali, znajdując w jego koncepcji poetyckiej wiele
sprzeczności. Spowodowało to odejście
części poetów Awangardy Krakowskiej
od jego poetyki.
W listopadzie 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, ze względu na żydowskie pochodzenie oraz jego
publikacje znajdujące się na indeksie,
zmuszony był do ukrywania się. Szukając schronienia wyjechał do Lwowa,
gdzie został aresztowany przez NKWD
i wywieziony w głąb Rosji. Zwolniony w 1943 roku, został wybrany na
członka Zarządu Głównego Związku
Patriotów Polskich. Do Polski powrócił w 1944. Początkowo zamieszkał
w Lublinie, potem na krótko w Krakowie a następnie osiedlił się na stałe
w Warszawie. Nie był już jednak tym
samym człowiekiem. Zaburzenia natury psychicznej sprawiły, że zamknął
się w sobie, zamilkł jako poeta i skupił
się wyłącznie na pracy. Pisywał głównie recenzje teatralne i filmowe, jednak
postępująca choroba psychiczna doprowadziła do coraz rzadszego kontaktu
z otoczeniem, choć jeszcze do roku
1949 był czynnym publicystą pism kulturalnych. W 1949 wydał też przeznaczoną dla młodzieży powieść „Krzysztof Kolumb odkrywca”. Ostatnią publikacją za jego życia był przekład na język polski hiszpańskiego dramatu Lo-

pego de Vegi „Pies ogrodnika” w 1956.
Inne ważne publikacje to m.in.: trzy
tomiki poetyckie: „A” (1924), „Żywe
linie” (1924), „Raz” (1929), powieść
oparta na wątkach autobiograficznych
„Ma lat 22” (1936), dramaty „Skoro
go nie ma” (1933) i „Szósta, szósta!”
(1925) oraz zbiór szkiców estetycznoprogramowych „Tędy” (1930) i „Nowe
usta” (1925) oraz skonfiskowany przez
cenzurę poemat „Na przykład” (1931).
Najbardziej był jednak znany z artykułów – manifestów o poezji.
Peiper zmarł na zapalenie płuc 10
listopada 1969 roku. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach.
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Kim byli, Ci

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”

OD WRZEŚNIA
I PAŹDZIERNIKA BR.
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:

•Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
•Klubu Dziecięcego „Puchatek” (w ofercie
m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, w pracowni komputerowej, szeroki program edukacyjno-wychowawczy i rekreacyjny).
•Kurs gry na instrumentach (gitara, fortepian, instrumenty dęte, akordeon i in.).
•Pracowni plastycznej i komputerowej.
Ponadto oferujemy nowe
formy działalności:
•zajęcia Fitness-Sylwetka,
•zajęcia z samoobrony Krav-Maga,
•weekendowe poranki dla dzieci.
Zapraszamy też do współpracy
z zespołami:
Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”, Kapelą
Ludową „Mydlniczanie” oraz Chórem „Schola Cantorum Mydlnicensis”.
Polecamy również stałe cykle imprez artystycznych i społeczno-kulturalnych:
„Poranki z muzyką klasyczną”,
„Bardowie i Poeci”,
„Bronowickie Portrety”.
Od września br. do udziału w działalności zaprasza:
Studio Teatru, Tańca i Muzyki Elżbiety
Armatys.
Informacje: ul. Balicka 289, tel. (12) 637-9712 (w godz.12.00 - 20.00).
Zapisy: odbywać się będą od 5 września br.
w godz. 15.00 - 20.00.

Rozrywka

A
A

Kolejność haseł jest przypadkowa. Dla
ułatwienia podano wszystkie Asamogłoski.
Litery z ponumerowanych pól utworzą
rozwiązanie, cytat z Bajki o Kasi i królewiczu,
E
Lucjana Rydla.
Y
POZIOMO:
A7
wigilijna zupa
I
dobry na zimę, na mleku
E
8 A
wzór godny naśladowania
król zwierząt
A
Polacy za granicą
urządzenie uruchamiane mechanicznie
A
O
rozgrywka
A
śpiewana w tawernie
chroniony płaz
A
popularna gra planszowa
wyrób włókienniczy z jednej lub wielu nitek przędzy
konspiracyjna organizacja wojskowa
A
uznanie kogoś za świętego
kolekcjoner monet
oliwne w krajach śródziemnomorskich
brat córki
I 36
A
przymusowe odosobnienie
obszar polarny wokół bieguna północnego
czajnik
16 A
24
Grażyna, polska aktorka
przydrożny lub tektoniczny E
podstawa
U 25
I 17
przeciwpiechotna
niejedna w parku wodnym i w kanalizacji
E
mocne wino portugalskie
w parze z porządkiem
33
I
A
po niej do kłębka
porcja w dłoni
A
odkryty przez Marię Curie Skłodowską
dewotka
PIONOWO:
1
owad jak helikopter
ciągnie się za kometą
21
prowizoryczny budynek
film Andrzeja Żuławskiego
dawna broń sieczna
Grande, rzeka w USA
część gitary
księżniczka Burgunda Gombrowicza
lilak
zrobiony z grubego płótna, zgrzebny
tropikalny, roślinożerny owad
dalszy plan obrazu
miejsce zajmowane w rankingu
kapitan „Nautilusa”
bawół indyjski
pretendent
haust, porcja płynu do przełknięcia
małe pranie
tragedia Szekspira
walczyli pod Racławicami
powieść Zofii Nałkowskiej
konik dla dzieci
łatwowierność
koński tył
sto groszy
na trawie o poranku
początkowy punkt na skali
stare akta
„Lilla ...”, dramat Słowackiego
Ewa, piosenkarka
dnia lub roku
w środku wiśni
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K ącik Smakosza
o1
CAMEMBERT
s21
Z A NANASEM

c2

z3

y4

e22 r23 c24 u25

k5 ł6
a7 m8 a9 ć10
o1 c2 z3 y4
k5
k26 t27 ó28 r29 e30
s21 e22 r23 c24 u25

ł6

a7

Składniki:
● 2 serki Camembert ● 4 krążki ananasa ● kiść
winogron ● 2 żółtka ● tarta bułka z mielonymi
orzechami (pół na pół)

wykonanie:
■ Serki przecinamy w poprzek
■ Następnie zanurzamy w jajku i panierujemy
■ Smażymy na rozgrzanym tłuszczu do zrumienienia
■ Podajemy gorące z plastrem ananasa, ozdobione winogronami
przepis nadesłany przez panią Renatę

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

m8

a9

ć

k26 t27 ó28 r29 e

11

t o warzy s t w o p rzyjació ł b ro n o w ic
i
rada dz ie l n ic y v i
zap ra szają na :

IX ŚWIĘTO ULICY TETMAJERA
W
pa r k i n g p r z y u l .

W

progr a mie:

15.00-16.30 teatrzyk z bajką
„Bajkowy Kogiel Mogiel”
oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci
16.30-17.00 Występ Zespołu
Pieśni i Tańca „Sułkowianie”
17.00-17.30 Recital Barbary Szwed

sobotę

, 3

września

Tetmajera,

2011

naprzeciwko

17.30-18.00 Występ Pauliny
Więckiewicz
18.00 Krojenie tortu ze złotym
pierścionkiem
18.30-19.30 Koncert Grupy
Muzycznej z repertuarem country
19.30 Rozstrzygnięcie konkursu.
Rozpoczęcie aukcji

r

.

„Rydlówki”

20.00 Zabawa taneczna
przy muzyce zespołu Exellent
Ponadto w godz. 16.00-18.00 będzie możliwość nieodpłatnego zwiedzania „Rydlówki”. W trakcie trwania imprezy będą
zorganizowane stoiska wystawiennicze,
a na spragnionych będą czekały napoje
oraz grill.

II KOROWÓD BRONOWICKI
Z okazji IX Święta Ulicy Tetmajera i 110 rocznicy
powstania dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, a także z racji 20-lecia powstania Dzielnicy
VI Bronowice.

W
11

,
2011

niedzielę

września

r

.

Bronowice wyruszą z muzyką, na wozach do Krakowa, do kościoła Najświętszej Panny Marii.

Zapraszamy mieszkańców
Dzielnicy VI Bronowice
do kościoła Mariackiego na
uroczystą mszę świętą
o g o dz .

13.00,

sprawowaną w ich intencji.

W kościele Mariackim, dawnej parafii Bronowic Małych, nawiedzimy kaplicę Matki Boskiej
Częstochowskiej, w której mieszkańcy Bronowic
otrzymywali sakramenty chrztu św. i małżeństwa,
do czasu utworzenia w 1949 r. parafii pw. św.
Antoniego. Zobaczymy też polichromię kaplicy św.
Jana Nepomucena, wykonaną przez Włodzimierza
Tetmajera.
Po nabożeństwie, o godz. 14.00, zapraszamy na
płytę Rynku Głównego, od strony Pomnika Adama Mickiewicza, gdzie Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik przedstawi 40 minutowy program artystyczny związany z folklorem krakowskim. W repertuarze kapeli znajdują się też pieśni
z okolic Bronowic i Mydlnik.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
naszej dzielnicy na Rynek.

