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budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

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

DYŻURY RADNYCH MIASTA KRAKOWA W SIEDZIBIE 
DZIELNICY VI:

tel.: (12) 636-15-75, fax: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

BOGDAN SMOK –

MARTA PATENA –

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
poniedziałek – Jerzy Kopacz, członek Zarządu, 12.00-13.00 
wtorek – Bogdan Smok, Przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 

czwartek – Alicja Gackiewicz, Z-ca Przewodniczącego, 10.00-11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek Zarządu, 18.00-19.00 

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

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

11 września 2012 r., g. 10.00-11.00

20 września 2012 r., g. 19.00-19.45
Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail
w innym dogodnym terminie, tel.: 604 228 830; e-mail: biuro@bogdansmok.pl
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XIX SESJA
RADY DZIELNICY VI

W dniu 5 lipca odbyła się ostat-
nia, przedwakacyjna sesja Rady Dziel-
nicy VI. Podjęto następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XIX/179/2012

W sprawie upoważnienia Zarządu 
Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz 
występowania z wnioskami w termi-
nie od dnia 6 lipca 2012 r. do dnia 29 
sierpnia 2012 r.
UCHWAŁA Nr XIX/180/2012. 

Radni ustalili listę zadań prioryte-
towych na rok 2013:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
(Komunikacja z mieszkańcami Dzielni-
cy) – 55 200 zł; BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE – Straż Miejska O/Kro-
wodrza – 10 000 zł, Komisariat Policji 
IV Komendy Miejskiej Policji – 53 000 
zł, Komenda Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej – zakupy dla JRG Nr 3 – 
32 500 zł; OŚWIATA I WYCHOWA-
NIE – Przedszkole Nr 77, Przedszkole 
Nr 38, Przedszkole Nr 82, Przedszkole 
Nr 137 – po 500 zł, SP Nr 50 – 10 500 
zł, SP Nr 93, SP Nr 138 – po 3 000 zł, 
SP Nr 153 – 70 400 zł, Gimnazjum Nr 
18 (ZSO Nr 7), ZSGDiGW, Zespół Szkół 
Budowlanych Nr 1 – po 3 500 zł, Gim-
nazjum Nr 19 (ZSO Nr 8) – 8 500 zł; 
OCHRONA ZDROWIA – profilakty-
ka zdrowia (badania wzroku u dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu Dzielnicy 
VI, szczepienia przeciwko grypie, bada-
nia zmian skórnych dzieci i młodzieży z 
terenu Dzielnicy VI, program profilak-
tyki próchnicy u dzieci) – 34 000 zł; 
POMOC SPOŁECZNA – dofinanso-
wanie działalności MDDPS („Klub Se-
niora”, przy ul. Zapolskiej 15 i ul. Balic-
kiej, „Klub Seniora Niewidomego” przy 
ul. Bandtkiego oraz organizacja spotkań 
z okazji uroczystości państwowych, 
świątecznych i innych w Klubie Senio-
ra przy Szkole Podstawowej Nr 153) – 
10 000 zł, pomoc społeczna – 20 000 
zł, Konkurs Ofert – działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych – 6 000 zł, 
dofinansowanie pikniku integracyjnego 
organizowanego w ramach obchodów 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z Wzajemnością – 
13 000 zł, Konkurs Ofert – prowadze-
nia Klubu Seniora – ośrodka wsparcia 
dla seniorów Dzielnicy VI – 14 000 zł, 
Organizacja spotkania opłatkowego dla 

niepełnosprawnych mieszkańców Dziel-
nicy VI – 6 000 zł; GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO-
DOWISKA - zakup i montaż stojaków 
na rowery, ławek i koszy na śmieci wg 
wskazań Dzielnicy – 5 000 zł, pielę-
gnacja zieleni niskiej i wysokiej na te-
renie Dzielnicy wg wskazań Dzielnicy – 
10 000 zł, montaż znaków drogowych, 
luster, słupków oraz wyznaczanie zna-
ków poziomych wg wskazań Dzielnicy 
– 5 000 zł, Budowa nagrobka żołnierza 
w kwaterze wojskowej na Cmentarzu 
Rakowickim – 4 500 zł; KULTURA 
– Imprezy kulturalne Dzielnicy Dworek 
Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” (dofi-
nansowanie działalności) – 69 900 zł, 
Krowoderska Biblioteka Publiczna (Fi-
lia Nr 7 i Filia Nr 9 – zakup książek) – 
5 000 zł ; KULTURA fIZYCZNA I 
SPORT – Konkurs Ofert (wypoczynek 
stacjonarny dzieci młodzieży w okresie 
wakacji letnich) – 31 000 zł, Konkurs 
Ofert (organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych) – 12 000 zł; SUMA: 
504 000 zł ; REZERWA: 48 000 zł; 
RAZEM: 552 000 zł
UCHWAŁA Nr XIX/181/2012

Przyjęto wstępną listę zadań po-
wierzonych na rok 2013 w zakresie prac 
remontowych gimnazjów, szkół podsta-
wowych i przedszkoli: Przedszkole Nr 
38, ul. Jabłonkowska 39 – miejscowa 
naprawa dachu, rynien i rur spusto-
wych oraz zadaszenia nad drzwiami 
wejściowymi, Przedszkole Nr 38, ul. 
Jabłonkowska 29A – wymiana wypo-
sażenia na placu zabaw, Przedszkole 
Nr 77 – remont schodów zewnętrznych  
w ogrodzie do łazienki wraz z murka-
mi oraz remont lub likwidacja czerpni 
powietrza do schronu, Przedszkole Nr 
82 – dokończenie wymiany stolarki 
okiennej oraz remont kapitalny elewa-
cji, Przedszkole Nr 137 – modernizacja 
instalacji CO z wymianą grzejników, 
SP Nr 50 – remont kapitalny sanita-
riatów na I piętrze wraz z wymianą 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, SP Nr 
93 – wymiana podłogi na wykładzinę 
obiektową – I piętro i parter, SP Nr 138 
– remont kapitalny elewacji frontowej i 
ścian bocznych budynku wraz z wymia-
ną stolarki okiennej, SP Nr 153 – wy-
miana instalacji elektrycznej i oświetle-

nia na korytarzu, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 7 – wymiana posadzek  
z PCV na korytarzach i w salach na par-
terze oraz dokończenie wymiany insta-
lacji elektrycznej, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Nr 8 – wymiana ogrodze-
nia – kontynuacja oraz wymiana drzwi 
do sal lekcyjnych – kontynuacja.
UCHWAŁA Nr XIX/182/2012

W ramach zadań powierzonych na 
rok 2013 w zakresie budowy, moder-
nizacji, prac remontowych osiedlowej  
i szkolnej infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej, Radni przyjęli zadanie pn.: 
„Remont nawierzchni asfaltowej boiska 
z nałożeniem sztucznej nawierzchni w 
Szkole Podstawowej nr 153” na kwotę 
36 000 zł.
UCHWAŁA Nr XIX/183/2012

Radni zawnioskowali do Prezy-
denta Miasta Krakowa o przeznaczenie 
środków w Budżecie Miasta Krakowa 
na rok 2013 na zadanie pn.: „Budowa 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych na skrzyżowaniu ul. Pasternik 
z ul. Tetmajera”.
UCHWAŁA Nr XIX/184/2012

Pozytywnie zaopiniowano ustale-
nie lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go pn.: „Przebudowa kolidującej infra-
struktury technicznej, zlokalizowanej 
poza liniami rozgraniczającymi teren 
PKP, na odcinku Kraków Mydlniki – 
Balice, związana z realizacją zadania: 
Budowa połączenia kolejowego MPL 
„Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki – Balice” 
UCHWAŁA Nr XIX/185/2012
w sprawie zmiany na liście zadań prio-
rytetowych na rok 2012. Zrezygno-
wano z następujących zadań z zakresu 
ochrony zdrowia przyjętych uchwa-
łą VII/69/2011 z dnia 07.07.2012 
r. oraz uchwałą VIII/71/2011 z dnia 
25.08.2011 r.: Szczepienia przeciwko 
grypie – kwota 15 000 zł, Szczepienia 
przeciwko żółtaczce – kwota 6 000 zł, 
Badania wzroku u dzieci ze szkół pod-
stawowych z terenu Dzielnicy VI – kwo-
ta 10 000 zł. Pozostałą po zadaniach 
kwotę w wysokości 31 000 przezna-
czono na następujące zadania: Oświa-
ta i wychowanie (monitoring SP nr 
93 oraz  wyposażenie laboratorium do 
doświadczeń fizycznych, chemicznych  
i biologicznych w ZSO nr 8) – 11 000 zł; 
Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska (pielęgnacja zieleni 
niskiej i wysokiej, remont starych i mon-
taż nowych ławek na terenie Dzielnicy 
wg wskazań Dzielnicy) – 20 000 zł.
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Otwarcie pawilonu nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, jednak działalności może rozpocząć 
się od września br. 

υ
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RUSZYŁA BUDOWA
BOISK

KLUB SENIORA ZAPRASZA

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro.alicja@interia.pl

Otwarty konkurs ofert dotyczą-
cy realizacji w 2012 r. 
zadań publicznych w 
obszarze – Działania 
na rzecz osób niepeł-
nosprawnych – Za-
dania Dzielnic został 
rozstrzygnięty dopiero 
w miesiącu czerwcu (Załącznik nr 3 do 

Winna jestem Państwu parę zdań wyjaśnienia – dlaczego dopiero we wrześniu 
będzie możliwość korzystania z Klubu Seniora – mówiąc najprościej z miejsca 
spotkań osób starszych.

zrządzenia Nr 1643/2012 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 2012-06-19) .
Wówczas dowiedzieliśmy się, że Klub 
Seniora dla mieszkańców naszej Dziel-
nicy, który będzie mieścił się w pawilo-
nie szkolnym – „socjalnym” w SP 153 
ul. Na Błonie 15d będzie prowadziło 
Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Star-
szym i Niepełnosprawnym im. Papieża 
Jana Pawła II w Krakowie.

Jak wiadomo Kluby Seniora tworzy 
się w celu integracji i aktywizacji środo-
wiska emerytów i rencistów a program 

winien być skierowany do 
ludzi starszych i poruszać 
ważne dla nich tematy.

Jednym z zadań 
proponowanych przez 
Klub będzie prowadze-

nie działalności integra-
cyjnej, kulturalnej i turystycznej. 

Życząc miłych spotkań i realizacji ocze-
kiwań – przedstawiam Państwu poni-
żej wstępny harmonogram pracy Klubu 
Seniora.

Klub Seniora będzie czynny 3 dni 
w tygodniu:

wtorek, środa, piątek

w godz. od 15.00 do 19.00

Do Klubu Seniora należy się zapisać, 
oczywiście bez ponoszenia żadnych 
opłat, ponieważ jednorazowo może on 
pomieścić około 50 osób.

Zapisując się do Klubu po prostu zrywa 
się z nudą!

Pierwsze spotkanie w Klubie pn. 
„Poznajmy się”- odbędzie się  
19 września o godz.15.00

zikit
informuje

W odpowiedzi na pismo Rady 
Dzielnicy w sprawie zorganizowania 
akcji Wystawka ZIKiT poinformował że 
prowadzenie w minionych latach akcji 
odbioru odpadów wielkogabarytowych 

tzw. akcji „Wystawka” nie było obo-
wiązkiem Gminy. Przedmiotowa akcja 
miała głównie charakter promocyjno- 
edukacyjny dla zwiększenia świado-
mości ekologicznej mieszkańców. Wraz  
z uruchomieniem Zbiorczych Punktów 
Gromadzenia Odpadów tzw. „Lamusow-
ni” przy ul. Nowohuckiej ld i ul. Krze-
mienieckiej 40, do których mieszkańcy 
Krakowa mogą nieodpłatnie przywieźć 
jednorazowo 100 kg odpadów (tj. 2400 

kg rocznie na 1 mieszkańca!), Miasto 
zaniechało kontynuowania akcji „Wy-
stawka”. Dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że efektywność ekologiczna 
(możliwość bezpiecznego, selektywne-
go gromadzenia wielu frakcji odpadów 
oraz 86% przyjmowanych odpadów na-
daje się do zagospodarowania) i ekono-
miczna „Lamusowni” jest zdecydowanie 
wyższa niż „Akcji Wystawka".

„Lamusownia” jest to nowoczesny 
obiekt gospodarki odpadami, w któ-
rym mieszkańcy Krakowa bezpłatnie,  
a małe przedsiębiorstwa za opłatą zgod-
ną z cennikiem mogą pozbyć się niemal 
wszystkich posegregowanych odpadów.
Na terenie obiektu znajdują się osobne 
kontenery lub pojemniki, dla każdego 
rodzaju odpadów wystarczy tylko zde-
ponować odpad w odpowiednim z nich.

Ponadto informujemy, że zgodnie  
z obowiązującymi dotychczas przepi-
sami firmy zajmujące się wywozem od-
padów z posesji prywatnych mają obo-
wiązek odbierania od właścicieli odpa-
dów zebranych selektywnie. Większość 
firm odbierających odpady w Krakowie 
realizuje obowiązek odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego etc. np. 
dwukrotnie w ciągu roku. Akcje odda-
wania wielkogabarytowych odpadów 
organizowane są też przez Wspólnoty 
lub Spółdzielnie Mieszkaniowe.

fo
t.
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Posegregowane rzeczy można przywozić 
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 
18.00 w soboty od 7.30 do 15.30.
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Przewodniczący Rady Dzielnicy VI

ALKOHOLIKOM
    MOŻNA POMÓC
„Chopin gdyby jeszcze żył, toby pił” – powiedział Nos, po czym wypowiedział 
jeszcze kilka ciekawych kwestii i prosząc o więcej wina, zasnął na sofie w izbie 
Tetmajera. Mechanizm powstawania uzależnienia wciąż nie jest do końca wy-
jaśniony. Niestety, okazuje się, że słabość do alkoholu tkwi w nas od wieków. 
Aktualne szacunki mówią o szesnastu procentach społeczeństwa ryzykownie 
nadużywającego alkohol. Alkoholikom można pomóc wysyłając ich na przy-
musowe leczenie.

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

Silna, namiętna potrzeba spoży-
wania alkoholu, trudności w unikaniu 
rozpoczęcia picia, objawy abstynencyj-
ne (drżenie mięśni) to tylko niektóre 
symptomy zaawansowanego alkoholi-
zmu. Dla otoczenia osób z problemem 
najgorsze są jednak skutki: zaburzenia 
życia rodzinnego, problemy w kontak-
tach z ludźmi, problemy finansowe, 
przemoc wobec bliskich, problemy  
z prawem. Przewlekły alkoholizm pro-
wadzi do chorób psychicznych, cięż-
kich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, 

serca. Zwiększa przestępczość, sprzy-
ja szerzeniu się chorób wenerycznych  
i ujemnie wpływa na potomstwo. Nad-
używanie alkoholu jest 
powodem powstawania 
problemów w rodzi-
nach oraz ich rozpadu. 
Jest jednak też dobra 
informacja: jeśli nie 
chcemy być bierni wo-
bec tego problemu, są 
działania, które można 
podjąć, aby pomóc so-
bie i komuś ze swojego 
otoczenia.

Miejska Komisja 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 
w Krakowie jest miej-
scem, gdzie możemy 
uzyskać pomoc. Do za-
dań Komisji należy między innymi 
podejmowanie działań zmierzających 
do obowiązkowego poddania leczeniu  
w zakładzie zamkniętym osoby uzależ-

nionej. Leczeniu przymusowemu może 
być poddana osoba, która nadużywa al-
koholu i sama nie wyraża chęci podda-
nia się leczeniu. Osoba taka w związku 
z nałogiem, doprowadza do rozkładu 
życia rodzinnego, uchyla się od pracy, 
powoduje demoralizację nieletnich lub 
systematycznie zakłóca spokój lub po-
rządek publiczny. Wystarczy, że zaist-
nieje jedna z powyższych sytuacji.

Problem alkoholowy może zgłosić 
każdy. Najlepiej jednak, jeśli zgłaszany 
jest przez najbliższą rodzinę. Jeśli ta-
kowa nie chce zgłosić sprawy, bo jest 
zastraszana lub terroryzowana przez 
alkoholika, przyjmowane są zgłosze-
nia od dalszych członków rodziny, jak 
i osób niespokrewnionych. Wniosek  
o leczenie mogą do Komisji złożyć inne 
instytucje, takie jak MOPS, Policja itp. 
Oczywiście, również sama osoba uza-
leżniona z własnej inicjatywy może 
przyjść do Komisji prosząc o pomoc  
i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Osoby zgłaszające problem alko-
holowy w rodzinie mogą podjąć terapię 
dla członków rodzin osób uzależnio-
nych. Edukacja na temat prawidłowego 
postępowania wobec osoby uzależnio-
nej znacznie zwiększa prawdopodo-
bieństwo jej wyjścia z nałogu.

Po zgłoszeniu problemu Komisji, 
osoba co do której zachodzi podejrze-
nie, że jest uzależniona od alkoholu 
wzywana jest do stawienia się w Ze-
spole Interwencyjnym. Czas oczekiwa-
nia na spotkanie, ze względu na bardzo 
dużą liczbę spraw zgłaszanych, wynosi 
około jednego miesiąca.

Jeżeli osoba, co do 
której zachodzi podej-
rzenie choroby alko-
holowej, nie zgłasza 
się w Zespole Inter-
wencyjnym lub od-
mawia leczenia, Ko-
misja wydaje wniosek 
o przymusową terapię 
w otwartym zakła-
dzie leczniczym, czyli 
poradni, a w przypad-
ku braku chęci współ-
pracy, w zakładzie 
zamkniętym, czyli 
szpitalu.

Największą trud-
nością w realizacji 

pomocy okazują się jednak nie sami 
alkoholicy, a ich rodziny, sąsiedzi, zna-
jomi. Z 900 wniosków, które wpłynęło 
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Krakowie przyjmuje zgło-
szenia na dyżurach cztery razy  
w tygodniu. W Miejskim Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień 
przy ul. Rozrywka 1 (pok. nr 9, 
tel.: 12 411-41-21 w.116) w po-
niedziałki i środy w godz. 16:00-
18:00 oraz w czwartki w godz. 
9:00-11:00. Dodatkowo, zgło-
szenie można złożyć w punk-
cie konsultacyjnym na Rynku 
Podgórskim 4/2a we wtorki  
w godz. 16:00-18:00.
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wakacje w mieście

υ υ

To już szóste lato, podczas którego dzieci i młodzież z Dzielnicy VI mogą spędzić kilka tygodni na obiektach „Brono-
wianki” kształtując w sobie sportowego ducha. Jakby nie było Akcja Lato upływa pod hasłem "Wakacje na sportowo". 
Nie brakuje długich spacerów i zabawy, gry w piłkę nożną oraz pływalni, na którą przy tegorocznych upałach wszyscy 
codziennie czekali z wielką niecierpliwością. Oczywiście było trochę marudzenia, zwłaszcza gdy przychodziło pokonać 
drogę do Parku Jordana czy Parku Decjusza, ale osiągnięty cel rekompensował trudy drogi, a przy zabawie w podchody 
już nikt o nich nie pamiętał. Tak więc duch sportu i zasad fair play rozwijał się, nawiązywały się nowe przyjaźnie, umac-
niały stare, doskonaliło się ciało i umysł oraz umiejętności współpracy w grupie. I tak minęło lato 2012. 

Problemów Alkoholowych w Krako-
wie, jedynie co czwarty pochodził od 
rodziny lub znajomych. Strach rodziny, 
sąsiadów i odmowa współpracy z służ-
bami mundurowymi, tajenie problemu 
uniemożliwia często podjęcia działań 
wobec osoby uzależnionej. A trzeba 
przyznać, że opisywany mechanizm 
pomocy działa. W 2011 roku przyjęto 

w sumie aż 6319 pacjentów, z czego  
w Zespole Interwencyjnym zosta-
ło przyjętych 1784 osób. 341 spraw 
zakończyło się złożeniem wniosku  
o przymusowe leczenie.

Koniec końców, to od nas samych 
zależy, czy zdecydujemy się przełamać 
barierę współpracy z odpowiednimi 
organizacjami, czasami mundurowy-

mi, czy też wolimy dalej żyć w strachu, 
niepewności, agresji, patologii. Aby 
świadomie podjąć tę decyzję, pamiętaj-
my o możliwości skorzystania z całko-
wicie bezpłatnej pomocy, jaką oferuje 
Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Krakowie.

A co sądzą uczestnicy Akcji?
"Lubię Akcję Lato, bo jest basen i chodzimy 
na wycieczki.” Zuza lat 7
„Bardzo podoba mi się Bronowianka bo 
mam tu co robić.” Ola lat 9
„Ja lubię tu najbardziej zabawę z Paniami.” 
Kamila lat 8
„Lubię tu przychodzić, bo interesuje mnie 
sport, są miłe Panie i fajne dzieci.”
Weronika lat 11
„Dobre obiady i śmieszne wycieczki”. Grześ 
lat 4
„Mi bardzo podoba się basen i murarz*.” 
Madzia lat 9 

„Lubię basen i grać w piłkę.” Mateusz lat 7 
„Są baseny, spacery i zabawy i jeszcze kon-
kursy”. Ola lat 8
„W Akcji Lato podobają mi się zajęcia i Pa-
nie. Lubię przychodzić, bo dobrze się ba-
wię”. Asia lat 10
„Na Akcji Lato najbardziej podoba mi się 
najbardziej, że codziennie jest kryty ba-
sen.” Wiktoria lat 10
„Dużo sportu i bardzo fajne wycieczki.” 
Ola lat 12
„Bardzo podoba mi się Bronowianka. Lu-
bię spędzać czas z koleżankami i miłymi 
Paniami.” Emilia lat 9

„Lubię tu przychodzić, bo jest basen.” 
Kaja lat 7
„Ja bardzo lubię chodzić na Bronowiankę, 
dlatego bo tam można chodzić na basen.” 
Ala lat 8
„Bardzo mi się podoba dlatego że są miłe 
Panie.” Gabi lat 9
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Akcja została zorganizowana ze 
środków Rady Dzielnicy VI, przy 
współudziale Centrum Kultury 
„Dworek Białoprądnicki.”

* rodzaj zabawy

To napis jedyny w swoim rodzaju, każdy tu dołożył swoją „cegiełkę”
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Zajęcia plastyczne rozwijały wyobraźnię

AKCJA LATO
W KLUBIE
KULTURY
"MYDLNIKI"

Na zasadność tytułowej tezy 
wskazuje program kolejnej Akcji Lato 
organizowanej w Klubie Kultury „My-
dlniki”. Oto zajęcia w Muzeum Narodo-
wym, Muzeum Archeologicznym, także 
inne, połączone zostały z ich interpre-
tacją poprzez choćby prace plastyczne 
wykonywane pod kierunkiem instruk-
torów. Oczywiście nie zabrakło także 
aktywnego wypoczynku w plenerze, 
np. na basenie. Zajęcia odbywały się 
pod kierunkiem pań Doroty Skoczek,  
Urszuli Płachty i Małgorzaty Dworzak. 

Wakacje to także czas nauki

Akcję objęła patronatem – w ra-
mach zadania „Stacjonarny Wypoczy-
nek Dzieci i Młodzieży” – Rada Dziel-

nicy VI Bronowice, za co serdecznie 
dziękujemy.

galeria
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Jeszcze nie tak dawno ustala-
liśmy plany kolejnych wspólnych 
działań, zarówno w kontekście za-
dań priorytetowych Rady Dzielni-
cy VI Bronowice, jak i współpracy  
z działającym w ramach struktur 
Centrum Kultury Dworek „Biało-
prądnicki” Klubem Kultury „Mydl-
niki”. Owo wieloletnie współdzia-
łanie było ze wszech miar owocne, 
można nawet dodać – serdeczne.

Wieść o Jego nagłym odejściu 
zabolała bardzo.

Oto 16 lipca zmarł Andrzej Rad-
niecki – dyrektor Centrum Kultury 
„Dworek Białoprądnicki”, animator 
życia kulturalnego, muzyk.

Jego pasja i praca w sposób 
istotny emanowały na teren Dzielnic, 
dla których Jego placówka działała. 
Wspomnieć należy istotne wypełnia-
nie czasu ferii zimowych i wakacji 
dla tych, którym z różnych wzglę-
dów nie było dane wyjechać z mia-
sta. Duże i ważne przedsięwzięcia 
współtworzone to część imprez Dni 
Bronowic, Dzień Pszczelarza, wy-
dawnicza działalność stowarzyszeń 
twórczych naszej Dzielnicy. Istotne 
było Jego zaangażowanie w kultywo-
wanie i upowszechnianie twórczości 
ludowej.

Rzec można – nic nas nie dzieli-
ło, a wiele łączyło. 

Wraz z odejściem Andrzeja 
Radnieckiego straciła niezwykle wie-
le kultura Krakowa, wraz z nim także 
nasza dzielnica Bronowice. 

          Cześć Jego pamięci

Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna to przedłużenie opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Pomoc świadczona jest codzien-
nie, po godzinach pracy przychodni, od 
godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następ-
nego dnia. Opieka całodobowa działa 
również przez 24 h na dobę w soboty 
i niedziele, a także w dni świąteczne  
i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Ze świadczeń opieki nocnej  
i świątecznej Pacjent może skorzystać 
w przypadku lżejszych, nagłych dole-
gliwości, z powodu których na co dzień 
zgłasza się do lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pacjent, który z po-
wodu dysfunkcji narządów ruchu lub 
przewlekłej choroby nie może osobiście 
zgłosić się do przychodni ma prawo po-
prosić o wizytę domową.

nocna

i świąteczna opieka zdrowotna

Pacjentów nie obowiązuje rejoni-
zacja – chory może wybrać dowolną 
placówkę na terenie Miasta Krakowa. 
Jeśli jednak stan zdrowia uniemożliwia 
mu dotarcie do przychodni i potrzebna 
będzie wizyta w domu - pacjent powi-
nien poprosić o nią w placówce zabez-
pieczającej opiekę całodobową.

Ta forma opieki zdrowotnej obej-
muje przypadki: nagłego zachorowania 
lub pogorszenia stanu zdrowia, braku 
objawów sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny uszczer-
bek zdrowia (a środki zastosowane we 
własnym zakresie nie przyniosły spo-
dziewanej poprawy), oraz gdy zacho-
dzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie 
przychodni pogorszy stan zdrowia.

W przypadku nagłego urazu trzeba 
zgłosić się do szpitala: pomoc udzielana 
jest w izbie przyjęć lub szpitalnym od-
dziale ratunkowym. 

Wykaz placóWek realizujących śWiad-
czenia nocnej i śWiątecznej opieki zdro-
Wotnej na terenie krakoWa dla miesz-
kancóW dzielnicy Vi

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej OPC
Zabierzów, ul. Śląska 236
tel. 12 285 50 89

Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej OPC
Kraków, ul. Galla 24
tel. 12 294 73 83

OD WRZEŚNIA 
I PAŹDZIERNIKA BR.

 ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:

•Języka angielskiego na wszystkich pozio-
mach zaawansowania.
•Klubu Dziecięcego „Puchatek” (w ofer-
cie m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne,  
w pracowni komputerowej, szeroki pro-
gram edukacyjno-wychowawczy i rekre-
acyjny).
•Kurs gry na instrumentach (gitara, forte-
pian, 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”, Kape-
lą Ludową „Mydlniczanie” oraz Chórem 
„Schola Cantorum Mydlnicensis”.

Polecamy również stałe cykle imprez 
artystycznych i społeczno-kultural-
nych:
„Poranki z muzyką klasyczną”,
„Bardowie i Poeci”,
„Bronowickie Portrety”.

Od września br. do udziału w działal-
ności zaprasza: 
Studio Teatru, Tańca i Muzyki Elżbiety  
Armatys.

Informacje: ul. Balicka 289, tel. (12) 637-
97-12 (w godz.12.00 - 20.00).
Zapisy: odbywać się będą od 5 września br. 
w godz. 15.00 - 20.00.

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 
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godz. 11.00 – uroczysta msza św.  
z udziałem kapelana Armii Krajowej  
w Krakowie O. Jerzego Pająka
godz. 12.00 – odsłonięcie Pamiątkowej 
Tablicy przez panią Marię Rydel i pana 
Stanisława Młodzianowskiego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC
 ZAPRASZA NA UROCZYSTOŚC ODSŁONIĘCIA

 PAMIĄTKOWEJ TABLICY 

KU CHWALE MIESZKAŃCÓW BRONOWIC MAŁYCH WALCZĄCYCH  
O POLSKĘ W LATACH 1914-1921, 1939-1945, W LEGIONACH POLSKICH, 
ARMII GEN. HALLERA PODCZAS WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ, 
KAMPANII WRZEŚNIOWEJ, BITWY O ANGLIĘ, W 1. DYWIZJI PANCER-
NEJ GEN. MACZKA, W ZGRUPOWANIU „ŻELBET” ARMII KRAJOWEJ 
ORAZ WSZYSTKICH INNYCH NIEZNANYCH 

Uroczystość odbędzie się w dniu 6 września 2012 r. o godzinie 11.00
 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy

 w Krakowie – Bronowicach Małych przy ul. Pod Strzechą 16

godz. 12.45 – Koncert pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Chóru Szkoły 
Podstawowej nr 50 w Bronowicach 
Małych

Sylwetki

BARBARA CHMURA

ANNA

SZUMOWSKA-CHUDZIŃSKA

IWONA OLCZYK

EWA KUHN-DYCZKOWSKA

Poniżej przedstawiamy kolejne sylwetki osób wyróżnionych przez Radę Dzielnicy VI medalem 
XX-lecia Dzielnic. Osoby te wywodzą się ze środowisk nauczycielskich i od lat  przyczyniają się do 
rozwoju oświaty i samorządności w naszej Dzielnicy.

Iwona Olczyk, obecny dyrektor SP 
nr 138 w Mydlnikach i Ewa Kuhn-Dycz-
kowska, wieloletnie nauczycielki w tu-
tejszej szkole. Czynnie współpracowały 
i współpracują nadal z Radą Dzielnicy 
VI. Inicjowały różne wspólne przedsię-
wzięcia. Była to współpraca z Dworkiem 
Białoprądnickim – poprzez organizację 
imprez w Klubie Kultury „Mydlniki”, 
związanych z rocznicami i świętami pań-
stwowymi i regionalnymi zwyczajami 
oraz czynny udział w corocznych Dniach 
Bronowic – współtworzenie „Brzechwa-
łek”, dzielnicowego konkursu poezji dla 
dzieci młodszych oraz organizację festy-
nów dzielnicowych na pożegnanie lata. 
Obydwie Panie współpracowały z „Gaze-
tą Bronowicką”, pisząc do niej artykuły, 
dokumentując różnorakie wydarzenia  
w środowisku lokalnym. Tworzą też do-
kumentację kronikarską z działalności 
społeczności szkolnej istniejącej w ra-
mach Dzielnicy VI, jako istotnego elemen-
tu budowania dziedzictwa kulturowego 
w regionie.

ZSO NR 7

ZSO NR 7

SP NR 138 Dyrektor ZSO nr 7. Jako dyrek-
tor szkoły, przy każdej możliwej okazji, 
przede wszystkim podczas swoich pu-
blicznych przemówień, publikacji np.  
w Bronowickich Zeszytach Historycz-
no-Literackich przypomina historię 
szkoły, ogromne zaangażowanie środo-
wiska lokalnego w tworzenie placówki  
i realizację jej misji, budując w ten spo-
sób poczucie tożsamości społecznej, od-
powiedzialności za małą ojczyznę, jaką 
jest nasza dzielnica.

Jest nieustająco inicjatorem i koor-
dynatorem przedsięwzięć podejmowa-
nych na terenie placówki i poza nią, które 
służą dobru społeczności lokalnej: udział 
w akcjach: Szlachetna Paczka, Zbiórka 
Karmy dla Zwierząt, Sprzątanie Świata, 
organizacja spotkań przedświątecznych, 
zajęć rozwijających talenty młodzieży, 
współpraca z instytucjami znajdującymi 
się w okolicy i wreszcie promocja dziel-
nicy poprzez prężne, kreatywne, strate-
giczne zarządzanie szkołą z oddziałami 
dwujęzycznymi, klasami dziennikar-
skimi i turystyczno-rekreacyjnymi oraz  
w każdej sytuacji wzorowe reprezento-

wanie placówki – znanej nie tylko w Kra-
kowie i Małopolsce, z której mieszkańcy 
Bronowic mogą być dumni.

Długoletni nauczyciel języka 
polskiego i wiedzy o kulturze w tej pla-
cówce. Jako nauczycielka, wychowaw-
czyni oraz miłośniczka teatru, integruje 
młodzież, ich rodziców i nauczycieli, nie 
tylko przygotowując uroczystości szkol-
ne, redagując gazetkę, ale również pod-
czas organizowanych corocznie autor-
skich Sesji Młodopolskich związanych  
z imieniem szkoły, propagujących wiedzę 
o historii dzielnicy, wycieczek m.in. do 
Rydlówki, spotkań z zasłużonymi miesz-
kańcami Bronowic, oraz niezwykle czę-
stych wieczornych wyjść do teatrów kra-
kowskich. Należy również przypomnieć 
i podkreślić ogromne zaangażowanie 
w zorganizowanie uroczystości nada-
nia imienia Młodej Polski XVII Liceum 
Ogólnokształcącemu, będącej nie tylko 
świętem szkoły, ale również wszystkich 
mieszkańców dzielnicy.

Kolejne sylwetki w dalszych numerach

program uroczystości:
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kim byli, ci 
którzy dali nazwy

bronowickim ulicom
JAN PIWNIK – ps. "Donat", "Ponury", major Wojska Polskiego i aspirant Policji 
Państwowej, legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świę-
tokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

Jan Piwnik urodził się 31 sierpnia 
1912 r. w Janowicach, jako syn Zofii  
i Jana Piwników.

Po ukończeniu gimnazjum im. 
Chreptowicza w Ostrowcu Święto-
krzyskim w 1932 r. wstąpił do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim, po której 
odbył staż aspirancki w Szkole Ofice-
rów Policji w Mostach Wielkich, skąd 
został przeniesiony do Golędzinowa 
pod Warszawą.

Wybuch wojny w 1939 r. zastał 
ppor. Piwnika na czele kampanii na 
Śląsku, z którą w ciągłych walkach  
z Niemcami, dotarł pod Chyrów, gdzie 
został włączony do 3. Brygady Gór-
skiej. Po rozbiciu tej jednostki przez 
nieprzyjaciela, przedostał się na Wę-
gry do obozu internowanych żołnierzy  
w Felsopakony-Puszta. Za próbę uciecz-
ki z grupą oficerów został osadzony  
w cytadeli w Budapeszcie.

Po dwóch miesiącach aresztu, tra-
fił do obozu na południu Węgier skąd 
uciekł i przez granicę włosko-francu-
ską dostał się do Francji, gdzie zgło-
sił się do 4. Pułku Artylerii Ciężkiej  
4. Dywizji Piechoty. Z Francji, w czerw-
cu 1940 r. przedostał się do Anglii i jako 
jeden pierwszych zameldował w ośrod-
ku szkolenia „cichociemnych” przyj-
mując pseudonim „Ponury”. Odbywszy 
przeszkolenie w zakresie dywersji, zo-
stał zrzucony do kraju, w nocy z 7 na 8 
listopada 1941 r. koło Skierniewic. 

Przez zimę por. „Ponury”, jako ofi-
cer Komendy Głównej Związku Walki 
Zbrojnej, organizował kosze zrzutowe 
dla kolejnych ekip „cichociemnych”. 
Wiosną 1942 r. został skierowany do 
Organizacji Dywersyjnej „Wachlarz”, 
jako dowódca II odcinka.

Aresztowany w Zwiahlu, uciekł 
z więzienia do Warszawy, skąd wró-
cił ponownie za Bug, do Pińska, aby 
uwolnić z więzienia między innymi 
dowódcę III odcinka „Wachlarza”, kpt. 
„Wanię” – Alfreda Paczkowskiego. Za 
tą brawurową akcję został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Na początku maja 1943 r. „Ponury” 
został przerzucony w Góry Świętokrzy-
skie, gdzie objął dowództwo Kedywu 
Okręgu Radomsko – Kieleckiego Ar-
mii Krajowej. Dowodzone przez nie-
go zgrupowania stoczyły z Niemcami  
16 poważnych potyczek, zadając oku-
pantowi znaczne straty.

W styczniu 1944 r. „Ponury” został 
skierowany na Nowogródczyznę.
Zginął 16 czerwca 1944 r. w czasie 
zdobywania umocnień niemieckich 
pod Jewłaszami. Pochowany został na 
cmentarzu przykościelnym w Wawiór-
ce koło Lidy i awansowany pośmiertnie 
do stopnia majora.

Na skutek starań rodziny i dawnych 
żołnierzy AK 17 września 1987 r., 
prochy mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
sprowadzono do kraju, do Klasztoru 
O.O. Cystersów w Wąchocku. υ υ
Źródło: materiały otrzymane w kwaterze „Ponurego” 
i „Topoli” w Janowicach

Ciekawą postacią, była również żona Jana 
Piwnika „Ponurego” – Emilia Malessa ps. 
„Marcysia”. Jak on była członkiem Armii 
Krajowej. Po klęsce wrześniowej wstąpiła 
do konspiracji. Od października 1939 r. or-
ganizowała komórkę łączności zagranicz-
nej przy Komendzie Głównej Służby Zwy-
cięstwu Polski, którą kierowała następnie  
w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 
aż do końca okupacji niemieckiej. 
Kiedy w nocy z 7 na 8 listopada 1941 r. pod 
Skierniewicami został zrzucony do kraju- 
jako pierwszy cichociemny - major Jan Piw-
nik, przejmowała go właśnie Emilia Males-
sa - jako łączniczka Komendy Głównej AK. 
W Powstaniu Warszawskim „Marcysia” 
otrzymała order Virtuti Militari za boha-
terską służbę kurierską podczas walk. Po 
kapitulacji Powstania uciekła z transportu 
do Rzeszy i przedostała się do Krakowa, 
gdzie odbudowała kanały łączności między 
AK a Zachodem. Tam również przygotowa-
ła przerzut do kraju kpt. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego, ostatniego emisariusza ko-
mendanta głównego AK.
Po rozwiązaniu Armii Krajowej należała do 
organizacji NIE, Delegatury Sił Zbrojnych 
na Kraj oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość. 31 października 1945, została aresz-
towana.

W areszcie, uwierzywszy „oficerskiemu 
słowu honoru” szefa Departamentu Śled-
czego MBP Józefa Różańskiego, że żadna  
z ujawnionych osób nie będzie aresztowana 
i osądzona, za wiedzą swoich przełożonych 
– płk. Jana Rzepeckiego szef WiN oraz płk. 
Antoniego Sanojcy – i na ich rozkaz podjęła 
decyzję o ujawnieniu członków i przywód-
ców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Po aresztowaniach, będąc nadal w więzie-
niu, na znak protestu przeciw niedotrzy-
maniu słowa przez Różańskiego rozpoczęła 
strajk głodowy. 14 lutego 1947 skazana zo-
stała na 2 lata pozbawienia wolności.
Kilka dni później, decyzją Bolesława Bieru-
ta, ułaskawiono ją wraz z innymi współo-
skarżonymi.
Natychmiast podjęła próby interwencji, 
domagając się dotrzymania umowy i uwol-
nienia ujawnionych przez nią żołnierzy 
podziemia.
Odrzucana i bojkotowana przez część śro-
dowiska byłych żołnierzy Armii Krajowej, 
które oskarżało ją o zdradę, 5 czerwca 1949 
popełniła samobójstwo. 
Pochowana została na Cmentarzu Bród-
nowskim.
19 września 2005 w jej szczątki przeniesio-
no do grobu na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie.
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[MK]

WIELKA KARIERA 
   W MAŁYM KLUBIE

nasz cel planujemy nawiązanie ścisłej 
współpracy z przedszkolami i szkołami  
z Bronowic. Chcemy objąć szkoleniem 
jak największą liczbę chłopców, którzy 
zamiast spędzać długie godziny przed 
komputerem lub telewizorem lepiej 
żeby przyszli na Bronowiankę pograć  
z rówieśnikami. Na tym etapie szkole-
nia nie ważne są umiejętności, liczą się 
za to chęci i zaangażowanie. Poprzez 

treningi chcemy uczyć chłopców punk-
tualności, obowiązkowości, konse-
kwencji, zasad współpracy i rywalizacji, 
szacunku dla siebie, kolegów z drużyny  
i przeciwników. 

Od września planujemy zorgani-
zowanie treningów dla chłopców uro-
dzonych w latach 2002-2007. Jeżeli 
będzie odpowiednie zainteresowanie 
ze strony rodziców możliwe jest także 
zorganizowanie grupy treningowej dla 
4-latków. Chłopcy będą podzieleni na 
drużyny wg roczników. Drużyny już 
zostały zgłoszone do rozgrywek ligo-
wych organizowanych przez Małopol-
ski Związek Piłki Nożnej (MZPN). Ko-
ordynatorem ds. szkolenia w klubie jest 
trener Sebastian Lutak. 

Nowopowstała Szkółka Piłkarska 
KS. Bronowianka zaprasza wszystkich 
chłopców mających ochotę na rozpo-
częcie swej przygody z piłką nożną. 
Jesteśmy przekonani, że w klubie po-
siadającym bardzo dobrą bazę tre-
ningową w postaci boisk, hal i basenu 
możemy zorganizować profesjonalne 
szkolenie dzieci i młodzieży w opar-
ciu o najlepsze wzorce. Realizując 

Wszystkich zainteresowanych rodzi-
ców prosimy o kontakt, a chłopcom 
mówimy: 

"Odejdź od komputera, zbierz kole-
gów i zagraj w Bronowiance. Wielka 
kariera zaczyna się także w małych 
klubach!"

Wojciech Krasucki
mobile: 795-41-98-99
e-mail: wkrasu@interia.pl

Dla wszystkich, którzy planują 
założyć własną firmę oraz dla przedsię-
biorców, którzy myślą 
o rozwoju i poprawie konkurencyjno-
ści dostępne są jeszcze bezpłatne i do-
finansowywane przez Unię Europejską 
usługi informacyjne i doradcze świad-
czone przez konsultantów i doradców 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego S.A.
Eksperci MARR S.A. pomogą m.in. od-
powiedzieć na pytania jak od pomysłu 
przejść do biznesu, 
jak zaplanować rozwój firmy i uspraw-
nić jej funkcjonowanie i jak pokonać 
procedury.
Więcej informacji na www.marr.pl/pk  
i www.marr.pl/dmp Można też zadawać pyta-
nia przez e-mail fundusze@marr.pl lub dzwo-
niąc pod nr tel.: 012 617 66 42, 012 417 74 17 
lub 012 617 66 35.

Tenis stołowy od lat jest chlubą 
krakowskich Bronowic. To najszybszy 
na świecie sport wszechstronnie rozwi-
jający ciało, wg badań naukowych sport 
najlepiej rozwijający mózg i koordynu-
jący pracę ciała i umysłu. Tenis stołowy 
to jeden z najpopularniejszych, najlicz-

uczniowSki klub Sportowy 
„matt” i kS „bronowianka” 
kraków zapraSzają do nauki gry 
w teniSa Stołowego w roku Szkol-
nym 2012/2013

niej uprawia-
nych sportów 
na świecie. Te-
nis stołowy to 
sport olimpij-
ski! 

Zapraszamy każdego, kto razem z 
nami chce przeżyć fantastyczną przy-
godę z tenisem stołowym w trakcie któ-
rej czeka do zdobycia wiele medali - a 
może też tych Olimpijskich ?

Zajęcia dla młodszych dzieci (kla-
sy 0-4) odbywają się w SP nr 153  
w Krakowie, ul. Na Błonie 15D w po-
niedziałki i środy w godzinach 15:30 - 
17. Zajęcia dla dzieci z klas 5 i 6 szkoły 
podstawowej oraz z gimnazjum odby-
wają się w małej hali KS Bronowianka, 

ul. Zarzecze 124 A, we wtorki  
i czwartki w godzinach 16-17:30.

Informacje i zapisy:
Magdalena Górowska
511299710
magdagorowska@op.pl

υ



III Korowód Bronowicki
w ramach X Święta ulicy Tetmajera

Program korowodu

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic i Rada Dzielnicy VI zapraszają mieszkańców Bronowic, Mydlnik  
i okolic na festyn rodzinny, który żegna lato i wita złotą polską jesień. Miejsce spotkania – Bronowice 
Małe, parking przy ul. Tetmajera.

Rozpoczęcie godz. 15.00

15.00 – 15.50 program dla dzieci – przygotowany przez przedszkole Gwiazdeczka z ul. Tetmajera

15.50 – 16.00 Powitanie uczestników festynu

16.00 – 16.30 Dyktando Bronowickie

16.30 – 17.00 Występ dzieci ze szkół bronowickich

17.00 – 17.30 Warsztaty ćwiczeń i tańca Centrum Rozwoju Holistycznego „Ogród harmonii” 

17.30 – 18.00 Krojenie tortu i szukanie w torcie złotego pierścionka. Rozstrzygnięcie konkursów

18.00 – 19.00 Gwiazda wieczoru zespół „LESTER KIDSON” koncert

19.00 – 19.30 aukcja akwarel o tematyce Bronowickiej (artysta Bogdan Achimscu, mieszkaniec  
ul. Tetmajera, Maria Neyman)

19.30 – 22.00 zabawa taneczna pod gwiazdami

Z racji jubileuszowego, X już Święta ulicy Tetmajera  
zostanie również wydana okolicznościowa karteczka. 
Ponadto w godzinach od 15.00 do 17.00 zwiedzanie pracowni 
malarza Włodzimierza Tetmajera. Zwiedzający mogą wziąć 
udział w konkursie z nagrodami pn.: „Życie i twórczość 
artystyczna Włodzimierza Tetmajera”. Na najlepszych 

mistrzów ortograi czekają złote i srebrne pióra, a na wszystkich 
uczestników czeka dobra zabawa i wiele atrakcji: stoisko  
z witrażami pani Ewy Ziomek z Bronowickiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, Pasieka Zagajnik, wata 
cukrowa, stoisko TPB, stoisko CRH. „Ogród Harmonii” oraz 
wiele bronowickich przysmaków, w tym domowe wypieki.

 11.30 Korowód wyrusza z parkingu przy KS Bronowianka, ul. Zarzecze 124. Skład korowodu to 
dwa wozy drabiniaste i 2 dorożki

  Trasa: wyjazd z parkingu przy ul. Zarzecze – przejazd ulicami: Zarzecze, 
Na Błonie, Balicka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, Karmelicka, 
Szewska – Rynek Główny 

12.30 – 12.45 przybycie na Rynek 
13.00 – 14.00 msza św.; koncelebra księży z parai Dzielnicy VI (parai w Mydlnikach, parai  

św. Antoniego, Parai św. Jana z Kęt oraz parai św. Wojciecha)

14.00 – 14.30 występ Kapeli Folklorystycznej z Mydlnik, przy pomniku Adama Mickiewicza; 
w programie przyśpiewki z okolic Bronowic i Mydlnik

14.30 – 15.30 poczęstunek dla zaproszonych gości oraz kapeli, w sali Domu Paraalnego Kościoła 
Mariackiego, przy Placu Mariackim 5 

 15.30 wyjazd do Bronowic

Z racji jubileuszowego, X już Święta Ulicy Tetmajera zosta-
nie również wydana okolicznościowa karteczka. 
Ponadto godzinach od 15.00 do 17.00 zwiedzanie pracowni 
malarza Włodzimierza Tetmajera. Zwiedzający mogą wziąć 
udział w konkursie z nagrodami pn.: „Życie i twórczość arty-
styczna Włodzimierza Tetmajera”. Na najlepszych mistrzów 

ortografii czekają złote i srebrne pióra, a na wszystkich 
uczestników czeka dobra zabawa i wiele atrakcji: stoisko 
z witrażami pani Ewy Ziomek z Bronowickiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, Pasieka Zagajnik, wata 
cukrowa, stoisko TPB, stoisko CRH. „Ogród Harmonii” 
oraz bronowickie przysmaki, w tym domowe wypieki.
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