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czwartek 21 maja, odbyła się XXXI sesja Rady Dzielnicy VI. Na
spotkaniu podjęto następujące uchwały:
XXXI/272/2009 w sprawie zmiany składu Dzielnicowego Zespołu
Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków”
Do Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” na
miejsce przedstawicieli Straży Miejskiej, Grzegorza Kuzary oraz Mariusza
Janika, zaproponowano kandydaturę Piotra Kwatery, kierownika Referatu Rejonowego Straży Miejskiej, Oddział II Krowodrza.
XXXI/273/2009 w sprawie przyjęcia radnych: Ewy Nowak
i Krzysztofa Niebielskiego w skład Komisji Praworządności
i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VI Bronowice
Skład Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VI Bronowice został powiększony o radnych: Ewę Nowak i Krzysztofa Niebielskiego.
XXXI/274/2009 w sprawie budowy Pomnika Strażaka u zbiegu ulic
Armii Krajowej i Zarzecze
Postanowiono uporządkować i zagospodarować teren po usuniętym pomniku marszałka Iwana Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej
i Zarzecze. Radni zaproponowali, by w tym miejscu powstał Pomnik Strażaka wraz z tablicą upamiętniającą małopolskich strażaków, którzy zginęli na służbie.
XXXI/275/2009 w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2009 z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Truszkowskiego” przeniesiono z pozycji
piątej na miejsce pierwsze. Na listę wprowadzono też punkt szósty pn.:
„Remonty dróg i chodników według wskazań Dzielnicy”.
XXXI/276/2009 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym
wydatków Dzielnicy VI na rok 2009
Kwotę w wysokości 130 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) przeniesiono na zakup usług
remontowych (§ 4270).
XXXI/277/2009 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2010
w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków”
Na wniosek Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Bezpieczny Kraków” Dzielnicy VI Bronowice przyjęto listę zadań
na rok 2010 na kwotę 15 300 zł w zakresie realizacji Programu „Bezpieczny Kraków”.
Zadania:
•Dofinansowanie konkursu „Prawo i my” (dla szkół podstawowych
i gimnazjów), kwota 4 000 zł, realizator: Straż Miejska;
•Zakup lornetki i lunety z dużym zoomem i noktowizorem, kwota 4 000 zł,
realizator: Straż Miejska;
•Zakup podręcznego sprzętu wyburzeniowego, kwota 4 000 zł, realizator:
Straż Pożarna;
•Zakup materiałów eksploatacyjnych do sieci i systemów informatycznych, zabezpieczających obsługę interesantów z dzielnicy, kwota 3 300
zł, realizator: Policja.
XXXI/278/2009 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu
działki 171/9
Radni pozytywnie zaopiniowali ustanowienie prawa trwałego zarządu
na czas nieokreślony na nieruchomości u zbiegu ulic Armii Krajowej
i Zarzecze, na rzecz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, celem urządzenia terenów zieleni, w ramach Parku Miejskiego Młynówka Królewska.
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KOLEJNY SUKCES PIŁKAREK NOŻNYCH
„BRONOWIANKI”

W

Zawodniczkom i ich trenerowi, Andrzejowi Żądło,
życzymy kolejnych sukcesów w nadchodzącym sezonie.
Andrzej Rosadziński

fot. Monika Biernat

P

iłkarki KS „Bronowianki” Kraków zajęły1. miejsce
w tabeli zakończonych właśnie rozgrywek II ligi kobiet
w grupie małopolsko - świętokrzyskiej. Z 14 rozegranych spotkań wygrały aż 13, a tylko raz zremisowały
i ze zdobyczą 40 punktów w pokonanym polu pozostawiły „Starówkę” Nowy Sącz (34 pkt), „Wandę” Nowa
Huta (25 pkt) oraz 5 innych zespołów.
Dzięki wygranej „Bronowianka” uzyskała szansę gry
w barażach o I ligę kobiet grupy wschodniej.
Ich przeciwniczkami była drużyna UKS „Widok” Lublin - zwycięzca grupy lubelsko - podkarpackiej.
Dwumecz zakończył się bezdyskusyjnie na korzyść
naszych zawodniczek: w pierwszym meczu - 6 czerwca w Lublinie wygrały 2:0, natomiast w rewanżu - 14
czerwca w Krakowie zwyciężyły 4:0.
Ten sukces po raz kolejny jest potwierdzeniem dobrej
pracy sztabu szkoleniowego.
Tym samym, już po wakacjach, w Bronowicach będziemy gościć drużyny grające w I lidze kobiet grupie
wschodniej.

Z WIZYTĄ W MAGISTRACIE

tym roku, 14 czerwca, w ramach „Dnia Otwartego Magistratu” mieszkańcy Krakowa, jak co roku, od
dziewięciu lat mogli zwiedzić niedostępne na co dzień
sale pałacu Wielopolskich, oglądnąć liczne wystawy,
prezentacje, występy artystyczne i zawody sportowe.
Tegoroczna edycja imprezy poświęcona została przede
wszystkim Nowej Hucie, która obchodzi jubileusz
60-lecia oraz 225-leciu założenia Wolnego Królew-

Dzielnic Miasta Krakowa prezentowały planowane
i rozpoczęte inwestycje oraz osiągnięcia, działalność
kulturalną, a także ciekawe miejsca na terenie swoich Dzielnic. Radni Dzielnicy VI przygotowali ekspozycję złożoną z barwnego informatora o Bronowicach
i Mydlnikach, „Gazety Bronowickiej” i fotografii. Uwagę zwiedzających zwrócił cykl zdjęć pod tytułem „Bronowice bez chochoła”, który postaramy się opublikować w jednym z najbliższych numerów „Gazety Bronowickiej”.
Jak
zawsze
dużym
zainteresowaniem
cieszył się otwarty na tę okazję gabinet Prezydenta
i Przewodniczącej Rady Miasta Krakowa oraz prezentacja prac nagrodzonych w ósmej edycji konkursu fotograficznego „Jeden dzień z życia Miasta”.
Na scenie ustawionej przed Pałacem Wielopolskich
można było obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez placówki kulturalne z Nowej Huty.
ciąg dalszy na str. 8

skiego Miasta Podgórza. Wiele wystaw i prezentacji
nawiązywało tematyką do wspomnianych jubileuszy.
Tak więc, można było zobaczyć zdjęcia Starego Podgórza z prezentacją multimedialną „Podgórze wczoraj
i dziś”, wystawę dotyczącą rewitalizacji „starej” Nowej
Huty, autorską wystawę zdjęć Wiesława Majki „Lot
nad Nową Hutą”.
Tradycyjnie w Sali Lea i Kupieckiej, Rady i Zarządy

fot. Ilona Stus

Na zdjęciu od lewej radni: Maria Godyń-Wrzesień, Ryszard Kapuściński,
Agata Pasionek-Sacha
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

sobotę 23 czerwca, w Szkole Podstawowej
nr 50, przy ul. Katowickiej odbył się coroczny Festyn
Bronowicki.
- Jakie były jego początki? - o to zapytałam panią
Magdalenę Furmańską, nauczycielkę języka polskiego, współautorkę programu tegorocznych Festynu
Bronowickiego.
- Pomysł Festynu Bronowickiego narodził się 16 lat
temu, w chwili, kiedy szkoła stała się szkołą samodzielną. Jej dyrektorem był wówczas Marek Kudasiewicz. Organizowano go z powodów finansowych, by
powiększyć skromny budżet szkoły, jednak bardzo

konkurs plastyczny na ten sam temat. Z roku na rok,
w miarę, jak festyn się rozwija, coraz łatwiej o dodatkowe atrakcje. W tym roku, dzielnica pomogła załatwić
dmuchany zamek, byli pracownicy cyrku, którzy pokazywali swoje umiejętności, była policja, pewne konkursy sponsorowała „Bronowianka”. W ramach atrakcji zobaczyć można było prezentację robotów z klocków
lego programowanych komputerowo, będących prototypem profesjonalnych. Pracownicy AGH pokazywali
dzieciom proste programy, dzieci mogły też bawić się
same programując.
Drugim dużym plusem jest to, że dorobiliśmy się własnego zespołu. Przez lata zapraszaliśmy „Małe Słowianki”, teraz ponieważ filia „Dzieci Krakowa” jest przy
naszej szkole, jesteśmy w stanie pokazać krakowski
program artystyczny, tylko naszymi siłami.
Wśród gości obecni byli przedstawiciele Rady Dzielnicy: przewodniczący Bogdan Smok i radna Ewa Nowak,
Wojciech Hausner - radny Miasta Krakowa, Barbara
Miszczyk - prezes TPB oraz pani Zofia Gremplowska
- wnuczka Włodzimierza Tetmajera. Część gości zasiadła w jury. Ich zadaniem było wyłonienie zwycięzców
najlepszej sałatki i najsmaczniejszego ciasta.
Myślę, że festyn się udał, pogoda dopisała. Osiągnęliśmy rekordową frekwencję, z tego co doliczyliśmy się,
sprzedaliśmy 400 biletów, nie licząc dzieci.
rozmawiała Ilona Stus

fot. Ilona Stus

szybko zaczęła przyświecać mu inna idea - integracji
środowiska, a to za sprawą rodziców, aktywnie działających przy szkole. Na początku Festyn zaczynał się
popołudniu a kończył całonocnym balem dla rodziców, który zazwyczaj był pod gołym niebem. Zabawa
i tańce trwały do rana. Z czasem jednak zaczęło być
niebezpiecznie i odeszliśmy od tej formy. Teraz jest
to impreza tylko popołudniowa. Festyn długi czas
był jedynym festynem na terenie Bronowic.Posiadał
pewne stałe elementy np. konkurs na sałatkę, konkurs na ciasto bronowickie, prezentację osiągnięć
uczniów, więc razem z panią Małgorzatą Celer, z którą opracowałyśmy program, stwierdziłyśmy, że warto
coś zmienić, dlatego od tego roku, każdy festyn będzie miał hasło przewodnie. „Ocalić od zapomnienia”
to tegoroczne hasło. W związku z tym, pojawiły się
warsztaty rękodzieła artystycznego, było malowanie
na szkle, były też wycinanki. Dzieci miały znacznie
wcześniej rozpisane konkursy: „Ocalić od zapomnienia”- konkurs literacki dla klas starszych, na spisanie
wspomnień babci i dziadków, a dla klas młodszych
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ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
„Kocham Kraków z Wzajemnością” na obiektach sportowych KS „Bronowianka” spotkali się na corocznym
pikniku mieszkańcy Bronowic, Mydlnik oraz osoby
niepełnosprawne, by wspólnie bawić się i odpoczywać.
Piknik mógł być zrealizowany dzięki takim partnerom
jak: Miasto Kraków, reprezentowane przez Bogusława
Dąsala, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Osób Niepełnosprawnych i Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”, które było
partnerem Fundacji Elektrociepłowni Kraków „Gorące
Serce”.przy organizacji projektu.
W różnych częściach obiektu odbywały się konkursy i zawody. Rozegrano turniej tenisa stołowego, mecz
koszykówki niepełnosprawnych studentów AGH na
wózkach, oraz turniej rugby na wózkach. Gościem
Pikniku była Katarzyna Rogowiec – dwukrotna Mistrzyni Paraolimpijska z Turynu (2006). Zdobyła złoto
w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną
i na 5 km techniką dowolną. Jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tej Paraolimpiadzie.
W roku 1980, jako 3-letnie dziecko, w wypadku ze
sprzętem żniwnym straciła obie ręce.
Skąd pomysł Pikniku? – z takim pytaniem
zwróciłam się do Adama Pławeckiego, prezesa Fundacji EC Kraków.
- Pomysł zrodził się 5 lat temu, zanim Fundacja Elektrociepłowni Kraków zaczęła organizować go w ramach
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. To już druga edycja, kiedy włączyliśmy się w tę akcję.
No cóż, a pomysł jest taki, żeby zmieniać mentalność
ludzi, żeby nie traktowali niepełnosprawnych, jak trędowatych, jak ludzi gorszego Boga, tylko ludzi, którzy
są tacy sami, choć czasem mają ograniczenia takie,
czy inne. Powoli w Polsce zaczyna się to zmieniać,
również na poziomie ustawodawstwa i legislacji. Dzisiaj, kiedy powstaje budynek, każdy zadaje sobie pytanie, czy będzie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to efekt integracji Polski w UE,
dołączenia do państw o kulturze, która zwraca uwagę
na osoby niepełnosprawne, ale z drugiej strony, tak
naprawdę sama zmiana ustawodawstwa nie wystarcza. Powinniśmy kształtować świadomość, że wokół
nas żyją ludzie niepełnosprawni i nie można wyrzucać
ich poza margines. Musimy przede wszystkim stawiać
na ich edukację, żeby mieli narzędzie, żeby nie byli
na tak zwanym „socjalu”. Krótko mówiąc dać im wędkę, a nie rybę, ponieważ jeżeli damy „socjal”, to taka
osoba będzie tylko beneficjentem, nie będzie czuła się
zintegrowana ze społeczeństwem. Będzie wyciągała
rękę i będzie czuła się zależna od innych ludzi. Jeżeli chcemy kogoś dowartościować, to najpierw, jako
społeczeństwo powinniśmy go traktować na równi
z innymi, po drugie powinniśmy mu dać szansę na to,
by mógł zdobyć właściwą edukację, by mógł sam podjąć dobrą pracę, żeby mógł się z niej utrzymać i mógł
realizować swoje marzenia i pasje. Żeby czuł się pełnowartościowym człowiekiem, obywatelem tego kraju,
by mógł brać czynny udział w życiu społecznym, a nawet i politycznym – dlaczego nie? – niepełnosprawni

potrzebują swojej reprezentacji na różnych poziomach
administracji, czy to samorządowej czy rządowej.
W związku z tym potrzeba ludzi, którzy będą zmieniać
ten świat, ten kraj, będą zmieniać innych ludzi, będą
zmieniać siebie. Myślę, że ten piknik to jakaś niewielka cząstka tych zmian, bo oczywiście za kilka godzin
rozejdziemy się i życie potoczy się dalej.

fot. Ilona Stus

W

RAMIĘ W RAMIĘ Z (NIE)
PEŁNOSPRAWNYMI

Wydarzenia

Na zdjęciu od lewej: Adam Pławecki, Bogusław Dąsal, Katarzyna Rogowiec

W tym miejscu chcę powiedzieć, że Elektrociepłownia Kraków, której jestem również członkiem zarządu przyjęła szerszy projekt. Jako spółka akcyjna poszliśmy dalej, realizując politykę zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Za kilka dni przyjdzie, do działu
księgowości osoba głuchoniema razem z osobą wspomagającą, która zna język migowy. Będzie wykonywać
pewne czynności w ramach praktyki studenckiej - jest
to student AGH - aby później, kiedy ukończy studia
i będzie ubiegał się o pracę, mógł w swoim CV legitymować się pewnym doświadczeniem.
Czy na przestrzeni lat widać efekt przełamywania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych?
- Tak, sądzę że tak. Mogę powiedzieć na przykładzie
naszych pracowników. U nas nikt się już nie dziwi, że
firma podejmuje wysiłek i troskę o to, aby przyjmować
politykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Media
też już coraz częściej pochylają się nad tą problematyką.
Myślę, że dzisiaj nie jesteśmy już w stanie zdziwienia.
Nikt już nie twierdzi, że niepełnosprawni powinni
być zamknięci w czterech ścianach. Nie, dzisiaj już
takich sytuacji nie ma i myślę, że to jest efekt tego,
że wykonaliśmy i wykonujemy cały czas kawał dobrej
roboty, ale to jest proces, który powinien trwać. Nie
ma czegoś takiego, że odrobiliśmy zadanie i koniec.
Przychodzą nowe pokolenia młodych ludzi i muszą
wiedzieć, że nie należy się śmiać z kolegi, który nie
może tak sprawnie funkcjonować jak oni, że muszą
mu pomóc, że też mogą znaleźć się w takiej sytuacji,
bo tak naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy i my
potrzebowali pomocy i o to w tym wszystkim chodzi.
rozmawiała Ilona Stus
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DNI BRONOWIC W OBIEKTYWIE

olejne Dni Bronowic za nami. W tym roku pogoda
choć kapryśna, była łaskawa dla mieszkańców
Bronowic i Mydlnik, którzy 7 czerwca spotkali się na
obiektach KS „Bronowianka”, by świętować dni swojej
dzielnicy. Oprócz stałych atrakcji, jak dmuchane
zamki dla dzieci, wspinaczka po skrzynkach coca –
coli, sportowe rozgrywki i występy muzyczne, w tym
roku mogliśmy oglądać pokaz cyrkowych akrobacji,
a także spróbować niełatwej sztuki żonglerki. Pokaz
ogni sztucznych, poprzedził skupiający uwagę
wszystkich, teatr ognia. Gorące przeboje Abby
w wykonaniu zespołu coverowego porywały do tańca
nie tylko dzieci. – Przychodzimy tu już od kilku lat
– mówi jeden z mieszkańców os. Widok. To dobra
okazja do spotkania ze znajomymi, przy kiełbasce
z grilla i dobrej muzyce, fajnie spędzamy czas.
Z kolei pani Anna, mieszkanka Mydlnik, przychodzi
tu, bo jak sama mówi – to raj dla dzieci - a ma ich
dwoje. Jak widać powody, które co roku gromadzą
mieszkańców są różne, ale przede wszystkim liczy
się dobra zabawa i każdy znajduje coś dla siebie.
Zatem do zobaczenia za rok.
Ilona Stus
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fot. Ilona Stus
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SUKCES „PIĘĆDZIESIĄTKI”

ostatnich dniach maja, odbył się XVI Wojewódzki Konkurs - Przegląd „Bliżej Świata” w języku
angielskim, niemieckim, francuskim i esperanto.
Uczniowie SP nr 50, odnieśli kolejny sukces, startując w kategorii uczniów klas I-III.
Na 100 szkół z województwa małopolskiego (1000
uczniów) biorących udział - zajęli drugie miejsce!
Konkurs, którego organizatorem od wielu lat jest
Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie odbywa się pod
patronatem: Prezydenta Miasta Krakowa, Wojewody
Małopolskiego, Kuratora Oświaty oraz Rady Dzielnicy IV ma bardzo wysoką rangę w skali województwa
w zakresie języków obcych.
Od ośmiu lat Szkoła bierze czynny udział w tym konkursie, zajmując od lat czołowe miejsca i wygrywając
dla szkoły bardzo cenne nagrody.
W tym roku uczennice z klasy III wywalczyły odtwarzacz DVD.
ciąg dalszy ze str. 3

Znana już dobrze „pięćdziesiątka” na przeglądzie form
teatralnych przedstawiła spektakl w języku angielskim
pod tytułem „Pies królowej”. Dzieci były, jak zawsze,
doskonale przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego mgr Iwonę Lalik – Kozień, która zadbała nie
tylko o poprawność językową, grę małych aktorów, ale
i o scenografię, muzykę i śpiew, jak i układ choreograficzny, co miało wpływ na końcową ocenę jury.
Dyrektor SP 50 mgr Teresa Gąsior nagrodzi małych
aktorów na koniec roku szkolnego za tak spektakularny sukces w skali województwa.
Mali poligloci, zachęceni tym sukcesem, pragną
uczestniczyć od nowego roku szkolnego w zajęciach
angielskojęzycznych kółka teatralnego pod kierunkiem
mgr Iwony Lalik- Kozień.
[Lik]

Z WIZYTĄ W MAGISTRACIE

Wśród atrakcji znalazły się także wycieczki m.in. do Centrum Edukacyjnego na Bielanach mieszczącego się
w zabytkowych budynkach Wodociągów Krakowskich oraz do miejsca pod przyszłą budowę Ekospalarni i na
Barycz, gdzie zaprezentowano ścieżkę ekologiczną pokazującą nowoczesne rozwiązania w sortowaniu odpadów.
Przy deptaku obok Pawilonu „Wyspiański 2000” ustawiono ring bokserski, na którym m.in. w boksie
zawodowym Mariusz Wacha zmierzył się z Andrzejem Wawrzykiem. Czy ring na tle Magistratu to symbol
walki, jaki na co dzień staczają tam petenci z biurokracją? Miejmy nadzieję, że nie.
Ilona Stus

G

„CZARNA DAMA” W BIELI

mach magistratu, jak na wiekowy budynek przystało ma też swoją „ Czarną damę”. Jej opis znajduje się w książce „Duchy polskie” B. Wiernichowskiej
i M. Kozłowskiego, którzy swą opowieść oparli na
wydanej we Lwowie pod koniec XIX wieku książce
„Panowie Wielopolscy w Krakowie. Niektóre epizody z przeszłości tej rodziny”, niestety niewiadomego autorstwa, gdyż piszący ukrył się pod inicjałami
„Dr M. T.”.

Opisuje on relację młodego księdza wezwanego pod
osłoną nocy do posiadłości, by wyspowiadać odzianą
w białe szaty młodą pannę, która miała zostać ścięta.
Na pożegnanie poczęstowano kata i spowiednika.
Ten ostatni wykorzystując panujący w sali półmrok
wylał trunek na szatę. Jak się później okazało
wino było zatrute. Następnego dnia dowiedział
się o nagłej śmierci kata. Od tego tragicznego
wydarzenia w pałacu Wielopolskich nocami zaczęto
widywać tajemniczą postać: młodą piękną kobietę
z niewiadomych powodów ubraną w czarny strój.
Wszak wspomniana ścięta niewiasta była odziana
w biel. Autorzy „Duchów polskich” podają informację,
że w 1903 roku, podczas prac remontowych znaleziono
w piwnicach krakowskiego magistratu zamurowane
kości młodej kobiety. Krakowianie twierdzili, że był
to duch więzionej i zamordowanej córki margrabiego
Wielopolskiego, byłego właściciela pałacu.
W latach 50. XX wieku na korytarzach krakowskiego
magistratu pojawiał się duch pięknej, młodej kobiety
w czerni. Widywali ją ponoć nocni portierzy. Jeden
z nich strzelał nawet do zjawy z pistoletu.
Obecnie jednak nie należy się jej obawiać, gdyż jak
podają autorzy wyżej wspomnianej książki ostatnie
udokumentowane pojawienie się „Czarnej Damy” jest
datowane na rok 1952. Być może uznała, że wraz
z rozwojem postępu i techniki jej pojawienia się nie są
już tak spektakularne.
Ilona Stus
Źródło: Kraków.Pl. Nr 10 czerwiec 2008
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BRZECHWAŁKI 2009

o raz XV odbył się międzyszkolny konkurs poetycki „Brzechwałki”. Konkurs zorganizowały wspólnie
bronowickie szkoły podstawowe nr 50, 138 i 153 oraz
przedszkole nr 38. W tegorocznej edycji wystąpiło 59
uczestników. Gościny młodym artystom udzielił Klub
Kultury Mydlniki. Jury przewodniczył Bogdan Smok,
przewodniczący Rady Dzielnicy VI, która była fundatorem nagród dla wszystkich uczestników konkursu.
Jury oceniało uczestników w czterech kategoriach
wiekowych: sześciolatków oraz uczniów klas I, II i III.
Przyznało też specjalne wyróżnienie za interpretację
dla Konrada Lukaja z III klasy SP 50. Konrad recytował Tuwimową „Lokomotywę” i poradził sobie znakomicie z trudnym tekstem: wygłosił go bezbłędnie,
nawet odegrał mały teatr o lokomotywie. Do występu
przygotowywał się od miesiąca. W przygotowaniach
brała udział cała rodzina: wiersz wybrali wspólnie,
mama dopilnowała kostiumu, tata czuwał nad interpretacją. Wspólnie też odwiedzili zabytkową parowozownię w Habówce, aby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa, stara lokomotywa parowa.
Jury przyznało jeszcze jedną nagrodę specjalną. Otrzymała ją czteroletnia Alicja Barć - najmłodsza artystka
konkursu. Trema odbierała dziewczynce odwagę, ale
z pomocą mamy, jako suflera, wygłosiła cały wiersz
o Zosi-samosi.
Kiedy jury zmagało się z nie lada kłopotem, komu
przyznać pierwsze miejsca, publiczność obejrzała sztukę „Jest taki kwiat” napisaną w oparciu
o tekst ks. M. Malińskiego w wykonaniu dzieci z koła
teatralnego SP 138. Poziom tegorocznego przeglądu
był bardzo wysoki. To już nie były szkolne wprawki,
ale konkursowe popisy. Dzieci mówiły wyraźnie, spo-

D

kojnie, recytacji towarzyszyła choreografia. Oprócz
wierszy Jana Brzechwy, patrona konkursu, można
było usłyszeć teksty Danuty Wawiłow, Tadeusza Śliwiaka, Wandy Chotomskiej. Kłopot dzieciom sprawił
mikrofon: trzeba było go trzymać w rękach. To przeszkadzało w pokazaniu umiejętności aktorskich. Warto pomyśleć o profesjonalnym nagłośnieniu następnej
edycji „Brzechwałek”.
Beata Karaś
Lista laureatów na str. 10

fot. Beata Karaś

P

Wydarzenia

Z BRONOWICKIEJ PASIEKI...

nia 7 czerwca 2009 r. tradycyjnie w pierwszą
niedzielę czerwca po raz kolejny spotkali się przyjaciele i bywalcy Parku Pszczelego „Zagajnik”, aby
wziąć udział w otwarciu sezonu
pszczelarskiego. Spotkanie zgromadziło
licznych
pszczelarzy
profesjonalistów, a także amatorów tego fachu oraz ich rodziny
i mieszkańców Bronowic Małych.
Było to szczególne spotkanie, pierwsze
po nieodżałowanej śmierci dotychczasowego opiekuna Parku Pszczelego
Wiesława Kluczewskiego, zmarłego w styczniu tego roku. To właśnie on wpisał spotkanie w Parku
Pszczelim w cykl imprez odbywających się w pierwszej połowie
czerwca pod nazwą „Święto Ogrodów”. Spotkanie w Parku Pszczelim „Zagajnik” to święto pszczół
i kwiatów, a zarazem inauguracja
sezonu
pszczelarskiego.
W tym roku, dzięki Stanisławowi
Staszewskiemu, który kontynuuje tradycje pasieki również mogliśmy w nim uczestniczyć. I tak
tradycyjnie już, jak w ubiegłych

latach, o godz. 10.00 odbyło się spotkanie pszczelarzy, później - o godz. 11.00 została odprawiona przez
ks. prałata Leopolda Witka, proboszcza kościoła pw.
św.
Antoniego
polowa
msza
św. w intencji śp. Wiesława
Kluczewskiego. Po nabożeństwie
był czas na wspólną rozmowę,
uczestnictwo w kiermaszu pszczelim, gdzie można było degustować
pierwsze tegoroczne zbiory miodu,
a także uczestniczyć w wernisażu
wystawy malarskiej przedstawiającej prace Zofii Dubiel o tematyce przyrodniczej, z pszczołą w tle.
Przez cały czas trwania była wietrzna, ale słoneczna pogoda, tak, że
trudno było opuścić to spokojne
i urokliwe miejsce, tym bardziej
że wszyscy byli otoczeni gościnnością i serdecznością, gospodarzy.
Podczas rozmów nad pasieką szumiały brzozy, unosiły się pszczoły
i królowała wystawiona na ten czas
Matka Boża Pszczelarska, która
pobłogosławi prace i znój każdego
pszczelarza.
Barbara Miszczyk
fot. Zofia Dubiel
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
C

TOKSYCZNE ŚMIECI

zęść odpadów powstających w naszych domach ze względu na
substancje, z których się składają, stanowi odpady niebezpieczne.
Nie powinny one dostać się do środowiska. Zużyte baterie
i akumulatory stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska,
ale również dla wszystkich organizmów, w tym również ludzi ze
względu na ołów, kadm, nikiel, lit i rtęć.
Gdy zostaną wprowadzone do środowiska może nastąpić skażenie
gleby i wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają liczne
substancje trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego
urządzenia przenikają do gleby oraz wód gruntowych.
Niebezpieczne substancje stanowi m.in. rtęć zawarta w niektórych
typach świetlówek oraz związki bromu, stosowane w komputerach.
Powodują one nie tylko skażenie środowiska, ale również wiele
negatywnych zmian w organizmie ludzi i zwierząt.
Zgodnie z art. 42. 1. Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. sprzedawca detaliczny
i hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego
dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne.
Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie
przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub
nawet życia ludzi. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe,
przedostając się do wód lub gleb potrafiąc skazić je na
dziesięciolecia.
Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą
sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia,
że bakterie i wirusy uodparniają się na nie. Do terapii potrzebne
będą nowe leki lub większe ich dawki! Przeterminowane leki
zbieranew specjalnych pojemnikach w aptekach, są następnie
poddawane termicznej utylizacji.
MIEJSCE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII NA TERENIE
DZIELNICY VI
Sklep CP Sp. Z o.o., ul. G. Zapolskiej 38; Telstar, ul. Lea 20 B;
Grupa Onet.pl S.A., ul. G. Zapolskiej 44; Przedszkole nr 38,
ul. Jabłonkowska 39; Przedszokole Samorządowe nr 137, ul. Na
Błonie 15 C; Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31;
Zespół Szkoł Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1; Przedszkole
„Rainbow” ul. G. Zapolskiej 10 C.
PRZETERMINOWANE LEKI NA TERENIE DZIELNICY VI MOŻNA
ODDAĆ DO APTEK
ul. Bronowickiej 73
ul. Balickiej 18
Dodatkowo zużyte lub niepotrzebne urządzenia elektryczne
i elektroniczne można oddać nieodpłatnie w firmach prowadzących
ich zbiórkę m.in. „EKO-PLUS” i „MIKI”. Więcej informacji na
www.ekoplus.com.pl i www.miki.krakow.pl

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca w godz. 16:30-17:30 pok.102

KOŚCIOŁY:

Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strzechą
16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego,
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30,
21:00 (IV – X); 7:30, 9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30,
12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 19:00); Mydlniki – Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 7:30, 9:00, 10:30 (dla
dzieci), 12:00, 18:00.

10

KK „Mydlniki” zaprasza:
„AKCJA LATO” 2009
29 VI 2009 - 17 VII 2009
I TYDZIEŃ
ARTYSTYCZNY
MUZYCZNO-PLASTYCZNY

29.06 - Rozpoczęcie Akcji Lato; zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i programem zajęć; zabawy integrujące grupę; 30.06
- Warsztaty muzyczne - powstanie dźwięku. Wyjście do Symfonietty w CK „Dworek Białoprądnicki”; 1.07 - M. Musorgski. Obrazy
inspirowane dźwiękiem - zajęcia plastyczne; 2.07 - Wycieczka do
Tenczynka. Plener malarski; 3.07 - podsumowanie tygodnia artystycznego.

II TYDZIEŃ
KRAKÓW MOJE MIASTO

6.07 - Wyjście do galerii - twórczość Jerzego i Wojciecha Kossaków;
7.07 - Wyjście na Wawel; 8.07 - Wyjście na Rynek. Legendy Krakowa. Wyjście na wieżę mariacką; 9.07 - Rejs statkiem po Wiśle;
10.07 - Wyjście do Parku Jordana. Zabawy na wolnym powietrzu.

III TYDZIEŃ
SPORTOWY

13.07 - Wyjście na basen; 14.07 - Turniej tenisa stołowego; 15.07
- Wycieczka rowerowa na Błonia; 16.07 - Rozgrywki piłki nożnej
na boisku ligowym w Mydlnikach; 17.07 - Wyjście do kina; uroczyste zakończenie Akcji Lato 2009; rozdanie nagród.
Zapisy: KK „Mydlniki” ul. Balicka 289
tel. (012) 637 97 12. Koszt uczestnictwa 60 zł.

Laureaci konkursu „Brzechwałki” 2009
Dzieci sześcioletnie:
I miejsce - Hugo Połczyński (Przedszkole 38) za wiersz J. Brzechwy
„Lis Witalis”
II miejsce - Tomasz Szczepankiewicz ( oddział przedszkolny SP 50)
za wiersz Danuty Wawiłow pt. „Kopareczka”
III miejsce - Iza Tylek (Przedszkole 38) za wiersz J. Brzechwy - „Jak
rozmawiać trzeba z psem „ oraz Magda Zarotyńska (Przedszkole 38)
za wiersz J. Brzechwy „Smok”
Uczniowie klasy I:
I miejsce - Julia Piasecka (SP 50) za wiersz J. Brzechwy „Na
straganie” oraz Anna Pioskowik ze Szkoły nr 153 za wiersz
J. Brzechwy „Hipopotam”
II miejsce - Julia Staszczak (SP 50) wiersz J. Tuwima „Okulary”
III miejsce - Łucja Stempek (SP 153) za bardzo długi fragment
„Pchły Szachrajki” J. Brzechwy
Uczniowie klasy II :
I miejsce - Ewa Błasiak (SP 50) za piękną interpretację wiersza
W. Chotomskiej „Bal”
II miejsce - Emilia Bażela (SP 50) za wiersz „Kwoka”J. Brzechwy
oraz Arkadiusz Sionkowski ( SP 153) za wiersz Tadeusza Śliwiaka
„Diabeł i baba”
III miejsce dla Justyny Klonowskiej (SP 50) za wiersz M. Rusinek
„Rodzice i SMSy”
Uczniowie klasy III:
I miejsce - Konrad Lukaj (SP 50) za wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”,
najlepsza interpretacja konkursowa
II miejsce - Zuzanna Bartuś i Kalina Bartuś ( SP 138) - J. Brzechwa
„ Pchła Szachrajka „, fragment, oraz Małgorzata Bonowicz ( SP 153)
za wiersz J. Brzechwy „Arbuz”

Rada i Zarząd Dzielnicy VI pragną podziękować: Krakowskiemu Przedsiębiorstwu Przewozowo–Usługowemu, ul. Balicka 56, Centrum Rekreacji „Bronowianka”,
Restauracji „Lob”, ul. Zarzecze 124 a, KS „Bronowianka oraz Hotelowi „Olimpia” za pomoc w organizacji
Dni Bronowic

ZAPRASZAMY

do
udziału
w
konkursie
fotograficznym
„BRONOWICE
W OBIEKTYWIE” i konkursie plastycznym „LOGO NASZEJ
DZIELNICY”. Regulamin i szczegóły konkursów na stronie
internetowej dzielnicy www.dzielnica6.krakow.pl i KK „Mydlniki”
www.dworek.krakow.pl/mydlniki
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Przewodniczący Rady
i Zarządu: Bogdan Smok
Wiceprzewodnicząca Rady
i Zarządu: Alicja Gackiewicz
Członkowie Zarządu:
Ewa Nowak
Artur Śliwa
Piotr Wiroński
Dyżury członków Zarządu
Dzielnicy:
poniedziałek – Piotr Wiroński,
członek Zarządu, 18.45–19.45
wtorek – Bogdan Smok,
Przewodniczący Rady i Zarządu,
9.00–10.00
środa – Ewa Nowak, członek
Zarządu, 10.00–11.00
czwartek – Alicja Gackiewicz,
Z-ca Przewodniczącego,
10.00–11.00
piątek – Artur Śliwa, członek
Zarządu 17.30–18.30
Biuro Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p.
(wejście od ul. Wiedeńskiej,
budynek KS „Bronowianka”)
30-149 Kraków
tel: (0-12) 636-15-75
fax: (0-12) 626-61-45
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – 15.30–17.30,
wtorek–piątek – 10.00–12.00
www.dzielnica6.krakow.pl

Redakcja: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com
Okładka: fot. Ilona Stus
Adres redakcji
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl
Skład, łamanie:
Ilona Stus
Druk:
Zakład Poligraficzny “ROMA-POL”
tel. (012) 423-73-72
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POZIOMO:

1) może być uszczypliwa lub wpisana
do dzienniczka
3) nieobecność
8) głową go nie przebijesz
9) w nim benzyna
10) państwo z piramidami
14) przeraźliwy krzyk
15) jednostka czasu w dziejach ziemi
16) zarys, obrys
19) jaja ryb
21) na pączku
22) miasto powiatowe w woj. śląskim, nad
Pszczynką
25) symbol ołowiu
30) jedno z ugrupowań politycznych
31) tworzenie na zawołanie
34) przed drzwiami, lub samochodowa na
przedniej szybie
35) uwalnia od podejrzeń
36) miasto nad Ropą
37) płynie w nim woda
39) żagiel na bezanmaszcie
40) jeden ze stanów w USA
41) grząski osad na dnie stawu
43) płynie jak Wisła szeroka
44) zakaz sprzedaży alkoholu
46) zatrzymanie np. samochodu,
48) na przetwory
49) małego rozmiaru
51) podmokłe tereny
52) podpiera fasolę
53) może być kolczasty
54) słynne sopockie

52
54

PIONOWO:

1) W pasiece
2) wrzawa
4) drobna rzecz lub teatr w Krakowie
5) do łączenia
6) dzień po dzisiaj
7) nawierzchnia z kostki
8) do odmierzania
11) imituje włosy
12) konstrukcyjny element łączący dwie
podpory mostu
13) duże grupy zwierząt
17) zero, pustka
18) burmistrz we Francji
20) biała szata liturgiczna
23) zaplanowane
24) kraina historyczna we Francji
26) zawiadomienie pocztowe
27) umieszczenie tablic informacyjnych
28) zachwyt połączony z fascynacją
29) związek organiczny w owocach wanilii
30) czar, urok
32) dezercja, mimowolne oddalenie się
33) ma nos cały w piegach
38) obraz malowany na ścianie
39) Rysunkowy lub mieszkalny
42) kiełbaska w hot dogu
44) z idolem na ścianie nastolatki
45) obraźliwie o człowieku nieobytym
47) inaczej policzek, twarz,
48) do przesiewania
50) nieprawdopodobne zdarzenie
51) dawna chińska jednostka powierzchni
lub odgłos wydawany przez krowę

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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FOTOREPORTAŻ
„Sztuka ma swą atrakcyjną moc. W sposób niedostrzegalny wdziera się w wewnętrzne przeżycia człowieka,
wzbogaca kulturę narodową, bo sztuka od zawsze była symbolem piękna, dobra i prawdy.”
												
Józef Janczewski

W

W KRĘGU SZTUKI

ramach obchodów Dnia Bronowic, 24 czerwca, mieliśmy okazję obejrzeć prace członków Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich wprost „Z Bronowickich Pracowni”. Wernisaż odbył się w Osiedlowym Klubie Kultury „Jordanówka”. Słowo wstępne wygłosiła prezes Stowarzyszenia Krystyna Krajka. Dzielnicę reprezentowali: Alicja Gackiewicz
– wiceprzewodnicząca i przewodniczący Bogdan Smok, który korzystając z okazji zachęcił wszystkich do lektury pierwszej
pozycji z cyklu Biblioteka Bronowicka – „Przyroda Bronowic Małych i Mydlnik” autorstwa prof. Eugeniusza Dubiela, sfinansowanej w całości ze środków priorytetowych dzielnicy. Jest to niezwykle cenne i unikatowe opracowanie, stanowiące
wynik długotrwałej obserwacji i prowadzonych na tym terenie badań.
Ludowe rytmy kapeli „Mydlniczanie” i tradycyjny już, kolorowy stół bronowicki, z pysznym smalcem i kiszonym ogórkiem
dodawały wystawie swojskiego kolorytu, mimo że afrykańskie klimaty obrazów Seydou Zana Diarra mieszały się z rodzimymi pejzażami bronowickich zakątków, krakowskich uliczek i polskiej sielskiej wsi.
Z okazji tej, jak co roku, został wydany katalog „Z Bronowickich Pracowni – maj 2009”, będący uzupełnieniem wystawy.
Jest to zbiór prac artystów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu, wykonanych w różnych technikach malarskich oraz wierszy.
„Dzięki twórcom, którzy już teraz są na emeryturze, którzy mogą więcej swojego czasu poświęcić pasjom, mogą zewrzeć
serca i wysiłki, powstają nowe dzieła, nowe pragnienia, nowe przyjaźnie. Oni czują się w swej pracy wciąż młodo, bo sztuka posiada terapeutyczne właściwości” – czytamy w katalogu. „Między zrzeszonymi w Stowarzyszeniu malarzami i poetami trwa ciągła zażyłość. Poeci śledzą postępy malarzy, bo przecież sami często malują słowem, próbują też własnych sił
w malarstwie” – pisze Józef Janczewski.
Te wspólne wysiłki zostały docenione w zbiorowej kulturze. Rada Miasta Krakowa przyznała w 2002 Bronowickiemu wówczas Kołu Przyjaciół Sztuk Wszelkich srebrny medal „Kraków 2000”.
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