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SESJA XLIV

a ostatniej sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła się 17 czerwca
podjęto dziesięć uchwał, w tym dwie dotyczące zadań powierzonych na
rok 2011:
Uchwała Nr XLIV/370/2010 w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2011 w zakresie prac remontowych gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli
Przyjęto wstępną listę zadań powierzonych na rok 2011 w wyżej wymienionym zakresie:
Przedszkole nr 38 - flizowanie kuchni; Przedszkole nr 77 - wykonanie
nowej elewacji ściany frontowej i zachodniej budynku wraz z dociepleniem
oraz remont tarasu; Przedszkole nr 82 - wykonanie izolacji pionowej
budynku – kontynuacja, montaż zasuwy przeciwburzowej; Przedszkole
nr 137 - remont tarasów, remont kapitalny nawierzchni schodów, remont chodników; Szkoła Podstawowa nr 50 - kuchnia – osuszenie ścian
i usunięcie zagrzybienia, wykonanie izolacji zewnętrznych przy kuchni
oraz remont szachtów - wykonanie odpływów do kanalizacji deszczowej;
Szkoła Podstawowa nr 93 - remont kapitalny schodów głównych zewnętrznych i bocznych, wymiana stolarki okiennej – kontynuacja; Szkoła
Podstawowa nr 138 - remont „Domu Nauczyciela”; Szkoła Podstawowa
nr 153 - wymiana drzwi głównych, przełożenie opaski wokół budynku;
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - wymiana instalacji elektrycznej – kontynuacja; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - wymiana
drzwi głównych zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej.
Uchwała Nr XLIV/375/2010 w sprawie zadań powierzonych na rok
2011 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
W ramach zadań powierzonych na rok 2011, w tym zakresie przyjęto
zadania na łączną kwotę 90 000 zł:
realizator: MDDPS, cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VI w Filii MDDPS, przy ul. G. Zapolskiej
(18 000 zł), w Integracyjnym Klubie Niewidomego Seniora, przy ul.
Bandtkiego (9 000 zł), w Klubie Seniora przy Klubie Kultury "Mydlniki", ul. Balicka (9 000zł); realizator: MOPS, spotkania i imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VI korzystających z pomocy MOPS (12 000 zł); realizator: Centrum Kultury„Dworek
Białoprądnicki”, likwidacja barier architektonicznych w Klubie Kultury
w Mydlnikach, przystosowanie węzła sanitarnego usytuowanego w przyziemiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kontynuacja (11 000 zł);
realizator: ZBK, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szybu
windowego w Przychodni, przy ul. Tetmajera 2 (20 000 zł); realizator:
ZIKiT, dostosowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Głowackiego – Bronowicka dla osób niepełnosprawnych – obniżenie
krawężników (11 000 zł).
Radni negatywnie zaopiniowali uchwały w sprawie warunków zabudowy, dla inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ulicy Zarzecze i ul. Lea oraz przy ul. Rydla i ul. Krzywy
Zaułek oraz dla budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, przy
ul. Lea. (Uchwała Nr XLIV/371/2010, Uchwała Nr XLIV/372/2010,
Uchwała Nr XLIV/377/2010).
Pozostałe uchwały dotyczyły:
Uchwała Nr XLIV/373/2010 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działkach nr: 455, 456 i 457 obr. 2 Krowodrza
Radni zaopiniowali pozytywnie ustanowienie prawa trwałego zarządu, na czas nieoznaczony, na nieruchomościach wymienionych w tytule uchwały na rzecz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie.
Uchwała Nr XLIV/374/2010 w sprawie lokalizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Hamernia
Uchwałę zaopiniowano pozytywnie.
Uchwała Nr XLIV/376/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Balickiej”
Proponowana lokalizacja, to powierzchnia dachu budynku zlokalizo-
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Wydarzenia
wanego na działce, przy ul. Balickiej 35, która spotkała się z negatywną opinią radnych.
Uchwała nr XLIV/378/2010 w sprawie ustawienia
znaku B-35 „zakaz postoju”
Wniesiono o ustawienie znaku B-35 „zakaz postoju” na ul. Zarzecze, od ul. Przybyszewskiego do ul.
Drzymały, po lewej stronie drogi z umieszczoną tablicą

W

z napisem: „obowiązuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-17.00".
Uchwała Nr XLIV/379/2010 w sprawie zawarcia
umowy najmu lokalu mieszkalnego
Uchwałę zaopiniowano pozytywnie na następny
okres trwania najmu.

OTWARTE DRZWI MAGISTRATU

fot. Ilona Stus

tym roku przypadła okrągła, 10. rocznica, kiedy to, po raz pierwszy, krakowski magistrat otworzył
swoje drzwi przed mieszkańcami Krakowa, dając im
sposobność zaglądnięcia w kuluary władzy samorządowej.
W niedzielę 6 czerwca o godz. 10.00 w holu Kamiennym Prezydent Miasta Krakowa uroczyście zainaugurował kolejną edycję tego przedsięwzięcia. W tym
też holu, została przygotowana wystawa poświęcona
dwóm inwestycjom miejskim: centrum kongresowemu oraz hali sportowo-widowiskowej w Czyżynach.
Można było zobaczyć m.in. makietę centrum kongresowego oraz projekcje multimedialne, natomiast
w holu Prezydenckim na zwiedzających czekała wystawa poświęcona 600-leciu Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej.
W salach Lea i Kupieckiej, jak co roku, rady i zarządy dzielnic miasta, zaprezentowały planowane
i rozpoczęte już inwestycje, a także ciekawe miejsca
na swoim terenie i ich historię.
Nie zabrakło również nawiązania do tegorocznych
obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Kuglarze i szczudlarze zachęcali zwiedzających do odwiedzenia średniowiecznej osady, na dziedzińcu pałacu
Wielopolskich, gdzie można było zobaczyć odtworzone
warsztaty rzemieślników, pokazy tańców dworskich,
a także pokazy walk z użyciem średniowiecznej broni.
Nagrodami w licznych konkursach były bite monety
„Magistracki Grosz” oraz świadectwa udziału wykona- Przygotowanie prezentacji naszej Dzielnicy (na zdj. Maria Godyń)
ne na czerpanym papierze z pieczęciami.
Obchodom towarzyszył bogaty program artystyczny i liczne imprezy. Gwiazdą wieczoru była krakowska
wokalistka jazzowa Małgorzata Markowska, która specjalnie na Święto Miasta Krakowa przygotowała premierę recitalu „Agnieszka Osiecka inaczej”. Długo można by było opisywać wszystkie atrakcje przygotowane z tej
okazji, ale jedno jest pewne, o nudzie i monotonii nie mogło być mowy.
is

Prezydent Jacek Majchrowski "z wizytą" w Dzielnicy VI

Bogdan Smok i Alicja Gackiewicz pełnią honory gospodarzy
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Zapraszamy kibiców do nowej ligi

HISTORYCZNY AWANS
Rozmowa z ŁUKASZEM MAŁODOBRYM, kapitanem
drużyny piłkarzy Bronowianki, która jeszcze przed
końcem rozgrywek świętuje awans do V ligi.
- Piłkarze Bronowianki wywalczyli awans z VI do V
ligi piłkarskiej. Jaka była recepta na sukces?
- Budowaliśmy drużynę na awans ponad 2 lata. Przystępowaliśmy do każdego meczu zmotywowani, tak
jakby właśnie ten mecz miał decydować o realizacji
celu. W drużynie mamy piłkarzy o dużym doświadczeniu w grze w wyższych klasach rozgrywkowych.
Granie z Arkiem Kubikiem, Radkiem Kolańskim czy
Pawłem Zegarkiem, którzy zakosztowali ligowego,
a niektórzy nawet reprezentacyjnego futbolu, zobowiązuje. Z naszym zespołem pracował doświadczony
trener Janusz Sputo, wokół którego skupia się fachowe środowisko piłkarskie. Jest osobą bardzo integrującą drużynę. Dlatego zawodnicy z dłuższym stażem
w Bronowicach mieli wysoko postawioną poprzeczkę
i wyzwaniu sprostali.

fot.sportowetempo.pl

- Kto pracował na sukces?
- Każdy z grających piłkarzy dołożył swoją cegiełkę do
sukcesu. Dlatego chciałbym wymienić każdego z moich kolegów. Z niektórymi gram od lat: Waldek Walczak, Krzysiek Mazur, Marek Gilarski, Michał Wiecheta, Bartek Wójcikowski, innymi są w Bronowiance
krócej, czasem całkiem niedawno. Ale każdy, dosłownie każdy, kto zagrał, choćby w paru meczach ma swój
udział w sukcesie. Kierował zespołem wspomniany
już trener Sputo, dobry duch drużyny. Jestem w Bronowiance od 2004 roku, w większości w roli kapitana
zespołu i wiem, że zawsze była tu dobra atmosfera,
to także klucz do sukcesu. Przez te kilka lat wokół
drużyny skupiali się życzliwi ludzie. Nie jest ich może
wielu, ale są nie do zastąpienia: Władysław Sitko,
Artur Śliwa, kierownik drużyny Stanisław Syrda, który
jest w Bronowiance od ponad 50 lat i uczestniczył już
w wielu spadkach i awansach, zawsze potrafił zmotywować drużynę do walki. Przypominam, że w dobrych

Radość piłkarzy Bronowianki po kluczowym wiosennym
przybliżyło zespół do awansu
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czasach tutejsza drużyna grała już nawet w IV (wtedy
miedzywojewódzkiej) lidze i miała w swoim składzie
znakomitych piłkarzy: Banaszkiewicza, Bulka, Mikę.
Jest na kogo spoglądać, myśląc o kolejnym awansie.
- Jaki pomysł na drużynę miał trener Sputo?
- Doświadczenie i spokój. Szybko wszedł w sprawy
drużyny, wprowadził do drużyny doświadczonych,
skutecznych piłkarzy. Reszcie pozwolił na rozwój.
Przychodząc do Bronowic od razu wszedł w środowisko, nawiązał kontakty z oddanymi drużynie działaczami. Umie też słuchać. Dobrze się rozumiemy. To
dla mnie ważne, bo jestem obrońcą i bywa, że gram
ostro. Ale mój styl gry, jest zbieżny z koncepcją gry
trenera: twardą i męską.
- Które zwycięstwa w tegorocznych rozgrywkach
były najważniejsze?
- Każde – naprawdę każde. Jeśli przystępuje się do
rozgrywek z myślą o awansie, to zdarza się, że ta konieczność wygrania każdego meczu „wiąże nogi”. Dlatego nawet mając pozycję lidera, z przewagą ponad 10
punktów, ciągle nie byliśmy pewni awansu. Na pewno ważna była wiosenna wygrana 2-1 z Zieleńczanką,
naszym bezpośrednim rywalem w walce o awans, bo
dała powrót na pozycję samodzielnego lidera.

- Jaki cel prywatnie stawia Pan sobie w wyższej
lidze, a jaki cel będzie w niej miała Bronowianka?
- Najpierw chciałbym zapewnić sobie stałe miejsce
w drużynie, istotnie przyczynić się do kolejnego awansu. Dobrze się przygotować, popracować nad techniką. Każdy z nas ma coś do zrobienia. Dla mnie gra
to wielka frajda, chciałbym , żeby tak było również
w wyższej lidze. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie ta V
liga, być może w przyszłym sezonie przejdzie reorganizację i miejsce w czołówce zagwarantuje miejsce w IV
lidze. O to będziemy walczyć.
- Jak zachęciłby Pan mieszkańców Bronowic do kibicowania zespołowi w nowym sezonie?
- Awans to jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich
związanych z Bronowianką.
Marzy nam się gra przy pełnych trybunach, bo kibice to
dodatkowa siła dla sportowców. Bardzo ubolewamy, że
tak mało osób przychodzi na
mecze. Najbardziej żal, kiedy
z naszymi rywalami przyjeżdżają z małych miejscowości
autobusy z kibicami i zastają garstkę naszych fanów.
A przecież mamy kameralny,
miły i bezpieczny stadion,
wyjątkowy w tej klasie rozgrywkowej. Starsi działacze
pamiętają tłumy na meczach
Bronowianki, więc my także zapraszamy mieszkańców
zwycięstwie nad Zieleńczanką, które Bronowic na trybuny. Jest
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Dni Bronowic - imprezy towarzyszące
tu fajna atmosfera i sportowcy, którzy mają pasję.
Serdecznie zapraszamy na nasze mecze całe rodziny.
Mamy w drużynie sporo kawalerów, więc szczególnie
motywująca będzie dla nich obecność na trybunach
pań-kibiców. Postaramy się nie zawieść!
Rozmawiała: MAS,
sportowetempo.pl

Oni wywalczyli awans:
Bramkarze: Michał Wiecheta, Dominik Nowak.
Obrońcy: Łukasz Małodobry, Arkadiusz Kubik, Waldemar Walczak, Kamil Białko, Benjamin Allen, Marek
Gilski.

BRZECHWAŁKI 2010

edną z imprez towarzyszących, Dniom Bronowic, który wpisał się już na stałe w Święto Dzielnicy
jest konkurs recytatorski "Brzechwałki", kierowany
do młodszych mieszkańców. Motywuje on do sięgnięcia po dziecięcą poezję i skonfrontowania się z własną
jej aranżacją. Jest to, poważne wyzwanie dla młodego
pokolenia, ponieważ wymaga nie tylko zdolności recytatorskich, ale też zmusza do własnej interpretacji, a nawet posuwa się dalej, do zaaranżowania mini
przedstawienia z elementami scenografii. W konkursie udział wzięło 48 uczestników ze Szkół Podstawowych nr 50, nr 138, nr 153 oraz Przedszkola nr 38.
Patronat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy VI,
która była również fundatorem nagród. Jury nie miało jednak łatwego zadania w wyłonieniu zwycięzców.
Konkurs bowiem podobnie, jak w latach ubiegłych,
był na bardzo wysokim poziomie. W czasie obrad
jury, swój program artystyczny pt. „Witajcie w naszej
bajce” przedstawiła klasa I ze Szkoły Podstawowej
nr 138. Największą popularnością cieszyły się wiersze Jana Brzechwy. Mimo tremy, młodzi artyści recy-

T

towali wyraźnie i spokojnie, włączając w swój występ
również choreografię. Wszystkim uczestnikom należą
się gromkie brawa.
[is]

fot. arch.

J

Pomocnicy: Łukasz Kubik, Bartosz Wójcikowski,
Filip Piwowarski, Grzegorz Augustyn, Krzysztof Mazur, Daniel Osowski, Grzegorz Jóźwik, Piotr Leśniewicz, Marek Gilarski. W I rundzie grali także: Sadzikowski, Strawa, Warczak, Gacek.
Napastnicy: Radosław Kolański, Artur Równiatka,
Paweł Frankowski, Paweł Zegarek.
Trener - Janusz Sputo, kierownik drużyny - Stanisław Syrda, kierownik sekcji piłki nożnej - Artur
Śliwa.
Prezes klubu - Jan Hrynczuk (od lutego 2010, wcześniej Aleksander Nosal).

Młodzi artyści prezentowali się pewnie i profesjonalnie

JAK SIĘ BAWIĄ BRONOWICE

egoroczne Dni Bronowic zostały połączone
z corocznym piknikiem integracyjnym „Gorące serca
z niepełnosprawnymi”, organizowanym w ramach tygodnia osób niepełnosprawnych. Płynne połączenie
obu imprez umożliwiło dobrą zabawę przez cały dzień.
Oficjalne rozpoczęcia wyznaczały jedynie powitania
gości przez przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bogdana Smoka, a w pierwszym przypadku, dodatkowo przez współorganizatorów pikniku:
Adama Pławeckiego - Prezesa Fundacji Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. - Gorące Serce, Bogusława
Dąsala, pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zaproszoną przez
gospodarzy - Katarzynę Rogowiec, dwukrotną mistrzynię paraolimpijską z Turynu. Honorowym gościem obu wydarzeń był Stanisław Kracik – Wojewoda
Małopolski, który na ręce przewodniczącego Bogdana
Smoka przekazał list, od pełniącego obowiązki prezydenta Bronisława Komorowskiego, adresowany do Zarządu i Rady Dzielnicy VI oraz mieszkańców Bronowic
i Mydlnik.
Jak co roku, atrakcja goniła atrakcję, każdy mógł zna-

leźć coś dla siebie. Na najmłodszych czekał lunapark,
a w nim dmuchane zamki, zjeżdżalnie i małpi gaj oraz
liczne konkursy i zabawy. Na dorosłych bogaty program artystyczny, pokaz sprzętu ratownictwa straży
pożarnej i zabawy łucznicze, prowadzone przez olimpijczyka Krzysztofa Włosika. Każdy chętny mógł oddać się twórczości artystycznej lepiąc z gliny, co fantazja podpowie. Rękodzieła można odbierać w biurze
Dzielnicy VI, codziennie w godzinach pracy.
Jak przystało na obiekty klubowe, nie mogło też
zabraknąć sportowych zmagań. I tak podczas pikniku
odbyły się liczne konkurencje sprawnościowo – zręcznościowe oraz zawody osób niepełnosprawnych w piłce nożnej, koszykówce oraz pływaniu.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich był to czas relaksu i odpoczynku, w gronie znajomych i przyjaciół, spędzony przy grillu i wspólnym biesiadowaniu,
uwieńczony pokazem sztucznych ogni. Całości dopełniła muzyka na dobranoc, przy dźwiękach której,
gdyby nie cisza nocna, zabawa trwałaby zapewne do
białego rana.
[is]
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Scena na boisku rozbrzmiewała muzyką

To był strzał w dziesiątkę...

DNI BRONOWIC
I PIKNIK INTEGRACYJNY
W OBIEKTYWIE

Psa pociągnąć za ogon każdy może, ale smoka ...

...a w powietrzu unosił się zapach grilla

Zabawa trwała do późnej nocy

Można było czuć się bezpiecznie
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Fotoreportaż

Niektórzy porzucili pojazdy i pobiegli na dmuchane zamki
Wśród witających gości, była Katarzyna Rogowiec - mistrzyni
paraolimpijska z Turynu

Nie brakowało też słodkości

fot. Ilona Stus

Wystawa fotograficzna Vancouver 2010

Do zabawy z gliną było wielu chętnych

Wojewoda podziwia rękodzieła wykonane przez dzieci
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Zdrowie
Pamiętajmy, zdrowy styl życia zaczynamy ze zdrowym organizmem

W

ZDROWY STYL ŻYCIA

iele do tej pory napisano, lecz ciągle aktualny
jest temat dotyczący związku odżywiania ze zdrowiem.
Wielu z nas, doświadczyło bezpośrednio na sobie negatywnego wpływu nieodpowiedniego odżywiania. Badania potwierdzają, że prawidłowe odżywianie i styl
życia wpływają na stan zdrowia i pomagają uniknąć
czynników ryzyka choroby. Wyrazem zdrowego stylu
życia jest, obok zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, właściwy odpoczynek oraz całokształt nawyków codziennego życia.
To zagadnienie zostało bardzo szeroko przedstawione na sesji „Zdrowy styl życia”, która odbyła się
w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, przy ul. Lea 235, którą dyrektor Lucyna Łukańska, organizowała w ramach realizowanego programu profilaktycznego, przez Dzielnicę
VI Miasta Krakowa. W sesji uczestniczyli zaproszeni
goście: wizytatorzy z Kuratorium Oświaty - Dorota
Skwarek oraz Wanda Brześcińska, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa - Mariola Jezuita, a także przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
VI Bronowice - Bogdan Smok.
W czasie sesji zostały wygłoszone dwie prelekcje.
Jedna na temat „Jaka woda daje zdrowie” przez mgr
Tadeusza Wojtaszka – eksperta ds. Wód Mineralnych
Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof.
Juliana Aleksandrowicza. Wyjaśnił, co powinna zawierać dobra woda mineralna, jakie ilości składników
mineralnych działających odżywczo lub fizjologicznie
na organizm człowieka. Najbardziej liczą się te składniki mineralne, które w jednej porcji przeznaczonej do
spożycia pokrywają, co najmniej 15% dawki dziennego na nie zapotrzebowania. W przypadku wód mineralnych ilość tę ocenia się w stosunku 1 litra. I wtedy woda taka ma działanie profilaktyczno-zdrowotne.

Do takich składników należą: magnez, wapń, sód,
chlorki, węglowodany, siarczany, jod, fluor, żelazo
oraz dwutlenek węgla. Każdy z nich spełnia inną rolę
w organizmie człowieka i potrzebny jest w różnej ilości. Wybierając zatem dla siebie wodę należy zwrócić
uwagę na powyższe składniki mineralne i dostosować
do potrzeb swojego organizmu: Kryniczanka – wskazana dla młodzieży i osób starszych; Muszyna Mineral
– dla osób cierpiących na nadciśnienie; Muszynianka
– bogata w magnez, korzystna dla serca; Piwniczanka
– zawarty w niej wapń dobrze wpływa na kości. Można
było również dokonać degustacji tych wód.
Druga prelekcja wygłoszona przez dr n. med. Tomasza Klupę z Katedry Chorób Metabolicznych UJ na
temat: „Jak żyć by trochę pożyć”, przybliżyła czynniki
prawidłowego odżywiania, mające wpływ na utrzymanie przez człowieka dobrego stanu zdrowia. Wskutek
niewłaściwego żywienia zwiększa się liczba osób z nadwagą i otyłością. Wzrasta również częstość występowania metabolicznych chorób cywilizacyjnych, takich
jak: miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza,
schorzenia przewodu pokarmowego, choroby trzustki,
wątroby i dróg żółciowych, a nawet niektóre postacie
nowotworów. Planując jadłospis, należy uwzględnić:
ilościowy i jakościowy skład produktów, liczby posiłków i przerwy czasowe między nimi, sezonowość
występowania niektórych produktów żywnościowych
i wykorzystanie różnorodnych technik kulinarnych.
Podczas sesji, miało miejsce rozstrzygnięcie ogólnoszkolnego konkursu na najlepszą zdrową sałatkę. Jury, w którym zasiedli nauczyciele i uczniowie
szkoły, a także Wanda Brześcińska i Mariola Jezuita
wyłoniło zwycięzcę i rozdało nagrody książkowe. Wygrała sałatka przygotowana przez kl. 1g, która weźmie
udział w konkursie na etapie pozaszkolnym.
Uczniowie szkolnego koła recytatorskoteatralnego
wystąpili
z tematycznym przedstawieniem. Grupa taneczna, zaprezentowała pokaz akrobatyczny,
a na koniec zespół muzyczny naszej szkoły zagrał krótki koncert.
Uczestnicy sesji uzyskali dużo ciekawych informacji, przy równoczesnym zabawowym charakterze uroczystości.
Na koniec wszyscy
udali się na zdrowy, sałatkowy poczęstunek.
Agata
Czajowska

fot.arch.

Organizatorami sesji
były: Agata Czajowska
i Grażyna Maryańska
Wręczenie nagród
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J

ła brązowy medal. Z pewnością ogromne podziękowania
i gratulacje należą się sztabowi szkoleniowemu sekcji tenisa stołowego KS „Bronowianka”, który w składzie Xu Kai,
Milena Feliks – Regulska i Rafał Utylski poprowadził zawodników do zdobycia aż 12 medali w tym sezonie!
Teraz, dla większości zawodników, nadszedł czas odpoczynku i wyjazdów na wakacje. Najmniej odpocznie jedynie
Sylwia Pawlak, która została powołana do kadry narodowej
i reprezentować będzie Polskę na Mistrzostwach Europy
Kadetów i Juniorów, które odbędą się w dniach 16-25 lipca
w Stambule. Będziemy trzymać kciuki!
Magdalena Namysł

fot. Ilona Stus

czerwcu, w Klubie Sportowym „Bronowianka”, odbyło się zakończenie sezonu sekcji
tenisa stołowego. Zakończenie radosne i w pełni
zasłużone, bo mijający sezon obfity był w sukcesy naszych pingpongistów. Worek z medalami otworzyła Tosia Szymańska, zdobywając
w Mistrzostwach Polski Seniorów (5-7.03) brązowy medal w grze deblowej w parze z Moniką
Pietkiewicz (LUKS „Warmia” Lidzbark Warmiński). Potem przyszedł czas na młodzież. Kadeci
nie zawiedli i z XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, rozgrywanej w maju w Ciechanowie,
przywieźli aż 7 medali; złoto w drużynie – Komosińska Karolina, Pawlak Sylwia, Kłaput Natalia,
złoto w grze deblowej - Komosińska, srebro indywidualnie - Pawlak, brąz indywidualnie - Komosińska, brąz w grze mieszanej - Pawlak i jeden
rodzynek Janek Kaczor, brąz w grze deblowej.
Zaledwie tydzień później, radosne wieści dobiegły do Krakowa z Brzegu Dolnego, gdzie o najwyższe w Polsce trofeum - Puchar Polski walczyli
młodzicy. Paulina Knyszewska, sprawiła ogromną niespodziankę stając na najniższym stopniu
podium w turnieju indywidualnym i zdobywając
srebro w deblu. Deserem kończącym sezon, był
brązowy medal w deblu Karoliny Komosińskiej,
w XVII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski kadetów i juniorów rozgrywanych w dniach
26 – 30.05 w Ceteniewie.
W rozgrywkach drużynowych, ekstraklasa
z Bronowianki, po raz drugi w historii, zdoby-

Przed nimi zasłużone wakacje

IV EDYCJA PAJĄCZKA

uż po raz czwarty zorganizowana została Olimpiada z języka angielskiego dla klas 1-3
szkół podstawowych „Ladybirds and spiders”,
nad którą Patronat objęła Rada Dzielnicy VI.
Uczniowie polubili nasze biedroneczki i pajączki. To
z ich inicjatywy i na ich prośbę, spotkaliśmy się
po raz kolejny.
W tym roku do sprawdzianu pisemnego
w dniu 7 maja przystąpiło 110 uczniów. Do II
etapu zakwalifikowało się 57 uczniów. Część
ustna została przeprowadzona w dniach 13
i 14 maja w Szkole Podstawowej nr 50, przy
ul. Katowickiej 28.
Uroczyste zakończenie Olimpiady odbyło się
w siedzibie organizatora – Akademii Malucha
Gwiazdeczka, przy ul. Tetmajera 22, w dniu
25 maja.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a finaliści skromne upominki. W gronie tegorocznych
laureatów znaleźli się min.: Jovan Radičerić
(Sz. P. 34) – klasy pierwsze, Weronika Krzyżak
i Alicja Marciniszyn (Sz. P. nr 50) – klasy drugie, Michał Tutaj (Sz. P. nr 34) – klasy trzecie.
Wszystkim gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów w nauce języka an-

gielskiego. Oby czas poświęcony na naukę języka zaowocował w niedalekiej przyszłości, dostarczając wam wiele
radości i satysfakcji. Do zobaczenia za rok.
Elżbieta Zarzycka
Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie internetowej:
www.akademia-gwiazdeczka.pl

fot. arch.

W

TENISIŚCI STOŁOWI BRONOWIANKI
ZAKOŃCZYLI SEZON!

Laureaci IV edycji Olimpiady „Ladybirds and Spiders”
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
CZYSTY KRAKÓW
Celem programu jest zapobieganie zjawisku graffiti oraz
nielegalnej reklamy. Działania Straży Miejskiej ukierunkowane są
na:
•wyszukiwanie na terenie miasta nielegalnych ogłoszeń, reklam,
plakatów oraz napisów i zgłaszanie ich odpowiednim służbom,
a także kontakt z pokrzywdzonymi i wskazywanie odpowiednich
procedur w celu naprawienia szkody,
• zapewnienie reklamodawcom sieci miejsc do bezpłatnego
plakatowania poprzez:
- utrzymywanie przez Urząd Miasta Krakowa sieci tablic
ogłoszeniowych,
zachęcanie
administracji
budynków,
spółdzielni
mieszkaniowych do wyposażania nieruchomości w tablice
i utrzymywania ich w dobrym stanie techniczny i estetycznym,
- informowanie mieszkańców Krakowa o możliwościach
legalnego reklamowania się oraz konsekwencjach nielegalnej
reklamy,
- usuwanie nielegalnych ogłoszeń dzięki nieodpłatnej pracy
skazanych (więcej o porozumieniu pomiędzy Strażą Miejską,
Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz
Dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Krakowie).
Najlepszym miejscem do umieszczania ogłoszeń, ulotek,
plakatów są tablice ogłoszeniowe umiejscowione przy wejściach
do budynków. Każdy z mieszkańców może zaznajomić się z treścią
takiej reklamy. Ponadto Urząd Miasta Krakowa utrzymuje sieć:
darmowych słupów oraz tablic ogłoszeniowych, których listę można
znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej. Najwięcej słupów
i tablic znajduje się w dzielnicy Śródmieście, która jest najchętniej
odwiedzanym rejonem miasta.
Gdzie jest to zabronione?
Umieszczane ogłoszeń zabronione jest w miejscach, co do których
nie ma wyraźnego zezwolenia udzielonego przez właściciela
nieruchomości. Miejscami służącymi do ogłaszania się są tablice
i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać
można tylko za wyraźną zgodą właściciela obiektu. Przykładowo:
na niektórych latarniach nie ma naklejki informującej o
konsekwencjach nielegalnego ogłaszania - nie oznacza to jednak,
że można się na takiej latarni reklamować.
Co grozi za nielegalnie umieszczone ogłoszenie?
Umieszczenie afiszu, ulotki, ogłoszenia w miejscu do tego nie
przeznaczonym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny
(art. 63a kodeksu wykroczeń). W przypadku spowodowania
strat materialnych powyżej 250 zł, czyn taki jest przestępstwem
zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto
poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy lub zlecającego
odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).
CAŁODOBOWA INFORMACJA MEDYCZNA
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA
DOSTĘPNA JEST POD NUMEREM
(12) 661-22-40

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.
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RADA DZIELNICY VI "BRONOWICE"
i
KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
zapraszają do udziału w Akacji Lato 2010
w KK "Mydlniki"
PROGRAM
TYDZIEŃ BAJEK I LEGEND
wyjście do kina
wycieczka do Europejskiego Centrum Bajek
w Pacanowie
wyjście do Biblioteki Publicznej w Mydlnikach
„Świat bajek” - zajęcia plastyczne
„Legendy Krakowa” - wysłuchanie bajek
wyjście do Smoczej Jamy

5.07
6.07
7.07
8.07
9.07

12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07

TYDZIEŃ REKREACYJNO SPORTOWY
wyjście do Parku Jordana
wyjście na basen w Piekarach
gry i zabawy w terenie
wyjście na kręgle
wyjście do Parku Jordana
TYDZIEŃ NAUKOWY
wyjście do Ogrodu Doświadczeń
gry i zabawy logiczne - zajęcia stacjonarne
wyjście do Muzeum Inżynierii Miejskiej
wycieczka do Parku Miniatur
„Architektura Starego Krakowa” - wyjście na 		
Wieżę Mariacką
wręczenie pamiątkowych dyplomów

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godz. 9 - 14.00, adresowane są głównie do dzieci
i młodzieży szkół podstawowych.
Informacje szczegółowe udzielane, tel. 12 637 97 12
w godz. 8.30 - 14.30.

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

Wykaz Aptek na terenie Dzielnicy VI

Balicka 14a, tel. (12)638-25-48, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Balicka 18, tel. (12)638-64-17, pn. – pt. 8 - 20, sb. 9 –
Balicka 18, tel. (12)638-63-63, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Balicka 306, tel. (12)638-46-90, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Bronowicka 39, tel. (12)636-75-69, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 –
Bronowicka 73, tel. (12)637-04-40, pn. – pt. 8 – 21, sb. 8 –
Na Błonie 1, tel. (12)636-16-99, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 – 14.
Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców
Miasta Krakowa (12) 661-22-40

14;
14;
14;
15;
15;
18;

Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki:
„Apteka pod Opatrznością”, przy ul. Karmelickiej 23,
tel. (12) 631-19-80; Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel.
(12) 636-73-65; Apteka CEFARM, ul. Kalwaryjska 94, tel.
(12) 656-18-50; Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE”,
os. Centrum A bl. 4, tel. (12) 425-75-40; Apteka „VENA-VITA”,
ul. Wolska 1, tel. (12) 265-29-70.

Gazeta B r ono wi cka
Rozrywka

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: (12) 636-15-75
fax: (12) 626-61-45
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – 15.00–17.00,
wtorek–piątek – 10.00–12.00
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: 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:
Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK
ul. Powstańców Wielkopolski 3,
Kraków, (12) 267 36 60

POZIOMO:
1) rozrzutność
7) obronne wokół grodu
8) przedstawienie bożonarodzeniowe
10) ośmieszający portret
11) wynagrodzenie żołnierza
14) góry na granicy Europy i Azji
16) np. Tynieckie
18) podłogowa
20) pleśniawka
21) obszerność, wielkość, pakowność
24) ciastko z kremem
26) ciągnie wagony
29) sylwestrowy, do białego rana
31) bohaterka elementarza
32) łagodzi wstrząsy w pojazdach
33) nie zna się na rzeczy
38) część regału
39) trzymany w rękawie
40) celowe działanie, zmierzające do ukształtowania
określonych poglądów
41) odłamki cegły i kamienia
42) luksusowe pokoje w hotelu
44) służył do młocki
45) wojskowy zbieg
48) miasto nad Sanem
49) sznurek do odpalania ładunku
50) z Bemem nad Narwią

PIONOWO:
1) leczniczy lub relaksacyjny
2) ciągnik
3) model Opla
4) krwisty w barze
5) jedna z sześciu kapłanek Westy 7,15 i 46
6) okrągłe kluski ziemniaczane
7) karotka
9) potocznie, dna moczanowa
12) proszek do prania
13) miasto albo dopływ Biebrzy
15) koralowa
16) broń drzewcowa
17) katastrofa na autostradzie
19) Reader albo Professional
22) domyślna drukarka PDF
23) kuzynka dyni z Afryki
25) marzenie bezrobotnego
27) król Zygmunt na kolumnie
28) duży garnek
29) jeden z trzech króli, którzy podążali do
Betlejem
30) np. procentowa
34) igłą lub przez komara
35) całkowita lub częściowa utrata zdolności
ruchu
36) część pieca
37) oligoceński słoń
40) pod oknem
43) naciskany w rowerze
44) zatyczka
46) w cylindrze
47) donośny na rykowisku

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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Dni Bronowic - imprezy towarzyszące

PRZY BRONOWICKIM STOLE

"Wystawa malarstwa członków Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich pt. Z Bronowickich pracowni przypada w szczególnym czasie trwania Dni Bronowic. Te Dni upamiętniają rocznicę lokacji
Bronowic, która miała miejsce 716 lat temu, dnia 9 maja 1294 r. Do czasów nowożytnych, na obszarze dawnej
wsi Bronowice powstały dwa organizmy wiejskie, Bronowice Małe, które tworzą swoim terytorium wraz z Mydlnikami obszar Dzielnicy VI, oraz Bronowice Wielkie wchodzące w skład Dzielnicy IV.
Bronowice Małe posiadają ponad 700 letnią historię. Wpisały się na trwałe do polskiej świadomości historyczno-literackiej dramatem Wesele, Stanisława Wyspiańskiego.(…)
(…)Bronowice Małe chcą zachować i ochronić swoją historię i tradycję, ale też tworzyć swoją przyszłość.
Bronowice są przez „wszystkich kochane”, ale nie mają szczęścia do mądrych i rozsądnych decyzji, które
przyczyniłyby się do ich rozwoju, nie niszcząc przy tym zachowanych jeszcze licznych zabytków historycznej
przeszłości osady.
Kolorowe strojami bronowickimi, pełne tradycji, zielone Bronowice nieubłaganie znikają na naszych oczach,
odżywają jednak na płótnach artystów, zrzeszonych w Bronowickim Stowarzyszeniu. Prace przedstawiają ludzi oraz miejsca, które tworzyły historię Bronowic Małych. Oglądane obrazy przenikają widza i zostawiają
w nim swoją cząstkę.
Artyści pochodzący często spoza Bronowic, ukształtowani przez swoje miejsca urodzenia prezentują
w przedstawianych pracach wizje i klimaty, które powstają nie tylko w ich sercach, ale w bronowickich pracowniach i łączą światy ich odczuć i wrażeń".
Prace można było oglądać w Klubie Osiedlowym „Jordanówka”, gdzie 25 maja odbył się w ramach Dni
Bronowic wspomniany wernisaż. Fragmenty powyższego tekstu autorstwa Barbary Miszczyk, pochodzą z katalogu, co roku, wydawanego z tej okazji. W tradycję wernisażu wpisał się również Stół Bronowicki, na którym
i teraz nie zabrakło słynnego chleba ze smalcem i małosolnego ogóreczka.
Wernisaż stał się też okazją do wręczenia - honorowego członkostwa osobom w sposób szczególny zasłużonym dla Stowarzyszenia, natomiast na ręce przewodniczącego Bogdana Smoka przekazano obraz w geście podziękowania za wsparcie ze strony Rady i Zarządu Dzielnicy VI, na które artyści zawsze mogli i mogą liczyć.
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Honorowi Członkowie Stowarzyszenia odbierali dyplomy z rąk Krystyny
Krajki, do niedawna pełniącej obowiązki prezesa

Każdy mógł wybrać coś dla siebie

fot Ilona Stus

Stół Bronowicki z Mydlnicką kapelą w tle

Wernisaż był też okazją do rozmów, nie tylko na temat sztuki

W podziękowaniu za współpracę

