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Ta tragiczna śmierć, wstrząsnęła
nami do głębi i poruszyła nasze
serca i umysły. W tych, jakże
trudnych chwilach łączymy się
z
Rodzinami
ofiar
katastrofy
w głębokim bólu i smutku.

			
			
W następnym numerze:
• W większości siła - rozmowa
z dyrektorem ZSB nr 1,
A ndrzejem Mielczarkiem
• IV Olimpiada
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przedszkolaka

Bogdan Smok
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VI
Bronowice
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„Katyńska Ikaria”
Drzewa milczące smutkiem
i powietrzne przestwory
granic nie znają
ich sensem
trwanie
nie znają słowa
historia
i tylko byt ludzki
wpisuje się w wieczność
szumi konarami i ptaków
niedoścignieniem
pewnością nieodgadnionego
kiedy wpisuje się śmierć
orła i smukłego żurawia
mówimy - zgasły…
tylko odwieczne marzenie
o locie kładzie się cieniem
gdy spada Ikar -

Ikarów zastępy zaś
odnajdują mozolnie sens
marzenia i pamięci
a pamięć sensem
napowietrznych zniczy
których wiatr nie zgasi
lecz podtrzyma i uniesie
jak uniósł
boleśnie jęcząc werblami
i minorową fanfarą
odmierzającą wymarsz
Ikarów
dziewięćdziesięciu sześciu
po kres i
pomnik…
czy tylko mit
by przetrwał
doskonały?

Maciej Naglicki

[…] On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył,
I trzykroć krzyknął: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wpadli w tłum; - ale długo ta ręka ku niebu,
Kapelusz czarny jako chorągiew pogrzebu,
Głowa, z której włos przemoc odarła bezwstydna,
Głowa niezawstydzona, dumna, z dala widna,
Co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza
I wystaje z czarnego tylu głów natłoku,
Jak z morza łeb delfina, nawałnicy wieszcza,
Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku,
I zostaną w mej myśli, - i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie. […]
Adam Mickiewicz Dziady cz. III

ŻAŁOBNA SESJA
RADY MIASTA KRAKOWA
W

środę 14 kwietnia, w magistracie krakowskim,
w nadzwyczajnej, żałobnej, sesji Rady Miasta Krakowa wzięły udział władze miasta, wraz z prezydentem
Jackiem Majchrowskim oraz radni. Spotkali się, by
uczcić pamięć ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Po oddaniu hołdu chwilą ciszy i wysłuchaniu hejnału, który rozbrzmiewał ponad portretami tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie, prezydent Jacek Majchrowski wygłosił mowę żałobną.
Następnie uczestnicy żałobnej sesji, udali się pod
Krzyż Katyński, by złożyć wieniec i zapalić znicze,
w tym szczególnym miejscu, u podnóża Wawelu, gdzie
od soboty mieszkańcy Krakowa składają kwiaty i zapalają znicze. W imieniu władz miasta złożono wspólny wieniec i ustawiono żałobne zdjęcie pary prezydenckiej. Znicze zapalili prezydent Jacek Majchrowski

i przewodniczący rady miasta Józef Pilch, a po nich
kolejno krakowscy radni. W imieniu radnych naszej
dzielnicy zapalony znicz u stóp Krzyża złożył przewodniczący Rady i Zarządu - Bogdan Smok.
Po uroczystościach, zgromadzonym na placu rozdano pięć tysięcy flag narodowych, przygotowanych
przez władze miasta, przepasanych żałobnym kirem
oraz żałobne plakietki z herbem Krakowa na czarnym
tle, przekreślonym czarną wstęgą.
Zginęli na posterunku, zginęli w służbie Polsce. Odeszli Ci, dla których słowa Bóg, Honor, Ojczyzna miały
swój ciężar i swoją wagę, ale też najwyższą wartość.
Teraz czcimy ich pamięć, zapalmy znicze, składamy kwiaty w miejscach bliskich ich sercu i ważnych
w historii Polski, ale jak długą będą się palić? Jak długo kwiaty pozostaną świeże?
Ilona Stus
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SESJA XLII
R

ok 2009 był
trzecim, pełnym
rokiem kalendarzowym działalności Zarządu w
V kadencji Rady
Dzielnicy VI Bronowice. Zarząd
wykonywał swoje
zadania w składzie, który został
ustalony
podczas I sesji Rady
Dzielnicy VI w
Na XLII sesji Rady Dzielnicy VI Zarząd dniu 12 grudnia
otrzymał absolutorium
2006 roku:
Przewodniczący, Bogdan Smok: organizacja pracy
Rady i Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz,
kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy
nad realizacją zadania „Informacja i łączność z mieszkańcami”, planowanie, nadzór finansowy i merytoryczny nad środkami przeznaczonymi na funkcjonowanie biura Dzielnicy;
Z-ca Przewodniczącego, Alicja Gackiewicz: nadzór nad realizacją zadań z zakresu remontów placówek oświatowych, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwa;
Członek Zarządu, Ewa Nowak: nadzór nad realizacją zadań z zakresu budowy i przebudowy ulic, prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia, infrastruktury komunalnej, problematyki zagospodarowania architektoniczno - urbanistycznego, regulacji stanów prawnych, dzierżaw, nadzór nad realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska, tworzenia i modernizacji ogródków jordanowskich, zieleńców i skwerów.
Członek Zarządu, Artur Śliwa: nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, nadzór
nad realizacją zadań z zakresu lokalnych wydarzeń
kulturalnych;
Członek Zarządu, Piotr Wiroński: nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku
publicznego, informacji i łączności z mieszkańcami.
Zarząd, jako organ wykonawczy Dzielnicy VI reali-

zował swoje zadania: przygotowywał projekty uchwał
Rady, wykonywał lub nadawał bieg uchwałom Rady,
występował z wnioskami oraz wydawał opinie w ramach upoważnienia Rady, zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu, przygotowywał projekty planów finansowych
wydatków Dzielnicy, realizował plan rzeczowo - finansowy wydatków Dzielnicy, przedstawiał Radzie wnioski dotyczące realizacji zadań priorytetowych i powierzonych, zapewniał obieg informacji między organami
Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy, opracował roczne sprawozdanie z działalności Zarządu,
umożliwiał pełnienie w siedzibie Rady i Zarządu dyżurów radnym Miasta wybranym z terenu Dzielnicy VI.
Członkowie Zarządu Dzielnicy VI pełnili również dyżury, podczas których byli przyjmowani mieszkańcy
zwracający się z istotnymi dla nich sprawami.
Na XLII sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła się
8 kwietnia 2010 r. Zarząd otrzymał absolutorium,
co jest jednoznaczne z przyjęciem przez radnych
Sprawozdania finansowo-merytorycznego z działalności Zarządu Dzielnicy VI Bronowice w roku 2009.
(Uchwała Nr XLII/357/2010).
Kolejne podjęte na sesji uchwały dotyczyły:
Uchwała Nr XLII/358/2010 w sprawie wykupu
działek przez Gminę Miejską Kraków
W celu poszerzenia traktu spacerowego „Młynówka
Królewska”, radni wnieśli o wykup przez Gminę Miejską Kraków dwóch działek (nr 379/35 o pow. 0,0653
ha oraz nr 403 o pow. 0,0551 ha) przy ul. Zarzecze.
Uchwała Nr XLII/359/2010 w sprawie zmiany
na liście zadań priorytetowych na rok 2010
Zmniejszono kwotę na zadanie w zakresie Komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy z zakresu usług (druk
Gazety Bronowickiej, materiały promocyjne) do kwoty
22 850 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2 150 zł. przeznaczono na zadanie z zakresu pomocy społecznej
pn.: „Dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.
Uchwała Nr XLII/360/2010 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami
przy ul. Tetmajera 73”
Powyższe zamierzenie inwestycyjne radni zaopiniowali negatywnie.
Uchwała Nr XLII/361/2010 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce 453
obr. 2 Krowodrza
Pozytywnie zaopiniowano ustanowienie prawa trwałego zarządu, na czas nieoznaczony, na nieruchomość
oznaczoną, jako działka nr 453 na rzecz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

fot. Ilona Stus

Uchwała Nr XLII/362/2010 w sprawie ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się
Wniesiono o ustawienie następujących znaków zakazu zatrzymywania się B-36:
Radni podczas głosowania na XLII sesji
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• na ul. Sewera, od nr 8 do ul. J. Lea, po lewej stronie
drogi,
• na ul. Wesele, od nr 17 do nr 31, po lewej stronie
drogi i od nr 31 do nr 17, po prawej stronie drogi,
• na ul. Wesele, od ul. Zarzecze do ul. Św. Wojciecha,
po obu stronach drogi i od ul. Św. Wojciecha do
ul. Zarzecze, po obu stronach drogi wraz z umiesz-

W

czoną tablicą z napisem: "Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.",
• na ul. G. Zapolskiej, od ul. Bandtkiego do ul. Przybyszewskiego, po prawej stronie drogi i od ul. Przybyszewskiego do ul. Bandtkiego, po lewej stronie
drogi.

ORLIK W BRONOWICACH

fot. Ilona Stus

związku z realizacją programu "Moje Boisko
– Orlik 2012", w siedzibie Zarządu Infrastruktury
Sportowej w Krakowie, odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla przyszłych operatorów boisk
oraz przedstawicieli Wydziału Edukacji, Wydziału
Sportu i Inicjatyw Społecznych oraz Rad Dzielnic na
terenie, których inwestycje powstają. Podczas spotkania, które prowadziła Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Obiektami Sportowymi Urszula Filipowicz oraz kierownicy wydziałów ZIS-u zaprezentowane zostały modelowe rozwiązania obsługi Orlika, aspekty prawne
i organizacyjne oraz obowiązki nałożone na przyszłych operatorów. Dla nas, jako Rady Dzielnicy VI

najważniejszą częścią programu było potwierdzenie
faktu, że dzięki naszym staraniom, jeden z 8 Orlików
przeznaczonych do wybudowania w roku 2010, powstanie na osiedlu Bronowice Nowe, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8. Inicjatywa Rady
Dzielnicy VI, przy współudziale Zespołu Szkół, który
przyjął na siebie obowiązki operatora Orlika doprowadziła do faktu, że już wkrótce na obecnych boiskach
asfaltowych powstaną dwa boiska sportowe wraz
z zapleczem sanitarnym i oświetleniem. Boiska, jedno
z nawierzchnią trawiastą, drugie wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej, będą służyły zarówno
dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym mieszkańcom
naszej dzielnicy. Boiska te, będą ogólnodostępne i bezpłatne, czynne od
rana do późnego wieczora. Równocześnie z przyjemnością informujemy, że
Rada Dzielnicy VI przystąpiła także
do miejskiego programu "Mój Trener,
Mój Przyjaciel", który już wkrótce będzie realizowany, dzięki przychylności
Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, a zwłaszcza dyrektor
Krystynie Sionkowskiej. Na terenie,
gdzie wkrótce powstanie Orlik, odbywać się będą zajęcia, podczas których
dzieci i młodzież będą mogły spędzać
czas w godzinach popołudniowych
i pod opieką trenerów brać udział
w różnorodnych zajęciach sportowych.

Pomysłodawcy utworzenia Orlika na terenie ZSO nr 8 (od lewej): Marek Kępa, Artur
Śliwa, Bogdan Smok oraz reprezentujący gospodarza, wicedyrektor Marek Gaweł

Artur Śliwa

SPOTKANIE W KLUBIE

[is]

fot. Ilona Stus

W

okresie Wielkanocnym, już tradycyjnie, jak co
roku miały miejsca liczne spotkania świąteczne, które
były okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale również
do wspólnego spędzenia czasu i rozmów.
1 kwietnia, po meczu siatkówki, który okazał się kolejnym, wygranym meczem naszych siatkarek, członkowie wszystkich sekcji sportowych KS Bronowianka,
spotkali się przy wielkanocnym stole, by podzielić się
symbolicznym jajkiem. Wszystkich gości przywitał
członek Zarządu i Rady Dzielnicy VI Artur Śliwa i Jan
Hrynczuk, który tutaj pełnił honory gospodarza, jako
wiceprezes KS Bronowianka.
Wszyscy zgromadzeni zawodnicy, trenerzy i goście
złożyli sobie tradycyjne życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się także, obecny na spotkaniu, Bogdan
Smok, przewodniczący Dzielnicy VI.

Przy świątecznym stole
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fot. arch. KWP w Krakowie

fot. arch. KWP w Krakowie

fot. arch. KWP w Krakowie

KRAKÓW W HOŁDZIE
OFIAROM
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fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus

Pamięci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem
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PARTNERSTWO PRZYPIECZĘTOWANE

fot. Ilona Stus

N

awiązując do osoby Szczepana
Humberta, obywatela i architekta Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, fundatora Instytutu
Technicznego – pierwszej tego typu
szkoły zawodowej na ziemiach polskich, powołanego przez Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa
w 1834 r., oraz kontynuując osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
tego Instytutu, a w szczególności
wywodzącej się z niego, słynnej i zasłużonej w okresie międzywojennym
Państwowej Szkoły Przemysłowej,
dnia 12 kwietnia 2010 r. sześć szkół
i jedna placówka kształcenia zawodowego podpisały Akt Partnerstwa
Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa.
Podpisanie aktu miało miejsce w
Sali Lea, w Urzędzie Miasta Krakowa, w obecności prezydenta Jacka
Majchrowskiego oraz Małopolskiego
Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego.
Partnerstwo Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa tworzą:
Podpisanie Aktu Partnerstwa Szkół Humbertowskich, (od lewej): prezydent Jacek
Zespół Szkół Budowlanych nr 1,
Majchrowski, Dorota Kocur, Lucyna Łukańska - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych,
Zespół Szkół Chemicznych, Zespół
Andrzej Mielczarek - Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Szkół Energetycznych, Zespół Szkół
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Zespół Szkół
Mechanicznych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.
Ideą partnerstwa jest m.in.: podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego
w Krakowie, regionie i kraju oraz współpracy polskich i zagranicznych szkół zawodowych na płaszczyźnie edukacji, w tym wymiany doświadczeń i wspólnego pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na potrzeby szkolnictwa zawodowego; wprowadzanie innowacji technicznych i poszukiwanie nowych oraz doskonalenie
dotychczasowych kierunków kształcenia zawodowego w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej
i innymi resortami; służenie głosem
doradczym, podczas opracowywania
założeń planowanej reformy kształcenia zawodowego w Polsce, w oparciu
o własne doświadczenia w zarządzaniu szkołami zawodowymi oraz promowanie kształcenia zawodowego,
w szczególności kształtującego infrastrukturę środowiska, związanego
z branżą budowlaną, chemiczną,
energetyczną, mechaniczną itp.
Wśród szkół, które przystąpiły do
podpisania Aktu Partnerstwa są dwie
szkoły z Dzielnicy VI, Zespół Szkół
Budowlanych nr 1 mieszczący się
przy ul. Szablowskiego i Zespół Szkół
Geodezyjno-Drogowych, przy ul. Lea.
W nawiązaniu do tematu, w następnym numerze - rozmowa z dyrektorem ZSB nr 1, Andrzejem Mielczarkiem.
W oczekiwaniu na uroczystość, wśród gości Bogdan Smok, przewodniczący
Ilona Stus
Dzielnicy VI i radny Grzegorz Marzec
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PARKI KRAKOWA

Wydarzenia

D

Autorzy książki, (od lewej): Barbara Miszczyk, Aneta Morawiec
i Mieczysław M. Stachura

fot. Elżbieta Urbańska

nia 26 marca br.,
w Klubie Kultury „Mydlniki”, miała miejsce
promocja niecodziennej publikacji, lecz dla
naszej Dzielnicy szczególnie ważnej. Oto w
ramach serii „Parki
Krakowa”, wydawanej
przez Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, ukazała
się już siódma książka
- „Park Młynówka Królewska”. Jej autorzy wszyscy związani z Bronowicami i Mydlnikami
- Barbara Miszczyk,
Aneta Morawiec i Mieczysław M. Stachura dzielili się
swą wiedzą, efektami badań oraz doświadczeniami z
pracy nad książką.
Po klubowym spotkaniu, licznie przybyli uczestnicy
udali się - pod przewodnictwem Autorów - na spacer
po terenie opisywanym w publikacji.
Należy podkreślić wartość merytoryczną i wysoki
poziom edytorski całej serii, jej rolę w dokumentowaniu znikających już często z panoramy Krakowa
zabytków przyrody i archite tury parkowej.
Seria będzie kontynuowana - kolejny dokumentowany obiekt to Park Krakowski.
Maciej Naglicki

Każdy mógł otrzymać autograf autora

Z PALMAMI KU NIEBIOSOM
N

Jury, mając trudny wybór, zdecydowało co następuje:
I miejsce - Gabrysia Macoń; II miejsce - Ola Michalska;
III Miejsce - Tomasz Polak; Wyróżnienia - Konrad Tomasiak, Cach Weronika, Klaudia i Przemek Maślanka, Maciuś
Polak, Dominik Dobrzański, Artur Tomasik, Igor Tomasik,
Halina i Zuzia Bartuś, Krzysiu Wyżga, Szymon Goch, Morys
Jan, Morys Kuba, Marek Konieczny, Klaudia Seweryn, Marek Kominiak, Marcel Fabiańczyk.

Maciej Naglicki

fot. Maciej Naglicki

iedziela Palmowa, to szczególny dzień dla chrześcijan, ze względu na jej religijną symbolikę i znaczenie. W ludowej tradycji polskiej, to także element
kulturowy, stąd w wielu miejscowościach konkursy
palm posiadają swą wieloletnią tradycję. W naszym
regionie najbardziej znane, to Lipnica Murowana
i Piwniczna. Mydlniki, także weń się, od lat, wpisują. Pod auspicjami Rady Dzielnicy VI Bronowice - w
ramach „Wielkanocy w Bronowicach” - na terenie kościoła parafialnego Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odbywają się takie konkursy. Tegoroczny - współorganizowany przez Klub Kultury „Mydlniki” i Akcję
Katolicką Parafii - skupił ponad 70 autorów, prezentujących swoje koncepcje twórcze. Od palm najmniejszych, po ponad 6 metrowe.
Na ścieżkach zatem parku plebanii mydlnickiej
utworzył się barwny las, wśród którego na symbolicznym „osiołku” wjechał On.

Wielkanocne palmy
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W tym roku bezpłatne świadczenia zdrowotne
dla mieszkańców naszej dzielnicy
będą realizowane od 10 maja do 20 października 2010 r.
w następujących zakresach:
Program szczepień przeciwko żółtaczce
Jurajskie Centrum Medyczne
Kraków, ul. Wierzyńskiego 9, tel. 12 622 88 80;
Program profilaktyki raka piersi
/mammografia u kobiet od 40 roku życia/
DIAGAMMED - pracownia rentgenowska
Kraków, ul. Wiślna 9/2, tel. 12 421 89 51;
Program profilaktyki wad wzroku u dzieci
NZOZ OKO-LASER
Kraków, ul. Długosza 12;
badania będą wykonywane w szkołach podstawowych na terenie
naszej dzielnicy, przez ośrodek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorami placówek oświatowych.
Ponadto od 10 września do 10 grudnia 2010 r.
odbędą się szczepienia przeciwko grypie
Realizatorem tych świadczeń jest Jurajskie Centrum Medyczne.
Alicja Gackiewicz
Z-ca Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy VI

Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice
zaprasza na:

DNI BRONOWIC
29 MAJA 2010 r.
W PROGRAMIE:
16.00 - oficjalne powitanie
16.10 - "Bajkowy Świat" - widowisko dla dzieci
16.45 - program estradowy dla dzieci i dorosłych
"Cudze chwalicie..."
17.15 - występ zespołu wokalnego VIVO
18.00 - blok konkursowy
18.30 - koncert zespołu cover'owego KONAR
19.30 - recital Magdaleny Rutkowskiej - laureatki konkursu
Marka Grechuty
20.00 - konkurs wieczoru - losowanie nagród
20.15 - koncert zespołu Gronicki
21.50 - pokaz pirotechniczny
22.00 - muzyka na dobranoc

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.
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KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA
13 maja, czwartek, godz. 17.00
XI SPOTKANIE Z CYLKU:
BRONOWICKIE PORTRETY
„Tadeusz Wilkosz i jego filmowy świat”
Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Balicka 289, tel. 12 637 97 12
Wstęp wolny

LAUREACI KONKURSÓW
WIELKANOCNYCH
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ
W kategorii przedszkolaki, wyróżnienia przyznano: Anicie
Szumiec, Oskarowi Królowi, Wiktorowi Gołąbowi, Wiktorowi Bocheńskiemu i Paulinie Przeniosło.
W kategorii dzieci klasa 1-3, I miejsce – Olga Surowiec,
II miejsce – Kamil Sikora, III miejsce - Julia Przytocka.
W kategorii dzieci klasa 4-6, I miejsce - Przemysław Zarotyński, II miejsce - Ania Przeniosło, III miejsce - Kinga Sikora.
W kategorii młodzież gimnazjalna przyznano wyróżnienia Ani
Bolek i Justynie Słowikowskiej.
Odważną i bezkonkurencyjną uczestniczką w grupie młodzieży
licealnej okazała się Joanna Tochman, która przedstawiła bardzo pięknie malowane pisanki.

III MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkole nr 137 - Przedszkole nr 82; wynik: 0:5
Przedszkole nr 38 - Przedszkole nr 77; wynik: 2:0
W walce o III miejsce zmierzyły się:
Przedszkole nr 137 - Przedszkole nr 77; wynik: 4:0
O I miejsce walczyły:
Przedszkole nr 38 - Przedszkole nr 82; wynik: 1:0

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic zwraca
się z apelem do mieszkańców Bronowic
Prosimy o zapoznanie się z listą nazwisk w projekcie tablicy, który znajduje się na stronie internetowej Dzielnicy VI
(www.dzielnica6.krakow.pl) oraz w Kancelarii Parafialnej.
W szczególności, zależy nam na ewentualnym dodaniu nazwisk osób, które według Państwa wiedzy uczestniczyły
w walce o niepodległość w podanych wyżej latach, a które zostały pominięte. Uzupełnienia wraz z krótkim uzasadnieniem
do 1 maja 2010 roku, prosimy o przekazywanie do Biura Rady
i Zarządu Dzielnicy VI, ul. Zarzecze 124 a (KS „Bronowianka”),
do Kancelarii Parafii lub do osób niżej podanych.
Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Bronowic,
31-352 Kraków, ul. Pod Strzechą 16,
Barbara Miszczyk, tel. (12) 644 93 92;
Stanisław Młodzianowski, tel. (12) 634 38 56;
Wojciech Hausner, tel. 601 289 710.
W imieniu zarządu TPB Barbara Miszczyk
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.
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Sport
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Przewodniczący Rady
i Zarządu: Bogdan Smok
Wiceprzewodnicząca Rady
i Zarządu: Alicja Gackiewicz
Członkowie Zarządu:
Ewa Nowak
Artur Śliwa
Piotr Wiroński

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

fot.Małgorzata Jedlikowska

Bracia Kucharscy, (od lewej): Bartosz, Maciek

Małgorzata Jedlikowska

WALKA O MISTRZOSTWO

fot.Magdalena Namysł

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

Od lewej: Paulina Knyszewska, Alicja Śliwa

ala KS Bronowianka
była w poniedziałek 29 marca 2010 r. areną zmagań
najlepszych tenisistek i tenisistów stołowych z Krakowa.
Dziewczęta i chłopcy, reprezentujący Szkołę Podstawową
nr 153, uzyskali wspaniałe
wyniki. W turnieju indywidualnym dziewcząt, I miejsce
zajęła Paulina Knyszewska,
a III Alicja Śliwa, wśród
chłopców II miejsce zajął
Bartosz Kucharski. W turnieju drużynowym, dziewczęta
w składzie Paulina Knyszewska i Alicja Śliwa, gładko pokonały mistrzowskie zespoły
z innych dzielnic i wywalczyły Mistrzostwo Krakowa.
W turnieju chłopców, bracia
Bartosz i Maciej Kucharscy
zdobyli Wicemistrzostwo Krakowa. Sukcesy te zapewniły
naszym uczniom awans do
Mistrzostw Małopolski.

Mali piłkarze

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

W

poniedziałek 29 marca, na obiektach "Bronowianki", odbyły się III
Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej. W porównaniu do poprzednich
lat, poziom rozgrywek zaprezentowany przez najmłodszych sportowców
z przedszkoli naszej dzielnicy, podniósł się zdecydowanie. Widać, że wychowawcy dbają o nasze pociechy, także pod względem rozwoju sportowego. Zacięte mecze, prowadzone w atmosferze fair play, przyniosły
sporo emocji przedszkolakom, czego dowodem była spontanicznie okazywana radość, a także łzy, spływające po buziach w razie porażki. Wszystkim przedszkolakom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy występu
w mistrzostwach piłki nożnej i przy okazji serdecznie zapraszamy małych sportowców, i ich rodziców na kolejną IV Olimpiadę Przedszkolaka,
która odbędzie się 14 maja, o godz. 9.30, na obiektach klubu sportowego „Bronowianka”. Wyniki III Mistrzostw Przedszkolaków w piłce nożnej
przedstawiamy na str. 10.
Artur Śliwa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ
W

Wielką Sobotę 3 kwietnia, w słoneczne południe, przed kościołem pw. św. Antoniego w Bronowicach Małych, odbyło się przed kościołem uroczyste poświęcenie pokarmów. Na stołach przykrytych białymi obrusami,
przybyli stawiali koszyki ze święconym, kiedy zabrakło miejsca na stołach, koszyki ustawiano na ziemi. Przed
laty, święcenie w Bronowicach Małych, odbywało się także przed Dworem Infułatów kościoła Mariackiego, albo
u znaczniejszych gospodarzy w Bronowicach, czy też u Tetmajerów, albo nauczyciela bronowickiej szkoły.
Ks. proboszcz Marian Bylica, przywitał licznie zebranych mieszkańców i gości, poświęcił przygotowane pokarmy. W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, prezes Barbara Miszczyk złożyła zebranym życzenia
świąteczne, łamiąc się z nimi poświęconym jajkiem. Następnie rozpoczął się konkurs na najładniejsza pisankę,
organizowany już od 10 lat przez TPB, które zakupiło dla uczestników dyplomy, nagrody i słodycze, fundatorem których była Rada Dzielnicy VI.
Do konkursu przystąpiło 70 dzieci. Jak zwykle najliczniejsi byli uczestnicy w kategoriach: przedszkolaki,
dzieci klasa 1-3, dzieci klasa 4-6. Młodzież z klas gimnazjalnych i liceum zgłaszała się nieśmiało i nielicznie,
ale też była reprezentowana. Przedstawione jury prace, były ciekawe i kolorowe, wykonane estetycznie i samodzielnie przez uczestników, często nawiązywały do tradycyjnych pisanek, co było celem konkursu. Jury
w składzie: Alicja Sułkowska – Dygut, Joanna Dygut, Magdalena Dyras, Ewa Nowak i Barbara Słowikowska,
przyznało nagrody i wyróżnienia. Lista laureatów znajduje się na str. 10.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i za rok zapraszamy znowu.
Barbara Miszczyki

Rozstrzygnięcie konkursu

Poświęcenie pokarmów

Prezes TPB - Barbara Miszczyk, dzieliła się ze zgromadzonymi
jajkiem i dobrym słowem

fot Ilona Stus

Pierwsze zgłaszane pisanki

