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Rada Dzielnicy

SESJA XLV
Na lipcowej, XLV sesji Rady Dzielnicy VI podjęto sześć uchwał, 

w tym uchwałę dotyczącą listy zadań priorytetowych na rok 2011 
(XLV/380/2010), która pokrótce brzmi:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy – druk "Gazety Bronowic-
kiej", materiały promocyjne, umowy z osobami fizycznymi redakcja gaze-
ty, obsługa strony www, kolportaż – 42 450 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy dla JRG  
Nr 3 (nożyce CU 4055 C NCT II do pojazdów nowej konstrukcji), pompa 
PU 30 C z wężem hydraulicznym CORE™ C 10 OU – 55 000 zł; Komisa-
riat Policji IV Komendy Miejskiej Policji (remont zaplecza sanitarno-
socjalnego z wyposażeniem) – 25 000 zł, Straż Miejska o/Krowodrza 
(ulotki samoprzylepne informacyjno-ostrzegawcze) – 2 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola: zakup pomocy dydaktycznych (Przedszkole Nr 38, 77, 82 
i 137 po 1000 zł) – 4 000 zł; SP Nr 50 (zakup książek i wyposażenia 
do biblioteki, sprzętu sportowego i strojów regionalnych oraz organiza-
cja imprez, w tym zakup nagród) – 6 000 zł; SP Nr 93 (zakup książek 
do biblioteki i sprzętu sportowego) – 6 000 zł; SP Nr 153 (zakup ksią-
żek, sprzętu sportowego oraz wyposażenie pawilonu socjalnego w meble  
i sprzęt biurowy, audiowizualny i AGD, organizacja imprez, w tym za-
kup nagród, dzielnicowa Olimpiada 6-latków, zakup strojów regional-
nych, konkurs „Brzechwałki”) – 45 250 zł; Gimnazjum Nr 18 (ZSO Nr 7,  
ul. Złoty Róg) i Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 8, ul. Na Błonie) zakup sprzę-
tu sportowego, książek do biblioteki oraz organizacja imprez, w tym za-
kup nagród - po 4 500 zł; Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 organizacja 
imprez, w tym zakup nagród, sprzętu sportowego - 3 500 zł; ZSGDiGW, 
ul. Lea, organizacja imprez, w tym zakup nagród, wyposażenie sali  
- zakup sprzętu sportowego) – 3 500 zł.

OCHRONA ZDROWIA
Profilaktyka zdrowia: szczepienia przeciwko grypie, szczepienia prze-
ciwko żółtaczce, program profilaktyki raka szyjki macicy, badania wzro-
ku dzieci ze szkół podstawowych – kontynuacja program profilaktyki 
próchnicy u dzieci – 41 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA
Dofinansowanie działalności MDDPS, w tym: „Klub Seniora”, przy ul. 
Zapolskiej: zakupy i wycieczki; „Klub Seniora” przy ul. Balickiej wyciecz-
ki, rehabilitacja, zakupy; „Klub Seniora Niewidomego” przy ul. Bandtkie-
go: zakupy, terapia zajęciowa – 16 000 zł; Pomoc społeczna: projekt so-
cjalny „Szansa”, kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących – 31 500 zł;
Konkurs Ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 000 zł;
dofinansowanie pikniku integracyjnego organizowanego w ramach ob-
chodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajem-
nością – 5 000 zł.

Korzystając z okazji, że zbliża się nowy Rok Szkol-
ny 2010/2011 wszystkim nauczycielom, wychowaw-
com oraz dyrektorom szkół i przedszkoli składam ser-
deczne życzenia, przede wszystkim czerpania satys-
fakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą, a w szczególności 
z sukcesów, jakie będą osiągać.

Bogdan Smok  
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI

Szanowni Państwo,
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KONSULTACJE W DZIELNICY

Czerwcowe spotkanie z mieszkańcami w SP Nr 153, dotyczące Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego dla Bronowic Małych oraz projektu budowy ulicy  
Ks. Truszkowskiego

KULTURA
Imprezy kulturalne Dzielnicy: Dworek Białoprąd-
nicki, Klub „Mydlniki” – dofinansowanie działalności 
(Projekty kulturalne, warsztaty taneczne, festiwale ar-
tystyczne, konkursy, "Bronowicki Karnawał Literac-
ki", "Portrety Bronowickie", uroczystości państwowe, 
inne), osadzenie Chochoła w Rydlówce, Bronowickie 
Zeszyty Historyczno-Literackie, Wielkanoc w Brono-
wicach, Wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzie-
ży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, impre-
za „Dni Bronowic”, Święto ul. Tetmajera, Jubileusz 
40-lecia Klubu Kultury „Mydlniki”, zakup strojów 
krakowskich – 55 000 zł; Krowoderska Biblioteka 
Publiczna – zakupy książek (filia Nr 7, Mydlniki; filia 
Nr 9, Bronowice Nowe: 2 x 3 000 zł) – 6 000 zł.
KULTURA fIZYCZNA I SPORT
Konkurs Ofert – organizacja wypoczynku zimowego 
i letniego dla dzieci i młodzieży – 35 000 zł; Konkurs 
Ofert - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – 
20 000 zł.
SUMA: 426 000 ZŁ
REZERWA: 20 000 ZŁ
RAZEM: 446 000 ZŁ

Pozostałe uchwały:
XLV/381/2010 w sprawie okręgów wyborczych  
w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy VI 
w roku 2010

Radni pozytywnie zaopiniowali okręgi wyborcze  
w Dzielnicy VI Bronowice przedstawione w Zarządze-
niu Nr 1372/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
14.06.2010 r. 

XLV/382/2010 upoważniającą Zarządu Dzielni-
cy VI do wydawania opinii oraz występowania  

z wnioskami w okresie od dnia 5 lipca 2010 r. do 
dnia 25 sierpnia 2010 r.

XLV/383/2010 w sprawie listy zadań powierzo-
nych na rok 2011 w zakresie budowy, moderni-
zacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej in-
frastruktury sportowej i rekreacyjnej

W ramach wyżej wymienionych przyjęto zadanie 
pn.: „Modernizacja i remont boiska i urządzeń sporto-
wych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 153” na kwotę 
29 000 zł.

XLV/384/2010 w sprawie obwodu gimnazjum
Zaopiniowano pozytywnie przebieg obwodu two-

rzonego gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 51, przy ul. Stawowej 179, w skład którego wcho-
dzą następujące ulice: Budrysów, Chełmińska – od nr 
243 do końca, Chmurna, Dzielna, Dziewanny, Hoża, 
Jasnogórska, Lazurowa, Margaretek, Na Polach, Na 
Wyrębę, Nawojowska, Ojcowska, Okrężna, Pasternik 
– numery parzyste, Pejzażowa, Radzikowskiego – nu-
mery parzyste od nr 154 do końca, Słotna, Smętna, 
Sosnowiecka – numery parzyste do nr 16 i numery 
nieparzyste do nr 91, Stawowa numery parzyste od nr 
140 do końca i numery nieparzyste od nr 111 do koń-
ca, Starego Dębu, Stelmachów – nr 175, nr 178, nr 
281, nr 287, Szarotki, Śmiała, Waleczna, Zaborska.

XLV/385/2010 w sprawie budowy Pomnika Stra-
żaka w Krakowie

Ponownie wniesiono o budowę Pomnika Strażaka, 
usytuowanego u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze, 
po usuniętym Pomniku Marszałka Koniewa.

W dniu 24 czerwca, w Szkole Podstawowej Nr 153, 
odbyły się kolejne konsultacje społeczne, w sprawie 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Brono-
wic Małych oraz projektu budowy ulicy Ks. Truszkow-
skiego. Podczas spotkania mieszkańcy zapoznali się  

Bogdan Smok 
przewodniczący  

 Rady i Zarządu Dzielnicy VI

z przepisami i wytycznymi, jakie będą brane pod uwa-
gę, przy sporządzaniu Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla Bronowic Małych. Na szczegółowe py-
tania odpowiadali pracownicy Biura Planowania Prze-
strzennego w Krakowie oraz Kazimierz Bujakowski 

– wiceprzewodniczący Miasta Krakowa.
W drugiej części spotkania mieszkań-

cy zapoznali się z projektem budowy ulicy  
Ks. Truszkowskiego, który został przesła-
ny do zaopiniowania Radzie Dzielnicy VI. 
W toku dyskusji ustalono, iż przed wy-
daniem przez Radę opinii w tej sprawie, 
mieszkańcy złożą na piśmie swoje uwagi  
i propozycje do projektu przebudowy  
ulicy.
Przedłożone uwagi zostały w sposób szcze-
gółowy omówione i przedyskutowane na 
spotkaniu z projektantami, które odbyło 
się w dniu 13 sierpnia, w Zarządzie Infra-
struktury Komunalnej i Transportu. Opi-
nie w sprawie budowy ulicy Ks. Truszkow-
skiego Rada Dzielnicy podejmie na najbliż-
szej Sesji w dniu 31 sierpnia 2010 r.

fo
t.
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Szczegółowa lista zadań priorytetowych na rok 2011, na stronie   
www.dzielnica6.krakow.pl



4

Gazeta Bronowicka
Wspomnienie

Róża Thun opowiadała młodzieży o swoim życiu i pracy 

Bogdan Smok

Ewa Nowak

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, 

że odszedł od nas na zawsze

śp.

GRZEGORZ MARZEC

wspaniały Człowiek, 
Radny Rady Dzielnicy 

VI Bronowice

Żonie i Rodzinie Zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia

składają

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice 

W dniu 11 sierpnia 2010 r. pożegnaliśmy na Cmenta-
rzu Rakowickim Grzegorza Marca, Radnego naszej dzielnicy. 
Był moim przyjacielem, prawdziwym przyjacielem, a w dzisiej-
szych czasach, nie jest łatwo móc o kimś szczerze tak powie-
dzieć. Znaliśmy się niecałe cztery lata i przez ten czas razem 
pracowaliśmy dla naszej dzielnicy, byliśmy w stałym kontak-
cie. Wiedziałam, że jakikolwiek miałabym problem, on zawsze 
miał pomysł, jak go rozwiązać, on zawsze kogoś znał, kto mógł 
pomóc. Taki był Grzesiek. Żył tak szybko, jakby wiedział, że 
ma niewiele czasu, jego życiem można by obdzielić kilka osób. 
Chciał zmieniać, naprawiać otaczającą nas rzeczywistość i na-
prawdę to robił. Swój czas bezinteresownie poświęcał innym. 
On kochał życie i potrafił prawdziwie żyć.
Zawsze radosny, uśmiechnięty, choć czasami ostry w wypo-
wiedziach. 

Straciliśmy naprawdę dobrego, porządnego człowieka. Był 
takim Radnym, jakiego można było sobie wymarzyć. O tym co 
się dzieje w dzielnicy wiedział wszystko, a wiele rzeczy, które 
się działo, było jego udziałem.

Kiedy pod koniec zeszłego roku okazało się, że jest cięż-
ko chory, nikt nie przypuszczał, że tak szybko go utracimy. 
Po wyjściu ze szpitala, przez kilka ostatnich miesięcy do koń-
ca pracował, do końca był aktywny. Miał dalekosiężne plany  
i nadzieję, która nam się udzieliła. Zaczęliśmy wierzyć, że wy-
gra tę walkę. Niestety…

Dzisiaj miałam problem – biorę za telefon i chcę dzwonić do 
Grześka. Razem na pewno coś wymyślimy... Ale jego już nie 

Bywają w życiu każdego człowieka bar-
dzo smutne chwile. Taki smutek towarzyszy mi  
w ostatnich dniach, po śmierci śp. Grzegorza 
Marca, Radnego naszej Dzielnicy, który odszedł 
od nas na zawsze. Odszedł przedwcześnie, w sile 
wieku, u progu kariery samorządowej i politycz-
nej. 

Grzegorz przewodniczył Komisji Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 
był także aktywnym członkiem Komisji Eduka-
cji, Gospodarki Komunalnej oraz Bezpieczeństwa  
i Praworządności. To z jego inicjatywy, przy 
wsparciu Rady Dzielnicy i radnych Miasta Kra-
kowa powstało w Zespole Szkół Budowlanych  
Nr 1, przy ul. Szablowskiego, piękne boisko o 
sztucznej trawiastej nawierzchni, które służyć 
będzie dzieciom i młodzieży oraz młodym spor-
towcom. Odpowiadał też za budowę i moderniza-
cję ogródków jordanowskich, a także nadzorował 
remonty dróg i chodników. Wszędzie „było go peł-
no”, był niespokojną duszą pragnącą zmieniać na 
lepsze otaczającą rzeczywistość…

31 sierpnia br., w kościele pw. św. Wojciecha, przy ul. św. Wojciecha 4, o godz. 7.00, 
 zostanie odprawiona Msza św., w intencji śp. Grzegorza Marca 

Grzegorz na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Żegnaj Grzesiu, mój dobry duchu

ma. Pustka, rozpacz i smutek. Dlaczego właśnie on? Dlaczego tak szybko? Nie pożegnał się, odszedł.
Zapewne w nowym, lepszym Świecie pomaga innym. Widocznie Stwórca uznał, że my już sobie na ziemi 

sami poradzimy. W mojej pamięci pozostanie już na zawsze.
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Aktualności

KOLEJKA DO BALIC 
 – DOBRODZIEJSTWO, CZY DRAMAT 

MIESZKAŃCÓW?

Bogdan Smok

Ewa Nowak

W dniu 15 lipca br. w budynku PLK, przy Pl. Ma-
tejki odbyły się konsultacje społeczne pn „ Budowa 
połączenia kolejowego MPL Kraków – Balice z Krako-
wem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice.”
Mieszkańcy przybyli dość licznie pomimo tego, że kon-
sultacje zaplanowano na środek sezonu urlopowego.

Na wstępie, jeden z mieszkańców zarzucił organiza-
torom konsultacji, że w zawiadomieniu o nich nie po-
dano podstaw prawnych, nie został zachowany trzyty-
godniowy okres na zapoznawanie się z tym projektem 
oraz nie zezwolono na kserowanie fragmentów projek-
tu, tłumacząc się prawami autorskimi. Nie przeszko-
dziło to jednak, w pozwoleniu jednemu z mieszkańców 
na wykonywanie zdjęć projektu.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Kaczmarski, zajmu-
jący się opracowaniem koncepcji w zakresie  ochrony 
środowiska. 
Przygotowano kilka wariantów koncepcji, jednak tyl-
ko dwa budziły zainteresowanie. Projekt nr 1a został 
uznany przez PLK za najlepszy, natomiast mieszkań-
cy w pełni akceptowali wyłącznie projekt nr 1. Różnica 
między nimi polegała tylko na budowie dodatkowego 
toru w wersji 1a.
Wszystkie parametry uzyskane przy obu wersjach  
były takie same. Projekt 1a powoduje jednak, bardzo 
drastyczną ingerencję w tereny prywatne: wywłasz-
czenia i tak już niewielkich powierzchni ogródków, 
budowę murów oporowych naprzeciw okien, do 6 me-
trów wysokości, ekranów akustycznych itp. Niektóre 
budynki są posadowione  za blisko osi torów, niezgod-
nie z przepisami, gdy tymczasem przyszli inwestorzy 
już planują dalsze odstępstwa od tych przepisów.

Mieszkańcy przy realizacji tej inwestycji poniosą 
duże straty, zarówno finansowe, jak i moralne. Zada-
no więc  pytanie inwestorowi, co proponuje dla miesz-
kańców w zamian. Uzyskano informację, że wymianę 
toru klasycznego na bezstykowy, likwidację linii spa-
linowej i ewentualnie ekrany akustyczne, czyli coś, co 
normalnie powinno dawno powstać, poprzez wykona-
nie remontu istniejącej linii.

Kolejnym argumentem inwestora za wybudowa-
niem drugiego toru, było zwiększenie przepustowości 
linii, a więc, według PLK, ograniczenie ruchu samo-
chodowego i eliminacją korków. Bardzo ciekawa teo-
ria, bo już teraz przy tej przepustowości linii, rogat-
ki na ul. Balickiej skutecznie generują korki, a PLK  
w swoim projekcie nie przewiduje budowy skrzyżowań 
bezkolizyjnych, czyli rogatki będą zamykane jeszcze 
częściej.

Jako trzeci argument wymieniono skrócenie cza-
su dojazdu z Dworca Kolejowego do lotniska „aż”  
o 4 minuty.
Nie planuje się również żadnego przystanku w rejonie 
ul. Katowickiej – Zielony Most, czyli nie ma co liczyć 
na to, że w przyszłości Kolej Aglomeracyjna faktycznie 
odciąży komunikację zbiorową z rejonu centrum mia-
sta w kierunku Balic.

Gdy wszystkie te argumenty upadły w dyskusji, 
padł trzeci, którego nie dało się obalić: w przypadku 
remontu jednego toru będzie można drugim puścić 
cały ruch, czyli najpierw należy wydać gigantyczne 
pieniądze podatnika (środki unijne stanowią tylko 
część kosztów inwestycji), zrujnować życie wielu ro-
dzinom i firmom, po to aby w przyszłości, w przypad-
ku awarii lub remontu, móc zamknąć jeden tor. Czy, 
aby nie za wysoka to jest cena za komfort PLK?
Mieszkańcy zarzucili PLK, że zlecona koncepcja po-
wstaje wyłącznie po to, aby można było pozyskać 
środki z Unii Europejskiej, nie zaś dlatego, aby inwe-
stycja ta, była potrzebna i logicznie uzasadniona. Są 
pieniądze do wzięcia, trzeba tylko dorobić to tego fak-
tu ideologię. Jeszcze przed rozpoczęciem tej inwesty-
cji wiadomo, że kolejka będzie musiała być dotowana, 
czyli dożywotnio każdy z nas będzie musiał opłacać 
chybiony pomysł kolejarzy.
Inwestycja jest kompletnie aspołeczna, traktuje miesz-
kańców przedmiotowo, zabiera im komfort życia, któ-
ry nawet w powstającym Studium Uwarunkowań dla 
miasta Krakowa jest wymieniany, jako priorytet, szko-
dzi działającym firmom, nie dając nic w zamian.

Kolej na tym odcinku dysponuje pięcioma torami  
które, według obserwacji mieszkańców nie są w pełni 
wykorzystane, bo ruch na nich jest niewielki. Tymcza-
sem PLK chcą dobudować dodatkowy tor, przesuwając 
się o kilka metrów w pobliże istniejących zabudowań.
Wszyscy mieliśmy wrażenie, że konsultacje te zostały 
tylko po to zwołane, żeby „odfajkować” wymóg unijny, 
wszystko i tak już jest przesądzone. Dyrektor  biura 
projektowego z Lublina, przygotowującego tę inwesty-
cję, niezbyt zresztą uprzejmy, powiedział w przypływie 
emocji, że i tak inwestycja będzie budowana w opar-
ciu o „spec ustawę”, czyli nikt nikogo nie będzie pytał,  
tylko wchodzi i wywłaszcza. Przedstawiciel tego biura 
stwierdził również, że nie był w terenie, tylko swój pro-
jekt oparł na wiedzy teoretycznej w wersji papierowej.

Kolejną istotną sprawą jest to, że na tym samym 
obszarze planuje się przebudowę linii E 30 i kolejki do 
Balic. Nie opracowuje się tego jednak, jako jeden pro-
jekt, tylko jako dwa odrębne. Na pytanie mieszkań-
ców o cel takiego działania, otrzymano odpowiedź, że 
Unia musi dokładnie wiedzieć, czy środki są właściwie 
wykorzystane dla obu tych inwestycji, czyli mówiąc 
wprost, nie można budować  równocześnie obu linii, 
bo urzędnik w Unii Europejskiej nie będzie wiedział, 
czy dany tor budowano ze środków na E 30, czy na 
kolejkę, więc będzie problem z zaksięgowywaniem wy-
datkowanych środków. Inwestor przyznał tym samym, 
że uważa urzędników unijnych za niezbyt rozgarnię-
tych. Czy nie jest jednak tak, że robiąc dwie oddzielne 
inwestycje można więcej zarobić? 
Szkoda tylko, że kosztem obywateli tego miasta.

Ewa Nowak 
Członek Zarządu Rady Dzielnicy VI
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W dniach 24-25 lipca br., w ramach tegorocz-
nej Juliady odbyły się turnieje finałowe piłki nożnej 
na boisku przy Centrum Rozwoju Com-Com Zone. 
W finałach wzięły udział cztery drużyny, reprezentu-
jące cztery dzielnice Krakowa, w dwóch kategoriach 
wiekowych: w sobotę 24 lipca, grupa młodsza (rocz-
niki 1999-2001), a w niedzielę 25 lipca, grupa starsza 
(roczniki 1997-1998). Rywalizację w grupie młodszej 
wygrała drużyna Ośka Young Team, 2 miejsce zajął 
Real Prokocim, 3 miejsce Inter Jadwiga i 4 miejsce 
KS Bronowianka. Dzielnicę VI i Bronowiankę w tej ka-
tegorii wiekowej reprezentowali: Jakub Ormian, Szy-
mon Sołtys, Łukasz Szumiec. W drugim dniu zma-
gań wysokie 2 miejsce zajęła drużyna KS Bronowian-
ka, która uległa tylko zespołowi z Oświecenia, 3 miej-
sce przypadło w udziale zespołowi Inter Jadwiga, 4 
miejsce Bieżanów. Drużyna Bronowianki wystapiła w 
składzie: Paweł Skrzypek, Kamil Lubach, Marek Bo-
ruta, Sebastian Lalik oraz Dawid Żaba. Trenerem obu 
drużyn Bronowianki był Sebastian Lutak.

JULIADA' 2010

Michał Wołoch – pięciokrotny medalista Polski  
w judo, wieloletni zawodnik krakowskiej „Wisły”, tre-
ner kadry na szczeblu wojewódzkim. Związany z Bro-
nowicami, w których się wychował. Jak sam mówi, 
„zatoczył koło” powracając po latach do swojej szko-
ły podstawowej, w której stworzył Uczniowski Klub 
Sportowy „Ninja”. 

– Dlaczego judo?
– Z bardzo prostej przyczyny. Mój ojciec był trene-
rem judo, w związku z czym od najmłodszych lat 
biegałem po macie między zawodnikami. Później 
przyszedł czas na poważne treningi i tak zacząłem 
trenować u ojca w grupie. Wiele lat byłem związany  
z „Wisłą”, gdzie spędziłem osiemnaście lat.

BYĆ JAK TRZCINA
Drużyna Bronowianki otrzymuje medale za zajęcie 2 miejsca

Akademickie Mistrzostwa Polski, na macie od lewej Michał Wołoch

Drużyna Bronowianki w czerwonych strojach (rocznik 97/98)
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Byłem pięciokrotnym medalistą Mistrzostw Polski  
w latach 1998 – 2003, w tym Mistrzem Polski indy-
widualnie. Na tym turnieju otrzymałem także puchar 
dla najlepszego technicznie zawodnika Mistrzostw. Na 
swoim koncie mam też starty w reprezentacji narodo-
wej.

Kiedy rozpocząłem studia na Wydziale Marketingu 
i Zarządzania na AGH, nie dałem rady połączyć tego  
z codziennymi, wielogodzinnymi treningami. Brako-
wało jednak tej dyscypliny sportowej i tak, po dru-
gim roku zrodził się pomysł utworzenia uczniowskiego 
klubu sportowego, w którym mogłyby trenować dzie-
ci i młodzież, a ja miałbym możliwość realizować się 
jako trener i wychowawca. Ciekawostką jest stereotyp 
jakim czasem określa się sportowca: że sport zabija 
intelektualnie, że ogranicza. A ja chciałem pokazać 
moim młodym podopiecznym, że jest inaczej: skoń-
czyłem wspomniany wyżej kierunek i uzyskałem tytuł  
magistra inżyniera, a obecnie jestem na trzecim roku 
prawa na Krakowskiej Akademii. Tak więc, jak widać 
można mieć sukcesy w sporcie i równocześnie rozwi-
jać się intelektualnie. Sport pomaga też w dorosłym 
życiu: uczy pracowitości, systematyczności i odpor-
ności na stres, zwiększa więc szansę na osiągnięcie  
w przyszłości sukcesu zawodowego.

– Judo to jedna ze wschodnich sztuk walki, na 
czym dokładnie polega?
– Judo, jako sztuka walki wywodzi się z Japonii. Ge-
neralnie walka polega na obaleniu przeciwnika na 
plecy. Im skuteczniejsza jest wykonana technika, tym 
wyższa ocena sędziów. Walkę można prowadzić w po-
zycji stojącej rzucając przeciwnika na plecy, ale też  
w parterze poprzez przytrzymanie go, albo zmuszenie 
do poddania się.
Nie ma w tej dyscyplinie uderzeń, nie ma kopnięć. 
Cała walka polega na kontakcie z przeciwnikiem, od-
powiednim ustawieniu się i wykonaniu skutecznej 
techniki.

– Jest to czysta dyscyplina sportowa, czy ma pod-
budowę ideologiczną albo duchową?
– Jako sztuka walki wywodząca się ze wschodu z pew-
nością zawiera elementy filozofii wschodu, ale nie jest 
to podbudowa duchowa, tym bardziej ideologiczna. 
Nie prowadzimy żadnych medytacji, jedynie przed 
walką jest moment koncentracji, koniecznej w każdej 
dyscyplinie sportu. Są natomiast określone zasady, 
które powstały na samym początku, kiedy w Japonii 
powstawały zręby judo, jako dyscypliny sportowej. 
Jedna z nich, to ”jak najwięcej powszechnego dobra”, 
jest też zasada, „minimum wysiłku a maksimum efek-
tu”, czyli wykorzystać siłę przeciwnika, wykorzystać 
jego ruch, jednocześnie samemu wkładając jak naj-
mniej energii. Tak się ustawić, żeby jego ruch spowo-
dował, jego upadek. Jest też taka mądrość wschodu: 
„ Dęby padają, bo się nie uginają, zaś trzciny stoją”. 
Trzciny na wietrze falują, są elastyczne. Chodzi wła-
śnie o taką elastyczność w walce, umiejętność poru-
szania się i zejścia z linii ataku.

– Jaka jest droga „kariery” w judo?
– Rozróżniamy dwa rodzaje stopni, stopnie uczniow-
skie tzw. kyu i stopnie mistrzowskie, które nazywają 
się dan. Początkujący zaczynają treningi bez żadnych 
stopni, ale stosunkowo szybko zdają egzamin na biały 

pas, czyli 6 kyu, bo stopnie uczniowskie idą od naj-
wyższego do najniższego, odwrotnie niż stopnie mi-
strzowskie. Egzamin na biały pas dotyczy rzeczy pod-
stawowych takich jak pady i przewroty, ale właśnie 
wtedy zdający muszą znać wspomniane wyżej zasady. 
Kolejne pasy to: żółty, pomarańczowy, zielony, niebie-
ski i najwyższy, brązowy, czyli 1 kyu. Poza tym każ-
dy egzamin, oprócz tego na biały pas wymaga już za-
demonstrowanie większych umiejętności, takich jak 
rzuty przez biodro, czy bark. 

Od 3 kyu, aby przystąpić do egzaminu na kolejny 
pas występuje wymóg wygranych walk na poziomie 
ogólnopolskim, trzeba mieć określoną liczbę punktów 
zdobytych w walkach i wtedy dopiero można przystą-
pić do egzaminu. Inaczej jest w przypadku egzaminu 
na czarny pas – stopnie dan. Tu egzamin jest inny 
niż w przypadku pasów uczniowskich. Polega na wy-
konaniu wszystkich rzutów wymaganych od żółtego 
pasa do brązowego, a następnie wykonaniu Nage-No-
kata, czyli zestawu technik wykonanych w określony 
sposób, na całym świecie tak samo, gdzie ważny jest 
każdy krok. Taki rodzaj współpracy z partnerem, jak 
w tańcu. Każdy krok musi być dokładnie wykonany, 
w taki sposób, jak jest przewidziany.
Pierwsze pasy są czarne, dopiero od 6 dana jest pas 
biało-czerwony, a 9 i 10 dan to pas czerwony.

– Kto decyduje o przystąpieniu do egzaminu na 
kolejny pas i czy są granice czasowe, czy zależy 
to od zdolności indywidualnych?
– Przede wszystkim zależy od zdolności indywidual-
nych, ale jest pewne minimum czasowe, które jest 
potrzebne nawet dla najbardziej zdolnych, do opano-
wania określonej ilości nowych technik. Stopień jest 
uzależniony też od wygranych walk i zebranych punk-
tów, na co również potrzeba czasu.
Jeśli chodzi o decydowanie o gotowości zawodnika do 
kolejnego egzaminu, wychodzi to od szkoleniowca, ale 
zwłaszcza wśród starszych dzieciaków jest to na zasa-
dzie „ trenerze kiedy możemy zdawać?”. Wtedy mówię 
dobrze, zobaczymy, jak wyglądają twoje techniki, czy 
jesteś gotowy. Jest to ważny element w procesie tre-
ningowym i wychowawczym młodego zawodnika.

– Jaki jest najwyższy stopień mistrzowski?
– W Polsce 8 dan. To naprawdę wysoki stopień i mało 
kto go ma. A w ogóle to 12 dan. Ja mam 1 dan.

– Na początku rozmowy wspomniał Pan o pomyśle 
stworzenia uczniowskiego klubu sportowego, jaki 
zrodził się po drugim roku studiów. Udało się go 
zrealizować?
– Na początku nie było łatwo. Miałem pomysł, ale nie 
miałem możliwości. Dopiero dzięki pomocy Jana Hryń-
czuka - dyrektora SP 153, której jestem absolwentem 
udało się go zrealizować i klub funkcjonuje od 2005 
roku. Dostaliśmy salkę, którą mogliśmy odpowiednio 
przystosować do judo. Na stałe rozłożyć maty i zrobić 
odpowiednie zabezpieczenia. Jest to przewaga  nad 
innymi klubami uczniowskimi, które dysponują sa-
lami, gdzie w ciągu dnia prowadzone są inne zajęcia, 
a tylko na czas treningu rozkłada się maty. My mieli-
śmy ten komfort, że mogliśmy liczyć na przychylność 
dyrektora, bardzo zainteresowanego naszą działalno-
ścią. Głównym celem mojej działalności było to, by 
dzieciaki miały możliwość rozwoju przez wychowanie 
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sportowe, a nie tylko czas spędzały przed kompute-
rem, czy włócząc się po podwórku. Nie chodzi o to, 
by robić z nich od razu mistrzów olimpijskich, choć 
kto wie, może i wśród nich są tacy. Jest kilku zdol-
nych dzieciaków, które jak tylko będą chciały, mogą 
wiele osiągnąć. Już teraz mamy trzech zawodników w 
kadrze wojewódzkiej. Jeździmy na zawody i odnosimy  
w nich swoje małe sukcesy. Liczę na dalszy rozwój 
klubu, taka aktywność i zwycięstwa mobilizują za-
wodników i pomagają w dalszej pracy. Sądzę, że w na-
szej działalności zawsze możemy liczyć też na pomoc 
Rady Dzielnicy VI, w tym jej przewodniczącego, Bog-
dana Smoka, który w przeszłości trenował judo. 

– Plany wakacyjne?
– Jadę do Gródka nad Dunajcem z kadrą wojewódzką, 
jako trener. Osobiście jest to dla mnie wyróżnienie. 
Zabieram tam trzech naszych zawodników. Obozy ta-
kie charakteryzują się dużym urozmaiceniem. Okolice 
umożliwiają treningi nie tylko w sali, na macie, ale  
i w plenerze. Liczne biegi terenowe i pływanie na kaja-
kach dobrze wpływają na ogólną kondycję. Ale ważne 
są też plany powakacyjne – od nowego roku zaprasza-
my do nas wszystkich zaintersowanych tą dyscypliną 
sportu, zwłaszcza chłopców i dziewczynki z Bronowic, 
z klas I do VI. 

CO NOWEGO W DZIELNICY
W tym roku Rada Dzielnicy doposażyła ogródek 

na os. Widok w jedno dodatkowe duże urządzenie do 
wspinaczki. Na ul. Tetmajera (na zdjęciu) powstał nowy 
ogródek z urządzeniami linowymi. Na terenie dzielnicy 
jest stanowczo za mało tego typu miejsc. Nie powstają 
one na nowo budowanych osiedlach, gdzie jest duże 
zapotrzebowanie. Rada Dzielnicy ma w planie budowę 
nowych ogródków jordanowskich, jednakże ze wzglę-
du na skromne środki finansowe i skąpą ilość tere-
nów gminnych, nadających się do tych celów, jest to 
utrudnione.

Rada i Zarząd Dzielnicy VI z ogromną radością 
pragnie poinformować mieszkańców o kolejnym eta-
pie prac przy budowie Orlika 2010. 
Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 
rozpoczęto już jego realizację. 
Jak informują wykonawcy robót, całość obiektu, czy-
li boisko z nawierzchnią trawiastą oraz boisko wielo-
funkcyjne do gier zespołowych (siatkówka, koszyków-
ka) ma być oddana do użytku do końca października 
tego roku.

rozmawiała Ilona Stus

[e.n.] [art]

Na treningu

Ogródek z urządzeniami linowymi, przy ul. Tetmajera Na terenie ZSO Nr 8, rozpoczęto budowę Orlika 2010 
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator Co, Gdzie, Kiedy

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 Strze-
chą 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.

KLUB KULTURY "MYDLNIKI" 
OD WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA BR. 

ZAPRASZA NA ZAJĘCIE W ZAKRESIE:

BADANIA PROFILAKTYCZNE

W tym roku bezpłatne świadczenia zdrowotne dla 
mieszkańców naszej dzielnicy obejmują również  
program profilaktyki raka piersi (mammografia u kobiet 
od 40. roku życia).

Realizatorem programu jest DIAGAMMED -  
Pracownia rentgenowska, Kraków, ul. Wiślna 9/2,  

tel. 12 421 89 51.

Program realizowany jest do 20 października 2010 r. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
Zachęcam mieszkanki naszej dzielnicy do wzięcia udziału  
w powyższych badaniach profilaktycznych.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -  
PEDAGOGICZNA NR 2 W KRAKOWIE

Nasza Poradnia obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z tere-
nu Krowodrzy (Dzielnica IV, V, VI, VII ). Jest placówką publiczną 
wydającą opinie honorowane przy sprawdzianach po szkole pod-
stawowej i egzaminach dla uczniów kończących gimnazjum oraz 
zdających maturę.
Poradnia zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logo-
pedów, którzy oferują pomoc  dzieciom, młodzieży i ich rodzinom  
w zakresie:

wczesnych zaburzeń rozwojowych•	
trudności szkolnych•	
problemów adaptacyjnych, emocjonalnych i wychowaw-•	
czych
trudności komunikacyjnych i społecznych•	
problemów w funkcjonowaniu rodziny•	
wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu•	

Nasi specjaliści prowadzą: indywidualne i grupowe zajęcia m. in. dla 
uczniów z problemami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczy-
mi oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów, rodziców, i nauczycieli.
Prowadzone są również konsultacje, terapia rodzinna oraz trening 
metodą biofeedback.
Przy Poradni działa Zespół Orzekający, który orzeka o potrzebie na-
uczania indywidualnego, potrzebie kształcenia specjalnego i potrze-
bie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Nasza Poradnia systematycznie współpracuje z innymi placówkami 
i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny oraz podejmuje 
różnorodne inicjatywy w środowisku lokalnym i regionalnym.
Nasze usługi są bezpłatne i nie wymagamy skierowań. 

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Poradni znajdą Państwo 
na naszej  stronie internetowej www.poradnia2krakow.pl lub  
w placówce przy ul. Siewnej 23 d w Krakowie tel. (12) 415-69-68.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poradnia Psycho-
logiczno–Pedagogiczna Nr 2 organizuje II Meeting Edukacyjny  
w dniu 20.10.2010 w godz. 10.00 – 14.00.  Wydarzenie to będzie 
adresowane głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z dziel-
nicy Krowodrza.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli krakowskich uczelni wyż-
szych. Przewidujemy udział i prezentacje ofert edukacyjnych tych-
że uczelni. W imprezie udział  wezmą również Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP, Wojewódzki Urząd Pracy, firma Monster 
Worldwide (zawiadująca portalem internetowym poświęconym po-
radnictwu karierowemu) i przedstawiciele szkół pomaturalnych. 
Uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych porad ukie-
runkowanych na trafne planowanie swojej przyszłości zawodowej. 
Swoją ofertę adresujemy również do młodzieży poszukującej pracy.

Szkółka Tenisa Stołowego w KS „Bronowianka”
ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT 
na zajęcia w roku szkolnym 2010/2011

Nasze zajęcia:
- prowadzą profesjonalni trenerzy, instruktorzy i mistrzowie 

 tenisa stołowego
- dwa razy w tygodniu w 6-8 osobowych grupach w godzinach: 

8:00-9:30, 12:30-14:00, 14:00-15:30, 18:00-19:30
- w ośrodku Kadry Narodowej i Ekstraklasy Kobiet w tenisie 

stołowym przy ul. Zarzecze 124 A (obiekty KS „Bronowianka”)

Informacje i zapisy:
e-mail: magdagorowska@op.pl 

tel. 511299710

Klub Sportowy „Bronowianka”  
otwiera szkółkę piłkarską  

dla chłopców urodzonych w 2001 roku i młodszych.
Zapisy wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00 w pokoju nr 8  

/parter/ w klubie ul. Zarzecze 124a.

Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
• Klubu Dziecięcego „Puchatek” (w ofercie m.in. zajęcia plastycz-
ne, muzyczne, w pracowni komputerowej, szeroki program edu-
kacyjno-wychowawczy i rekreacyjny)
• Kursów gry na instrumentach (gitara, fortepian, instrumenty 
dęte, akordeon i in.)
• Pracowni plastycznej, komputerowej i siłowni.
Ponadto oferujemy nowe formy działalności:
• zajęcia Fitness- Sylwetka
• zajęcia z samoobrony Krav-Maga
• weekendowe poranki dla dzieci
Zapraszamy też do współpracy z zespołami:
Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”, Kapelą Ludową „Mydlnicza-
nie” oraz Chórem „Schola Cantorum Mydlnicensis”.
Polecamy również stałe cykle imprez artystycznych i spo-
łeczno-kulturalnych:
„Poranki z muzyką klasyczną”
„Bardowie i Poeci”
„Bronowickie Portrety”.
Informacje: ul. Balicka 289, tel. (12) 637-97-12 
(w godz. 12.00 - 20.00). Zapisy na sezon kulturalny 2010/2011 
odbywać się będą od 3 września br. w godz. 15.00 - 20.00

Alicja Gackiewicz
wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy VI
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

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. Bernadetta Blak

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) średniowieczna machina do miotania pocisków lub 

urządzenie wyrzucające fotel, lub kabinę samolotu 
w razie awarii

7) przeciwieństwo dobra
9) rodzaj łopatki
11) nadawane wasalowi
13) np. drugi plan
14) Margaret …., firma kosmetyczna
15) przekracza granice bezczelności
17) na nim czekasz na pociąg
19) wbijana w styropian
20) kraj z Islamabadem
22) rzezimieszek
25) spalinowa lub ręczna
26) po podstawówce
27) rodzaj wełny
28) stolica Polski
32) czasem rzednie przy nim mina
33) do gotowania na parze
34) na drodze, może być wzmożony
35) nie jedna na spódnicy
37) postawiony ku chwale lub pamięci
39) na czubku choinki
40) powieść Ibsena
41) gromada stawonogów
42) łam
43) na nią został zesłany Napoleon
44) do jego krainy trafiła Dorotka
46) np. zdrowia
47) z krzyżem w Tatrach

PIONOWO: 
1) dawna broń 
2) pracuje w polu
3) chroni od deszczu
4) słodkowodna ryba
5) badanie diagnostyczne w kierunku zakażeń 

paciorkowcami
6) w dziejach Ziemi
7) pracuje w sercu
8) podpora, fundament
10) heretyk
12) trasa zjazdowa dla narciarza
16) płyn
17) biega za piłką na boisku
18) software
19) wiosło
21) wszechświat
23) coraz rzadziej używana do zapalania
24) usamodzielnienie się dam
25) porzerzenie linii
29) hiszpański bohater w masce
30) zbiór wysp położonych blisko siebie
31) miejsce handlu potocznie
36) można zobaczyć go w cyrku
38) np. ślepa
39) szczelina
45) podzieliła się z Adamem jabłkiem
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Magdalena Walas

WAKACYJNIE I SPORTOWO
Wakacje w mieście, dzień za dniem przed komputerem, nuda, ale nie w dzielnicy Bronowice. Po raz ko-

lejny wraz z końcem roku szkolnego, ruszyła akcja „WAKACJE NA SPORTOWO”, organizowana przez Radę 
Dzielnicy VI oraz KS Bronowiankę. Dzieci i młodzież z tych terenów spędzające wakacje w Krakowie, mogły 
przyjść na obiekty wspomnianego klubu i brać udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych prowadzonych 
przez wyszkoloną i doświadczoną kadrę. 

W tym roku, postawiliśmy na wyjścia z obiektów i spędzanie czasu wolnego na powietrzu. Niejednokrotnie 
byliśmy gośćmi Parku Jordana, gdzie młodzi fascynaci piłki nożnej mogli zmierzyć się na boisku z nieco star-
szymi kolegami. Inni uczestniczyli w organizowanych podchodach, biegach, skokach, a także w zabawie na 
jakże znakomitych przyrządach znajdujących się na placach zabaw. Odwiedziliśmy Kopiec Piłsudskiego, gdzie 
dotarliśmy pieszo i spędziliśmy czas na pikniku oraz grach i zabawach z piłką. Niestraszne nam były w tym 
dniu ulewy, mimo iż aura nas nie oszczędziła, my spędziliśmy fantastycznie czas. 

Byliśmy również nad zalewem, w podkrakowskim Kryspinowie, gdzie dzieci mogły zaczerpnąć kąpieli,  
a także "wyżyć się" na prowadzących zajęcia za wszystkie nakazy, nikt z kadry, w tym dniu nie był suchy. Nie-
opodal leżący Park Decjusza, służył nam za miejsce spotkań i teren, gdzie można się schować przed słońcem, 
a jednocześnie być na powietrzu. 

W hali Bronowianki, dzieci mogły skorzystać z basenu, organizowane były turnieje, najczęściej piłki nożnej, 
unihokeja, przeróżne konkursy oraz zabawy w dmuchanym basenie, które przynosiły dużo radości. Mamy na-
dzieję, że już za rok spotkamy się znowu i pokażemy, że można fajnie spędzić wakacje w mieście.

Akcja Wakacje na sportowo trwała do 15 lipca, na zakończenie dzieci dostały drobne upominki oraz zostały 
poinformowane, że rusza akcja „Mój trener, mój przyjaciel”, która trwać będzie do końca wakacji w godzinach 
9-13 na terenie KS Bronowianka, a z początkiem roku szkolnego zostanie przeniesiona do szkoły podstawowej 
nr 153 i będzie prowadzona w godzinach 14-18. Serdecznie zapraszamy na zajęcia wszystkie dzieciaki.


