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Rada Dzielnicy

SESJA XXX
Dnia 23 kwietnia br. radni spotkali się na XXX sesji Rady Dzielni-

cy VI. Podjęto pięć uchwał, w tym uchwałę o przyjęciu sprawozdania 
z działalności Zarządu Dzielnicy VI Bronowice w roku 2008 (uchwała nr 
XXX/271/2009). Tym samym obecny Zarząd otrzymał absolutorium. 
Rok 2008 był drugim, pełnym rokiem kalendarzowym działalności Zarządu w V ka-
dencji Rady Dzielnicy VI Bronowice. Zarząd wykonywał swoje zadania w składzie, któ-
ry został ustalony podczas I sesji Rady Dzielnicy VI w dniu 12 grudnia 2006 roku:
Przewodniczący, Bogdan Smok: organizacja pracy Rady i Zarządu, reprezentowanie 
Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny i finansowy nad reali-
zacją 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 prze-
budowy ulic, prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, infrastruktury komu-
nalnej, problematyki zagospodarowania architektoniczno - urbanistycznego, regulacji 
stanów prawnych, dzierżaw, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowi-
ska, 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 kultu-
ralnych;
Członek Zarządu, Piotr Wiroński: nadzór nad realizacją zadań z zakresu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, informacji i łączności z mieszkańcami.

Zarząd Dzielnicy VI, jako organ wykonawczy realizował zgodnie ze Statutem Dziel-
nicy swoje zadania: przygotowywał projekty uchwał Rady, wykonywał lub nadawał 
bieg uchwałom Rady, występował z wnioskami oraz wydawał opinie w ramach upo-
ważnienia Rady, przygotowywał projekty planów finansowych wydatków Dzielnicy,  
realizował plan rzeczowo - finansowy wydatków Dzielnicy, przedstawiał Radzie wnio-
ski dotyczące realizacji zadań priorytetowych i powierzonych, zapewniał obieg infor-
macji między organami Dzielnicy i Miasta oraz mieszkańcami Dzielnicy, opracował 
roczne sprawozdanie z działalności Zarządu, umożliwiał radnym Miasta Krakowa,  
wybranym z terenu Dzielnicy VI, pełnienie dyżurów w siedzibie Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI. W roku 2008 dyżury pełnili radni Miasta: Marta Patena, Agata Tatara,  
Wojciech Hausner oraz Bartłomiej Kocurek.
Członkowie Zarządu Dzielnicy VI pełnili również dyżury, podczas których byli 
przyjmowani mieszkańcy zwracający się z istotnymi dla nich sprawami.
W roku 2008 odbyło się 55 posiedzeń Zarządu, podjęto 46 uchwał, w tym 39 uchwał 
delegujących przedstawicieli Dzielnicy do różnych komisji. 7 uchwał to opinie  
i wnioski.

Członkowie Zarządu oraz radni wydelegowani przez Zarząd na mocy upoważnienia 
do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania określonych zadań brali udział 
w spotkaniach, których celem były problemy interwencyjne oraz koordynowanie 
bieżących działań Dzielnicy we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 
i instytucjami. Radni byli też delegowani do: komisji konkursowych wybierających 
dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Dzielnicy, komisji odbiorów 
robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych 
na obszarze Dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych  
i powierzonych Dzielnicy, komisji przygotowujących porozumienia negocjacyjne 
dotyczące realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, komisji 
powołanych w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym.
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VI reprezentował Radę na zewnątrz, nadzorował 
merytoryczno-finansowe wykonanie zadania „Komunikacja z mieszkańcami” i rozdy-
sponowanie środków finansowych na funkcjonowanie Biura Dzielnicy.
Ponadto Zarząd Dzielnicy VI Bronowice wydał opinie oraz wnioskował w spra-
wach merytorycznych: w sprawie inwestycji pn. „Budowa wodociągu z przyłączami  
w ul. Peipera - Witkiewicza” w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych; w spra-
wie uregulowania stanu prawnego i ustanowienia zarządcy ulic: Sołtysa Dytmara 
 i G. Zapolskiej; w sprawie linii tramwajowych obsługujących pętlę Bronowice Małe, 
 w sprawie prawa trwałego zarządu działki (wniosek SP 138); w sprawie zmiany spo-
sobu użytkowania garażu przy ul. Zarzecze, w sprawie prawa trwałego zarządu dział-
ki (wniosek P. 38); w sprawie stref taryfowych dla przewozów taksówkami osobowymi 
na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W roku 2008 Zarząd przygotował 111 projektów uchwał. Były to: wnioski do Budżetu 
Miasta, projekty w sprawach planowania i realizacji wydatków Dzielnicy, projekty 
w sprawach planowania i realizacji zadań priorytetowych i powierzonych, projekty 
dotyczące opinii i wniosków w sprawie warunków zabudowy, zamierzeń inwestycyj-
nych, zagospodarowania przestrzennego, organizacji ruchu komunikacyjnego, dzier-
żaw, projekty w sprawach organizacyjnych np. zmiany w komisjach, powoływanie  
i odwoływanie komisji.
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Rada Dzielnicy
Zarząd wykonywał lub nadawał bieg uchwałom podejmowanym 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice. Uchwały zostały skierowa-
ne poprzez Kancelarię Rady Miasta i Dzielnic Krakowa do wła-
ściwych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa lub jednostek Mia-
sta, które je zrealizowały, bądź zajęły merytoryczne stanowiska 
we wnioskowanych sprawach. W roku 2008 Rada Dzielnicy VI 
podjęła 112 uchwał na 13 sesjach.

Realizacja wydatków Dzielnicy VI
Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Dzielnicy Zarząd realizo-

wał wydatki Dzielnicy. Środki w wysokości 50 000 zł umiesz-
czone były w Budżecie Miasta Krakowa - zadanie pn. „Obsługa 
Dzielnic”.

Plan rzeczowo – finansowy wydatków Dzielnicy został przyję-
ty Uchwałą Nr XV/149/08 Rady Dzielnicy VI z dnia 24 stycznia 
2008 r.

Rada Dzielnicy VI Uchwałą Nr XXIV/227/2008 z dnia  
23 października 2008 r., w sprawie zmiany w planie rzeczo-

wo-finansowym, dokonała przeniesienia środków pomiędzy 
poszczególnymi paragrafami oraz Uchwałą Nr XXIV/228/2008 
w sprawie wniosku o zmianę w Budżecie Miasta Krakowa na 
rok 2008 obniżyła o 3 700 zł wysokość środków na zadanie 
„Obsługa Dzielnic” z jednoczesnym ich przeznaczeniem na za-
danie pn. „Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy”.

Po dokonaniu wnioskowanych zmian w Budżecie Miasta 
kwota przeznaczona na realizację w roku 2008 wydatków 
Dzielnicy VI wynosiła ostatecznie 46 300 zł. Kwota wykonania 
- 46 001,44 zł tj. 99.4 %. Średnie wykonanie na wszystkich 
dzielnicach zadania „Obsługa Dzielnic” w roku 2008 wynosiło 
94,5%. W dzielnicy VI wyniosło ono 99,4%.

Realizacja wydatków obejmowała: opłaty związane z utrzy-
maniem biura (media, eksploatacja, sprzątanie, energia), opłaty 
pocztowe i telefoniczne, zakupy bieżące: materiałów biurowych 
i eksploatacyjnych, wyposażenia, kwiatów, środków czystości 
oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracownika biura. 

Pozostałe uchwały, podjęte na ostatniej sesji to:
XXX/267/2009 w sprawie zmian na liście zadań 
priorytetowych na rok 2009
Z listy zadań priorytetowych na rok 2009 w zakresie 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wycofa-
no zadanie pn. „Likwidacja dzikich wysypisk śmieci” 
na kwotę 7 000 zł. 
Kwotę z wycofanego zadania przekazano na zadania: 
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowi-
ska pn. „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogród-
ków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz 
z małą architekturą” – 6 300 zł. O pozostałą kwotę 
700 zł, zwiększono środki przeznaczone na zadanie 
z zakresu administracji publicznej pn. „Remont tablic 
informacyjnych”.
XXX/268/2009 w sprawie zmiany nazw zadań po-
wierzonych na rok 2009 z zakresu prac remonto-
wych dróg, chodników i oświetlenia
Na liście zadań powierzonych na rok 2009 w zakre-
sie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia 
zmieniono nazwy następujących zadań: „ul. Balic-
ka - remont chodnika, kontynuacja” na „ul. Balicka  
- remont ulicy, kontynuacja; „ul. Zapolskiej - remont 
chodnika, kontynuacja” na „ul. Zapolskiej - remont 

ulicy, kontynuacja; „ul. Przybyszewskiego - remont 
chodnika” na „ul. Przybyszewskiego - remont ulicy, 
kontynuacja.
XXX/269/2009 w sprawie zmiany zadania priory-
tetowego na rok 2009 z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego
Zmieniono zakres zadania pn.: „Oznakowanie 
samochodów policyjnych - Komisariat Policji IV” na 
„dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych - 
Komisariat Policji IV”. Kwota 8 000 zł pozostała bez 
zmian.
XXX/270/2009 w sprawie wydania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych
Radni pozytywnie zaopiniowali wydanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii B i C  
tj. o zawartości alkoholu powyżej 4.5% do 18% oprócz 
piwa i powyżej 18% w sklepie spożywczo-monopolo-
wym zlokalizowanym przy ul. Głowackiego.

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Dzielnicy VI w roku 2008
Uchwalony Uchwałą Nr XV/149/2008 z dnia 27.01.08 r., zmieniony uchwałami Nr: XXIV/227/2008 i XXVI/228/2008 z dnia 
23.10.08 r.

Wyszczególnienie Plan Wykonanie zł Wolne Wykorzystanie w %
Składki na ubezpieczenie społeczne 640,00 634,92 5,08 99,2
Składki na fundusz pracy 105,00 102,41 2,59 97,5
Wynagrodzenie bezosobowe 4 200,00 4 180,00 20,00 99,5
Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 7 551,10 48,90 99,3

Zakup energii 10 800,00 10 749,97 50,03 99,5

Zakup usług remontowych, naprawy
 i konserwacja sprzętu

1 300,00 1 237,08 62,92 95,1

Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 897,86 102,14 99,1

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 2 400,00 2 400,00 0,00 100

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 5 500,00 5 500,00 0,00 100

Podróże służbowe krajowe 555,00 555,00 0,00 100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 200,00 1 193,10 6,90 99,4

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów  i licencji

0,00 0,00 0,00 ––

RAZEM 46 300,00 46 001,44 298,56
PROCENTOWO 100% ok. 99,4% ok. 0,7%

Wykaz uchwał i projektów uchwał podjętych i przygotowanych 
przez Zarząd Dzielnicy VI w roku 2008 (załącznik nr 1 i załącznik 
nr 2) oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu 
w ubiegłym roku są dostępne na stronie internetowej Dzielnicy 
www.dzielnica6.krakow.pl oraz w siedzibie Rady Dzielnicy VI, 
ul. Zarzecze 124a.
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Konstytucja 3 Maja została uchwalona na Sejmie 
Czteroletnim w 1791 roku przez Stronnictwo Patrio-
tyczne, jako rezultat kompromisu ze Stronnictwem 
Królewskim. Była wynikiem dążeń do naprawy sto-
sunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbio-
rze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. 
Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, 
znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowa-
dzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Konstytucja 
wprowadziła trójpodział władzy. Zostało zniesione 
liberum veto. Kadencja Sejmu trwała 2 lata. Zniesio-
no wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron 
miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodzi-
ny królewskiej szlachta 
miała wybierać nową 
dynastię.
Mimo, że próby prze-
prowadzenia reform 
zostały przekreślone 
już w 1792 roku Kon-
stytucja 3 Maja była 
wielkim osiągnięciem 
narodu chcącego za-
chować niezależność 
państwową, zabezpie-
czając możliwość roz-
woju gospodarczego 
i politycznego kraju.
Najstarsze egzempla-
rze Konstytucji prze-
trwały 218 lat. Obec-
nie można je oglądać 
w Pałacu na Wodzie 
w warszawskich Łazienkach. Zanim wróciły do Polski, 
były wywożone na Wschód, trzymane w magazynach 
Rosji carskiej i sowieckiej. Najstarsza księga to jedna 
z ostatnich wersji roboczych dokumentu. Jest to 
egzemplarz Konstytucji 3 Maja, który zachował się 
w materiałach pozostałych po Kancelarii Sejmu Czte-
roletniego. Konstytucja 3 Maja często jest uznawa-
na za pierwszy tego typu akt prawny w osiemnasto-
wiecznej Europie i drugi – po konstytucji amerykań-
skiej na świecie. Jak się jednak okazuje nie była ona 
pierwszą z europejskich konstytucji. Historycy spie-
rają się wprawdzie, czy w konstytucyjnych dziejach 
brać pod uwagę średniowieczne prawa San Marino, 
czy osiemnastowieczne próby napisania i wcielenia w 
życie konstytucji walczących o niezawisłość Ukrainy 
z 1710 roku i Korsyki z 1755, ale zdaniem prof. Ma-
riana Kallasa, historyka prawa, bez wątpienia należy 
wymienić Konstytucję Szwedzką z 1789 roku. Jednak 
Konstytucja 3 Maja była z pewnością pierwszą euro-
pejską konstytucją, której przyświecały idee oświece-
nia, bowiem rewolucyjna Konstytucja Francji została 
uchwalona dopiero cztery miesiące później.

Uroczystości związane z przyjęciem Konstytucji 
3 Maja obchodzono hucznie, już rok po jej uchwale-
niu. Obchody rozpoczęto mszą świętą, a następnie 
kilkunastotysięczny tłum przeszedł w pochodzie uli-
cami Warszawy.
Uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta zo-
stała decyzja o wybudowaniu Świątyni Opatrzności 
Bożej, jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Pod-
czas uroczystości wkopano kamień węgielny pod jej 
budowę, który znajduje się na terenie dzisiejszego-
Ogrodu Botanicznego w Warszawie. W realizację tego 
zobowiązania, całym sercem zaangażował się Naród 
Polski wraz z ostatnim królem, Stanisławem Augu-

stem Poniatowskim.
Na kolejne, równie 
uroczyste obchody 
trzeba było czekać aż 
do odzyskania nie-
podległości w 1919 
roku, a po II wojnie 
światowej do roku 
1990. 
Jak co roku, kra-
kowskie obchody 
rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 
rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w Kate-
drze Wawelskiej. Po 
mszy uformowano 
pochód patriotycz-
ny, który przeszedł 
z Wawelu, ul. Grodz-

ką, gdzie pod Krzyżem Katyńskim został złożony 
wspólny wieniec od społeczności Krakowa i Małopol-
ski, a następnie podążył ulicą Floriańską na plac Ma-
tejki, gdzie odbyły się główne uroczystości. W pocho-
dzie uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz 
miasta i regionu oraz mieszkańcy Krakowa. Przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmia-
na warty honorowej. Po wystąpieniach prezydenta 
Krakowa Jacka Majchrowskiego, wojewody małopol-
skiego Jerzego Millera oraz wicemarszałka Małopolski 
Wojciecha Kozaka złożono wieńce i kwiaty. W imieniu 
Zarządu i Rady Dzielnicy VI oraz mieszkańców Brono-
wic i Mydlnik kwiaty pod pomnikiem złożyli przewod-
niczący Bogdan Smok i wiceprzewodnicząca Alicja 
Gackiewicz. Uroczystość zakończyła defilada kompa-
nii Honorowych Wojska Polskiego, Policji, Straży Miej-
skiej, Szkoły Aspirantów PSP oraz formacji kawaleryj-
skich i Krakowskiego Szwadron Ułanów.

     Ilona Stus

Na zdjęciu od prawej: Róża Thun, Alicja Gackiewicz, Bogdan Smok, 
Paweł Drożniak.

Historia
„…wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, 
niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować mogą, dla 
dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą 
Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym 
wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu 
teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”
            fragment Konstytucji

DLA OCALENIA OJCZYZNY...

fot. Michał Franczyk
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Wydarzenia

W związku z podjętymi modyfikacjami regulaminowymi oraz korzystnymi zmianami możliwości finansowania 
konkursu w zakresie nagród, ponownie przedstawiamy regulaminy obydwu konkursów. Za ewentualne 
komplikacje przepraszamy.
            Organizatorzy

W kwietniu br., w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 
w Krakowie pod hasłem 175 Lat Szkolnictwa Zawo-
dowego w Polsce, spotkali się przedstawiciele 150 
Zespołów Szkół Budowlanych z całej Polski. Chodzi 
oczywiście o szkolnictwo zawodowe – budowlane, bo 
w takim kierunku w placówkach tych kształci się 
młodzież. Przyjechali dyrektorzy, delegaci i absol-
wenci. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Jacek 
Falkowski z Departamentu Kształcenia Zawodowego 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, wizytator Marta 
Wiechcia - Małek oraz Delegacja Przedstawicieli Rady 
Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, a także 
przedstawiciele władz Dzielnicy VI przewodniczący 
Bogdan Smok i radny Grzegorz Marzec. Wszystkich 
powitał gospodarz spotkania – Andrzej Mielczarek – 
dyrektor ZSB nr 1 w Krakowie.

175 LAT EDUKACJI ZAWODOWEJ

Podczas, gdy w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 
przy ul. Szablowskiego, 17 kwietnia, uroczyście obcho-
dzono 175 – lecie Szkolnictwa Zawodowego w Polsce, 
na obiektach Zespołu Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go rozegrano mecz charytatywny z udziałem piłkarzy  
Wisły, Cracovii i SMS, podczas którego zbierano środ-
ki na leczenie Natalii Góreckiej, córki Piotra Góreckie-
go – trenera juniorów starszych Cracovii, chorej na 
tyrozynemię typu I, rzadką chorobę genetyczną. 
Idea meczu miała swój początek w wydarzeniach 
sprzed 4 lat, kiedy kibice krakowskich klubów w obli-
czu śmierci Jana Pawła II postanowili odrzucić, nieste-
ty na krótko, wzajemną wrogość. Organizatorem i jed-
nocześnie gospodarzem meczu był Zespół Społecznych 
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Szkoła, 
która bazuje na stuletniej tradycji krakowskich klubów 
piłkarskich Cracovii i Wisły, a jej patronami są Józef 
Kałuża i Henryk Reyman, legendarni piłkarze, którzy 
ostro rywalizowali na murawie, ale poza boiskiem za-
wsze potrafili podać sobie ręce. Mecz rozpoczęła Kin-

ga Biel, pierw-
sza dziewczyna, 
która w zeszłym 
roku rozpoczęła 
naukę w tutej-
szej szkole.
Na sztucznej 
murawie bo-
iska zmierzyły 
się ekipy zło-
żone z piłka-
rzy (juniorów) 
SMS Kraków, 
Wisły i Cracovii 
oraz piłkarek 
Podgórza i Bronowianki. Wynik meczu nie był jednak 
tak ważny, jak zbiórka pieniędzy na leczenie Natalki. 
Na ten właśnie cel przeznaczony został całkowity do-
chód z imprezy. 

DLA NATALKI

"pragnę uwiecznić pamięć moją między innymi przeznaczając mój majątek (...) na użytek miasta. Przekonany, że sztuki i rzemiosła są 
najdzielniejszą sprężyną pomyślności narodowej (...) mniemam, że przywiązania mojego dam najlepszy dowód tworząc Instytut, którego 
by celem było przygotowanie dobrych rzemieślników.” 
            Szczepan Humbert
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175 rocznica była okazją nie tylko do spotkania, ale 
również do wymiany poglądów na obecny system 
szkolnictwa zawodowego oraz wymianę uwag i pomy-
słów, jak odrodzić współpracę między rynkami pracy 
a szkołami, a także omówienia wizji struktur szkol-
nictwa za kilka lat i współpracy z pracodawcami.
Zebrani otrzymali materiały dotyczące struktur szkol-
nictwa zawodowego, które były podstawą do dyskusji. 
Podkreślono potrzebę tworzenia nowych zawodów, ta-
kich jak technik eksploatacji budynków, czy przywró-
cenie kierunków, które odeszły do lamusa, jak sztu-
kateria, coraz częściej doceniana na Zachodzie.
– Brakuje siły fachowej, mamy do czynienia z ludźmi, 
którzy nie mają pojęcia o budownictwie i trzeba ich 
szkolić na miejscu pracy – mówił radny Grzegorz Ma-
rzec, absolwent Zespołu Szkół Budowlanych w Kra-
kowie. Zwracając się do zgromadzonych, a w szcze-
gólności do Andrzeja Mielczarka mówił: – Życzę, by 
miał Pan możliwość kształcić tych młodych ludzi tak, 
jak my byliśmy kształceni, bo wiele z tej Szkoły wy-
niosłem.

W roku 1834 Senat Rządzący Wolnego Miasta Kra-
kowa powołał do istnienia Instytut Techniczny z sie-
dzibą w budynku Kolegium św. Barbary przy Małym 
Rynku. Utworzenie Instytutu było wydarzeniem bez 
precedensu w historii szkolnictwa polskiego. Istotną 
rolę w stworzeniu na terenie Krakowa szkolnictwa za-
wodowego odegrała fundacja im. Szczepana Humber-
ta, Francuza z pochodzenia, wieloletniego architekta 
grodu podwawelskiego, który przeszło 50 lat żył i pra-
cował w Polsce. Na ten cel 6 lat wcześniej przeznaczył 
cały swój majątek.
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W sobotę, 25 kwietnia br. odbył się VI Rekreacyjny 
Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia pod honorowym 
patronatem przewodniczącej Rady Miasta Krakowa 
Małgorzaty Radwan – Ballady oraz przewodniczące-
go Rady Miasta Trzebini, Aleksandra Nowaka. Ce-
lem imprezy było upowszechnienie kolarstwa, jako 
formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapo-
znanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi 
Krakowa i gminy Trzebinia. Trasa rajdu długości 
ok. 55 km rozpoczęła się na ul. Mydlnickiej i biegła 
m. in. przez tereny dzielnicy VI, dlatego też Rada 
Dzielnicy, będąc jednym ze współorganizatorów raj-
du, włączyła się w czynności logistyczne. Dalej tra-
sa wiodła przez Chełm, Zakamycze w kierunku Kry-
spinowa, następnie przez Budzyń, Cholerzyn, Mni-
ków, Czułów, Baczyn, Rudno i Puszczę Dulowską.  
Rajd w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta Kra-
kowa oficjalnie rozpoczęła Marta Patena – wiceprze-
wodnicząca, która na krakowskich Błoniach przy-
witała rowerzystów, nie tylko z Krakowa i Trzebi-
ni, ale również z wielu innych miast i miasteczek.  
W sumie w rajdzie udział wzięło 795 uczestników,  
w tym dwóch obcokrajowców – z Belgii i Czech. Ro-
werzystów na start odprowadzili Alicja Gackiewicz, 

ROWERZYŚCI NA START

Ewa Nowak i Grzegorz Marzec – przedstawiciele Rady 
Dzielnicy VI. Oficjalne zakończenie rajdu połączone 
z wręczeniem nagród odbyło się w  zespole Pałacowo – 
Parkowym w Młoszowej, gdzie usytuowana była meta.
Spośród uczestników, którzy pokonali cały dystans 
rozlosowano nagrody. Sześć rowerów, z których jeden, 
ufundowany przez przewodniczącą Rady Miasta Kra-
kowa – Małgorzatę Radwan-Balladę w jej imieniu, wrę-
czyła wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy VI – Alicja 
Gackiewicz, której również przypadł zaszczyt wręczenia 
nagród w postaci aparatów fotograficznych, ufundowa-
nych przez Radę Dzielnicy Bronowice. Nagrodę specjal-
ną – torbę turystyczną – dla najstarszego i najmłodszego 
uczestnika rajdu, tradycyjnie ufundował burmistrz Trze-
bini – Adam Adamczyk. Najstarszym miłośnikiem dwóch 
kółek okazał się Piotr Chomiak (ur. 1936 r.) z Katowic,  
a najmłodszym Aleksandra Ziaja (ur. 2002 r.) z Gołkowic. 
W VI Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Kraków – Trze-
binia na starcie stanęło 263 uczestników więcej niż rok 
temu. To dowód na to, że coraz więcej ludzi korzysta  
z aktywnej formy wypoczynku, a tego typu imprezy cie-
szą się rosnącą popularnością.
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wydarzeniaod lewej: Zofia Dubiel, Ewa Ziomek Wydarzenia

Na obiektach KS „Bronowianka”, 27 kwietnia, 
odbyły się biegi przełajowe o „Puchar Wiosny” 
zorganizowane dla szkół podstawowych i śred-
nich przez Radę Dzielnicy VI i KS „Bronowianka”.  
W kategorii gimnazjum zwyciężyli: wśród dziew-
cząt Maria Janik, wśród chłopców Piotr Góral, 
oboje z gimnazjum nr 19. W zawodach licealistów 
najlepsi okazali się Dominika Janusz i Michał 
Nawrocki z XVIII LO. Opiekunem zwycięzców 
jest Marek Kępa. Zawody szkół podstawowych 
rozgrywano z podziałem na kategorie wiekowe. 
Zwyciężyli: klasy IV – Karolina Barańska SP 153 
i Mateusz Rusał SP 93, klasy V – Kamila Zborow-
ska SP 153 i Sebastian Lalik SP 93, klasy VI – 
Gabrysia Garzeł SP 153 i Filip Grotkowski SP 93. 
Opiekunami zwycięzców są Małgorzata Rudnik 
i Małgorzata Jedlikowska.

W dniu 21 kwietnia br. w hali sportowej KS „Brono-
wianka” odbyły się II Halowe Mistrzostwa Przedszkolaków  
w piłce nożnej. W turnieju zwyciężyło Przedszkole nr 77, 
II miejsce zajęło Przedszkole nr 82, a trzecie Przedszkole 
nr 38. Królem strzelców został Michał Wollek, zdobywca 
5 bramek, a najlepszym bramkarzem okazał się Jakub 
Kawalec (obaj z Przedszkola nr 77). Na zdjęciu zwycięska 
drużyna wraz z opiekunami i organizatorami zawodów.

PUCHAR WIOSNYII HALOWE 
MISTRZOSTWA 

W PIŁCE NOŻNEJ

DZIEŃ IRLANDZKI W „PIĘĆDZIESIĄTCE”
Od kilku już lat, w okresie wiosennym, w Szkole 
Podstawowej nr 50 im. W. Tetmajera, organizo-
wany jest „Dzień Poligloty”.
Celem imprezy jest uświadomienie uczniom po-
trzeby uczenia się języka angielskiego, kształ-
cenie umiejętności posługiwania się nim, roz-
wijanie umiejętności artystycznych oraz kształ-
towanie umiejętności prezentacji publicznych, 
a także rozwijanie wiedzy z zakresu kultury kra-
jów anglojęzycznych.
Dzieci od klas I – VI pod kierunkiem mgr Iwony 
Lalik – Kozień i mgr Aleksandry Malinowskiej – 
nauczycielek języka angielskiego oraz mgr Wie-
sławy Bednarz – nauczycielki informatyki przygo-
towały bardzo interesujący program artystyczny 
w języku angielskim.
Język angielski jest bowiem najpopularniejszym  
językiem na świecie. Porozumiewa się nim ponad 
300 mln ludzi. Robią to również dzieci z naszej 
szkoły, które przygotowały w tym języku cieka-
we widowisko. Były więc małe formy teatralne, 
śpiewy, deklamacje, prezentacje multimedialne 
i własne projekty.
Tegoroczna impreza była nieco odmienna, ale 
i ciekawsza od poprzednich, gdyż wprowadzono 
poza wszelkimi prezentacjami, przedstawieniami, 

ciąg dalszy na str.8

Artur Śliwa

Artur Śliwa
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA 

W KRAKOWIE

– by godnie żyć, aż do końca…

scenkami również element współzawodnictwa między 
klasami biorącymi udział w imprezie. Uroczystość zo-
stała podzielona na dwie części: dla klas 0 – III oraz 
dla klas IV – VI.
Sala teatralna w szkole była udekorowana różnorod-
nymi symbolami angielskimi i irlandzkimi, a na wi-
downi zasiadły dzieci oraz nauczyciele i rodzice, któ-
rzy gromkimi oklaskami dziękowali młodym artystom 
za ich prezentacje.
Pragniemy podkreślić, iż młodzi artyści zostali nagro-
dzeni też różnorodnymi nagrodami za występy i udział 

w konkursach. Na szczególną uwagę zasługiwały 
dwa przedstawienia teatralne uczniów klasy III i IV 
B pt. „Pies Królowej” i „Naszyjnik Kleopatry”. Przed-
stawienia te, uczniowie zaprezentują również na 
Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym „Bliżej Świata” 
pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
„Dzień Poligloty” przyczynił się do popularyzacji ję-
zyka angielskiego i poznania różnorodnych miejsc 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii.

ciąg dalszy ze str. 7

W imieniu pacjentów Hospicjum i ich rodzin serdecznie dzię-
kujemy za przychylność.
Organizatorzy akcji „Pola Nadziei”:
Renata Połomska, Małgorzata Wiśniewska i Alfred 
Rusin.

Iwona Lalik-Kozień

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. 
św. Łazarza” zostało założone w Krakowie - Nowej 
Hucie w 1981 r., dzięki staraniom i wytrwałości jego 
członków. W 1996 roku uroczystym otwarciem zosta-
ła zakończona, trwająca od 1990 roku budowa Domu 
Hospicyjnego.
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie jest przysta-
nią dla osób chorych na nowotwory, doświadczonych 
przez cierpienie, nierzadko osamotnionych. Swoje ist-
nienie zawdzięcza wsparciu tysięcy ludzi dobrej woli.
Towarzystwo obejmuje całościową i profesjonalną 
opieką osoby terminalnie chore głównie na nowotwo-
ry. Obecnie w Domu – Hospicjum im. św. Łazarza 
działają:

Hospicjum Stacjonarne /30 łóżek/•	
Poradnia Medycyny Paliatywnej•	
Hospicjum Domowe•	
Oddział Dzienny•	
Poradnia Obrzęku Limfatycznego /m. in. przyj-•	
mująca kobiety po amputacji piersi/
Zespół Wsparcia Rodzin•	
Poradnia Geriatryczna•	
Centrum Wolontariatu Hospicyjnego•	
Klub dr Jana Deszcza – prowadzący program •	
dla rodzin osieroconych
Klub dr Marii Leńczyk – prowadzący terapie •	
zajęciowa dla osób przewlekle chorych

Profesjonalna opieka prowadzona jest przez pracowni-
ków: lekarzy, pielęgniarki, duszpasterzy, psychologów, 
fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, dietetyczki 
i terapeutę zajęciowego oraz wspierana przez zespoły 
odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy.
Opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla chorego i jego 
rodziny. Pomoc ta jest finansowana przez członków 
i przyjaciół Towarzystwa, z kontraktów z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (45%), z programów prowadzo-
nych przez Zarząd Towarzystwa kampanią pn. „Pola 
Nadziei” i Kwestę Listopadową prowadzoną na cmen-
tarzach, działalności Fundacji „Pomoc Krakowskiemu 
Hospicjum”, a także z funduszy grantowych Gminy 
Kraków i Województwa Małopolskiego.
Od 12 lat w akcję „Pola Nadziei” włączają się setki 
osób, zjednoczonych wspólnym celem – pomocą bliź-

niemu w potrzebie. Akcja „Pola Nadziei” jest wyrazem 
troski Krakowian o tych członków społeczności, któ-
rzy w wyniku ciężkiej, nieuleczalnej choroby znaleźli 
się u kresu życiowej drogi, oraz o ich najbliższych, 
którzy często w obliczu tak ciężkich doświadczeń sta-
ją się bezradni i potrzebują wsparcia. Roczny koszt 
funkcjonowania Hospicjum to ok. 5 mln złotych.
Bardzo cenną dla naszego Hospicjum jest możliwość 
uczestniczenia w koncertach, przedstawieniach, im-
prezach plenerowych, festynach dzielnicowych od-
bywających się w naszym mieście w okresie trwania 
akcji tj. marzec – maj. Organizatorzy tych imprez za-
praszając hospicyjnych wolontariuszy, stwarzają kra-
kowskiemu Hospicjum nieocenioną możliwość promo-
wania opieki hospicyjnej i pozyskiwania funduszy.
W miesiącu marcu i kwietniu w czasie kwest, które 
prowadzone były pod kościołami  w Dzielnicy VI, za-
angażowanych było wielu młodych wolontariuszy.
I tak: 29 marca w Kościele pw. św. Wojciecha – Anna 
Knapik, Wioleta Witkowska, Jessika Andraczek, Ka-
tarzyna Ślifirczyk, Karolina Komosińska, Sylwia Paw-
lak, Maja Krzewicka i Kinga Jabłońska, 19 kwietnia 
w Kościele pw. św. Antoniego – Monika Sułkowska, 
Katarzyna Kaczmarczyk, Magdalena Wójcik, Izabela 
Górak, Maria Kucińska, Michał Mirecki, Aleksander 
Kraj, Justyna Słowikowska i Agnieszka Musiał oraz 
26 kwietnia w Kościele pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Mydlnikach – Patrycja Dworzak, 
Emilia Proksa, Agnieszka Skoczek, Iwona Skoczek, 
Rafał Borówka, Joanna Kominiak, Monika Łuszczek, 
Paulina Baczyńska i Małgorzata Wcisło.
Na łamach gazety Bronowickiej pragniemy wyrazić 
ogromną wdzięczność wszystkim wolontariuszom, 
oraz proboszczom: Józefowi Capucie, Leopoldowi 
Witkowi, oraz Janowi Rajdzie za nieocenioną pomoc 
i umożliwienie prowadzenia kwest na terenie brono-
wickich parafii, a tym samym przyłączenie się do na-
szej wspólnej akcji jaką są „Pola Nadziei”.
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W 91. rocznicę śmierci Lucjana Ry-
dla, 18 kwietnia, w Muzeum Młodej 
Polski „Rydlówka” odbył się poranek 
poświęcony pamięci młodopolskiego 
poety. Słowo wstępne wygłosiła ku-
stosz muzeum Maria Rydlowa, która 
następnie oddała głos prof. Halinie 
Bursztyńskiej z Akademii Pedago-
gicznej. W odczycie zatytułowanym 
„Lucjan Rydel w listach przyjaciół 
i znajomych” przybliżyła ona postać 
Rydla, nie tego którego znamy z lite-
rackich opracowań, ale Rydla – czło-
wieka na tle zwyczajnych, codzien-
nych wydarzeń. Wątłego zdrowia, sil-
ny duchem, wielkiego serca, otwarty 
na świat i ludzi, nie dbający o kon-
wenanse. Przedstawiciel Młodej Pol-
ski, nie podzielający młodopolskiego 
sposobu patrzenia na życie i miłość. 
To Rydel jakiego poznaliśmy.
Recytacją wierszy poety, uroczystość 
uświetniła aktorka teatru „Stańczyk” 
– Alicja Kondraciuk. Norbert Smaga, 
uczeń SP nr 50 przedstawił własną 
interpretację Epitafium dla Lucjana 
Rydla K. Rostworowskiego. Oprawę muzyczną zapewniła Anastazja Samarska. W jej wykonaniu usłyszeliśmy 
wiersz Lucjana Rydla Biedne Pieśni, do którego skomponowała muzykę.
Tradycyjny, jak zawsze w gościnnej „Rydlówce”, poczęstunek i zwiedzanie muzeum dopełniły ceremonii.

             Ilona Stus

PAMIĘCI LUCJANA RYDLA

Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice
zaprasza na finałową imprezę – piknik

DNI BRONOWIC
w dniu 7 czerwca 2009 r. (niedziela)

Obiekty KS „Bronowianka”, ul. Zarzecze 124 A
Godz. 15:00 – 23:00 

ESTRADA NA BOISKU:
Od 16:30 programy muzyczne m. in. występ zespołu „Małe 
Słowianki”, grupy coverowej oraz „Gwiazdy Wieczoru”, 
a także dla wszystkich gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
godz. 22:00 - Pokaz sztucznych ogni.
Wśród imprez towarzyszących: pokazy Straży Pożarnej, gry  
i zabawy łucznicze prowadzone przez olimpijczyka Krzysztofa 
Włosika, ergonometr, przejażdżki konne, samodzielne lepienie 
z gliny, gastronomia, lunapark (dla najmłodszych bezpłatny). 
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, w razie deszczu 
część urządzeń zostanie przeniesiona do hal sportowych.

SPONSORZY:
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo – Usługowe,  
ul. Balicka 56 (pokaz ogni sztucznych), Centrum Rekreacji 
„Bronowianka”, „Lob” Restauracja, ul. Zarzecze 124 A,  
KS „Bronowianka, Hotel Olimpia

Komu życie

komu
komu życie

tak łatwo dać
tak łatwo stracić
bez zgody
i pytania

tanie
czy drogie

czy ma cenę
czy bezcenne
odbierane bez sensu
oddawane za honor
ideały
ojczyznę

warto - nie warto

komu życie?

Z wierszy Zofii Garbaczewskiej - 
Pawlikowskiej

Nie nadążam

nie nadążam
za życiem
ale chyba zdążę
na śmierć

jakżeby inaczej

tam wszyscy zdążyli

Iwona Lalik-Kozień
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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 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. Brono-
wickie – 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.

MIEJSKIE PROGRAMY ZDROWOTNE 
BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Programy profilaktyki zdrowotnej finansowane przez Miasto Kraków 
w latach 2007-2009, dostępne dla mieszkańców Krakowa w pla-
cówkach zdrowotnych na terenie Miasta od dnia 1 lipca 2007 r.:
PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA 
SZYJKI MACICY
Program kierowany do mieszkanek miasta Krakowa w wieku od 18 
do 25 roku życia i powyżej 59 roku życia.
Realizator programu:
ZOZ „Centrum Medyczne-Nowa Huta” (012) 683-38-75,  
30-969 Kraków, ul. Ujastek 3; Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II (012) 614-33-33, 31-202 Kraków, ul. Prądnic-
ka 80; NZOZ „CORVITA” S.C. (012 429-36-63, (012) 429-35-35,  
30 – 105 Kraków, ul. Kościuszki 35; NZOZ „Centrum Medyczne 
Prokocim Nowy” centrala: (012) 658-40-55, (012) 658-35-40, reje-
stracja: (012) 658-88-90, 30-835 Kraków, ul. Teligi 8; NZOZ „Lekar-
ska Poradnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny” 
(012) 638-34-34, (012) 623-04-10, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 
73; NZOZ „GRO-MEDICUS” Sp. z o.o. (012) 266-20-84, (012) 266-
46-79, 30-315 Kraków, ul. Szwedzka 27; S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. 
z o.o. (012) 417-33-77, 31-559 Kraków, ul. Rogozińskiego 12; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera 
(012) 646-83-29, 31-826 Kraków, os. Złota Jesień 1; NZOZ „KO-
V-MED” (012) 415-58-00, (012) 415-60-31, (012) 420-23-20,  
31-228 Kraków, ul. Pleszowska 23; NZOZ „Ginekologii i Położ-
nictwa GEMELLI” Sp. z o.o. (012) 681-31-30, 31-832 Kraków, 
os. Jagiellońskie 1.
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PROSTATY
Program adresowany jest do mieszkańców Miasta Krakowa powyżej 
50 roku życia.
Realizator programu: 
S.C.D.Z. „MEDICINA” (012) 269-29-45, 30-307 Kraków, ul. Bar-
ska 12; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera 
(012) 646-87-64, (012) 646-84-29, 31-826 Kraków, os. Złota Jesień 
1; SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) 424-79-59, 31-505 Kra-
ków ul. Grzegórzecka 18; ZOZ „Centrum Medyczne Nowa Huta” 
Sp. z o.o. (012) 683-39-42, (012) 683-38-44/46, 30-969 Kraków,  
ul. Ujastek 3.
PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBE-
GO
Program adresowany jest do mieszkańców Krakowa w wieku po-
między 50 a 65 rokiem życia nie zgłaszających (nie podających  
w wywiadzie lekarskim) żadnych dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego. Ponadto, osoby z grupy podwyższonego ryzyka raka 
jelita grubego, w tym z chorobą nowotworową w najbliższej rodzinie, 
z udokumentowaną tzw. polipowością rodzinną, podejrzeniem dzie-
dzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, przewlekłych stanów 
zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajnionego krwawienia 
z przewodu pokarmowego. Dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, 
kryterium wiekowe nie jest obowiązujące.
Realizator programu: 
SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) 424-80-52/53, 31-501 Kra-
ków, ul. Kopernika 40; S.C.D.Z. „MEDICINA” Sp. z o.o. (012) 267-
01-55, 30-307 Kraków, ul. Barska 12.
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB TARCZYCY U KOBIET PO 
40 ROKU ŻYCIA
Program adresowany jest do mieszkanek Krakowa po 40 roku życia 
z podejrzeniem schorzenia gruczołu tarczycowego.
Realizator programu:
S.C.D.Z. „MEDICINA” (012) 266-50-62, 31-559 Kraków, ul. Bar-
ska 12; „Ośrodek Leczenia Schorzeń Cywilizacyjnych Zespół 
Poradni Specjalistycznych” (012) 412-01-89, 31-548 Kraków,  
Al. Pokoju 4; NZOZ „KOV-MED” (012) 420-23-20, (012) 415-58-
00, (012) 415-60-31, 31-228 Kraków, ul. Pleszowska 23; Szpital 
Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza (012) 257-84-84 
Rejestracja: (012) 257-84-18, 31-202 Kraków ul. Prądnicka 35-37; 
NZOZ „Centrum Medyczne Prokocim Nowy” (012) 658-35-40, 
30-835 Kraków, ul. Teligi 8; Firma marketingowo - Medyczna 
Sp. Z o.o. NZOZ „MARK-MED” (012) 644-24-74, 31-910 Kraków,  
os. Urocze 2; „Centrum Medyczne - Nowa Huta” (012) 683-38-
44/46, 30-969 Kraków, ul. Ujastek 3.

Więcej informacji na www.krakow.pl/miasto/zdrowie

Osoby zameldowane na terenie Dzielnicy VI mogą skorzystać, 
w ramach realizacji dzielnicowych programów zdrowotnych, z bez-
płatnych szczepień przeciwko wszczepiennej żółtaczce zakaźnej 
(WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B) i grypie.
Termin szczepień przeciwko WZW B od 11 maja 2009 r. do wy-
czerpania limitu.
(W ramach szczepień jeden pełnoletni mieszkaniec może mieć po-
dane max. 2 dawki szczepionki.)
Realizator programu:
Jurajskie Centrum Medyczne Kraków, ul. Wierzyńskiego 9.

Rejestracja telefonicznie (tel. 012 622 88 80) lub osobiście.
Od września bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców Dzielnicy VI, bez ograniczenia wiekowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „BRONOWICE 
W OBIEKTYWIE” i konkursie plastycznym „LOGO NASZEJ 
DZIELNICY”. Regulamin i szczegóły konkursów na stronie 
internetowej dzielnicy www.dzielnica6.krakow.pl i KK „Mydlniki”  
www.dworek.krakow.pl/mydlniki

Rada Dzielnicy VI Bronowice
Bronowickie Stowarzyszenie Sztuk Wszelkich

Klub „Jordanówka” SM Widok
ZAPRASZAJĄ

NA WYSTAWĘ MALARSTWA
„Z BRONOWICKICH PRACOWNI – MAJ 2009”

organizowaną w ramach Dni Bronowic
24 maja (niedziela) godz. 16:00

Klub „Jordanówka” ul. Na Błonie 13 D

KONKURS RECYTATORSKI „BRZECHWAŁKI”
9 czerwca (wtorek) godz. 16:00
KK „Mydlniki” ul. Balicka 289

ZMIANA GODZIN PRACY W URZĘDZIE MIASTA
Od 1 maja zmieniają się godziny pracy Urzędu Miasta. W poniedział-
ki większość wydziałów będzie pracować tak, jak w pozostałe 
dni tygodnia, a więc od 7:30 do 15:30. Stanowiska związane  
z bezpośrednią obsługą mieszkańców będą w dalszym ciągu otwarte 
dłużej. Dłuższe godziny pracy dotyczą w szczególności stanowisk 
związanych z wydawaniem dowodu osobistego, meldunkiem, 
rejestracją pojazdów, przyjmowaniem pism, obsługą kasową  
i wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. Stanowiska te  
w większości czynne będą od godziny 8:00 do godziny 18:00.
Warto dodać, że Urząd Stanu Cywilnego pracuje również w sobotę. 
W tym dniu w USC zgony rejestrowane są od godziny 7:40 do 
godziny 15:30. W sobotę do godziny 20:00 pracownicy USC 
udzielają ślubów.
Szczegółowy harmonogram pracy stanowisk związanych  
z obsługą mieszkańców i tym samym otwartych dłużej, znajduje się  
w załączniku dostępnym na stronie
www.bip.krakow.pl

Z CZEGO WARTO SKORZYSTAĆ SZCZEPIENIA
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Rozrywka

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: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redakcja: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com 

Okładka: fot. Ilona Stus

Adres redakcji
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

 
Skład, łamanie: 
Ilona Stus 
Druk:
Zakład Poligraficzny “ROMA-POL” 
tel. (012) 423-73-72

POZIOMO:
5) mało znaczące wydarzenie
8) na dworcu

10) dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie
samochodu

11) cyganka z opery Bizeta
13) ukochany Izoldy
18) staropolski zwrot grzecznościowy
20) część załogi statku pełniąca służbę

w określonym czasie
22) ze szczeblami
23) ograniczenie
24) gorzka lub biała
26) wyspy żółwie
28) skala barw lub dźwięków
30) rzucane na pożegnanie
31) np. czterojajeczny
33) zwieńczenie wieży
34) uroczyste wyjście owiec na pastwiska

na górskich halach
36) spływa z czoła przy ciężkiej pracy
37) firma kosmetyczna
38) pokazuje je pies, gdy jest zły
39) mieszkanie psa
42) świętuje np. 19 maja
43) Tadeusz, polski aktor, satyryk piosenkarz 
44) potrawa sporządzana ze starannie

rozmąconych jaj, które wylewa się na patelnię
45) ze stolicą w Londynie
46) sprawowanie opieki nad kimś albo nad czymś
49) siedziba Bogów
51) nie zapisany brzeg strony
52) słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych
53) atut
54) milczą, gdy dusza śpiewa

PIONOWO:
1) siła, potęga
2) zakładana koniowi
3) dobra do smażenia
4) roślina na wieniec laurowy
6) czynność z użyciem żelazka
7) rodzinny lub kultury
8) członek Izby Lordów
9) Basinger, amerykańska aktorka

12) styl nawiązujący do przeszłości
14) skrzyżowanie z wyspą na środku lub jedna

z form muzycznych
15) kantyk śpiewany w czasie Nieszporów
16) mleczny lub przydrożny
17) wiedźma
19) najstarsza broń w postaci pałki
21) przepis prawny będący częścią artykułu ustawy
25) należą do owoców morza
29) część pieca lub kotła, w którym odbywa się

spalanie
30) zastępca rektora uczelni
32) długie czekanie
35) tzw. „kiwanie” w piłce nożnej
37) blacha na rękojeści szpady ochraniająca dłoń

lub zasłona w boksie
39) zbrojne starcie wrogich wojsk, rozstrzygająca

bitwa
40) wyznaczona droga
41) słynny argentyński piłkarz
46) popularna ryba w polskich sklepach
47) trasa koncertowa
48) krótka charakterystyka
49) owad z talią
50) pod nim stopa wody

1 2 3 4 5 6 7

8 9 M

10 15

11 12 13 14

19

20 18 17 16

O 21 22

24 25

L 23

26 27

30 29 28

31 32

33

34 35 36

P 37

38 39 40 41

43 42

44

46 47

45 48

50 49 I

51

52 53 54
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POLSKA BIEGA – SAMORZĄD BIEGA
XIX BIEG SAMORZĄDOWY

W sobotę, 9 maja na Błoniach krakowskich odbył się XIX Bieg Samorządowy organizowany od lat na pamiątkę pierwszych, 
wolnych wyborów samorządowych w 1990 r. W tym roku jednak, po raz pierwszy w historii, bieg włączono w ogólnopolską 
akcję „Polska Biega”. W zorganizowanym na zakończenie biegu otwartym na dystansie 2 km, pobiegli nie tylko politycy 
i samorządowcy, ale wszyscy chętni miłośnicy tej dyscypliny sportu, bez względu na wiek, jak i doświadczenie. Na starcie 
stanęła też wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, dając dowód, że urzędnicy nie tylko siedzą za biurkiem.
Bieg otwarty, był biegiem zamykającym imprezę. Wcześniej uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich po-
biegli na dystansie 1000 m, a po nich tradycyjnie już w sztafecie 4 x 1000 wystartowali m.in. przedstawiciele Rady Miasta 
Krakowa, reprezentanci Rad Dzielnic oraz przedstawiciele krakowskich firm, przedsiębiorstw i jednostek miejskich. I tu 
niespodzianka…W sztafecie, jako jedyni reprezentanci Rad Dzielnic, wzięli udział przedstawiciele naszej „Szóstki”. Mocna 
ekipa w składzie: Bogdan Smok – przewodniczący, Artur Śliwa – członek Zarządu oraz Bartosz Smok i Dominika Janusz 
pokazała, jak wspaniale można się bawić, jednocześnie zachęcając młodzież swoim przykładem do tej aktywnej i zdrowej 
formy spędzania wolnego czasu. – Najważniejsze jest, żeby nie siedzieć w domu, żeby dzieciaki nie siedziały przed kompu-
terami – mówił dla Kroniki Krakowskiej Artur Śliwa. Trzeba przyznać, że sportowa postawa naszych radnych spotkała się 
z dużym uznaniem.
Na zwycięzców w poszczególnych biegach i kategoriach czekały atrakcyjne nagrody i puchary Rady Miasta Krakowa.
Pogoda dopisała, miejmy nadzieję, że za rok dopisze również, jak i chętni do wzięcia udziału tym razem, w jubileuszowym, 
XX Biegu Samorządowym.

Ilona Stus
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