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SESJA XLIII

a XLIII sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła się 13 maja, radni
podjęli 7 uchwał. Dotyczyły głównie warunków zabudowy i lokalizacji
planowanych inwestycji.
Uchwała Nr XLIII/363/2010 w sprawie warunków zabudowy dla
inwestycji: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zarzecze i ul. Lea”.
Negatywnie zaopiniowano zamierzenie inwestycyjne przy ulicy Zarzecze
i ul. Lea. Inwestycja dotyczy przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe oraz budowy dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z budową garażu podziemnego.
Uchwała Nr XLIII/364/2010 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2010 w zakresie pomocy społecznej.
Uchwała Nr XLIII/365/2010 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2010.
Z wyżej wymienionej listy radni usunęli dwa zadania. Pierwsze zadanie
na kwotę 1 000 zł, miało być realizowane w ramach dofinansowania działalności Klubu Seniora, przy ul. Zapolskiej i dotyczyło możliwości uzyskania pomocy psychologa.
Wycofaną kwotę, w ramach działalności Klubu Seniora, przekazano na
dofinansowania zadanie pn.: „wycieczki”, którego łączna kwota wyniesie
3 500 zł. Drugie z wycofanych zadań, tym razem na kwotę 2 000 zł dotyczyło doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego, przy ul. Zarzecze. Wycofaną kwotę przeznaczono na nowe zadanie pn.: „Organizacja
Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 93”.
Uchwała Nr XLIII/366/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego: „Budowa obiektów sportowych przy
ul. Na Błonie”.
Radni negatywnie zaopiniowali ustalenie lokalizacji wyżej wymienionej
inwestycji.
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Uchwała Nr XLIII/367/2010 w sprawie linii tramwajowych
nr 73 i 13.
Negatywnie też zaopiniowano pozostawienie na stałe aktualnej trasy linii
tramwajowej nr 73: BRONOWICE MAŁE - Bronowicka - Podchorążych Królewska - Karmelicka - Straszewskiego - Dominikańska - Św. Gertrudy
- Stradomska - Krakowska - Legionów – KORONA i wniesiono o przywrócenie linii tramwajowej nr 13 z dotychczasową trasą, czyli: BRONOWICE
MAŁE - Balicka - Bronowicka - Królewska - Karmelicka - Dunajewskiego
- Basztowa - Westerplatte - Starowiślna - Na Zjeździe - Pl. Boh. Getta Limanowskiego - Wielicka - Teligi - Ćwiklińskiej - BIEŻANÓW NOWY.
Uchwała Nr XLIII/368/2010 w sprawie warunków zabudowy dla
inwestycji: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Altanowej”.
Planowana inwestycja została przez radnych zaopiniowana negatywnie.
Uchwała Nr XLIII/369/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa obiektu sportowego w ramach
kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Na Błonie 15b”.
W poprzednim numerze „Gazety Bronowickiej” pisaliśmy o spotkaniu
informacyjno – organizacyjnym, które odbyło się w kwietniu, w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Potwierdzono na nim
fakt, że jeden z 8 Orlików przeznaczonych do wybudowania w roku 2010,
powstanie w Bronowicach. W związku z tym na ostatniej sesji radni pozytywnie zaopiniowali ustalenia dotyczące lokalizacji boiska. W ramach
kompleksu Moje Boisko – Orlik 2010, powstanie budynek zaplecza socjalnego, zespół boisk sportowych wraz z oświetleniem oraz infrastruktura techniczna. Inwestycja będzie zlokalizowana przy ul. Na Błonie 15 B,
na terenie ZSO nr 8.
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Z BŁOŃ DO TRZEBINI

Wydarzenia

fot. Ilona Stus

imo nie najlepszej pogody, na krakowskich
Błoniach, nie zabrakło miłośników rowerowego rajdu, zorganizowanego już po raz 7. przez Urząd Miasta
w Trzebini, Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca w Trzebini, Radę Dzielnicy VI „Bronowice”,
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Trzebini, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski, Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie oraz
sklepy rowerowe „Autobike”.
Na linii startu stanęło 342 rowerzystów, którzy
mieli do pokonania 50 km trasę na odcinku Kraków
– Trzebinia wiodącą, jak co roku, przez malownicze tereny Puszczy Dulowskiej i ciekawe krajobrazowo tereny gminy Kraków i Trzebinia. Zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i historyczne tych terenów, to jeden
z celów, jaki postawili sobie organizatorzy. Pozostałe,
to upowszechnienie turystyki rowerowej, jako formy
rekreacji, zachęcenie do aktywnego wypoczynku oraz
przybliżenie uroków Zespołu Pałacowo-Parkowego

W oczekiwaniu na start

w Młoszowej, gdzie rowerzyści przekraczali linię mety.
Tutaj też, na wszystkich uczestników, czekał ciepły
posiłek i oczywiście nagrody.
Wśród wszystkich, którzy ukończyli rajd rozlosowano nagrody główne – rowery, ufundowane przez
przewodniczącego Rady Miasta Trzebini, Aleksandra
Nowaka i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa –
Józefa Plicha. Nagrody specjalne burmistrza Miasta
Trzebini – Adama Adamczyka otrzymał najstarszy
i najmłodszy uczestnik rajdu. Okazał się nimi 78-letni
Piotr Chomiak z Katowic oraz 10-letni reprezentant
Trzebini, Patryk Kubański. Zapraszamy na start za
rok.
Ilona Stus

Ruszyli...

rakowski Bieg Samorządowy, organizowany co
roku, jest formą upamiętnienia niezależnych wyborów
samorządowych, przeprowadzonych 27 maja 1990
roku i ma na celu popularyzację biegania, jako formy
rekreacji. Do takiej formy aktywnego wypoczynku ma
zachęcić nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież szkolną, która często, zbyt wiele czasu spędza
przed komputerem.
Tegoroczny jubileuszowy, XX już bieg, został połączony z „VIII Dniem Organizacji Pozarządowych”.
Oprócz wspólnego biegania zaplanowano wiele atrakcji: najmłodsi mogli uczestniczyć w grach ruchowych
w tzw. "Miasteczku Dzieci", a na scenie głównej swoją
działalność prezentowały krakowskie kluby i organizacje sportowe.
Na starcie, od wielu lat, stają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, przedstawiciele
klubów sportowych oraz przedstawiciele samorządu.
Bieg otwarty na dystansie 2 km przeznaczony jest dla

fot. Ilona Stus

K

JUBILEUSZOWY BIEG

Przekazanie "pałeczki"
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Od lewej: Alicja Śliwa, Artur Śliwa, Bogdan Smok, Sabina Żołdak,
Piotr Socha

Przed startem

...o tyle musimy wszystkich wyprzedzić

fot. Ilona Stus

wszystkich chętnych, którzy zechcą walczyć o puchar
Prezydenta Miasta Krakowa, natomiast w sztafetach,
rywalizować mogą o niego przedstawiciele samorządu,
w tym przedstawiciele Dzielnic Miasta Krakowa oraz
przedstawiciele krakowskich firm.
Jako reprezentanci Dzielnicy VI na starcie stanęli:
Bogdan Smok – przewodniczący Zarządu i Rady, Artur
Śliwa, członek Zarządu, i wspierająca ich młodzież:
Sabina Żołdak, siatkarka KS "Bronowianka" i Piotr
Socha, piłkarz drużyny juniorów KS "Bronowianka".
Zdobywając najwyższe miejsce na podium, po raz
kolejny, pokazali hart ducha. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Puchar Prezydenta Miasta Krakowa również powędrował do ich rąk. W tym roku za kolejne
zwycięstwo w biegu samorządowym drużyna nasza
odbierze Puchar z rąk prezydenta Miasta Krakowa
w dniu 6 czerwca podczas otwartych dni Magistratu.
Gratulujemy!
Piotr Socha i najmłodsza reprezentantka w barwach
naszej dzielnicy, Alicja Śliwa, wzięli udział w biegu
otwartym na 2 km.
Ilona Stus

MŁODZIEŻ W EUROPIE

fot. Ilona Stus

W

ychowanie obywatelskie, to złożony proces,
który w ostatnich latach zyskał bardzo na znaczeniu.
Szkolne lekcje Wiedzy o Społeczeństwie są dla tego
procesu bardzo istotne, i jak się okazuje mogą być
przeprowadzane w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny.
W ZSO nr 8 im. Jana Kantego, odbyło się spotkanie z Różą Thun, od 2009 posłanką do Parlamentu
Europejskiego. Celem spotkania, zorganizowanego
z inicjatywy nauczyciela WOS, Rafała Buchelta, była
chęć przybliżenia młodzieży szkolnej, nie tylko postaci
pani Poseł, ale również próba zaznajomienia młodych
obywateli z pracą Parlamentu Europejskiego. Hasłem
przyświecającym temu wydarzeniu, była rola młodzieży w zjednoczonej Europie.
Róża Thun opowiada młodzieży o swoim życiu i pracy
Wizyta spotkała się z żywym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Clou programu stanowiła część spotkania, w której uczniowie zadawali pytania na interesujące ich tematy. Pytano, między innymi o to jakie szanse ma polska młodzież na kontynuowanie nauki poza krajem, w ramach programów unijnych, o opinię, jaką cieszą się Polacy w Europie oraz
o rolę patriotyzmu w nowej rzeczywistości społeczno – politycznej.
Michał Gaweł i Maciej Wilczak
fragmenty tekstu "Róże dla Pani Róży"
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W WIĘKSZOŚCI SIŁA

poprzednim numerze "Gazety Bronowickiej"
pisaliśmy o podpisaniu Aktu Partnerstwa Szkół Humbertowskich. O sytuacji szkolnictwa zawodowego w
Polsce rozmawiam z Andrzejem Mielczarkiem, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.
Jak wygląda obecnie sytuacja szkolnictwa zawodowego w Polsce?
- Obecnie o szkolnictwie zawodowym mówi się znacznie więcej niż np. 4-5 lat temu. Dlaczego? – Po pierwsze wróciła moda na szkolnictwo zawodowe, a po drugie są duże fundusze pomocnicze z UE, które należy
wykorzystać. Do tego należy jeszcze dodać plany Ministerstwa Edukacji Narodowej, idące w kierunku modernizacji szkolnictwa zawodowego. Tak więc, mówi
się dużo, natomiast pozostaje pytanie, co z tego mówienia wyniknie.
A jakie jest zainteresowane szkolnictwem zawodowym ze strony samej młodzieży?
- Z pewnością byłoby większe, gdyby klimat wokół
szkolnictwa zawodowego, był jeszcze lepszy. Utarło się
mówić: idziesz na pewno po gimnazjum do liceum, nie
do szkoły zawodowej, a jeśli już do zawodowej, to na
pewno nie do budowlanki. Tak od wielu lat się podchodzi, a przecież nauka w szkole zawodowej, zwłaszcza w technikum też wymaga dużo zaangażowania.

Wydarzenia

Jest nie tylko matura, ale i egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe, podobnie, jak po szkole zasadniczej. A zwykło się mówić, jak się nie uczysz, to
idź do szkoły zasadniczej.
Ważne jest też, żeby szkoły zasadnicze, były dobrze
wyposażone, mam tu na myśli pracownie na miarę
XXI wieku. Niestety, ponieważ uważa się, że szkolnictwo zawodowe jest droższe od ogólnego, to promuje się
przede wszystkim „ogólniaki”.
Gdybyśmy mieli warsztaty, które zostały nam zabrane
10 lat temu przez władze Miasta i utworzono z nich
Wydział Budowlany Centrum Kształcenia Praktycznego, to moglibyśmy organizować rozmaite kursy, wejść
w kształcenie modułowe, które jest teraz takie modne,
generalnie rozwijać się, a tak jesteśmy, jak bez ręki.
Chcielibyśmy zająć się przede wszystkim dydaktyką,
kształceniem, czy sprawami wychowawczymi, a nie
ciągle walką o przetrwanie szkoły.
Powinny być jakieś konkretne działania systemowe,
ale nie ograniczające dyrektorów, tylko dające im
możliwości swobodnego działania.
Które zawody cieszą największą popularnością?
- Jeżeli chodzi o nasz Zespół, mamy szkoły młodzieżowe i szkoły dla dorosłych. W szkołach młodzieżowych,
największą popularnością cieszy się technik budowciąg dalszy na str. 9

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
W

itaj majowa jutrzenko, to znana również, jako
Mazurek 3 Maja, najsłynniejsza z pieśni opiewających
Konstytucję Trzeciego Maja. Powstała w czterdziestą
rocznicę uchwalenia Konstytucji, podczas powstania listopadowego, w kwietniu 1831 roku. Jej tekst
napisał poeta i autor wierszy patriotycznych Rajnold
Suchodolski, który początkowo uczestniczył w powstaniu, jako żołnierz gwardii honorowej, а następnie
jako podchorąży V Pułku Strzelców Pieszych. Tekst
ten napisał do popularnej już wówczas melodii (prawdopodobnie autorstwa Fryderyka Chopina), do której
w okresie przedpowstaniowym śpiewano piosenkę
konspiracyjną Nienawidzę was, próżniaki, ze słowami
Stanisława Doliwy-Starzewskiego, ps. Stach z Zamiechowa. Melodia Chopina pozostała już przy tekście
Suchodolskiego, natomiast tekst Starzewskiego z refrenem „Otóż maj, piękny maj, zieleni się błoń i gaj”
- zaczęto śpiewać w drugiej połowie XIX wieku z melodią skomponowaną przez Stefana Surzyńskiego.
Po odzyskaniu niepodległości, kiedy dzień 3 maja
ogłoszono świętem narodowym, pieśń ta wiązała się
z ceremoniałem podnoszenia flagi państwowej na
Placu Zamkowym w Warszawie w dniu tego święta.
W 1919 roku wprowadzono do obiegu śpiewanego zupełnie zmieniony tekst Suchodolskiego. Zmian tych
dokonał poznański poeta Adam Kompf (prawdopodobnie na zamówienie władz, które chciały związać tę
pieśń ze świętem państwowym). Otóż w ostatnim wersie pierwszej zwrotki oryginału, usunął on słowa “przy
hulance i przy winie”, zastępując słowami “która w
całej Polsce słynie”. Następnie wyrzucone zostały pozostałe zwrotki Suchodolskiego - uzasadnienie: “nie-

sprawiedliwie traktowały króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego”. Na temat “niesprawiedliwego” traktowania carycy Katarzyny i cara Mikołaja w następnych zwrotkach Suchodolskiego - już nikt się nie wypowiadał, ро prostu je usunięto. Tak więc do pierwszej, zmienionej w ostatnim wierszu, zwrotki Rajnolda Suchodolskiego, doszły dwie następne oraz refren
napisane przez Kompfa. I taka wersja uchodziła za
“państwowo prawidłową”. Na szczęście nie zmieniono w sposób “państwowotwórczy” oryginalnej melodii
mazurkowej. Ryszard Wagner włączył melodie Witaj
majowa jutrzenko do swojej uwertury Polonia (1832),
można stąd wnosić, że pieśni powstania listopadowego, wraz z wieścią о tym zrywie narodowowyzwoleńczym, wyszły poza granice ziem polskich docierając do
świadomości mieszkańców wielu krajów Europy.
Wacław Panek, Hymny polskie. Warszawa,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

***
W tym roku obchody 3 maja, choć uroczyste, były
jednak skromniejsze niż w latach ubiegłych. Odbywały się w cieniu tragedii, jaka dotknęła Polskę, gdy
10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem zginęli:
prezydent, politycy, szefowie centralnych instytucji
państwowych, duchowni, przywódcy wojskowi, byli
opozycjoniści demokratyczni i wiele innych osób zasłużonych dla naszego kraju, po śmierci których Polska nie będzie już taka sama. Nie było długich przemówień i defilady wojskowej, był natomiast Apel Pamięci, po którym oddano trzykrotną salwę honorową.
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fot. Ilona Stus

Główną uroczystość poprzedziła msza
św. za Ojczyznę, odprawiona w Katedrze na Wawelu, po której już tradycyjnie uformował się pochód patriotyczny, by przejść pod Krzyż Katyński,
gdzie w imieniu społeczności Krakowa
i Małopolski złożono wieniec, a następnie
Drogą Królewską przemaszerowano na
Plac Matejki, przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie wieńce i kwiaty złożyły delegacje władz Krakowa i Małopolski, parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu
dyplomatycznego, kombatantów, Wojska
Polskiego i innych służb mundurowych.
W imieniu mieszkańców Bronowic
i Mydlnik, wieniec złożyli reprezentujący
Radę Dzielnicy VI, przewodniczący Bogdan
Smok, wiceprzewodnicząca Alicja Gackiewicz i członek Zarządu Artur Śliwa.
Na koniec w hołdzie wydarzeniom sprzed
219 lat odśpiewano „Rotę”.
Ilona Stus

Wieniec w imieniu mieszkańców złożyli przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy

W

ŻYĆ ZDROWO

fot. Ilona Stus

tym roku, w SP nr 50 odbył się I Dzielnicowy Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych „O Zdrowym Żywieniu”,
który miejmy nadzieję, na trwałe, wpisze się w coroczną tradycję.
Projekt finansowany jest ze środków Rady Dzielnicy VI, na polecenie, której honorowy patronat objęła SP nr 50. Organizatorem projektu w imieniu szkoły jest Małgorzata Celer. W ramach
projektu organizowany jest konkurs, przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych. Celem
konkursu jest poszerzenie wiadomości na temat zdrowego żywienia i jego roli dla młodego organizmu, zachęcenie do wcielania
w życie zasad zdrowego odżywiania oraz rozwój inwencji twórczych uczniów i pokazanie ich na szerszym forum – międzyszkolnym przeglądzie.
Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół podstawowych
nr 93, nr 153 i nr 50 oraz grupa starszaków z Samorządowego
Przedszkola nr 38. Jury w skład, którego weszli: przewodniczący
Rady Dzielnicy VI – Bogdan Smok, kierownik Zakładu Żywienia

Słowa uznania dla przedszkolaków z P-38

6

Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego
CMUJ – doc. dr hab. Małgorzata SchllegelZawadzka oraz mgr Ewa Pałucka – doradca metodyczny, przedstawiciel Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, brało
pod uwagę: rzetelność informacji związanych z tematyką zdrowego żywienia, pomysłowość w formie prezentacji, estetykę
wykonania (stroje, scenografię, muzykę
i rekwizyty) oraz ogólne wrażenie sceniczne. Jury nie miało łatwego wyboru, bowiem
wszystkie inscenizacje spełniały wyżej
wymienione wymogi. Barwne scenografie
i kolorowe stroje nie ułatwiały werdyktu.
W prezentacjach nie zabrakło żadnej
z form scenicznych, był taniec, śpiew i
recytacja. Dowcipne teksty, promujące
zdrowy sposób odżywiania, z dużą dozą
humoru, zachęcały do zdrowego stylu życia. Oprawa muzyczna, sprawiała, że niejednokrotnie, widownia włączała się klaskając w rytm piosenek. – Mieliśmy duży
problem w przyznaniu pierwszego miejsce
– mówił Bogdan Smok – przewodniczący
jury, każdy zespół zasługuje na nagrodę.
Nie ma przegranych, wszyscy są wygrani.
I tak nagrodzony został zespół ze SP nr 93,
po opieką Urszuli Staniszewskiej, zespół
ze SP 153 pod opieką Jadwigi Więcławek,
zespół ze SP nr 50 pod opieką Katarzyny
Lach. Nagrodzone zostały też przedszkolaki z P -38, pod opieką Bogumiły Szczęch,
które było jedynym przedszkolem, jakie
zgłosiło udział w konkursie. Ich barwne, pełne humoru i dowcipnych tekstów
przedstawienie sprawiło, że po jego oglądnięciu przewodniczący Rady Dzielnicy VI
zobowiązał się publicznie, że od tej pory
będzie jadł buraczki, które nie szczególnie
lubi. Trzymamy za słowo.
Ilona Stus
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Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice
zaprasza 29 maja 2010 r. na:
PIKNIK INTEGRACYJNY

"GORĄCE SERCE

DNI BRONOWIC

RAZEM
Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI"
PROGRAM:

10.00 – rozpoczęcie Pikniku
10.00 – 12.00 – występ Zespołu Warsztatów
Terapii Artystycznej Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, występy szkolnych
zespołów artystycznych z Czech, Słowacji,
Węgier i Polski - uczestników X Festiwalu
Radości i Uśmiechu „Lajkonik 2010”
12.00 – oficjalne powitanie uczestników
Pikniku i zaproszonych Gości, pokaz Taoistycznego Stowarzyszenia TAI CHI
12.30 – 14.00 – występ zespołu „Enterteinment in jazz” składający się z uczniów
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia w Krakowie
14.30 – 16.00 – występ zespołu
„AVIACCORD”
16.00 – oficjalne zakończenie Pikniku
Przez cały czas trwania Pikniku będzie można brać
udział w: konkurencjach sprawnościowo-zręcznościowych, strzelaniu z łuku, jeździe konnej, warsztatach z ceramiki, zabawach w lunaparku: na zjeżdżalni, zamku do skakania, w suchym basenie z piłkami,
na trampolinie, w gąsienicy, w małpim gaju.
Na obiektach KS Bronowianka odbywać się będą zawody sportowe osób niepełnosprawnych w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz pływaniu.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. - GORĄCE SERCE, Małopolskie Stowarzyszenie "SPRAWNI
- RAZEM", Rada Dzielnicy VI Bronowice, Klub Sportowy "Bronowianka" Kraków, Wydział Świadczeń
Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

ESTRADA NA BOISKU:

16.30 - widowisko muzyczne
„Bajkowy świat”
17.00 - program estradowy dla dzieci
17.30 - koncert zespołu wokalnego
Metamorfoza
18.15 - blok konkursowy
18.30 - koncert zespołu coverowego
19.30 - recital Magdaleny Różewicz
20.15 - konkursy i estradowe zabawy
20.30 - Krakowska Orkiestra Staromiejska
21.50 - pokaz pirotechniczny
22.00 - Muzyka na dobranoc
W czasie trwania imprezy: pokaz sprzętu ratownictwa
straży pożarnej, gry i zabawy łucznicze prowadzone
przez Olimpijczyka Krzysztofa Włosika, piknik
rodzinny (bezpłatny lunapark dla najmłodszych, gry,
zabawy, konkursy, gastronomia), pokazy ćwiczeń Tai
Chi, lepienie z gliny, przejażdżki konne.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

29.05.2010 r. akcja krwiodawstwa organizowana przez
Fundację „Kibicujemy Życiu”
23.05.2010 - 04.06.2010r. wystawa malarstwa
"Z Bronowickich Pracowni 2010", Bronowickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, Klub
"Jordanówka"
10.06.2010r. Konkurs Recytatorski dla dzieci
"Brzechwałki", Klub Kultury "Mydlniki"
SPONSORZY DNI BRONOWIC:
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo – Usługowe, ul. Balicka 56 (pokaz ogni sztucznych),
Centrum Rekreacji „Bronowianka”, „Lob” Restauracja,
ul. Zarzecze 124 A, KS „Bronowianka", Hotel
Olimpia, Uni-Druk
PATRONI MEDIALNI DNI BRONOWIC:
Dziennik Polski
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PIERWSZY Z CYKLU

poniedziałek 26 kwietnia, w Szkole Mistrzostwa
Sportowego odbyła się SMS-iada Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy. Organizatorami turnieju byli SMS Kraków
oraz Klub MKS SMS. Patronat nad przedsięwzięciem
objęła Rada Dzielnicy VI Miasta Krakowa. Patronat medialny sprawował portal internetowy Sportowetempo.pl.
W zawodach wzięły udział drużyny, które reprezentowały
klasy 5 i 6 Szkół Podstawowych.
SMS-iada odbyła się po raz pierwszy. Przedsięwzięcie
będzie miało charakter cyklicznego turnieju. W przeszłym
roku planowane jest zaproszenie większej ilości drużyn.
Po zakończeniu meczu finałowego, zwieńczonego wspaniałym pokazem radości młodych futbolistów, którzy już
niedługo, mogą wstąpić w szeregi uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej, do czego zachęcał ich dyrektor Mirosław Gilarski.
Nagrody wręczała dyrekcja Szkoły Mistrzostwa Sportowego (Mirosław Gilarski, Piotr Kocąb) oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy VI Bogdan Smok. Zwycięzcy otrzymali
puchary, na szyjach młodych piłkarzy zawisły wspaniałe
okolicznościowe medale. Każdy zespół został nagrodzony
upominkami.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP nr 119; II miejsce
SP nr 93; III miejsce SP nr 138; IV miejsce SP nr 50;
V miejsce SP w Zielonkach im. Jana Pawła II; VI miejsce
SP nr 153.
Nagrodami indywidualnymi nagrodzeni zostali: Zając
Mateusz – najlepszy strzelec (7 strzelonych bramek), Tyrała Szymon - najlepszy zawodnik, Boruta Marek – najlepszy
Takich akcji było wiele
bramkarz.
SMS-iada zakończyła się we wspaniałej atmosferze. Wszystkie mecze toczone były w duchu fair play, a co
ważne, stały na wysokim, sportowym poziomie. Wiele pięknych akcji zakończonych efektownymi golami dostarczyło kibicom masę emocji – powiedział: Mirosław Gilarski, dyrektor SMS-u.
Uczestników do pokazu całości swoich, wysokich jak na wiek, umiejętności mobilizowali znani trenerzy,
którzy przyjechali obserwować młodych adeptów kunsztu piłkarskiego. W śród obserwatorów znaleźli się m.in.
Wojciech Wojciechowski (znakomity bramkarz), Wojciech Klich (MKS Cracovia S.S.A.), Paweł Regulski (Wisła
Kraków S.A.), Paweł Zegarek i Marek Salamon (MKS SMS Kraków).
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia ww. imprezy, stojącej na
wysokim poziomie organizacyjnym, pokazując tym samym, iż w gronie życzliwych osób można stworzyć wspaniały turniej i w związku z powyższym, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć – do zobaczenia na kolejnej sms-iadzie!
Piotr Czajowski

J

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

[is]

fot. Magdalena Namysł

ak co roku nadszedł czas,
by zmierzyć się z innymi przedszkolakami w sportowych konkurencjach. I tak młodzi zawodnicy
z kilku przedszkoli, stanęli do walki
o "złoto". Najlepsze okazało się Przedszkole nr 82, drugie miejsce zajęło
Przedszkole nr 137, trzecie Przedszkole nr 38. Zawody prowadziła
radna Dzielnicy VI, Agata Pasionek-Sacha, która wręczyła nagrody
ufundowane przez Radę Dzielnicy VI
oraz Magdalena Walas i Joanna Śliwa. To już czwarta impreza z tego
cyklu, za rok zapraszamy do jubileuszowych zmagań.
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Dobry doping to połowa wygranej
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KIM BYLI LUDZIE, KTÓRZY DALI NAZWY
BRONOWICKIM ULICOM

Bolesław Wallek - Walewski
B

Działacz Ruchu Muzycznego

olesław Wallek – Walewski dyrygent,
kompozytor i pedagog. Urodził się 23 stycznia 1885 r.
we Lwowie, w rodzinie muzyków. Jego matka Joanna,
z domu Gella była śpiewaczką natomiast ojciec, Adolf
Walewski, reżyserem w Teatrze Skarbka we Lwowie.
Z kolei ojciec Adolfa Walewskiego, był synem radcy,
jednak w młodym wieku uciekł z domu i wbrew woli
rodziców wybrał karierę artysty scenicznego. Zmienił
nazwisko Walek (pisane przez jedno „l”) na Walewski
i po kilkuletniej wędrówce z przypadkowo dobraną
trupą - został aktorem, a później reżyserem we wspomnianym teatrze.
W 1900 r. dyrektor Józef Kotarbiński powołał go na
stanowisko reżysera w krakowskim Teatrze im. Słowackiego, gdzie Walewski wsławił się przygotowaniem
prapremierowego przedstawienia Wesela Stanisława
Wyspiańskiego.
Od 1900 r. Adolf Walewski z żoną i dziećmi spędzał
niemal każde lato w Zakopanem, gdzie organizowano
liczne imprezy z udziałem tworzonych ad hoc chórów,
teatrów i mieszanych kapel, złożonych z krakowiaków i górali. Z tamtych lat wyniósł Bolesław Wallek-Walewski dogłębną znajomość folkloru góralskiego
- gwary, obyczajów i muzyki, co miało potem wielokrotnie odezwać się w jego twórczości.
Nim w wieku 15 lat przeniósł się wraz z rodzicami
do Krakowa, od 1894 r. uczęszczał na naukę gry na
fortepianie, pod kierunkiem Wilhelminy Maliszowej
i Wincenty Zellinger, a także teorii u Stanisława Niewiadomskiego w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Po przyjeździe do
Krakowa uczył się w sławnym Gimnazjum św. Anny,
w którym później od 1907 r., uczył śpiewu i muzyki.
Ucząc się w gimnazjum, kontynuował jednocześnie
studia muzyczne w Konserwatorium Krakowskim.
Poza grą na fortepianie i organach, kompozycją i dyrygenturą, kształcił się także w zakresie śpiewu solo-

wego u Aleksandra Bandrowskiego i Janusz Marsy.
Wkrótce stał się jednym z najsłynniejszych polskich
chórmistrzów, a zarazem niestrudzonym działaczem
ruchu muzycznego. Był organizatorem i dyrygentem
Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Krakowie, a także wieloletnim nauczycielem harmonii i śpiewu chóralnego w Instytucie Muzycznym w Krakowie, który
założył wraz z Klarą Czopp-Umlaufową, Bolesławem
Raczyńskim i Stanisławem Giebułtowskim. Od 1910
wykładał teorię muzyki, śpiew i kompozycję w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Od
1938 r. do wybuchu II wojny światowej, pełnił także
funkcję dyrektora.
W 1914 zorganizował i prowadził Krakowskie Towarzystwo Operowe. W latach 1917-1919, na zaproszenie Emila Młynarskiego, pracował jako dyrygent
w Teatrze Wielkim w Warszawie. Od 1919 był dyrygentem w Teatrze Nowości, a od 1921 w Teatrze Miejskim „Opera-Operetka” w Krakowie. W 1925 został
dyrektorem i dyrygentem Towarzystwa Muzycznego
w Krakowie. W pierwszych latach XX wieku Wallek
– Walewski podjął działalność kompozytorską i kapelmistrzowską, sympatyzując z nowoczesnymi prądami muzycznymi. 15 listopada 1907 r. w Krakowie
odbył się koncert muzycznej Młodej Polski, na którym
obok utworów Szymanowskiego i Różyckiego, wykonano dzieła młodych kompozytorów krakowskich,
m.in. chóralną pieśń Walewskiego Zawód do znanych
słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera. W późniejszych
latach Bolesław Wallek-Walewski komponował także
muzykę do podhalańskich wierszy Jana Kasprowicza
z powstałego na Harendzie cyklu Mój świat. Ogółem
spod jego pióra wyszło kilkanaście pieśni solowych i
chóralnych o tematyce tatrzańskiej lub góralskiej.
Zmarł 9 kwietnia 1944 r. w Krakowie, z którym był
najbliżej związany.
Ilona Stus
Żródło: Lidia Długołęcka, Maciej Pinkwart
Muzyka i Tatry. Następcy Szymanowskiego

ciąg dalszy ze str. 5

nictwa i trochę mniej technik urządzeń sanitarnych.
Mamy jeszcze taki zawód, jak architekt krajobrazu,
choć to zawód parabudowlany, bo bardziej związany
jest z kształtowaniem architektonicznym środowiska.
Jeśli chodzi o szkoły zasadnicze, to tutaj największą
popularnością cieszy się technolog robót wykończeniowych w budownictwie, zawód, który jeszcze nie tak
dawno był skreślony z Ministerialnej Listy Klasyfikacji
Zawodów. Wraz z innymi dyrektorami brałem udział
w posiedzeniu sejmowym Komisji Infrastruktury i pod
wpływem naszych argumentów przywrócono go.
Jeżeli chodzi o szkoły, a raczej działy zasadnicze, to
mamy montera instalacji urządzeń sanitarnych i zawód murarza, choć tu pojawia się problem, jeśli chodzi
o długość nauki. Jest to trzy lata, bo taki jest obowiązek kształcenia młodzieży, do 18 roku życia, a z drugiej strony można zrobić kurs, które trwa 3 miesiące.

W kwietniu został podpisany Akt Partnerstwa
Szkół Humbertowskich, jakie są z nim wiązane
nadzieje?
- Przede wszystkim w większości siła. Nasze partnerstwo jest otwarte. Mamy nadzieję, że dołączą do nas
inne szkoły. Chodzi o to, żeby interes był wspólny,
a nie partykularny, np. 10 lat temu mimo, że "krzyczeliśmy" doprowadzono do likwidacji liceów zawodowych, w zawodzie sztukater, a wprowadzono licea profilowane, które obecnie przestają istnieć. W pojedynkę
nie zawsze można wiele zdziałać, a jako dyrektorzy
mamy różne doświadczenia i znamy pewne mechanizmy od strony praktycznej i dlatego stworzyliśmy
Akt Partnerstwa.
Ilona Stus
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
NOWY WYKAZ MIEJSKICH
STRAŻNIKÓW REJONOWYCH
Komisariat Policji IV w Krakowie Rewir I dzielnicowych
ul. Radzikowskiego 29
Kierownik Rewiru asp. Paweł Kurzawa,
nr tel. służbowego 12 61-51-186

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA NA:
Konkurs recytatorski dla dzieci

"BRZECHWAŁKI"

10 czerwca, godz. 16.00
Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Balicka 289, tel. (12) 637 97 12
Impreza odbywa się w ramach Dni Bronowic

mł. asp. Jarosław Paś, tel. (12) 61-51-232, pok. nr 8
ulice i osiedla: Altanowa, Armii Krajowej 2-18 parzyste , Bandtkiego 18A-28 parzyste, 19-31 nieparzyste, Bronowicka 2-18 parzyste, nieparzyste 5-39, Cicha, Czeladnicza, Czyżewskiego 1, Głowackiego parzyste, Grenadierów, Halczyna, Jadwigi z Łobzowa,
Kołowa, Krzywy Zaułek, Kunickiego, Lea od 123-193 nieparzyste
i 110-124 parzyste, Młodej Polski, Młynówka Królewska-deptak od
Piastowskiej do Przybyszewskiego, Niedziałkowskiego, Piastowska 30-50 parzyste, Przybyszewskiego 14B - do końca parzyste,
Rydla nr 1-57 nieparzyste, Sewera, Staszczyka, Szlachtowskiego,
Zarzecze 1-35 nieparzyste i 2-28 parzyste, Zaczarowane Koło, Zapolskiej 2-14 parzyste, Żelechowskiego.

BRONOWICKIE STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH
zaprasza na
Wystawę malarstwa
"Z BRONOWICKICH PRACOWNI 2010"
z tradycyjnym Stołem Bronowickim
Wystawa odbędzie się w ramach
Dni Bronowic

asp.szt. Jarosław Skrzypek, tel. (12) 61-51-019, pok. 13
ulice i osiedla: Armii Krajowej - ogrody działkowe, Bandtkiego
nieparzyste 1-17, parzyste 2-16, Bronowicka 43-101 nieparzyste,
parzyste 20-106, Czepca, Dytmara, Górna, Kmietowicza, Krakusów, Młynówka Królewska-deptak od ul. Przybyszewskiego do
Armii Krajowej, Przybyszewskiego nieparzyste 1-53, parzyste 2-12,
Racheli, Rodakowskiego, Równa, Rydla 2-50 parzyste, Stańczyka, Szablowskiego, Św. Wojciecha, Wallek - Walewskiego, Wesele,
Zapolskiej nieparzyste parzyste od nr 16, Zarzecze nieparzyste
39-77, Wjazdowa, Złoty Róg.
sierż. Konrad Paluchowski, tel. (12) 61-51-207, pok. 10
ulice i osiedla: Armii Krajowej 77-95 nieparzyste, Balicka 2-38
parzyste Bronowicka 130-146 parzyste, Jabłonkowska, Na Błonie
1-15 nieparzyste, Zarzecze 97-109.
sierż. Sylwia Orzechowska-Poseł, tel. (12) 61-51-019, pok. 13
ulice i osiedla: Armii Krajowej bez nr od wiaduktu ul. Bronowicka do ronda, Balicka nieparzyste i od 170 parzyste do końca,
Bronowicka nieparzyste 117-133, Brzezińskiego, Brzozowskiego,
Darowskiego, Dolińskiego, Godlewskiego, Gradowa, Groszkowa,
Hemara, Katowicka, Kurozwęckiego, Łupaszki, Myczkowskiego,
Na Nowinach, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik nieparzyste, Peipera, Pod Strzechą, Radzikowskiego od 99 do końca nr nieparzyste,
Spiczakowa, Tetmajera, Truszkowskiego, Wapiennik, Wenryhory,
Werychy-Darowskiego, Wieniawy-Długoszowskiego, Wierzyńskiego, Witkiewicza, Wójcickiego, Zakliki z Mydlnik, Zaklucze, Zielony
Most, Złota Podkowa – osiedle, Zygmunta Starego 124-130 parzyste, Żeleńskiego Boya, Żeleńskiego Władysława.
sierż. Michał Martyna tel. (12) 61-51-207, pok. 10
ulice i osiedla: Armii Krajowej bez nr od ul. Przybyszewskiego
do ul. Zarzecze, Arciszewskiego, Balicka od 40-168 parzyste, Brzegowa, Filtrowa, Drzymały, Hamernia, Justowska, Kowalskiego,
Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Lea nieparzyste od 193 do końca, parzyste 124 do końca, Legendy, Lindego, Machaya, Młynarskiego,
Mysłakowskiego, Na Błonie od 2 do końca parzyste, Nad Zalewem
od 10 parzyste i 15 nieparzyste do końca, Ochlewskiego, Olkuska,
Orna, Pamiętna, Pileckiego, Piwnika „Ponurego”, Popiela, Prystora,
Przesmyk ,Przybyszewskiego nieparzyste 63-71 Przyjemna, Przy
Młynówce, Strużeckiego, Strzałkowskiego „Bzymka”, Trawiasta,
Wiedeńska, Włościańska, Zarudawie, Zarzecze 32-136 parzyste,
Zygmunta Starego od ul. Filtrowej do torów kolejowych (brak posesji).
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23 maja godz. 16
w Klubie Osiedlowym "Jordanówka", ul. Na Błonie 13 d

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.

Wykaz Aptek na terenie Dzielnicy VI

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

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

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

Gazeta B r ono wi cka
Rozrywka

Przewodniczący Rady
i Zarządu: Bogdan Smok
Wiceprzewodnicząca Rady
i Zarządu: Alicja Gackiewicz
Członkowie Zarządu:
Ewa Nowak
Artur Śliwa
Piotr Wiroński
Dyżury członków Zarządu
Dzielnicy:
poniedziałek – Piotr Wiroński,
członek Zarządu, 18.45–19.45
wtorek – Bogdan Smok,
Przewodniczący Rady i Zarządu,
9.00–10.00
środa – Ewa Nowak, członek
Zarządu, 10.00–11.00
czwartek – Alicja Gackiewicz,
Z-ca Przewodniczącego,
10.00–11.00
piątek – Artur Śliwa, członek
Zarządu 17.30–18.30
Biuro Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p.
(wejście od ul. Wiedeńskiej,
budynek KS „Bronowianka”)
30-149 Kraków
tel: (12) 636-15-75
fax: (12) 626-61-45
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – 15.00–17.00,
wtorek–piątek – 10.00–12.00
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com
Okładka: fot. Ilona Stus
Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl
Skład, łamanie: Ilona Stus
Druk:
Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK
ul. Powstańców Wielkopolski 3,
Kraków, (12) 267 36 60

POZIOMO:
1) złowieszczy
9) o 19.30 na „jedynce”
10) brawa na stojąco
11) ze stolicą w Sewilli
14) jak Wisła szeroka
16) rodzaj sera
20) tajniki
22) chaber
24) na młode wilki w piosence Kaczmarskiego
25) słynie z nich Toruń
26) kończy wyścig
29) sygnał wykonywany na trąbce, oznaczający w
wojsku koniec zajęć dziennych
32) średniowieczny kopista
34) liceum ogólnokształcące w skrócie
36) część świecy
37) zawijanie prezentu w ozdobny papier
38) wciskany naiwnym
40) mieszkaniec Wysp Brytyjskich
43) upięte włosy
46) system wierzeń
47) zastój
49) błąd przy serwie
50) paskowy na towarze
52) jednostka dziedziczenia
53) stawiany z kart
54) zawsze spada na cztery łapy
55) duża fabryka maszyn rolniczych

PIONOWO:
1) zjazd ludzi o podobnych zainteresowaniach
2) rozciągnięty okrąg
3) pieszy lub rowerowy
4) jeden z braci Karamazow
5) obuwie z cholewkami
6) na niej Zygmunt III Waza
7) rządzili nią carowie
8) wybielacz z reklamy
12) stoiska na placu targowym
13) wielkości charakterystyczne dla danego urządzenia
15) film z Lizą Minnelli
17) może służyć do mycia, zmywania, prania
18) Dożów - w Wenecji
19) pyszne ciasto z kremem
21) ma łuski
23) np. remontowa
27) wydzielony obszar ochronny wokół chronionego
przyrodniczo terenu
28) w parze z elegancją
30) np. Lego
31) rysunkowy lub mieszkalny
33) fioletowe warzywo, oberżyna
35) wykaz, spis
37) mała rybka
39) świętego Elma
42) dęty instrument drewniany ze stroikiem
43) szkodnik drewna
44) broń zakładana na palce
45) stłuczka na szosie
48) gruba kość
51) podarunek z serca
52) część seta

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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Gaze t a Bron o w ic k a
Fotoreportaż

FESTYN BRONOWICKI
R

ok szybko minął i znów mogliśmy spotkać się w Szkole nr 50, na corocznym Festynie Bronowickim. Jak
zawsze nie brakowało atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych. Nie mogło też obyć się, bez tradycyjnego już konkursu na najsmaczniejszą sałatkę i najpyszniejsze ciasto Bronowickie. Jury w obu kategoriach miało trudny wybór, choć smaczny i słodki. Na szczęście pogoda dopisywała, podobnie jak frekwencja.
[is]

Były walki wręcz...

Nie mogło zabraknąć rodzimego folkloru w wykonaniu najmłodszych

fot Ilona Stus

Obrady jury

...i muszkiety

Niejeden wrócił do domu z kolorową maskotką

Podróż w czasie do średniowiecznej wioski

