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Rada Dzielnicy

X sesja Rady Dzielnicy VI Brono-
wice odbyła się 30 sierpnia. Dyskusje 
dotyczyły głównie planów wydatków 
Dzielnicy VI na rok 2007 oraz zmian 
na liście zadań powierzonych na rok 
2007 i zadań na rok 2008.

Został skierowany wniosek (uchwa-
ła Nr X/98/2007) do Budżetu Miasta 
Krakowa o przesunięcie środków  
w wysokości 3 000 zł z planu rzeczowo 
- finasowego Dzielnicy VI na zada-
nie priorytetowe pn. „Komunikacja  
z mieszkańcami”, z przeznaczeniem 
na druk kalendarza oraz usług zwią-
zanych z promocją naszej dzielnicy.

Na mocy uchwały Nr X/97/2007  
w sprawie zmiany w planie rzeczowo-
finansowym wydatków na rok 2007 
obniżono o 1600 zł kwotę wydatków 
na zakup materiałów i wyposażenia. 
Wyżej wymienione środki przezna-
czono na: zakup usług remontowych 
i konserwację sprzętu, opłaty z tytułu 
zakupu usług telefonii komórkowej  
i zakup akcesoriów komputerowych.

Rada przyjęła listę zadań powie-
rzonych na rok 2008 (uchwała Nr 
X/94/2007) w zakresie wydarzeń 
kulturalnych: „Wielkanoc w Bronowi-
cach”, III Bronowicki Karnawał Lite-
racki, Osadzanie Chochoła, VI Święto 
ulicy Tetmajera oraz Dni Bronowic. 
Przeznaczono na nie łączną kwotą 22 
400 zł.

Uchwała Nr X/95/2007 w sprawie 
listy zadań powierzonych na rok 
2008 dotyczyła budowy i przebudo-
wy ulic gminnych wraz z oświet-
leniem. W planach zostały prze-
widziane: przebudowa ul. Katowi-
ckiej, wykonanie skrętu w prawo  
w ul. Radzikowskiego, ul. Na Błonie, 
na odcinku od mostu na Rudawie do 
ul. Hamernia, wykonanie odwod-
nienia i remont nawierzchni ul. Nad 
Zalewem, budowę wyjazdu z ul. 
Jabłonkowskiej na ul. Armii Krajo-
wej oraz wykonanie oświetlenia na  
ul. Truszkowskiego. Ponadto kontynu-
owane będą prace związane z: odwod-
nieniem ul. Wieniawy-Długoszowskie-
go i ul. Na Nowinach, przebudową 
ul. Hamernia, ul. Wierzyńskiego oraz 
przebudową skrzyżowania ul.Rydla  
i ul. Bronowickiej.

Zmiana na liście rankingowej zadań 
powierzonych na rok 2007 (uchwała  
Nr X/96/2007) również dotyczyła prac 
remontowych. Wycofano z niej zada-

SESJA X nie nr 10 pn. „ul. Kowalskiego – remont 
nawierzchni”. W to miejsce przyjęto 
zadanie pn. „ul.Piwnika” Ponurego” 
– remont nawierzchni”.

Na liście zadań priorytetowych na 
rok 2007 (uchwała Nr X/99/2007) zna-
lazły się: zmiana w zakresie zadania 
pn. „Remont chodników ul. Sewera” 
na „Remont dróg i chodników wg 
wskazań dzielnicy VI”, obniżenie kwo-
ty na zadanie pn. „ Remont parkingu 
przy ul. Tetmajera” i przeznaczenie jej 
również na zadanie pn. “Remont dróg  
i chodników wg wskazań Dzielnicy 
VI”. Łączna suma przeznaczona za 
wyżej wspomniane zadanie wynosi  
106 200 zł i będzie realizowana zgod-
nie z listą rankingową zadań powie-
rzonych w zakresie remontów dróg  
i chodników lokalnych.

Na sesji pozytywnie zaopiniowa-
no (uchwała Nr X/100/2007) projekt 
zagospodarowania ogródka jorda-
nowskiego przy trakcie spacerowym 
Młynówka Królewska. 

Po wysłuchaniu końcowych wnio-
sków i opinii przewodniczący Bogdan 
Smok zamknął sesję X. 

Kolejna XI sesja Rady w dniu 
27.09.07.

APEL DO  
MIESZKAŃCÓW

W związku ze wzrostem ilości prze-
stępstw, których ofiarami stają się oso-
by starsze i samotne Komisariat Policji 
IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 
4 zwraca się do Państwa z apelem o 
zwrócenie szczególnej uwagi na takie 
osoby. Są one narażone w największym 
stopniu na bezwzględność działania 
przestępców, którzy niejednokrotnie 
podszywają się pod pracowników 
instytucji ogólnego zaufania społecz-
nego, takich jak: 

PCK, POMOC SPOŁECZNA, ZUS, 
UBEZPIECZALNIA, ADMINISTRA-
CJIA MIESZKAŃ, PRACOWNIKÓW 
GAZOWNI, ELEKTROWNI, WO-
DOCIĄGÓW, TELEKOMUNIKACJI 
itp. Działania sprawców polegają na 
wykorzystaniu łatwowierności osób 
starszych np. „odczyt liczników wody, 
prądu, gazu lub kontrola instalacji”, 
„dostarczanie pism urzędowych dot. 
przyznania dodatkowych świadczeń 
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BEZPIECZNIE DO SZKOŁY
Od wielu lat krakowska policja w 

pierwszych dniach roku szkolnego pro-
wadzi akcję pod hasłem „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Celem tej akcji jest 
zwrócenie uwagi wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego na bezpieczeń-
stwo dzieci na drogach.

W akcji prowadzonej na początku 
każdego roku szkolnego brane są w 
szczególności pod lupę tzw. szkolne 
przejścia dla pieszych – oznakowane 
dodatkowo przez tabliczkę popularnie 
zwaną „Agatką”. Jak zapewnia Zastęp-
ca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej policji w Krakowie 
nadkom. Robert Borzęcki w Dzielnicy 
VI „Bronowice” policjanci podejmowali 
następujące zadania:

1.  Przeprowadzili lustrację dróg, 
mającą na celu wychwycenie braków 
i usterek w istniejącym zabezpiecze-
niu technicznym przejść dla pieszych 
(oznakowanie pionowe i poziome, 
progi zwalniające, szykany, wysepki 
azylowe) w rejonach bronowickich 
szkół.

2.  W okresie od 3 do 14 września, w 
rejonach szkół podstawowych nr 138, 
153, 50 policjanci wraz ze strażnikami 
miejskimi pełnili dyżury, mające na 
celu przede wszystkim pomoc naj-
młodszym w przekraczaniu jezdni, 
reagowanie na wykroczenia popełnia-
ne przez kierujących pojazdami oraz 
udzielanie wskazówek pozwalających 
dzieciom samodzielnie pokonywać 
drogę do szkoły i z powrotem.

3.  Podczas działań kontrolnych poli-
cjanci krakowskiej drogówki zwracali 
szczególną uwagę na zgodny z przepi-
sami i bezpieczny sposób przewożenia 
dzieci (foteliki, pasy bezpieczeństwa) 
do szkół.

Ponadto od pierwszych dni roku 
szkolnego policjanci przeprowadzać 
będą spotkania – pogadanki z dzieć-
mi rozpoczynającymi naukę szkolną, 
mające na celu zwrócenie uwagi na 
problemy bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Spotkania takie będą 
kontynuowane w roku szkolnym, w ra-
mach programu profilaktyczno-eduka-

cyjnego „Akademia Misia Ratownika” 
oraz w ramach akcji firmy Statoil. W 
trakcie takich spotkań rozdawane będą 
elementy i kamizelki odblaskowe, oraz 
kolorowanki. Ubiegającym się o karty 
rowerowe rozdawane będą Kodeksy 
rowerzystów. 

Mamy nadzieję, że współpraca z 
Sekcją Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Krakowie, przyczyni 
się wydatnie do poprawy bezpieczeń-
stwa uczniów, w ruchu drogowym, na 
terenie naszej Dzielnicy.

Bogdan Smok

pieniężnych, wygranych losowych oraz 
rekompensat z innego tytułu”.

Innym sposobem działania sprawców 
jest np. „pozostawienie wiadomości dla 
sąsiada i prośba o przybory do pisania”. 
Sprawcami takich czynów są nie tylko 
mężczyźni, lecz również kobiety. Dzia-
łanie sprawcy lub sprawców jest ukie-
runkowane na wejście do mieszkania a 
następnie odwrócenie uwagi domowni-
ka i dokonanie kradzieży rzeczy mało 
gabarytowych, takich jak pieniądze, 
biżuteria lub też wyłudzenie pieniędzy 
za fikcyjne rachunki lub wygrane.

Realne niebezpieczeństwo występuje 
także w czasie wizyt, gdzie jedna osoba 
oferuje do sprzedaży towar, skutecz-
nie blokując domownika w jednym 
pomieszczeniu, a druga w tym czasie 
plądruje pozostałe pomieszczenia 
dokonując kradzieży pieniędzy lub 
wartościowych rzeczy.

Innym sposobem działania spraw-
ców, który nasilił się w ostatnim czasie, 
jest nawiązywanie kontaktu telefonicz-
nego i podawanie się za kogoś z rodzi-
ny. Dzwoniący informuje o wyjątkowej 
okazji nabycia jakiejś wartościowej 
rzeczy i konieczności pożyczenia na 

kilka dni znacznej kwoty pieniędzy, 
przy czym informuje, iż po odbiór zgło-
si się jego znajomy – osoba nieznana 
rozmówcy. Tak więc apelujemy, abyście 
Państwo w przypadku wątpliwości, co 
do osób nieznanych choćby z widzenie, 
powiadomili telefonicznie oficera 
dyżurnego jednostki pod numerem 
012 61-51-025 lub skrócony 997 albo 
alarmowy 112 z każdego telefonu 
komórkowego, a my ze swojej strony 
podejmiemy niezwłocznie odpowied-
nie kroki. Z doświadczenia wiemy, że 
wzmożona czujność sąsiedzka oraz 
szybkie, nawet anonimowe przekaza-
nie informacji jest najlepszym zabez-
pieczeniem Waszego mienia. Komisa-
riat Policji IV w Krakowie uczestniczy 
w Małopolskim Programie Pomocy 
Osobom Starszym, którego celem jest 
pomoc osobom samotnym i starszym 
oraz inspirowanie tworzenia lokalnych 
grup wsparcia takich osób przy wy-
korzystaniu sąsiadów i wolontariuszy. 
Jednocześnie chcemy zwrócić się do 
wszystkich kierujących samochoda-
mi, aby zwracali szczególną uwagę na 
zabezpieczenie kluczyków od samo-
chodów. Sprawcy nagminnie dokonują 

kradzieży kluczyków pozostawionych 
w odzieży, torebce, saszetce. Nie-
zwłocznie po tym dokonują kradzieży 
samochodu. Sprawcy działają zawsze w 
dzień i w miejscach, gdzie ludzie czują 
się bezpiecznie. W wyniku dokonanych 
kradzieży niejednokrotnie poszkodo-
wany traci dorobek całego życia.

KOMISARIAT POLICJI IV  
W KRAKOWIE
30-045 Kraków ul. Królewska 4       
tel.(012) 61-52-913
30-315 Kraków ul. Radzikowskiego 29  
tel. (012) 61-51-109
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BEZPIECZNY DOM
ZANIM OTWORZYSZ DRZWI:
·  Spójrz przez wizjer (lub załóż łańcuch) i sprawdź kto 

stoi za drzwiami.
·  Jeśli nie wiesz kto to, poproś o okazanie dowodu tożsa-

mości. Uczciwy odwiedzający się nie obrazi.
·  Nie ulegaj presji jego „opowieści”. Jeśli coś podejrzewasz 

zadzwoń na Policję.

ZAPAMIĘTAJ!
·  Nigdy nie wpuszczaj do domu obcego, dopóki nie 

będziesz pewien, że ta osoba jest wiarygodna.
·  Nieuczciwy „gość” może być mężczyzną, kobietą, a 

nawet dzieckiem. „Pracują” samodzielnie lub w kilka osób, 
wyręczają się również dziećmi.

·  Swoim dzieciom bezwzględnie zakazuj wpuszczania 
do domu kogokolwiek podczas nieobecności dorosłych, 
nawet osób im znajomych.

OSZUŚCI
NIE KAŻDY KTO PUKA DO TWOICH DRZWI MA 

UCZCIWE ZAMIARY, OSZUST MOŻE ODWIEDZIĆ CIĘ 
NA PRZYKŁAD JAKO:

Urzędnik – pozornie godny zaufania, elegancko ubrany, 
udaje pracownika urzędu, instytucji, doradcę prawnego, 
akwizytora.

3 września 2007 r. w dniu rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 50 w 
Bronowicach Małych podniosła uroczystość związana z 
trwającym Jubileuszem 190-lecia powstania pierwszej szko-
ły początkowej. W tym dniu została odsłonięta i poświę-
cona tablica pamiątkowa. Pomysłodawcą jej powstania był 
Wojciech Hausner, historyk, nauczyciel tej szkoły, obecnie 
działacz samorządowy. Tablicę ufundowali byli uczniowie, 
którzy ukończyli ją w 1956 r. oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic. Pracami organizacyjnymi kierowali Mieczysław 
Stachura, Jerzy Ciempka i Jan Żymankowski. 

Uroczystość mogła się odobyć dzięki pomocy i zaanga-
żowaniu dyrektor Teresy Gąsior oraz grona pedagogicz-
nego.

Zaproszono również władze oświatowe, których przed-
stawicielem była Barbara Leśniak i samorządowe, reprezen-
towane przez Martę Patenę, Przewodniczącą Komisji Edu-
kacji i Sportu oraz Wojciecha Hausnera. Najważniejszymi 

Sprzedawca – oferuje sprzedaż po atrakcyjnej cenie biżu-
terii, odzieży i innych towarów. Proponuje kupno np. staroci, 
które mogą znajdować się w Twoim domu.

Robotnik – twierdzi, że musi pilnie sprawdzić stan tech-
niczny przewodów lub urządzeń elektrycznych, gazowych, 
kanalizacyjnych, bądź natychmiast cos naprawić. Oferuje 
tanio różne usługi.

Wnuczek – nawiązuje kontakt telefoniczny i podaje się za 
kogoś z rodziny. Informuje o okazji nabycia jakiejś wartościo-
wej rzeczy i konieczności pożyczenia na kilka dni określonej 
sumy pieniędzy, przy czym informuje, że po odbiór zgłosi 
się jego znajomy – osoba rozmówcy nieznana.

Lekarz – osoba podająca się za pracownika MOPS, NFZ, 
ZUS – informuje, że osoba ma zwrot lub nadpłatę pieniędzy.

ZAPAMIĘTAJ!
·  Dokładnie sprawdzaj tożsamość osób odwiedzających 

Cię. Poproś o dokumenty uprawniające do reprezentowania 
firmy, na którą się powołują.

·  Jeśli chcesz skorzystać z oferowanej usługi unikaj 
płacenia zadatku.

·  Odmawiaj okazania dowodu osobistego lub innych 
dokumentów. Ujawnisz w ten sposób zwyczajowe „schow-
ki” domowników.

·  Wobec natrętów udawaj, że masz kłopoty ze słuchem, 
wzrokiem i poproś sąsiada o pomoc.

·  Umawiaj się na spotkania w instytucji, którą reprezen-
tuje odwiedzający.

·  Nie daj ponieść się emocjom i chęci „zrobienia dobrego 
interesu” z osobą obcą. Atmosfera pośpiechu i improwizacji 
powinna być dla Ciebie pierwszym sygnałem ostrzegaw-
czym.

„Szkoła da Wam do ręki busolę, która Was poprowadzi w dobrym kierunku. Tą busolą będzie książka, będzie wiedza, 
będzie wiara w Boga i w dobroć człowieka”.

PAMIĘTAJ SZKOLNE MURY
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Oto słowa:

„Wzniesiony budynek
ma być przybytkiem wiedzy i oświaty dla dziatwy

mieszkającej na terenie Bronowic Małych,
w którym to budynku mają wychowywać się na dobrych

synów Boga i Ojczyzny”.

Dla inicjatorów powstania tej tablicy i jej wykonawców, 
w słowach tych zawarty jest niebywale ważny program 
wychowawczy dla kolejnych pokoleń młodzieży nie tylko 
bronowickiej, która corocznie opuszcza mury szkolne. W 
tym duchu były także słowa Marii Rydlowej, która tak mó-
wiła do zgromadzonej młodzieży: „Z ogromnym wzruszeniem 
przekraczam zawsze mury tej szkoły, którą opuściłam - nie, nie 
opuściłam jej nigdy- z której wyszłam niewiele 70 lat temu. Wy-
szłam wyposażona na dalszą drogę w miłość do Boga, do Ojczyzny 
i w miłość do wiedzy, do nauki. Wciąż wracam myślami, pamięcią 
do tych pierwszych lat szkolnych. Kochałam szkołę zawsze, tu był 
mój drugi dom. Na budynek szkolny,  przed którym stoję, patrzyłam 
od początku, jak powstawał od fundamentów, patrzałam ja i moje 
rodzeństwo, bo mój ojciec był wówczas Przewodniczącym Rady 
Szkolnej. (...) Szkoła by spełnić swe zadanie musi być przyjazna 

jednak gośćmi byli uczniowie; obecni i ci, którzy szkołę tą 
ukończyli – absolwenci rocznik 1956 i 1957.

Absolwenci, obchodzący w ubiegłym roku jubileusz 
50-lecia ukończenia szkoły złożyli na ręce dyrektor Teresy 
Gąsior metalową tubę zawierającą materiały z jubileuszu 
oraz wiadomości dotyczące obecnej historii Bronowic 
Małych. Pamiątkowa tuba poszerzy zbiory szkolnej izby 
pamięci.

Tablicę odsłonili absolwenci szkoły Maria Rydlowa, 
obecnie kustosz Muzeum Młodej Polski w „Rydlówce” i 
Stanisław Młodzianowski, wnuk wójta Bronowic Małych, 
Tomasza Młodzianowskiego.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. Infułat Bronisław Fi-
delus, proboszcz kościoła Mariackiego. Tak jak przed 190 
laty ks. prałat kościoła Mariackiego, ks. Wincenty Łańcu-
cki zainicjował powstanie szkoły w Bronowicach Małych. 
Słowa wyryte na tablicy są fragmentem aktu erekcyjnego, 
który wraz z kamieniem węgielnym został wmurowany 
pod budowę nowego budynku szkolnego w Bronowicach 
Małych 2 sierpnia 1931 r. i poświęconego przez ks. Józefa 
Kulinowskiego, archiprezbitera kościoła Mariackiego. 
Ten nowy budynek to obecna szkoła bronowicka, przy ul. 
Katowickiej 28. 

uczniowi zawsze w każdej okoliczności. Uczeń 
musi widzieć w nauczycielu swojego przyjaciela 
nie kolegę! Młodzieży i dzieci - skończycie szko-
łę, pójdziecie w świat. Szkoła da Wam do ręki 
busolę, która Was poprowadzi w dobrym kie-
runku. Tą busolą będzie książka, będzie wiedza, 
będzie wiara w Boga i w dobroć człowieka”. Z 
echem tych słów w sercu, młodzież szkolna 
rozeszła się do klas. Kolejny rok trwania 
naszej szkoły został rozpoczęty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tej uroczystości 
oraz tym, którzy w niej zechcieli uczestni-
czyć i swoją obecnością ją uświetnili.

             

   
W imieniu organizatorów

   Barbara Miszczyk
fot. Ilona Stus
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NA ULICY TETMAJERA
Ósmego września zaciszną ulicę 

Tetmajera wypełniły dźwięki muzy-
ki. Barwne kramy i stukot kół do-
rożki podkreślały niecodzienną at-
mosferę. Aura ku radości mieszkań-
ców i organizatorów okazała się nie-
zwykle łaskawa. Choć prognozy nie 
brzmiały optymistycznie, w sobotę 
nad Bronowicami zaświeciło słońce.

Już po raz piąty mieszkańcy uli-
cy Tetmajera i nie tylko, mieli okazję 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi ba-
wić się na Święcie swojej ulicy.

Jak co roku było dużo atrakcji 
zarówno dla dorosłych jak i dzieci. 
Im poświęcono na estradzie pierw-
sze godziny. Widowisko zatytułowa-
ne „Mrówka w kąpielówkach” przy-
kuło uwagę najmłodszych. Nie był to 
jednak koniec przyjemności. Dzieci 
mogły przejechać się przybraną  
z fantazją bryczką, którą powozi-
li rodowici bronowianie Franciszek 
Susuł i Józef Bujak oraz najmodniej-
szym pojazdem czterokołowym qua-
dem, dostarczonym przez Andrzeja 
Sikorę., a dwie cierpliwe mamy Ag-
nieszka Przeniosło i Halina Wójcik 
upiększały ich buzie wymyślnymi 
malunkami.

Kolejną atrakcją zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych było zwiedza-
nie „Rydlówki”, która na ten czas 
otworzyła swoje podwoje. Spotka-
nie z bohaterami „Wesela” było tym 
bardziej ciekawe, że zwiedzający nie 
tylko mogli obejrzeć miejsce, w któ-
rym Wyspiański umiejscowił swój 
dramat, ale również wysłuchać cie-
kawej prelekcji kustosza i opiekuna 
muzeum pani Marii Rydlowej.

Na dobre zabawa rozpoczęła się 
około 16.30. Wtedy zostało oficjalnie 
otwarte przez Ewę Nowak, członka 
zarządu Dzielnicy VI i Barbarę Misz-
czyk, prezesa Towarzystwa Przyja-
ciół Bronowic V święto ulicy Tetma-
jera. Obecni byli także przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy VI, przewodni-
czący Bogdan Smok, radni Grzegorz 
Marzec i Anna Hodbod, która dziel-
nie pomagała przy stoisku Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic. Byli też 
radni miejscy pochodzący z naszej 
dzielnicy Marta Patena i Wojciech 
Hausner.

„Na ulicy Tetmajera 
w pawich piórach szumi czas… “ 

W czasie uroczystości zebrani 
mogli usłyszeć Hymn ulicy Tetma-
jera wykonany przez Annę Treter na 
pierwszym święcie, pięć lat temu.

Rozstrzygnięto też konkurs na 
najładniejszą posesję. Zamierze-
niem organizatorów było uhonoro-
wanie mieszkańców ulicy Tetmaje-
ra, którzy wykazują dużo starania 
o wygląd przydomowych ogródków 
i otoczenia swoich posesji. Organi-
zator konkursu - Towarzystwo Przy-
jaciół Bronowic miało nadzieję, że 
mieszkańcy sami zadeklarują swo-
je uczestnictwo w konkursie. Nasi 
sąsiedzi okazali się jednak ludźmi 
bardzo skromni, wyznającymi zasa-
dę „siedź w kącie a znajdą cię” i nie 
zgłosili swoich kandydatur. Zala-
zła się jednak odważna gospodyni, 
która zgłosiła swoją posesje do ry-
walizacji między sąsiedzkiej. Pozo-
stałych wyłoniła komisja konkurso-
wa, która wybrała i oceniła posesje 
znajdujące się przy ul. Tetmajera. 
Przyznano 14 wyróżnień w tym pięć 
pierwszych: pani Marcie Znojek, Zo-
fii Janas, Krystynie Morawiec, Kry-
stynie Szczurek i Edwardowi Biczo-
wi z wnuczką Joanną.

Specjalne wyróżnienie przyzna-
no Muzeum „Rydlówka”, którego 
otoczenie jest zawsze ukwiecone 
i uporządkowane oraz parafii pw. 
św. Antoniego w Bronowicach Ma-
łych. Jednym z emocjonujących mo-
mentów święta była aukcja dwóch 
akwarel pędzla prof. Edwarda Lei. 
Pierwsza przedstawiała „Kuźnię w 
Bronowicach Małych”, druga „Dwo-
rek Tetmajerówka”. Zamierzeniem 
aukcji było pozyskanie funduszy na 
renowację podobrazia i konserwację 
ramy oraz samego obrazu „Adoracja 
Dzieciątka Jezus”. Dzieło to zosta-
ło namalowane w 1932 roku, przez 
Leona Kowalskiego i znajduje się w 
kościele w Bronowicach Małych. Na 
konto Towarzystwa Przyjaciół Bro-
nowic wpłynęła kwota, która umoż-
liwi kontynuację rozpoczętej już 
renowacji obrazu. Wyrażamy ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy wzięli udział w licytacji.

Muzycznie imprezę uświetniały 
liczne zespoły. Nie mogło oczywiście 

zabraknąć naszej rodzimej Grupy 
Folklorystycznej z Mydlnik, której 
animatorem jest Józef Stachera. 
Obok bronowicko-krakowsko-myd-
lnickich przyśpiewek, grupa przygo-
towała program, w którym opowia-
dała o wydarzeniach związanych  
z historią Krakowa. Zebranej na fe-
stynie publiczności śpiewem i muzy-
ką przedstawiła powstanie hejnału 
krakowskiego i przysięgę Tadeusza 
Kościuszki na rynku w Krakowie. 
Pośród zebranych chodził Lajkonik. 
Kogo berłem dotknął - a był hojny 
- tego czeka do następnego święta 
ulicy Tetmajera wielka pomyślność, 
kto sknerzył niech wie, że szczęś-
cie nie będzie mu sprzyjało. Ozdobą 
występu była młoda para ubrana  
w stroje krakowskie, która tańczyła 
krakowiaka.

Kolejną atrakcją było znalezie-
nie złotego pierścionka w torcie. 
Emocje wśród dorosłych były duże, 
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Rada Dzielnicy VI i Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic pragną podzięko-
wać za pomoc w organizacji V Święta 
ulicy Tetmajera firmom:
ABM Wyposażenie Sklepów 
COEL Wytwórnia Euceryny
SOLO
ZAMKOR
UNIDRUK
oraz FABRYCE GRAFIKI
Dziękujemy STOMATOLOGII TRĄB-
KA za sponsorowanie zakupu złotego 
pierścionka 
CUKIERNI WOJCIECHA WILKA za 
wspaniały tort
OGRODOWI GALERIA i FIRMIE 
HAMAR za ufundowanie nagród w 
konkursie na najładniejszą posesję.

wydarzeniaod lewej: Zofia Dubiel, Ewa Ziomek wydarzenia

PODZIĘKOWANIA

ale szczęśliwcem okazał się pewien 
młodzieniec z VI klasy. Zgadujemy, 
że radości jego mamy z wygranej 
była większa niż samego zwycięzcy, 
który zapewne wolałby natknąć się 
w czekoladowym kawałku na grę 
komputerową.

Na okoliczność Święta bronowi-
ckie gospodynie przygotowały licz-
ne smakołyki. Każdy mógł skoszto-
wać chleba z prawdziwym wiejskim 
smalcem, miodu z bronowickiej pa-
sieki oraz przepysznych wypieków 
przygotowanych przez Janinę Mło-
dzianowską i Krystynę Morawiec.

Przy stoisku Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic interesujący się hi-
storią mogli zakupić i uzupełnić 
brakujące numery Bronowickich 
Zeszytów Historyczno-Literackich. 
Do nabycia była również wydana 
przez TPB okolicznościowa kartka, 

upamiętniająca Święto. Znajduje się 
na niej reprodukcja obrazu W. Tet-
majera pt. „Zagroda w Bronowicach 
ok. 1900 r.”. Oryginał znajduje się  
w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Amatorzy malowanego szkła  
i rękodzieła mogli kupić prace Ewy 
Ziomek, członka Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic oraz Bronowickiego 
Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

Gdy zapadł zmrok, gwiazda wie-
czoru Sotyria wprowadziła zebra-
nych w taneczny nastrój. Wokalist-
ka śpiewająca piosenki w greckim 
klimacie sprawiła, że zebrani po-
czuli się kompanami Greka Zorby  
i tanecznym krokiem weszli na par-
kingowy parkiet, na którym zabawa 
trwała do północy.

Przybyli na V święto ulicy Tet-
majera mieszkańcy, jak i goście mo-
gli zobaczyć wiele ciekawych, tylko 
„bronowickich” specjalności, cie-
szymy się, że byli i bawili się razem  
z nami. Zapraszamy za rok

   Barbara Miszczyk, prezes TPB
fot. Ilona Stus
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Postać Stanisława Wyspiańskiego 
(1869 – 1907) dramaturga, poety, ma-
larza, reformatora teatru, na trwałe 
zrosła się z jego rodzinnym miastem 
– Krakowem. Syn rzeźbiarza, którego 
pracownia mieściła się u stóp Wawelu, 
od wczesnej młodości okazywał zain-
teresowanie historią Polski, zabytkami 
kultury, różnymi dziedzinami sztuki, 
zwłaszcza malarstwem, wzrastając 
– między innymi za sprawą ojca - w 
atmosferze kultu Jana Matejki, ucho-
dzącego wówczas za największego 
polskiego malarza.

W 1887 roku, po ukończeniu gim-
nazjum św. Anny (dzisiejszy „No-
wodworek”) Wyspiański zapisał się 
na historię sztuki UJ i jednocześnie 
rozpoczął studia malarskie w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych, kierowanej 
wówczas przez Matejkę, który wkrótce 
zaproponował młodemu studentowi 
współpracę przy polichromii kościoła 
Mariackiego.

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
odbył Wyspiański dłuższą podróż 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
po Europie, zaznaja-
miając się z nowymi 
kierunkami w malar-
stwie. Po powrocie 
do kraju skorzystał ze 
zgromadzonych do-
świadczeń przy projek-
towaniu i nakładaniu 
polichromii w kościele 
Franciszkanów, gdzie 
wykonał również kil-
ka witraży. Artysta 
przygotowywał też 
projekty witraży dla 
katedr y lwowsk ie j  
i wawelskiej.

Obok sztuki witra-
żowej i malarstwa ściennego na doro-
bek plastyczny Wyspiańskiego składają 
się także liczne portrety dzieci i zna-
nych osobistości, autoportrety, kom-
pozycje figuralne, pejzaże, wreszcie 
studia kwiatów (przepiękną wystawę 
„Zielnik Wyspiańskiego” mieliśmy 
okazję podziwiać ostatnio w Krakowie 
w Kamienicy Szołayskich).

Tyle refleksji 
o Wyspiańskim 
– malarzu, teraz 
pora wspomnieć 
o Wyspiańskim 
– literacie. Zasad-
niczym nurtem 
jego zaintereso-
wań pisarskich 
stała się historia 
narodowa, któ-
rej wątki stano-
wią osnowę te-
matyczną wielu 
utworów. Tworzą 
one swoisty cykl 
z dziejów Polski 
– od czasów le-
gendarnych („Le-
genda”), poprzez 
średniowieczny 
konflikt bisku-
pa Stan isława  
z królem Bolesła-
wem („Bolesław 
Śmiały”, „Skał-
ka”), wizerunek 
nieszczęśliwego 
władcy doby re-
nesansu („Zyg-
munt August”), 

śluby Jana Kazimierza złożone Matce 
Boskiej („Królowa Polskiej Korony”), 
epizody z powstania listopadowego 
1830 roku („Warszawianka”, „Lelewel”, 
„Noc listopadowa”), polityczną dzia-
łalność Mickiewicza w okresie Wiosny 
Ludów („Legion”) aż po współczesność 
(„Klątwa”, „Wyzwolenie”, „Sędziowie”). 
Osobną grupę tworzą teksty powstałe 
z odwołań do mitologii antycznej i 
twórczości Homera: „Protesilas i Lao-
damia”, „Meleager”, „Achilleis”, „Akro-
polis”, „Powrót Odysa”. W twórczości 
Wyspiańskiego literatura, malarstwo  
a także muzyka mieszają się ze sobą, 
co ma źródło w realizowanej przez 
artystę Wagnerowskiej idei dramatu 
jako syntezy sztuk. W swoje utwory 
teatralne Wyspiański wpisywał szcze-
gółową wizję sceniczną, obejmującą 
scenografię, kostiumy, ruch, słowo, 
muzykę. Elementom tym nadawał 
często sens symboliczny. Wiersze li-
ryczne z kolei, często bardzo osobiste, 
dyskretne, zestawione z monumental-
nymi wizjami teatralnymi zadziwiają 
umiejętnością stosowania ściszonych 
środków wyrazu.

Pod koniec życia z powodu nieule-
czalnej choroby nie był już w stanie 
samodzielnie pisać, dyktował więc 
swoje ostatnie utwory. Zmarł 28 li-
stopada 1907 roku. Pochowany został  
w Krypcie Zasłużonych w kościele na 
Skałce w Krakowie.

     Magdalena Furmańska
fot. Ilona Stus
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Dnia 18 czerwca 2007 roku w Muze-
um Młodej Polski „Rydlówka” odbył 
się finał trzeciego Konkursu Recyta-
torskiego Stanisława Wyspiańskiego, 
organizowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Kultury Ludowej. Za organi-
zację imprezy odpowiadała przewodni-
cząca Szkolnego Koła TPKL przy Szkole 
Podstawowej nr 50 mgr Magdalena 
Furmańska.

Do finału – po eliminacjach szkolnych 
– zakwalifikowało się 28 uczniów i 
uczennic ośmiu szkół krakowskich. Fi-
nalistów i ich opiekunów powitała pani 
Maria Rydlowa – kustosz muzeum.

Zasiadła też ona w jury jako przewod-
nicząca, a obok niej występujących oce-

MŁODZI W MŁODOPOLSKIM DUCHU
 „Teatr mój widzę ogromny….”

niali pan Olgierd Jędrzejczyk – redaktor 
naczelny czasopisma „Łan” i pan Michał 
Czyżewicz – przedstawiciel TPKL.

W kategorii szkół podstawowych 
pierwszą nagrodę zdobyła Patrycja Sa-
teja (SP 88 w Krakowie), drugie miejsce 
przyznano Piotrowi Bobakowi (SP 4 w 
Skawinie), a trzecie – Weronice Kuciń-
skiej (SP 50 w Krakowie). Przyznano też 
cztery wyróżnienia, które otrzymali: 
Mateusz Szostek i Bartłomiej Cerek (oby-
dwaj z Zespołu Szkół w Bibicach) oraz 
Anna Skrzypek i Magdalena Chomicka 
(obie z SP 98 w Krakowie).

W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych zwyciężyła Izabela Kaim (Pry-
watne Gimnazjum Akademickie Nr 6 w 

Krakowie), na drugim miejscu uplaso-
wała się Joanna Reczyńska (Gimnazjum 
Nr 9 w Krakowie), a na trzecim Mateusz 
Lepiarczyk (Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 1 w Krakowie). Według oceny jury, 
wszystkie uczennice reprezentujące 
Gimnazjum Nr 9 prezentowały bardzo 
wysoki poziom, dlatego Anna Jurczak, 
Klaudia Kot, Katarzyna Stożek i Izabela 
Świder uhonorowane zostały wyróż-
nieniami.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci i wy-
różnieni uczniowie nagrodzeni zostali 
książkami, ufundowanymi przez Wy-
dawnictwo „Znak”.

   Magdalena Furmańska

W tym roku mija setna rocznica 
śmierci Stanisława Wyspiańskiego.  
Z tej okazji rok 2007 ogłoszono Rokiem 
Wyspiańskiego. Idea narodziła się na 
krakowskich uczelniach PWST, ASP 
i UJ. Nikogo nie powinno to dziwić, 
ponieważ w Krakowie spędził on 
większość swojego życia, wykluczając 
paryski epizod. To Kraków i jego okolice 
stanowiły dla artysty inspirację, dawały 
natchnienie, były polem walki i ciągłych 
wyzwań.

Krakowski Festiwal Wyspiańskiego 
2007 obrał za cel, nie tylko przedstawie-
nie dorobku artysty, ale rozsławienie 
zarówno jego twórczość jak i osoby.

 Zdaniem Jerzego Stuhra, brak prze-
kładów dramatów Wyspiańskiego na 
inne języki niewątpliwie zubaża dzie-
dzictwo światowej literatury. Wspomi-
na on zachwyt swoich argentyńskich 
studentów nad scenariuszem „Wesela” 
Wajdy i ich zdumienie, że jest to sztuka 
teatralna, niestety nie przełożona na ję-
zyk hiszpański. Dlatego też, krakowska 
PWST zaproponowała w ramach Roku 
Wyspiańskiego międzynarodowe war-
sztaty szkół teatralnych, na podstawie 
wspólnej lektury „Powrotu Odysa” w ję-
zyku angielskim. To jeden z nielicznych 
dramatów w wersji obcojęzycznej.

Teatry, galerie i muzea zaangażowały 
się obchody Roku Wyspiańskiego. Orga-
nizowane były i są spektakle, wystawy, 
koncerty inspirowane Wyspiańskim.

Krakowskie Muzeum Narodowe 
posiada pokaźny zbiór jego prac. Nie-
dawno zakończyła się wystawa „Zielnik 

WYSPIAŃSKI NASZYCH DNI
Wyspiańskiego” - ciekawe spojrzenie 
artysty na przyrodę, która była mu tak 
bliska. Roślinne motywy nieustannie 
pojawiają się w jego sztuce. Polichro-
mia Kościoła Franciszkanów: bratki, 
słoneczniki, irysy i lilie, inspirowane 
zielnikiem. Ornamentyka z motywem 
kasztana pojawia się na klatce schodowej 
Domu Towarzystwa Lekarskiego, któ-
rego całe wnętrze wraz z oświetleniem 
i meblami projektował Wyspiański. 
Według jednej z anegdot krzesła w sali 
posiedzeń, zostały zrobione przez niego 
celowo niewygodnie, aby uniemożliwić 
słuchaczom zaśnięcie.

Pozostając w kręgu anegdoty i przy-
rody pojawiający się często w twór-
czości artysty motyw kasztana nie jest 
przypadkowy. Podobno inspirują go 
nie byle jakie a bronowickie kasztany. 
Anegdota mówi, że postać opierająca 
się o framugę drzwi i obserwująca go-
ści podczas wesela Rydla nie stała tam 
cały czas, lecz w atmosferze uniesienia 
udała się z jedną z druhen na spacer  
w kasztanową aleję.

Na lekcjach o Wyspiańskim wszyst-
kich interesowały anegdoty i ciekawost-
ki z życia rodziny – mówi pani Dorota 
Zapędowska, wnuczka Stanisława Wy-
spiańskiego – najbardziej interesowało 
ich czy miał nałogi, czy lubił kobiety 
– wspomina. Opowiada jak dziadek 
ochoczo przyjmował gości, którzy lu-
bili palić. Denerwowało to Teofilę, więc  
w całym domu nie było popielniczek. 
Pewnego razu Wyspiański przyniósł 
gościom jako popielniczkę dziecięcy 

bucik. Prawdopodobnie należał do 
„śpiącego Stasia” – ojca pani Doroty.

Wyspiański zdaje się być nieodgad-
niony. Inna bowiem anegdota głosi, że 
kiedy wraz z rodziną zamieszkał w ka-
mienicy na rogu Alei Słowackiego, gdzie 
miał też swoją pracownię, wywiesił na 
drzwiach kartkę o treści: Tu mieszka 
Stanisław Wyspiański i prosi żeby go 
nie odwiedzać. Czy był samotnikiem? 
Nie sądzę. Lubił obserwować ludzi a był 
doskonałym obserwatorem. Czasem nie 
wystarczy patrzeć, trzeba też widzieć.  
A Wyspiański potrafił zobaczyć wiele.

„..W atmosferze krakowskich salonów 
ówczesnych twórców szukał Wyspiański 
psychicznego odprężenia i podniety do 
pracy. W domu wybitego kompozytora 
Władysława Żeleńskiego przy ul. Św. 
Sebastiana czy w domu przy ul. Radzi-
wiłłowskiej 15, w mieszkaniu dyrektora 
Teatru Miejskiego - Józefa Kotarbińskie-
go i jego energicznej małżonki Lucyny. 
Miał tu Wyspiański swój ulubiony fotel 
w kącie pokoju skąd, nienagabywany 
przez zebrane towarzystwo, mógł bacz-
nie obserwować wszystkich gości. W 
tym to salonie, w lutym 1901 roku, czytał 
dyrektorowi Kotarbińskiemu swój świe-
żo napisany dramat “Wesele”, który za 
kilka tygodni, wystawiony na krakow-
skiej scenie, wstrząsnąć miał sumienia-
mi Polaków, wynosząc nie uznawanego 
dotychczas poetę na szczyty chwały  
i powszechnego uwielbienia..”

   Ilona Stus
Teksty źródłowe: Krystyna 

Zbijewska,  “Krakowskim szlakiem 
Stanisława Wyspiańskiego”

Gazeta Wyborcza 21.03 Lublin 2003
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

HARMONOGRAM AKCJI ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
- KRAKÓW 2007  

Na wyznaczonych ulicach, w poszczególnych dniach i 
miesiącach mieszkańcy mogą w godzinach 18-20 wystawiać 
przed posesje zużyte meble i sprzęt AGD oraz inne odpady 
wielkogabarytowe. Samochód MPO będzie odbierał te od-
pady w godzinach 20-22.

PAŹDZIERNIK w II poniedziałek miesiąca na ulicach: 
Zarzecze od J. Lea do Armii Krajowej, Drzymały, J. Lea, Młodej 
Polski, Gabrieli Zapolskiej, Przybyszewskiego. 

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
w Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124a
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS Bronowianka)
I poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-17.30 pok.102

Klub Kultury “Mydlniki”
Od września i października br. zapraszamy na zajęcia w zakresie:
•  Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
•  Klubu Dziecięcego “Puchatek” (zajęcia w godz. 800 - 1500 dla 

dzieci najmłodszych, prowadzone przez fachową kadrę pedagogiczną -  
w ofercie m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, w pracowni komputerowej, 
szeroki program edukacyjno-wychowawczy i rekreacyjny)

•  Kursów gry na instrumentach (gitara, fortepian, instrumenty dęte, 
akordeon i inne w zależności od potrzeb)

•  Pracowni plastycznej, komputerowej i siłowni.
Zapraszamy do współpracy z zespołami:
Pieśni i Tańca “Mali Mydlniczanie”, “Mydlniczanie”, Kapelą Ludową 

“Mydlniczanie” oraz Chórem “Schola Cantorum Mydlnicensis”.
Polecamy stałe cykle imprez artystycznych i społeczno-kulturalnych: 
•  “Poranki z muzyką klasyczną”, “Bardowie i Poeci”, “Bronowickie 

Portrety”.
Informacje: ul. Balicka 289, tel. 012 6379712 (w godz. 12 - 20). Zapisy na se-

zon kulturalny 2007/2008 odbywać się będą od 3 września br. w g. 15 - 20. 

PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO ŻÓŁTACZCE  
Jurajskie Centrum Medyczne ul. Wierzyńskiego 9
termin:  1 VIII - 10 XII 2007
rejestracja telefoniczna: od pon. do pt. w godz. 8.00 - 19.00
tel. (012) 622-88-80

PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
NZOZ “Medycyna Rodzinna” ul. Tetmajera 2
termin: 20 IX - 10 XII
rejestracja telefoniczna: od pon.-pt. w godz. 8.00 - 18.00
tel. (012) 638-49-56
(UWAGA! - programy przeznaczone wyłacznie dla mieszkańców za-
meldowanych w Dzielnicy VI na stałe lub tymczasowo.)

Tu znajdziesz pomoc w przypadku przemocy w rodzinie:
www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

KOŚCIOŁY
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strzechą 16: 
7, 10, 12 (IX-VI, 18).
Os. Widok – św. Jana Kantego, ul. Jabłonkowska 18: 7.30, 9, 10.30, 
12, 13.15, 17, 18.30, 21 (IV – X); 7.30, 9, 12, 18.30, 21 (VII – VIII).
Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 9, 
10.30, 12, (IX – VI, 13), 18, (VI – VIII, 19).
Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7.30, 10, 12, 18.

BRONOWICKIE KOŁO PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH  
zaprasza:
12 X godz.17.00 Wystawa Malarstwa
26 X godz. 17.00 Zbiorowa Wystawa Poplenerowa
Klub Osiedlowy „Jordanówka” SM „Widok”  
ul. Na Błonie 13d.

Klub Kultury “Mydlniki”
Zaprasza na: 
VI wieczór z cyklu “Bardowie i Poeci”
W programie: 
Recital Tamary Kalinowskiej - artystki Piwnicy pod Baranami.
Prowadzenie: Ryszard Rodzik i Maciej Naglicki
18 października (czwartek) 2007 r. o godz. 17.00

Klub Kultury “Mydlniki” 
Bronowickie Koło Przyjaciół Sztuk Wszelkich
zapraszają na:
Wieczór artystyczny pt. “Pejzaż polski”
W programie: wernisaż wystawy malarstwa oraz prezentacja poezji 
artystów - członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie: Maciej Naglicki
28 września (piątek) 2007 r. godz. 17.00

Wystawa będzie czynna do 30 października br. od poniedziałku do 
piątku w godz. 15 - 20.

DRODZY CZYTELNICY
Prosimy o nadsyłanie tematów, które Państwa zdaniem powinny  

znaleźć się w Gazecie Bronowickiej oraz informacji o wydarzeniach, 
o których chcielibyście przeczytać.

Dziękujemy.
Redakcja Gazety Bronowickiej

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Informujemy, iż ostateczny termin składania wniosków o 

wymianę książeczkowych dowodów osobistych nie uległ zmia-
nie i upływa 31 grudnia 2007r.

Do dnia 31 marca 2008r. zachowują ważność jedynie te ksią-
żeczkowe dowody osobiste, których posiadacze złożyli wnioski o 
wydanie nowych dokumentów do dnia 31 grudnia 2007r.

“DERBY POŁĄCZYŁY KRAKÓW” 
Pod takim hasłem rozpoczął się konkurs fotograficzny. Jest to 

wspólna inicjatywa Urzędu Miasta, MKS Cracovia SSA i Wisły Kra-
ków SSA. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, którzy chcą się 
pochwalić zdjęciami, na których widoczne są akcenty dwóch kra-
kowskich klubów. 

Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury konkursu pod 
przewodnictwem Kazimierza Węgrzyna. Legenda krakowskiej piłki 
nożnej wraz z przedstawicielami Cracovii i Wisły wybierze najlepsze 
fotografie, które zostaną przedstawione na wystawie zatytułowanej 
„Derby połączyły Kraków”, którą będzie można oglądać na Rynku 
Głównym od 15 do 28 października. 

Spośród autorów najlepszych zdjęć wybranych zostanie trzech, 
którzy otrzymają cenne nagrody. Do wygrania będą między inny-
mi: nagroda niespodzianka (ufundowana przez Prezydenta Miasta 
Krakowa), karnety na stadiony Cracovii i Wisły oraz wiele cieka-
wych akcesoriów piłkarskich. Wyłonione osoby otrzymają również 
specjalne zaproszenie na derby, które odbędą się 20 października 
na stadionie Cracovii. 

Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do 7 października na adres: 
konkurs@cracovia.pl oraz konkurs@wisła.krakow.pl .
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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

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com

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

Skład, łamanie i druk:
GEOINFO – Krakowski Zespół 
Ekspertów Sp. z o.o.
tel. (0-12) 413-75-30

·  Wrzątek
·  Ogród pełen zwierząt
·  Kolor w kartach
·  Niewielka ilość
·  Ojczyzna Asterixa
·  Święty Ojciec z Pietrelciny
·  3 os. liczby pojedynczej
·  Brakuje jej wątpiącym
·  Czasem śniony na jawie
·  Np. sklepowa
·  Zbudował ją Noe
·  Podtrzymuje strop
·  Wciela się w nią aktor
·  Budyniowa w ciastach
·  Partia obecnie rządząca
·  Pływa zima po rzece
·  Policja w czasach PRL–owskich    
   /skrót/
·  Zimińska
·  Obchodzi imieniny 19 maja

5 2 6

6 8 4 7

4 7 1 3

2 4 3 1 7

1 6 5 4

6 3 2

7 5 3 8

2 5 6 4

4 2 9

Wypełnij plansze cyframi od 
1 do 9 tak, aby w tym samym 
wierszu, w tej samej kolumnie, 
oraz w każdym sektorze 3x3 
zaznaczonym pogrubioną li-
nią, znajdowała się tylko jedna 
taka sama cyfra. Ta sama cyfra 
nie może, w żadnej kolumnie, 
wierszu, lub oznaczonym sek-
torze powtórzyć się dwa razy.

M

A

R T

U

B

Y

T L O G I A

E

O L I G O

M E

M M O T O

A

S K A

Z

W
Y ·  W mitologii greckiej odpowiednik 

rzymskiego Fauna
·  Nadziano na niego Azję Tuhajbejowi-
cza
·  Nasza ojczyzna
·  Pospolite warzywo z rodziny czosnko-
watych, składnik włoszczyzny
·  Podpiera fasolę
·  Pierwiastek odkryty przez Marię Skło-
dowską-Curie
·  Ptak z rodziny drozdowatych
·  Jedząc rybę trzeba na nią uważać
·  Np. wyścigowy
·  …….i owo
·  Dumny
·  Chemiczny symbol wapnia
·  Cyrk lodowcowy

Rozwiązania haseł utworzą sylaby, któ-
re należy połączyć tak, by dały wyraz. 
Miejsce wpisania wyrazu do odgadnię-
cia. Dla ułatwienia podano niektóre sy-
laby. Kolejność haseł jest przypadkowa.
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WSPOMNIENIE LATA
31 sierpnia na stadionie KS Brono-

wianka spotkali się uczestnicy akcji 
„Wakacje ze Sportem”, by uroczyście 
zakończyć letni sezon. Nikt nie wy-
szedł bez nagrody, która była uwień-
czeniem sportowych zmagań. Najlepsi 
otrzymali puchary i dyplomy. Przyjęli 
je z rąk pani Marty Pateny – Radnej 
Miasta Krakowa, która była hono-
rowym gościem. Po części oficjalnej 
spotkanie kontynuowano przy grillu  
i szklance soku.      IS

 fot. Ilona Stus


