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Rada Dzielnicy

SESJA XXXV
We wrześniu sesja Rady Dzielnicy VI obejmowała dwa spotkania. 

Pierwsze odbyło się 17 września, drugie miało miejsce 24 września.

XXXV/300/2009 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na 
„Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”
Radni podjęli decyzję o przystąpieniu do Dzielnicowego Konkursu Ofert na reali-
zację w roku 2010 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na ten cel, w ramach 
zadań priorytetowych na rok 2010, przeznaczono kwotę w łącznej wysokości  
61 000 zł, zarówno na projekty całoroczne, jak i realizowane w I półroczu 2010 
roku w zakresie:
Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (Kluby Seniora, 
zajęcia integracyjne) ― 6 000 zł; Organizacji rekreacyjnych obozów sportowych 
 ― 35 000 zł; Organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych ― 20 000 zł.

XXXV/301/2009 w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych 
przez ul. Zarzecze
Przejście, o którym mowa w uchwale proponowane jest na wysokości ul. Młynar-
skiego

XXXV/302/2009 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych 
na rok 2009 w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środo-
wiska
Radni wycofali z listy zadanie pn.: "Przebudowa schodów uwzględniająca potrze-
by osób niepełnosprawnych z włączeniem ścieżki rowerowej w ciągu traktu spa-
cerowego Młynówka Królewska w rejonie ul. Przybyszewskiego – kontynuacja na 
kwotę 23 600 zł. Kwotę tę przeznaczyli na nowe zadanie pn.: "Remonty dróg, 
chodników i oświetlenia wg wskazań dzielnicy".

XXXV/303/2009 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych 
na rok 2009 w zakresie administracji publicznej
W tym zakresie wycofano zadanie pn.: "Instalacja systemu dostępu do internetu, 
"hotspot" – obszar Młynówka Królewska na kwotę 5 200 zł, którą przekazano na 
monitoring zewnętrzny w Szkole Podstawowej nr 93 (4 500 zł) i Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną Nr 2 (700 zł).

XXXV/304/2009 w sprawie projektu planu rzeczowo – finansowego 
wydatków Dzielnicy na rok 2010 
Projekt planu finansowego na rok 2010 przedstawia się nastepująco:
• Składki na ubezpieczenia społeczne (od umów zleceń) ― 800 zł • Składki 
na Fundusz Pracy (od umów zleceń ) ― 200 zł • Wynagrodzenia bezosobowe 
(umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi) ― 4 200 zł • Zakup materiałów 
i wyposażenia (materiały biurowe, druki, art. poligraficzno-pieczątkarskie, 
materiały gospodarcze itp.) ― 5 500 zł • Zakup energii (energia cieplna, elektryczna, 
gaz, woda, pozostałe) ― 7 400 zł • Zakup usług remontowych (naprawa  
i konserwacja urządzeń biurowych, komputerowych i teleinformatycznych, 
konserwacja budynków, pozostałe) ― 500 zł • Zakup usług pozostałych 
(sprzątanie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli, usługi 
poligraficzne, introligatorskie, transportowe, abonament radiowy, czynsze, opłaty 
pocztowe, opłaty eksploatacyjne za pomieszczenia biurowe itp.) ― 7 400 zł • Opłaty 
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ― 1 800 zł 
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
― 6 400 zł • Podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)  
― 500 zł • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
i urządzeń kserograficznych ― 300 zł
Całkowita kwota do dyspozycji Dzielnicy ― 35 000 zł.

XXXV/305/2009 w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych 
na rok 2010 w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków”
Przyjęto następujące zadania na łączną kwotę 11 200 zł: 
dofinansowanie konkursu „Prawo i my” – dla dzieci szkół podstawowych  
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(2 000 zł) i dla gimnazjów (2 000 zł); realizator: Straż Miej-
ska; zakup podręcznego sprzętu wyburzeniowego (4 000 
zł); realizator: Straż Pożarna; zakup materiałów eksplo-
atacyjnych do sieci i systemów informatycznych, za-
bezpieczających obsługę interesantów z dzielnicy (3 
200 zł); realizator: Policja.
Jednocześnie uchylono Uchwałę Nr XXXI/277/2009 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie 
listy zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie Programu 
„Bezpieczny Kraków”.

XXXV/306/2009 w sprawie budowy pochylni dla 
osób niepełnosprawnych w rejonie pętli tramwa-
jowej
Radni pozytywnie zaopiniowali budowę pochylni dla osób 
niepełnosprawnych w rejonie pętli tramwajowej Bronowice 
Małe.

XXXV/307/2009 w sprawie listy zadań powierzo-
nych na rok 2010 w zakresie lokalnych wydarzeń 
kulturalnych
W zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przyjęto za-
danie pn.: „Dni Bronowic” na kwotę 16 700 zł. Uchylono 
natomiast Uchwałę Nr XXXIV/296/2009 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie listy za-
dań powierzonych na rok 2010 w zakresie lokalnych wyda-
rzeń kulturalnych, w ramach której przyjęto zadanie pn.:  
„VIII Święto ulicy Tetmajera” na kwotę 22 880 zł.

XXXV/308/2009 w sprawie zadań powierzonych 
na rok 2010 w zakresie problematyki osób niepeł-
nosprawnych
W tym zakresie przyjęto zadania na łączną kwotę 90 000 zł. 
Obejmują one:
Cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Dzielnicy VI w:
Filii MDDPS przy ul. G. Zapolskiej ― 15 000 zł; Integra-
cyjnym Klubie Niewidomego Seniora przy ul. Bandtkiego ― 
 8 000 zł; Klubie Seniora w Domu Kultury w Mydlnikach,  
ul. Balicka ― 8 000 zł; realizator MDDPS.
Spotkania i imprezy integracyjne dla niepełnospraw-
nych mieszkańców Dzielnicy VI korzystających 

 z pomocy MOPS ― 7 000 zł; realizator MOPS. Likwida-
cję barier architektonicznych w Domu Kultury w Mydl-
nikach: przystosowanie węzła sanitarnego usytuowanego  
w przyziemiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
― 20 000 zł; realizator Centrum Kultury „Dworek Biało-
prądnicki”. Likwidację barier architektonicznych - pro-
jekt budowy pochylni przy ul. Przybyszewskiego w cią-
gu traktu spacerowego Młynówka Królewska - 32 000 zł;  
realizator ZIKiT.
Tym samym uchylono Uchwałę Nr XXXIII/287/2009 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie 
zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie problematyki 
osób niepełnosprawnych.

XXXV/309/2009 w sprawie zadań priorytetowych 
na rok 2010
W związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,  
z 16 czerwca 2009 roku, zmuszającego do obcięcia przy-
szłorocznego budżetu, radni uchylili Uchwałę Nr XXXIII
/286/2009 Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 2 lipca 2009 
r. w sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2010 usta-
lając jednocześnie nową, uwzględniającą wymagane ogra-
niczenia wydatków. W następnym numerze, przedstawimy 
szczegółowe zestawienie kosztów zadań priorytetowych na 
rok 2010.

XXXV/310/2009 w sprawie dofinansowania budo-
wy „Orlika 2010” na terenie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących Nr 8 w Krakowie
Dofinansowanie to odbędzie się w ramach zadań powierzo-
nych na rok 2010 w zakresie budowy, modernizacji, prac 
remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej.

XXXV/311/2009 w sprawie obniżenia środków 
finansowych na zadania powierzone i priory-
tetowe na rok 2010 zgodnie z Zarządzeniem  
Nr 1964/2009 Prezydenta Miasta Krakowa
Rada Dzielnicy VI wniosła do Prezydenta Miasta Krakowa  
o przywrócenie środków finansowych na zadania powierzo-
ne i priorytetowe na rok 2010 na poziomie roku 2009.

SMS POD NOWYM SZTANDAREM  
CHCE POKONYWAĆ GRANICE

Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego świętował ważne wydarzenie 
― od 15 października ma swój sztandar. ― Będzie wy-
znaczał system wartości szkoły i wzmacniał jej pozy-
cję – mówili zgodnie podczas uroczystości były dyrek-
tor SMS przy ul. Szablowskiego w Krakowie Zygmunt 
Szewczyk i kontynuator jego dzieła Mirosław Gilarski. 
W imieniu MKS Cracovia SSA, organu założycielskie-
go SMS, pod którego szyldem nadal działa placówka, 
sztandar przekazał Tomasz Rząsa. ― Wszystko w wa-
szych głowach i nogach, szansa na podobną karierę 
jak moja – mówił do pierwszoklasistów, który złożyli 
dziś ślubowanie.
„Sport to najlepsza droga do pokonywania granic” 
 ― takie przesłanie, wypowiedziane przez papieża Jana 
Pawła II, wyszyto złotymi nićmi na sztandarze. W ist-

niejącym od 13 lat SMS-ie przy ul. Szablowskiego to 
przesłanie realizowane jest od początku istnienia.  
W szkole, której wspólnymi patronami są ikony  

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
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Szkoły piłkarskie mogą w procesie budowania od 
podstaw polskiego futbolu odegrać dużą rolę. Zapo-
trzebowanie na ich ofertę jest. Kiedy SMS przy Sza-
blowskiego powstał w 1996 roku (z inicjatywy i pod 
szyldem KOZPN) miał dwa oddziały szkolne, a w nich 
45 uczniów. Teraz uczy się w nim 230 ucznióww 12 
oddziałach. Szkoła nie działa już pod szyldem Mało-
polskiego Związku PN, który swoją placówkę otworzył 
w Nowej Hucie. Bronowicki SMS stoczył sporą batalię 
o to, by nadal istnieć. Przetrwał trudny czas i nawet 
rozkwitł. Niedawno pozyskał unijne środki na dodat-
kowe lekcje dla swoich uczniów, by łatwiej im było po-
godzić szkolne i sportowe obowiązki. A że to niełatwe 
pokazuje przykład Patryka Małeckiego, piłkarz Wisły 
i młodzieżowej reprezentacji Polski też jest uczniem 
SMS. – Szkoły jeszcze nie skończył, ma tak dużo obo-
wiązków, że od początku roku się nie pokazał – zdra-
dzał wicedyrektor SMS Piotr Kocąb. – Ale na pewno 
skończy naukę...

Absolwentami SMS są m.in. bracia Piotr i Paweł 
Brożkowie, Grzegorz Baran, Adam Kokoszka, Jakub 
Błaszczykowski, Dariusz Zawadzki, Paweł Strąk. Przy-
jeżdżają się tu uczyć  w gimnazjum i liceum także 
chłopcy z mniejszych miejscowości i klubów, bo ma-
rząc o karierze w stylu Rząsy pod skrzydłami znanych 
krakowskich trenerów znajdują lepsze warunki do roz-
woju.

MAS

Cracovii i Wisły – Józef Kałuża i Henryk Reyman, nie 
może być inaczej. Piłkarze różnych klubów wspólnie 
uczą się tu pokonywać granice wyznaczane przez ich 
klubowe barwy, ale także pokonują granice własnych 
możliwości, słabości, talentów.– Ten sztandar będzie 
dla nas wszystkich zobowiązaniem, żeby nadal na-
wiązywać do najlepszych tradycji krakowskiego pił-
karstwa - mówił dyrektor SMS Mirosław Gilarski.

Na uroczystość przybyli znamienici goście, byli 
m.in. Tomasz Rząsa, Katarzyna Cisowska-Mleczek 
z Urzędu Miasta Krakowa, Wojciech Litwicki (prezes 
Wawelu), ks. Henryk Surma (kapelan Cracovii, wcze-
śniej wspólnie z proboszczem parafii św. Wojciecha 
poświęcił sztandar), Bogdan Smok (przewodniczący 
Rady Dzielnicy VI Bronowice),trenerzy Andrzej Bahr, 
Albin Mikulski, Marian Cygan, Ryszard Kruk, a tak-
że Maciej Madeja (kierownik drużyny ekstraklasowej 
Cracovii).

W piłkarskim gronie nie mogło zabraknąć naj-
gorętszego teraz tematu - problemów reprezentacji 
Polski i atmosfery wokół krytykowanego ze wszyst-
kich stron PZPN: ― Trzeba zdefiniować dysfunkcję, 
zło, które przeszkadza w tym, by piłka dorównywała 

innym dyscyplinom, odnoszącym w Polsce sukcesy. 
Środowisko piłkarskie musi uznać, że dotychczasowe 
formy szkolenia nie przynoszą efektów, skoro wyróż-
niają się tylko jednostki. Nie będzie rozwoju bez pracy 
– mówił Zygmunt Szewczyk, były dyrektor SMS.
 ― Na pewno oglądaliście mecz reprezentacji, sami wi-
dzicie, że nie najlepiej to wygląda, do tego dochodzą 
sprawy korupcyjne, niechęć społeczeństwa do PZPN, 
to wszystko przekłada się na ogólne zniechęcenie wo-
bec piłki – mówił do uczniów Tomasz Rząsa. ― Ale jest 
nadzieja, bo Polska organizuje największy turniej pił-
karski w Europie. Każdego dnia powstają nowe orliki, 
do EURO 2012 powstanie 70 nowych baz sportowych, 
budują się nowe stadiony, także w Krakowie. Jest do 
czego dążyć – życzę, żebyście na tych stadionach za-
grali. W naszym roczniku juniorów Cracovii było wielu 
zdolnych chłopaków, niektórzy może nawet bardziej 
niż ja, ale kluczem do sukcesów oprócz talentu jest 
praca. Trud, który włożyłem na boisku i w szkole po-
zwolił mi tyle osiągnąć. Słysząc praca nie należy się 
przerażać. Przecież dla piłkarza to przyjemność, wyjść 
na boisko – trenować i grać.

Rada Dzielnicy VI Bronowice nie po raz pierwszy staje się mecenasem, ale także inicjatorem działań kul-
turowych na swoim terenie. To cenne, bowiem w aspekcie działań zmierzających ku „oszczędzaniu”, każde 
przedsięwzięcie wzbogacające aspekty duchowe, dokumentujące życie codzienne z jego wszelkimi obszarami, 
staje się niebagatelnym kapitałem (chociaż nie finansowym).

Tym razem zaproponowana została seria wydawnicza „Biblioteka Bronowicka”, której pierwszym tytułem 
jest publikacja prof. dr hab. Eugeniusza Dubiela „Przyroda Bronowic Małych i Mydlnik”. Pracownik naukowy  
Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany także środowiskowo z naszą dzielnicą zaprezento-
wał „opracowanie cenne i unikatowe, albowiem stanowiące wynik długotrwałej obserwacji i prowadzonych na 

Maciej Naglicki

PRZYRODA NASZEJ DZIELNICY  
NA KARTACH KSIĄŻKI

Tomasz Rząsa przekazuje sztandar dyrektorowi SMS Mirosławo-
wi Gilarskiemu
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Maciej Naglicki

[is]

Prof. E. Dubiel na spotkaniu autorskim

Krystyna Morańda ― w 
1979 roku ukończyła stu-
dia na Wydziale Artystycz-
no – Pedagogicznym Uni-
wersytetu Śląskiego (filia  
w Cieszynie). Tajniki malar-
stwa poznała w pracowni 
adiunkta Alfreda Biedrawy. 
Uprawia malarstwo szta-
lugowe: olejne, pastelowe 
i akwarelowe. Na swoim 

mi. To takie specyficzne. To nie odwzorowywanie, to 
sztuka – mówi. ― Jak weszłam na wystawę, pierwsze 
w oczy rzucił mi się szary tryptyk, bo znam ją z ży-
wych kolorów, a tu pastel na popielatym tle. Dobry 
pomysł - pastela biała i pastela ciemniejsza od tła, nie 
wprowadzone są żadne inne kolory, tylko ten popiel 
z bielą. Bardzo delikatne. Zafascynowało mnie samo 
użycie tego koloru i tła. Jest to dla niej tonacja nowa, 
być może -na podsumowanie jakiegoś okresu.

Patrząc na wspomniany tryptyk nasuwa się wie-
le refleksji, nie można przejść obok niego obojętnie. 
Dmuchawce na czarnym papierze, powoje po obu 
stronach na ciemno popielatym. Dmuchawce, jak 
sama powiedziała artystka, to ulotność życia, powój 
to człowiek przedzierający się przez nie, ale to tylko 
jedna z wielu osobistych interpretacji…

koncie ma liczne wystawy zbiorowe i indywidualne. 
Przez wiele lat pracowała z młodzieżą, ucząc nie tyl-
ko warsztatu, ale też sposobu odbioru i patrzenia na 
świat. W tym roku minęło 30 lat jej pracy twórczej.  
Z życzeniami dalszych wspaniałych wystaw malar-
skich i sukcesów artystycznych, pa-
miątkowy dyplom wręczyła Jubilat-
ce Krystyna Krajka – prezes Brono-
wickiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich, w kręgi którego 
artystka wstąpiła 5 lat temu. Jest 
osobą szalenie skromną, życzliwą, 
ciepłą – tak mówią o niej przyjacie-
le.
― Pamiętam Krysię, jak przyszła na 
pierwsze spotkanie. Skromnie przy-
niosła pokazać kilka prac, a prze-
cież jest profesjonalistką – wspomi-
na Zofia Dubiel, malarka, członek 
Stowarzyszenia. 
― Jej malarstwo malowane jest ser-
cem, naprawdę z potrzeby. Nie boi 
się kłaść śmiałych kolorów. To orgia 
kolorów i rozświetlenia, takie świa-
tła nadziei, nawet między kwiata-

tym terenie wnikliwych badań. Na uwagę zasługuje 
pomysł przedstawienia środowiska geograficzno-przy-
rodniczego w odniesieniu do historii” pisze w przed-
mowie do publikacji przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice - Bogdan Smok. 

Promocja zaś publikacji miała miejsce 8 paździer-
nika br. w Klubie Kultury „Mydlniki”. Profesor, za-
razem pisarz i publicysta, nieskazitelnym, pięknym 
polskim językiem zaprezentował najistotniejsze tezy 
swojej książki, popierając je bogatym materiałem 
zdjęciowym. Piękno ekosystemu naszego rejonu zo-
stało wszechstronnie ukazane. Tym niemniej poprzez 
przedstawienie zagrożeń, procesów wyginięcia nie-
których gatunków flory i fauny – zarówno publikacja 
Profesora jak i wystąpienie – stały się dla wszystkich 
kolejnym ostrzeżeniem, iż dylemat „mieszkać czy od-
dychać i chłonąć przyrodę” jest nadal, niestety bole-
śnie, aktualny.

W spotkaniu zaś - jako m.in. przedstawiciel Wy-
dawcy uczestniczyła wiceprzewodnicząca Rady i Za-
rządu Dzielnicy Alicja Gackiewicz, a prowadziła je  
red. Ilona Stus.

Ilona Stus
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W październiku obchodzony jest co roku Dzień Edukacji Narodowej, a okładnie 14 października, w rocznicę utworzenia Komisja Edukacji Narodowej w 1773 roku. Komisja była pierwszą tego typu instytucją w XVIII wiecznej Europie i była odpowiednikiem 
dzisiejszego Ministerstwa Edukacji. Powstała na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie reformy systemu edukacji, który miał zastąpić system szkolnictwa stworzony przez zlikwidowany zakon jezuitów. 
Główne założenie reformy to trzystopniowy system kształcenia publicznego, opierający się na szkołach parafialnych, placówkach powiatowych oraz dwóch uniwersytetach – w Wilnie i Krakowie.
Pozostałe, odważne, jak na owe czasy reformy to otworzenie szkół przed dziewczętami, które mogły pobierać nauki na takich samych prawach jak chłopcy. Wymieniano też wykładowców – byłych jezuitów na kadrę wykształconą przez Akademię Krakowską  
i Wileńską. Pomimo upadku Komisji, w 1794 r., stworzone przez nią idee legły u podstaw późniejszych systemów oświaty. Mało kto wie, że lekcje przyrody, historii Polski i wychowania fizycznego to właśnie spuścizna KEN. Spadkiem po Komisji jest także zasada 
nauczania przedmiotów wyłącznie w języku polskim. A jak wygląda szkolnictwo dziś...

Jednym z głównych celów edukacji ekologicznej  
w przedszkolu jest ukazanie piękna świata przyrody 
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za los 
naszej pięknej, zielonej planety. Bezpośredni kontakt 
z przyrodą fascynuje każdego, uczy ją kochać i szano-
wać. Tylko wpojona od najmłodszych lat gorąca mi-
łość do przyrody, ukazanie sposobów mądrego z nią 
współżycia, pozwoli nam zachować piękno otaczające-
go świata dla późniejszych pokoleń.

Oprócz codziennego pogłębiania świadomości eko-
logicznej naszych przedszkolaków oraz angażowania 
się w akcje proekologiczne, np. zbiórka makulatury 
czy zużytych baterii, zgłosiliśmy swój udział w progra-
mie edukacji ekologicznej Klubu Gaja - „Święto Drze-
wa” 2009, 7. edycja. Celem programu jest m.in. zain-
spirowanie uczestników do podjęcia lokalnych działań 
dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniej-
szenia skutków zmian klimatu na Ziemi. Program włą-
czony jest w Kampanię Miliarda Drzew dla Planety pod 
patronatem UNEP (ONZ).

9 października 2009 r. był w naszym przedszkolu 
dniem szczególnym, w którym uroczyście obchodzili-
śmy „Święto Drzewa”. Z tej okazji zaprosiliśmy wielu 
znakomitych gości: Komendanta Straży Leśnej Nadle-
śnictwa Krzeszowice, Radnych z Rady Dzielnicy Bro-
nowice, reportera dwutygodnika „Las Polski”. Swoją 
osobą zaszczyciła nas również Rzecznik Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Zdzisława 
Kot-Malinowska. Wydarzenia tego dnia zostały udo-
kumentowane w formie reportażu zdjęciowego. Radio 
Kraków zarejestrowało sam moment przekazania i za-
sadzenia drzewka.

Podczas spotkania komendant Marek Pacek w fa-
scynujący sposób i z wielką pasją opowiadał przed-
szkolakom o urokach i tajemnicach lasu, a samodziel-

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość
zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.

ŚWIĘTO DRZEWA 

Dnia 24 września w ZSO NR 8 odbył się konkurs 
recytacji poezji poświęconej pamięci bohaterów II woj-
ny światowej, przygotowany przez mgr Annę Zdanek. 
Do Konkursu zgłosiło się ponad 30 uczniów z Gim-
nazjum i Liceum. Jury w składzie: mgr Maria Franik,  
mgr Anna Zdanek i mgr Monika Róg, oceniało uczest-
ników wg następujących kryteriów: dobór tekstu, 
dykcja i interpretacja. Po długich naradach postano-
wiono wyróżnić następujących uczniów:

Grand Prix – Anna Szczotka z kl. II c gimnazjum 
za interpretację wiersza „Obozy” K.K. Baczyńskiego,  
I miejsce – Damian Raczyński kl. II c LO, Aneta Urba-
nik kl. III b LO, Gabriela Utrata kl. III c gimnazjum, 
II miejsce – Maria Janik kl. III a, Aldona Solecka  
II a, III miejsce – Katarzyna Frydrych kl. III a, Monika 
Skrężyna kl. I b, Gabriela Sobalska kl. II a.

5 września wszyscy uczniowie LO i Gimnazjum 
uczestniczyli w Konkursie Historycznym przygotowa-
nym przez mgr Lucynę Stanuch i mgr Darię Paloc – 
Węgrzyn. Pytania konkursowe sprawdzały wiedzę na 
temat wydarzeń wojennych. Wyniki konkursu poda-
my w późniejszym terminie.

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

1 października naszą szkołę odwiedziła klasa szó-
sta SP 153 wraz z wychowawczynią mgr Lilą Wózek. 
Okazją do tego spotkania był coroczny Konkurs Sa-
łatkowy przygotowany przez mgr Magdalenę Gastoł. 
Celem konkursu jest promowanie zdrowego żywie-
nia. Tym razem swoje „dzieła kulinarne” prezentowa-
li uczniowie klas III gimnazjum. Poziom był bardzo 
wysoki, uczniowie oprócz przepysznych sałatek, pre-
zentowali także krótkie filmiki o zdrowym odżywia-
niu. Wiele grup przygotowało też autorskie wierszyki 
i piosenki, a nawet oryginalne stroje. Jury, którym 
byli nasi goście przyznało następujące wyróżnienia:  
I miejsce przedstawicielkom klasy III b: Klaudii Rosz-
kowskiej, Agacie Góral, Paulinie Pałys, Weronice 
Kawce za Sałatkę Faraparacirafaratonga, II miejsce 
ex aequo z kl. III c Dominika Łapa, Gabriela Utra-
ta, Natalia Woźniak i z kl. III a Katarzyna Frydrych, 

Aleksandra Banach, Maria Janik, Klaudia Jaśkowiec,  
III miejsce – jedyna drużyna męska z kl. III a Piotr So-
cha, Karol Kozień, Maciej Roman.

8 października mgr Katarzyna Dutka przeprowa-
dziła Konkurs Ortograficzny dla LO i Gimnazjum. 
Trzyosobowe zespoły reprezentujące każdą klasę 
miały trudne zadanie, ale poradziły sobie wspaniale.  
I miejsce w LO zdobyły klasy II a i III a, a w Gimna-
zjum klasa II b. Gratulujemy!

B. Bandarzewska, M. Róg

Konkurs sałatek

(Florian Plit)
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Pokaz jesiennej mody

Oświata

W październiku obchodzony jest co roku Dzień Edukacji Narodowej, a okładnie 14 października, w rocznicę utworzenia Komisja Edukacji Narodowej w 1773 roku. Komisja była pierwszą tego typu instytucją w XVIII wiecznej Europie i była odpowiednikiem 
dzisiejszego Ministerstwa Edukacji. Powstała na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Jej najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie reformy systemu edukacji, który miał zastąpić system szkolnictwa stworzony przez zlikwidowany zakon jezuitów. 
Główne założenie reformy to trzystopniowy system kształcenia publicznego, opierający się na szkołach parafialnych, placówkach powiatowych oraz dwóch uniwersytetach – w Wilnie i Krakowie.
Pozostałe, odważne, jak na owe czasy reformy to otworzenie szkół przed dziewczętami, które mogły pobierać nauki na takich samych prawach jak chłopcy. Wymieniano też wykładowców – byłych jezuitów na kadrę wykształconą przez Akademię Krakowską  
i Wileńską. Pomimo upadku Komisji, w 1794 r., stworzone przez nią idee legły u podstaw późniejszych systemów oświaty. Mało kto wie, że lekcje przyrody, historii Polski i wychowania fizycznego to właśnie spuścizna KEN. Spadkiem po Komisji jest także zasada 
nauczania przedmiotów wyłącznie w języku polskim. A jak wygląda szkolnictwo dziś...

Od tygodnia słychać było pytania dzieci w salach 
przedszkolnych: „Proszę pani, kiedy będzie festyn?” 
W sobotę zwykle mury przedszkolne cichną, aby oży-

CZAS NA ZABAWĘ

ne sadzenie drzewka (3,5 letniej sosny - 
Królowej Polskich Lasów) sprawiło dzieciom 
wiele radości. 

 Całość uroczystości uświetnił występ 
przedszkolaków z grupy Puchatki pt. „Leśne 
wspomnienia”, dzieci zebrały duże brawa  
i wiele słów uznania za jego przygotowanie.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym 
gościom za udział w „Święcie Drzewa”, za 
piękne wpisy do Kroniki Przedszkola oraz 
wszystkim, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie uroczystości, w szczególności 
pani Kindze Kurczek. Mamy ogromne na-
dzieje, że ten ważny dzień był początkiem 
dalszej ścisłej współpracy z Nadleśnictwem 
w Krzeszowicach, a imprezę uda się powtó-
rzyć za rok. 

wić się odgłosami radosnej zabawy z początkiem no-
wego tygodnia. 3 października 2009 r. w Przedszkolu 
nr 137 przy ul. Na Błonie 15 c na naszym osiedlu, 
było jednak zupełnie inaczej. Tego dnia ogród przed-
szkolny zapełnił się dziećmi, które przyprowadziły na 
doroczny Festyn Rodzinny swoje rodzeństwo, rodzi-
ców i dziadków.

Wspólne spotkanie rozpoczęła pani dyrektor – Emi-
lia Kawala, witając wszystkich gości i zapraszając do 
wspólnej zabawy. Atmosferę spotkania na świeżym 
powietrzu ogrzewały nie tylko promienie jesiennego 
słońca, ale przede wszystkim uśmiechy dzieci korzy-
stających z licznie przygotowanych na ten dzień atrak-
cji. Były zabawy na dmuchanym zamku, loteria fan-
towa, kącik malowania twarzy, warsztaty ceramiczne 
i zabawy plastyczne, konkurencje sportowe, oraz po-
kaz tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów szkoły 
tańca, która prowadzi lekcje również w naszym przed-
szkolu. Każdy uczestnik festynu mógł skorzystać  
z przejażdżki konnej, pod czujnym okiem instruktorów 
ze szkółki jeździeckiej. Obejrzeliśmy również teatrzyk 
pt.: „Jak być dobrym ekologiem?”, podczas którego do 
gry aktorskiej zostały zaproszone dzieci. Najbardziej 
emocjonujący był jednak pokaz mody jesiennej. Małe 
modelki i modele z gracją i profesjonalizmem prezen-
towali stroje wzbogacone o naturalne, jesienne ele-
menty, przygotowane specjalnie na tę okazję przez ro-
dziców. Budzili zachwyt zgromadzonej widowni, zbie-
rając serię oklasków i wiwatów w blasku fleszy. 

Jesienny Festyn Rodzinny był wyjątkowym cza-
sem radości i integracji pomiędzy dziećmi, rodzicami  
i nauczycielami oraz wszystkimi osobami pracującymi 
na rzecz przedszkola. Rada Pedagogiczna przedszkola 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestni-
kom Festynu Rodzinnego za obecność, wspólną zaba-
wę i wszelką pomoc. 

Renata Książkiewicz
dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 38
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Sadzenie 3,5 letniej sosny

Teresa Sobczak
nauczyciel - gr. III
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Biała Laska
Jeden z jesiennych weekendów seniorzy naszej 

Dzielnicy spędzili w górach. W dniach 25 – 27 wrze-
śnia odbył się już V Integracyjny Zlot Turystyczny z 
okazji Światowego Dnia Białej Laski – „Biała Laska w 
Górach”, organizowany co roku przez Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych  
i Słabowidzących CROSS. Piąte, jubileuszowe spotka-
nie miało miejsce w Babiogórskim Parku Narodowym, 
w Zawoi. Uczestniczyli w nim członkowie Klubów Se-
niora ze wszystkich dwunastu, krakowskich placówek 
MDDPS. ― W porównaniu z latami ubiegłymi, gdzie 
przyjeżdżało 70 czasem 120 osób, w tym roku była 
rekordowa liczba uczestników, prawie 200 – mówi An-
toni Wiatr, dyrektor MDDPS. 
Program był napięty. Na uczestników czekały opraco-
wane trzy trasy górskie, z których każdy mógł wybrać 
tą, najbardziej dostosowaną do swoich możliwości.  
40 osób wyruszyło zatem o poranku na Babią Górę, 
pozostałe na Halę Kamińskiego lub wzięły udział  
w redyku jesiennym i towarzyszyły zejściu owiec  
z pastwiska i zapędzeniu ich do zagród na czas zimy. 
Termin zlotu zbiegł się z lokalnym świętem – 25. Ba-
biogórskiej Jesieni, co zwiększyło liczbę atrakcji. Nie 
zabrakło również wspólnego muzykowania, a przede 
wszystkim, jak na integracyjne spotkanie przystało 
balu, który trwał do północy.

Dzień Seniora
Pożegnaniu Jesieni połączonemu z Dniem Seniora  

w tym roku towarzyszyło słońce, co imprezę uczyniło 
prawdziwie plenerową. Spotkanie rozpoczął koncert 
Ewy Warty – Śmietany, która przy akompaniamencie 
Małgorzaty Westrych zaprezentowała piosenki okresu 
przedwojennego i powojennego, a także pieśni operet-
kowe i operowe. Całość prowadził Jacek Chodorowski, 
który w przerwach towarzyszących zmianie kreacji  
artystki, rozbawiał publiczność anegdotami.
Po poczęstunku, przyszła pora na tańce. ― W tym 
roku nie trzeba było uciekać do Sali Złotej – wspomina  
z uśmiechem Antoni Wiatr, dyrektor MDDPS – zaba-
wa była na tarasie i trwała aż do godz. 20.
Wśród zaproszonych gości była Alicja Gackiewicz, wi-
ceprzewodnicząca Zarządu i Rady Dzielnicy VI, która 
również, wraz z przewodniczącym Bogdanem Smo-
kiem, reprezentowała Radę Dzielnicy VI na kolejnym 

Senioriada
W dniach 18 – 19 września Stowarzyszenie Pomo-

cy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża 
Jana Pawła II zorganizowało wyjazdową spartakiadę 
dla Seniorów. W zawodach udział wzięły trzy Klu-
by Seniora z terenu gminy Kraków: z ul. Zapolskiej,  
z ul. Gurgacza oraz z ul. Korczaka. 
A oto jak wyglądały te dwa niezwykle pracowicie i weso-
ło spędzone dni. Po zakwaterowaniu seniorzy podzie-

POGODNA ZŁOTA JESIEŃ
leni na trzy zespoły klubowe, po pomiarze ciśnienia  
i gimnastyce rozpoczęli zawody. Pierwszą konkurencją 
był rzut piłką do kosza, potem obiad, chwila przerwy 
i pozostałe konkurencje, m.in. „Szalona Kucharka” 
polegająca na trafieniu ziemniakiem do wiadra, która 
wywołała wielkie emocje. Wieczorem, po kolacji urzą-
dzono tajemne ognisko, przy którym ogłoszono wyniki 
spartakiady. „Puchar Prezesa Wiatra” powędrował do 
seniorów z Klubu przy ul. Gurgacza, choć właściwie 
zwyciężyli wszyscy, przegranym była samotność.
Drugi dzień to gimnastyka, śniadanie i spacer z kijka-
mi. Pod okiem instruktorki Małgosi seniorzy wędro-
wali szlakami przyrodniczymi Rabki. Obiad a wieczo-
rem powrót do domu. Szybko przeminęło, ale nowe 
przyjaźnie pozostaną i chęć aktywnego życia.
Finansowanie projektu to zasługa Gminy Kraków, 
która nigdy nie zapomina o swoich seniorach, za co  
z całego serca dziękujemy.

spotkaniu, tym razem już tylko 
z Seniorami naszej dzielnicy.

Spotkanie Seniorów  
Dzielnicy VI

Spotkanie to odbyło się 14 
października w Klubie Osie-
dlowym „Jordanówka” i miało 
formę podsumowania wyjazdo-
wych zajęć integracyjnych zre-
alizowanych ze środków Dzielni-
cy VI. W tym roku zorganizowa-
no 5 wyjazdów do atrakcyjnych 
miejscowości w województwie 
małopolskim i świętokrzyskim. 
Wspomnienia z wycieczek i spo-
tkań, począwszy od roku 2006 
zostały zebrane w album, który 
pozwala na zatrzymanie wszyst-
kich wspólnie przeżytych chwil. 
– Zwiedzaliśmy zabytki, muzea, 
sanktuaria. Organizowaliśmy 
grille, ogniska, śpiewy przy har-
monii, po prostu integrowali-
śmy się – relacjonowała Maria 

Jedna z wielu konkurencji, w których zmagali się Seniorzy
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Ilona Stus

Szwed, przewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów na  
terenie naszej dzielnicy.
Na zakończenie w imieniu 
własnym i uczestników wy-
jazdów serdecznie podzięko-
wała Zarządowi i całej Ra-
dzie Dzielnicy VI za wsparcie 
finansowe, które umożliwiło 
spędzenie tych przyjemnych 
chwil. ― Odzyskaliśmy wia-
rę i nadzieję, że o seniorach, 
ktoś jeszcze pamięta – mówi-
ła. ― Jednocześnie prosimy  
o dalszą pomoc, abyśmy mo-
gli pogłębiać integrację senio-
rów w dzielnicy, aby wypełnić 
wolny czas ludzi samotnych  
i starszych, żeby utrwalać 
więzy międzyludzkie.

Rada Dzielnicy VI zaplanowała w przyszłorocznym budżecie zakup pawilonu, w którym znajdą się pomiesz-
czenia na działalność dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Projekt jest już we wstępnej fazie realizacji. 
Pawilon stanie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 153.

(Senioriada - Jerzy Dziwisz)

Spotkanie Seniorów Dzielnicy VI z przedstawicielami Zarządu i Rady Dzielnicy

ODSZEDŁ PRZYJACIEL...
WSPOMNIENIE  

O ŚP. BOGUSŁAWIE GRUSZCE
29 września br. z głębokim żalem pożegnaliśmy na Cmentarzu w Bronowicach śp. Bogu-

sława Gruszkę, wieloletniego pracownika naukowego Akademii Górniczo - Hutniczej, byłego 
Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, a także Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok”.

Pisząc te słowa uświadomiłem sobie ulotność czasu i znaczenie słowa przemijanie. Zna-
łem Bogusia od wielu lat, współpracowaliśmy razem przez dwie kadencje w Radzie Dzielni-
cy, utrzymywaliśmy też bliskie kontakty na gruncie prywatnym. Postanowiłem więc napisać 
tych kilka słów przybliżających postać śp. Bogusława Gruszki osobom, które nie miały okazji 
bliżej go poznać. Boguś, bo tak do niego mówiłem, był wyjątkowym człowiekiem, nad wyraz 
spokojnym i zrównoważonym. 

W trudnych i konfliktowych sytuacjach swoim spokojem zawsze starał się doprowadzać 
do zgody nawet za cenę trudnego kompromisu. Niejednokrotnie powtarzał, że wrogość i na-
pastliwość jest złym doradcą i w swoim życiu kierował się tą zasadą. Nikomu nigdy nie od-
mówił pomocy, rady czy choćby słów pocieszenia. Potrafił pogodzić pracę zawodową z pracą 
społeczną, której poświęcał dużo swojego czasu i choć wymagało to znacznego wysiłku, robił 
to z prawdziwym zaangażowaniem. Te cechy, a zwłaszcza wrażliwość na ludzkie problemy, 
zjednywały mu życzliwość i sympatię.
Odszedł od nas tak nagle i niespodziewanie, pozostawiając w sercach rodziny, bliskich, zna-
jomych i przyjaciół głęboki smutek i żal.
Będzie go nam brakować, jednak na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Żegnaj Bogusiu

Jerzy Kopacz
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator Co, Gdzie, Kiedy

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strze-
chą 16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego, 
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 (IV – X); 7:30, 
9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. 
św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 
19:00); Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7:30, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00.

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA

Środa, 4 listopada, godz. 17:00
Wernisaż wystawy malarstwa Celiny Jasion  

(wystawa czynna do 9 grudnia br.)
Środa, 11 listopada, godz. 10:15

PORANEK ŚRODOWISKOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

„Bronowice i Mydlniki dla Niepodległej”
Program współorganizowany przez KK „Mydlniki”, Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic, Akcję Katolicką i SP 138; z udziałem m.in. 
chóru Schola Cantorum Mydlnicensis,  Koła Teatralnego oraz 
Wojciecha Habeli. Programowi towarzyszy wystawa „Mundury 
i zbroje wojska polskiego od czasów Mieszka I” aranżowana 

przez Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich.
Czwartek, 19 listopada, godz. 17:00

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego organizowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice oraz KK „Mydlniki” pt. „Bronowice 

w obiektywie”
Niedziela, 22 listopada, godz. 12:00

Koncert chóru Schola Cantorum Mydlnicensis z okazji Święta 
Chrystusa Króla w kościele parafialnym w Mydlnikach.

Poniedziałek, 30 listopada - piątek, 4 grudnia, 
 godz. 15:00 - 19:00

FATIGI ‘2009
Przeglądy konkursowe Festiwalu Artystycznego Twórców  

i Grup Integracyjnych FATIGI ‘2009 - wspólnego projektu Rady 
Dzielnicy VI Bronowice, KK „Mydlniki” oraz Krakowskiego 

Stowarzyszenia Oświatowego „Pro Edukatione”

KK "Mydlniki" ul. Balicka 289, tel. (012) 637-97-12.

Na wszystkie wymienione imprezy wstęp wolny

ORGANIZATORZY: Rada Dzielnicy VI Bronowice, Centrum Kultury 
„Dworek Białporądnicki” Klub Kultury "Mydlniki", Krakowskie 
Stowarzyszenie Oświatowe „Pro Edukatione”.
CELE KONKURSU:

Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego 1. 
stosunku do dzieł sztuki
z różnych dziedzin twórczości: malarstwa, rzeźby, rysunku, 
muzyki, architektury, teatru, filmu, fotografii.

2. Poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów 
świata.

3. Poszukiwanie inspiracji plastycznch w świecie sztuki.
4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik 

plastycznych.
WARUNKI UCZESTNICTWA: (Wiek uczestników: 5 -19 lat)

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne będące 1. 
wynikiem inspiracji innym dziełem sztuki.
Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż 2. 
płaski,płaskorzeźba.
Format prac: A3 (42x30 cm). Dla grafik format dowolny. 3. 
Prac nie należy oprawiać. Prace w innym formacie nie 
będą brane pod uwagę.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.4. 
Opis prac drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek 5. 
autora, dokładny adres szkoły (placówki), imię i nazwisko 
nauczyciela (instruktora), tytuł pracy wykonanej 
zawierający tytuł dzieła sztuki będący inspiracją dla 
autora.
Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac 6. 
opatrzoną pieczęcią szkoły (placówki).
Prace należy nadsyłać w terminie do 5 grudnia 2009 r. 7. 
na adres: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” Klub 
Kultury Mydlniki, ul. Balicka 289, Kraków – Mydlniki,  
tel. (0 12) 637 93 12, e-mail: mydlniki@dworek.krakow.pl
Nieprzestrzeganie powyższych punktów regulaminu 8. 
spowoduje odrzucenie nadesłanych prac!
Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach 9. 
wiekowych:  5-7 lat, 8-12 lat, 13-16 lat,  17-19 lat oraz 
prac osób niepełnosprawnych intelektualnie. W tej 
kategorii, komisja oceniać będzie walory artystyczne, 
zgodnie z tematyką konkursu.
W każdej kategorii wiekowej dla zwycięzców zostaną 10. 
ufundowane nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz listy 
uznania dla nauczycieli i instruktorów.
Termin rozstrzygnięcia i wernisażu wystawy 11. 
pokonkursowej: 16 grudnia  2009 g. 17:00.

REGULAMIN KONKURSU  
PLASTYCZNEGO  

"INSPIRACJA DZIEŁEM SZTUKI"

Rada Dzielnicy VI Bronowice
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" 

 - Klub Kultury "Mydlniki"
Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe  

"Pro Edukatione"
ogłaszają

Festiwal Artystyczny Twórców i Grup 
Integracyjnych

FATIGI 2009
Regulamin Festiwalu i karta zgłoszeniowa są  

dostępne na stronie
www.dworek.krakow.pl/mydlniki/

UWAGI ORGANIZACYJNE:
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.1. 
Prace nadesłane w rulonach, nieprawidłowo opisane  2. 
i oprawione nie będą rozpatrywane.
Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatora 3. 
popularyzowane w katalogach i eksponowane na 
innych wystawach.
O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator 4. 
powiadomi odrębnym pismem.
Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.5. 
W przypadku nie odebrania nagrody, będzie ona 6. 
przesłana na koszt uczestnika konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają 7. 
organizatorzy konkursu.

SPROSTOWANIE
Strażnikiem rejonowym dla rejonu 2, wymienionego 
w poprzednim numerze „GB” jest Gaweł Gazdeczka,  
nr tel. 513-199-228.
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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 

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:
1) przedstawianie czegoś wizualnie, za pomocą 

obrazu
7) wśród drzew liściastych
10) willa Szymanowskiego
11) pozwala rozróżniać dobro od zła
12) niebezpieczny w rzece
13) Czarnoksiężnik z Krainy ...
15) z nich wykluwają się motyle
16) na głowie panny młodej
17) nagłe poderwanie się
20) wypiek ze śliwkami
21) podwyższenie
23) konieczna do życia
24) najlepsze są na placu Pigalle
27) zniekształcenie
29) znak graficzny np. firmy
30) polski zespół rockowy
32) np. gdańska
34) popularna roślina doniczkowa
35) świetlny napis
37) baśń Hansa Christiana Andersena
39) oblicze
40) wyścigowy
42) grecka litera
44) właściciel pakietu akcji
47) silnik maszyny
48) przemierza pustynię
49) historyczna kraina między Notecią a Wisłą
50) szpital uniwersytecki
51) zerwała jabłko

 PIONOWO:
1) stary statek na dnie
2) po jesieni
3) gmina położona przy zachodniej granicy Krakowa
4) nie każdy klucz pasuje do niego
5) pomieszczenie do wywoływania filmów
6) wschodni władca
8) francuska lub październikowa
9) z dzwoneczkiem na szyi
14) towarzyszy błyskawicy
16) kufer podróżny
18) kraksa
19) producent żarówek
22) odpalenie ładunku wybuchowego
24) knieć błotna
25) prowadzi pertraktacje
26) lekki samolot
28) pochodna amoniaku
31) impertynencja
33) Dorota – pięcioboistka lub solenizantz 1 września
36) mitologiczny lotniarz
37) budynki dla służby folwarcznej
38) miejsce w rankingu
41) herb i oparcie
43) proszek do prania
45) wyspa Odyseusza
46) ptak lubiący błyskotki
47) morski ptak
48) pod nim stopa wody

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13

14 15 16

17 18

19 20

21 22

23 24 25

26 27 28 29

I E U

30 31 32 33

34

35 36

37 38

39 40

41 42 43

44 45 46

47

48

49

50 51
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I TURNIEJ TRAMPKARZY
Organizatorem turnieju, który odbył się 7 października br. byli : Międzyszkolny Klub Sportowy 

 – SMS Kraków, Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Rada i Zarząd  
Dzielnicy VI.
W turnieju brali udział uczniowie szkół z terenu Dzielnicy VI oraz zaproszonych szkół z Zielonek i Woli 
Zachariaszowskiej.
Turniej odbywał się na obiektach sportowych Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 przy ul. Szablowskiego, gdzie 
na co dzień odbywają swoje zajęcia piłkarze – uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Przy tej okazji młodzi adepci piłkarstwa mogli zapoznać się z grą na profesjonalnej nawierzchni syntetycznej  
i co nieco dowiedzieć o 13 letniej już historii Zespołu Szkół SMS.
Ci zaś którzy mają zamiar rozwijać swój talent piłkarski, mogą skorzystać z oferty MKS – SMS i uczestniczyć 
w regularnych zajęciach treningowych, adresowanych do roczników z klas 4, 5 i 6. 
Chętni proszeni są o kontakt pod nr tel. 501520353, gdzie uzyskają  wszelkie niezbędne informacje na temat 
prowadzonych zajęć. 
Wyróżnienia indywidualne w turnieju otrzymali, jako: najlepszy piłkarz Łukasz Paciorek SP 138, najlepszym 
strzelcem okazał się Sebastian Lalik SP 93 z wynikiem 5 zdobytych bramek, natomiast za najlepszego 
bramkarza uznano Kacpra Noska SP 50.

Klasyfikacja drużynowa przedstawia się 
następująco:

I miejsce SP – 50
II miejsce SP – 138
III miejsce SP – 93
IV miejsce SP z Zielonek
V miejsce SP – 153
VI miejsce SP z Woli Zachariaszowskiej  

Kapitan drużyny ze SP Nr 138 odbiera z rąk wicedyrektora SMS 
Piotra Kocąba i wiceprezes KS "Bronowianka" Magdaleny Namysł 
nagrodę za II miejsce

W oczekiwaniu na piłkę

SP Nr 50 - radość zwycięzców

Uczestnicy Turnieju wraz   
z organizatorami

Na zdjęciu od prawej: najlepszy piłkarz  
Łukasz Paciorek, najlepszy bramkarz Kacper 
Noska i najlepszy strzelec Sebastian Lalik

Alfred Rusin


