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SESJA XXXII

a XXXII sesji Rady Dzielnicy VI, która odbyła się 18 czerwca br. podjęto dwie
uchwały:

XXXII/279/2009 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych
na rok 2009

Radni wycofali z listy zadań priorytetowych na rok 2009 w zakresie ochrony zdrowia programy: „Badania w kierunku wykrywania raka piersi (USG) bez ograniczeń wiekowych” na kwotę 23 200 zł oraz „Badania spirometryczne” na kwotę
3 500 zł. Łączna kwota z wycofanych zadań - 26 700 zł została przekazana na
zadania:
z zakresu ochrony zdrowia pn.: „Program profilaktyki osteoporozy dla mieszkańców Dzielnicy VI w wieku od 45 roku życia” i „Szczepienia przeciwko żółtaczce" (czyt. str.10); z zakresu kultury pn.:„Organizacja VII Święta ulicy Tetmajera”,
z zakresu oświaty i wychowania pn.: „Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 93”, z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn.: „Remont
sali szkoleniowej oraz zakup wyposażenia w Komisariacie IV Komendy Miejskiej
Policji”.

XXXII/280/2009 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu
na działkach 451, 452, 454 obr. 2 Krowodrza
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Pozytywnie zaopiniowano ustanowienie prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony, na nieruchomościach stanowiących działki wymienione w tytule
uchwały na rzecz Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
celem urządzenia terenów zieleni, w tym ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej
w ramach zadania „Park Miejski Młynówka Królewska”.

SESJA XXXIII

Na kolejnej sesji Rady Dzielnicy VI - 2 lipca radni podjęli uchwały:
KOLEJNA INWESTYCJA W TOKU

WAKACJE NA SPORTOWO
KONKURS NA LOGO DZIELNICY
ROZSTRZYGNIĘTY
POMNIK, KTÓRY POZOSTAŁ
W PAMIĘCI

W następnym numerze:
• VII Święto ul. Tetmajera
• W rocznicę wybuchu II wojny
światowej

XXXIII/281/2009 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji:
„Budowa alejki na wale rzeki Rudawy wraz z rampą”
XXXIII/282/2009 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji:
„Budowa alejki na wale rzeki Rudawy, likwidacja kładki i przebudowa schodów terenowych”
XXXIII/284/2009 w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji:
„Budowa zespołu zabudowy sportowo-usługowej z towarzyszącą
infrastrukturą sportową”

Radni pozytywnie zaopiniowali pierwsze dwa zamierzenia inwestycyjne dotyczące wału rzeki Rudawy, negatywnie natomiast zaopiniowali ostatnią inwestycję ―
budowę zespołu sportowo-usługowego przy ul. Hamernia.

XXXIII/283/2009 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VI do
wydawania opinii oraz występowania z wnioskami
Na okres wakacji upoważniono Zarząd Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz
występowania z wnioskami, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy
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VI w terminie od dnia 3 lipca 2009 r. do dnia 26 sierpnia
2009 r.

XXXIII/285/2009 w sprawie wstępnej listy zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie prac
remontowych gimnazjów, szkół podstawowych
i przedszkoli

Lista przedstawia się następująco: Przedszkole Nr 38
remont kuchni (okładziny, podłogi), Przedszkole nr 77
przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu oraz remont
szachtów, Przedszkole nr 82 kompleksowy remont dachu
wraz z obróbkami blacharskimi – kontynuacja, Przedszkole
nr 137 remont parkietu w dwóch salach, Szkoła Podstawowa Nr 50 remont szachtów z wykonaniem odpływów,
izolacji pionowej, Szkoła Podstawowa Nr 93 kontynuacja
wymiany stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, Szkoła
Podstawowa Nr 138 remont ogrodzenia, Szkoła Podstawowa Nr 153 remont kapitalny elewacji, Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 7 remont instalacji elektrycznej
– wykonanie projektu, Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 8 malowanie ogrodzenia.

XXXIII/286/2009 w sprawie listy zadań priorytetowych na rok 2010

Radni ustalili listę zadań priorytetowych na rok 2010, która
pokrótce brzmi:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy usługi - druk
"Gazety Bronowickiej", materiały promocyjne, umowy z osobami fizycznymi - redakcja gazety, obsługa: strony www,
tablic, kolportaż - 55 000 zł; Remonty tablic informacyjnych - 4 000 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy dla JRG Nr 3 (zakup sprzętu ratowniczego) - 14 000 zł;
Komisariat Policji IV Komendy Miejskiej Policji – zakup
środków łączności i materiałów dydaktyczno–profilaktycznych dla szkół - 10 000 zł; Straż Miejska O/Krowodrza
– zakup samochodu, ulotki samoprzylepne informacyjnoostrzegawcze - 48 000 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola Nr: 38, 77, 82 i 137 - zakup pomocy
dydaktycznych - 8 000 zł (po 2 000 zł każde); Przedszkole Nr 82 - 3 200 zł; SP Nr 50 - zakup książek do biblioteki i wyposażenie, zakup sprzętu sportowego, strojów
regionalnych, organizacja imprez, w tym zakup nagród,
przegląd małych form artystycznych - 10 500 zł; SP Nr 93
– zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego,
organizacja imprez, w tym zakup nagród - 7 500 zł;
SP Nr 138 – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym zakup nagród,
"Pożegnanie Lata" w Mydlnikach (piknik) - 9 000 zł; SP
Nr 153 – zakup książek, zakup sprzętu sportowego, konkurs „Brzechwałki”, organizacja imprez, w tym zakup nagród, Dzielnicowa Olimpiada 6-latków, zakup strojów regionalnych, zakup namiotów - 17 800 zł; Gimnazjum
Nr 18 (ZSO Nr 7, ul. Złoty Róg) – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym
zakup nagród - 7 500 zł; Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 8,
ul. Na Błonie) – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym: zakup nagród 7 500 zł; Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – organizacja
imprez, w tym zakup nagród, sprzęt sportowy - 6 500 zł.
W powyższych szkołach uwzględniono również program
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży. Piknik podsumowujący realizację programu

– SP Nr 153; ZSGDiGW ul. Lea – organizacja imprez, w tym
zakup nagród, wyposażenie sali – zakup sprzętu sportowego
– 11 400 zł.
OCHRONA ZDROWIA
Profilaktyka zdrowia: badania w kierunku wykrywania raka piersi (mammografia) bez ograniczeń wiekowych,
szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko żółtaczce, program profilaktyki i promocji zdrowia - 49 500 zł.
POMOC SPOŁECZNA
Dofinansowanie działalności MDDPS („Klub Seniora”
przy ul. Zapolskiej: pomoc psychologa, zakupy, wycieczki,
„Klub Seniora” przy ul. Balickiej: wycieczki, rehabilitacja,
zakupy, "Klub Seniora Niewidomego” przy ul. Bandtkiego:
zakupy, terapia zajęciowa) - 19 500 zł; Pomoc społeczna
(paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy VI, kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących, projekt
„Dzieciństwo bez barier”) - 33 000 zł; Zakup i montaż
pawilonu socjalnego - 120 000 zł; Konkurs Ofertdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 000 zł.
KULTURA
Imprezy kulturalne Dzielnicy:
Dworek Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” – dofinansowanie działalności: projekty kulturalne (warsztaty taneczne, festiwale artystyczne, konkursy, "Bronowicki Karnawał
Literacki", "Portrety Bronowickie", uroczystości państwowe
i in.), zakup elementów strojów krakowskich, Osadzenie
Chochoła w "Rydlówce", Bronowickie Zeszyty HistorycznoLiterackie, Wielkanoc w Bronowicach, wystawa malarstwa
z katalogiem, wydawnictwa książkowe i materiały promujące dzielnicę, wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, impreza
„Dni Bronowic”, wykonanie i montaż tablic informacyjnych
dotyczących trasy turystycznej - 88 000 zł; Krowoderska
Biblioteka Publiczna – zakupy książek filia nr 7 (Mydlniki), filia nr 9 (Bronowice Nowe) - 10 000 zł.
Kultura fizyczna i sport
Konkurs Ofert (organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży) - 35 000 zł; Konkurs Ofert
(organizacja imprez sportowo–rekreacyjnych) - 20 000 zł;
Współorganizacja Rajdu Rowerowego Kraków ― Trzebinia - 2 000 zł.
Razem: 602 900 zł
Rezerwa: 34 100 zł
w sumie: 637 000 zł

XXXIII/287/2009 w sprawie zadań powierzonych
na rok 2010 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych

W ramach tych zadań przyjmuje się zadania na łączną kwotę 127 500 zł:
Cykl imprez integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Dzielnicy VI: w Filii MDDPS przy
ul. G. Zapolskiej - 23 000 zł; w "Integracyjnym Klubie Niewidomego Seniora" przy ul. Bandtkiego - 10 000 zł; w "Klubie Seniora" w Domu Kultury w Mydlnikach przy ul. Balickiej 10 000 zł, realizator: MDDPS; Spotkania i imprezy integracyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców
Dzielnicy VI korzystających z pomocy MOPS - 7 500 zł,
realizator: MOPS; Likwidacja barier architektonicznych
w Domu Kultury w Mydlnikach: przystosowanie węzła sanitarnego usytuowanego w przyziemiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 20 000 zł, realizator: Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki”; Likwidacja barier architektonicznych - projekt budowy pochylni przy ul. Przybyszewskiego w ciągu traktu spacerowego Młynówka Królewska 37 000 zł, realizator: ZIKiT; Organizacja pikniku integra-
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cyjnego w ramach tygodnia osób niepełnosprawnych
„Kocham Kraków z wzajemnością” - 20 000 zł, realizator:
Wydział Świadczeń Socjalnych.

XXXIII/288/2009 w sprawie zmiany na liście
rankingowej zadania powierzonego na rok 2009
z problematyki osób niepełnosprawnych

Zmniejszono kwotę na zadanie pn.: „Likwidacja barier
architektonicznych - projekt budowy pochylni przy schodach głównych, przy zejściu z pętli tramwajowej os. Bronowice Małe” do kwoty 14 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 20 500 zł przeznaczono na zadania: wyposażenie filii MDDPS w sprzęt do rehabilitacji ruchowej,
rekreacyjnej oraz wyrównawczej - 5 500 zł i spotkania
integracyjno – okolicznościowe dla niepełnosprawnych
mieszkańców Dzielnicy VI - 15 000 zł.
Realizatorem obu zadań jest MDDPS.

XXXIII/289/2009 w sprawie wniosku do Budżetu
Miasta Krakowa na rok 2010

Radni planują przeznaczyć środki w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 na następujące zadania:
przebudowa dróg wewnętrznych w kwadracie ulic Rydla,
Bronowicka, Staszczyka, Jadwigi z Łobzowa wg przygotowanej koncepcji, budowa sali gimnastycznej w SP Nr 50
- kontynuacja, ekran akustyczny na odcinku od zjazdu
z ul. Bronowickiej do ul. Zarzecze na kierunku od Ronda
Ofiar Katynia do ul. Zarzecze - kontynuacja, budowa chodnika ul. Tetmajera od ul. Pasternik do źródełka, w celu
poprawy bezpieczeństwa w związku z przebudową Ronda
Ofiar Katynia, budowa sprzężonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balicka-Myczkowskiego-Zakliki
z Mydlnik ze skrzyżowaniem ul. Balickiej z ul. Wierzyńskiego.

XXXIII/290/2009 w sprawie zmian na liście
rankingowej zadań powierzonych na rok 2009
z zakresu prac remontowych dróg, chodników
i oświetlenia

Na ww. liście rankingowej wprowadzono następujące zmiany: zmieniono zakres zadania pn.: „ul. Balicka - remont
ulicy, kontynuacja” na „ul. Balicka - remont ulicy wraz
z wykonaniem projektu odwodnienia - kontynuacja”,
dodano nowe zadanie pn.: „ul. Jadwigi z Łobzowa remont fragmentu ulicy” i umieszczono go na pozycji 7.,
zadania z pozycji 7., 8., 9. przyjęły numerację wyższą
o jedną pozycję tzn. 8., 9., 10., na pozycji 11. pozostało
bez zmian zadanie pn.: „ul. Włościańska - remont fragmentu chodnika”, na pozycji 12. umieszczono zadanie pn.:
„ul. Wiedeńska - remont chodnika, kontynuacja” (poprzednio - pozycja 10.).
Po zmianach, lista przedstawia się następująco:
ul. Szablowskiego - remont części ulicy, ul. Sewera kompleksowy remont ulicy, ul. Balicka - remont ulicy
wraz z wykonaniem projektu odwodnienia, kontynuacja,
ul. Zapolskiej - remont ulicy, kontynuacja, ul. Godlewskiego - remont fragmentu nawierzchni, ul. Kwiatkowskiego - kompleksowy remont ulicy, ul. Jadwigi z Łobzowa - remont fragmentu ulicy, ul. Przybyszewskiego - remont ulicy, kontynuacja, ul. Sołtysa Dytmara - kompleksowy remont ulicy, ul. Szlachtowskiego - kompleksowy
remont ulicy, ul. Włościańska - remont fragmentu chodnika, ul. Wiedeńska - remont chodnika, kontynuacja.

XXXIII/291/2009 w sprawie zmiany organizacji
ruchu na ul. Bronowickiej
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Wniesiono o zmianę organizacji ruchu na ul. Bronowickiej
polegającą na zastąpieniu znaku C-2 "nakazu jazdy w prawo za znakiem” w ul. Stańczyka znakiem C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” (na kierunku od ul. Armii Krajowej do ul. Stańczyka) i zastąpieniu znaku C-4 „nakaz jazdy
w lewo za znakiem” w ul. Stańczyka znakiem C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” (na kierunku od ul. Przybyszewskiego
do ul. Stańczyka).

XXXIII/292/2009 w sprawie zmian na liście zadań
priorytetowych na rok 2009

Kwotę na zadanie z zakresu transportu pn.: „Montaż progów zwalniających ul. Pod Strzechą” zmniejszono do kwoty 4 477,88 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3 522,12 zł
przeznaczono na zadanie z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska pn.: „Tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów
wraz z małą architekturą”. Po zmianie kwota na ww. zadanie
wynosić będzie 9 822,12 zł.

XXXIII/293/2009 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany Zarządzenia
Nr 1309/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
16 czerwca 2009 r. dot. czasowego ograniczenia
wydatków wydziałów i biur UMK, jednostek zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz miejskich instytucji kultury
Radni wnieśli do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę
Zarządzenia Nr 1309/2009 z dnia 16.06.09 r. polegającą
na wykreśleniu punktu 2. w brzmieniu: „Ograniczeniom tym
podlegają również wydatki na zadania powierzone i priorytetowe dzielnic”.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie stanowiące integralną
część uchwały:
Dzielnice Miasta Krakowa w rozumieniu Ustawy o Samorządzie Gminnym są jednostkami pomocniczymi gminnego
samorządu, a nie jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, dlatego wszelkie ograniczenia ich wydatków
w roku budżetowym winny odbywać się jedynie poprzez
uchwałę Rady Miasta Krakowa, a nie poprzez Zarządzenie
Prezydenta Miasta Krakowa.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1309/2009
z 16 czerwca 2009 w obecnym brzmieniu stanowi niebezpieczny precedens i łamie zasadę niezależnego dysponowania
środkami wydzielonymi do dyspozycji Dzielnic przez te
organa samorządowe (zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego Dzielnice są organami samorządowymi
gminy działającymi w ramach jej kompetencji).
Ponadto należy zauważyć, że ograniczenia, o których mowa
w przedmiotowym Zarządzeniu Prezydenta dotyczą w przypadku Dzielnic przede wszystkim realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, a nie wydatków rzeczowych, administracyjnych, co stwarza poważne zagrożenie w procesie planowania i realizacji zadań przez te jednostki oraz pogarsza
efektywność wykonania założeń budżetowych.
Niepokojem napawa także styl, w jakim jednostki pomocnicze gminy zostały pozbawione środków finansowych, odbyło
się to bez jakichkolwiek konsultacji z samorządem dzielnicowym. Oszczędności budżetowe uzyskane kosztem Dzielnic nie pokryją w żadnym stopniu dziury budżetowej i będą
jedynie symboliczne przynosząc sobą więcej szkód – przerwanie realizacji wielu inwestycji i zadań remontowych – niż
oszczędności. Z uwagi na powyższe Rada Dzielnicy VI wnosi o zmianę Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
16 czerwca 2009 roku.
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SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI CIĄG
DALSZY

fot. Ilona Stus
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czerwca w Szkole Podstawowej nr 153 odbyło
się trzecie spotkanie mieszkańców z przedstawicielami
Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu i Rady Dzielnicy VI dotyczące problematyki związanej z przyszłością
Bronowic Małych. Wcześniejsze spotkania, mające na
celu uchronienie Bronowic Małych przed zbyt wysoką i intensywną zabudową, miały miejsce w marcu
i kwietniu br. („Gazeta Bronowicka” nr 126). Podczas
pierwszego z nich, w wyniku dyskusji, ustalono zgodnie z wolą mieszkańców, że zostaną poczynione kroki w kierunku przystąpienia do opracowania Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu.
Konsekwencją tej decyzji było kolejne spotkanie, na
którym mieszkańcom przedstawiono wstępną analizę rozwiązania komunikacyjnego dla tego obszaru.
Należy przypomnieć, że opracowanie Schematu Układu Komunikacyjnego dla Bronowic Małych stanowi
istotny element rozpoczęcia prac nad przygotowaniem
uchwały o przystąpieniu do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W pierwszej kolejności
z propozycjami zapoznano mieszkańców, by skonsultować z nimi przedstawione rozwiązania, jak i również
usłyszeć ich sugestie i opinie przed nadaniem sprawie
dalszego biegu. Mieszkańcy mogli składać w biurze
Dzielnicy VI swoje propozycje i wnioski przez najbliższych kilka tygodniu po spotkaniu.
Ostatnie, czerwcowe spotkanie, było kontynuacją
poprzednich. Z mieszkańcami spotkali się: wiceprezydent - Kazimierz Bujakowski, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Magdalena Jaśkiewicz oraz
przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy VI, wraz
z prowadzącym spotkanie, przewodniczącym Bogdanem Smokiem. Celem spotkania, było zapoznanie
mieszkańców z treścią wniosków otrzymanych przez
Biuro Planowania Przestrzennego, a następnie ustosunkowanie się do nich. Jak poinformowała Magdalena Jaśkiewicz - dyrektor Biura spośród 45 przekazanych na jej ręce wniosków tylko 9 dotyczyło układu
komunikacyjnego. W większości złożone zostały one
przez osoby indywidualne, ale znalazło się wśród nich
szereg propozycji przedstawionych przez Towarzystwo
Przyjaciół Bronowic. Pozostałe wnioski mówiły jedynie o przeznaczeniu pojedynczych działek na cele budowlane i nie nawiązywały, ani do problemów ochrony
Bronowic Małych, ani układu komunikacyjnego.
— Podsumowując, można powiedzieć, że we wnioskach
tych oczekujecie Państwo całkowitego zapewnienia,
że ulica Katowicka nie będzie drogą tranzytową do
ul Armii Krajowej — mówiła Magdalena Jaśkiewicz.
Pojawił się też postulat dotyczący utworzenia dworca przesiadkowego, skomunikowanego pod względem
kolei, tramwaju i autobusu, co rozwiązywałoby trudny dla dzielnicy problem przystanków autobusowych
w rejonie os. Widok.
Wiele emocji i kontrowersji wywołał problem utworzenia układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Truszkowskiego, Tetmajera i Pasternik, który w większości
stanowią prywatne działki. Obecnie teren ten przedstawia łanowy układ pól, które w takiej formie nie

Spotkanie mieszkańców z władzami Miasta i Dzielnicy VI

mogą stanowić terenów budowlanych, jak również
nie ma możliwości ich skomunikowania. W związku
z tym, że jest tu mowa o konkretnych działkach pojawiła się konieczność sporządzenia dokładniejszej
mapy, niż przedstawiona na spotkaniu, z wyraźnym
określeniem i podziałem nieruchomości. Na prośbę
mieszkańców mapa ta będzie z początkiem września
do wglądu w biurze Dzielnicy VI, by przed kolejnym
spotkaniem mogli się oni z nią zapoznać i przygotować do dalszej dyskusji, ponieważ by rozwiązać problem tego terenu i stworzyć tam działki budowlane
właściciele gruntów będą musieli między sobą dojść
do porozumienia. Część terenów oddać na drogi, i tak
podzielić działki, aby obciążenia z tego tytułu zostały
mniej więcej równomiernie rozłożone na wszystkich
właścicieli nieruchomości.
Wątpliwości i wiele burzliwych pytań ponownie wywołała ulica Wieniawy – Długoszowskiego, zwyczajowo
traktowana, jako droga publiczna, a w rzeczywistości
będąca we władaniu Polskich Kolei Państwowych, które – jak wyjaśniał zastępca prezydenta Kazimierz Bujakowski – na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego w 2005 r. zostały wieczystym użytkownikiem
terenu, na którym znajduje się m.in. ulica Wieniawy –
– Długoszowskiego, terenu, który był własnością Skarbu Państwa a w księgach wieczystych figurował, jako
dobro kolejowe.
W związku z tym konieczne będzie wyznaczenie
w Planie Miejscowym nowej ul. Wieniawy–Długoszowskiego biegnącej poza śladem obecnej. W tym celu
będzie niezbędne wejście w tereny prywatne. Ulica ta
jednak musi powstać, gdyż będzie ona odgrywać kluczową rolę w prawidłowym skomunikowaniu całego
terenu, który ma zostać objęty Planem Miejscowym.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na połowę
września po wcześniejszym zapoznaniu się mieszkańców z propozycjami rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulic: Tetmajera, Truszkowskiego i Pasternik.
[is]
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fot. Ilona Stus

LEPIĆ KAŻDY MOŻE

S

amodzielne lepienie z gliny to jedna z atrakcji,
jakie czekały na dzieci i młodzież podczas tegorocznych "Dni Bronowic". Warsztaty w pełni sfinansowane ze środków Dzielnicy VI były okazją nie tylko
do wykonania samego dzieła, ale również do zobaczenia efektu końcowego swojej pracy, ponieważ
ulepione z gliny przedmioty zostały następnie zebrane i po wypaleniu w piecu, w gotowej formie,
czekały w biurze Dzielnicy VI na swoich właścicieli. Była to naprawdę imponująca kolekcja glinianych wyrobów, inkrustowanych barwnym szkłem
i naczyń bogato zdobionych przeróżnymi wzorami.
Prawdziwe rękodzieło. Tym, którzy jeszcze nie odebrali swoich prac przypominamy, że można to uczynić
codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
otwarcia biura Rady Dzielnicy VI przy ul. Zarzecze
24 a. Zapraszamy.
[is]

Przedmioty wykonane przez dzieci i młodzież podczas tegorocznych
"Dni Bronowic"

ZNAK GRAFICZNY WYBRANY
O

głoszony w marcu br. konkurs plastyczny „Logo
Naszej Dzielnicy” – rozstrzygnięty! W lipcu br. jury
w składzie: Maria Godyń, Ryszard Kapuściński, Piotr
Wiroński – przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy VI oraz Maciej Naglicki – poeta i literat, Grażyna Bilik – artysta plastyk i Adam Kulczycki – grafik komputerowy wyłoniło zwycięską pracę, spośród
27 nadesłanych. Laureatką została mieszkanka
os. Widok, pani Agnieszka Mazoń. Celem konkursu było budowanie wizerunku Dzielnicy VI „Bronowice” oraz kształtowanie identyfikacji społeczności
lokalnej z regionem. — Były to bardzo różne prace
zaskakujące pomysłowością, nowatorskim wykorzystaniem motywów tradycyjnych, elementów zaczerpniętych z architektury nowej zabudowy Dzielnicy VI.
Wśród nich konkurowały ze sobą m.in. śliczne grafiki czy śmiałe, interesujące projekty, zachwycające
świeżością pomysłu. Żal było odrzucić częstokroć
doskonały pomysł, ale nie spełniający przyjętych
w regulaminie założeń logo — mówi radna Maria
Godyń, członek jury. — Jednak po otwarciu zalakowanych kopert z projektami logo dla naszej dzielnicy od razu zorientowaliśmy się, że cztery propozycje
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zdecydowanie przewyższają pozostałe projekty. Przeprowadziliśmy trzy głosowania za każdym razem eliminując jeden projekt i mam nadzieję, że wybraliśmy
logo, które zaakceptują mieszkańcy Bronowic i władze
Krakowa, logo które na trwałe wpisze się w historię
naszej dzielnicy” — dodaje radny Ryszard Kapuściński, również członek jury.

Oficjalne wręczenie nagrody, w wysokości
1500 zł, odbędzie się 17 września o godz. 17.00
w Klubie Kultury „Mydlniki”. Zapraszamy.
Jednocześnie przypominamy, że konkurs fotograficzny trwa nadal. Prace można nadsyłać jeszcze do
30 października. Regulamin i szczegóły konkursu na
stronie www.dzielnica6.krakow.pl.
[is]

PAMIĘCI KRYSTYNY
Z TETMAJERÓW
SKĄPSKIEJ
fot.Paweł Wierzbicki

D

nia 30 lipca 2009 roku zmarła Krystyna z Tetmajerów Skąpska, najmłodsza córka Anny z Mikołajczyków Tetmajerowej i Włodzimierza Tetmajera, urodzona w Bronowicach Małych 11 lipca 1911 roku.
Chciałam pokrótce przybliżyć czytelnikom postać pani
Krystyny. Nasza znajomość nie była długa, ale pozostanie w moim sercu na zawsze.
Swoje dzieciństwo i młodość Krystyna Skąpska spędziła w Bronowicach Małych. Przed II wojną światową
wyszła za mąż za Zbigniewa Peszyńskiego i zamieszkała w Koniuchach pod Brzeżanami. Mąż inżynier
leśnik był zatrudniony w Fundacji Jakuba Potockiego.
W czasie trwania wojny, po włączeniu tych terenów do
Związku Radzieckiego została w lutym 1940 roku wraz
z rodziną wywieziona na Syberię. Pracowała w kopalni miki nad rzeką Birusą. Na Syberii straciła swoich
najbliższych, męża i dwoje dzieci. Przeżyła tylko jej
matka Anna Tetmajerowa, która przyjechała do niej
w 1939 roku i dzieliła razem z nią los na “nieludzkiej
ziemi”. O swoich przeżyciach pani Krystyna napisała

Nadanie dyplomu Honorowego Członka TPB pani Krystynie Tetmajer - Skąpskiej. Od lewej stoją: B. Miszczyk, Z. Gręplowska, ks. prałat L. Witek, K. Tetmajer - Skąpska, A. Jemielity

w 18. numerze Bronowickich Zeszytów Historyczno –
– Literackich. Po powrocie do kraju z wojennej tułaczki zamieszkała w Krakowie. Wyszła za mąż za Zbigniewa Skąpskiego profesora Politechniki Krakowskiej.
Nie wróciła już wprawdzie do Bronowic, ale nie straciła z nimi kontaktu. Często odwiedzała matkę i rodzinny dworek. Miała i nadal ma tu wielu przyjaciół.
Od lat 60. XX w. współpracowała z Józefem
Dużykiem autorem pierwszych publikacji o Jej
ojcu, Włodzimierzu Tetmajerze oraz Lucjanie Rydlu.
ciąg dalszy na str. 9

PO 20 LATACH ZASTOJU
D

Wizualizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 50

zięki determinacji oraz dobrej
strategii Zarządu Dzielnicy VI „Bronowice” i dyrektorów szkół, nakreślonej
na początku kadencji, możemy dzisiaj cieszyć się pierwszym sukcesem,
jakim jest rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej wielofunkcyjnej z zapleczem technicznym i dydaktycznym
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 50,
mieszczącej się przy ul. Katowickiej.
Oprócz sali gimnastycznej o wymiarach
21 x 33 m, posiadającej zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe, szkoła
wzbogaci się też o dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę i czytelnię multimedialną. Sala gimnastyczna będzie mieć swoją widownię umieszczoną na antresoli. Dla osób niepełnosprawnych wybudowana będzie winda
o udźwigu 630 kg umożliwiająca im
dostanie się na pierwsze piętro i antresolę. W chwili obecnej realizowany jest
I etap budowy, w którym wykonane zostaną fundamenty. Chcielibyśmy, aby
ciąg dalszy na str. 8
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sala została oddana do użytku w przyszłym roku.
Zależeć to jednak będzie od decyzji Prezydenta Krakowa i Radnych Miasta.
Kolejną przygotowywaną inwestycją jest budowa
sali gimnastycznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej
Nr 138 w Mydlnikach. Po kilku roboczych spotkaniach
z przedstawicielami Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków –
– Zachód, rodziców oraz dyrekcji szkoły, na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej i analizy koncepcji rozbudowy szkoły ustalono, iż Wydział Edukacji zaplanuje w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010 środki
finansowe na wykonanie projektu.
Duży wpływ na akceptację projektu rozbudowy
szkoły miały realizowane i przygotowywane inwestycje
mieszkaniowe na tym terenie.
Bogdan Smok
przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI

fot. Ilona Stus

ciąg dalszy ze str. 7

I etap budowy rozpoczęty

fot. Ilona Stus

fot. Bogdan Smok

DZIELNICA W OBIEKTYWIE

ul. Kwiatkowskiego w trakcie remontu

ul. Kwiatkowskiego po remocie wg listy rankingowej na rok 2009
pn. "Zadania powierzone w zakresie remontów dróg, chodników
i oświetlenia"

40 lat minęło...

21

POMNIK WE WSPOMNIENIACH

lipca 1969 r., został odsłonięty na terenie klubu sportowego „Bronowianka” w Bronowicach, pomnik upamiętniający „wielki krok w dziejach świata”,
lądowanie pierwszego człowieka na księżycu w dniu
20 lipca 1969 r. Pomnik postawiono z okazji rocznicy 25-lecia powstania PRL-u. Jego autorami i twórcami byli Danuta Nabel – Bochenkowa i Kazimierz
Łaskawski, znani w Krakowie artyści w zakresie malarstwa, scenografii i rzeźby. Artyści mieszkali wówczas w Bronowicach przy ul. Trawiastej obok stadionu
KS „Bronowianka” i interesowali się działalnością klubu, który prowadził również działalność kulturalno –
– oświatową w świetlicy klubowej. Ich prace artystyczne można było też oglądać na balkonie mieszkania
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i podwórku przed domem. Zaprojektowany i wykonany
przez nich pomnik sprawiał pozytywne wrażenie pod
względem artystycznym, nie był to jednak monument,
który mógł przetrwać przez dłuższy okres. Wykonany był z betonu zbrojonego. Pytano, dlaczego został
postawiony w tak skromnym miejscu, nie wiedząc, iż
został wykonany bez zgody władz administracyjnych
Krakowa, a jedynie za zgodą władz KS „Bronowianka”.
Informację o odsłonięciu pomnika w dniu 21 lipca
1969 r. opublikowała „Gazeta Krakowska”. Agencje
prasowe wychwyciły tę informację i nadały jej światowy rozgłos, jako wydarzenia zasługującego na uznanie dla twórców pomnika, którzy tak szybko zareago-
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wali na historyczne wydarzenie w podboju kosmosu.
Głos zabrali przywódcy ówczesnych supermocarstw
USA i ZSRR, ich odczucia związane z powstaniem
pomnika były jednak odmienne. Stany Zjednoczone
wyraziły uznanie i gratulacje z okazji wystawienia
pierwszego na świecie monumentu upamiętniającego
zdobycie przez człowieka srebrnego globu, natomiast
ZSRR udzielił władzom polskim swoistej nagany. Przy
pomniku pojawiali się pojedynczy ludzie i wycieczki
zagraniczne bawiące w Krakowie. Odwiedzili go także
przedstawiciele władz miasta Krakowa debatujący nad
tym, w jaki sposób się go pozbyć. Najbardziej zakłopotany był I Sekretarz KW PZPR Czesław Domagała,
który dowiedział się, o powstaniu pomnika na plenum
KC PZPR odbywającym się w Warszawie. Po zakończeniu plenum przyjechał bezpośrednio z Warszawy na
stadion KS „Bronowianka”, aby upewnić się czy rzeczywiście taki pomnik powstał na podległym mu terenie. Po kilku dniach monument został bez rozgłosu
usunięty, nie wiadomo oficjalnie przez kogo. Pozostała
po nim legenda i emocje związane z tym, czy pomnik
upamiętniający lądowanie na księżycu człowieka pochodzenia amerykańskiego mógł powstać w państwie
socjalistycznym.
Znałem wcześniej autorów tego pomnika będąc
w latach 1962 – 69 (do kwietnia) prezesem KS „Bro-

nowianka”.
Wówczas
nie
było mowy o zamiarze jego
stworzenia. Wydaje mi się,
iż pomysł ten powstał spontanicznie i wynikał z ambicji
artystycznych twórców, względy polityczne nie odgrywały
tutaj żadnego znaczenia.
Zobaczyłem ten pomnik 22
lipca 1969 r. razem z wycieczką turystyczną ze Stanów
Zjednoczonych. Szkoda, że
pomnik nie przetrwał dłużej.
Zmarli również jego twórcy.
Kazimierz i Danuta Łaskawscy spoczywają na Cmentarzu Bronowickim, Kazimierz
zmarł w 1947 r., a Danuta Pomnik legenda
w 1993 r. Na ich mogile, jak na rozstaju dróg: „Ziemia”
i „Kosmos” stoi kapliczka.
W miejscu, gdzie stał monument, 30 lat później dokonano uroczystego wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego pod nowoczesną halę sportową klubu
sportowego „Bronowianka". Będzie pomnikiem już
innych czasów.
Stanisław A. Młodzianowski

ciąg dalszy ze str. 7

W miarę swoich możliwości zawsze chętnie opowiadała o domu rodzinnym w Bronowicach, udzielała wywiadów. Powstało wiele audycji radiowych z jej udziałem. Starała się w nich zawsze przybliżać słuchaczom
postać swojego ojca, rzeczywistość, w jakiej przyszło
mu żyć i pracować.
W 2000 roku na wykładzie naukowym w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
poświęconym osobom dramatu Wesela S. Wyspiańskiego, wraz z Jeanny Wójcik niezapomnianą gospodynią bronowickiej Gospody pod Złotym Rogiem, poznałyśmy córkę pani Krystyny - Zofię Gręplowską.
W krótkiej, ale serdecznej rozmowie zaprosiła nas do
odwiedzin swojej mamy, która z racji wieku nie wychodziła już z domu, ale zawsze chętnie przyjmowała gości, zwłaszcza z Bronowic. Żałuję teraz, że odwiedziny u pani Krystyny nastąpiły dopiero po kilku
miesiącach, kiedy wiosną 2002 r. delegacja członków
naszego Stowarzyszenia udała się z wizytą na ul. Starowiślną, gdzie mieszkała. Spotkanie przeszło nasze oczekiwania. Rozmowa potoczyła się wartko. We
wspomnieniach pani Krystyny zobaczyliśmy Bronowice, takie, jakich nam młodym, już nie udało się zastać.
Było jeszcze kilka wizyt, równie miłych i serdecznych.
Pani Krystyna była osobą bardzo otwartą, delikatną
i ciepłą, zawsze ciekawa wieści z Bronowic. W chwili naszego poznania była już osobą, która ukończyła
90 lat, ale zdrowie jej służyło, była pogodna i życzliwa
wszystkim, a szczególnie miłośnikom Bronowic. Interesowała się działalnością naszego Stowarzyszenia,
które wraz z córką Zofią darzyła dużą życzliwością.
22 maja 2004 roku pani Krystyna Tetmajer - Skąpska
otrzymała tytuł Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia nadany przez Walne Zebranie TPB. Uroczystość miała miejsce w jej mieszkaniu, gdzie wraz
z ks. prałatem Leopoldem Witkiem, proboszczem parafii św. Antoniego i kapelanem TPB, Antonim Jemielitym i Pawełem Wierzbickim wręczyliśmy ozdobny

dyplom Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół
Bronowic, wykonany przez prof. Edwarda Leję. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Rozmawialiśmy, jak zawsze o Bronowicach, które pani Krystyna doskonale pamiętała: groblę, po której chodziła do
dworu, opłaty taksy na rogatce i dawne Błonie – dzisiaj osiedle Widok, gdzie chodziła po jaja do gospodyni
Klimowej. Na koniec wizyty wzruszona pani Krystyna
wpisała się do księgi pamiątkowej TPB i przekazała
serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Bronowian.
Pani Krystyna została także Honorowym Członkiem
Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich. Uroczystość miała miejsce w czerwcu 2003 r.
i odbyła się w Gospodzie w domu Pod Złotym Rogiem. Była to bardzo wzruszająca chwila, w rodzinnej
atmosferze, z piękną oprawą artystyczną: była recytacja wierszy, muzyka i śpiew, a na koniec poczęstunek.
Nie ma już wśród nas pani Krystyny. Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim 7 sierpnia 2009
roku. Od bramy głównej na cmentarzu łatwo dojść do
jej mogiły. Skręcamy w prawo, w pierwszą aleję i dochodzimy do jej końca.
Krystyna z Tetmajerów Skąpska pozostanie w życzliwej pamięci Bronowian i bronowickich stowarzyszeń.
Wraz z jej śmiercią zerwała się jedna z nici, która łączyła nas jeszcze z dawnymi Bronowicami. Życie musi
toczyć się dalej, ale trochę żal.
Kiedy po uroczystościach pogrzebowych, w których
uczestniczył także proboszcz parafii św. Antoniego
ks. Marian Bylica i mieszkańcy Bronowic zaczęliśmy
wspominać dawne bronowickie dzieje, pan Stanisław
Młodzianowski powiedział: „Szkoda pani Basiu, że
urodziła się pani tak późno”. – Rzeczywiście szkoda!
Barbara Miszczyk

prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Z CZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
O

W PROGRA MIE

15.00 ROZPOCZĘCIE
15.15 PROGRAM DLA
DZIECI
15.30-17.00 ZWIED
ZANIE „TETMAJERÓW
KI”
16.45 FOLKLORYSTYC
ZNY ZESPÓŁ Z MYD
LNIK
17.15 RECITAL DOROT
Y BĘBENEK
18.00 WYSTĘP ZES
POZ OSTAŁE ATR AKC
POŁU THE AWARIANS
JE
KRO JEN IE TOR TU
19.00 RECITAL SAS
ZE
HY POPAZA
PIERŚCIONKI EM, GRY ZŁO TYM
I ZABAWY
20.00 MUZYKA TAN
DLA DZI ECI, KON
ECZNA W WYKONANI
KURSY Z NAU GRODAMI, PRZ
ZESPOŁU MAGIC
EJA ZDY BRYCZKĄ, STOISK A,W YST
AWI ENN ICZE,
21.00 TANIEC OGNIA
LICY TAC JA OBR AZÓ
NAP OJE ITP.

W,

GRI LL,

ZDROWOTNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

soby zameldowane na terenie Dzielnicy VI mogą skorzystać,
w ramach realizacji dzielnicowych programów zdrowotnych:
● z programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie (bez
ograniczenia wiekowego).
Termin szczepień: od 10 września 2009 r.
● z uzupełniającego programu szczepień przeciwko wszczepiennej żółtaczce zakaźnej dla mieszkańców Dzielnicy w wieku
od 18 roku życia (WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B,
max dwie dawki, trzecia dawka odpłatnie)
Termin szczepień: początek września 2009 r.
Jednostka realizująca oba programy: Jurajskie Centrum
Medyczne, Kraków ul. Wierzyńskiego 9.
Telefon do rejestracji: (012) 622-88-80
● z programu badań densytometrycznych (osteoporoza) dla
mieszkańców Dzielnicy VI w wieku od 45 roku życia (skan odcinka lędźwiowego lub szyjki kości udowej)
Termin badań: początek września 2009 r.
Jednostka realizująca program: N ZOZ TLK-MED, Kraków
ul. Cystersów 16.
Telefon do rejestracji: (012) 294-20-30
Wszystkie wyżej wymienione terminy obowiązują do wyczerpania limitów, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2009 r.
W ramach realizacji miejskich programów zdrowotnych mieszkańcy mogą skorzystać z programu profilaktyki następstw
dysplazji stawów biodrowych.
Jednostki realizujące program: Jurajskie Centrum Medyczne,
Kraków ul. Wierzyńskiego 9, tel. (012) 622-88-80;
NZOZ S.C.D.Z. Medicina ul. Barska 12, tel. (012) 266-96-65;
0 728 933 860
Dodatkowe informacje na temat innych bezpłatnych programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Krakowa
znajdują się na stronie www.krakow.pl/miasto/zdrowie/.

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”

OD WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA BR.
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W ZAKRESIE:

Już po raz siódmy, 5 września, będziemy mieli przyjemność gościć

mieszkańców Bronowic Małych i „reszty” Krakowa na pikniku rodzinnym przy ul. Tetmajera.
Zaczniemy bajką dla dzieci „Wędrówka małej chmurki” w wykonaniu Teatru Promyk z Poznania, którego aktorzy podczas przedstawienia będą bawić się razem z dziećmi.
Kiedy dzieci przeniosą się w inne rejony parkingu, gdzie przygotowano dla nich gry i zabawy dorośli będą mogli posłuchać polskich
przebojów z lat 80. i 90. w wykonaniu Doroty Bębenek.
Zespół The Awarians zagra muzykę alternatywną, skierowaną
głównie do młodzieży, natomiast Chorwat Sasha Popaz zaśpiewa
światowe przeboje z lat 70. i 80.
Zespół Magic będzie grał na życzenie, porywając nas do tańca,
a w przerwie, tuż po zmroku, grupa artystyczna zaprezentuje widowisko oparte na tańcu z ogniem.
Organizatorzy zaplanowali też wiele innych atrakcji. Jak zawsze nie
zabraknie jadła i napojów.
Wszystkich serdecznie zapraszamy i gwarantujemy dobrą zabawę.
W imieniu organizatorów:
Ewa Nowak
członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i radna Rady
Dzielnicy VI Bronowice

Kolejny artykul z cyklu Kim byli ludzie, którzy dali nazwy bronowickim ulicom - ks. F. Machay ukaże się w numerze późniejszym. Za wprowadzone zmiany przepraszamy.
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● Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
● Klubu Dziecięcego „Puchatek” (w ofercie m.in. zajęcia plastyczne,
muzyczne, w pracowni komputerowej, szeroki program edukacyjnowychowawczy i rekreacyjny)
● Kursów gry na instrumentach (gitara, fortepian, instrumenty dęte,
akordeon i in.)
● Pracowni plastycznej, komputeroweji siłowni.
Zapraszamy do współpracy z zespołami:
Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”, Kapelą Ludową „Mydlniczanie”
oraz Chórem „Schola Cantorum Mydlnicensis”.
Informacje: ul. Balicka 289, tel. (012) 637-97-12 (w godz. 12 - 20). Zapisy
na sezon kulturalny 2009/2010 odbywać się będą od 3 września br.
w godz. 15.00 - 20.00

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.
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Przewodniczący Rady
i Zarządu: Bogdan Smok
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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”)
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POZIOMO:
3)
9)
11)
12)
13)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
24)
27)
29)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
39)
40)
44)
45)
48)
49)
52)
54)
56)
57)
58)

gra w kościele
w środku wiśni
Marcin, pisarz, dziennikarz i satyryk
miejscowość i gmina we Francji, w regionie
Pikardia
wystawowy lub handlowy
energia życiowa we wschodniej kulturze
najwyższa karta, as
coś przerażającego, strasznego
umowa, układ stron
siódme, wyciskane przy ciężkiej pracy
przodek bydła domowego
okres hucznych zabaw
miękka, jedwabna tkanina
biblijny nieszczęśnik
rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy
miejsce wytężonych ćwiczeń
zakładane na rozciętą ranę
pieszczotliwie o małych kotkach
Rafał, który ma swoją grupę
Thompson, aktorka
miara gruntu
serial z rodziną Lubiczów
drogowy przy szosie
żart filmowy
ostrzał artyleryjski
tajniki, sekrety
kuzyn karpia
główna gospodyni na dworze szlacheckim
dźwięk lub odcień
między dniem a dniem
tęsknota za ojczyzną

PIONOWO:
1)
2)
4)
5)
6)
7)
8)
10)
14)
15)
16)
21)
23)
25)
26)
28)
30)
31)
38)
39)
41)
42)
43)
46)
47)
50)
51)
53)
55)

sceniczny utwór muzyczny
do tyłu
metalowe kolce mocowane do butów
nazwa mydła
zbocze góry
stwierdzenie, które uważa się za bezsporne
pierwsza powieść Joanny Chmielewskiej
jedno z siedmiu wzgórz, na których powstał
Rzym
wpisany w pejzaż Holandii
miasto we francuskojęzycznej części Szwajcarii,
położone nad brzegiem Jeziora Genewskiego
umożliwia widzenie w ciemnościach
klient urzędu skarbowego
do wypełnienia
dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę
higieniczna lub na głowę
cichy płacz
dawniej zawodowo zajmowała się praniem
przecinana na uroczystym otwarciu
do odmierzania
tendencje w sztuce na początku XX w. odrzucające
dotychczasowe style
Terentiew
styl, najnowsze trendy
symbol chemiczny wapnia
do gaszenia ognia
roślina wymagająca do wzrostu podpory
do wyrobów gancarskich
zły znak
roślina z rodziny czosnkowatych
na przykład August II zwany Mocnym, kojarzy się
z jedzeniem, piciem i popuszczaniem pasa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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FOTOREPORTAŻ

WAKACJE NA SPORTOWO
W BRONOWICACH

Z

araz po zakończeniu roku szkolnego na gościnnych obiektach KS „Bronowianka” rozpoczęła się
kolejna już akcja letnia organizowana wspólnie przez
Klub i Radę Dzielnicy VI dla dzieci nie wyjeżdżających w tym okresie na wakacje. Zajęcia odbywały się codziennie od 9 do 15. Uczestniczyło w nich
ok. 50 dzieci. Brały udział w różnorodnych grach,
zabawach sportowych i rekreacyjnych, na basenie,
halach i boiskach sportowych. Organizowane były
także wycieczki i spacery do Parków Jordana, Decjusza, na basen AGH, do Multikina. W trakcie zajęć
organizowano mnóstwo konkursów nagradzanych
drobnymi upominkami i łakociami. Każdy z uczestników miał też możliwość skorzystania ze smacznego
obiadku w restauracji LOB na obiektach klubowych.
Zajęcia prowadzone były przez (mamy nadzieję) lubianych opiekunów Bernadetę Blak, Elę Goczał, Magdalenę Walas, Artura Śliwę i Janusza Popka. Uczestniczyliśmy także w „Juliadzie’ 2009” na obiektach Com
- Com Zone zdobywając w tenisie stołowym i pływaniu czołowe miejsca, puchary i nagrody rzeczowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do galerii zdjęć na stronę internetową Rady Dzielnicy
VI. Jesteśmy przekonani o tym, że niedługo spotkamy
się ze wszystkimi na kolejnych wspólnych akcjach

fot. Magdalena Walas

Artur Śliwa

