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Radni nie tylko radzą, ale również działają. Nie 
zawsze jednak jest okazja to tego, by na łamach 
Gazety Bronowickiej mówić o każdym nowym 
przedsięwzięciu tym bardziej, że nie jest ich mało. 
Wiele ze zrealizowanych zadań to nie tylko zadania 
powierzone i planowane, usankcjonowane uchwa-
łami, ale również zgłaszane przez mieszkańców na 
spotkaniach z radnymi, które odbywają się w szko-
łach, Klubach Seniora, w Klubie Kultury „Mydlni-
ki”. Problemy zgłaszane przez mieszkańców pod-
czas dyżurów również nie pozostają bez odzewu. 
Wiele z nich znalazło już rozwiązanie m.in.:
• Wykonanie ścieżki dla pieszych łączącej ul. 

Popiela z Armii Krajowej;
• Wykonanie przedłużenia chodnika przy ul. 

Wiedeńskiej w kierunku schodów;
• Postawienie zakazu ruchu przy ul. Zarzecze 

/przed bl.77/;
• doposażenie okolic placu zabaw i amfiteatru w 

ławki i kosze na śmieci.

By przybliżyć mieszkańcom zmiany, jakie za-
szły w Dzielnicy przygotowaliśmy częściowe zesta-
wianie już zrealizowanych zadań obecnej kadencji.

Zadania powierzone z zakresu przebudowy dróg:
• Zakończono przetarg na opracowanie koncepcji 

odwodnienia ul. Wieniawy-Długoszowskiego;
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Hamer-

nia, projekt w 2008 r.;
• Opracowano koncepcję przebudowy ul. Wie-

rzyńskiego, projekt w 2008 r.;

Z zakresu remontów dróg zrealizowano:
• ul. Katowicka - wymiana nakładki asfaltowej 

na skrzyżowaniu z ul. Żeleńskiego;
• ul. Tetmajera - wymiana nakładki na skrzyżowa-

niu ul. Pod Strzechą
• ul. Zapolskiej - wymiana nakładki w rejonie 

nr 22-24 i wykonanie fragmentu chodnika;
• ul. Przybyszewskiego - wykonanie projektu 

przeniesienia ścieżki rowerowej, ścieżki pie-
szej dla niepełnosprawnych i podniesionego 
przejścia dla pieszych w rejonie Młynówki Kró-
lewskiej;

• ul. Na Błonie - wymiana nakładki na skrzyżo-
waniu z ul. Lindego - w trakcie realizacji;

• ul. Młodej Polski wykonanie miejsc parkingo-
wych z kostki w rejonie przedszkola nr 77 i na 
tyłach placu targowego;

• ul. Wiedeńska - częściowa naprawa chodni-
ków na fragmencie przy nr 9-15;

• ul. Młynarskiego - remont chodnika po stronie 
zachodniej;

• ul. Filtrowa - podniesienie krawężnika i wy-
konanie słupków zabezpieczających przy ka-
pliczce;

Ponadto wykonano ogrodzenie rozgraniczające 
boisko przy SP 93.

RADNI RADZĄ	
RADNI DZIAŁAJĄ

Z zakresu priorytetów:
• został opracowany projekt uspokojenia ruchu 

zaopiniowany przez nas pozytywnie i przeka-
zany do realizacji;

• został wyremontowany parking przy ul. Tet-
majera - wymiana ławek i ogrodzenia;

Zadania z zakresu,opieki społecznej i proble-
matyki osób niepełnosprawnych:
• Zakupiono i przekazano 50 paczek potrzebu-

jącym rodzinom z terenu naszej dzielnicy;
• Przekazano środki na dofinansowanie wyjaz-

dów kolonijnych dla 25 dzieci z rodzin naju-
boższych;

• Klub Seniora przy ul. G. Zapolskiej – pomoc 
psychologa, zakup materiałów do terapii zaję-
ciowej ,wycieczki integracyjne;

• Klub Seniora w Mydlnikach przy ul. Balickiej- 
zajęcia rehabilitacyjne, zakup materiałów do 
terapii zajęciowej, wycieczki;

• Klub Niewidomego Seniora przy ul. Bandtkie-
go – wycieczki, zakup materiałów do terapii 
zajęciowej;

• W trakcie realizacji jest przystosowanie dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, Klubu Se-
niora w Mydlnikach poprzez budowę pochylni 
i przebudowę drzwi;

W zakresie ochrony zdrowia:
• Realizacja programu bezpłatnych szczepień 

przeciwko żółtaczce i grypie dla mieszkańców 
naszej Dzielnicy /szczegółowych informacji 
na ten temat należy szukać: w Gazecie Bro-
nowickiej - informator str.10 oraz na tabli-
cach informacyjnych i stronie internetowej 
Dzielnicy VI/;

W zakresie kultury fizycznej i sportu:
• Organizacja na terenie KS Bronowianka i w 

niektórych szkołach zawodów sportowych 
dla przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych z terenu Dzielnicy VI. 
(uczestniczyło w nich ponad tysiąc dzieci i mło-
dzieży);

• Ufundowanie nagród: medale, puchary, dyplo-
my i nagrody rzeczowe;

• Przekazanie najlepszym w rywalizacji szkołom 
sprzętu sportowego wg zgłaszanych potrzeb;

• Letnia akcja podjęta wspólnie z KS Brono-
wianka „Wakacje na sportowo” dla dzieci i 
młodzieży spędzającej wakacje w mieście (w 
lipcu brało udział ok. 40 dzieci dziennie);

• Organizacja Dni Bronowic, a w niej zawodów, 
konkursów i zabaw dla dzieci młodzieży oraz 
ufundowanie dla uczestników nagród rzeczo-
wych;

Wybrane działania zrealizowane w związ-
ku z postulatami mieszkańców:
• naprawa chodnika w rejonie przystanku auto-

busowego w pobliżu wiaduktu;
• w trakcie realizacji –dofinansownie budowy 

windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 
przychodni przy ul. Na Błonie 1;

• Wnioskowano na prośbę mieszkańców o zwięk-
szenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej;

SZANOWNI PAŃSTWO

Znajdujemy się u progu 
inauguracji roku szkolnego 
2007/2008.

Okres ten bywa niekiedy 
trudny dla rodziców i ich 
pociech. Trwają , bowiem 
gorączkowe poszukiwania 
i  zakupy podręczników, 
zeszytów, przyborów szkolnych a w tym roku 
jeszcze dodatkowo mundurków. Niejednokrotnie 
podejmowane są jeszcze ostateczne decyzje dotyczące 
wyboru odpowiedniej dla dziecka szkoły.

Układ kalendarza sprawił, że inauguracja roku 
szkolnego przypada na dzień 3 września, co wcale 
nie oznacza, że możemy w tym dniu zapomnieć w 
szkołach o historycznej dacie 1 września – o dniu 
agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę.

Pomimo dużych zawirowań w Ministerstwie Edu-
kacji wierzę, że nasze szkoły dzięki wspaniałym peda-
gogom dadzą sobie świetnie radę z zadaniami, jakie 
przed nimi stoją, a Państwa pociechy osiągną sukces 
na miarę swoich możliwości, aspiracji i oczekiwań.

Nauczycielom życzę satysfakcji i zadowolenia z 
misji, jaką wypełniają a uczniom samych szóstek.

Bogdan Smok  
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
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21 czerwca 2007 roku przewodniczący 
Bogdan Smok otworzył VIII sesję Rady 
Dzielnicy VI. 

Na sesji podjęto następujące uchwały:
VIII/81/2007 - w sprawie listy na rok 

2008 zadań powierzonych w zakresie 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków”,

VIII/82/2007 - w sprawie wstępnej 
listy zadań powierzonych na rok 2008 w 
zakresie prac remontowych gimnazjów, 
szkół podstawowych i przedszkoli, 

VIII/83/2007 - w sprawie zmiany na 
liście rankingowej zadań powierzonych 
na rok 2007w zakresie prac remonto-
wych szkół podstawowych, gimnazjów 
i przedszkoli, 

VIII/84/2007 - w sprawie zadań powie-
rzonych na rok 2008 w zakresie problema-
tyki osób niepełnosprawnych,

VIII/85/2007 - w sprawie zmiany 
zakresu zadania na rok 2007 w ramach 
problematyki osób niepełnosprawnych,

VIII/86/2007 - w sprawie zmiany 
zakresu zadania priorytetowego na rok 
2007 pn. „Komunikacja z mieszkańcami 
Dzielnicy”, 

VIII/87/2007 - w sprawie warunków 
zabudowy dla czterech budynków przy 
ul. Wł. Żeleńskiego,

VIII/88/2007 - w sprawie warunków 
zabudowy dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Bandtkiego.

Na wniosek Dzielnicowego Zespołu 
Koordynacyjnego ds. realizacji programu 
„Bezpieczny Kraków” Dzielnicy VI Bro-
nowice przyjęto zadania na rok 2008:

1) konkurs „Prawo i my” w szkołach 
podstawowych                          2 000 zł

2) konkurs „Prawo i my” w gimna-
zjach                              2 000 zł

3) turniej piłki nożnej w okresie waka-
cji              2 500 zł

4) dofinansowanie zakupu rzutnika 
multimedialnego            2 500 zł

5) opaski odblaskowe samozaciskające 
się (dla dzieci)            3 000 zł

6) zakładki do książek z informacją. o 
zagrożeniach             2 000 zł

7) antyramy (ścieżka dydaktyczna nt. 
zagrożeń)             1 000 zł

Jednogłośnie został przyjęty projekt w 
sprawie wstępnej listy zadań powierzo-
nych na rok 2008 w zakresie prac remon-
towych gimnazjów, szkół podstawowych 
i przedszkoli. 

Zostały przyjęte zadania:
1) ZSO Nr 7 - Remont zaplecza sali gim-

nastycznej, natryski, WC, szatnie
2) ZSO Nr 8 - Malowanie korytarzy, 

klatek schodowych
3) SP Nr 50 - Wymiana stolarki okiennej

SESJA VIII 4)	 SP	Nr	93	-	Wymiana stolarki okiennej
5) SP Nr 138	-	Wymiana stolarki okiennej
6) SP Nr 153	-	Wymiana stolarki okiennej
7) Przedszkole Nr 82	-	Wymiana stolarki 

okiennej
8) Przedszkole Nr 137	-	Wymiana sto-

larki okiennej
9) Przedszkole Nr 137	-	Cyklinowanie i 

malowanie parkietu w 5 salach
10)  Przedszkole Nr 38	 -	 Przełożenie i 

uzupełnienie parkietu w 2 salach
11)	 	 SP	 Nr	 93	 -	 Sukcesywna wymiana 

instalacji CO i grzejników
12)		SP	Nr	138	-	Wymiana płytek PCV w 

korytarzu i holu (parter)
13)  Przedszkole Nr 82	 -	 Dostosowanie 

kuchni do norm HACCP remont 
wentylacji mechanicznej

14)  Przedszkole Nr 77	 -	 Przebudowa 
schodów zewnętrznych z wykona-
niem podjazdu dla wózków

15)  Przedszkole Nr 38	-	Remont elewacji 
- wymiana płyt azbestowych

Kolejne zadania powierzone na przy-
szły rok dotyczą problematyki osób 
niepełnosprawnych. Przewidziano je 
na łączną sumę 120 000 zł. W kwocie tej 
planowany jest:
•	 cykl imprez i spotkań integracyjnych 

dla niepełnosprawnych mieszkań-
ców Dzielnicy VI w Filii MDDPS, 
przy ul. G. Zapolskiej, Integracyj-
nym Klubie Niewidomego Seniora 
przy ul. Bandtkiego i Klubie Seniora 	
w Domu Kultury w Mydlnikach,

•	 spotkania i imprezy integracyjne 
dla niepełnosprawnych mieszkań-
ców Dzielnicy VI korzystających 	
z pomocy MOPS, Filia Nr 2, ul. Radzi-
kowskiego,

•	 likwidacja barier architektonicznych, 
Dom Kultury w Mydlnikach, ul. Ba-
licka: wykonanie i montaż windy 
zewnętrznej dla osób niepełnospraw-
nych oraz przystosowanie węzła sa-
nitarnego dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych (do wysokości środków),

•	 likwidacja barier architektonicz-
nych: obniżenie krawężnika na 
dł. 11 m przy ul. Młodej Polski na 
przejściu dla pieszych (od istnie-
jącego ogrodzenia przedszkola 
do słupka), trakt pieszy Młynów-
ka Królewska, wykonanie poręczy 	
z jednej strony (uzupełnienie) przy 
schodach na przejściu dla pieszych, 
ul. Przybyszewskiego – Młynówka 
Królewska oraz przy schodach na 	
ul. Wiedeńskiej, wykonanie obustron-
nej barierki przy istniejących scho-
dach, ul. Młodej Polski – Młynówka 
Królewska.
Podczas obrad wprowadzono zmiany 

na listach zadań rankingowych powierzo-
nych na rok 2007 w zakresie prac remon-

towych szkół podstawowych, gimnazjów 
i przedszkoli, zadania priorytetowego pn. 
“Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy” 
i w zakresie problematyki osób niepełno-
sprawnych.

Na mocy uchwały Nr VII/83/2007 wy-
cofane zostało zadanie nr 7 pn. „Wymia-
na okien w Przedszkolu Nr 82”, a kwotę 
7 000 zł przeniesiono na zadanie nr 6 pn. 
„Wykonanie izolacji pionowej budynku 
Przedszkola Nr 82”.

W ramach zadania priorytetowego 	
na rok 2007 pn. „Komunikacja z miesz-
kańcami Dzielnicy” dokonano obniżenia 
kwoty w § 4300 (usługi) z przeznacze-
niem na zwiększenie kwoty w § 4170 
(umowy z osobami fizycznymi).

Zmiany w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych dotyczyły natomiast 
zadania pn. „Przebudowa wejścia do 
Klubu Seniora w Domu Kultury Myd-
lniki ul. Balicka 289”, które zmieniono 
na: „Wykonanie pochylni dla wózków 
inwalidzkich przed wejściem do Klubu 
Seniora w Domu Kultury Mydlniki oraz 
dostosowanie drzwi w pomieszczeniach 
przyziemia i wejścia głównego dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto 
opracowanie projektu budowy windy 
zewnętrznej oraz projektu przebudowy 
węzła sanitarnego”.

Pod głosowanie zostały poddane 
również dwie uchwały dotyczące pla-
nowanych inwestycji. Negatywnie za-
opiniowano zamierzenia inwestycyjne 
planowane przy ul. Wł. Żeleńskiego	
i przy ul. Bandtkiego. Budowa wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych 
przy wcześniej wspomnianych ulicach 
spotkała się z brakiem akceptacji ze 
strony radnych. W pierwszym przy-
padku z uwagi na zabudowę sąsiednich 
działek, która ma charakter zabudowy 
jednorodzinnej oraz brak w materia-
łach danych dotyczących powierzchni 
działki. Wizja lokalna wskazuje na 
zbyt małą powierzchnię biologiczną 
czynną działki i za duży współczynnik 
zabudowy dla tego terenu. W drugim 
natomiast dopatrzono się niezgodności 
z Art. 61 pkt 1 Ustawy o Planowaniu i 
Zagospodarowaniu Przestrzennym. Na 
przeszkodzie stoi również zbyt bliskie 
sąsiedztwo parku „Młynówka Królew-
ska” oraz zaburzenie ładu architekto-
nicznego i przestrzennego przez zbyt 
wysoką zabudowę.

Kończąc posiedzenie Przewodniczący 
poinformował o sposobie procedowania 
projektu uchwały w sprawie listy zadań 
priorytetowych na rok 2008. Krótka dys-
kusja, która wywiązała się na ten temat 
zakończyła sesję VIII.
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Sesja IX odbyła się 12 lipca 2007r. Przewodniczący Rady Dziel-
nicy zapoznał radnych z projektem uchwały Zarządu w spra-
wie listy zadań priorytetowych na rok 2008, po czym poprosił 
przewodniczących poszczególnych komisji merytorycznych o 
wyrażenie opinii w sprawie omawianego projektu. Grupa Rad-
nych zgłosiła poprawkę do projektu uchwały, która dotyczyła 
zadań w ramach działu Bezpieczeństwa Publicznego.

SESJA IX 11 Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 8, ul. Na Błonie) 	
1) remonty: adaptacja pomieszczeń mieszkal-
nych na bibliotekę oraz adaptacja sali lekcyjnej 
na pokój nauczycielski                 16 000 zł 	
2) zakup książek do biblioteki  2 000 zł	
3) organizacja imprez                  3 000 zł

21	000

12 Gimnazjum Nr 18 (ZSO Nr 7, ul. Złoty Róg) 1) re-
monty: wymiana 4 tablic rozdzielczych 16 000 zł	
2) zakup książek do biblioteki            2 000 zł 	
3) organizacja imprez                   3 000 zł

21	000

13 Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
1) monitoring placówki                   20 000 zł 	
2) zakup książek do biblioteki  2 000 zł 
3) organizacja imprez                   3 000 zł

25 000

14 ZSGDiGW ul. Lea 
1) zakup książek    2 000 zł 
2) organizacja imprez                   3 000 zł

5 000

dział 851 IV. OCHRONA ZDROWIA

15 Profilaktyka zdrowia – szczepienia przeciwko: 
1) pneumokokom (dzieci w przedszkolach)  	
                                              36 000 zł 
2) grypie                 18 000 zł	
3) żółtaczce                     7 000 zł

61	000

dział 853 V. OPIEKA SPOŁECZNA

16 MDDPS – dof. działalności „Klubu Seniora”, 
przy ul. Zapolskiej: pomoc psychologa 2 000 zł, 
zakupy 2 000 zł, wycieczki 3 000 zł

7	000

17 MDDPS – dof. działalności „Klubu Seniora” przy 
ul. Balickiej: zakupy 3 000 zł, wycieczki 2 000 zł, 
rehabilitacja 4 000 zł

9	000

18 MDDPS – dof. działalności „Klubu Seniora 
Niewidomego” przy ul. Bandtkiego: zakupy do 
terapii 4 000 zł, terapia zajęciowa 2 000 zł

6	000

19 Pomoc społeczna – paczki dla najbardziej po-
trzebujących mieszkańców Dzielnicy VI

8	000

20 Pomoc społeczna – kolonie dla dzieci z rodzin 
potrzebujących

16	000

dział nr 
900

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA 	
I OCHRONA ŚRODOWISKA

21 Akcja „wystawka” 6	000

22 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 7	000

dział nr 
921

VII. KULTURA

23 Dworek Białoprądnicki – Klub „Mydlniki”: 
1) warsztaty taneczne zespołu „Mali Myd-
lniczanie”               5 000 zł	
2) zakup koszul krakowskich haftowanych 	
             3 900 zł	
3) Festiwal Artystyczny Twórców i Grup Inte-
gracyjnych ‘08             4 800 zł	
4) „Inspiracje” Małopolski Konkurs Plastycz-
ny                    2 300 zł

16	000

24 Krowoderska Biblioteka Publiczna – zakupy 
książekfilia nr 7 (Mydlniki), filia nr 9 (Bronowice 
Nowe):                                                    2 x 4 000 zł

8	000

25 Imprezy kulturalne Dzielnicy VI: 
1) „Dni Bronowic”               20 000 zł 	
2) wystawa malarstwa z katalogiem  4 000 zł	
3) „Święto ul. Tetmajera”                16 000 zł

40	000

26 Zeszyty Historyczno – Literackie 5 000

dział nr 
926

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

27 Organizacja zawodów sportowych 
(§4300 - 25 000 zł, § 4210 - 30 000 zł)

55 000

LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH 	
DZIELNICY VI BRONOWICE NA ROK 2008 

(UCHWAŁA NR IX/89/2007) 

Nr	
zadania	

dział

Dział kwota zł

dział nr 
750

I. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 Komunikacja z mieszkańcami: Dzielnicy
§ 4300 usługi (druk Gazety Bronowickiej, mat. 
promocyjne)                                             25 300 zł, 
§ 4170 umowy z osobami fizycznymi (redakcja 
gazety, obsługa: strony www, tablic, kolportaż)   
                                                                    22 700 zł

48	000

2 Remonty i montaż tablic informacyjnych 4	000

dział nr 
754

II. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
- zakupy dla JRG Nr 3 manekiny (2 szt.) do reani-
macji 17 000 zł, pulsoksymetr                 3 000 zł 

20	000

4 Komenda Miejska Policji: 1) Sekcja Ruchu 
Drogowego: zakup (3 szt.) komputerów z opro-
gramowaniem, wózków mierniczych, aparatów 
fotograficznych, 100 emblematów i światełek 
odblaskowych, gier i plansz do działalności pro-
filaktycznej                                           32 500 zł
Komisariat IV Policji - zakupy: komputery (2 szt.) 
z oprogramowaniem i drukarką, kserokopiarka	
                                                                     14 500 zł

47	000

dział nr 
801

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 Przedszkole Nr 77 - remonty – remont szachtów 
i usunięcie zawilgocenia ściany zewn. pod scho-
dami, montaż przewodu grzewczego do rynny 
od frontu budynku

6	000

6 Przedszkola: Nr 38 i Nr 137 – Organizacja im-
prez,                                                        2 x 1 500 zł

3	000

7 SP Nr 50 – 1) remont 3 sanitariatów z wymianą 
przewodów wentylacyjnych                  30 000 zł
2) zakup książek do biblioteki                 2 000 zł
3) zakup strojów regionalnych                3 000 zł
4) organizacja imprez                   3 000 zł

38	000

8 SP Nr 93 – 1) – organizacja imprez         3 000 zł 
2) zakup książek                                    2 000 zł

5 000

9 SP Nr 138 – 1)  organizacja imprez           500 zł 	
2)  zakup książek                                    2 000 zł

2 500

10 SP Nr 153 – 1) remonty: wymiana 2 okien 	
w świetlicy, wymiana podłogi z płytek PCV, ma-
lowanie, wymiana płytek w sali 206    25 000 zł
2)  zakup książek                                        2 000 zł 
3) konkurs „Brzechwałki”                        1 500 zł
4) organizacja imprez, dof. jubileuszu szkoły   	
                                                                       8 000 zł
5) zakup strojów na uroczystości szkolne  
                                                                      3 000 zł 

39 500
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Rada Dzielnicy

rezerwa 71	000

RAZEM 600	000

W dalszej części obrad na mocy uchwa-
ły Nr IX/90/2007 upoważniono Zarząd 
Dzielnicy VI do wydawania opinii oraz 
występowania z wnioskami, o których 
mowa w § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy 
VI w terminie od dnia 13 lipca 2007 r. 
do dnia 30 sierpnia 2007 r., po czym 
poddano głosowaniu kolejne projekty 
uchwał w spawie warunków zabudowy 
wielorodzinnej przy ul. Badtkiego oraz 
przy ul.Wieniawy-Długoszowskiego. 
Oba projekty radni zaopiniowali nega-
tywnie, argumentując swoją decyzję w 
przypadku ul. Bandtkiego podobnie jak 

W kwietniowym numerze Gazety 
Bronowickiej w artykule „Czarny 
Punkt w Bronowicach” opisaliśmy 
miejsce, w którym w wypadkach sa-
mochodowych giną ludzie.

To feralne miejsce znajduje się na 
ulicy Armii Krajowej, na odcinku dro-
gi od zjazdu z ulicy Bronowickiej do 
wiaduktu kolejowego. Do wcześniej-
szych statystyk należy dodać kolejne 
trzy wypadki, do jakich doszło na tym 
odcinku drogi, w których dwie osoby 
odniosły ciężkie obrażenia, a jedna 
poniosła śmierć.

Nasze działania w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa wsparła Telewizja Kra-
ków, która wyemitowała krótki reportaż 
o „Czarnym Punkcie” w Bronowicach.

CZY ZNIKNIE CZARNY PUNKT 	
W BRONOWICACH

Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Reakcja 
Krakowskiego Zarządu 
Dróg była natychmiasto-
wa. W ciągu dwóch dni 
wprowadzono zmiany w 
organizacji ruchu polega-
jące na:
•	 ustawieniu znaku STOP 

w rejonie łącznicy stano-
wiącej zjazd z ul. Bro-
nowickiej w ul. Armii 
Krajowej,

•	 zamontowaniu	 metalo-
wej bariery odgradzają-
cej chodnik od jezdni, od 
zjazdu z ul.Bronowickiej w kierunku 
pierwszego wiaduktu,

•		ustawieniu separatora na 
wprost zjazdu z ul. Brono-
wickiej.

Naszym zdaniem jest to 
pierwszy krok w kierunku 
poprawy bezpieczeństwa 
wykonany przez Krakow-
ski Zarząd Dróg. Należy 
jednak bezwzględnie po-
prawić stan nawierzchni 
jezdni oraz ustawić sepa-
ratory oddzielające pasy 
ruchu na ul. Armii Kra-
jowej, od pasa zieleni na 
wysokości zjazdu z ul. 

na poprzedniej sesji. Jeśli chodzi o pla-
nowaną inwestycję przy ul. Wieniawy-
Długoszowskiego decyzję uzasadnili 
brakiem w tym rejonie zabudowy wie-
lorodzinnej oraz brakiem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go (Uchwała Rady Miasta Nr  VII/89/07 
z dnia 28.02.2007 r. o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tego 
rejonu), a także niewystarczającą infra-
strukturą drogową oraz brakiem na tym 
terenie kanalizacji opadowej. Budowa 
spowoduje całkowitą dewastację dróg 

dojazdowych. Inwestycja ta przyczyni 
się również do dalszej degradacji drogi 
pod wiaduktem w ciągu ul. Godlew-
skiego. Inwestor nie przewiduje budowy 
kanalizacji opadowej oraz partycypacji 
w kosztach jej budowy. Pod uwagę na-
leży wziąć również niewydolność sieci 
energetycznej w tym rejonie.

Następnie zaopiniowano pozytywnie 
prawo trwałego zarządu działki przy 
ciągu spacerowym Młynówka Królew-
ska na rzecz Krakowskiego Zarządu 
Komunalnego. Na działce docelowo ma 
powstać ogródek jordanowski.

Po końcowych oświadczeniach i ko-
munikatach Przewodniczący zaprosił 
na kolejną, X sesję Rady Dzielnicy, która 
odbędzie się 30.08.2007.

Bronowickiej do Ronda Ofiar Katy-
nia.

Z rozmów z policjantami i strażakami 
wynika, że w wielu sytuacjach winę za 
wypadki ponoszą sami kierowcy, dla-
tego w tym miejscu apelujemy do nich, 
aby przestrzegali przepisy ruchu drogo-
wego a w szczególności dostosowywali 
prędkość do warunków panujących 
na drodze i zachowywali bezpieczną 
odległość między pojazdami.

Mamy nadzieję, że wprowadzone 
zmiany połączone z roztropnością 
kierowców doprowadzą do zniknięcia 
z mapy Bronowic „Czarnego Punktu”.

Bogdan Smok

interwencja
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Każdego dnia Pociąg Papieski wozi 
pielgrzymów do miejsc bliskich Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II: San-
ktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach, Sanktuarium 
Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
i rodzinnych Wadowic. Każdego dnia 
pociąg wyrusza z Dworca Głównego w 
Krakowie, ale oto 30 maja 2007 zdarzył 
się wyjątek. Pociąg rozpoczął trasę od 
niewielkiej stacyjki w Krakowie - Myd-
lnikach, aby w pielgrzymi szlak zabrać 
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 138. Pielgrzymkę zorganizował 
ksiądz Ryszard Gacek, wikary parafii w 
Mydlnikach, a przedsięwzięcie wsparła 
finansowo Rada Rodziców szkoły.

Pielgrzymka była dla dzieci wielkim 
przeżyciem, ale i atrakcją – przecież 
niektóre z nich pierwszy raz w życiu je-

POCIĄG PAPIESKI W MYDLNIKACH
chały pociągiem. I to jakim pociągiem: 
złotym, nowoczesnym, eleganckim, 
gdzie można było nawet oglądać filmy 
video! Dzieci były dumne, że jechały 
papieskim pociągiem, i że pociąg przy-
jechał do Mydlnik specjalnie dla nich.

Mimo rozbawienia i ogólnego harmi-
deru, jakie panowały podczas podróży, 
po dotarciu do celu młodzi pielgrzymi 
nie zapomnieli, po co przyjechali do 
Wadowic. Wszak to miejsce, gdzie 
urodził się i spędził młodość nasz 
Wielki Rodak. Dlatego nawet najmłodsi 
uczestnicy pielgrzymki, 6-letnie malu-
chy blisko półtorej godziny spokojnie 
stały w długiej kolejce, jaka ustawiła 	
się przed domem rodzinnym Jana 

Pawła II. Jakież 
było zdziwie-
nie dzieci, kie-
dy zobaczyły 
skromne wa-
runki życia naj-
większego czło-
wieka naszych 
czasów: prze-
chodnią kuch-
nię, sypialnię 

dzieloną z tatą, dzba-
nek z wodą i mied-
niczką, zastępujące 
łazienkę. Wszystkie 
uśmiechały się na 
widok dużego zdję-
cia kilkumiesięcz-
nego niemowlęcia w 
sukience – nie mogły 
uwierzyć, że Wielki 
Papież był małym 
dzieckiem tak jak 
one. Kiedy młodsi 
uczniowie	zwiedzali	
Dom Papieski, starsi 
udali się do Sanktu-
arium św. Józefa w 
Wadowicach, gdzie 
znajduje się najcen-
nie jsza pamiątka 

związana z Ojcem Świętym: karmeli-
tański szkaplerz, który Jan Paweł II nosił 
na piersiach do końca swojego życia. Po 
zwiedzaniu wszyscy wspólnie uczest-
niczyli we Mszy świętej odprawionej 
w Bazylice Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny. Jeszcze starczyło czasu 
na zjedzenie słynnych wadowickich 
kremówek, z których – jak się później 
okazało – najpyszniejsze przywożone 
są z ...Krakowa! Jeszcze krótki spacer 
po deszczowych Wadowicach – i pora 
była wracać do domu.

Po południu młodzi pielgrzymi wró-
cili do Krakowa – i to był koniec kursu 
Pociągu Papieskiego na trasie Mydlniki 
- Wadowice - Mydlniki. Kursu pierw-
szego, ale nie ostatniego: ponieważ 
jeszcze przed wyjazdem chętnych na 
pielgrzymkę było bardzo wielu i nie 
wszyscy mogli pojechać, dlatego ksiądz 
Ryszard Gacek obiecał, że we wrześniu 
Pociąg Papieski zawita do Mydlnik 
ponownie i wtedy znajdzie się w nim 
miejsce dla wszystkich.

Beata Karaś
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Dziś już do wspomnień należy Rajd 
Szlakiem Papieskim, który odbył się 19 
maja 2007 na trasie Łapanów-Niegowić. 
Rajd to był VIII, ale dla Szkoły Podsta-
wowej w Mydlnikach pierwszy, bo po 
raz pierwszy Papieski Szlak przemie-
rzyli: dyrekcja, grono nauczycielskie i 
uczniowie mydlnickiej szkoły.

Szlak Papieski wyznaczono w jubi-
leuszym roku 2000, w 80-tą rocznicę 
urodzin Jana Pawła II. Wtedy to sta-
raniem dyrekcji szkół w Łapanowie i 
Niegowici oraz proboszczów parafii 
łapanowskiej i niegowickiej wytyczono 
trasę łączącą dwie miejscowości dla 
upamiętnienia drogi, którą w roku 
1948 i 1949 wielokrotnie pokonał Ka-
rol Wojtyła, wędrując z Niegowici do 

NA PAPIESKIM SZLAKU
Łapanowa jako wikariusz 
niegowickiej parafii. Od 
tego czasu co roku w maju 
młodzi ludzie wyruszają 
na trasę Papieskiego Szla-
ku, aby dać wyraz swoje-	
go przywiązania do Ojca 
Świętego.

Hasłem tegorocznego 
marszu były słowa Jana 
Pawła II: “Życie jest talen-
tem powierzonym nam”. 
Kolorem obowiązującym 
był kolorem biały, dlatego 

każdy z uczestników otrzymał małą 
białą kokardkę. Rajd honorowym pa-
tronatem objął ks. kardynał Franciszek 
Macharski. Rozpoczął się on w Łapano-
wie wspólną modlitwą, a zakończył w 
Niegowici nawiedzeniem repliki grobu 
Jana Pawła II – wiernej kopii płyty na-
grobnej, jaka znajduje się na papieskim 
grobie w watykańskich podziemiach.

Pogoda na szlaku dopisała, humory 
także. Zatem w słońcu i z uśmiechem 
uczestnicy rajdu przeszli ścieżki łączące 
Łapanów i Niegowić mijając po drodze 
Kobylec, Klęczanę i Marszowice. Choć 
na najbardziej utrudzonych turystów 
na trasie czekał w pogotowiu dyżurny 
autobus gotów podwieźć każdego, 
mało kto skorzystał z pomocy - prawie 

wszyscy uczestnicy przeszli 12-kilo-
metrowy szlak o własnych siłach. Po 
dotarciu do celu na wszystkich cze-
kała pieczona kiełbasa. Odbyło się też 
losowanie nagród. Były to trzy rowery 
górskie i liczne książki ufundowane 
przez proboszcza parafii w Łapanowie 
- ks. Tadeusza Jarzębaka oraz starostę 
bocheńskiego - Jacka Pająka i wójta 
gminy Łapanów - Jana Kuliga.

Spośród 102 uczniów ze szkoły w Myd-
lnikach, którzy wzięli udział w Rajdzie, 
każdy zapewnia, że wróci tu za rok. 
Tych, którym zabrakło wiary we własne 
siły, czy zdołają przejść trasę i zostali w 
Krakowie, do udziału w przyszłorocz-
nym Rajdzie przekonuje zadowolenie 
kolegów. Tak więc w maju 2008 roku na 
Papieski Szlak wyruszy zapewne cała 
uczniowska brać mydlnickiej szkoły. 
Oczywiście wraz ze swoimi nauczyciela-
mi. Zatem do zobaczenia na szlaku!

Beata Karaś

TRWA JUBILEUSZ 190-LECIA POWSTANIA 
SZKOŁY POCZĄTKOWEJ W BRONOWICACH 
MAŁYCH 1817-2007 

Trwa Jubileusz 190-lecia powstania 
Szkoły Początkowej w Bronowicach 
Małych.

Dnia 3 września w dniu rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego młodzież 
szkolna, absolwenci oraz mieszkańcy 
Bronowic będą świadkiem kolejnego 
wydarzenia związanego z Jubileus-
zem bronowickiej szkoły. W tym dniu 
o godz. 8.30 zostanie odprawiona w 
kościele parafialnym pw. św. Antoniego 
uroczysta msza św. w intencji uczniów 
i nauczycieli bronowickiej szkoły, a 
następnie nastąpi uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie pamiątkowej tablicy 
ufundowanej przez Absolwentów z 

1956 roku oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic.

Na tablicy widnieć będzie cytat z 
aktu erekcyjnego szkoły wmurowanego 
z kamieniem węgielnym pod budowę 
nowego budynku szkolnego 2 sierpnia 
1931 roku i poświęconego przez ks. 
Józefa Kulinowskiego, archiprezbitera 
kościoła Mariackiego. Ten nowy bu-
dynek to obecna szkoła, znajdująca się 
przy ul. Katowickiej 28.

O początkach szkoły w Bronow-
icach Małych pisze Andrzej Lechows-
ki w opracowaniu pt. „Bronowice. 
Jubileusz 70-lecia lokacji” Kraków 
1994:
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22 czerwca br. koniec roku szkol-
nego. Odświętnie ubrana młodzież 
z uśmiechem na twarzy przybyła po 
raz ostatni przed wakacjami do swojej 
szkoły Nr 50 w Bronowicach Małych. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że razem z młodzieżą 
na placu przed szkołą ustawili się do 
apelu absolwenci, którzy w tej szkole 
w czerwcu 1957 roku zakończyli swoja 
edukację. Od tego czasu minęło 50 lat. 
Dla niektórych było to pierwsze spot-
kanie w ukochanych Bronowicach, 
po wielu, wielu latach. Dlatego nic 
dziwnego, że gdy młodzież zaśpiewała 
piosenkę: 

    ...” To są piękne okolice,
To są nasze Małe Bronowice
Tu nas uczy tak jak druga matka,
Nasza szkoła starowinka - jubi-

latka”...
widać było wielkie wzruszenie i łzy 

w oczach weteranów szkoły.
Po uroczystym apelu, który pro-

wadziła dyrektor mgr Teresa Gąsior, 
szanowni jubilaci udali się do “swojej” 
klasy na ostatnią w tej szkole lekcję 
wychowawczą.

Temat lekcji: “Co robiłem przez 
ostatnie 50 lat”. Wspomnieniom i roz-

ZŁOTE GODY W PIĘĆDZIESIĄTCE
mowom nie było końca. Honorowym 
gościem tego wzruszającego spotkania 
była pani Maria Prusak, która uczyła w 
tej szkole historii.

Irena Romanek

JUBILEUSZ 50-LECIA ABSOLWENTÓW SP NR 50 W BRONOWICACH MAŁYCH

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
poleca czytelnikom Gazety Brono-
wickiej, kolejny numer Bronowickich 
Zeszytów Historyczno – Literackich nr 
24. Zeszyt ukazał się na Jubileusz 190-
lecia oświaty w Bronowicach Małych, 
który był obchodzony 2 czerwca w 
Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Kato-
wickiej 28. Opublikowano w nim m.in. 
scenariusz widowiska pt. „Wydarzenia 	
i przypadki z dziejów naszej Jubilatki”.

Ponadto można przeczytać wiele 
interesujących artykułów i zobaczyć 
wiele archiwalnych i niepowtarzal-

TO SĄ NASZE 
BRONOWICE

nych fotografii. Absolwenci szkoły 
podstawowej nr 50 w Bronowicach 
Małych mogą zapoznać się z historią 
swojej szkoły zawartej we wspomnie-
niach nauczycieli i uczniów. A także 
przeczytać wiersze poświęcone Brono-
wicom, napisane zarówno przez starsze 
pokolenie jak i najmłodszych brono-
wiczan. Przedstawienie na łamach 
zeszytu wspomnień o bronowickim 
karczmarzu Stanisławie Konarskim i 
kowalu Walentym Wojdyle przybliży 
nam dawne spokojnie płynące życie w 
Bronowicach, kiedy nie tylko karczma 
ale i kuźnia była miejscem rozmów 
gospodarzy na tematy gospodarskie i 
polityczne.

Zeszyty można nabyć w kiosku na 
pętli tramwajowej przy ul. Balickiej, 

„… Pierwsza Szkoła Początkowa 
powstała w Bronowicach Małych 
w 1817 roku z inicjatywy probo-
szcza NMP i obejmowała Brono-
wice Małe, Bronowice Wielkie, obie 
Rząski(duchowna i szlachecka) oraz 
Mydlniki. Drewniany budynek szkolny 
przy obecnej ul. Tetmajera został wznie-
siony w latach 1820-1824 po podjęciu 
decyzji „aby nie w Bronowicach wiel-
kich, lecz małych szkoła wystawioną 
była”. Szkoła otrzymała dla nauczyciela 
2 morgi ziemi w Bronowicach Wielkich, 
a Komisja Włościańska w 1834 r. dodała 
jeszcze „ogródek przy szkole w Naw-
siu” z tzw. pustek. Szkoła Początkowa 
została w 1855 r. przekształcona w Szkołę 
Trywialną z nauką języka niemieckiego i 
należała do Dystryktu Przedmiejskiego 
w Zwierzyńcu, gdzie urzędował też wójt. 
Następne lata rozstrzygnęły lokalizację 
murowanego budynku szkolnego (ul. 
Tetmajera 2, obecnie przychodnia lek-
arska). Deklaracja z 1857 r. stwierdzała: 
„My niżej podpisani prawni zastępcy 
gmin Bronowice małe i Bronowice wiel-
kie obowiązujemy się na przyszłość z 
własnych funduszów wydatki na utrzy-
manie szkoły ludowej w Bronowicach 
małych ponosić”. W 1870 r. ten obwód 
szkolny obejmował łącznie 207 domów 
(dymów) samych tylko Bronowic Małych 
i Wielkich, gdyż ze względu na odległość 
i trudne warunki terenowe odłączyły 
się najpierw Mydlniki, a następnie obie 
Rząski…” 

Barbara Miszczyk

w firmie Dante na ul. Wallek-Walews-
kiego 4 oraz u pana Mieczysława 
Łachety, kościelnego w parafii pw. św. 
Antoniego, przy ul. Pod Strzechą 16. 
Życzymy ciekawej lektury.

Obecnie redakcja poszukuje materiałów 
źródłowych i fotograficznych poświęconych 
straży pożarnej działającej w Bronowicach. 
Szukamy też fotografii drewnianej studni, 
znajdującej się u zbiegu ulic Pod Strzechą 
i Wł. Tetmajera. TPB zamierza przy po-
mocy mieszkańców i służb konserwatorskich 
wykonać jej rekonstrukcję. Za wszelkie 
materiały serdecznie dziękujemy i prosimy o 
kontakt: Barbara Miszczyk Tel. 0663690724 
lub 0126368355. Wiadomość można zostawić 
też w punktach sprzedaży BZHL

Barbara Miszczyk
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Rada Dzielnicy

Zespół juniorek młodszych Brono-
wianki wywalczył brązowy medal pod-
czas finału Mistrzostw Polski Piłki Noż-
nej Kobiet w swojej kategorii wiekowej.

Zawody rozgrywane były w ramach 
XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży (8 - 14 lipca), których tegorocznym 
gospodarzem był Koszalin i Sianów.

Turniej, po zaciętym meczu finało-
wym, wygrała Praga Warszawa, która 
pokonała Medyka Konin 2:0. Ten ostatni 
zespół wyeliminował w półfinale kra-
kowską Bronowiankę wygrywając 1:0.

Dziewczyny z Krakowa stanęły do 
boju o trzecie miejsce. Rywalem był ze-
spół z Michałowa. Mecz został rozegrany 

BRONOWIANKA NA PODIUM
14 lipca o godz. 11.00 na boisku Bałtyku 
Koszalin. Nad właściwą sportową rywa-
lizacją czuwała sędzia Emilia Wnuk i na 
szczęście ani raz nie musiała sięgać po 
żółty ani tym bardziej czerwony karto-
nik, choć spotkanie obfitowało w groźne 
akcje i zagrania. 

Obie drużyny koniecznie chciały 
wygrać, by stanąć na podium. Zawod-
niczki były świetnie przygotowane 
kondycyjnie, bowiem w całym spotka-
niu trenerzy dokonali tylko po jednej 
zmianie. Szybkie kontry w wykonaniu 
napastniczek obu drużyn rozbijały się o 
dobrą obronę zarówno Bronowianki jak i 
Medyka. W konsekwencji kibice obejrzeli 

wyrównany, choć zacięty mecz, który 
zakończył się remisem 1:1. O dalszym 
losie zadecydowały rzuty karne. Z tą 
próbą nerwów lepiej poradziły sobie 
krakowianki, zwyciężając 5:3. W ten 
sposób po pasjonującym spotkaniu 
krakowianki wywalczyły brązowy 
medal. Warto podkreślić wspaniałą 
postawę bramkarki Bronowianki 
Karoliny Kowalczyk, która broniła 
niczym Jerzy Dudek podczas pamięt-
nego meczu finałowego Ligi Mistrzów 

w 2004 r. Wspaniale zaprezentowała 
się także Dominika Nalepa, napastnik 
zespołu. Mając na swoim koncie cztery 
strzelone bramki, zajęła drugie miejsce 
w klasyfikacji strzelców turnieju.

Nie spodziewaliśmy się tak dobrego 
wyniku – powiedział po turnieju trener 
Andrzej Żądło – ale bardzo cieszymy się 
z medalu. Była to trzynasta Olimpiada 
Młodzieżowa i po raz pierwszy awanso-
wał do finałów zespół z Małopolski. Co 
ciekawe, od razu sięgnął po medal. Myślę, 
że końcowa klasyfikacja oddaje układ 
sił w tych finałach. To największy suk-
ces naszej sekcji i jeden z największych 
Bronowianki.

Oczywiście, zawsze pozostaje pewien 
niedosyt, zwłaszcza po przegranym 
meczu o finał, ale, jak powiedział tre-
ner: - na początek i tak dużo udało się 
osiągnąć. Tym bardziej, że w kolejnych 
rozgrywkach po tegorocznych wystę-
pach Bronowianka występować będzie 
jako jeden z faworytów i kandydatów 
do tytułu mistrza. Bowiem zwycięstwo 
w tym turnieju jest równoznaczne z 
tytułem Mistrza kraju w kategorii junio-
rek młodszych, czego życzymy naszym 
dziewczynom z całego serca!

Mariusz Nowak

Każdy z nas ma świadomość jak 
ważne jest pielęgnowanie tradycji. 
Przekazywanie mądrości naszych oj-
ców młodym pokoleniom, zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach, kiedy wiele 
z wartości dewaluuje się. Ważne by 
zaszczepić w młodych sercach miłość 
do małych ojczyzn, poszanowanie dla 
tradycji, szacunek dla historii.

Jubileusz 50-lecia absolwentów SP 
nr 50 przyniósł wiele wzruszających 
chwil i momentów. Jednym z nich 
było przekazanie podczas uroczystego 
apelu insygniów pierwszego zjazdu 
absolwentów. Dziennik lekcyjny i szta-
feta bronowicka – pałeczka z pawim 
piórem powędrowały do rąk kolejnego 
rocznika.

Uczniowie przyjęli życzenia od swo-
ich „starszych” kolegów: „…życzymy 
Wam abyście za 50 lat mogli się tutaj 
spotkać i przekazać tą pałeczkę następ-
nym pokoleniom, abyście kontynuowa-
li tą tradycję…” I.S.

SZTAFETA	
POKOLEŃ

8 września, jak co roku mieszkańcy 
Bronowic Małych będą obchodzić Świę-
to ulicy Tetmajera. Organizowane jest 
ono przez Towarzystwo Przyjaciół Bro-
nowic i Radę Dzielnicy VI „Bronowice”, 
przy dużej pomocy i zaangażowaniu 
mieszkańców oraz wsparciu firm, ma-
jących siedzibę w tej części Krakowa. 
Zabawa odbędzie się na parkingu przy 
ul. Tetmajera (naprzeciw „Rydlówki”). 
To tu, w kolebce Młodej Polski, przed 
pięcioma laty zrodził się pomysł zorga-
nizowania imprezy mającej charakter 
festynu rodzinnego.

Znakomicie integruje on zarówno 
mieszkańców mocno tkwiących swoimi 
korzeniami w Bronowicach, jak i tych 
nowych, którzy nimi zafascynowani, 
postanowili się tu osiedlić. Na ten dzień 
bronowickie gospodynie przygotowują 
smakowite potrawy wystawiane na sto-
iskach. Swój kramik otworzy również 
Park Pszczeli z ul. Tetmajera.

ŚWIĘTO 	
UL. TETMAJERA

Bronowice w czasie Święta odwie-
dzają również mieszkańcy innych 
dzielnic Krakowa a nawet sąsiednich 
województw. Cieszy to organizatorów, 
ponieważ jest doskonałą okazją do 
promowania ukochanych Bronowic, 
do których czują ogromny sentyment. 
Bo też i jest to miejsce szczególne, pełne 
ludowych klimatów w niezmienionej 
formie. Na Święcie ulicy Tetmajera 
mile widziani są wszyscy, którzy chcą 
i potrafią się dobrze bawić.

Początek imprezy planowany jest 
o godz. 14.00 a szczegółowy program 
znajduje się m.in. w informatorze Ga-
zety Bronowickiej na str. 10.

Organizatorzy zaplanowali wiele 
atrakcji. Każdy będzie mógł przejechać 
się bryczką, zwiedzić „Rydlówkę”, która 
specjalnie o tej porze otworzy swoje pod-
woje. Dla dzieci przewidziano gry, kon-
kursy, zabawy i przejażdżki quadem.

Z imprezy nikt nie odejdzie głodny 
i spragniony a organizatorzy mają 
nadzieję, że aura będzie im przychyl-
na. Najważniejsza jest dobra zabawa, 
dobry humor i dobra strawa dla ducha 
i dla ciała.

Ewa Nowak
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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.

WRZESIEŃ w II poniedziałek miesiąca na ulicach: Za-
rzecze od A.Krajowej do Na Błonie, Na Błonie, Hamernia, Justow-
ska, Ks. Machaya, Młynarskiego, Wiedeńska, Balicka, Spiczakowa, 
Zakliki z Mydlnik, Wierzyńskiego. 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Jagielloński 
30-101 Kraków, Al. Krasińskiego 18/3 
tel.: (12) 430-19-97 
(pon, śr. 13.00-17.00, wt., czw., pt. 9.00-13.00) /w trakcie roku akademickiego/
Studencka Poradnia Prawa Medycznego 
Wydziału Ochrony Zdrowia 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Ul. Kopernika 19 e, Kraków 
(siedziba Stowarzyszenia Wspierania Onkologii „Unicorn”) 
tel. (12) 432-61-01, fax. (12) 432-61-00 
Specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne świadczone 
jest przez Dział Poradnictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krakowie w następujących lokalizacjach: 
ul. Rzeźnicza 2, pokoje nr 13 i 14, tel. (12) 430-45-45 /psycholog, prawnik/
ul. Powstańców Wielkopolskich 3 pok.18 i 22 tel.(012) 257-00-14 /psy-
cholog ,prawnik/
os. Szkolne 34, pokój nr 14, tel. (12) 643-61-77 /prawnik/
ul. Praska 52, pokój nr 2, tel. (12) 266-69-58 /prawnik/
ul. Dietla 64, pokój nr 6, tel. (12) 429-13-33 /psycholog, prawnik/
Al. Słowackiego 46, pokój nr 1, tel. (12) 634-31-15 /psycholog ,prawnik/
os. Teatralne 24, pokój nr 213, tel. (12) 643-15-23 /psycholog .prawnik/
ul. Jerzmanowskiego 37, pokój nr 3, tel. (12) 658-88-27 /psycholog, prawnik/
Zapisy i przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku od godz.10.00 
do 17.00. 
Stanowiska ds. Informacji Prawnej 
Urząd Miasta Krakowa 
Kancelaria Główna (parter), Plac Wszystkich Świętych 3/4 
tel. (12) 616-13-74 -w sprawach należących do właściwości Prezydenta 
m. Krakowa.
Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie prawa pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie pl.Szczepański 5,pokój 302 
tel.(012 ) 421-36-08
0d poniedziałku do piątku w godz.10.00- 18.00 Informacje wybrała

Alicja Gackiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

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

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic i Rada Dzielnicy VI zapraszają  
8 września na: ŚWIĘTO ULICY TETMAJERA
14.00 rozpoczęcie imprezy
14.30 widowisko dla dzieci pt. „Mrówka w kąpielówkach”
15.00 – 17.00 możliwość zwiedzenia „Rydlówki”
15.45 występ zespołu El Bajo śpiewającego piosenki Abby
16.30 Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję
18.00 Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik
18.30 jakiś szczęśliwiec stanie się posiadaczem złotego pierścionka 
umieszczonego w torcie
19.00 Recital wokalistki o imieniu Sotyria, śpiewającej piosenki 	
w	klimacie	greckim
od 20.00 do końca imprezy gra zespół coverowy. Można słuchać, tańczyć 
i przede wszystkim wspaniale się bawić.
Ponadto w programie: przejażdżki bryczką i quadem oraz liczne gry, 
konkursy i zabawy dla dzieci.

Zapraszamy 
WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE NIEPRZERWANIE 

OD CO NAJMNIEJ 24 MIESIĘCY

do uczestniczenia w projekcie  
pt. „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”. 

Wszelkie informacje dostępne w: 
 Centrum Wsparcia „Kolping – Praca”,  

ul. Aleksandry 1, Kraków – Nowy BieŜanów,  
tel./fax. 012/ 659-14-44, e-mail: nbkrakow@kolping.pl

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.
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rozrywka

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

3 1 9

4 7 8 2

3 4 7

9 4 8 1

8 3 2

9 1 8 3

7 8 2 3

8 1 4 5 2 9

1 9 7

Wypełnij plansze cy-
frami od 1 do 9 tak, aby 
w tym samym wierszu, 
w tej samej kolumnie, 
oraz w każdym sekto-
rze 3x3 zaznaczonym 
pogrubioną linią, znaj-
dowała się tylko jed-
na taka sama cyfra. Ta 
sama cyfra nie może, w 
żadnej kolumnie, wier-
szu, lub oznaczonym 
sektorze powtórzyć się 
dwa razy.

3

2 4

1

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

16 17 18

19 20

21

22 23

24 25 26

27

POZIOMO:
1. ulica w naszej dzielnicy biegnąca wzdłuż 
Rudawy
5. potocznie o internecie
9. główny bohater „Zbrodni i kary”
11. znane, ogólnopolskie przedsiębiorstwo 
przewozowe
12. w pokoju, z szufladami
15. związek chemiczny zawierający w swej 
strukturze atomy węgla i wodoru
16. biblijny morderca brata
17. był nim Iwan IV Groźny
21. dziedzina medycyny zajmująca się obrazo-
waniem człowieka z wykorzystaniem promie-
niowania
22. balowa lub biała
23. polski poeta, laureat literackiej nagrody 
Nobla w 1980 roku
24. odsiecz, wyprawa wojsk polskich w 1683 prze-
ciw armii tureckiej lub ulica w Bronowicach
26. symboliczna opowieść o powstaniu świa-
ta, wizji jego końca, o bogach i legendarnych 
bohaterach

27. Młynówka

PIONOWO:
2. położenie bez wyjścia
3. San…..., państwo stanowiące enklawę na 
obszarze Włoch
4. słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych
6. państwo w Ameryce Płd. graniczące z Ko-
lumbią i Peru
7. pojawia się zaraz po zmierzchu
8. przystosowanie układu optycznego oka do 
wyraźnego widzenia
10. rodzaj fryzury
12. owoc bogaty w witaminę C lub nielot
13. rzucana przy wyzywaniu na pojedynek
14. rodzaj tkaniny bawełnianej, używany do 
szycia koszul
18. np. Interesu Publicznego lub Praw Obywa-
telskich
19. febra, tropikalna choroba pasożytnicza
20. jeden z parametrów obiektywu
25. zwarta pokrywa łąk i pastwisk składająca się 
głównie z traw i chwastów

 
  

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, 16:30–17:30 
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
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Dzieci spędzające wakacje w mieście, 
miały możliwość uczestniczenia w 
akcji letniej “Wakacje ze Sportem” 
zorganizowanej przez Radę Dzielnicy 
VI i KS Bronowianka. Zajęcia odbywały 
się na terenie obiektu Bronowianki. 
Liczne gry i zabawy urozmaicały le-
tni czas. Jak na wakacje przystało nie 
mogło zabraknąć wody. Na basenie pod 
czujnym okiem ratownika można było 
oddać się wodnym igraszkom.

I.S.

Zapowiedziany w poprzednim numerze tekst “Teatr mój widzę ogromny...”  z przyczyn niezależnych od redakcji ukaże się w najbliższym 
numerze. Przepraszamy.

WAKACJE NA SPORTOWO


