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SESJA XLVI

sierpnia br., odbyła się XLVI sesja Rady Dzielnicy VI. W związku z
wygaśnięciem mandatu Grzegorza Marca (Uchwała Nr XLVI/387/2010),
podjęto szereg uchwał dotyczących zmian w poszczególnych komisjach.
Zmianie uległ skład osobowy w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VI Bronowice (Uchwała Nr XLVI/397/2010), z której wykreślono osobę radnego, Grzegorza Marca; w Komisji Sportu i Rekreacji (Uchwała Nr XLVI
/398/2010), w skład której przyjęto radnego Bogdana Smoka; w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa (Uchwała Nr XLVI/399/2010),
w skład której przyjęto radnych: Mariana Jesionkę, Jacka Rachwała.
Ponadto rozwiązano Komisję Gospodarki Komunalnej (Uchwała
Nr XLVI/394/2010) i obecną Komisję Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VI Bronowice (Uchwała Nr XLVI
/393/2010), powołując nową (Uchwała Nr XLVI/395/2010) w skład,
której weszli: Anna Hodbod, Marian Jesionka, Jarzy Kopacz, Adam Kozik, Krzysztof Niebielski, Ewa Nowak, Józef Ostrowski, Jacek Rachwał,
Bogdan Smok, Artur Śliwa, Łukasz Wyrobiec. Na Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego – Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy VI Bronowice wybrano Krzysztofa Niebielskiego (Uchwała Nr XLVI/396/2010).
Ustalono również zakres działania nowopowołanej Komisji. Obejmuje on:
• przygotowywanie projektów opinii i wniosków w sprawach inwestycji
komunalnych i rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
• przygotowywanie projektów opinii dla lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
• przygotowywanie projektów opinii dla sprzedaży, dzierżawy lub zamiany działek gminnych,
• przygotowywanie i opiniowanie wniosków dot. zadań priorytetowych
i powierzonych z zakresu inwestycji i remontów dróg, chodników i oświetlenia, budowy i modernizacji ulic lokalnych, cmentarnictwa,
• przygotowywanie projektów wniosków w sprawach: lokalizacji obiektów przemysłowych i handlowych, lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, wyłączenia lokali użytkowych spod przetargu,
likwidacji samowoli budowlanej, ochrony środowiska (m.in. dzikie wysypiska),
• przygotowywanie projektów opinii i postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektów planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
• przygotowywanie projektów opinii dla zamierzeń inwestycyjnych na
etapie ustalania WZiZT i ULICP,
• przygotowanie i opiniowanie wniosków dot. zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu lokalizacji i modernizacji ogródków jordanowskich,
zieleńców, parków, skwerów oraz obiektów tzw. małej architektury,
• inne sprawy, związane z przedmiotem działania komisji inicjowane
przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego Rady i Zarządu
Dzielnicy w granicach określonych Statutem.
Kolejne uchwały dotyczyły zmian na listach zadań powierzonych na
rok bieżący i 2011 oraz na liście zadań priorytetowych, a także zmian
w planie rzeczowo-finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok 2010.
Uchwała Nr XLVI/386/2010 w sprawie zmiany w planie rzeczowofinansowym wydatków Dzielnicy VI na rok 2010
Kwotę w wysokości 200 zł, przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeniesiono na zakup usług pozostałych (§ 4300).

W następnym numerze:
• Reforma R ad Dzielnic – wymysł,
czy konieczność

• dar
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serca dla

Timura – relacja

Uchwała Nr XLVI/388/2010 w sprawie zmiany na liście rankingowej zadania powierzonego na rok 2010 z zakresu problematyki
osób niepełnosprawnych
Z listy wycofano zadanie nr 4, pn.: „Likwidacja barier architektonicznych - projekt budowy pochylni przy ul. Przybyszewskiego w ciągu traktu
spacerowego Młynówka Królewska” z na kwotę 32 000 zł. Kwotę z wycofanego zadania przeznaczono na kolejno następujące zadania:
organizacja zajęć rehabilitacyjnych, przez sztukę, dla osób niepełno-
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sprawnych – dofinansowanie zakupu materiałów do
terapii zajęciowej w Klubie Seniora, przy ul. Balickiej
289 (2 000 zł) i Klubie Integracyjnym Niewidomego
Seniora, przy ul. Bandtkiego 19 (2 000 zł), realizator:
MDDPS (ZADANIE NR 4); likwidacja barier architektonicznych: dostosowanie przejścia dla pieszych w
ciągu ulicy Armii Krajowej, przez budowę pasów medialnych oraz obniżenie krawężników (10 000 zł), realizator: ZIKiT (ZADANIE NR 5); przystosowanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 153 dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – I etap (18 000 zł), realizator:
ZEO (ZADANIE NR 6).
Uchwała Nr XLVI/389/2010 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok
2010
Zmniejszono kwotę na zadanie pn.: „Paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy VI” do
8 810 zł, a pozostałe środki w wysokości 190 zł przeznaczono na zadanie pn.: „Zasiłek celowy - dopłaty
mieszkaniowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy VI”.
Uchwała Nr XLVI/390/2010 w sprawie listy zadań
powierzonych na rok 2011 w zakresie lokalnych
wydarzeń kulturalnych
W ramach zadań powierzonych na rok 2011 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przyjęto zadania: „Dni Bronowic” – 12 000 zł i IX Święto ulicy
Tetmajera – 4 700 zł.
Uchwała Nr XLVI/391/2010 w sprawie listy zadań
powierzonych na rok 2011 w zakresie budowy
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
Radni przyjęli listę zadań powierzonych na rok
2011 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych:
przebudowa ul. Truszkowskiego – kontynuacja; przebudowa skrzyżowania ul. Rydla i ul. Bronowickiej –
kontynuacja; przebudowa ul. Balickiej bocznej wraz

W

z odwodnieniem - kontynuacja realizacji. W zakresie
oświetlenia, oświetlenie terenu pomiędzy ul. Wiedeńską a Pamiętną – działka nr 270/256 obr. 6 Krowodrza. Pozostałe po realizacji programu zadań na rok
2011 pn. „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz
z oświetleniem” środki, przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Prace remontowe dróg,
chodników i oświetlenia”, zgodnie z przyjętą listą rankingową na rok 2011.
Pozostałe uchwały dotyczyły:
Uchwała Nr XLVI/392/2010 w sprawie projektu
rozbudowy ul. Truszkowskiego
Pozytywnie zaopiniowano projekt budowlany pn.:
„Rozbudowa ul. Truszkowskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego
uzbrojenia”.
Uchwała Nr XLVI/400/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich
w roku 2011
Pozytywnie zaopiniowano również projekty uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek krakowskich w roku 2011 oraz zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgodnienia czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2011 roku.
Uchwała Nr XLVI/401/2010 w sprawie montażu
progu zwalniającego przy ul. G. Zapolskiej
Wniesiono o zamontowanie progu zwalniającego na
ul. G. Zapolskiej na wysokości budynku nr 8 a.
W informacji na temat zadań priorytetowych na rok 2011
(uchwała XLV/380/2010) wśród wymienionych szkół, pominięto
SP nr 138, której przyznano 6 800 zł na zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego oraz organizację imprez, w tym
zakup nagród. Przepraszamy.

PÓŁ WIEKU EDUKACJI W SP 93

1960 roku, 20 września, z rozmachem otwarto w Bronowicach nową szkołę podstawową, piękną,
jasną, rozległą, usadowioną na obszernej działce,
z przestrzennymi, słonecznymi salami do zajęć lekcyjnych, świetnie wyposażonymi pracowniami: fizycznochemiczną, biologiczną, techniczną, bogatą biblioteką, świetlicą, salą gimnastyczną.
Uczniom, oprócz świetnych warunków do nauki,
zapewniono stołówkę, gdzie obok obiadów, rodzice
przygotowywali swoim pociechom urozmaicone śniadania. Prężnie działały koła zainteresowań, a w harcówce wygospodarowanej z fragmentu dawnego schronu chętnie spotykali się harcerze.
To lapidarne wspomnienia, a 50 lat życia szkoły to
przecież mozaika zdarzeń i emocji. Ileż radości i przygód uczniowskich oglądały mury Jubilatki. W tym
pejzażu szkoły wyróżniły się nietuzinkowe osobowości nauczycieli i innych pracowników placówki. Przez
lata funkcjonowania szkoła stworzyła swój własny,
niepowtarzalny klimat i styl. W 1966 r. ukończyli ją
ostatni siódmoklasiści. Następnie szkołę opuszczali
uczniowie klas ósmych, a od 1999 r. nauka kończyła się na klasie szóstej. Tyle zmian w szkole, a wciąż

drzwi szeroko otwarte przed nowymi uczniami, którzy
przynoszą z sobą radość młodości, ciekawość świata, pragnienia rodziców. Już niejedna absolwentka i
absolwent przyprowadzają tu swoje wnuki. Rodzi się
ciągłość pokoleń i bogata tradycja.
Pomimo upływającego czasu szkoła pozostaje młoda, proponuje taki styl pracy, aby atrakcyjnie uczyć,
otoczyć ucznia opieką wychowawczą, a niejednokrotnie i socjalną.
Jubileusz skłania do refleksji, niesie z sobą radość,
daje nadzieję dobrego świętowania, spotkania obecnych i dawnych uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły.
14 i 15 października 2010 r. planujemy obchody
jubileuszowe, na które serdecznie zapraszamy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem
szkoły (sp93@poczta.onet.pl, tel: (12) 637-01-10) lub
odwiedzenie strony internetowej http://www.sp93.
edu.pl.
Zofia Gomoliszewska
A co sądzą o swojej szkole uczniowie? Oto ich literackie teksty:
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Gaze t a Bron o w ic k a
Wspomnienia
LITERACKI OBRAZ MOJEJ SZKOŁY
„Jest na mapie świata maleńki znak”, takie piękne miejsce - Kraków. To miasto wielu wyższych uczelni, szkół średnich i podstawowych. Wśród nich jest ta mi najbliższa, bo
w niej się uczę.
To Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla. Bardzo
ją lubię. Chociaż zauważam odrapany tynk, wyszczerbione
schody do szatni i porysowane przez „graficiarzy” ściany, to
jednak wiem, że to dobra szkoła. Bo to co ważne, znajduje
się w jej wnętrzu: mądrzy nauczyciele, uczniowie, jasne, słoneczne klasy, dużo roślin. Uczenie się w tej szkole jest przyjemne i skuteczne. Moja szkoła ma już 50 lat. Nie lśni zatem
blaskiem nowości, jak świeżo wzniesiony wieżowiec. Byłaby
może wtedy piękniejsza, bardziej modna, smuklejsza, ale
nie byłaby taka dobra, bo w tej szkole wiedzą, jak uczyć
dzieci i co robić, żeby czuły się one w niej dobrze. Moje 5 lat
w tej szkole, to jak przebycie odległości od naszego układu
słonecznego do innej galaktyki. Wiedziałam niewiele, a teraz
tyle już rozumiem, tyle wiedzy zdobyłam. W międzyczasie
zawarłam nowe przyjaźnie i poznałam wiele miłych dzieci.
Cytat, którym zaczęłam to wypracowanie pochodzi z piosenki mającej 50 lat - tak jak moja szkoła. Życzę Ci, moja
szkoło, kolejnego półwiecza, a z okazji 100 - lecia obiecuję
pojawić się w Twoich progach.
Dorota Konczarek, kl. V b

MOJA SZKOŁA WE WSPOMNIENIACH
MOICH BLISKICH
W tym roku Szkoła Podstawowa nr 93, imienia Lucjana
Rydla obchodzi swój pięćdziesiąty jubileusz. Nie chce się
wierzyć, że nasza szkoła już przez pół wieku, co roku przyjmuje pod swój dach nowych uczniów. Osoby, które do niej
uczęszczały, miło wspominają naszą szkołę.
Jedną z nich jest moja mama, która swoją edukację
rozpoczęła w 1980 roku. Jak łatwo obliczyć - dokładnie
30 lat temu szkoła obchodziła swoje 20‑lecie. Dyrektorem
szkoły był wtedy Jan Piwowoński. Mama wzrusza się, kiedy wspomina swoją pierwszą klasę, wychowawczynię panią
Barbarę Lewandowską i pięknego, barwnego smoka, którego wykonali rodzice na szybach pomiędzy salą a korytarzem. Pamięta także „magiczne pudełko”, które miał każdy z uczniów, a w nim kredki, farby, patyczki do liczenia,
plastikowy zegarek do nauki godzin, papier kolorowy, klej,
plastelinę itd. Gromadziła te wszystkie rzeczy, będąc jeszcze przedszkolakiem. Mama uśmiecha się, kiedy wspomina
swoją wychowawczynię. Opowiada o zajęciach, na których
uczyli się przygotowywać kanapki, a mama nie wiedząc o
co rozbić jajko na twardo (też mi problem), zwróciła się do
pani o pomoc. Ta nie zastanawiając się długo, rozbiła jajko
na jej głowie.
Mama była bardzo dobrą uczennicą. Widziałam świadectwa z paskiem i książki przyznane mamie za bardzo
dobre zachowanie i naukę. Bardzo często pełniła funkcję
przewodniczącej klasy, a w ósmej klasie była przewodniczącą całej szkoły. Bała się publicznych przemówień, ale
pełniąc taką funkcję często brała udział w apelach i akademiach, na których musiała mówić do mikrofonu. Lata,
które mama spędziła w naszej szkole, nie były łatwe dla
nikogo. Szkoła wymagała remontu, ale ciężkie czasy, które
nastały w naszym kraju uniemożliwiały takie prace. Często
na miejsce rozbitej szyby w korytarzu, po prostu wstawiano
dyktę. Nie było kolorowego sklepiku, gdzie dzisiaj można
kupować smakołyki, tylko brzydkie zaniedbane pomieszczenie na makulaturę. Za to w szkole były ciekawe pra-
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cownie tj.: biologiczna z wielkimi gablotami, kryjącymi w
sobie spreparowany świat przyrody, ze szkieletami różnych
stworzeń i niesamowitą ilością roślin, geograficzna z mapami i wielkimi globusami na półkach, chemiczno fizyczna
ze stołami do doświadczeń i historyczna. Każda miała swój
niezapomniany klimat i wspaniałych nauczycieli. Nie sposób napisać o wszystkim, co usłyszałam od mamy. Wiem,
że ulubionym jej przedmiotem była plastyka. Lekcje z panią Jolantą Słomką oraz ciekawe prace, które wykonywała
były początkiem jej artystycznej drogi. Pewnie dlatego później kontynuowała swoją naukę w Liceum Plastycznym i na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uwielbiała sport i
zajęcia z wychowania fizycznego. Była członkiem Szkolnego
Klubu Sportowego i uprawiała siatkówkę. Bardzo lubiła
zajęcia na przestronnej sali gimnastycznej, ale pamięta, że
na samym początku zajęcia z wychowania fizycznego często odbywały się na holu. W miesiącach, kiedy na zewnątrz
było ciepło, przerwy miedzy lekcjami spędzali na boisku.
Najczęściej mama razem z koleżankami grały w gumę. To
była najbardziej popularna dziewczęca zabawa, ale ponoć
często zdarzało się, że do zabawy dołączali również chłopcy.
Mama pamięta, jak jedna z nauczycielek goniła kiedyś po
korytarzu kurę, którą przyniosła do szkoły pewna uczennica. Oj, nie skończyło się to dla tej dziewczynki dobrze.
Pierwsze lekcje matematyki z nieżyjącym już profesorem
Szajowskim, były godzinami grozy. Potrafił zadać jedno pytanie pierwszej osobie w dzienniku i tak po kolei, nie uzyskując dobrej odpowiedzi, w ciągu jednej godziny lekcyjnej
postawił wszystkim uczniom dwóje (w tamtych czasach
była to najgorsza ocena). Zeszyty, które obowiązkowo każdy musiał posiadać, miały ponumerowane strony i stronę
tytułową a każda lekcja lub zadanie domowe miały swój
jedyny w swoim rodzaju numer, np.: Lekcja 15/II/65, co
oznaczało, że była to lekcja 15. w drugim semestrze, ale
65. od początku roku szkolnego. Na końcu zeszytu, po każdym dniu, w którym odbywała się lekcja matematyki, uczeń
miał obowiązek wystawić sobie ocenę, a na okładce zeszytu
od wewnętrznej strony było zdanie, które mama często mi
przytacza, a brzmi tak: „Ćwiczenie czyni mistrza”. Strach
miał wielkie oczy, bo profesor wiele ich nauczył, a w późniejszym czasie został nawet ich wychowawcą. Sami o niego
walczyli.
Dla mojej mamy nasza szkoła to: Lucjan Rydel,
Rydlówka, Tetmajerówka, zielone Bronowice. Nigdzie nie
czuje się lepiej. Dzięki podtrzymywanym przez szkołę tradycjom, do teraz pamięta zapach izby w Rydlówce i chochoły za oknem. Lubi przychodzić po mnie do szkoły, często zamyśla się, bo w pamięci ma wiele wzruszających obrazów.
Mama mówi, że chętnie wróciłaby do tych lat, były takie
beztroskie i wspaniałe.
Do tej szkoły również chodził mój wujek, brat mojej mamy.
Teraz ja tu chodzę i jestem z tego bardzo zadowolona. Wiem,
że ta szkoła, to nie tylko budynek i mury. To wspomnienia i
historia, a może także mój drugi „rodzinny” dom.
Maria Ryskala, kl. V a

JUBILEUSZ 50 - LECIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NR 93
Pół wieku temu, nieopodal nowego osiedla mieszkaniowego, wybudowano dla dzieci na nim mieszkających Szkołę
Podstawową nr 93. Jest to duży obiekt, składający się z
dwóch budynków, połączonych przestronnym holem. Na
rogu większego umiejscowiono okazałą salę gimnastyczną.
Dwukrotnie większy teren poza szkołą przeznaczono na bo-
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Wiktor Rożek, kl. IV b

MOJA SZKOŁA WE WSPOMNIENIACH
MOICH BLISKICH (Frag.)
Najciekawsza historyjka ze wspomnień mojej mamy
dotyczyła dodatkowych zajęć z matematyki z panem
Szajowskim, który słynął z tego, że każdy uczeń u niego
miał po piętnaście dwój, a wtedy była to najgorsza ocena.
Odpytując ucznia z zadań, przy dobrym nastroju nauczyciela, można było dostać trójkę. Matematyk powtarzał, że Pan
Bóg umie na „piątkę”, on na „czwórkę”, a uczeń zaledwie
na „trzy”. W związku z tym, każdy z uczniów musiał obowiązkowo uczęszczać na dodatkowe zajęcia z matematyki,
by móc zaliczyć ten przedmiot chociażby na trójkę. W końcowym rezultacie na koniec roku matematyk był bardziej
wyrozumiały i robił dodatkowe sprawdziany by wyciągnąć
oceny do czwórek i piątek. Mama do dziś wspomina, że matematyka była horrorem, ale dzięki panu Szajowskiemu nie
miała z nią problemów w dalszej nauce.
Pewnego słonecznego dnia, klasa mamy, postanowiła
uciec z dodatkowych lekcji matematyki. Kiedy wszyscy na
boisku beztrosko grali w dwa ognie, jeden z kolegów mamy
zauważył biegnącego w ich stronę pana od „majcy”. Część
z uczniów klasy, zdążyła uciec za szkolną górkę, przed nawołującym ich na lekcje panem od matematyki, a część
niestety przyłapana na wagarach, musiała wrócić do szkoły
na dodatkową lekcję.
Na następny dzień na planowej lekcji matematyki, oprócz
normalnych zadań nauczyciel kazał napisać całej klasie sto
razy „Nie będę uciekał z dodatkowych lekcji matematyki”.
Mama mówiła, że całe popołudnie do późnych godzin wieczornych pisała to zdanie, a ręka tak jej zdrętwiała, że na
samą myśl o następnej ucieczce z matematyki przechodził
ją dreszcz w palcach u rąk.
Jak widać dzieciaki tamtych lat, miały całkiem fajne pomysły. Tak naprawdę, aż trudno to sobie wyobrazić, że nasi
rodzice też kiedyś byli małymi chłopcami i dziewczynkami z
głowami pełnymi psot i tak jak my dzisiaj, musieli się uczyć,
odrabiać lekcje i pisać klasówki. Nie uważam, że tamta
szkoła była fajniejsza, cieszę się, że teraz ja mam swoje pięć
minut na zapisanie się w kartach jej historii, kto wie, może
moje dzieci też będą się w niej uczyć, a w jej setną rocznicę
istnienia moje wnuki będą pisać o niej wspomnienia.
Dawid Matuszewski, kl. V b

fot. Tomasz Wójcik

isko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Znajduje się
tam również bieżnia do sprintów oraz piaskownica do skoku
w dal. W najdalszym punkcie usypano sporych rozmiarów
górkę, z której młodzież w zimie zjeżdża na sankach. Całość
ogrodzono i obsadzono drzewami.
W głównym budynku szkoły na parterze znajduje się
szkolna stołówka serwująca dobre obiady, gabinet dyrektora, pani pedagog, higienistki i świetlica środowiskowa. Piętro
wyżej jest biblioteka, sala komputerowa i klasy gimnazjalne.
Jak wspomina mój tato, który był uczniem tej szkoły w latach 1966-1974 codziennie można było skorzystać z gabine
tu lekarskiego i dentystycznego, a na piętrze znajdowały się
pracownie fizyki i biologii oraz gabinet psychologiczny. Po
drugiej stronie holu w drugim większym budynku są klasy
dydaktyczne, w których odbywa się nauka.
Pierwszym dyrektorem oddanej 20.09.1960 r. do użytku
szkoły został mgr Henryk Moroz. Uczęszczało do niej ponad
1000 uczniów.
Po czterech latach funkcję dyrektora objął mgr Jan
Golec. Liczba uczniów wzrosła do 1500, a nauka odbywała się na dwie zmiany. W pierwszych latach działalności
szkoły powstały kółka zainteresowań: techniczne, fotograficzne, recytatorskie, biologiczne oraz organizacje uczniowskie: samorząd szkolny, PKO, PCK, TPPR, SKO, ZHP. Izbę
harcerską zorganizowano w części schronu. Działał tu 15.
Szczep „Wierchy”. Powstały drużyny: Wanty, Gromy Gór
i Regle, w której to harcerzem był mój tato. Kilkanaście lat
temu harcerstwo i kilka innych organizacji zostało rozwiązanych. Od 31 stycznia 1970r. szkoła miała swojego patrona.
Nadano jej uroczyście imię Lucjana Rydla. Po odejściu
Jana Golca na emeryturę w 1970r., nowym kierownikiem
szkoły została mgr Irena Skowronek, a cztery lata później
dr Jan Piwowoński. Pełnił tę funkcję do stanu wojennego
w 1981 r. Kolejni dyrektorzy to: Irena Grudzińska (19851988), Barbara Galewska-Hicner (1988-1990), Zdzisława
Waligórska (1990-1997), Magdalena Tichoruk. Obecnie dyrektorem jest pan Maciej Guzikowski.
Pierwsi uczniowie mojej szkoły chodzili do niej przez 7
lat. Mój tato uczył się o rok dłużej, a mój starszy brat i ja już
tylko 6 lat. Szkoła nr 93 w Krakowie ma wielu znakomitych
wychowanków, którzy ucząc się dalej w liceach i na studiach
wyższych zajmują teraz poważne stanowiska w polskiej gospodarce. Jednym z nich był kolega taty, Andrzej Kremer,
syn pani Krystyny Kremer, wieloletniej wicedyrektorki szkoły. Tragicznie zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.
Ze wspomnień taty dowidziałem się, że harcerstwo
w szkole działało bardzo sprawnie dzięki twórcom, nauczycielom, państwu Sabińskim. Co roku organizowali oni obozy harcerskie na Mazurach, a na zbiórkach nie można się
było nudzić. Mile wspomina różnego rodzaju zawody spor
towe organizowane w szkole i SKS. Z kolei brat wspomina organizowane corocznie festyny, pełne różnych atrakcji,
na których przygrywał zespół Wojsk Desantowych „Czasza”
oraz wyjazdy na „zieloną szkołę”, organizowane przez klasy
starsze do dziś. W ostatnich czterech latach mojej nauki
w szkole 93 działały lub powstały kółka: muzyczne, histo
ryczne, teatralne, biblijne, przyrodnicze, SKS, matematyczne, plastyczne, językowe. Można zapisać się na zajęcia
dodatkowe takie jak : taniec towarzyski, taekwondo, języki
obce.
Lubię chodzić do tej szkoły, podobnie jak kiedyś przed
laty brat i tato, chociażby dlatego, że mam do niej bardzo
blisko. W wolnym czasie często odpoczywam na szkolnym boisku, grając z kolegami z klasy w piłkę nożną i
kosza. Szkoda, że za dwa lata skończy się moja przygoda
z dziewięćdziesiątką trójką.

Szkoła Podstawowa nr 93, im. Lucjana Rydla
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Z HUMOREM, FOLKL
DESZCZOWE VIII ŚWIĘT

egoroczne, VIII Święto Ulicy Tetmajera, które odbyło się
4 września, przebiegało pod znakiem parasola, kurtki przeciwdeszczowej i kaloszy. Tematem wiodącym był folklor, humor i
tradycja. Uczestnicy naszego festynu, jak co roku, mogli zapoznać się z historią i tradycją Bronowic. Dzięki uprzejmości i serdeczności gospodarzy, Marii Rydlowej i Piotra Szmigielskiego,
mogli przekroczyć gościnne progi Muzeum Młodej Polski "Rydlówka", dworku, gdzie wiele lat temu, odbyło się wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną.
Folklor karakowski i bronowicki prezentowała na scenie
Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik, a następnie pełen humoru program, przedstawił teatr Tradycja z Okleśnej.
Nie zabrakło też stałych punktów programu, takich jak krojenie
tortu, który upiekła i ofiarowała Firma Cukiernicza Krzysztof
Wilk, oczywiście z ukrytym w nim złotym pierścionkiem, który
ufundował gabinet dentystyczny Stomatologia Trąbka. Przybyli goście z niecierpliwością przystąpili do pałaszowania tortu i
szukania swego szczęścia. W ocenie stałych bywalców naszego
festynu tort, jak zwykle przepyszny, był osłodą dla tych, którzy
nie znaleźli w nim nagrody. Po dużych emocjach związanych z
oczekiwaniem na ujawnienie szczęśliwego znalazcy, okazał się
nim pan Paweł Szafarczyk.
Po aukcji dwóch obrazów Krystyny Morańdy z Bronowickiego
Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich, z których sprzedaży fundusze
zostały przekazana SP nr 50 w Bronowicach Małych na zakup
Sztandaru Szkoły, rozpoczęła się zabawa.
Festyn zakończył się o 22.30, do tej godziny bowiem trwała
zabawa pod gwiazdami, mimo, że w tym roku jej nieodzownym
atrybutem był parasol. Pomimo nie festynowej pogody wielu
mieszkańców i gości zostało z nami do końca. Wielu przychodziło, tylko na wybrane punkty programu. Imprezie towarzyszyła
okolicznościowa karteczka przedstawiająca reprodukcję obrazu
W. Tetmajera pt. Święcone w Bronowicach.
Organizatorami imprezy byli Towarzystwo Przyjaciół Bronowic oraz Rada Dzielnicy VI Bronowice. Należy dodać, że większość prac przygotowawczych, związanym ze świętem wykonali
członkowie naszego Stowarzyszenia, począwszy od pozyskiwania sponsorów, jak i przygotowania organizacyjnie imprezy.
Pragnę na łamach Gazety Bronowickiej podziękować serdecznie
moim kolegom: Mieczysławowi Stachurze, Bogdanowi Nowakowi, Mariuszowi Cichońskiemu, Annie Hodbod, Barbarze Słowikowskiej, Annie Korajdzie i Ewie Nowak, Jerzemu
Ciempce.
Gorące słowa podziękowania kieruję też do mieszkańców
Bronowic, szczególnie z ulicy Tetmajera, którzy równeż mieli
swój udział w przygotowaniu tegorocznych obchodów. Wszystkie smakowite i pyszne ciasta upiekły panie z tej właśnie ulicy.
W imieniu organizatorów VIII Święta Ulicy Tetmajera, za udział
w imprezie, serdecznie dziękuję również gościom i sympatykom.
Obecność wszystkich spowodowała, że trudy przygotowania
i nie przewidziane problemy, jakie zawsze towarzyszą organizatorom zostały pokonane. A nawet są pomysły na następne
edycje, także z uwzględnieniem lepszej ochrony od deszczu. VIII
święto ulicy Tetmajera mogło zostać zorganizowane dzięki sponsorom, z których firmy: Biga Stal, Coel, Crazbud, Solo, Zano
wspomagają nas już od kilku lat. W tym roku doszły następujące: Mirabud, Pharma Cosmetic, Cesta, Restauracja Tetmajerowska.

Z folklorem za pan brat

Gdzie ten pierścionek...

Barbara Miszczyk
Było też mocne uderzenie
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LOREM I TRADYCJĄ,
TO ULICY TETMAJERA

Mimo deszczu, nie zabrakło humoru

Aukcja obrazów Krystyny Morańdy

...a jednak to prawda

Lajkoniku laj, laj ...

fot. Joanna Olender

Znalazca złotego pierścionka patrzy z niedowierzaniem ...

Jak widać, w dobrej zabawie, nie przeszkadzały nawet parasole

Nie zapomniano o najmłodszych, było mnóstwo atrakcji
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WRACAJĄ DO GRY

o miał być koniec. Po ostatnich rozgrywkach,
nad drużyną piłki nożnej dziewczyn Bronowianki pojawiło się mroczne widmo nie tylko porażki, bo awansu
do ekstra ligi nie było, ale również zawisła groźba, że
będzie to koniec piłki nożnej kobiet KS Bronowianka,
jednego z niewielu krakowskich klubów sportowych,
trenujących dziewczęta w tej dyscyplinie. Na szczęście
ten ponury scenariusz, nie zostanie zrealizowany, a to
za sprawą Konrada Wełpy - kierownika Biura Sportu
i władz uczelnianych UJ.
Panie Konradzie, czym zajmuje się Biuro Sportu?
– Biuro Sportu, to stosunkowa młoda jednostka na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a ja jestem jej świeżo
upieczonym kierownikiem. Dzięki decyzjom władz
UJ i przychylności szczególnie pana rektora Musioła
i pani kwestor Hulickiej, mamy możliwość wspomóc
sport uniwersytecki.
Dlaczego jest Biuro Sportu, a nie Biuro Sportu AZS,
tak jak na wielu polskich uczelniach? Poszliśmy tym
tropem, ale jakby dalej, rozszerzając działalność. AZS
w nazwie spowodowałby, że osoby nie związane z nim,
byłyby poza obszarem naszych działań, już z samej
definicji.
Dlaczego akurat KS „Bronowianka” i drużyna
piłki nożnej dziewczyn?
– Powodów można wymienić kilka. Nawiązaliśmy kontakt między AZS UJ a KS Bronowianka, ponieważ pojawiła się z naszej strony potrzeba szybkiego utworzenia sekcji kobiecej piłki nożnej, a w szczególności
futsalu. W tym roku, do rozgrywek w Akademickich
Mistrzostwach Polski wprowadzono futsal kobiet. Zobaczyliśmy też, że jest od strony studentów potrzeba
stworzenia tego typu zajęć, a w Krakowie są tylko dwa
kluby, które trenują takie drużyny. Bronowinaka jest
nam zdecydowanie bliższa, zarówno pod względem
lokalizacji, jak i kontaktów, gdyż korzystaliśmy niejednokrotnie z ich obiektów. Jako mieszkaniec Mydlnik, często bywam tam, choćby na treningach syna i
muszę przyznać, że jedno mnie cieszy, Bronowianka
przypomina mi doświadczenia z Europy Zachodniej,
ten obiekt żyje. Od godziny piętnastej cały czas coś
się tam dzieje, i na hali, i na dużym boisku. Spotkałem się ze zdaniami, że tak nie powinno być, główna
płyta jest tylko od święta. Absolutnie nie! Polska jest
krajem cywilizowanym i powinniśmy wprowadzać standardy europejskie, i moim zdaniem Bronowianka powoli to robi, podobnie
jak UJ.
Wracając do pytania – dlaczego Bronowianka i dlaczego piłka nożna kobiet?
Znałem ówczesnego trenera pana Andrzeja
Żądło. Od niego dowiedziałem się, że dziewczęta z Bronowianki nie zdobyły awansu do
ekstra ligi. Zostają w klasie, w której były do
tej pory i najprawdopodobniej zostaną wycofane z ligi. Tak zaczęły się długie rozmowy z
władzami Bronowianki, a my działania, które planowaliśmy na wrzesień, musieliśmy
szybko przesunąć na sierpień. Złożyliśmy
więc ofertę, jako klub AZS UJ, że możemy
finansować działalność drużyny kobiecej
piłki nożnej Bronowianki. W najśmielszych

nawet oczekiwaniach nie spodziewaliśmy się, propozycji dołączenia AZS UJ do Bronowianki. Pozwoli to
studentkom naszym, a także innych uczelni, rozwijać
swoje sportowe pasje w optymalnych warunkach treningowych i lokalowych. Staramy się tak tworzyć rzeczywistość sportową, żeby dzięki Bronowiance funkcjonował AZS UJ, a dzięki AZS UJ funkcjonowała ta
sekcja Bronowianki.
Na czym będzie opierać się współpraca?
– Powiedzieliśmy wprost, opłacamy wszystko co dzieje
się poza Krakowem. To bardzo prężna ekipa i sprawy
na linii klub - drużyna – związek załatwiają we własnym zakresie, jak również noclegi i przejazdy. Nam
przynoszą tylko faktury. Dodatkowo zobowiązaliśmy
się do tego, że jeżeli nasza współpraca będzie szła w
dobrym kierunku, postaramy się również o opiekę
medyczną, już od roku 2011, jeśli nie od początku,
to od drugiej rundy rewanżowej. Chcemy też kupić
dziewczynom stroje sportowe, a w dalszych planach
mamy zakup sprzętu z logotypem AZS UJ i Bronowianki. Tu chcę mocno podkreślić, żeby nie powstało
mylne wrażenie, że chcemy przechwycić Bronowiankę, absolutnie nie!
Ustaliliśmy, że nie wtrącamy się w jakikolwiek sposób w proces treningowy, w proces pozyskiwania zawodników, proces rozgrywania meczy, w to wszystko
co wiążę się z życiem drużyny. Uważamy, że nie taka
jest nasza rola. Moim zdaniem i zdaniem kolegów, jest
to drużyna, tak zbudowana zarówno od środka, jak i
z zewnątrz, że nie potrzebuje nowej ingerencji. Jedyne
czego sobie życzymy, to tego, by był awans do wyższej
ligi, i będzie to również prestiż dla uczelni.
Od dawna był Pan związany, ze sportem. Jaką
rolę odegrał on w Pana życiu?
– Śmiało mogę powiedzieć, że większość dobrego co
spotkało mnie w życiu, jest dzięki sportowi. Sport
uczy przyjmować porażki, szacunku do przeciwnika,
ale uczy też radości i bycia dumnym. To ja idę korytarzem i mimo, że wydaje się komuś, że czegoś sobą
nie reprezentuję, to ja wiem, że reprezentuję. Uczy zarówno bycia odważnym, jak i pokornym, przy porażce
i przy zwycięstwie. Oba te uczucia są zawsze.
rozmawiała Ilona Stus

Drużyna piłki nożnej kobiet KS Bronowianka wraz trenerem

8

fot. Magdalena Majer

Sport

Gazeta B r ono wi cka

C

DAR SERCA DLA TIMURA

entrum Sportu Bronowianka wraz z instruktorem Krav Maga Robertem Mikulskim oraz Radą Dzielnicy VI zapraszają w pierwszych dniach października,
na imprezę charytatywną na rzecz ratownika TOPR
Jana Tybora vel Timur.
Jan Tybor vel Timur, zawodowy Ratownik Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego, instruktor narciarstwa, taternictwa i alpinizmu, przewodnik międzynarodowy IVBV, reprezentant Polski w ski-alpinizmie.
W listopadzie, 2008 roku przeszedł skomplikowaną
operację usunięcia guza mózgu. Powikłania pooperacyjne spowodowały połowiczny niedowład i duże zaburzenia mowy.
Skąd taka inicjatywa? – To był impuls – mówi Robert Mikulski, jeden z organizatorów – Jan Tybor, to
szczególny człowiek, jeden z najlepszych toprowców,
człowiek wielkiego serca. Większość z nas chodzi po
górach, ja sam dużo chodzę i możliwe, że kiedyś mi
pomógł. To są ludzie, którzy narażają dla nas życie,
więc kiedy sami potrzebują pomocy trzeba im wyjść
naprzeciw.
Najgorsze ma już za sobą, teraz pozostają żmudne
ćwiczenia, aby normalnie funkcjonować. Rehabilitacja jest jedynym sposobem na odzyskanie sprawno-

Sport

ści. Wymaga jednak czasu i pieniędzy. Podczas imprezy będzie można zakupić wykonane specjalnie na
tę okazję, gliniane dzwonki, z logo TOPR, oraz anioły
trzymające w dłoniach, kawałek skały z napisem „Akcja wsparcia dla Janka Tybora”. Dochód z ich sprzedaży, jak i wszystkie zebrane podczas akcji pieniądze,
zostaną przekazane na rehabilitację Timura.
Nie zabraknie również aukcji, na której będzie można
wylicytować wiele unikatowych przedmiotów, m.in.
takich jak: rękawice mistrza świata w Muay Thai,
tajlandzkiej sztuce walki, „Panorama Tatr” Pawła
Jaroszewskiego, którego jedno ze zdjęć ukazało się
w National Geographic, czy mecz tenisa stołowego
z Leszkiem Kucharskim, wicemistrzem świata. Na aukcji pojawi się również książka twórcy Krav Maga, z limitowanej edycji, 21. egzemplarz z wbitą na tę okazję
złotą gwiazdą.
Ratownicy TOPR będą prezentować specjalistyczne
wyposażenie ratunkowe, a chętnym zapewnią bezpieczną wspinaczkę po linie.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki pomocy i życzliwości kolegów, Timur weźmie udział w imprezie, choć do tej pory nie wychodził z domu. Mamy
nadzieję, że będzie z nami.
[is]

CENTRUM SPORTU BRONOWIANKA WRAZ Z INSTRUKTOREM KRAV MAGA
ROBERTEM MIKULSKIM ORAZ RADĄ DZIELNICY VI I TOPR
zapraszają na imprezę charytatywną na rzecz ratownika TOPR
Jana Tybora vel Timur
DAR SERCA DLA TIMURA
2-3 października
KS Bronowianka, ul. Zarzecze 124 a
DZIEŃ I

9.00-14.30 – seminarium Krav Maga – obrona przed agresorem uzbrojonym w nóż, pałkę i pistolet
14.30 – turniej piłki nożnej

DZIEŃ II
10.00 – start imprezy i powitanie gości

10.15 – rozpoczęcie turnieju siatkówki
10.45 – aukcja charytatywna cz. I
(m.in. będzie można wylicytować: rozegranie meczu z wicemistrzem świata i Europy w tenisie stołowym,
Leszkiem Kucharskim, rękawice mistrza Muay Thai Aeg’a Pracha Somchan’a, książkę współtwórcy
Krav Maga, Eyala Yanilova z limitowanej edycji, zdjęcie Pawła Jaroszewskiego, obrazy)
11.00 – zawody pływackie dzieci na dystansie 13 m i 26 cm
12.00 – pokaz sztuki walki Karate Kyokushin
12.30 – aukcja charytatywna cz. II
12.45 – pokaz izraelskiego systemu samoobrony i walki wręcz Krav Maga
13.15 – aukcja charytatywna cz. III
W trakcie trwania imprezy będzie odbywać się loteria fantowa. Wygrywa każdy los! Będzie można wylosować:
kosmetyki firmy Bielenda, książki, akcesoria biurowe, słodycze, maskotki.
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
BEZPŁATNE BADANIA
W tym roku bezpłatne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców naszej dzielnicy obejmują również program profilaktyki raka piersi (mammografia u kobiet od 40. roku
życia). Z względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Realizatorem programu jest DIAGAMMED Pracownia rentgenowska, Kraków, ul. Wiślna 9/2
tel. (12) 421 89 51.
Program realizowany jest do 20 października 2010 r.
Zachęcam do wzięcia udziału w powyższych badaniach profilaktycznych.
Alicja Gackiewicz
wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy VI

PORA NA AKTYWNOŚĆ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje od
2008 r. projekt pt. „Pora na aktywność”. Jest to projekt systemowy prowadzony w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Celem działań podejmowanych przez pracowników
socjalnych i specjalistów (psychologów, terapeutów, prawników,
asystentów rodzinnych, asystentów osób niepełnosprawnych) jest
aktywizacja społeczna i zawodowa klientów MOPS oraz będących
w trudnej sytuacji życiowej innych mieszkańców miasta Krakowa.
Działania są podejmowane, aby przeciwdziałać ich wykluczeniu
społecznemu. Projekt kierowany jest do mieszkańców Krakowa
w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), którzy potrzebują
wsparcia w trudnościach życiowych, w ich przezwyciężeniu i w usamodzielnieniu się.
Uczestnicy zostają objęci kompleksową pomocą, dzięki której
mają szansę rozwiązać swoje problemy rodzinne, zawodowe czy finansowe, w których się znaleźli, rozwijać się zawodowo i społecznie,
odzyskać wiarę w siebie i chęć do działania.
W ramach projektu można skorzystać z różnych form pomocy.
Sposoby wsparcia są ustalane wspólnie z pracownikiem socjalnym,
indywidualnym dla każdego. Może to być terapia, kurs zawodowy,
poradnictwo prawne czy psychologiczne, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty kompetencji społecznych, a także
nowatorskie i coraz bardziej popularne formy aktywnego wspierania: asystent rodzinny i asystent osoby niepełnosprawnej. Każdy
traktowany jest indywidualnie a plan pomocy dostosowywany jest
do jego potrzeb.
Aby przystąpić do projektu, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w jednej z 9 filii MOPS - właściwej dla miejsca
zamieszkania danej osoby. Pracownik spotka się z zainteresowaną
osobą, zorientuje się w jego sytuacji życiowej i zaproponuje odpowiednie formy pomocy. Jedną z nich może być udział w projekcie.
Warunkiem udziału jest podpisanie oświadczenia o woli jego realizacji. Zostanie spisany kontrakt socjalny, a jeżeli jest to osoba
niepełnosprawna - deklaracja o realizacji ścieżki reintegracji.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy zapraszamy
do filii MOPS. Na mieszkańców Dzielnicy VI czekają pracownicy
socjalni w Filii nr 2, ul. Radzikowskiego 37, tel. (12) 636-77-98,
12 636-77-84.
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=25600
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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
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SEKCJA SZACHOWA
TS Wisła Kraków organizuje nabór dla dzieci
od lat 5.
Profesjonalna
opieka
najlepszych
trenerów w Małopolsce, ciekawe zajęcia na najwyższym poziomie. Nauka gry w szachy to
nie tylko dobra zabawa, ale również dobre ćwiczenie umysłu.
Zapraszamy również przedszkola, szkoły oraz inne placówki do współpracy z naszym klubem TS Wisła Kraków.
Szczegóły na www.szachy.tswisla.pl.

OD WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA BR
KLUB KULTURY "MYDLNIKI"
ZAPRASZA NA ZAJĘCIE W ZAKRESIE:
• Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
• Klubu Dziecięcego „Puchatek” (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 in.)
• Pracowni plastycznej i komputerowej
Ponadto oferujemy nowe formy działalności:
• zajęcia Fitness- Sylwetka
• zajęcia z samoobrony Krav-Maga
• weekendowe poranki dla dzieci
Zapraszamy też do współpracy z zespołami:
Pieśni i Tańca „Mali Mydlniczanie”, Kapelą Ludową „Mydlniczanie” oraz Chórem „Schola Cantorum Mydlnicensis”.
Polecamy również stałe cykle imprez artystycznych i społeczno-kulturalnych:
„Poranki z muzyką klasyczną”
„Bardowie i Poeci”
„Bronowickie Portrety”.
Informacje: ul. Balicka 289, tel. (12) 637-97-12
(w godz. 12.00 - 20.00). Zapisy na sezon kulturalny 2010/2011
odbywać się będą od 3 września br. w godz. 15.00 - 20.00

Ponadto w październiku
Klub Kultury „Mydlniki” zaprasza na:
8 października, godz. 17.00
ZBIOROWA WYSTAWA POPLENEROWA BRONOWICKIEGO
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH
Wieczór z udziałem artystów - członków Bronowickiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich.
10 października, godz. 11.30
INAUGURACJA CYKLU "WEEKENDOWE PORANKI DLA
NAJMŁODSZYCH"
Spektakl Studia Form Teatralnych „Pryzmat”,
bajka „O niegrzecznym Filipku, zielonym ogonie, czarach i co
z tego wynikło.”
14 października, godz. 17.00
PIERWSZE, POWAKACYJNE SPOTKANIE Z CYKLU
"PORTRETY BRONOWICKIE"
„Barbara Miszczyk – złota dusza Bronowic”
prowadzenie red. Ilona Stus

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.

Gazeta B r ono wi cka
Rozrywka

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

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

POZIOMO:
1) potocznie nazwa taniego wina
7) u niektórych mocno przerośnięte
9) z niego rodzynki
10) w niego dął Wojski
12) mała Aleksandra
14) powiewa na nim flaga
15) przetopiona słonina
18) rodzaj garażu
20) Mark, amerykański pisarz, satyryk
21) australijski nielot
22) zbudował arkę
23) ogół adwokatów
25) dzielnica Zakopanego
26) zebranie, posiedzenie, zgromadzenie
32) potocznie o klimatyzacji
33) niszczą uprawy
35) bez połysku
36) polski taniec ludowy
37) potocznie gąsienica
38) marka jeansów
39) duża ropucha
41) afrykańska antylopa
42) przeniesienie książki na ekran
46) między jeden a trzy
47) konto osobiste w banku
48) różanecznik, azalia
49) zespół podobnych komórek
52) część murów obronnych
53) wykopany w ziemi
54) ogrodzenie z drewnianych pali ostro
zakończonych, wbijanych gęsto jeden
przy drugim

PIONOWO:
1) drzewo z koralami
2) według Biblii stworzyciel świata
3) batog, rzemień do chłostania
4) kuzyn drozda
5) pajda chleba
6) syntetyczne włókno wełnopodobne
8) piłka w bramce
11) rodzaj uchwytu
12) w kuchni, nad zlewozmywakiem
13) opakowanie z dawką leku
16) państwo na Półwyspie Bałkańskim
17) pająk z Tyrolu
19) dobór, zestawienie barw
24) jaskinia w świętokrzyskim
27) pisak, mazak
28) kupalnik górski
29) urządzenie do magazynowania energii
30) miasto w Bramie Krakowskiej
31) odbywa staż
34) kreślony cyrklem
37) podanie, mit
40) wyróżnienie sylaby w wyrazie
43) jedna ze stron medalu
44) zjawisko świetlne w atmosferze
45) część opery
46) ścisłego zarachowania
50) stępka
51) część twarzy

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

fot. Joanna Olender

niedzielę, 5 września, w ramach obchodów VIII Święta Ulicy Tetmajera i 110. rocznicy wesela Lucjana
Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, został zorganizowany I Korowód Bronowicki. Impreza pod patronatem Rady
Dzielnicy VI, powstała dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich, parafii Mariackiej oraz Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik.
W dorożkach, które podjechały na parking przy KS Bronowianka, zasiedli członkowie TPB, Zarząd Rady
Dzielnicy VI oraz zaproszeni goście, a wśród nich wojewoda Stanisław Kracik, radni Rady Miasta Krakowa
Marta Patena i Wojciech Hausner, będący również członkami naszego Stowarzyszenia oraz przedstawiciele rodziny Tetmajerów (Zofia i Marek Gręplowscy) i Rydlów (Piotr Szmigielski), dyrektor SP nr 50 - Anna Żelawska,
a także mieszkańcy Bronowic Małych i Mydlnik.
Każdy z uczestników Korowodu, w miarę możliwości, ubrany był w strój bronowicki, albo posiadał jakiś
jego element - kobiety chusty, a mężczyźni czapki krakowskie.
Orszakowi towarzyszyła Krakowska Grupa Folklorystyczna z Mydlnik, która przyjechała, pięknie na tę
okazję przystrojonym kwiatami, wozem drabiniastym. Kapela grała przez całą drogę do Rynku. W Kościele
Mariackim, została odprawiona msza św. w której uczestniczyli mieszkańcy Bronowic oraz goście, koncelebrowana przez ks. Mariana Bylicę - proboszcza parafii św. Antoniego i ks. Jana Rajdę - proboszcza parafii w
Mydlnikach. Należy dodać, iż Kościół Mariacki był dla Bronowic Małych kościołem parafialnym, w którym
mieszkańcy Bronowic otrzymywali sakramenty chrztu św. i małżeństwa do czasu utworzenia w 1949 r. parafii
pw. św. Antoniego.
Po nabożeństwie, na płycie Rynku Głównego, od strony Pomnika Adama Mickiewicza, Krakowska Grupa
Folklorystyczna z Mydlnik, w repertuarze, której znajdują się też pieśni z okolic Bronowic i Mydlnik, zaprezentowała 40 minutowy program artystyczny związany z folklorem krakowskim.
Po występie kapela oraz uczestnicy I Korowodu udali się na poczęstunek do Restauracji Tetmajerowska. Za
gościnę serdecznie dziękujemy pani prezes Ewie Kolskiej.
Barbara Miszczyk

