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ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.00-17.00,
wtorek-piątek – 10.00-12.00 

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

DYŻURY RADNYCH MIASTA KRAKOWA:

tel.: (12) 636-15-75, fax: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIELNICY VI: 
poniedziałek – Jerzy Kopacz, członek Zarządu, 12.00-13.00 
wtorek – Bogdan Smok, Przewodniczący Rady i Zarządu, 10.00-11.00 

czwartek – Alicja Gackiewicz, Z-ca Przewodniczącego, 10.00-11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek Zarządu, 18.00-19.00 

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.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

BOGDAN SMOK –
11 czerwca 2013 r., g. 10.00-11.00
18 czerwca 2013 r., g. 18.00-19.00

Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail
w innym dogodnym terminie, tel.: 604 228 830; e-mail: biuro@bogdansmok.pl

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VI – Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a

Pomnik Hugona Kołłątaja na dziedziń-
cu przy ulicy Gołębiej 9, w dniu 3 maja 
2013 r.
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XXVII
SESJA RADY
DZIELNICY VI

XXVIII
SESJA RADY
DZIELNICY VI

XXVII Sesja Rady Dzielni-
cy VI odbyła się 25 kwietnia. Rok 2012 
był drugim rokiem działalności Zarzą-
du Dzielnicy VI podczas VI kadencji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice. Zarząd, 
jako organ wykonawczy Dzielnicy VI 
realizował swoje zadania: przygotowy-
wał projekty uchwał Rady, wykonywał 
lub nadawał bieg uchwałom Rady, wy-
stępował z wnioskami oraz wydawał 
opinie w ramach upoważnienia Rady, 
zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu, przy-
gotowywał projekty planów finanso-
wych wydatków Dzielnicy, realizował 
plan rzeczowo - finansowy wydatków 
Dzielnicy, przedstawiał Radzie wnioski 
dotyczące realizacji zadań prioryteto-
wych i powierzonych, zapewniał obieg 
informacji między organami Dzielnicy 
i Miasta oraz mieszkańcami Dzielni-
cy, opracował roczne sprawozdanie  
z działalności Zarządu, umożliwiał peł-
nienie w siedzibie Rady i Zarządu dy-
żurów radnym Miasta wybranym z te-
renu Dzielnicy VI. Członkowie Zarządu 
Dzielnicy VI pełnili również dyżury, 
podczas których byli przyjmowani 
mieszkańcy zwracający się z istotnymi 
dla nich sprawami.
Radni przyjęli roczne sprawozdanie  
Zarządu z działalności merytorycz-
nej oraz realizacji planu finansowego 
wydatków Dzielnicy VI w roku 2012 
(Uchwała Nr XXVII/241/2013). 
Ze szczegółowym sprawozdaniem  
finansowo-merytorycznym z działal-
ności Zarządu Dzielnicy VI Bronowice 
w roku 2012 oraz pozostałymi załącz-
nikami do uchwały można zapoznać się 
w biurze Rady Dzielnicy lub na stronie 
internetowej www.dzielnica6.krakow.pl.
Pozostałe podjęte na sesji uchwały do-
tyczyły spraw bieżących:
Uchwała Nr XXVII/238/2013
W sprawie przystąpienia Rady Dziel-
nicy VI Bronowice do udziału w pilo-
tażu budżetu partycypacyjnego pn.: 
„Dzielnice się liczą!” zainicjowanego 
przez Stowarzyszenie Pracownia Oby-
watelska oraz Fundację Biuro Inicjatyw 
Społecznych. Radni przeznaczyli na ten 
kwotę 75 000 zł w ramach zadań prio-
rytetowych w 2014 r.

Uchwała Nr XXVII/239/2013
Na liście zadań priorytetowych na 
rok 2013 przyjętej uchwałą nr XI-
X/180/2012 z dnia 05.07.12 r. wpro-
wadzono następujące zmiany: z działu 
IX kultura fizyczna i sport: prze-
niesiono środki finansowe z dwóch 
zadań pn.: „Konkurs Ofert – wypo-
czynek stacjonarny dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji letnich” i „Konkurs 
Ofert – organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych” do działu IV oświata  
i wychowanie – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 8 na zadania pn.:  
„Organizacja wypoczynku stacjonarne-
go dzieci i młodzieży w okresie wakacji 
letnich” (kwota 31 000 zł pozostała bez 
zmian) oraz „organizacja imprez spor-
towo-rekreacyjnych” (kwota 12 000 zł 
pozostała bez zmian).
Uchwała Nr XXVII/240/2013
w sprawie uznania za pomniki przyro-
dy wiązu szypułkowego rosnącego na 
terenie Dzielnicy VI Miasta Krakowa 
przy ciągu Młynówki Królewskiej
Radni zaopiniowali pozytywnie uzna-
nie za pomnik przyrody wiązu szypuł-
kowego rosnącego na terenie Dzielnicy 
VI Miasta Krakowa przy ciągu Młynów-
ki Królewskiej, na odcinku pomiędzy  
ul. Piastowską a ul. Młodej Polski, na li-
nii miedzy budynkami ul. Altanowej 18  
i ul. Żelechowskiego 6.
Uchwała Nr XXVII/242/2013
Rada Dzielnicy VI Bronowice podtrzy-
mała swoje stanowisko o konieczności 
realizacji inwestycji pn.: „Park Miejski 
Młynówka Królewska etap I na odcinku 
od ujęcia na rzece Rudawie do ul. Zakli-
ki z Mydlnik”.
Uchwała Nr XXVII/243/2013
w sprawie uwagi do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Krako-
wa dotyczącej jednostki urbanistycznej 
nr 41.
Na prośbę grupy mieszkańców Rada 
Dzielnicy VI Bronowice zawniosko-
wała o rozpatrzenie uwagi dotyczącej 
przeznaczenia pod zabudowę jednoro-
dzinną działek położonych między uli-
cami: Zaklucze, Łupaszki, a od strony 
północnej odgrodzonych ścianą lasu 
oraz jeziorkiem. W załączniku graficz-
nym do uchwały, który znajduje się do 
wglądu w biurze Rady Dzielnicy VI oraz 
na stronie www.dzielnica6.krakow.pl, 
obszar ten oznaczony został kolorem 
czerwonym. 

XXVIII Sesja Rady dzielnicy 
VI odbyła się 16 maja. Podjęto nastę-
pujące uchwały: 
Uchwała Nr XXVIII/244/2013
Środki w wysokości 25 000 zł pocho-
dzące z rezerwy celowej przyznanej dla 
dzielnic na nagrody w konkursie „Płać 
podatki w Krakowie” przeznaczono na 
następujące zadania: 
„Remont schodów przy ul. Bronowic-
kiej stanowiących dojście do przystan-
ku autobusowego na ul. Armii Krajo-
wej” – kwota 10 000 zł oraz „Bieżące 
utrzymanie zieleni i uzupełnianie na-
sadzeń zieleni wg wskazań Dzielnicy” 
– kwota 15 000 zł.
Uchwała Nr XXVIII/245/2013
Mając na celu poprawę warunków za-
gospodarowania nieruchomości skła-
dającej się z działek nr 361/6, 361/7, 
361/8 radni pozytywnie zaopiniowali 
sprzedaż części sąsiadującej z nią dział-
ki nr 360, przy ul. Hamernia.
Uchwała Nr XXVIII/246/2013
W ramach listy zadań priorytetowych 
na rok 2013 radni rozdysponowali 
kwotę z rezerwy w wysokości 3 500 
zł, którą przeznaczyli na zakup nagród  
i upominków dla uczestników konkur-
sów i zawodów sportowych organizo-
wanych na terenie Dzielnicy VI. 
Uchwała Nr XXVIII/247/2013
W Uchwale Nr XXII/210/2012 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25  
października 2012 r. w sprawie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczącego wprowadzenia do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej i Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego zadania 
inwestycyjnego planowanego przez 
Radę Dzielnicy VI Bronowice do reali-
zacji w latach 2013-2014 wprowadzo-
no następującą zmianę: w § 2 w tabeli 
w kolumnie dotyczącej kwoty i źródła 
finansowania zadania na rok 2013  
podaną kwotę 30 000 zł zmniejszono  
o 5 500 zł do kwoty 24 500 zł. 
Powyższą kwotę 5 500 zł przeniesiono 
na zadanie w § 1 w tabeli w kolumnie 
dotyczącej kwoty i źródła finansowa-
nia zadania na rok 2013 zwiększając 
istniejącą kwotę 7 500 zł do kwoty 
13 000 zł.
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Pomysły uczestników zapisywane były jako luźne propozycje

KARTY NA STÓŁ

Uchwała Nr XXVIII/248/2013
Pozytywnie zaopiniowano zamierze-
nie inwestycyjne pn.: „Budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
na działce nr 655/2 i części działki  
nr 656 wraz z budową dwóch zjazdów  
z działki nr 777 poszerzenie pasa jezdni 
na długości działki nr 655/2, budowa 
infrastruktury technicznej na działkach 
nr 658, 422/1, 636/22, przy ul. Wło-
ściańskiej w Krakowie”.

Uchwała Nr XXVIII/249/2013
W celu poprawy warunków zagospo-
darowania nieruchomości stanowiącej 
własność osoby fizycznej, składającej 
się z działek 186/4, 214/1, 213/1, 
249/1 Pozytywnie również zaopi-
niowano zbycie projektowanych czę-
ści przyległych działek: nr 173/9/B, 
173/9/C, 173/9/D, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kraków po-
łożonych w rejonie ul. Nad Zalewem.

Uchwała Nr XXVIII/250/2013
Pozytywnie zaopiniowano przedłożo-
ną w załączeniu do uchwały listę osób 
zasłużonych dla rozwoju samorządno-
ści społeczności lokalnych. Pamiątko-
wy medal XX-lecia powstania Dzielnic 
Miasta Krakowa otrzymają: Halina 
Gołąb-Mikołajska, Alicja Solawa (po-
śmiertnie), Maria Pałka, Jerzy Trybus, 
Leopold Krzanowicz, Antoni Pogan, 
Julia Miller.

Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście właścicielami parków, szkół, przed-
szkoli i zatrudniacie urzędników. Władza należy do mieszkańców, dla których 
radni wykonują zadania i przekształcają je w formalne zobowiązania. Budżet 
gminy to nasze wspólne pieniądze. Czy w pełni wykorzystujecie swoje możli-
wości?

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Celem uświadamiania społe-
czeństwa o prawach i obowiązkach, 
radni Dzielnicy VI Bronowice przyjęli 
uchwałę nr XXVII/238/2013 w spra-
wie przystąpienia do pilotażowego 

projektu budżetu partycypacyjnego 
pn.: „Dzielnice się liczą!” zainicjowa-
nego przez Stowarzyszenie Pracownia 
Obywatelska oraz Fundację Biuro Ini-
cjatyw Społecznych, a co więcej prze-
głosowali poprawkę do uchwały zwięk-
szającą kwotę z 50 do 75 tys. zł. Wie-
my, że środki przeznaczone na budżet 
obywatelski nie wystarczą na realizację 
dużych projektów, ale powinny wystar-
czyć na realizację jednego lub kilku 
mniejszych zaproponowanych przez 
mieszkańców, które zostaną zrealizo-
wane w cyklu jednorocznym. 

Pierwsze spotkanie konsultacyj-
ne odbyło się 14 marca br. Po wstępie 
dotyczącym projektu i przybliżeniu 

działalności Rady Dzielnicy uczestnicy 
rozpoczęli pracę z mapami obejmują-
cymi tereny prywatne i gminne w Bro-
nowicach i Mydlnikach. Dla ułatwienia 
dzielnica została podzielona na kilka 
obszarów. Pomysły uczestników zapi-
sywane były jako luźne propozycje. Na 
kolejnych spotkaniach wszystkie zgło-
szenia będą podlegać weryfikacji oraz 
ocenie formalno-prawnej. 

Uczestnicy pierwszego spotkania 
zgłosili m.in.: potrzebę realizacji kul-
turowo-rekreacyjnej trasy rowerowej 
z Bronowic do Mydlnik, zapotrzebowa-
nie na stworzenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego, zsynchronizo-
wanie świateł pod Zielonym Mostem 
z układem komunikacyjnym oraz pro-
jekt podłączenia do sieci energetycznej 
oświetlenia przy ul. Sołtysa Dytmara. 
Mieszkańcy wieżowca przy ulicy Bro-
nowickiej 71 zgłosili brak drogi dojaz-
dowej do budynku, w którym znajduje 
się ponad 100 mieszkań. Wiele pomy-
słów dotyczyło Młynówki Królewskiej, 
na której mieszkańcy proponują utwo-
rzenie punktów gimnastycznych, ale 
również założenie monitoringu i obję-
cie kontrolą szarżujących rowerzystów. 
Zdaniem niektórych potencjał naszego 
Parku nie jest w pełni wykorzystany. 
Mieszkańcy Mydlnik apelują o plac 
zabaw dla dzieci. Pojawiła się także 
propozycja rewitalizacji fortu redito-
wego na powojskowym terenie przy 
ul. Rydla oraz pomysły na uchronie-
nie go przed zabudową. Dla poprawy  
bezpieczeństwa pań zaproponowa-
no kurs samoobrony. Jedyną do tej 
pory propozycją z dziedziny kultury 
jest zorganizowanie kina letniego na  
terenie Dzielnicy VI. Są to tylko niektó-
re pomysły jakie do tej pory znalazły 
się na liście. O wszystkich będziecie 
mieli Państwo okazję dowiedzieć się  
i porozmawiać już 4 czerwca przy  
okazji kolejnego spotkania konsulta-
cyjnego. 
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Propozycje projektów do budżetu 
partycypacyjnego przyjmowane będą 
od 20 maja do 23 czerwca 2013 r. 
Autorem zgłoszenia mogą być osoby, 
które ukończyły 16 rok życia mieszka-
jące, uczące się, bądź pracujące na te-
renie Bronowic. Projekt musi uzyskać 
poparcie (podpisy) minimum 10 osób. 
Wypełniony formularz projektowy (do 
pobrania na stronie organizatorów  
budzet.krakow.pl oraz Dzielnicy VI 
dzielnica6.krakow.pl) wraz załącznika-
mi można zgłaszać na trzy sposoby:

1. Drogą elektroniczną na adres 
budzet@pracowniaobywatelska.pl (na-
leży wysłać zeskanowane oryginały 
wypełnionego i podpisanego formula-
rza wraz z załącznikami).

2. Złożyć osobiście podczas spo-
tkań konsultacyjnych (terminy i miej-
sca wszystkich spotkań znajdują się  
w zakładkach dla Dzielnic „Terminy 
konsultacji”).

3. Złożyć osobiście w siedzibie 
właściwej Rady Dzielnicy.
UWAGA! W przypadku wyboru tej 
opcji złożenia projektu, należy złożyć 
go najpóźniej w dniu 21 czerwca w go-
dzinach pracy biura Rady Dzielnicy.

Budżet partycypacyjny to nie tyl-
ko możliwość wybrania celu realizacji 
środków przez mieszkańców. Budżet 
partycypacyjny to przejrzystość 
– otwarty proces podejmowania de-
cyzji, zapewnia transparentność  
finansów publicznych. Dzięki aktywnej 
obywatelskiej kontroli wydatków spa-
da ryzyko korupcji, klientelizmu i in-
nych negatywnych zjawisk. Budżet to 
integracja społeczności lokalnej 
– współdecydowanie o przeznaczeniu 
publicznych pieniędzy, które zbliża do 
siebie ludzi, pozwala im poznać na-
wzajem swoje potrzeby i motywuje do 
wspólnego działania. Budżet partycy-
pacyjny buduje świadomość obywatel-
ską i kapitał społeczny gminy. Budżet 
partycypacyjny to większa identyfika-
cja mieszkańców z miejscem zamiesz-
kania – dzięki możliwości wywierania 
wpływu na zmiany w swoim mieście, 
mieszkańcy czują się z nim bardziej 
związani. Wzrasta również poczucie 
odpowiedzialności za wspólną prze-
strzeń. Budżet partycypacyjny to rów-
nież edukacja mieszkańców – udział 

w budżecie partycypacyjnym to mieszkańcy będą zgłaszać 
pomysły i decydować o ich realizacji.

Zachęcamy Państwa do licznego przybycia na drugie spotkanie
 i promowanie swoich propozycji przed wrześniowym głosowaniem. 

Terminy spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w auli Zespołu Szkół 
Budowlanych Nr 1 w Krakowie ul. Szablowskiego 1 to:

• 4 czerwca 2013 r. o godzinie 17:00,
• 17 czerwca 2013 r. o godzinie 17:00.

Dyżury radnych Dzielnicy VI wpierających projekt, na których konsultowa-
ne będą projekty mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego zo-
stały ustalone następująco:
20 maja br. w godz. 18.00-19.00 – radny Adam Kozik
21 maja br. w godz. 18.00-19.30 – radny Łukasz Quirini-Popławski
22 maja br. w godz. 17.00-18.00 – radna Małgorzata Sroczyńska
23 maja br. w godz. 16.00-17.00 – radna Małgorzata Sroczyńska
27 maja br. w godz. 18.00-19.00 – radny Adam Kozik
28 maja br. w godz. 18.00-19.00 – radny Bogdan Smok
29 maja br. w godz. 11.00-12.00 – radna Małgorzata Sroczyńska
31 maja br. w godz. 18.00-19.30 – radni Marcin Dzierżak
       i Łukasz Quirini-Popławski
3 czerwca br. w godz. 11.00-12.00 – radni Agata Pasionek-Sacha
       i Waldemar Janusz

Kolejnym etapem jest dopracowywanie pomysłów, które zostaną pozytywnie  
zweryfikowane oraz promocja poszczególnych projektów przed wrześniowym gło-
sowaniem. Autorzy mogą liczyć na pomoc specjalistów z jednostek miejskich w do-
pracowywaniu wniosków, którzy będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.

w tworzeniu budżetu daje wgląd w pro-
ces zarządzania gminą. Wzrasta świa-
domość obywatel-
ska i wiedza na 
temat możliwo-
ści i ograniczeń 
władz samorzą-
dowych. W re-
zultacie zmniej-
sza się bariera 
na linii miesz-
kańcy – władze 
gminy (dzielnicy) 
i wzrasta wzajemne zaufanie. 

Budżet partycypacyjny to lepsze 
gospodarowanie budżetem – inwesty-
cje ukierunkowane są na najpilniejsze 
potrzeby społeczności lokalnej. Władze 

ZgłosZeNIa projektów samorządowe, dzięki lepszemu rozpo-
znaniu potrzeb mieszkańców, mogą 

podejmować lepsze decyzje. Nie 
wszystkie pomysły zostaną 
zrealizowane od razu, ale 
wszystkie możliwe do reali-
zacji czekają na swoją kolej. 
Budżet partycypacyjny to 
potrzeba współpracy. 
Radni służą Państwu pomo-
cą. Na spotkaniach i dyżurach 
mamy okazję do lepszego 

poznania się i zaznajomienia 
z potrzebami. Omawiamy problemy, 
pomagamy skonstruować wnioski, jed-
nak to mieszkańcy zgłaszają pomysły  
i będą decydować o ich realizacji.

W budżecie obywatel-
skim Państwa głos przekształ-
ca się w realną inwestycję  
w dzielnicy. Na efekty trzeba 
jednak zaczekać do 2014 roku, 
kiedy zadania z budżetu będą 
realizowane. υ
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HUGO KOŁŁĄTAJ
I OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA
Składanie kwiatów przed pomnikiem, to tylko forma, symboliczny gest na-
bierający znaczenia poprzez przywołanie pamięci o osobie, czy wydarzeniu, 
któremu pomnik jest poświęcony. Krakowski pomnik ks. Hugona Kołłątaja 
na uniwersyteckim dziedzińcu przy ul. Gołębiej został odsłonięty pod koniec 
maja ubiegłego roku, w 200. rocznicę śmierci rektora i wielkiego reformatora 
Akademii Krakowskiej. Świętując 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 
mogliśmy w tym roku po raz pierwszy złożyć kwiaty we właściwym miejscu  
i oddać hołd współtwórcy oraz głównemu redaktorowi Konstytucji.

W dniu uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja Hugo Kołłątaj obchodził 
41. rocznicę chrztu, który przyjął  
w roku 1750 w Dederkach na Wołyniu. 
W listach „O moim postępowaniu” tak 
pisał o sobie: „Dwa tylko przedmioty, 
które zajęły całe moje życie. Poprawa 
wychowania publicznego i poprawa 
rządu mojego Narodu, około obydwóch 
pracowałem z największą gorliwością, 
z przyczyny obydwóch nie mało ucier-
piałem, obydwa do swego zamiaru wi-
działem doprowadzone”. Oprócz doko-
nań związanych z Konstytucją 3 maja 
Kołłątajowi zawdzięczamy nie tylko 
uratowanie upadającego Uniwersytetu 
Krakowskiego przed przekształceniem 
w prowincjonalną szkołę zawodową, ale 
także światłe koncepcje rozwoju nowo-
czesnej edukacji, które szeroko wprowa-
dzane w życie przyczyniły się w znacz-

nym stopniu do utrzymania polskości 
w czasie zaborów. W całym okresie  
123 lat niewoli Hugo Kołłątaj był Po-
lakiem najdłużej więzionym przez 
ościenne mocarstwa, aresztowanym 
na żądanie Rosjan i przetrzymywanym 
8 lat w więzieniach w Josephstadt oraz 
Ołomuńcu i półtora roku w Moskwie.

Tegoroczne obchody Święta Naro-
dowego 3 Maja w Krakowie rozpoczęła 
o godz. 9 uroczystość przed pomni-
kiem Hugona Kołłątaja. Jest to bardzo 
ważna zmiana wieloletnich scenariu-
szy, ułatwiająca zrozumienie istoty 
Święta Konstytucji. Dla podkreślenia 
charakteru święta uczestnicy występo-
wali z przypiętymi biało-czerwonymi 
kokardami narodowymi. Jako pierw-
szy, wieniec złożył gospodarz miejsca, 
rektor UJ, prof. Wojciech Nowak w asy-
ście prorektor, prof. Marii Flis i kancle-

rza uczelni, mgr Ewy Pędrackiej-Kwa-
skowskiej. Od władz Krakowa i Mało-
polski wieńce złożyli: wojewoda Jerzy 
Miller, wiceprezydent Krakowa Anna 
Okońska-Walkowicz, wicemarszałek 
województwa Wojciech Kozak oraz do-
wódca garnizonu Kraków, generał dy-
wizji Jerzy Biziewski wraz z towarzy-
szącymi mu oficerami. Ponadto kwiaty 
złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Komitet Obywatelski Widok i Widok-
Zarzecze”, przewodniczący Małopol-
skiej Rady Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Dionizy Smyk wraz 
z delegacją, były prezydent Krakowa 
Krzysztof Bachmiński, były poseł i wi-
ceprezydent Krakowa, prezes Stowa-
rzyszenia „Sieć Solidarności” Edward 
Nowak, prezes Krakowskiego Oddzia-
łu IPN Marek Lasota i inni, których 
wymienić nie sposób. W uroczystości 
uczestniczyli też studenci oraz grupa 
mieszkańców Krakowa.

Drugim punktem programu była 
msza św. o godz. 10 w Katedrze Wawel-
skiej, odprawiona w intencji Ojczyzny 
przez kardynała Stanisława Dziwisza. 
Wśród mieszkańców Krakowa trady-
cyjnie uczestniczyli w niej członkowie 
Bractwa Kurkowego i grup rekon-
strukcyjnych w barwnych, historycz-
nych strojach. Byli też przedstawiciele 
władz i partii politycznych.  Nie wszy-
scy jednak przyszli na Wawel święto-
wać rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Przed katedrą pojawiły się nie-
świąteczne transparenty na przykład 
z hasłami o zawłaszczaniu kamienic 
czy inny, wręcz rażący w tym czasie  
i miejscu: „Ręce precz od spółdzielni 
mieszkaniowych”.

Po mszy św., na placu im. Ojca 
Adama Studzińskiego uformował się 
niewpisany do oficjalnego programu 
obchodów pochód, którego uczestni-
cy, po złożeniu kwiatów przed Krzy-
żem Katyńskim, przemaszerowali 
przed pomnik Nieznanego Żołnierza. 
Pochód, podobnie jak składanie kwia-
tów przed pomnikami, sam w sobie 
jest tylko formą demonstracji, uzy-
skującej znaczenie dopiero po wskaza-
niu celu, do którego zmierza. Jednym  
z widocznych i mocno akcentowanych 
celów trzeciomajowego pochodu od 
Krzyża Katyńskiego na plac Matejki 
było przywołanie pamięci polskich ofi-
cerów zamordowanych w roku 1940  
w Katyniu i w innych miejscowościach 
oraz uczczenie wszystkich żołnierzy 
poległych za Ojczyznę. Cele ważne 
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Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Widok i Widok-Zarzecze przed pomnikiem Hugona 
Kołłątaja. Od lewej: Anna Lutosławska-Jaworska, Andrzej Karocki i Maria Gruszka
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ANNA SZUMOWSKA-CHUDZIŃSKA
Koordynator Konkursów

ANDRZEJ KAROCKI

υ υ

i wielce chwalebne, mimo to zupeł-
nie niezwiązane z uroczystą rocznicą 
uchwalenia Konstytucji, niestosowne 
w dniu radosnego święta trzeciomajo-
wego. Gdyby nie wyniszczająca naród 
wojna i ponad 40-letnia PRL-owska 
indoktrynacja, nie musielibyśmy teraz 
na nowo odkrywać historii związanej 
z Konstytucją 3 maja. Nie jest łatwo 
nieść dzisiaj kaganek oświaty, mówiąc 
o wspólnych sprawach w głęboko po-
dzielonym społeczeństwie. Do czego 
moglibyśmy razem dojść, gdyby nie II 
wojna światowa, łatwo sobie wyobra-
zić oglądając odnaleziony niedawno  
w Kanadzie unikalny kolorowy film  
pt. „The Land of My Mother”, na któ-
rym córka Marii Skłodowskiej-Curie,  
Evé Curie, przedstawia kraj swojej mat-
ki, stan gospodarki, w jakim znajdowa-
ła się Polska w roku 1938 i osiągnię-
cia dwudziestolecia międzywojennego. 
Film dostępny jest w serwisie YouTube. 
W tamtym czasie Polacy świadomie 
i z ogromnym zaangażowaniem rado-
śnie świętowali dzień 3 Maja, co ilu-
strowała wystawa fotografii z Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, urzą-
dzona na Plantach od 17 kwietnia do 
10 maja 2013 r. 

3 maja 2013 r. po południu krako-
wianie, mimo niesprzyjającej pogody,  

bawili się na Błoniach, wzdłuż Alei  
3 Maja, na rodzinnym pikniku i oglą-
dali pokazy sprawnościowe zorgani-
zowane m.in. przez studentów Akade-
mii Wychowania Fizycznego, jeździli  
wokół Plant Tramwajem Patriotycznym 
z zachęcającymi do śpiewów człon-
kami chórów z podgórskiego IV LO  
im. T. Kościuszki i borkowskiego Gim-
nazjum nr 24 im. J. U. Niemcewicza, 
wędrowali z Rynku Głównego po uli-
cach przy Rynku z orkiestrą wojsko-
wą i na Małym Rynku, mimo deszczu, 
licznie uczestniczyli z artystami Loch 
Camelot w corocznej Lekcji Śpiewa-
nia „Majowa Jutrzenka”. Nowością był 
wieczorny koncert w Filharmonii Kra-
kowskiej, wykonany przez studentów 
Akademii Muzycznej, który kończył 
obchody Święta Konstytucji. W pro-
gramie znalazły się m.in. utwory Ra-
vela, Moniuszki i Chopina. Koncert był 
poprzedzony wręczeniem odznaczeń 
państwowych oraz aktów nadania pol-
skiego obywatelstwa.

W tym roku można było zauwa-
żyć częściej niż przedtem biało-czer-
wone flagi wywieszane już 2 maja,  
w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Na 3 Maja dzieci w naszych szkołach 
podstawowych wykonywały kokardy 
narodowe i w świąteczny piątek wrę-

Rada Dzielnicy VI Bronowice, 
Komitet Obywatelski Widok i Widok-
Zarzecze oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 7 przy ul. Złoty Róg  
w ramach obchodów trzeciomajowego 
święta ogłosiły konkursy dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych w naszej 
dzielnicy.

Dla uczniów klas licealnych zor-
ganizowano konkurs literacki na esej, 
którego tematem była Konstytucja  
3 maja w literaturze Z treści nadesła-
nych prac wynika, że młodzież odwołała 
się do utworów z różnych epok literac-
kich (oświecenie, romantyzm, Młoda 
Polska, współczesność) oraz do faktów 
i wydarzeń z odległej przeszłości. Ana-
lizując i interpretując utwory literackie 

uczniowie zgodnie podkreślali, że Kon-
stytucja 3 maja była ważnym dla Pola-
ków wydarzeniem, budzącym uczucia 
patriotyczne, radość i nadzieję na przy-
szłość. Tym samym przeszłość stała się 
dla nich bliższa, a pytanie: czym jest 
dziś trzeciomajowe święto skłoniło do 
refleksji nad historią i dniem dzisiej-
szym.

Konkurs plastyczny na plakat od-
noszący się do Konstytucji 3 maja, 
adresowany był do uczniów klas gim-
nazjalnych i cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. 

W ZSO nr 7 z 90 prac wybrano  
w drodze eliminacji 10, w ZSO nr 8 do 
konkursu dopuszczono pięć plakatów. 
Jury brało pod uwagę: elementy histo-
ryczne, walory estetyczne, kompozycję 
i technikę oraz umiejętność stosowania 
znaków-symboli.

Mimo młodego wieku autorów, 
nagrodzone prace okazały się interesu-
jące, trafnie realizujące temat za pomo-
cą różnych środków, m.in. abstrakcji  
i symboli. 

trzeciomajowe
konkursy

jury nagrodziło następujące 
prace:

W konkursie literackim

I miejsce – Mateusz Podrazik, 
         kl. II A, XVII LO
II miejsce – Daria Bigaj,
         kl. II B, XVII LO
wyróżnienie – Kamila Adamczyk,
         kl. I B, XVII LO

W konkursie plastycznym:

I miejsce – Klaudia Łuka,
        kl. I B, ZSO nr 7
        Magdalena Marasik,
        kl. I A, ZSO nr 7
II miejsce – Magdalena Rosół,
        kl. II A, ZSO nr 8)
wyróżnienia – Weronika Kapralska,
        kl. III B, ZSO nr 7
        Gabriela Madej,
        kl. I B, ZSO nr 8
        Józefina Witek,
         kl. I A, ZSO nr 7

czały je mieszkańcom udającym się na 
msze św. w intencji Ojczyzny. W dziel-
nicowych liceach i gimnazjach Rada 
Dzielnicy, Komitet Obywatelski Widok 
i Widok-Zarzecze oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 przy Złotym 
Rogu zorganizowały konkursy trzecio-
majowe. W przyszłym roku do konkur-
su wiedzy o Konstytucji 3 maja warto 
by też zaprosić radnych miasta Kra-
kowa z poprzedniej kadencji, którzy 
w uchwalonym w roku 2010 Progra-
mie Edukacji Patriotycznej dla szkół, 
oprócz Wawelu, wskazali bezzasadnie 
plac Matejki, jako miejsce obchodów 
Święta Konstytucji. O ile Narodowe 
Święto Niepodległości 11 Listopada 
jest dniem chwały zbrojnego wysiłku 
obrońców Ojczyzny i w naturalny spo-
sób wiąże się z pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza, o tyle Święto Narodowe  
3 Maja jest zupełnie inne. Jest uroczy-
stym dniem chwały intelektualnego 
wysiłku naprawy państwa. Znając hi-
storię, tak różnych działań, jak zbrojne 
i intelektualne, nie da się mylić.

Nagrody książkowe przekazane przez Komitet 
Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze uczniowie 
otrzymają na uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego.

ex aequo

Przewodniczący Stowarzyszenia „Komitet  
Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze  
w Krakowie”
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Rada Dzielnicy VI zaprasza na uroczysty
 Jubileusz 40 - lecia przyłączenia Mydlnik do Krakowa

 dnia 9 czerwca 2013 r. 
Szkoła Podstawowa nr 138 Kraków ul. Wierzyńskiego 3

Plan obchodów:
● 10.30 – uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Mydlnik w kościele Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach
● 12.15 – oficjalne otwarcie obchodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 138  
       w Krakowie
● przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 138 „Królowa  
    Śniegu”
● występ taneczny uczniów SP nr 138 – Szkoła Tańca Towarzyskiego STTS
● pokaz taneczny par zawodowych – Szkoła Tańca Towarzyskiego STTS
● wspólna zabawa przy muzyce
● przedstawienie teatralne „Kopciuszek” w wykonaniu przedszkolaków z „Klubu
    dziecięcego Puchatek” działającego przy Klubie Kultury Mydlniki
● występ taneczny przedszkolaków z Przedszkola „ Malowany konik” 
● występ taneczny – „Mydlniczanie” z Klubu Kultury Mydlniki
   „Mam talent” – występ finalistów międzyszkolnego konkursu ze  Szkoły Podstawowej  
    nr 138 w Krakowie
● pokaz Taekwondo uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie
● mecz piłki nożnej – Klub Sportowy „Bronowianka” – Szkoła Podstawowa nr 138  
     w Krakowie
● występ „Studio teatru, muzyki i tańca”
● występy zespołów muzycznych

Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 138, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  
nr 138, Klub Kultury Mydlniki, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Kraków - Mydlniki

WIZYTA 
OJCA LEONA

Maj jest miesiącem, w którym 
strażacy obchodzą swoje święto „Dzień 
Strażaka”. 

W ramach tego święta oprócz ofi-
cjalnych uroczystości odbywają się 
różne imprezy i spotkania towarzy-
szące. W bieżącym roku w dniu 9 maja 
gościem Komendy Wojewódzkiej PSP 
oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 3 przy ul. Zarzecze 106 był Ojciec 
Leon Knabit, benedyktyn z Opactwa  
w Tyńcu. 

Po części oficjalnej u Małopolskie-
go Komendanta Wojewódzkiego PSP 
Leon Knabit udał się na Stanowisko 
Kierowania i Koordynacji Ratownic-
twa, gdzie zapoznał się z zadaniami 
realizowanymi przez straż pożarną. 
Szczególne wrażenie na Ojcu Leonie 
zrobiła możliwość bieżącego śledzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych prowa-
dzonych przez strażaków.

Następnie Ojciec Leon odwie-
dził Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą 
nr 3, gdzie dowódca jednostki bryg.  

Krzysztof Mendak omówił typowy 
dzień służby strażaka oraz poinformo-
wał jak postępować w przypadku po-
wstania pożaru lub innego zagrożenia.

Ojciec Leon nie tylko zapoznał się 
teoretycznie ze sprzętem pożarniczym 
będącym na wyposażeniu Państwowej 
Straży Pożarnej, lecz również sam wy-
próbował działanie aparatu powietrz-
nego. 

Dodatkową atrakcją wizyty dla 
Ojca była możliwość obserwowania 
ćwiczących strażaków podczas udzie-
lania pomocy medycznej. Ojciec Leon 
spotkał się także z grupką dzieci, która 
odwiedzała jednostkę w ramach pro-
wadzonej akcji „Otwarte Strażnice”. 
Na zakończenie Ojciec został wyniesio-
ny drabiną mechaniczną na wysokość 
około 20 metrów.

Podsumowując wizytę Ojciec Leon 
powiedział, że jest pod dużym wraże-
niem przygotowania strażaków do ra-
towania ludzi i mienia. [JK]

fot. Ilona Stus
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W Rydlówce można było również zatańczyć

DEBIUT 
NA DZIESIĘCIOLECIE

Jak debiutować, to tylko w gronie 
najlepszych i najbardziej doświadczo-
nych. Czy można zaś wyobrazić sobie 
bardziej doborowe pod tym względem 
towarzystwo niż 27 krakowskich mu-
zeów wraz z oddziałami (łącznie nie-
mal 50 instytucji), które w poprzedniej 
edycji Nocy Muzeów odwiedziło blisko 
150 tysięcy zwiedzających?

Na debiutującą w tym roku Ry-
dlówkę czekało jednak nie lada wyzwa-
nie. Wysoki poziom merytoryczny przy-
gotowanych przez muzea programów 
oraz sporo atrakcji, jakie w każdym  
z nich czekały na zwiedzających, spra-
wiły, iż liczba gości spodziewanych  
w – oddalonym przecież od centrum 
miasta – Muzeum Młodej Polski do 
końca stanowiła wielką niewiadomą. 
Jak się jednak okazało, chętnych do 
nocnego zwiedzania Rydlówki nie za-
brakło, czego dowodem ponad 2000 
osób, jakie odwiedziły muzeum w prze-
ciągu zaledwie kilku godzin. Widać zbu-
dowany w 1894 roku dworek dalej ma 
w sobie coś z owego uroku, jaki przycią-
gał do niego krakowskich artystów już 
przeszło sto lat temu.

10. krakowska Noc Muzeów już za nami. Tegoroczna edycja pod hasłem: 
„KO-lekcja. Podziel się swoją pasją!” po raz pierwszy objęła swoim zasięgiem 
Bronowice Małe. Wszystko za sprawą Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”, 
które w tym roku dołączyło do placówek bezpłatnie udostępniających swoje 
zbiory w nocy z 17 na 18 maja.

O historii domu, kolejach życia 
jego mieszkańców, a przede wszyst-
kim o genezie „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego, odwiedzający mogli 
dowiedzieć się podczas oprowadzania 
po izbach muzealnych lub z wyświe-
tlanego w jednej z sal filmu: „Raz do-
koła. Opowieść Marii Rydlowej”. Jak 
zaś przystało na miejsce, w którym 
odbywała się najsłynniejsza polska za-
bawa weselna, w Rydlówce można było 
również zatańczyć. I to nie byle co, bo 
tradycyjne tańce wirowe i korowodowe 

w rytm muzyki wygrywanej na żywo.  
Iście weselną atmosferę podtrzymywa-
ła również prezentowana przez grupę 
Strojone obrzędowość ludowa wyraża-
jąca się w pieśniach towarzyszących ko-
chankom od początku ich znajomości.  
Ogromne zainteresowanie wśród zwie-
dzających wzbudzały również prowa-
dzone przez instruktorki z ŻyWej Pra-
cowni warsztaty, podczas których moż-
na było dekorować tkaniny motywami 
z krakowskich haftów albo wykonywać 
tradycyjne słowiańskie lalki weselne. 
Kto zaś oprócz wspaniałych wspo-
mnień, lalek czy haftów chciał zachować 
coś związanego stricte z Rydlówką, ten 
mógł zabrać na pamiątkę, inspirowaną 
„Weselem”, odbitkę exlibrisu wykona-
ną własnoręcznie pod czujnym okiem 
grafika – Arkadiusza Twardowskiego.

I jak tu nie twierdzić, że przypa-
dający na 10. krakowską Noc Muzeów 
debiut Rydlówki nie był prawdziwym 
strzałem w dziesiątkę?!

10. krakowska Noc Muzeów w Rydlówce

DOROTA KOCZOR

υ υ

fot. Ilona Stus
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Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 50

Przedszkolaki w szkolnych progach

FESTYN BRONOWICKI

SALON
SZEŚCIOLATKA

Przedłużająca się zima spowodowała, że w  tym roku nie mogąc doczekać się 
wiosny, postanowiliśmy wyjść jej naprzeciw i już w kwietniu zorganizowali-
śmy nasz coroczny Festyn Bronowicki, który stał się wieloletnią tradycją naszej 
szkoły.

w NasZej sZkole 50-sIątce NIe tylko sIę UcZymy

ale także wspólNIe śwIetNIe sIę bawImy!

W sobotę 27 kwietnia 2013 r. 
zostały otwarte podwoje bronowickiej 
szkoły nie tylko dla jej uczniów, ale też 

dla ich rodzin absolwentów, przedsta-
wicieli Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic i licznie zgromadzonych, mile wi-
dzianych gości. 

Program naszej imprezy był boga-
ty i pełen atrakcji zarówno dla młod-
szych jak i dla starszych uczestników 

festynu. Nasi mili goście mieli okazję 
obejrzeć występy uczniów SP nr 50, 
a także ich zaangażowanie w różnych 
dziedzinach: sportowych, tanecznych, 
recytatorskich itp. 

Odbywały się konkursy tradycyj-
nych ciast bronowickich i sałatek, w któ-
rych rodzice naszych uczniów wykazali 
się inicjatywą, smakiem i gustem. 

Wszystkim im serdecznie dzięku-
jemy za udział w konkursach, zaan-
gażowanie w przygotowanie imprezy 
i udział w naszej wspólnej zabawie. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do sponsorów, a wśród nich do Pań-
stwa Kondziołków za pomoc i sponso-
ring soczków dla dzieci oraz do Pani 
Haliny Nowakowskiej za podarowanie 
słodyczy. 

Nie jesteśmy w stanie wymie-
nić wszystkich, ale każdemu z osobna 
należą się podziękowania. To dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy 
miło i przyjemnie spędzić sobotnie po-
południe. 

Pogoda również nie zawiodła było 
ciepło i słonecznie, co sprzyjało biesia-
dzie przy grillu, choć w godzinach wie-
czornych pokropił nas wiosenny ciepły 
deszcz, który jednak nie przeszkodził  
w dalszej zabawie. Reasumując było 
miło, wesoło i swojsko – tak po brono-
wicku. 

Kto chciałby poczuć tę atmosfe-
rę zachęcamy do udziału w naszym 
wspólnym biesiadowaniu za rok. 

„Salon Sześciolatka” to impre-
za zorganizowana z inicjatywy Władz 
Oświatowych mająca na celu zwiększe-
nie rekrutacji dzieci sześcioletnich do 
szkół. Nazwa i forma zostały określo-
ne przez Kuratorium Oświaty i Urząd 
Miasta Krakowa oraz przedstawione 
Dyrekcji Szkół i Przedszkoli przez Radę 
Dzielnicy VI.

„Salon Sześciolatka” to występy 
dzieci przedszkolnych dla swoich ro-
dziców, które odbyły na terenie szkoły, 
w środę 15 maja.

Organizatorami imprezy była 
Szkoła Podstawowa nr 153 oraz Przed-
szkola nr 38 i nr 137.

W programie przewidziane były 
występy dzieci pięcioletnich i sześcio-
letnich z obu przedszkoli oraz spotka-
nie władz oświatowych z rodzicami 
przedszkolaków. Honorowymi gośćmi 
byli: Zastępca Prezydenta ds. Edukacji 
i Spraw Społecznych – Anna Okońska-
Walkowicz, Małopolski Kurator Oświaty 

υ υ

– Aleksander Palczewski, 
wiceprzewodnicząca Rady 
i Zarządu Dzielnicy VI Bro-
nowice – Alicja Gackiewicz 
oraz dyrektorzy sąsiadują-
cych szkół i przedszkoli: 
dyrektor Samorządowego 
Przedszkola nr 38 – Rena-
ta Książkiewicz, dyrektor 
Samorządowego Przed-
szkola nr 137 – Emilia 
Kawala, dyrektor ZSO nr 
8 – Marek Gaweł.

Imprezę otworzył dyrektor SP 153, Jan 
Hryczuk.

Dzieci zaprezentowały się w pięk-
nych programach artystycznych, przy-
gotowanych wraz ze swoimi opiekuna-
mi. Wystąpił również ze swoim poka-
zem zespół taneczny klasy 3b z SP 153, 
„Szok – Skok”. [JW]
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Jak widać w naszej dzielnicy nie brakuje utalentowanej młodzieży

KONKURS TALENTÓW

Jury w składzie: przewodniczący mgr 
Zbigniew Kwiatek – nauczyciel muzyki i języka 
angielskiego, mgr Anna Strojny – nauczyciel 
nauczania zintegrowanego, mgr Sabina Żołdak 
– instruktor tańca oceniało 14 występów 
(śpiew, taniec, gra na instrumentach, 
gimnastyka artystyczna).
Ocenie podlegał ogólny wyraz artystyczny. 
W przypadku piosenek obcojęzycznych 
poprawność językowa, a w tańcu choreografia 
oraz aranżacja muzyczna.
W finale wzięło udział 76 uczestników (soliści, 
duety, zespoły) z Samorządowych Przedszkoli 
nr 38, 82, 137 oraz Szkół Podstawowych nr 93, 
138, 153.
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach:

Pięciolatki i Sześciolatki
1. miejsce – grupa z Przedszkola nr 82 – gra na 
dzwonkach
2. miejsce – grupa „Odkrywcy” z Przedszkola nr 38 
– taniec
3. miejsce – grupa z Przedszkola nr 137 – taniec
Klasy I – III 
1. miejsce – Aleksandra Kowalczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 138 – układ taneczny
2. miejsce – Natalia Piotrowska, Magdalena 
Rutkowska ze Szkoły Podstawowej nr 153 – układ 
taneczny
3. miejsce – Drąg, Julia Jalal, Emilia Goguła ze Szkoły 
Podstawowej nr 138 – balet
Klasy IV – VI
1. miejsce – Książko ze Szkoły Podstawowej nr 93 – 
gimnastyka artystyczna
2. miejsce – Jakub Olawski i Joanna Lichwa ze Szkoły 
Podstawowej nr 93 – śpiew
3. miejsce – Weronika Wojdyła ze Szkoły 
Podstawowej nr 153 – śpiew

Organizatorem i Gospodarzem 
Dzielnicowego Konkursu Talentów 
była Szkła Podstawowa nr 153 w Kra-
kowie. Współorganizatorem była Rada 
Dzielnicy VI Bronowice, która przejęła 
również Honorowy Patronat nad Kon-
kursem oraz była sponsorem nagród. 

Konkurs składał się z dwóch eta-
pów. Pierwszy, to eliminacje szkolne, 
w których mogli uczestniczyć wszy-
scy chętni. Etap drugi, to finał, w któ-
rym rywalizowali zwycięzcy elimina-
cji szkolnych. Do finału każda szkoła  
i przedszkole mogła zgłosić maksy-
malnie trzech najlepszych wykonaw-
ców. Mogły to być występy indywidu-
alne bądź zespołowe. Czas występu 
to 3 minuty. Prezentacje oceniała ko-

Dnia 08.05.2013r. w Szkole Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Krakowie odbył się finał Dzielnicowego Konkursu Talentów „Jestem genial-
nym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”. Celem konkursu było odkrywanie 
młodych talentów i promowanie uzdolnionych dzieci.

misja powołana przez organizatora. 
Dla uczestników finału organizatorzy 
przewidzieli dyplomy i słodkie niespo-
dzianki. Zwycięzcy konkursu otrzyma-
li dyplomy i nagrody. Laureaci będą 
mieli możliwość zaprezentowania się 
podczas Dni Bronowic, które odbędą 
się w sobotę 25 maja 2013 r. na obiek-
tach KS „Bronowianka”.

W niedzielę 2 czerwca Centrum 
Kultury „Dworek Białoprądnicki” za-
prasza wszystkich mieszkańców Dziel-
nicy VI na Dzień Otwarty w Klubie 
Kultury Mydlniki. Moc atrakcji będzie 
czekała zarówno na najmłodszych, 
jak i na dorosłych – zapewnia p.o. kie-
rownika Anna Krakowska – Chcemy 
podzielić się z mieszkańcami Dzielni-
cy naszymi planami i pomysłami na 
kolejny sezon 2013/2014, stworzyć 
miejsce przyjazne i tętniące życiem.

Dzień otwarty rozpocznie się  
o godz. 12.00 spektaklem teatralnym 
dla dzieci. Magdalena Rutkowska- 

-Oliwa, Renata Żaba i Marian Bodziony 
przedstawią uwielbianą przez najmłod-
szych historię Jasia i Małgosi. Znaną 
bajkę będzie można odkryć na nowo, 
w sposób lekki i dowcipny, ale niepo-
zbawiony elementów edukacyjnych.  
W tym czasie na dorosłych będą czekały 
gry logiczne i terenowe.

Klub Kultury postanowił urozma-
icić swoją ofertę kulturalną i poszerzyć 
propozycje warsztatowe. Od jesieni w 
naszym Klubie pojawią się nowe ofer-
ty zajęć – dodaje Paweł Sułkowski – 
Będzie można uczyć się gry na skrzyp-
cach, pianinie, keyboardzie, a także 
pobierać lekcje śpiewu. Oprócz warsz-
tatów muzycznych prowadzone będą 
również kursy języka angielskiego, zaję-
cia plastyczne i taneczne. Natomiast na 

dzieci, lubiące zabawę z techniką, będą 
czekały interesujące zajęcia z robotyki. 
Dzień Otwarty będzie doskonałą oka-
zją, by zobaczyć jak funkcjonuje Klub, 
poznać nowe propozycje i spotkać się  
z osobami prowadzącymi warsztaty.

Ponadto w programie wydarzeń 
na ten dzień znalazły się m.in. koncerty 
Kapeli Ludowej „Mydlniczanie” i ze-
społu „Ustroystwo” oraz występ baleto-
wy dzieci przedszkolnych. 

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 
BEZ TAJEMNIC

υ
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KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 
Kraków

ul. Balicka 289,

 tel. (12) 637-97-12 
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