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W przeddzień Dni Bronowic 26 
maja na stadionie KS Bronowianka 
odbył się „Wielki Piknik Integra-
cyjny” pod hasłem „Gorące Serca 
Razem z Niepełnosprawnymi”. Or-
ganizatorami imprezy byli: Fun-
dacja Elektrociepłowni „Kraków 
S.A. – Gorące Serca” oraz Polskie 
Towarzystwo Społeczno - Sporto-
we „Sprawni Razem”. Był to czas 
wspólnej zabawy wielu ludzi dobrej 
woli. Nawet pogoda nie pokrzyżo-
wała planów. Niebo straszyło czar-
nymi, ciężkimi chmurami, które 
na szczęście przeminęły z wiatrem,  
a kilka kropel, które spadło nie 
zdołało popsuć nastrojów. 

Uczestnicy Pikniku zmagali się 
w różnego rodzaju konkurencjach 
sportowych. Mecz koszykówki na 
wózkach, zawody w pływaniu, jaz-
da konna i szereg indywidualnych 
konkursów sprawnościowych, w 
których można było zmierzyć się 
z przeciwnikiem i samym sobą. 
Odbyły się też liczne turnieje: pił-
ki nożnej, tenisa stołowego, łucz-
niczy, gier i zabaw ruchowych. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale i upominki oraz 
dodatkowo nagrody za udział w 
indywidualnych konkurencjach. 
Zespoły biorące udział w zawo-
dach sportowych otrzymały pu-
chary. W Pikniku wzięło udział ok. 
1500 osób w tym goście z zagrani-
cy – zespoły artystyczne z Ukrainy  
i Węgier. Swoim występem imprezę 

Piknik „Gorących Serc”

uświetnił zespół artystyczny Fun-
dacji Anny Dymnej „Mimo Wszy-
stko”. Teatr „Radwanek” zaprezen-
tował spektakl pt. „Kozucha Kłam-
czucha” Janiny Porazińskiej w 

reżyserii Anny 
Dymnej.

Muzycznych 
wrażeń dostar-
czyła Grupa 
Folklorystyczna 
z Mydlnik, ze-
spół „Górale” 
oraz zespół wo-
kalny „Nasto-
latki”.

Miła, ciepła, 
pełna uśmiechu 
atmosfera spra-
wiała, że każdy 
na swój sposób 
był wygrany. 

Miłośnicy rę- 
kodzieła mogli 
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Większość miesz-
kańców zna Bogda-
na Smoka przede 
wszystkim z funk- 
cji przewodniczące-
go Rady Dzielnicy 
VI. Niewielu wie, że 
ma On za sobą już  
28 lat pracy z mło-
dzieżą, z których 
23 przepracował  
z dziećmi niepełno-
sprawnymi intelek-
tualnie. Przygoda 
ta zaczęła się 1984 
roku i trwa do dzi-
siaj.

Będąc nauczy-
cielem wychowa-
nia fizycznego zajął się promo- 
waniem sportu w placówkach 
kształcenia specjalnego. Organi-
zował m.in. spartakiady lekko-
atletyczne i turnieje tenisa sto-
łowego o randze wojewódzkiej. 
Za zasługi na tym polu otrzymał 
nagrodę Kuratora Oświaty.

Od 17 lat pan Bogdan pełni 
funkcję dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
przy ul. Praskiej. Jest też wice-
prezesem Polskiego Towarzystwa 
Społeczno-Sportowego „Sprawni 
Razem”, zajmującego się rozwija-
niem sportu, rekreacji i rehabi-
litacji osób upośledzonych umy-
słowo, którego był współzałoży-
cielem na terenie obecnego woje-
wództwa Małopolskiego.

Owocem Jego zaangażowa-
nia oraz niezwykłej determinacji 
i wytrwałości w dążeniu do celu, 
było nie tylko odbudowanie sali 
gimnastycznej, która uległa ka-
tastrofie budowlanej, ale również 
dokonanie kompleksowej moder-
nizacji całego Ośrodka.

Bogdan Smok jest też człon-
kiem Stowarzyszenia „Dar Serca 
dla Serc Wielu” działającym przy 
Ośrodku. Wspiera ona jego dzia-
łalność dydaktyczno-opiekuńczą 
poprzez organizowanie wspólnie  
z krakowskimi wyższymi uczel-

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI 
– przyjacielem dzieci

niami artystycznymi: koncertów, 
przedstawień teatralnych, wy-
staw i aukcji. 

Na uwagę zasługują też Jego 
dążenia do umożliwienia jak 
najwszechstronniejszego rozwoju 
dzieci niepełnosprawnych, oczy-
wiście na miarę ich możliwości, 
a tym samym rozwijanie ich ta-
lentów. Wychowankowie Ośrod-
ka zdobyli wiele cennych na-
gród i wyróżnień w konkursach 
plastycznych, artystycznych i 
sportowych. O ich osiągnięciach 
przypominają puchary, medale  
i dyplomy, które dekorują ściany 
Ośrodka.

Za swoje osiągnięcia otrzymał 
dwukrotnie nagrodę Ministra 
Edukacji II-go stopnia, Nagro-
dę Prezydenta Miasta Krakowa, 
dwukrotnie nagrodę Małopol-
skiego Kuratora Oświaty oraz 
Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej.

W rozmowie z Bogdanem 
Smokiem dowiedzieliśmy się, że 
odznakę „Przyjaciel Dziecka” ze 
wszystkich otrzymanych wy-
różnień ceni sobie najbardziej, 
gdyż jest ona dowodem sympatii, 
uznania i wdzięczności Rodziców 
i ich dzieci, a to jest w życiu naj-
cenniejsze.

Ilona Stus

natomiast nabyć prace podopie-
cznych Warsztatów Terapii Zaję- 
ciowej.

Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć, pysznej wojskowej grochówki  
i kiełbasek z grilla.

W oficjalnym otwarciu Pikniku 
udział wzięli: pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Osób  
niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal, 
Prezes Fundacji Elektrociepłow-
ni Kraków S.A. - Adam Pławecki, 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Społeczno-Sportowego „Sprawni 
Razem” - Bogdan Smok, aktorka 
Anna Dymna oraz Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału 
Wojewódzkiego - Roman Ficek. 

W części oficjalnej odbyła się 
uroczystość wręczenia Bogdanowi 
Smokowi honorowej odznaki „Przy-
jaciel Dziecka”. Został On wyróż-
niony za pracę społeczną dla dobra 
dzieci. Odznakę osobiście wręczył 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Roman Ficek. Gratulujemy!

Ilona Stus
Zdjęcia Ilona Stus
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5 czerwca 1257 roku został wy-
stawiony przez księcia Bolesława 
Wstydliwego na wiecu we wsi Ko-
pernia pod Szydłowcem, dokument 
lokacji miasta Krakowa, który orga-
nizował życie miasta na prawie nie-
mieckim obowiązującym w mieście 
Magdeburg. Za wzór lokacyjny słu-
żyło miasto Wrocław. W Krakowie 
jednak, odmiennie niż we Wrocła-
wiu, utworzono radę miejską jako 
organ samorządowy.

Lokacja Krakowa nie oznacza-
ła zakładania nowego miasta, ale 
uporządkowanie przestrzenne ist-
niejącej już osady miejskiej, i ujęcie 
jej życia w pewne normy prawne  
i organizacyjne. (Pierwsza pisem-
na wzmianka o Krakowie pochodzi 
z 965 r. od Ibrahima ibn Jakuba. 
W 1000 r. w Krakowie znajdowała 
się siedziba biskupstwa, a za Ka-
zimierza Odnowiciela miasto było 
siedzibą książęcą. W okresie roz-
bicia dzielnicowego Kraków został 
siedzibą księcia seniora. W 1241 r. 
Kraków został zniszczony i spalony 
przez najazd Tatarów).

Nadając miastu lokację na pra-
wie magdeburskim książę Bolesław 
chciał podźwignąć Kraków ze znisz-
czeń spowodowanych najazdem ta-
tarskim. Nadać miastu takie prawa 
i organizację, które umożliwiłyby 
jego dalszy rozwój.

Akt lokacyjny dawał miastu sa-
morząd, z dziedzicznym wójtem, 
ławą sądowniczą wybieraną spo-
śród mieszczan, a także początek 
wspomnianej już radzie miejskiej. 
Rada z czasem zyskała główne zna-
czenie w mieście. Natomiast stano-
wisko wójta z biegiem czasu znacze-
nie to traciło.

W akcie ustanowiona została za-
sada, że mieszczanin mógł zostać 
pozwany tylko przed sąd miejski.  
W mieście mogli osiedlać się ludzie nie 
pochodzący z pobliskich wsi i miaste-
czek, kościelnych czy książęcych, to-
też do Krakowa przybywali koloniści 
ze Śląska i Niemiec, którzy uzyskiwali 
tzw. wolniznę czyli zwolnienie na 6 lat 
z płacenia czynszów i podatków oraz 
na 10 lat od opłat celnych. Na wyzna-
czonych przez akt lokacyjny formach 
działania samorządu i sądownictwa 
miejskiego, Kraków z pewnymi zmia-
nami funkcjonował do czasu uchwa-
lenia przez Sejm czteroletni ustawy  
o miastach w 1791 r.

O Krakowskiej i Bronowickiej rocznicy lokacji
W początkach organizacji mia-

sta średniowiecznego na prawie 
magdeburskim najważniejszym 
urzędnikiem był wójt. Organiza-
torami czyli zasadźcami Krakowa 
byli trzej Ślązacy: Gedko, Jakub  
z Nysy i Dytmar Wolk. Oni też zo-
stali wójtami, za wkład własnej pra-
cy i za poniesione koszty finansowe 
przy wytyczaniu miasta. Zostały im 
nadane duże przywileje i nadania 
ziemskie. W ramach powierzonej im 
misji „osadzenia” (lokacji) Krakowa 
wykonali prace miernicze, utworzy-
li jatki i kramy, zainicjowali proces 
zasiedlenia. Lokacja określała pra-
wa i obowiązki miasta, przy jedno-
czesnym nadaniu mu pewnej auto-
nomii wobec władzy księcia. Miasta 
średniowieczne żyły z handlu, toteż 
w Krakowie wyznaczono dni targo-
we i ustalono ilość rzemieślników 
i kupców zorganizowanych w ce-
chach i gildiach. Aktem lokacyjnym 
wprowadzone zostały nowe założe-
nia urbanistyczne i architektonicz-
ne, w myśl prawa magdeburskiego 
ulice z rynku winny rozchodzić się 
promieniście, pod kątem prostym. 
Wytyczono zatem do dziś istniejący 
plan zabudowy Krakowa. Centrum 
miasta stanowił prostokątny Ry-
nek liczący 4 hektary powierzchni,  
z którego boków wybiegały równole-
gle 3 ulice, po jednej z naroży i jed-
na ze środka. 

W ten sposób miasto podzielo-
no na 4 kwartały, a w ich obrębie 
powstały ulice biegnące równole-
gle do Rynku. Tak stworzono prze-
strzenie pod zabudowę mieszkalną. 
Całość tego założenia urbanistycz-
nego opasano w celach obronnych 
murami, wzmocnionymi basztami 
i bramami. Bramy zamykały ulice. 
Poszczególne cechy i bractwa miej-
skie broniły przydzielonej im pra-
wem baszty.

Nadany 750 lat temu akt lokacyj-
ny był bardzo doniosłym dokumen-
tem w dziejach Krakowa. Organi-
zował życie społeczne, gospodarcze  
i ekonomiczne miasta. Stanowił 
nowy etap organizacyjny gminy 
miejskiej - Kraków, i stworzone  
w nim zręby samorządu miejskiego 
przetrwały do dziś, z najważniejszą 
instytucją samorządową - Radą.  
Z założeń lokacyjnych przetrwało 
wiele inicjatyw, między innymi zabyt-
kowy układ urbanistyczny miasta.

Okrągły Jubileusz 700. lecia lo-
kacji Bronowic obchodzony był bar-
dzo uroczyście w 1994 r. Na pamiąt-
kę rocznicy podpisania 9 maja 1294 
r. aktu lokacji Bronowic w Bytomiu, 
organizowane są przez władze sa-
morządowe Dni Bronowic. Jest to 
czas świętowania, a także czas re-
fleksji nad przeszłością i dniem dzi-
siejszym Bronowic, których dzieje 
od samego zarania, były powiązane 
z losami Krakowa.

Podobnie, jak Kraków Bronowice 
były lokowane w terenie zagospo-
darowanym. Najstarsza część wsi 
umiejscowiona była w okolicy obec-
nej ulicy Pod Strzechą i Wł. Tetma-
jera. W czasie nadawania przywile-
ju lokacyjnego wieś posiadała już 
swoją nazwę od legendarnego ryce-
rza Bruna bądź Brunona, i nosiła 
pierwotnie nazwę Brunowice.

Od 1264 r. wieś była w posia-
daniu parafii NMP w Krakowie.  
W akcie lokacyjnym Krakowa tere-
ny obecnego osiedla przy ulicy Ryd-
la po osiedle Hamernię, Zarzecze 
(obecnie osiedle domków jednoro-
dzinnych Widok - Zarzecze) i obsza-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej Widok  
zostały nadane wójtom krakowskim 
jako dziedziczna własność. Po bun-
cie wójta Alberta w 1311 r. tereny, na 
których znajdowały się pastwiska 
i stawy rybne przekazano parafii 
Mariackiej i włączono do Bronowic. 
Przez wieś prowadził trakt zachod-
ni ze Śląska do Krakowa. Najważ-
niejszym zaś atutem wsi dla Kra-
kowa okazało się jej położenie na 
rozlewiskach rzeki Rudawy, fosach 
deszczowych i powodziowych oraz 
stawach. Gromadziły się na tym te-
renie dostateczne zapasy wody, aby 
mógł funkcjonować młyn. Brono-
wice były zasobne w wodę, co było 
istotne dla Krakowa, któremu bra-
kowało regulowanej wody do napeł-
niania fos wokół murów miejskich, 
zbudowanych według zamysłów 
aktu lokacyjnego w latach 1286-
1287 przez księcia Leszka Czarne-
go. Umowa lokacyjna wsi Bronowice 
była, więc dostosowana do charak-
teru wsi i do jej przewidywanej już 
roli dla Krakowa.

W 1304 r. pierwszy sołtys Bro-
nowic Detmar de Ketscher podpisał  
z właścicielami Woli i Chełma umowę 
zapewniającą stały dopływ wody do 
bronowickiego młyna. Umowa była 
podpisana w obecności rajców kra-
kowskich: Jaśka, uczestnika podpi-
sania aktu lokacji Bronowic i wójta 



Gazeta  Bronowicka

�

wydarzenia

Alberta. Osoby te były poręczyciela-
mi ważności i nienaruszalności tej 
umowy. Legalizowała ona istniejący 
stan. Woda płynęła do Bronowic.  
W umowie sprzedaży wody znalazło 
się wprawdzie zastrzeżenie, że po 
przepłynięciu przez młyn bronowi-
cki powinna wrócić do Chełma, ale 
zastosowano tu interpretację, że 
rzecz kupiona przestaje być włas-
nością sprzedającego. W ten sposób 
istniały już formalne podstawy do 
dalszych uzgodnień nad realiza-
cją zamysłu poprowadzenia wody 
Rudawy specjalnym kanałem do 
Krakowa. Tak też się stało, choć nie 
spisano w tej sprawie jakiegokol-
wiek porozumienia. Prace nad bu-
dową kanału, którym poprowadzo-
na została woda z rzeki Rudawy do 
miasta trwały już od 1294 r. Należy 
sądzić, że rajcy krakowscy, którzy 
niejako z urzędu opiekowali się pa-
rafią Mariacką i administrowali jej 
funduszami, w porozumieniu z pro-
boszczem i sołtysami bronowickimi 
podejmowali w tej kwestii wszyst-
kie decyzję. Rozpoczęły się prace, 
aby drożne już i częściowo sztuczne 
koryto zasilające młyn w Bronowi-
cach stopniowo wydłużać i przeko-
pywać przez Łobzów do Krakowa. 
Było to ogromne przedsięwzięcie 
inżynierskie, które miało na celu 
wybudowanie 15 kilometrów koryta 
po sztucznie usypanej grobli idące-
go od Mydlnik przez Krowodrzę do 
miasta. Prace zostały ukończone w 
1330 r. Kraków otrzymał stałą regu-
lowaną wodę dochodzącą najpierw 
do fos miejskich, a potem dzięki 
rurmusowi (było to urządzenie, 
windujące kołami młyńskimi wodę, 
zbudowane przed murami miejski-
mi, w okolicy obecnej ulicy Asnyka), 
woda płynęła dalej systemem drew-
nianych wodociągów miejskich do 
domów, łaźni miejskich, stawów.

W związku z buntem wójta  
Alberta w 1311 r. odebrano wójtom 
ich łany w Bronwicach i młyny. Stąd 
później nazwy: Młyny Królewskie, 
Młynówka Królewska.

Mając powyższe na uwadze,  
Andrzej Lechowski, badacz dziejów 
Bronowic, twierdzi, że lokacja wsi 
miała znaczenie nie tylko lokalne, 
ale od samego początku wiązała się 
z planami ogólno miejskimi. Pra-
ce melioracyjne zapoczątkowane  
w XIV w. regulowały dopływ wody 
dla Krakowa aż do XIX wieku.

Barbara Miszczyk

Koniec maja i czerwiec to dla Bronowic czas zabawy i świętowania. 
Upłynął pod znakiem festynów, pikników, spotkań towarzyskich i wyda-
rzeń artystycznych. Nie tylko Kraków miał powód do świętowania, ale 
również Bronowice miały ku temu okazję, bowiem w maju 713 lat temu 
otrzymały akt lokacyjny.

27 maja Rada  
i Zarząd Dzielnicy 
VI miały przyjem-
ność zaprosić miesz-
kańców na coroczne 
Święto Dzielnicy – 
Dni Bronowic. Przy 
dźwiękach kapeli 
folklorystycznej z 
Mydlnik rozpoczęła 
się pierwsza część 
obchodów. Na gości 
czekało mnóstwo 
atrakcji: konkursy, 
gry i zabawy oraz 
koncerty, pokazy 
walk bractwa rycerskiego, i sprzę-
tu ratownictwa Straży Pożarnej. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Zarówno duzi jak i mali mogli się 
oddać duchowi zdrowej rywalizacji. 
Przygotowano bowiem liczne kon-
kurencje sportowe, w których moż-
na było zdobyć ciekawe nagrody 
ufundowane przez Radę Dzielnicy 
VI. Mieszkańcy Bronowic rozegrali 
zacięty mecz z przedstawicielami 
Straży Pożarnej, który zakończył 
się wynikiem 2:1 dla bronowian.

Kolorowe kramiki z loterią fan-
tową przyciągały dzieci. Słodki za-
pach kusił łasuchów, rozdartych 
między goframi a watą cukrową. 
Panie też mogły znaleźć coś dla 
siebie. Co godzinę, każda z nich 
miała szansę wylosować kosme-
tyczny upominek.

Nie zabrakło też atrakcji dla 
najmłodszych. W podróż w niezna-
ne zabrał je teatrzyk „Kurtynka”  
a te, które w nią się nie udały, we-
soło spędzały czas na dmuchanych 
zamkach.

Kolorowe, taneczne wężyki raz po 
raz przecinały boisko, miło skwier-
czały kiełbaski na grillu. Muzyka 
wypełniała stadion, a słońce chowa-
jąc się za chmury, dawało przyjem-
ne wytchnienie od letniego upału.

O godz. 18.00 nastąpiło oficjal-
ne otwarcie oraz powitanie miesz-
kańców i gości. Honorowym goś-

DNI BRONOWIC

ciem był Prezydent Miasta Krako-
wa prof. Jacek Majchrowski, który 
powitał zgromadzonych oraz orga-
nizatorów. W swoim wystąpieniu 
podkreślił rangę tego wydarzenia: 
„To impreza z bardzo bogatymi tra-
dycjami, o głębokich korzeniach” 
– mówił. - „We wspaniały sposób 
integruje społeczność Bronowic  
i pozwala im zachować swoją tożsa-
mość”. Zaznaczył też, że Bronowice 
zawsze były szczególnie związane 
z Krakowem, zwłaszcza w okre-
sie Młodej Polski. Na zakończenie 
życzył wszystkim udanej zabawy  
i miło spędzonego czasu. I taki 
był. Bronowianie tańczyli i śpie-
wali przy akompaniamencie gitary  
Andrzeja Rybińskiego. Gdyby nie 
godzina 22, która obligowała do 
zakończenia festynu, biesiada przy 
grillu trwałaby do białego rana. 

Całość zakończyła się bajko-
wym pokazem sztucznych ogni. 
Było to prawdziwe widowisko 
światła i dźwięku. Nie był to jed-
nak koniec atrakcji. Grupa mło-
dych ludzi wykonała zapierający 
dech w piersiach taniec z płonący-
mi pochodniami, o bardzo cieka-
wym układzie choreograficznymi. 
Teatr Ognia zakończył tegoroczne 
Dni Bronowic. Na długo jednak ich 
obraz pozostanie w naszych wspo-
mnieniach.

Ilona Stus
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„Z Bronowickich Pracowni”, taki 
tytuł nosi wystawa zorganizowana 
przez Bronowickie Koło Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich. Powstało ono w 
1999 r., by propagować i wspierać 
działalność twórczą w dziedzinie 
malarstwa, rzeźby, grafiki, muzy-
ki, literatury, teatru, kolekcjoner-
stwa i tkactwa. 

Członkami Koła są artyści pro-
fesjonaliści i amatorzy uprawiają-
cy z zapałem swoje hobby, a także 
sympatycy sztuk wszelkich, repre-
zentujący różne zawody jak leka-
rze, poloniści, chemicy, muzycy, 
filmowcy, architekci, bibliotekarze, 
malarze.

Działalność Koła skupia się na 
organizowaniu wystaw, spotkań 
poetycko-muzycznych, koncertów, 
plenerów malarskich, warsztatów 
artystycznych, wydawaniu kata-
logów oraz druków okolicznościo-
wych.

Wystawa została otwarta 27 
maja w „Jordanówce”, podczas ob-
chodów Dni Bronowic i w związku  
z Jubileuszem 750-lecia lokacji 
Krakowa została jemu poświęcona.

Jest to już 9 wystawa z tego cy-
klu. W tym roku wzięło w niej udział 
25 malarzy. Jej twórcy posługują 
się wieloma technikami plastycz-
nymi takimi jak: olej, pastel, akwa-
rela i techniki mieszane. W pracach 
prezentowane jest bogactwo form, 
cała różnorodność indywidualne-
go widzenia świata. Ta własna wi-
zja pozwoliła pokazać oglądającym 
nasze magiczne miasto, jego naj-
bardziej znane i reprezentacyjne 
zabytki, ale i mało uczęszczane za-
ułki, bramy, uliczki. W ten sposób 
twórcy stali się niejako reporterami 
naszych czasów.

Zebranych w Klubie Osiedlo-
wym SM Widok przywitała wice-
prezes Bronowickiego Koła pani 
Ewa Ziomek. Wystawę otworzyli 
przewodniczący Rady Dzielnicy VI 
Bogdan Smok i wiceprezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Widok” pan 
Jerzy Dydaś, który użyczył Brono-
wickiemu Kołu lokal na wystawę  
w Klubie Osiedlowym SM Widok – 
„Jordanówce”, którego działalność 
kulturalno-oświatową aranżuje 
pani Małgorzata Jastrzębska.

BRONOWICKIE 
MONTMARTRE

wydarzenia
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Nawiązując do przeżywane-
go przez miasto Jubileuszu loka-
cji został wygłoszony przez panią 
Barbarę Miszczyk, prezesa TPB, 
krótki referat pt. O krakowskiej i 
bronowickiej rocznicy lokacji. 

Na wystawie zaprezentowano 
również projekt pomnika Bolesła-
wa Wstydliwego, autorstwa artysty 
rzeźbiarza, Andrzeja Zwolaka, wy-
kładowcę na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Autor opowiadał 
o zamyśle twórczym przedstawia-
nego przez siebie projektu, który 
związany jest z przeżywanym obec-
nie jubileuszem lokacji Krakowa. 
Pan Zwolak jest członkiem Brono-
wickiego Koła, jest też autorem po-
mnika Lucjana Rydla. Wykonany 
przez niego projekt można zobaczyć 
w Muzeum „Młodej Polski” w Ryd-
lówce, przy ul. Tetmajera 28. 

Wernisaż wzbogaciły przepięk-
ne gobeliny, wykonane przez Ewę 
Ziomek. Zostały one nagrodzone 
I i II miejscem w Konkursie Ogól-
nopolskim w Gdańsku na tkaninę 
artystyczną.

Wystawie towarzyszył kącik 
pszczelarski, który zorganizował 
pan Wiesław Kluczewski, miłoś-
nik i znawca pszczół, prowadzący 
pasiekę w dydaktycznym „Pszcze-
lim Parku” przy ul. Tetmajera w 
Bronowicach Małych. Park ten 
stał się inspiracją twórczą dla wie-
lu malarzy z Bronowickiego Koła, 
między innymi dla Zofii Dubiel, 
która z niezwykłą precyzją i pięk-
nem barw, oddała cały jego urok. 
Pan Kluczewski bardzo ciekawie 
opowiedział zebranym o życiu  
i zwyczajach pszczół. Zapoznał ich  
z narzędziami do hodowli pszczół  
i produkcji miodu. 

Wernisaż uprzyjemniała kape-
la Mydlniczanie Franciszka Klimy, 
która kultywuje folklor ziemi kra-
kowskiej. Zebrani wysłuchali kil-
kunastu pieśni ludowych i skocz-
nych przyśpiewek pochodzących 
z okolic Bronowic i Mydlnik. Żywe 
krakowiaki i skoczne polki pory-
wały zebranych do tańca.

W atmosferze przyjaźni uczest-
nicy spotkania spędzili miło czas 
przy suto zastawionym stole, bo-
wiem wystawie jak zawsze w Dni 
Bronowic towarzyszył pięknie 
przyozdobiony kwiatami przez 

od lewej: Zofia Dubiel, Ewa Ziomek 

członkinie Koła „Bronowicki Stół”, 
zastawiony złocistymi kołaczami, 
pysznym wiejskim chlebem z „bro-
nowickim” smalcem, przygotowy-
wanym specjalnie na tę okazję. Kto 
zakosztował tych przysmaków, ten 
zachowa w pamięci na długo ich 
smak.

Miejmy nadzieję, że za rok spot-
kamy się na kolejnym święcie Dni 
Bronowic. Już dziś serdecznie za-
praszamy.

Józef Janczewski

Jak co roku staraniem Komisji 
Kultury Rady Dzielnicy VI ukazał się 
katalog z tegorocznej wystawy malar-
stwa pod tym samym tytułem. Zna-
leźć w nim można prace artystów, 
dodatkowo wzbogacone nastrojowymi 
wierszami napisanymi przez nich sa-
mych i innych członków Koła. Pozwoli 
on zachować klimat tych dni na długo 
po zamknięciu wystawy.

Ciepły, słoneczny dzień był 
doskonałą okazją do zainaugu-
rowania letniego sezonu pszcz-
elarskiego. W pasiece spotkali się: 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic, Bronowickiego Koła 
Przyjaciół Sztuk Wszelakich, brać 
pszczelarska oraz mieszkańcy. Tym 
razem nie tylko Bronowic, ale całe-
go Krakowa, ponieważ „Spotkanie 
w Zagajniku” stanowiło integralną 
część Święta Ogrodów, w którym 
zadebiutował nasz bronowicki 
„Pszczeli Park”. 

Po uroczystej Mszy św. nastąpiła 
część mniej oficjalna, towarzysko – 
artystyczna. Gościom przygrywała 
Krakowska Grupa Folklorystyczna 
z Bronowic.

Czekało też na nich wiele atrak-
cji. Zwiedzanie pasieki, obserwa-
cja pszczół, degustacja pszczelich 

SPOTKANIE W ZAGAJNIKU

wydarzenia

produktów to tylko niektóre z nich.
Pięknie wkomponowana w ple- 

ner wystawa prac Zofii Dubiel 
połączona z kiermaszem, dostar-
czała wielu wzruszeń. Artystka pre-
zentowała pastele i obrazy olejne 
tematyką nawiązujące do miejsca  
i otaczającej przyrody.

Wszystkim zwiedzającym dopi-
sywała zarówno pogoda jak i hu-
mor. Ilona Stus

Na zdjęciu od lewej:
Rysia Stanclik-Paluszak (malarka), Zofia 
Dubiel (malarka), Ewa Ziomek (malarka, 
poetka, tka gobeliny), Barbara Raczyńska 
(sympatyk), Mariola Nejman (malarka)

fot. Zofia Dubiel
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Od kilku już lat w czerwcowe po-
południe w Klubie “Mydlniki” przy 
ul. Balickiej zbierają się najmłodsi re-
cytatorzy z klas 0 do 3 szkół naszej 
Dzielnicy. Tym razem Jury w skła-
dzie: Monika Bobak, Elżbieta Dąbroś, 
Joanna Dębska, Danuta Szczepanek 
oraz piszący te słowa - wysłuchało 81 
wykonawców. Recytowali oni utwo-
ry Jana Brzechwy, Juliana Tuwima 
i wielu innych autorów adresujących 
swą twórczość do dzieci i młodzieży. 

Wszak “dla dzieci należy pisać tak 
samo jak dla dorosłych, tylko lepiej” 
stwierdził Kornel Makuszyński. Stąd 
też 6 czerwca br. popłynęły strofy 
pełne błyskotliwego humoru, nieraz 
najprzedniejszego komizmu, ale też 

„Brzechwałki” - radosna recytacja z serca płynąca
głębokiej refleksji nad podstawowy-
mi humanistycznymi wartościami, 
jak sprawiedliwość, prawdomówność, 
pracowitość. Młodzi interpretatorzy z 
zaangażowaniem, często ewidentny-
mi uzdolnieniami aktorskimi, prze-
kazywali swoje rozumienie przedsta-
wionego poetycką metaforą świata. To 
przede wszystkim Oni bawili się set-
nie kreując role lenia, skarżypyty, ale 
też pracowitej pszczółki, czy słynnego 
spóźnialskiego słowika. 

Jakże ważne jest to, że w czasach 
zdominowanych przez TV, czasach 
myślenia głównie obrazem - już na-
rzuconą interpretacją - odzyskuje 
wartość symbol słowa pisanego. Sło-
wo, które pozwala na dopowiedzenie, 
na współodbieranie - tzw. twórczą 
konkretyzację. To nieoceniona war-
tość tak kształcąca, jak i wychowaw-
cza. Stąd tego typu konkursy stają się 
ze wszech miar potrzebne.

Ideą “Brzechwałek” jest stwierdze-
nie, iż wszyscy decydujący się prze-
kazać swoją wrażliwość na estetykę 
poezji już są zwycięzcami. Stąd też 
nagrody - ufundowane przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice - otrzymali 
wszyscy. Tym niemniej Jury posta-
nowiło wyróżnić tych, których “mini 
scenki” szczególnie przypadły do gu-

stu, także zresztą publiczności. 
Oto wyciąg z protokołu prac Ze-

społu Oceniającego:
I. w kategorii klas “0” – przyznano: 

I miejsce - Ewie Błasiak z Przedszkola 
nr 38; II miejsce - Natalii i Weronice 
Korycińskim z SP 50; II miejsce - Ro-
bertowi Szulcowi z Przedszkola nr 38; 
III miejsce - Martynie Nowak z Przed-
szkola nr 38

II. w kategorii klas I: –I miejsce - 
Kalinie i Zuzi Bartuś z SP 138; I miejsce 
- Małgosi Bonewicz z SP 153; II miejsce 
- Zuzi Grzesik z SP 153; III miejsce - 
Natalce Jagło z SP 138; III miejsce - Ga-
brieli Kucińskiej z SP 50

III. w kategorii klas II: – I miejsce 
- Norbertowi Smadze z SP 50; I miejsce 
- Alicji Śliwie z SP 153; II miejsce - Mi-
chałowi Moos z SP 153; II miejsce - Da-
lii Jesiące z SP 153; III miejsce - Natalii 
Mokrzyckiej i Basi Surówce z SP 50;  
III miejsce - Weronice Gawor z SP 153

IV. w kategorii klas III: –I miejsce 
- Julii Ślusarczyk z SP 50; I miejsce - 
Bartoszowi Wróblewskiemu z SP 153; II 
miejsce - Martynie Surówce z SP 153; III 
miejsce - Pawłowi Łysikowi z SP 153

Gratulując młodym artystom, na-
leży złożyć podziękowania nauczycie-
lom, opiekunom, i rodzicom, którzy 
ową wrażliwość na piękno symbolu 
słowa im przekazują. 

Maciej Naglicki

Dni Otwarte Magistratu to dzień, 
w którym Urząd Miasta otwiera swoje 
podwoje dla mieszkańców, odsłaniając 
przed nimi kulisy działalności kra-
kowskiego samorządu.

Tegoroczny program miał na celu 
przybliżenie zarówno jego historii jak 
i działań współczesnych. Wyekspono-
wano wiele unikatowych świadectw, 
dokumentów i urządzeń, które nale-
żą już do przeszłości. Z drugiej strony 
natomiast zaprezentowano interne-
towe serwisy miejskie i nowe usługi 
elektroniczne, umożliwiające w prosty 
i wygodny sposób załatwienie spraw 
urzędowych.

Kancelaria Prezydenta przygotowa-
ła wystawę zatytułowaną „Podziemia 

Rynku Głównego” i uchyliła drzwi do 
Gabinetu Prezydenta Miasta Krako-
wa, który można było zwiedzać, przy 
okazji oglądając wystawę „Odznaczeń 
Miejskich”.

Swoje prezentacje przygotowały 
również Dzielnice Miasta Krakowa. 
Odbywały się one w Sali Lea i Sali 
Kupieckiej. Znaleźć tu można było fo-
tografie, albumy i foldery przybliża-
jące specyfikę każdej z Dzielnic oraz 
spotkać się z jej przedstawicielami. Nie 
zabrakło oczywiście przedstawicieli  
i naszej Dzielnicy. Komisja Informacji  
i Promocji przygotowała wiele cieka-
wych materiałów dotyczących Dzielni-
cy VI i ukazujących jej niezwykły urok.

Dnie otwarte Magistratu były rów-
nież okazją do zwiedzenia Pałacu Wie-
lopolskich.

Od 22 czerwca do 25 czerwca na 
obiekcie KS Bronowianka odbywały się 
zawody międzyszkolne. Do rywalizacji 
przystąpiła młodzież pogimnazjalna, 
gimnazjalna oraz uczniowie szkół pod-
stawowych Dzielnicy VI.

Najlepsze szkoły podstawowe w kla-
syfikacji łącznej imprez sportowych or-
ganizowanych przez Radę Dzielnicy VI  
z okazji Dni Bronowic: I – Szkoła Pod-
stawowa nr 153, II – Szkoła Podstawowa 

Zawody międzyszkolne

Dni Otwarte Magistratu Zaglądając tu „służbowo” rzadko 
mamy okazję zwrócić uwagę na jego 
piękne wnętrza.

Według wstępnych szacunków kra-
kowski Magistrat odwiedziło 8 000 
osób, czyli czterokrotnie więcej niż w 
latach ubiegłych. Ilona Stus

nr 93, III – Szkoła Podstawowa nr 138.
A oto niektóre wyniki indywidualne 

w wybranych kategoriach sportowych:
TENIS STOŁOWY: KLASY IV – VI /

dziewczęta/- I Klaudia Jaśkowiec SP 153; 
II Magdalena Gołda SP 153; III Agata Bej-
ska SP 93. KLASY IV – VI /chłopcy/- I Mar-
cin Bazgier SP 153; II Tomasz Dzierżewicz 
SP 93; III Mateusz Molendowski SP 153. 
KLASY I – III /dziewczęta/- I Alicja Śliwa 
SP 153; II Agnieszka Radziszewska SP 
153; III Anna Mendecka SP 153; KLASY I 
– III /chłopcy/- I Konrad Tomasiak SP 138; 

II Bartosz Kucharski SP 153; III Jakub Ko-
rzeniak SP 138

PŁYWANIE: KLASY IV – VI /dziewczę-
ta/- I Alicja Wieczorek SP 93; II Karolina 
Morawska SP 153; III Kasia Nowosad SP 
93; KLASY IV – VI /chłopcy/- I Aleksan-
der Waligóra SP 153; II Filip Drzewiecki SP 
153; III Rafał Niewiadomski SP 93; KLASY 
I – III /dziewczęta/- I Gabriela Choczewska 
SP 153; II Alicja Śliwa SP 153; III Zuzanna 
Grzesik SP 153; KLASY I – III /chłopcy/- I 
Łukasz Kapka SP 153; II Maciej Borowicz 
SP 153; III Dominik Wilegórski SP 153.
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31 maja odbyła się VII sesja 
Rady Dzielnicy. Uczestniczyli w 
niej również radny Rady Miasta 
Krakowa – p. Wojciech Hausner 
oraz mieszkańcy Dzielnicy.

Po ustaleniu porządku obrad i 
przyjęciu protokołu z poprzedniej 
sesji skupiono się nad problemami 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Większość uchwał poddanych 
pod głosowanie dotyczyła lokali-
zacji budynków wielorodzinnych i 
zespołu handlowo-usługowego.

Negatywnie zaopiniowano bu-
dowę budynku mieszkalnego, z 
usługami i miejscami parkingowy-
mi przy ul. Jabłonkowskiej, oraz 
budowę budynków wielorodzin-
nych wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, budową dróg, parkingów 
wewnętrznych i podziemnych przy 
ul. Brzezińskiego. W pierwszym 
przypadku decyzję uzasadniono 
zbyt wysoką zabudową, brakiem 
danych dotyczących miejsc parkin-
gowych oraz faktem, że wskazana 
droga dojazdowa do inwestycji nie 
spełnia wymaganych kryteriów. W 
drugim problem był podobny. Ulica 
Brzezińskiego jest wąska i ściśle 
zabudowana. Stwarza to niewy-
starczające warunki komunika-
cyjne dla planowanego dojazdu.

Negatywnie zaopiniowano rów-
nież budowę zespołu handlowo- 

SESJA VII usługowego, który ma obejmować: 
centrum handlowe, hotel, stację 
benzynową i 3 - poziomowy par-
king. Inwestycja ma powstać przy 
ul. Radzikowskiego i ul. Armii 
Krajowej. Rażący jest brak miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia dla tego obszaru, o co Rada 
Dzielnicy wielokrotnie wniosko-
wała. Radni podkreślili, że trze-
ba pamiętać, że wybudowanie 
takiego kompleksu zdeterminuje 
w przyszłości przeznaczenie ca-
łego terenu pomiędzy ulicami: 
Radzikowskiego - Armii Krajowej 
– Katowicką. Istotny jest również 
fakt, że inwestycja nie nawiązuje 
do okolicznej zabudowy i zaburza 
„ład przestrzenny”.

Uwzględniono również liczne 
protesty mieszkańców i organizacji 
społecznych.

Pozytywnie natomiast zaopinio-
wano wnioski dotyczące kolejno: 
budowy budynku wielorodzinne-
go przy ulicy Balickiej, Filtrowej i 
przy ul.Bronowickiej – Stańczyka 
- Zapolskiej. W tym ostatnim przy-
padku Rada miała zastrzeżenia, 
co do wysokości kalenicy planowa-
nej zabudowy w stosunku do wy-
sokości sąsiednich budynków. Po-
dobnie, w przypadku ul. Balickiej 
warunkiem jest obniżenie zabudo-
wy o jedną kondygnację, co zostało 
już uzgodnione z inwestorem oraz 
zwiększenie liczby naziemnych 
miejsc postojowych.

Kolejne punkty obrad dotyczyły 
zmiany zakresu zadania prioryte-
towego na rok 2007 pn. „Organi-
zacja imprez sportowych” i aktua-
lizacji listy zadań powierzonych na 
rok 2007 w zakresie „tworzenia, 
modernizacji i utrzymania ogród-
ków jordanowskich” oraz „zieleń-
ców i skwerów wraz z małą archi-
tekturą”. Zakres zadań ma m.in. 
obejmować: sprzątanie i konser-
wację ogródków oraz zieleńców i 
skwerów, porządkowanie zieleni 
niskiej i wysokiej, uzupełnienie 
wyposażenia zabawowo sportowe-
go i nasadzeń zieleni w ogródkach 
oraz na terenie szkół i przedszkoli, 
dostawę ławek i koszy na śmieci. 
Wszystko to ma odbywać się we-
dług wskazań Dzielnicy. Ponadto 
zaplanowano: projekt i realizację 
ogródka jordanowskiego przy Mły-
nówce Królewskiej w rejonie ul. 
Wesele oraz wykonanie ogrodzenia 
rozgraniczającego boisko sportowe 
od ogródka jordanowskiego na te-
renie Szkoły Podstawowej Nr 93.

Na sesji przyjęto również re-
zygnację pana Jacka Rachwała 
z członkostwa w Komisji Polityki 
Społecznej i Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi Rady 
Dzielnicy VI Bronowice.

Po ogólnych wnioskach podsu-
mowujących Przewodniczący za-
mknął sesję VII. Kolejne sesje będą 
zwołane na dzień: 21 czerwca,  
12 lipca oraz 30 sierpnia.

Niepokój mieszkańców Bronowic 
Małych wzbudziło zaskakujące poja- 
wienie się tabliczek „Ulica Młynówka 
Królewska” w kilku miejscach. Czy  
w ślad za tym po Młynówce będą 
jeździć samochody, a wzdłuż depta-
ka staną wielorodzinne apartamen- 
towce? Brzmi to trochę jak żart, ale 

podobno 
na terenie 
Dzielnicy 
V pojawił 
się inwe- 
stor, któ- 
ry stara- 
jąc się o 
wydanie 
WZ pro- 
ponował  
w y ja z d 
na ulicę… 
Młynów- 

Z okna ratusZowej wieży

CZY MŁYNÓWKA TO ULICA?
ka. Skąd się wzięło tak absurdalne za- 
grożenie?

W 1991 roku Rada Miasta Krakowa 
dokonała zmian nazw, bądź nadała  
nazwy wielu ulicom, placom i par-
kom. Wtedy „deptakowi” ciągnącemu 
się od ulicy Grottgera nadano nazwę 
„Młynówka Królewska”, ale bez 
określenia charakteru deptaka. Błąd 
polegał na tym, że inne obiekty – poza 
Młynówką – określano, że jest to ulica, 
park, most czy też plac. Od połowy lat 
dziewięćdziesiątych ze środków Rady 
Dzielnic V i VI jest realizowany w kilku 
etapach wzdłuż Młynówki Królews-
kiej liniowy „Park Młynówka Królews-
ka” odtwarzając częściowo założenia 
dawnego XIII-wiecznego cieku wod-
nego zaopatrującego w wodę Kraków. 
I taka nazwa, „Park”, pojawiała się w 
uchwałach rad dzielnic, w dokumen-
tach różnych miejskich jednostek.

Nie wiadomo skąd i dlaczego 
pojawił się punkt adresowy Młynówka 
Królewska 2, na rogu ulicy Rzecznej. 
Ulica Młynówka Królewska w sposób 
nieuprawniony występuje w wykazie 
ulic w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Nieuprawnione było użycie nazwy ul. 
Młynówka Królewska w uchwale Rady 
Miasta Krakowa z roku 1997 w opisie 
lokalizacji ulicy św. Wojciecha. 

Ze zdziwieniem w projektach uchwał 
porządkujących sieć szkół znalazłem 
jako ulicę przynależną do obwodu szkoły 
podstawowej nr 93 i gimnazjum nr 18 
Młynówkę Królewską. Ten zapis udało 
się usunąć w drodze poprawek. Jako 
radny Miasta Krakowa przekazałem 
projekt zmiany ustalającej dla całego 
traktu od Alej do ulicy Zakliki z Mydlnik 
nazwę „Park Młynówka Królewska” do 
komisji zajmującej się nazewnictwem, 
z nadzieją, że wkrótce swoją uchwałą 
Rada Miasta Krakowa wprowadzi tę 
nazwę zgodnie z intencją wielu osób za-
troskanych ochroną dziedzictwa histo-
rycznego Bronowic Małych i Mydlnik.

Wojciech Hausnerfot. Marek Małolepszy
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

APTEKI
Balicka 14a tel.(012)638-25-48 pn.- pt.8 -20, Sb. 8-14;Balicka 18 
tel.(012) 638-64-17 pn.-pt. 8-20, sb.9-14; Balicka 18 tel.(012)638-
63-63 pn.-pt.8-20, sb.8-14; Balicka 306 tel.(012)638-46-90 pn.-
pt.8-20, sb.8-15; Bronowicka 39 tel.(012)636-75-69 pn.-pt.8-20, 
Sb.8-15; Bronowicka 73 tel.(012)637-04-40 pn.-pt.8-21, sb.8-18.

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców  
Miasta Krakowa 
 012 661-22-40

KOŚCIOŁY:
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod 

Strzechą: 16: 7, 10,12 (IX-VI, 18).
Os. Widok – św. Jana Kantego, ul. Jabłonkowska18: 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. Hema-
ra1: 7.30, 10, 12, 18.

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 odpady w godzinach 20-22.

LIPIEC w II poniedziałek miesiąca na ulicach: Zar-
zecze od J. Lea do Armii Krajowej, Drzymały, J. Lea, 
Młodej Polski, Gabrieli Zapolskiej, Przybyszewskiego. 

RADA DZIELNICY VI ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNĄ NA:  
„BRONOWICKIE WAKACJE ZE SPORTEM”

W programie m.in.: tenis stołowy, szachy, piłka nożna, ko-
szykówka, badminton.

Termin: 25.06.07 – 13.07.07; 13.08.07 – 31.08.07. Zaję-
cia odbywać się będą na terenie obiektu KS Bronowianka,  
od pn – pt. w godz. 9.00 – 14.00.

Bliższe informacje pod nr: 601 511 270; 601 069 177.

KLUB OSIEDLOWY „JORDANÓWKA” SM „WIDOK” ZAPRASZA NA: 
„LIPIEC Z JORDANÓWKĄ” - 2007
W programie m.in.: zwiedzanie kopalni srebra i sztolni w 
Tarnowskich Górach, wizyta w stadninie koni w Nielepi-
cach, Multikino, Pociąg Papieski, wycieczka w Beskid 
Żywiecki - Góra Żar, Aeroklub Krakowski w Pobiednikach 
oraz wiele innych zajęć edukacyjno-rekreacyjnych.
Zajęcia będą się odbywać od 2.07.07 do 27.07.07, codziennie 
od pn – pt.
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę w programie 
związaną z warunkami pogodowymi.

AKCJA LATO 2007 w Klubie Dziecięcym „Mydlniki”
2.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
3.07.07 - wycieczka do Ogrodu Botanicznego
4.07.07 - turniej tenisa stołowego
5.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
6.07.07 – basen w Piekarach
7.07.07 – wycieczka rowerowa do Parku Jordana
9.07.07 – warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
10.07.07 – wycieczka na Wawel
11.07.07 – rozgrywki piłki nożnej
12.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
13.07.07 – ZOO
14.07.07 – wycieczka rowerowa na Kopiec Piłsudskiego
16.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
17.07.07 – Muzeum Inżynierii Miejskiej
18.07.07 – zawody i gry zespołowe
19.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
20.07.07 – rejs statkiem po Wiśle
21.07.07 – wycieczka rowerowa do Rząski, przejażdżka konna
23.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
24.07.07 – Muzeum Mehoffera
25.07.07 – zawody w rzucie do celu
26.07.07 - warsztaty plastyczne, pracownia komputerowa
27.07.07 – Kino
28.07.07 – wycieczka rowerowa do Tenczynka
Zajęcia będą odbywać się w godz. od 9-14
Wycieczki rowerowe oraz zawody sportowe są uzależnione 
od warunków pogodowych.
Pełna odpłatność za udział dziecka w zajęciach Akcji 
wynosi 60 zł.
Zapisy pod nr (0-12) 637 97 12
Istnieje możliwość wyboru zajęć.

Informacja dla osób niepełnosprawnych: 
Od dnia 5 czerwca 2007 r. uprawnienia do bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów w granicach administracyjnych Gminy 
Miejskiej Kraków przysługiwać będą na podstawie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. 

W związku z przyjętą w dniu 25 kwietnia uchwałą Rady Mi-
asta Krakowa Nr XI/159/07 zmieniającą uchwałę Nr V/58/07 
Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe w lokalnym transporcie 
zbiorowym realizowanym na podstawie umów zawartych przez 
Gminę Miejską Kraków, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności informuje, iż od dnia 5 czerwca 2007 r. 
uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w grani-
cach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (wynikające 
z wymienionej wyżej uchwały) przysługiwać będą na podstawie 
legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie 
z symbolem przyczyny niepełnosprawności: 01 – U, 03-L, 04-O, 
05-R („białe legitymacje”). 

Wnioski w sprawie wydania legitymacji dla oso-
by niepełnosprawnej wraz z dotychczas obowiązującymi 
załącznikami przyjmowane będą w pokoju nr 01 na parterze w 
budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie w godz: pn: 
9.30 – 16.30, wt. - pt. 8.00 – 15.00; tel: 012 616 5010.

Nie będą już wydawane: 
1. „Niebieskie” legitymacje uprawniające osoby niepełno-

sprawne do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej MPK wydawane dotychczas przez Wydział Świadczeń 
Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa. Legitymacje wydane 
zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności. 

2. Roczne bilety imienne wydawane przez Gminę Miejską 
Kraków (w punktach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego S.A.). Bilety wydane na rok 2007 zachowują ważność do 
końca roku. Informacje wybrała

Alicja Gackiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu

Z CZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
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rozrywka

Hasła podane są w przypadkowej kolejności, dla ułatwienia podano  
niektóre litery

· sposób walki na morzu polegający  
na złączeniu dwóch okrętów i walki 
wręcz

· zw. organiczny używany do aroma-
tyzowania produktów spożywczych

· w nim nadają stacje
· pospolita roślina o małych, niebie-
skich kwiatach 

· rozkurczowy lek przeciwbólowy
· rzeka w Rosji, na Ukrainie i Biało-
rusi

· autor tomiku „Pod jednym dachem”
· córka Tantala
· zakładanie wsi lub miast głównie 
na prawach niemieckich

· rodzaj kanapy
· po ukąszeniu
· niewielki  las
· system połączonych rur
· bunt, powstanie zbrojne
· w kuchni włoskiej zielony sos na 
zimno

c j a

s

c j a t

m o r f y

l c j a

i w i e c

n

e

n
l i n t

c j a

c i ą g

j

e

c

j
a a

n

a

· tytuł książki Bułhakowa 
· najstarsza broń miotająca używana 
też przez uczniów

· tkanina dekoracyjna, arras
· drapieżna ryba z kąsaczowatych
· tworzenie pozorów
· przywoływanie wcześniejszych  
wydarzeń

· przyjaciel Obelixa
· podgromada kopalnych gadów
· jedna z wytwórni filmowych
· tam samochody nabierają blasku
· najbardziej oczekiwane przez  
uczniów

· Stary lub Bagatela
· wytwór wyobraźni
· dziennikarz z Interia.pl
· kreta albo Kraka
· potwierdzenie, zgoda na coś
· Baba
· kawa z reklamy
· inaczej pułk
· pełzak

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.
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XIV FESTYN BRONOWICKI
2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 50 odbył się XIV Festyn Bronowicki połączony z uroczystymi obcho-

dami 190-lecia Oświaty w Bronowicach Małych. Jak widać na zdjęciach, deszczowe niebo nie przeszkodziło 
w dobrej zabawie.

Fot. Ilona Stus
Komentarz: Magdalena Furmańska

Nie zrażeni deszczem mali aktorzy 
rozpoczynają program...

Teatr tańca “Dzieci Krakowa” Honorowi goście

Były dyrektor szkoły inż. Marek  
Kudasiewicz i wcielający się w jego 
postać Michał Setkowicz

“To już chyba kończyć pora... Ale co to?! 
Wernyhora?!”

“To są piękne okolice, to są nasze Małe 
Bronowice” - śpiewa chór

Aukcja prac “Bronowice światłem 
malowane”

Zwycięzcy licytacjiPani Maria Rydlowa, pani Zofia 
Gręplowska i pani Elżbieta Konstanty  
z rodu Rydlów i Tetmajerów

Deszcz nie przeszkodził w wystawie 
fotografii

Konkurs ciast bronowickichFanty na loterii rozeszły się jak świeże 
bułeczki!


