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Rada Dzielnicy

SESJA XLVII
XLVII Sesja Rady Dzielnicy VI odbyła się w 23 września.

XLVII/402/2010 w sprawie wstąpienia nowego radnego w skład 
Rady Dzielnicy VI Bronowice

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Grzegorza Marca, na 
wolne miejsce w Radzie Dzielnicy VI wstąpił Wojciech Hausner, który  
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa 
wybieralności, co potwierdził pisemnym oświadczeniem.

XLVII/403/2010 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji  
Edukacji Rady Dzielnicy VI Bronowice 
XLVII/404/2010 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji  
Kultury i Sztuki Rady Dzielnicy VI Bronowice

W skład obu Komisji przyjęto radnego Wojciecha Hausnera.

XLVII/405/2010 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu miesz-
kalnego

Pozytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie umowy najmu lokalu 
mieszkalnego położonego przy ul. Krzywy Zaułek.

XLVII/406/2010 w sprawie projektu planu rzeczowo - finansowego 
wydatków Dzielnicy na rok 2011

Przyjęto projekt planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2011, na kwotę 40 000 zł, przedstawiony w ogólnym 
zarysie poniżej, (szczegółowy plan znajduje się na www.dzielnica6.kra-
kow.pl i w biurze Dzielnicy VI).

składki na ubezpieczenia społeczne – 800 zł; składki na Fundusz 
Pracy – 200 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 4 200 zł; zakup materia-
łów i wyposażenia – 10 400 zł; zakup energii – 7 500 zł; zakup usług 
remontowych – 500 zł; zakup usług pozostałych – 7 400 zł; opłaty  
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
– 1 800 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo-
nii stacjonarnej – 6 400 zł; podróże służbowe krajowe – 500 zł; zakup 
materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kse-
rograficznych – 300 zł.

XLVII/407/2010 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2011 
w zakresie Programu „Bezpieczny Kraków”

W ramach zadań powierzonych na rok 2011 w zakresie Programu 
„Bezpieczny Kraków” przyjęto zadania na łączną kwotę 11 200 zł:
dofinansowanie konkursu „Prawo i my” (dla dzieci szkół podstawo-
wych i dla gimnazjów) – 4 000 zł; zakup materiałów eksploatacyj-
nych do sprzętu komputerowego – 2 000 zł, realizator: Straż Miejska;  
materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży – 1 500 zł, realizator: 
Straż Pożarna; zakup sprzętu informatycznego – 3 700 zł, realizator: 
Policja.

XLVII/408/2010 w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań po-
wierzonych na rok 2010 z zakresu prac remontowych dróg, chod-
ników i oświetlenia

Dodano nowe zadanie pn.: „Poprawa nawierzchni na przejściu po-
między ul. Wiedeńską a ul. Pamiętną” i umieszczono je na pozycji 10,  
w związku z czym zadania z dotychczasowych pozycji 10, 11, 12 przyjęły 
numerację wyższą o jedną pozycję tzn. 11, 12, 13.
Po zmianach, lista prezentuje się następująco: 1) uspokojenie ruchu 
w rejonie ulic Zielony Most, Katowicka, Tetmajera, Żeleńskiego; 2) ul. 
Tetmajera – remont chodnika, kontynuacja; 3) ul. Żeleńskiego – remont 
chodnika; 4) ul. Balicka – remont chodnika w rejonie pętli tramwajowej;  
5) ul. Balicka – remont chodnika na odcinku od ul. Wierzyńskiego do 
biblioteki; 6) ul. Zapolskiej – remont ulicy, kontynuacja; 7) ul. Przyby-
szewskiego – remont ulicy, kontynuacja; 8) ul. Młynarskiego – remont 
chodnika; 9) przebudowa drogi na działce 141/7 obr. 48 Krowodrza;  
10) poprawa nawierzchni na przejściu pomiędzy ul. Wiedeńską a ul. Pa-
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Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy VI

miętną; 11) ul. Jadwigi z Łobzowa – remont chodnika 
od przedszkola do ul. Staszczyka; 12) ul. Staszczyka 
– kompleksowy remont ulicy; 13) ul. Truszkowskiego 
– przebudowa, kontynuacja.

XLVII/409/2010 w sprawie listy rankingowej za-
dań powierzonych na rok 2011 w zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia

Przyjmuje się listę rankingową zadań powierzo-
nych na rok 2011 w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia: 1) ul. Katowicka – wyko-
nanie przejść dla pieszych zgodnie z dokumentacją;  
2) ul. Balicka boczna – przebudowa ulic wraz z odwod-
nieniem, kontynuacja; 3) ul. Balicka – remont chodni-
ka, od ul. Jabłonkowskiej do nr 37; 4) ul. Żelechow-
skiego – remont chodnika; 5) budowa chodnika na  
ul. Na Błonie od mostu na Rudawie do ul. Trawiastej;  
6) ul. Włościańska – remont chodnika; 7) ul. Tet-
majera – budowa chodnika na odcinku od ronda do  
ul. Pasternik; 8) ul. Pod Strzechą – remont chodnika;  
9) ul. Zapolskiej – remont ulicy, kontynuacja; 10)  
ul. Stróżeckiego – kompleksowy remont ulicy; 11) ul. Ra-
cheli – kompleksowy remont ulicy; 12) ul. Żeleńskiego - 

remont chodnika, kontynuacja; 13) ul. Hemara boczna  
- wykonanie nakładki asfaltowej; 14) ul. Truszkow-
skiego – przebudowa, kontynuacja.

XLVII/410/2010 w sprawie projektu przebudowy 
ul. Balickiej

Zaopiniowano pozytywnie projekt budowlany pn.: 
„Przebudowa ul. Balickiej wraz z budową kanału opa-
dowego”.

XLVII/411/2010 w sprawie zmiany na liście zadań 
powierzonych na rok 2011 w zakresie budowy  
i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem

Dodano zadanie pn.: „Budowa chodnika na ul. Za-
kliki z Mydlnik” i umieszczono na pozycji 5.

XLVII/412/2010 w sprawie zmiany tras linii auto-
busowych 144, 173, 179, 184

Radni zaopiniowali pozytywnie zmianę trasy linii 
autobusowych nr 144, 173, 179 i 184 w taki sposób, 
by wjeżdżały na wewnętrzny układ drogowy centrum 
handlowego „Bonarka City Center”.

4 października została zwołana sesja nadzwy-
czajna, na której podjęto uchwałę w sprawie wnio-
sku do Rady Miasta Krakowa, dotyczącą zmiany 
terminu wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa  
(XLVIII/413/2010). Wnioskowano o zmianę planowa-
nego terminu wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa  
z dnia 9 stycznia 2011 roku na dzień 5 grudnia br. 

Poniżej znajduje się uzasadnienie, które stanowi 
integralną część uchwały:

Możliwa jest jeszcze zmiana kalendarza wyborczego, 
wraz z przesunięciem o około jeden miesiąc terminu 
wyborów i wyznaczenie ich na dzień 5 grudnia 2010 
roku, a więc na termin planowanej drugiej tury wybo-
rów samorządowych.
Obecnie kalendarz wyborczy wyznacza rozpoczęcie 
procedury wyborczej w wyborach do Rad Dzielnic na 
dzień 12 listopada 2010 roku, czyli jeszcze przed ter-
minem wyborów samorządowych i nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby rozpoczynał się wcześniej.

Podjęcie takiej decyzji sprzyjać będzie uczestnictwu 
Krakowian w wyborach i zapewni należytą transpa-
rentność działań władz naszego Miasta.

Zadaniem władz samorządowych Krakowa, win-
no być stworzenie najkorzystniejszych dla Krakowian 
warunków do przeprowadzenia głoso-
wania, tak aby zapewnić możliwie jak 
najszerszy udział mieszkańców Miasta  
w procesie wyborczym, przeprowadze-
nie wyborów w dniu 9 stycznia 2011 
roku nie gwarantuje realizacji tej po-
winności.

W dniu 24 września br. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej podjął ustawę 
ustanawiającą dniem wolnym od pracy 
dzień 6 stycznia tj. Święto Trzech Króli.  
W roku kalendarzowym 2011 nowe 
święto przypada na czwartek, co skut-
kować będzie tym, iż niedziela wybor-
cza 9 stycznia będzie dniem kończącym 
tzw. „długi weekend”, a więc terminem 
przyjazdu z urlopów znacznej części 
mieszkańców naszego Miasta. W chwi-
li wyznaczenia przez Wysoką Radę  
daty wyborów do Rad Dzielnic, decy-
zja Sejmu RP w sprawie nowego święta 
nie była wiadoma, dlatego też istnieje  
przesłanka natury formalno-praw-
nej do podjęcia uchwały zmieniającej  
termin wyborów do Rad Dzielnic.



4

Gazeta Bronowicka
Wydarzenia

Goście składali Seniorom życzenia z okazji ich święta

Nie brakowało tematów do rozmów 

DZIEŃ SENIORA

W październiku br. roku świętowaliśmy Jubile-
usz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie. 
W pierwszym dniu, uczniowie oglądali okazjonalne 
wystawy urządzone w salach lekcyjnych, na parte-
rze. Treścią pierwszej ekspozycji była przeszłość szko-
ły, zamknięta w kronikach szkolnych i klasowych. 
Szczególnie stare fotografie budziły wiele wzruszeń. 
Następna wystawa prezentowała najpiękniejsze pra-
ce plastyczne, rysunki, obrazy, makiety. Kolejną sta-
nowiły wypracowania literackie pt.„Moja szkoła” oraz 
wrześniowy numer „Gazety Bronowickiej”. Ostatnią 
zaś stanowiły pamiątki szkolne: dawne podręczni-

ki, archiwalne zeszyty, dyplomy, odznaki wzorowego 
ucznia, temperówki na żyletkę, plansze edukacyjne, 
portrety znanych artystów, mundurki szkolne.

Część oficjalna, to wprowadzenie sztandaru szkoły, 
powitanie gości, wśród których był pierwszy dyrektor 
SP 93, prof. dr hab. Henryk Moroz oraz przedstawi-
ciele władz: z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty Anna 
Korfel-Jasińska, Małopolskie Kuratorium Oświaty 
reprezentowała Wanda Brześcińska – z-ca Dyrek-
tora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju 
Edukacji, a Dzielnicę VI – Bogdan Smok – przewod-
niczący Rady i Zarządu. Po krótkich wystąpieniach 

50 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ 

8 października br. w Klubie Osiedlowym „Jorda-
nówka”, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji 
„Dnia Seniora”. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy  
z naszej dzielnicy – członkowie Koła Nr 6 Małopol-
skiego Związku Emerytów Rencistów i Osób Niepełno-
sprawnych oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpo-
częła Przewodnicząca Koła – Maria Szwed przywitała 
zebranych oraz zaproszonych gości wśród, których 
byli: Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy 
VI i zarazem Prezes Małopolskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Osób Niepełnosprawnych – Alicja Gackie-
wicz, Bogdan Smok – Przewodniczący Rady i Zarzą-
du Dzielnicy VI, Małgorzata Jastrzębska – Kierownik 
Klubu „Jordanówka” oraz Maria Kowalczyk – socjolog 
– kierownik Domu Nr 4 MDDPS, przy ul. Sudolskiej.

Po życzeniach, które złożyła Przewodnicząca Koła 
z okazji „Dnia Seniora”, głos zabrała Pani Alicja Gac-
kiewicz. Przypomniała, że 1 października obchodzi-
my ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Zwróciła też 
uwagę na fakt, że Dni poświęcone osobom dojrzałym 
i starszym stają się coraz popularniejsze. W tym miej-
scu złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji „Dnia 
Seniora” – dużo zdrowia, optymizmu życiowego, wi-
talności i dużo pomysłów na dobrą zabawę. Oby da-

lej potwierdzała się teza, że jesień życia też może być 
piękna. Pani Prezes przedstawiła również propozycje 
jakie ma dla swoich seniorów Stowarzyszenie.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Smok, który po 
powitaniu obecnych życzył wszystkim seniorom dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim 
dużej aktywności w życiu Koła i Klubu „Jordanówka”, 
poprzez udział w różnych zajęciach, imprezach i uro-
czystościach. Wspomniał też, że planowane jest utwo-
rzenie klubu seniora dla naszych mieszkańców.

Natomiast socjolog – Maria Kowalczyk zapoznała 
zebranych z działalnością Miejskich Dziennych Do-
mów Pomocy Społecznej, przybliżyła informację o ich 
siedzibach i sposobie zapisywania się chętnych do 
uczestnictwa w spotkaniach i imprezach. 
Pani Małgorzata Jastrzębska po złożeniu serdecznych 
życzeń poinformowała zebranych, w jakich zajęciach 
w Klubie „Jordanówka„ mogą uczestniczyć senio-
rzy. Podała terminy imprez, jakie będą organizowane  
w najbliższym czasie. 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosfe-
rze przy kawie i „słodkościach”, a w swoim obiektywie 
starała się je uchwycić pani Krystyna Kordas.
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Hagia Sofia w miniaturze Na "Placu św. Piotra" w Inwałdzie 

Maciej Naglicki

Układ choreograficzny przygotowany przez uczennice SP nr 93
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szacownych gości dyrektor Szkoły Maciej Guzikow-
ski wraz z wicedyrektor Jolantą Piotrowską wrę-
czyli medale „Przyjaciela Szkoły nr 93” tym, którzy  
w minionych latach wspierali placówkę i przyczynili 
się do jej wspaniałego rozwoju. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się: Państwo Maria i Zbigniew Sabińscy oraz 
płk dypl. w st. spocz. Stanisław Balawender, prof. 
Henryk Moroz, prof. dr hab. Tomasz Szmuc, ks. Józef 
Caputa, Włodzimierz Skleniarz, Wiesław Dzimiński, 
Wanda Wiatrowska, Krystyna Kremer, Bogdan Smok, 
Alfred Rusin, Aleksandra Dziki, Stanisław Szpar, Zbi-
gniew Drożdż, Jerzy Kaczor i Ewa Broniec.

Program artystyczny prowadziły dwie konferan-
sjerki – uczennice klasy 6 "b", Agnieszka Zbudniewek 
i Julia Knapik. Otwarto go wierszem, napisanym na tę 
właśnie okoliczność przez pana Marcina Urbana, któ-
ry wygłosili: Marta Staudt, Ania Wilczek, Kasia Rata-
siewicz, Julia Kosiniak, Gabrysia Isakiewicz i Marcin 
Wieczorek. Później Dorota Konczarek, Marysia Ryska-
la, Wiktor Rożek, Dawid Matuszewski odczytali frag-
menty swoich prac literackich o szkole.

Okolicznościowa piosenka pt.”50 lat minęło” z fil-
mu pt.”Czterdziestolatek”, po drobnej zmianie tekstu 
i wprowadzeniu oryginalnego układu choreograficzne-
go wymyślonego przez wykonawczynie: Małgosię Ćwi-
klik, Julkę Knapik, Agnieszkę Zbudniewek, Dorotkę 
Konczarek, wprowadziła publiczność w lata siedem-
dziesiąte.

Następny element programu nawiązywał do patro-
na szkoły – Lucjana Rydla. To jego wesele z chłop-
ką Jadwigą Mikołajczykówną stanowiło pretekst 
do napisania dramatu pt.”Wesele” przez Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Uczniowie przygotowali 2 sceny  
z aktu I, gdzie bohaterami byli Dziennikarz i Gospo-
darz oraz Pan Młody z Panną Młodą. Wystąpili ucznio-
wie klas piątych: Wiktor Rożek, Artur Tomasik, Fi-
lip Tatoń, Kinga Różycka. W barwy „Wesela” ładnie 

Tegoroczne "Akcja Zima" i "Akcja Lato" w Klubie 
Kultury „Mydlniki” odbywały się pod patronatem Rady 
Dzielnicy VI Bronowice, jako jej zadanie priorytetowe. 
Zaowocowało to szczególnie bogatą ofertą zarówno 
zajęć stacjonarnych, jak i wyjazdowych. Szczególnym 
powodzeniem cieszyły się wycieczki do Muzeum Bajek 

w Pacanowie oraz Muzeum Miniatur w Inwałdzie. 
Zamieszczamy poniżej „mini” fotoreportaż. To co 
widzimy na zdjęciach, to właśnie światowe budowle 
w miniaturze. Dziękujemy, w imieniu uczestników, 
za umożliwienie tak atrakcyjnego spędzenia części 
wakacji.

POD PATRONATEM RADY

wkomponował się taniec „krakowiak”, odtańczony 
przez tancerzy z Teatru Tańca Dzieci Krakowa, z MDK, 
przy ul. Reymonta.
Występ zakończyła piosenka pt. „Do widzenia profeso-
rze” z repertuaru Filipinek, dedykowana zaproszonym 
gościom.

Jubileusz wsparli proboszcz parafii św. Wojcie-
cha ks. J. Caputa i księża Katecheci. Odprawili msze 
św. dla uczniów, nauczycieli, absolwentów, eme-
rytowanych pracowników szkoły, za co serdecznie 
dziękujemy. Zofia Gomoliszewska

[am]
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Sprawozdanie

Spotkanie z mieszkańcami w SP nr 153

Uroczyste otwarcie boiska w ZSB nr 1, przy ul. Szablowskiego

Ul. Kowalskiego po remoncie Nowy chodnik - ul. MłynarskiegoOgródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej

Minęły cztery lata ka-
dencji Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice, której dzięki Państwa 
zaufaniu i poparciu, miałem 
zaszczyt przewodniczyć. Dla-
tego też, czuję się zobowią-
zany złożyć Państwu za ten 
okres sprawozdanie.

Zgodnie z przyrzeczeniem, 
wszędzie tam, gdzie było to 
konieczne i zasadne lub wte-
dy, gdy Państwo zwracali się 

Ponadto w ramach listy zadań z zakresu „tworze-
nia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanow-
skich” oraz „zieleńców i skwerów wraz z małą archi-
tekturą” wykonywaliśmy: pielęgnację zieleni wysokiej 
i niskiej na terenie Dzielnicy, prace związane z nasa-
dzeniami drzew i krzewów, prace związane z bieżącym 
utrzymaniem ogródków jordanowskich, remont kapli-
czek. Ponadto doposażyliśmy Dzielnicę w nowe ławki 
i kosze na śmieci.

Przygotowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrożenie stra-
tegii dotyczącej inwestycji w zakresie infrastruktury 
sportowej przy szkołach.
Na terenie ZSB nr 1 wybudowane zostało boisko pełno-
wymiarowe o sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z 
oświetleniem, a w ZSO nr 8 powstaje kompleks sportowy 
„Orlik 2012”.
W Szkole Podstawowej nr 50 budowana jest piękna 
hala sportowa, która powinna zostać oddana do użytku  
w 2012 roku. 

Kwiatkowskiego, Szablowskiego, Sołtysa Dytmara. 
Wykonaliśmy remonty chodników i fragmenty ulic:  
G. Zapolskiej, Szlachtowskiego, Jadwigi z Łobzowa, 
Katowickiej, Przybyszewskiego, Tetmajera, Balickiej, 

do mnie z prośbą, organizowałem dla mieszkańców 
spotkania z Zarządem Dzielnicy i Radnymi, na które 
zapraszani byli przedstawiciele jednostek miejskich, 
służb mundurowych oraz Radni Miasta Krakowa.

Przewodnicząc naszej Radzie Dzielnicy VI „Bro-
nowice”, która rozdzielała skromne środki finansowe 
na poszczególne zadania powierzone i priorytetowe, 
dbałem o to, aby były one wykorzystywane w sposób 
zrównoważony, racjonalny i efektywny oraz żeby za-
bezpieczały w pełni podstawowe potrzeby wynikające 
z takich zadań jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultu-
ra, polityka społeczna, sport, transport, zdrowie, czy 
chociażby utrzymanie zieleni.

W tej kadencji szczególny nacisk kładliśmy na mo-
dernizację starych i budowę nowych ogródków jorda-
nowskich: Młynówka Królewska, rejon Amfiteatru na 
os. Widok, Tetmajera, na terenie przedszkoli i szkół.

Mając do dyspozycji skromne środki finansowe 
przeznaczane corocznie na budowę, modernizację 
dróg i chodników staraliśmy się jak tylko to jest moż-
liwe nadrabiać ogromne zaległości w tej dziedzinie.
Kompleksowo wyremontowaliśmy następujące  
ulice: Drzymały, Piwnika Ponurego, Kowalskiego, 

Szanowni Państwo
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Sprawozdanie

I Dzielnicowy Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych

I Korowód Bronowicki na Rynku

Grób Nieznanego Żołnierza, uroczyste obchody 3 Maja

innych organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych 
z naszej Dzielnicy.

Do moich codziennych obowiązków należało orga-
nizowanie pracy biura Rady Dzielnicy i Zarządu oraz  
poszczególnych Komisji. 

Szczególnie cennym dla mnie był przywilej i za-
szczyt reprezentowania Rady Dzielnicy VI Bronowice  
i naszych mieszkańców, podczas uroczystości pań-
stwowych, samorządowych oraz wszelkich imprez 
szkolnych, kulturalnych, sportowych i charytatyw-
nych. 

Dla zachowania ładu przestrzennego w naszej 
dzielnicy, a w szczególności jej walorów historycznych 
i przyrodniczych, udało nam się wymusić na władzach 
Miasta Krakowa, przystąpienie do opracowania planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Bronowic Ma-
łych, a jesteśmy w trakcie walki o opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego dla szlaku space-
rowego „Młynówka Królewska”. 

Zacieśniliśmy współpracę z Policją i Strażą Miej-
ską, dążąc do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa  
w naszej dzielnicy, między innymi poprzez szybki  
przepływ informacji, prewencję, realizację programów 
dla dzieci i młodzieży, dotyczących unikania zagro-
żeń oraz udział służb mundurowych w spotkaniach 
z mieszkańcami.

Rozpoczęliśmy inwestycję na terenie Os. Widok, 
która stworzy jeszcze w tym roku realne perspekty-
wy dla rozpoczęcia działalności Klubu Seniora oraz 

Mając nadzieję, że dostrzegli Państwo dynami-
kę w naszych działaniach, dziękuję za życzliwość.  
Dziękuję także za słowa krytyki i cenne uwagi, które 
przyczyniły się do rozwiązania wielu trudnych spraw. 

Szczegółowe sprawozdania za lata 2007-2009 
znajdą Państwo na stronie www.bogdansmok.pl 

Bogdan Smok
Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy VI Bronowice

Jabłonkowskiej, Włościańskiej, Godlewskiego, Pod 
Strzechą, Na Błonie, Rydla, Zarzecze, Na Nowinach, 
Wójcickiego.
Przygotowane zostały projekty przebudowy takich ulic 
jak: Sewera, Ks. Truszkowskiego, skrzyżowanie Rydla 
i Bronowickiej - koncepcja.
Wykonaliśmy także koncepcję przebudowy ulic wraz  
z drogami wewnętrznymi, na odcinku od ul. Brono-
wickiej do ul. Jadwigi z Łobzowa.
Wykonano Oświetlenie przy ulicach: Bandtkiego, Zło-
ty Róg i Wieniawy – Długoszowskiego.
W zakresie remontów gimnazjów, szkół podstawo-
wych i przedszkoli priorytet miały prace remontowe 
kuchni, mające na celu dostosowania ich do wymo-
gów HACCP, sanitariatów, wymiana stolarki okiennej, 
remonty dachów, sal gimnastycznych i ogrodzeń.

Wprowadziliśmy zasadę dotyczącą stałego, corocz-
nego dofinansowania szkół w zakresie zakupu książek 
do bibliotek szkolnych, sprzętu sportowego oraz kon-
kursów i uroczystości szkolnych. W zakresie kultury 
zabezpieczaliśmy środki finansowe na przeglądy ar-
tystyczne. Wymienię tylko Dzielnicowy Konkurs Re-
cytatorski dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych pn. 
„Brzechwałki” oraz Przegląd Teatrzyków Przedszkol-
nych i Szkolnych. 
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CZY SĄ NAM POTRZEBNE 
RADY DZIELNIC

Z niepokojem obserwuję zmasowaną nagonkę 
na Rady Dzielnic, zarówno przez niektórych radnych 
miejskich, jak i urzędników. Czytając artykuły w na-
szych dziennikach zauważyłam, jak powierzchownie 
są te sprawy przedstawiane i jak wiele złego robią 
nam wszystkim.

Postanowiłam więc napisać tę parę słów, bez prze-
krzykiwania się pomiędzy stronami, jakiegoś dziwne-
go konfliktu.

Zarzucanie komukolwiek próby upolitycznienia 
Rad Dzielnic jest dla mnie absurdalne. Radni dziel-
nicowi, jako jedyni, są wybierani w okręgach jedno-
mandatowych. Kolejność na listach jest alfabetyczna,  
a nie z nadania partii. Trudno więc o bardziej demo-
kratyczne wybory. Możemy wybierać sąsiada, lokalne-
go lidera, społecznika. Kogoś kogo znamy, kogo darzy-
my zaufaniem, o kim wiemy że zadba o nasze interesy. 
Nie powinno mieć znaczenia, czy jest członkiem jakiejś 
partii, choć oczywiście nie widzę w tym nic złego.

Nieustannie słyszę, że w większości Dzielnic rzą-
dzi Platforma Obywatelska. Jest to przedstawiane 
jako zło, z którym trzeba walczyć, nie jest to nato-
miast zgodne z prawdą. Cóż bowiem z tego, że prze-
wodniczący jest z PO, skoro większość radnych jest z 
innych partii, bądź niezależna. Bez zgody tej reszty, 
przewodniczący nie mógłby nic zdziałać, tu liczy się 
zdanie większości.

Radny Osmenda, jeden z pomysłodawców likwi-
dacji Rad Dzielnic, zapomina, że sam kandydował do 
Rady Dzielnicy VI, został radnym, przyszedł kilka razy 
i tyle go widzieliśmy, jest bowiem również radnym 
miejskim. Przez cztery lata blokował miejsce komuś, 
kto może chciałby pracować. Nie brał wprawdzie die-
ty, ale również nic nie robił dla mieszkańców, dzięki 
których głosom został wybrany. Brał natomiast sporą 
dietę radnego Rady Miasta, a jakoś nie mogę sobie 
przypomnieć, co zrobił dobrego dla naszej Dzielnicy, 
przez te cztery lata. 

Zadaję sobie również pytanie, po co kandydował do 
Rady Dzielnicy, skoro uważa, że są one bezużyteczne? 

Nie wiem, na jakiej podstawie tak twierdzi, gdyż nie 
miał okazji zapoznać się z jej pracą, był bowiem rad-
nym wirtualnym.

W jednej z wypowiedzi do prasy, radny Osmen-
da, z rozbrajającą szczerością wyznał, że planowano 
termin wyborów do Rad Dzielnic na 25 grudnia lub  
2 stycznia. Wszystko po to, aby udowodnić niską fre-
kwencją wyborczą, że Rady Dzielnic nie są potrzeb-
ne. Wybrana data, 9 stycznia, też nie jest dobra, gdyż  
6 stycznia jest dniem wolnym od pracy, co tworzy tzw. 
„długi weekend” i ryzyko niskiej frekwencji.

No cóż, pan Osmenda pewnie znowu będzie kandy-
dował w tych wyborach…

Przez ostatnie cztery lata, nabrałam przekonania, 
że instytucja Rad Dzielnic jest bardzo potrzebna. Na-
leży tylko zwiększyć ich kompetencje, bo przecież licz-
ba mieszkańców w Dzielnicach przekracza znacznie 
liczbę mieszkańców przeciętnej polskiej gminy. Trud-
no zatem uznać, że radni miejscy wystarczą, aby roz-
wiązywać doraźne problemy mieszkańców. Zresztą, 
oni wcale się do tego nie garną. Tylko nieliczni rad-
ni, sumiennie pełnią dyżury i robią coś pożytecznego. 
Najczęściej piszą interpelację do Prezydenta i na tym 
koniec. Znany mi jest również przypadek nieznajo-
mości przez radnego Rady Miasta, wybranego z na-
szej Dzielnicy, lokalizacji jednej z ważnych ulic w jego 
okręgu. 

Bez Rad Dzielnic nie można mówić o społeczeń-
stwie obywatelskim i o pełnej demokracji.

Następną, rozdmuchiwaną sprawą są diety (a nie 
jak mylnie pisano wynagrodzenia) i ich wysokość. 
Można się zastanawiać, czy wysokość diety przewod-
niczącego lub jego zastępcy, nie powinna być obni-
żona. Na pewno trzeba pomyśleć nad rozwiązaniem 
prowadzącym do większego zróżnicowania diet mię-
dzy szeregowymi radnymi, uzależniając ich wysokość 
faktyczną pracą i zaangażowaniem.

Dla przykładu: ponad połowa mojej diety rekom-
pensuje koszty paliwa do mojego samochodu, koszty 
rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, koszty 

biletów komunikacji miejskiej. Natomiast ilość 
czasu jaki poświęcam na prace związane z 
działalnością Rady to ok. pół etatu. Mieszkań-
cy, którzy mnie znają wiedzą, że często bywam 
w terenie, spotykam się z ludźmi, prowadzę 
interwencje, odbiory i tym podobne. Do tego 
posiedzenia Zarządu, komisje, sesje, dyżury. 

Dlatego stwierdzenie jednego z radnych 
Rady Miasta, że radni dzielnicowi zrobi-
li sobie stałe źródło dochodów ze sprawo-
wania tej funkcji, jest zarówno śmieszne,  
jak i obraźliwe.

Osobiście, jestem zwolennikiem radykal-
nych zmian. Na początek zarówno radni dziel-
nicowi, jak i miejscy powinni zostać pozba-
wieni diet. W szczególności zaś radni miejscy, 
gdyż bycie radnym Miasta samo w sobie jest 
zaszczytem i nie musi być podpierane gratyfi-
kacjami finansowymi. Bardzo jestem ciekawa, 
jak zaciekła wtedy, byłaby walka o „jedynki” 
na partyjnych listach. Moglibyśmy mieć nie-
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Ewa Nowak 
członek Zarządu

Małgorzata Jedlikowska

Sport
stety problem, ze znalezieniem chętnych na tę funk-
cję. Dałoby to jednak rewelacyjne efekty. Radnymi 
zostawaliby ludzie, którzy potrafią zarządzać mia-
stem, bo mądrze zarządzając swoim życiem, osiągnęli 
w nim dużo, a teraz chcą pełnić zaszczytną funkcję  
i realizować się społecznie. Nie dla pieniędzy, tylko dla 
satysfakcji i dla dobra innych. 

Na razie jednak nie widzę na to szans. Pozostaje 
mi więc zaapelować do mieszkańców, aby szczególną 
uwagę skupili na wyborach do Rady Dzielnicy, bo tak 
naprawdę, to tylko w tych wyborach możemy zadecy-
dować, kto będzie nas reprezentował w lokalnym sa-
morządzie. Niech każdy, z pełnym przekonaniem odda 
głos, a potem rozlicza swojego radnego z danych obiet-
nic. Nie dajmy sobie wmówić tych wszystkich bzdur, 
jakimi faszerują nas niektórzy radni miejscy. Właśnie 
ci radni, którzy pozbawieni mandatu mają perspek-
tywę szukania pracy w „pośredniaku”. Dlatego zrobią 
wszystko, by wmówić ludziom, że walczą o oszczęd-
ności i dlatego chcą zlikwidować Rady Dzielnic. Oni 
walczą o swoje pieniądze i o swoje przywileje. Nie tak 

dawno walczyli o możliwość prawie darmowego parko-
wania w strefie, mając tak wysokie diety. Cóż państwo 
Radni, a może by tak jeździć tramwajami? Przecież 
mieszkańcom wmawiacie, że nasz transport miejski 
jest rewelacyjny i robicie wszystko, by utrudnić życie 
kierowcom prywatnych samochodów.

Na szczęście, tylko część radnych Rady Miasta jest 
zwolennikiem likwidacji Rad Dzielnic, to część, która 
pracuje źle, bądź wcale. Dla radnych tych, skutecz-
ność niektórych radnych dzielnic jest zagrożeniem, 
obnaża bowiem ich brak kompetencji i nieumiejętność 
skutecznego działania. 

Jestem przekonana, że dobrze funkcjonujące Rady 
Dzielnic przynoszą więcej oszczędności finansom mia-
sta niż wynosi koszt ich funkcjonowania.

Dlatego też, bez względu na wszystko, serdecznie 
namawiam do wzięcia udziału, właśnie, w tych wy-
borach, bo to ostatnia możliwość posiadania, choć  
w pewnym stopniu, wpływu na zmianę otaczającej 
nas rzeczywistości.

22 września 2010 r. w hali sportowej Centrum 
Com Com Zone odbyła się pod Patronatem Prezy-
denta Miasta Krakowa Krakowska Gala Sportu Mło-
dzieżowego. Była ona podsumowaniem całorocznego 
współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich. Na Galę zostali 
zaproszeni przedstawiciele szkół, które zajęły najlep-
sze miejsca w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
obejmującej rywalizację dziewcząt i chłopców w kil-
kunastu dyscyplinach sportowych.

W gronie wyróżnionych szkół znalazła się, już po 
raz szósty, Szkoła Podstawowa nr 153, która w kwa-
lifikacji generalnej Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 
w roku szkolnym 2009/2010 zajęła II miejsce. Dziew-
częta z tej szkoły były najlepsze w Krakowie, a chłop-
cy uplasowali się na V miejscu.

Dziewczęta wywalczyły Mistrzostwo Krakowa w 
zawodach grup tanecznych „Cheerleaders” oraz w te-
nisie stołowym drużynowym. W badmintonie druży-
nowym, piłce nożnej i narciarstwie alpejskim druży-
nowym zdobyły wicemistrzostwo Krakowa. W czwór-
boju lekkoatletycznym uplasowały się na III miejscu.

Chłopcy zostali wicemistrzami Krakowa w tenisie 
stołowym drużynowym.

W XX Biegu Samorządowym dziewczęta i chłopcy 
wywalczyli III lokatę w klasyfikacji drużynowej szkół. 
Reprezentanci Szkoły nr 153, wysokie miejsca w Mi-
strzostwach Krakowa, zdobyli również w pływaniu 
sztafetowym dziewcząt i chłopców (V miejsce), piłce 
nożnej halowej dziewcząt (V miejsce), biegach sztafe-
towych dziewcząt (VI miejsce), narciarstwie alpejskim 
drużynowym chłopców (VI miejsce), badmintonie 
drużynowym chłopców (VI miejsce) i drużynowych 
zawodach szachowych dziewcząt (VIII miejsce).

W konkurencjach indywidualnych medalowe 
miejsca w Mistrzostwach Krakowa wywalczyli: Ba-
rańska Karolina – I miejsce w biegach przełajowych, 
Knyszewska Paulina – I miejsce w tenisie stołowym, 
Kucharski Bartosz – II miejsce w tenisie stołowym, 
Malota Natalia – II miejsce w  narciarstwie alpejskim 
dziewcząt starszych, Tarczyńska Julia – II miejsce  

w narciarstwie alpejskim dziewcząt młodszych, Śliwa 
Alicja – III miejsce w tenisie stołowym.

Uczniowie SP 153 odnotowali znaczące sukcesy 
także w Mistrzostwach Małopolski. Najlepsze były te-
nisistki stołowe Knyszewska Paulina i Śliwa Alicja. 
W drużynowym turnieju tenisa stołowego wywalczyły 
Mistrzostwo Małopolski. W turnieju indywidualnym, 
Barańska Karolina zajęła V miejsce w biegach przeła-
jowych, a Kucharski Bartosz VIII miejsce w turnieju 
tenisa stołowego.

Za osiągnięcia sportowe w Krakowskiej Olimpia-
dzie Młodzieży uczniowie SP 153 zostali nagrodzeni 
okolicznościowymi pucharami, a dyrekcja szkoły sta-
tuetką z podziękowaniem za dotychczasową współ-
pracę oraz wspieranie inicjatyw sportowych w upo-
wszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 

Podczas Gali Sportu, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI 
odebrał Puchar Prezydenta Miasta Krakowa za zwycięstwo w szta-
fecie, w rywalizacji Rad Dzielnic w kolejnej edycji Biegów Samo-
rządowych, które odbyły się w czerwcu na Błoniach Krakowskich. 
Zgodnie z regulaminem w sztafecie Dzielnicy biegli: Bogdan Smok – 
przewodniczący Rady i Zarządu oraz Artur Śliwa – członek Zarządu 
oraz Piotr Socha i Sabina Żołdak.
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102

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

KLUB KULTURY "MYDLNIKI" 
ZAPRASZA NA:

BEZPŁATNE BADANIA 
PROFILAKTYCZNE

„ŚPIEWAJMY RAZEM  
ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ”

Dnia 11 listopada 2010 r. serdecznie zapraszamy do uczczenia święta 
poprzez wspólne śpiewanie. 

Uroczystość rozpoczynamy w parafii Św. Antoniego w Bronowicach Małych 
o godz. 18.00 mszą św. w intencji naszej Ojczyzny. Po mszy św. odbędzie 
się śpiewanie pieśni niepodległościowych i żołnierskich. Zachęci nas chór 

szkolny SP 50, chór parafii Św. Antoniego oraz chór żeński. 

6 listopada /sobota/ godz. 19:00
Inauguracja cyklu koncertów „Muzyka Marcina Słowika” - w programie 

koncert „Grupa Memory Clear i jej goście”. 

11 listopada /czwartek/ godz. 10:15
Środowiskowy poranek patriotyczny pod hasłem „Uczymy się wolności” 
z udziałem: chóru Schola Cantorum Mydlnicensis, Koła Teatralnego SP138, 

historyków, politologów oraz przedstawicieli samorządu,  
prowadzenie Wojciech Habela i Maciej Naglicki. 

wstęp wolny

21 listopada /niedziela/ godz. 11:30
II spotkanie w Weekendowych Porankach dla Najmłodszych: spektakl Grupy 

Teatralnej „Pryzmat” pt.: ”Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.”.
wstęp 5zł

Rada Dzielnicy VI Bronowice
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”  

- Klub Kultury „Mydlniki”
Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe  

„Pro Edukatione”
ogłaszają:

FESTIWAL ARTYSTYCZNY TWÓRCÓW I GRUP 
INTEGRACYJNYCH "FATIGI ‘2010"

Celem Festiwalu jest: popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, 
stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom 
działającym w różnych środowiskach wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, 
konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych, wyszukiwanie 
twórców szczególnie uzdolnionych oraz pogłębienie procesów właściwych 
idei integracji wokół partnerstwa w sztucei promowanie nowoczesnego 
humanistycznego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Festiwal zakłada daleko idącą interdyscyplinarność. Tak więc, przewiduje 
części: literacką i dziennikarską, plastyczną, muzyczną, teatralną, taneczną  
(w tym taniec integracyjny) oraz filmową.

KONKURS „ INSPIRACJA DZIEŁEM SZTUKI”
Celem Konkursu jest: kształtowanie wśród uczestników konkursu 
emocjonalnego stosunku do dzieł sztuki z różnych dziedzin twórczości: 
malarstwa, rzeźby, rysunku, muzyki, architektury, teatru, filmu, fotografii, 
poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów świata oraz 
poszukiwanie inspiracji plastycznych w świecie sztuki, a także propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

Regulamin i szczegółowe informacje o festiwalu i konkursie dostępne są na stronie 
www.dzielnica6.krakow.pl i www.dworek.krakow.pl/kluby-kultury

Nazwa Oferenta Telefon Adres

NZOZ COR VITA S.C. (12) 429-35-35 
(12) 429-36-63 ul. Kościuszki 35

Szpital Miejski Specjalistyczny  
im. G. Narutowicza

(12) 257-84-18 
(12) 257-84-84 ul. Prądnicka 35-37

S.C.D.Z. "MEDICINA" 
Sp. z o.o. (12) 267-01-55 ul. Barska 12

UJASTEK Centrum Medyczne (12) 683-39-42 ul. Ujastek 3

Program prewencji raka prostaty skierowany do mężczyzn, mieszkańców 
Miasta Krakowa powyżej 50 roku życia. W ramach programu przewidziane jest 
badanie PSA oraz ewentualnie badanie USG z biopsją.

Nazwa Oferenta Telefon Adres

Szpital Uniwersytecki (12) 424-80-54 ul. Kopernika 40

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. G. Narutowicza (12) 257-84-18 ul. Prądnicka 35-37

S.C.D.Z. "MEDICINA"  
Sp. z o.o. (12) 267-01-55 ul. Barska 12

Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego skierowany dla miesz-
kańców Miasta Krakowa w wieku pomiędzy 50 a 65 rokiem życia niepodających 
żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ponadto dla osób z grupy 
podwyższonego ryzyka raka jelita grubego, w tym: z chorobą nowotworową w naj-
bliższej rodzinie, z udokumentowaną polipowatością jelita, także z polipowatością 
rodzinną, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, prze-
wlekłych stanów zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajonego krwawienia  
z przewodu pokarmowego.

Nazwa Oferenta Telefon Adres

Scanmed Multimedis Sp. z o.o. (12) 631 94 20
(12) 256 33 47 ul. Podgórska 36

NZOZ "Scanmed Strefa 
Medyczna Universum"

(12) 412 36 93
(12) 629 88 00

ul. Armii Krajowej 5

NZOZ "Scanmed Strefa 
Medyczna Universum"

(12) 412 36 93
(12) 629 88 00 ul. Gronostajowa 7

NZOZ "Scanmed Strefa 
Medyczna Universum" 

(12) 412 36 93
(12) 629 88 00 ul. Rakowicka 16

MDK Spółka z o.o. NZOZ  
"Gabinet Lekarza Rodzinnego" 

(12) 429 90 29
(12) 429 76 01 ul. Kamedulska 70

NZOZ "Praktyka Lekarza 
Rodzinnego" (12) 264 92 78 ul. Inicjatywy 

Lokalnej 5

NZOZ "Lekarze Rodzinni 
- Praktyka Grupowa" s.c.

(12) 262 96 96
(12) 353 88 48

ul. Bociana 4D

NZOZ "Lekarze Rodzinni 
- Praktyka Grupowa" s.c.

(12) 262 96 96
(12) 656 14 74 ul. Stoczniowców 7

NZOZ Przychodnia Zdrowia 
Rodziny s.c. 

(12) 420 50 45
(12) 665 42 85

Al. 29-ego Listopada 
178 A

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej dla mieszkań-
ców Miasta Krakowa po 65 roku życia. W ramach programu przewidziano wykona-
nie badania lekarskiego wraz z wywiadem oraz wykonanie szczepienia przeciwko 
grypie przez lekarza lub pielęgniarkę.

Stan na dzień 12 października 2010 roku

(12) 424-80-
54
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Rozrywka

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

 
  

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. Ilona Stus

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) specjalista od chorób żołądka
5) jeden ze znaków zodiaku
8) w starożytności jedno z najpotężniejszych 

miast-państw Sumeru
11) drwina, sarkazm
12) niebezpieczny w rzece
13) most nad drogą komunikacyjną
17) rośliny których ciało jest zróżnicowane 

na korzeń, łodygę i liście
18) boisko otoczone trybunami
20) grzejnik centralnego ogrzewania
21) zajęcie państwa przez inny kraj
26) np. historyczny, szkic, opis
28) wyspa Odyseusza
29) podana w watach
30) linia styku nieba z ziemią
31) hazardowa gra losowa
33) gaz kojarzący się z dziurą
35) ptak wodny
36) gruby koc w kratę
37) zniewaga
40) mała Emilia
42) zielona żabka nadrzewna
44) resztka materiału
46) oskarżenia lub łaski
48) człowiek spokojny i opanowany
49) nie występuje w wierszu białym
51) norma ogólnie przyjęta
52) australijski nielot
53) ryba jak rzeka
54) stragan na bazarze
55) błędna zagrywka w tenisie
56) dowód z pralni

57) Lubaszenko junior
59) odcień czerwieni
60) alternatywna nazwa służąca do identyfikacji obiektów 

PIONOWO:
2) ścisk np. w tramwaju
3) pas do kimona
4) sofa
6) podłużny wykop wzdłuż drogi
7) mała jama
8) strome zbocze skalne
9) zbiór mitów o bogach i bohaterach
10) papuga z czubem
14) ruchliwa w mieście
15) barwa, odcień
16) cechuje erudytę
19) koma, śpiączka
22) kuloodporne wdzianko
23) wonne substancje
24) na sabat leciała na miotle
25) trucizna z kryminałów
27) podwodny radar
32) ciężka na ugorze
34) np. hamulcowe lub lego
38) poczucie piękna
39) przyciąganie ziemskie
41) tajniki
43) materia ażurowa wzorzysta
45) francuska plantacja
47) najdroższe grzyby
50) na niej cena
51) manekin
58) "sławne" mydełko
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Zdjęcie grupowe po zakończonej licytacji

Turniej piłki siatkowej Puchar wręczył zawodniczkom sam Timur

Pokaz Karate Shinkyokushin

Robert Mikulski

DAR SERCA
W dniach 2-3 października na terenie Klubu Sportowego „Bronowianka”, pod patronatem Rady Dzielnicy 

VI Bronowice i TOPR, odbyła się impreza charytatywna dla Jana Tybora vel Timur, zawodowego ratownika 
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, instruktora narciarstwa, taternictwa i alpinizmu, prze-
wodnika międzynarodowego IVBV, reprezentanta Polski w ski-alpinizmie. 

W listopadzie 2008 roku przeszedł skomplikowaną operację usunięcia guza mózgu. Powikłania operacyjne 
spowodowały połowiczny niedowład i duże zaburzenia mowy. Tym bardziej doceniliśmy, jego obecność na im-
prezie charytatywnej. Mimo trudności i dzięki pomocy przyjaciół był z nami.

Spotkaniu towarzyszyły liczne rozgrywki sportowe. W turnieju piłki siatkowej zmierzyły się drużyny Bro-
nowianki, Wisły i Salosu. Nasze siatkarki pokonały obie drużyny i zdobyły Puchar Janka Tybora, ratownika 
TOPR. W przerwie pomiędzy meczami siatkówki, sensei Roman Kęska, sensei Wiesław Marciniak, sensei Syl-
wia Kozub oraz sensei Przemysław Kilarski przygotowali pokaz Karate Shinkyokushin.

Atrakcji nie zabrakło również dla najmłodszych – mogli kibicować swoim kolegom podczas zawodów pły-
wackich. Na każde dziecko czekał mały upominek w postaci płyty DVD i ciastek upieczonych przez uczniów 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, z inicjatywy dyrektor – Marty Niebielskiej, natomiast dla 
dorosłych firma Bielenda ufundowała naturalne kosmetyki.

Za każdą kwotę, przekazaną na rzecz Timura, uczestnicy otrzymywali różnego rodzaju prezenty: specjalnie 
wykonane na tę okazję gliniane dzwonki, kosmetyki, książki, akcesoria biurowe. Jednak głównym punktem 
programu, była aukcja charytatywna, na której wylicytować można było m.in.: okazjonalne wielkoformatowe 
zdjęcie Tatr wykonane przez Pawła Jaroszewskiego, rękawice mistrza Muay Thai Aeg’a Pracha Somchan’a  
i wiele innych ciekawych przedmiotów. 

W akcję włączyła się również Szkoła Podstawowa nr 153, która zorganizowała zbiórkę pieniędzy „Grosz do 
grosza”. Dla zwycięskiej klasy czekał odtwarzacz DVD i pamiątkowy dzwonek. Łącznie szkoła uzbierała 68 kg 
jednogroszówek.

Całość pieniędzy, którą udało się uzbierać podczas akcji, tj. 10 000 zł zostanie przeznaczona na rehabilita-
cję Janka. Zebrana kwota, to ogromny „Dar serca dla Timura”, za który organizatorzy imprezy pragną wszyst-
kim podziękować. 


