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XLIII
SESJA RADY
DZIELNICY VI

Uchwały podjęte na XLIII Sesji 
Rady Dzielnicy VI, która odbyła się 15 
maja br.:
Uchwała nr XLIII/349/2014
w sprawie zmiany zakresu rzeczowe-
go zadania powierzonego na rok 2014,  
w zakresie budowy, modernizacji, prac 
remontowych osiedlowej i szkolnej in-
frastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
Zmieniono zakres rzeczowy zadania 
pn.: „Zakup kontenerów szatniowych 
dla Klubu Sportowego Bronowianka 
na zadanie: „Wykonanie zadaszenia 
trybuny zewnętrznej w Klubie Sporto-
wym Bronowianka (wykonanie pro-
jektu dokumentacji technicznej wraz  
z realizacją zadania)”. Kwota 31 200 zł 
pozostała bez zmian.
Uchwała nr XLIII/350/2014
w sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji: „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych – każ-
dy z częścią usługową i garażem pod-
ziemnym, budowa miejsc postojowych, 
dojść pieszych, dojazdów i infrastruk-
tury technicznej – na działkach nr 
570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 571/1, 
571/2, 575/1, 575/2, 570/2 i 782/2 
obr. 2 Krowodrza wraz ze zjazdem  
z ulicy Juliusza Lea – na dz. nr 570/2  
i 782/2 obr. 2 Krowodrza w Krakowie”. 
Radni negatywnie zaopiniowali wyżej 
wymienione zamierzenie inwestycyj-
ne z uwagi na zbyt wysoką zabudowę 
nie nawiązującą wysokością do sąsied-
nich budynków położonych po stronie 
zachodniej i wschodniej ulicy, których 
wysokość nie przekracza IV kondy-
gnacji, a w szczególności do budynków 
jednorodzinnych o niskiej zabudowie 
zlokalizowanych po stronie północ-
nej (ul. Zarzecze) i północno-wschod-
niej (ul. Włościańska) oraz na fakt, że  
w opisie inwestycji nie przewidziano 
powierzchni biologicznie czynnej. Cała 
powierzchnia terenu przeznaczona jest 
pod budynki, drogi dojazdowe i par-
king naziemny.
Uchwała nr XLIII/351/2014 
w sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji pn.: „Budowa budynku biu-
rowo-usługowo-handlowego z garażem 
podziemnym i budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z częścią usługową  
i garażem podziemnym, budowa 
miejsc postojowych, dojść pieszych, 
dojazdów i infrastruktury technicz-
nej – na działkach nr 570/5, 570/6, 
570/7, 570/8, 571/1, 571/2, 575/1, 
575/2, 570/2 i 782/2 obr. 2 Krowo-
drza wraz ze zjazdem z ulicy Juliusza 
Lea – na dz. nr 570/2 i 782/2 obr. 2 
Krowodrza w Krakowie”. To zamierze-
nie inwestycyjnie radni również zaopi-
niowali negatywnie z podobnych przy-
czyn jak inwestycję, o której była mowa 
w uchwale nr XLIII/350/2014.
Uchwała nr XLIII/352/2014
w sprawie warunków zabudowy dla 
inwestycji pn.: „Budowa budynku han-
dlowego wraz z parkingiem podziem-
nym, częściowo zadaszonym bryłą 
budynku oraz naziemnymi miejscami 
postojowymi wraz z infrastrukturą 
techniczną i zjazdem na działkach nr 
257, 258, 262, 278 obr. 2 Krowodrza 
przy ul. Zapolskiej w Krakowie”. To 
zamierzenie inwestycyjne radni zaopi-
niowali negatywnie ze względu na nie-
wydolny układ komunikacyjny w tym 
rejonie, który nie będzie w stanie przy-
jąć wzmożonego ruchu samochodo-
wego wygenerowanego przez klientów 
„budynku handlowego” o bardzo dużej 
powierzchni oraz daleko idącą zmia-
ną charakteru zabudowy tego obszaru  
z budynków jednorodzinnych i wielo-
rodzinnych o niskiej intensywności za-
budowy na funkcję usługową wielkopo-
wierzchniową, która stanie się bardzo 
uciążliwa dla mieszkańców nierucho-
mości graniczących z planowaną inwe-
stycją. Argumentem przeciw, podob-
nie jak w poprzednich przypadkach, 
była również zbyt mała powierzchnia 
biologicznie czynna, przewidziana we 
wniosku, w stosunku do proponowanej 
powierzchni zabudowy, dróg dojazdo-
wych i miejsc parkingowych.
Uchwała nr XLIII/353/2014 
w sprawie warunków zabudowy dla in-
westycji pn.: „Budowa zespołu trzech 
budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych (po trzy segmenty każdy) wraz  
z garażem podziemnym, zagospoda-
rowaniem terenu, infrastrukturą tech-
niczną i drogową na części działek nr 
821/5 oraz 821/11 obr. 2 Krowodrza 
przy ul. Stańczyka w Krakowie – III 
Etap Salwator City (12 budynków)”. To 
zamierzenie inwestycyjnie radni zaopi-
niowali pozytywnie.
Uchwała nr XLIII/354/2014 
w sprawie zbycia części działki nr 

160/4 (oznaczonej jako działki nr 
160/B oraz 160/C) obr. 40 Krowodrza 
przy ul. Włodzimierza Tetmajera celem 
poprawy warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, składają-
cej się z działek nr 330 oraz 124/12, 
przy ul. Tetmajera. Radni pozytywnie 
zaopiniowali zbycie działki.
Uchwała nr XLIII/355/2014 
w sprawie delegowania członków Rady 
Dzielnicy VI Bronowice do prac w ko-
misjach powołanych przez jednostki 
miejskie w okresie od 1 czerwca  do 30 
czerwca 2014 r. Wydelegowano niżej 
wymienionych członków Rady Dziel-
nicy VI Bronowice: Wojciech Borkow-
ski, Jacek Domański, Krzysztof Duda, 
Marcin Dzierżak, Alicja Gackiewicz, 
Waldemar Janusz, Andrzej Kędzior, 
Jerzy Kopacz, Adam Kozik, Marcin Ku-
charczyk, Elżbieta Maj, Maria Niem-
czuk, Bogdan Nowak, Ewa Nowak, 
Agata Pasionek-Sacha, Łukasz Quiri-
ni-Popławski, Małgorzata Sroczyńska, 
Stefan Suliński, Artur Śliwa, Łukasz 
Wyrobiec.
Uchwała nr XLIII/356/2014
w sprawie korekty uchwały nr 
XLI/342/2014 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 10 kwietnia br. w sprawie 
korekty uchwały nr XXII/210/2012 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 25 
października 2012 r., w sprawie wnio-
sku do Prezydenta Miasta Krakowa do-
tyczącej wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego, zadania inwe-
stycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w 
latach 2013-2014.
W uchwale nr XLI/342/2014 Rady 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 10 
kwietnia 2014 r. wprowadzono korektę 
polegającą na zmniejszeniu wymienio-
nej w § 1. ww. uchwały kwoty 71 000 
zł do kwoty 58 900 zł. 
Po uwzględnieniu korekty § 1. uchwa-
ły nr XXII/210/2012 Rady Dzielni-
cy VI Bronowice z dnia 25 paździer-
nika 2012 r. przyjmuje następujące  
brzmienie:
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta 
Krakowa o wprowadzenie do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej oraz Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika 
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tet-
majera a ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz 
z utworzeniem przejścia dla pieszych”, 
zgodnie z poniższym zestawieniem:
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lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2013

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji

7 500 zł – za-
dania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem.

2014
Realizacja 
zadania na 
podstawie 
projektu

58 900 zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem

Uchwała nr XLIII/357/2014
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o przeniesienie środków 
finansowych z paragrafu inwestycyj-
nego na paragraf wydatków bieżących. 
Radni zawnioskowali do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o przeniesienie 
środków finansowych w wysokości  
31 000 zł z paragrafu inwestycyjne-
go, z zadania pn.: „Budowa chodnika 
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tet-
majera a ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz  
z utworzeniem przejścia dla pieszych” 
na paragraf wydatków bieżących „Prace 
remontowe dróg, chodników i oświe-
tlenia”. Kwota uwolnionych środków 
finansowych wynika z oszczędności po 
realizacji ww. zadania.

Nazwa zadania: budowa chodnika 
przy ul. Katowickiej pomiędzy ul. Tet-
majera a ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz 
z utworzeniem przejścia dla pieszych.
Jednostka realizująca: Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transpor-
tu w Krakowie. Cel zadania: zwięk-
szenie bezpieczeństwa mieszkańców 
przez budowę chodnika i utworzenie 
przejścia dla pieszych .

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

W uchwalonym w dniu 12 mar-
ca 2014 r. przez Radę Miasta Krakowa 
Statucie dokonane zostały istotne 
zmiany w zakresie gospodarki finanso-
wej Dzielnicy.

Na pierwszy plan wysuwa się 
sposób ustalania wysokości środków 
finansowych dla poszczególnych dziel-
nic na podstawie algorytmu, w którym:
1. 40% środków dzielonych jest w rów-
nym stopniu na każdą z Dzielnic.
2. 40% środków dzielonych jest pro-
porcjonalnie do liczby stałych miesz-
kańców każdej z Dzielnic.
3. 20% środków dzielonych jest pro-
porcjonalnie do powierzchni terenów 
będących własnością Gminy Miejskiej 
Kraków i nie oddanych we władanie 
osobom trzecim lub terenach Skarbu 
Państwa będących w zarządzie miej-
skich jednostek organizacyjnych (§ 64.). 
Oznacza to, że więcej pieniędzy  na 
realizację zadań otrzymają dzielnice  
o większej liczbie ludności i o większej 
powierzchni terenów należących do 
Gminy Kraków.

Drugim ważnym elementem sta-
tutu jest wymóg przeznaczenia co 
najmniej 70% środków finansowych 
będących w dyspozycji Dzielnicy na na-
stępujące zadania:
a) prace remontowe szkół podstawo-
wych, gimnazjów, przedszkoli oraz 
żłobków,
b) budowy, modernizacji, prac remon-
towych: ogródków jordanowskich, zie-
leńców, skwerów
c) budowy, modernizacji, prac remonto-
wych: miejskiej infrastruktury drogowej 
w zakresie dróg wskazanych w wykazie 
ustalonym przez Prezydenta Miasta 
Krakowa w porozumieniu z Radą.
d) budowy, modernizacji, prac remon-

NOWY STATUT
DZIELNICY VI BRONOWICE cd.

towych osiedlowej infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej.

Ponadto Radni Dzielnicy nie mogą 
przeznaczyć mniej niż 5% środków  
finansowych na realizację dzielnico-
wych programów wspierania osób nie-
pełnosprawnych, a także więcej niż po 
2% na obsługę administracyjno-biu-
rową i komunikację z mieszkańcami.  
(§ 65.) Pozostałe 21% można przezna-
czyć w dowolny sposób, na takie zadania 
jak: kulturę, ochronę zdrowia i profilak-
tykę zdrowotną, bezpieczeństwo, pomoc 
społeczną, sport, edukację oraz współ-
pracę z organizacjami pozarządowymi.

Kolejną i wydaje się najistotniej-
szą dokonaną zmianą jest wyposaże-
nie Dzielnic w kompetencję do samo-
dzielnego ustalania poziomu środków 
przeznaczonych na realizację zadań  
w ramach wydatków bieżących i mająt-
kowych.

Statut też w sposób precyzyj-
ny podaje w jakiej formie Dzielnica 
może przeznaczyć środki finansowe, 
w wysokości 2%, na  komunikację 
z mieszkańcami:
1. redakcji, druku i kolportażu gazetki,
2. redakcji komunikatów i kolumn infor-
macyjnych na łamach prasy lokalnej,
3. redakcji stron internetowych, kontak-
tów poprzez portale społecznościowe,
4. opłaty za domeny – Internet,
5. obsługi tablic informacyjnych –  
– pisanie tekstów, wymiana zawartości 
na tablicach informacyjnych,
6. wynajmu sali na spotkania organi-
zowane lub współorganizowane przez 
Dzielnice,
7. prelekcji,
8. wydawania materiałów promocyj-
nych, w tym projektowanie i wyda-
wanie kalendarzy, katalogów wystaw, 
broszur informacyjnych, monografii, 
publikacji o Dzielnicy, zaproszeń, pla-
katów na imprezy organizowane przez 
Radę, wykonanie map oraz materiałów 
i oznaczeń wizualnych służących pro-
mocji dzielnicy.

W następnym wydaniu „Gazety 
Bronowickiej” przybliżę Państwu ordy-
nację wyborczą do Rad Dzielnic. υ υ
Pełna treść Statutu dostępna jest w siedzibie Rady 
Dzielnicy VI oraz na stronach internetowych:
www.bip.krakow.pl
www.dzielnica6krakow.pl

DZIEŃ 
OTWARTY 

MAGISTRATU
15 CZERWCA

 2014
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Bronowice z rekordową
Frekwencją

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

W Referendum Krakowianie opowie-
dzieli się przeciwko igrzyskom (70%), 
za budową metra (55%), za systemem 
monitoringu (70%) oraz za budową 
ścieżek rowerowych (85%).

Frekwencja w całym Krakowie 
wyniosła 39%, a w Bronowicach aż 
50%! Bronowianie głosowali znacznie 
częściej przeciwko igrzyskom oraz za 
ścieżkami rowerowymi porównując do 
średniej krakowskiej. 

W rankingu referendalnej fre-
kwencji krakowskich dzielnic, zaraz za 

Bronowicami, znajdują się pozostałe 
dzielnice dawnej Krowodrzy. Wyso-
ka frekwencja buduje, gdyż świadczy  
o wysokiej świadomości dobra wspól-
nego jakim jest Miasto Kraków. Świad-
czy o wysokim zainteresowaniu miesz-
kańców, ale także skutecznymi lokal-
nymi mediami, które integrują ludzi 
wokół wspólnych problemów i wyzwań.

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
zapowiedział użycie argumentu wy-
sokiego zaangażowania społecznego  
w walce o dodatkowe inwestycje na te-
renie Bronowic, realizowane ze środ-
ków miejskich.

Konsekwencją referendum jest 
wycofanie się Miasta Kraków ze sta-
rań o organizację igrzysk w 2022, tym 
samym niestety lub na szczęście stra-
ciliśmy wielką szansę lub uniknęliśmy 
wielkiej porażki. Rozpoczęło się szuka-

nie winnych wydania dotychczas ok.  
5 mln zł na przygotowania do zgłosze-
nia kandydatury do organizacji igrzysk. 
Za winnego najczęściej wskazuje się 
prezydenta Jacka Majchrowskiego  
i chociaż to on ostatecznie zgodził się na 
przeznaczanie środków, to jednak po-
mysł oraz zapewnienia o wsparciu rzą-
du przyniosła z Warszawy krakowska 
posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak.

Kraków okazał się niereprezen-
tatywną próbą nastrojów panujących  
w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego w stosunku do okręgu,  
w którym się znajduje. W okręgu obej-
mującym województwa małopolskie 
i świętokrzyskie największe poparcie 
uzyskało PiS (35%) przed PO (23%) 
i nowymi partiami Solidarna Polska 
(10%), Nowa Prawica (8%), Polska 
Razem (7%). W Krakowie największe 
poparcie uzyskała PO (38%) przed PiS 
(26%), Nową Prawicą (9%), SLD-UP 
(7%), Polską Razem (7%) i Solidarną 
Polską (6%).

υ

BUDŻET OBYWATELSKI 2014

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

W drugim  spotkaniu konsul-
tacyjnym dotyczącym budżetu obywa-
telskiego, które odbyło się 23 maja br., 
wzięło udział około 30 osób.

Część uczestników spotkania za-
prezentowała swoje projekty obywa-
telskie, które zostały przedyskutowane 
i omówione. W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele ZIKiT i ZEO, którzy 
odpowiadali na pytania.

Do budżetu obywatelskiego 2014, 
w Dzielnicy VI zgłoszono dwa wnioski 
przedstawione na spotkaniu:
1. Renowacja Biblioteki w Mydlnikach 
– Filii Biblioteki Publicznej nr 7 przy  
ul. Balickiej 297.
Opis projektu: Renowacja elewacji 
wraz z wymianą okien.

Zakres robót: wymiana siedmiu okien  
i renowacja elewacji.
Łączny koszt: 35 981 zł
Jest to budynek zabytkowy położony 
na jednej z głównych dróg dojazdowych 
do Krakowa z lotniska w Balicach. Ko-
nieczna będzie opinia Konserwatora 
Zabytków. 
2. Dostawa i montaż indywidualnych, 
zamykanych szafek dla uczniów SP nr 
93 oraz regałów otwartych.
Opis projektu: Wykonanie szafek na 
zamówienie (330 sztuk) oraz trzech 
regałów dla uczniów, wraz z montażem 
na korytarzach szkolnych, w miejscach 
w tym celu wydzielonych.
Łączny koszt: 79 974 zł
Zakup szafek pozwoli dzieciom po-
zostawiać większość podręczników  
w szkole co zapobiegnie powstawaniu 
wad postawy na skutek dźwigania ob-
ciążonych tornistrów.

Projekty zaprezentowane ale nie 
złożone w siedzibie Dzielnicy VI: 
1. Wykonanie siłowni – urządzeń do 
ćwiczeń dla seniorów w pasie Młynów-
ki Królewskiej, obok ogródka jorda-
nowskiego, na wprost ul. Drzymały.
2. Remont pobocza na ul. Piastow-
skiej, na odcinku od ul. Bronowickiej 
do ul. Lea, w celu poprawy estetyki, 

ale przede wszystkim bezpieczeństwa. 
3. Zagospodarowanie małego skwe-
ru na rogu skrzyżowania ul. Balickiej 
z ul. Myczkowskiego w Mydlnikach,  
w celu poprawy estetyki tego miejsca 
i widoczności przy wyjeździe z tego 
skrzyżowania. 
4. Kurs tańca przy SP nr 138 w Mydl-
nikach dla osób 35+. 
5. Utworzenie placu zabaw przy SP nr 
138 w Mydlnikach. 
6. Urządzenie skweru poetki – Wisławy 
Szymborskiej w pasie Młynówki Kró-
lewskiej. 
7. Dobudowa oświetlenia przy ul. Ga-
brieli Zapolskiej. 
8. Budowa zielonego parkingu ogólno-
dostępnego przy ul. Lea (na wysokości 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych 
i Gospodarki Wodnej). 
9. Budowa ogródka jordanowskiego 
przy ul. Lea (na wysokości Zespołu 
Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospo-
darki Wodnej).

Przypominamy, że termin składa-
nia formularzy z propozycją zadań do 
realizacji w ramach budżetu obywatel-
skiego 2014 upływa 16 czerwca br.

Wniosek można również złożyć na 
dziennikach podawczych Urzędu Miasta 
Krakowa lub przesłać na adres: Miejski 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych, os. Centrum C10, 31-931 Kra-
ków z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.
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Klub Kultury Mydlniki to miej-
sce pełne inspiracji, kreatywności  
i pozytywnej energii. Chcemy by tętni-
ło życiem i nowatorskimi pomysłami, 
dlatego zapraszamy mieszkańców do 
budowania z nami przestrzeni przyja-
znej rodzinie. Misją klubu jest wprowa-
dzanie pozytywnych zmian w dzielnicy 
oraz rozwijanie pasji dzieci i dorosłych. 
Chcemy wykorzystywać potencjał i po-
mysły mieszkańców! Organizujemy 
koncerty, warsztaty, spotkania oraz 
urodziny kreatywne. Obecnie przy klu-
bie powstaje mozaika antyczna, która 
będzie widoczna z kosmosu! 

Rok szkolny w naszym klubie za-
kończymy 28 czerwca uroczystą Galą 
Zamykającą. W programie recital for-
tepianowy i skrzypcowy, pokaz baleto-
wy „Moja pierwsza baletowa etiuda”, 
pokaz tańca współczesnego. Podczas 
Gali Zamykającej zostanie także roz-
strzygnięty konkurs na najciekawsze 
zdjęcie pt. „Rodzinne akrobacje”, do 
udziału w którym serdecznie Państwa 
zapraszamy. 

Klub Kultury
MydlniKi
ZaprasZa

LETNIA AKADEMIA CYRKOWA 
to wspaniały pomysł na wakacje spę-
dzone w wyjątkowy, radosny i twórczy 
sposób! Nuda? Nie znamy tego słowa! 
Będzie wesoło, kreatywnie i bardzo 
zabawowo, nie zabraknie też różnych 
atrakcji. Program jest wypełniony po 
brzegi. Będzie to czas pełen twórczych 
zadań i niecodziennych doświadczeń, 
które zostaną wpisane w inspirujący  
i humorystyczny czas Letniej Akademii 
Cyrkowej. Uczestnicy będę mieli okazję 
nauczyć się żonglerki, iluzji, akrobacji. 
Specjalnie przygotowany program bę-

dzie pobudzał wyobraźnię, kreatywność 
i umiejętność logicznego myślenia. 
Warsztaty eco-recykling, plastyczne, 
gry nocne oraz Laboratorium Multime-
dialne zapewni niezapomniane wraże-
nia. Efektem blisko dwutygodniowych 
warsztatów będzie widowisko, które 
na zakończenie będzie mogła zobaczyć 
publiczność – mieszkańcy  Bronowic  
i Mydlnik. Zapraszamy do zapisów, 
liczba miejsc jest ograniczona.

Istnieje też możliwość złożenia 
wniosku w formie elektronicznej (skan 
oryginalnych dokumentów) na adres:
budzetobywatelski@um.krakow.pl
Prosimy pamiętać o dołączeniu do for-
mularza zgłoszenia zadania listy popar-
cia dla projektu, która będzie podpisa-
na przez co najmniej 15 mieszkańców 
Krakowa, którzy ukończyli 16. rok ży-
cia. Wzór listy poparcia dla projektu 
znajduje się w materiałach do pobrania 
na stronie: 
http://krakow.pl/budzet/95522,arty-
kul,do_pobrania.html  
lub można go otrzymać 
we wszystkich lokali-
zacjach Rad Dzielnic.
Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie uruchomił dla miesz-
kańców chcących zasięgnąć informacji 
telefonicznej w sprawie procedur i 
kwestii technicznych, związanychz za-
daniami realizowanymi przez tutejszy 
Zarząd, linię o numerze: 12 616 74 54.
Po wtępnym rozeznaniu tematu roz-

mowa zostanie przekierowana do wła-
ściwego inspektora merytorycznego.

Dodatkowe podmioty, gdzie moż-
na zasięgnąć informacji to:
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie: 
Grażyna Frontczak tel. 660 637 221.
Zarząd Infrastruktury Sportowej  
w Krakowie: 
Paweł Popławski, tel. 12 616 63 70; 
Donata Gwiazdowicz, tel. 12 616 63 
71; Agata Łyczak, tel. 12 616 63 73;  
Marcin Bigaj, tel. 12 616 63 75.

Złożony formularz po weryfika-
cji formalnej (do 20 
czerwca) podlega pro-
cesowi opiniowania 
przez merytoryczny 
Wydział Urzędu Miasta 
Krakowa lub miejską 

jednostkę organizacyjną. Na tym etapie 
sporządzana jest opinia, w której wska-
zuje się czy projekt jest możliwy do re-
alizacji.

W razie stwierdzenia podczas we-
ryfikacji, że złożony wniosek nie zawie-
ra istotnych informacji potrzebnych do 

analizy propozycji lub przekracza do-
stępną pulę środków, osoba składająca 
formularz zostanie niezwłocznie poin-
formowana, telefonicznie lub pocztą 
elektroniczną, o konieczności dokona-
nia uzupełnień lub modyfikacji zakresu 
rzeczowego propozycji.
Ważne! Wniosek może być korygowany 
tylko 1 raz, a od momentu zawiadomienia 
o brakach we wniosku lub konieczności do-
konania modyfikacji zakresu rzeczowego, 
składający propozycję ma 7 dni roboczych 
na dokonanie korekty.

Pamiętaj!
Termin składania wniosków

do budżetu obywatelskiego 2014 
upływa 16 czerwca br.

Więcej informacji o naszym klubie znajdą Państwo na 
stronie http://mydlniki.dworek.eu/ oraz na profilu: 
https://www.facebook.com/klub.kultury.mydlniki.

Wspólna praca nad projektem
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W ostatnich latach Dni Brono-
wic przyjęły charakter imprezy integra-
cyjnej. Poprzedza je Piknik Integracyj-
ny, który organizowany jest w ramach 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych  

Dni Bronowic upamiętniają wydarzenie lokacyjne, które miało miejsce  
9 maja 1294 roku i są okazją nie tylko do znakomitej zabawy i spotkań w gronie 
rodzinnym i sąsiedzkim, ale również do zwrócenia uwagi mieszkańców Krakowa 
na naszą Dzielnicę, a także zainteresowania władz miasta działalnością lokalnej 
społeczności i organizacji oraz stowarzyszeń. 

„Kocham Kraków z wzajemnością”.  
– Idea od początku jest ta sama – mó-
wił pełnomocnik prezydenta Krakowa 
ds. osób niepełnosprawnych Bogdan 
Dąsal podczas oficjalnego otwarcia.  

– Chodzi o to żeby szeroko rozumianą 
problematykę osób niepełnosprawnych 
przybliżać mieszkańcom Krakowa. 
Wierzę, że ta integracja będzie się re-
alizowała właśnie poprzez to wszystko 
co wokół widzimy. A co widzieliśmy? 
Ludzi pełnosprawnych, którzy wraz  
osobami posiadającymi różnego rodza-
ju ograniczenia spędzali czas uczestni-
cząc w różnego rodzaju konkurencjach, 
w spotkaniach, w rozmowach. Budują-
cych dobre relacje poprzez uwrażliwie-
nie na problemy osób niepełnospraw-
nych, nie tylko pod urokiem chwili, ale 
takie zwyczajne, codzienne. – Byśmy 
byli wrażliwi tworząc różnego rodza-
ju rozwiązania. Myślę tutaj zwłaszcza  
o tych, którzy są związani z problema-
tyką osób niepełnosprawnych publicz-
nie, społecznie czy poprzez zrzeszenie 
w ramach organizacji pozarządowych 
– podkreślał Adam Pławecki, prezes 
fundacji „Gorące Serce”. Piknik Inte-
gracyjny to właśnie efekt współpracy 
tej fundacji oraz organizacji poza-
rządowych i Miasta Krakowa. Piknik 
płynnie przeszedł w Święto Dzielnicy 
VI – Dni Bronowic. Dzień upłynął pod 
znakiem koncertów oraz występów 
dzieci ze szkół i przedszkoli, między 
innymi z naszej Dzielnicy. Były kramy  
z rękodziełem artystycznym, stoiska 
wystawców a dla najmłodszych luna-
park i liczne animacje. Punktem kulmi-
nacyjnym był pokaz sztucznych ogni.

W tym roku za organizację Dni 
Bronowic odpowiadało Centrum Mło-
dzieży im. dr. Henryka Jordana. 

Na zakończenie przewodniczący 
Rady Dzielnicy VI, Bogdan Smok po-
dziękował mieszkańcom za wspólną 
zabawę, a sponsorom i partnerom za 
wkład w tegoroczne święto.

Jak widać pogoda dopisała

I można było poczuć się strażakiem

Spektakl grupy "Tęczowy Teatr" Na łasuchów czekał tort ufundowany
przez EDF 

Zumba przyciągnęła tłumy 

...a dla najmłodszych – lunapark 

Pełna galeria zdjęć dostępna na stronie: 
www.dzielnica6.krakow.pl
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15 LAT
TWÓRCZOŚCI

„Z bronowickich pracowni” – co-
roczny wernisaż Bronowickiego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich 
był w tym roku wydarzeniem szcze-
gólnym. 25 maja br. jego członkowie 
świętowali 15 lat swojej działalności. 
Jej początki wspominał jeden z gości, 
historyk Piotr Boroń. – Spotkanie od-
było się w mieszkaniu pani Haliny Cie-
ślińskiej-Brzeskiej, już świętej pamięci, 
której obecnie jedna z nowohuckich 
ulic nosi imię. To tam zapadła decyzja, 
że warto założyć Zwierzynieckie Koło 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich. I to właśnie 
Ona swą artystyczną fantazją wymyśli-
ła tak niepowtarzalną nazwę – Przyja-
ciół Sztuk Wszelkich – i jak widać bar-
dzo trafną, gdyż ta wielokierunkowość  
w Państwa twórczości zlewa się w jed-
no – mówił. Wkrótce powstało Brono-
wickie Koło Przyjaciół Sztuk Wszelkich 
a potem kolejne w Hucie i w Podgórzu 
oraz inne, tworzone spontanicznie. 
Cały ten ruch ogarnął wówczas Kraków. 

Pierwsze spotkanie grona założy-
cielskiego bronowickiego Koła odbyło 
się 16 marca 1999 r. Spotkania odby-
wały się co kilka tygodni w Klubie Se-
niora przy ul. Gabrieli Zapolskiej, jed-

nak ze względu na rosnącą liczbę człon-
ków przeniesiono je do Domu Kultu-
ry w Mydlnikach. Bronowickie Koło 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich z czasem 
zmieniło swój status na Stowarzyszenie  
i jako jedno z nielicznych prężnie działa 
do dziś. Zrzesza w swoich szeregach lu-
dzi o różnej profesji, artystów po Aka-
demii Sztuk Pięknych jak i amatorów, 
których połączyło zamiłowanie do sztu-
ki. Ta różnorodność ma również swoje 
odbicie w ich twórczości. Różnorodne 
techniki, tematyka, odmienne źródła 
inspiracji. W większości są to prace 
realistyczne, ale nie brakuje śmiałej 
ucieczki w abstrakcję. 

Owocem twórczej pracy członków 
Stowarzyszenia nie są tylko obrazy. 
Spod dłoni artystów wychodzą liczne 
tomik poezji, ikony, witraże, gobeliny.  
I właśnie tą miarą można odmierzyć tych 
wspólnie spędzonych 15 lat. – Tworzy-
my jakby jedną rodzinę – mówiła Ewa 
Ziomek, wiceprezes Stowarzyszenia – 
wernisaże, wieczorki poetyckie, wspólne 
plenery – jest nam chyba dobrze, skoro 
tyle razem przetrwaliśmy. 
Myśli podążyły również w stronę człon-
ków Stowarzyszenia, których już nie ma 
wśród nas, a którzy pozostaną na zawsze 
w naszej pamięci i swoich pracach.

W imieniu Rady i Zarządu Dziel-
nicy VI życzenia Jubilatom złożył prze-
wodniczący Bogdan Smok, nawiązując 
do jubileuszu 720-lecia lokacji Bro-
nowic Małych. – Państwa twórczość 
nawiązuje do korzeni, a one są tu,  
w Bronowicach Małych, które od wie-
ków były źródłem inspiracji dla wielu 
artystów. Z tej okazji przewodniczący 
wręczył na ręce przedstawicieli Stowa-
rzyszenia książkę Grażyny Fijałkow-
skiej Pracownia witrażowo-szklarska 
Tadeusza Stanisława Wilkosza życząc 
kolejnych sukcesów.

Podczas swojego występu, do ży-
czeń dołączyli członkowie Kapeli Lu-
dowej Mydlniczanie, dedykując Ju-
bilatom solowy utwór w wykonaniu 
nestora grupy, pana Franciszka Klimy, 
zaśpiewany specjalny na tę okazję.

Był też moment na szczególne po-
dziękowania dla członków Bronowic-
kiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich oraz osób, które wspierają 
działalność Stowarzyszenia, zakończo-
ny wspólną fotografią. Potem był już 
tylko czas by dać się ponieść klima-
tom wernisażu: obrazy, świece, kwiaty,  
jubileuszowy tort i barwny bronowicki 
stół…

Wspólna pamiątkowa fotografia
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Z okazji wernisażu, jak co roku, 
został wydany staraniem Rady Dzielni-
cy VI i Bronowickiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich kolejny ka-
talog malarstwa „Z bronowickich pra-
cowni” wzbogacony poezją. W słowie 
wstępnym – Józef Janczewski – przy-
bliża działalność Stowarzyszenia, sku-
piając się głównie na aspekcie inspira-
cji i twórczości artystów.
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FESTYN BRONOWICKI
Z HISTORIĄ W TLE

W XIII wieku Bronowice 
należały do parafii kościoła NMP, 
dzięki staraniom proboszcza tegoż 
kościoła, księdza kanonika Reinbolda 
otrzymały w 1294 r. akt lokacyjny, na 
mocy którego mieszczanie krakowscy: 
Detmar de Ketscher (z Kietrza) i jego 
syn Krystian dostali prawo osadzenia 
wsi Bronowice na prawie magdebur-
skim. Nazwa Bronowice wywodzi się 
od legendarnego rycerza Bruno, który 
pierwszy założył tu osadę i nazwał ją 
Brunowicami. Taką nazwę stosowano 
w dokumentach pisanych od nadania 
aktu lokacji (1294) do XVII w. kiedy 
to nastąpiła zmiana w wymowie nazwy 
wsi. Na zasadzie asymilacji fonetycznej, 
przez upodobnienie się do następnego 
„o” upowszechniło się najpierw brzmie-
nie Bronowice, które następnie weszło 
do pisowni.

Tegoroczny Festyn Bronowicki, który już na stałe wpisał się w tradycję Szko-
ły Podstawowej nr 50 i lokalnej społeczności Bronowic Małych, w tym roku 
zbiegł się z jubileuszem 720-lecia lokacji Bronowic Małych, która miała miejsce 
9 maja 1294 roku.

BARBARA MISZCZYK

MONIKA KLASA

MAGDALENA FURMAŃSKA

Prezes TPB

Nauczyciel SP 50

Nauczyciel SP 50

Nazwa osady już w najdawniej-
szych zapiskach miała brzmienie dwu-
członowe. Bowiem w obrębie tej samej 
wspólnej nazwy istniały dwie różne 
osady. Córka sołtysa Bronowic, wspo-
mnianego wyżej Detmara de Ketscher, 
poślubiła Gotfryda też pochodzącego 
z Kietrza i otrzymała w wianie część 
bronowickiego sołectwa, która stała 
się zalążkiem Bronowic najpierw 
„niemieckich” a potem „wielkich”. Ta 
część Bronowic należała do parafii św. 
Szczepana i była w późniejszym czasie 
uposażeniem. 

W sobotę 10 maja o godz. 14.00  
w kościele pw. św. Antoniego w Brono-
wicach Małych zgromadzili się miesz-
kańcy Bronowic Małych. 
Pośród zebranych byli obecni członko-
wie Rady i Zarządu Dzielnicy VI Brono-
wice, członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Bronowic, Tomasz Regulski, prezes 
Towarzystwa Miłośników Bronowic 
Wielkich, nauczyciele i uczniowie SP 
50 im. Włodzimierza Tetmajera w stro-
jach krakowskich wraz ze sztandarem 
szkoły. 
Po uroczystej mszy, którą odprawił ks. 
proboszcz Marian Bylica, zebrani prze-

szli pod obelisk posadowiony obok po-
sadzonego 20 lat temu Dębu.

Po wprowadzeniu w treść uroczy-
stości przez Barbarę Miszczyk, prezes 
TPB, nastąpiło odsłonięcie tablicy przez 
Józefa Lassotę, obecnie posła na sejm 
RP i Alicję Gackiewicz, wiceprzewod-
niczącą Rady i Zarządu Dzielnicy VI,  
w towarzystwie uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 50, rodzeństwa Marysi, Hani 
i Szymona Zakielarz. 

Tablica powstała z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
i przyjęła formę obelisku – kamień  
z tablicą memoratywną upamiętnia-
jącą wydarzenia obchodów 700-lecia 
lokacji Bronowic w roku 1994 oraz 
fakt posadzenia Dębu upamiętniają-
cego ten Jubileusz. Płyta memoratyw-
na zaprojektowana w ramach Zarządu 
TPB i uzgodniona z artystą rzeźbia-
rzem Kazimierzem Adamskim została 
przez niego wykonana. Pan Adam-
ski był również wykonawcą medalu  
700-lecia Bronowic w roku 1994.  
Organizatorem przeżywanego wówczas 
Jubileuszu 700-lecia lokacji Bronowic 
był Komitet Organizacyjny Jubileuszu 
liczący 100 osób. Został on po wielu 
wstępnych przygotowaniach powołany 
przez Radę Dzielnicy VI – Bronowice, 
która była jednym z wielu inicjatorów 
obchodów jubileuszowych. Sadze-
nie Dębu 700-lecia było w programie 
Jubileuszu. Został on posadzony przez 
przedstawicieli społeczności Bronowic 
i całego Krakowa. Obelisk, który został 
odsłonięty nawiązuje do tego właśnie 
wydarzenia.

Po uroczystym odsłonięciu, tablicę 
poświęcił ks. proboszcz Marian Bylica. 
Zebrani, w barwnym korowodzie udali 
się na tereny przyszkolne, gdzie prze-
biegała dalsza część uroczystości.

Oficjalnego otwarcia festynu doko-
nała dyrektor mgr Anna Żelawska, któ-
ra w krótkim przemówieniu przywitała 
zebranych nauczycieli, rodziców, dzieci 
oraz zaproszonych gości, życząc dobrej 
zabawy. Następnie głos zabrała mgr 
Barbara Miszczyk prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic, która przypomnia-
ła fakty historyczne związane z Jubile-
uszem 720-lecia lokacji Bronowic.

Część artystyczna rozpoczęła się 
od odśpiewania hymnu szkoły „Nasze 
Bronowice”, potem uczniowie klasy 
5. recytowali fragment poematu „Ra-
cławice” Włodzimierza Tetmajera,  
a klasa 6. wystąpiła w krótkiej insceni-
zacji fragmentów „Wesela” Stanisława 

Odsłonięcie tablicy przez Józefa Lassotę, obecnie posła na sejm RP oraz Alicję Gackiewicz, 
wiceprzewodniczącą Rady i Zarządu Dzielnicy VI
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FESTIWAL
NAUKI

Wyspiańskiego. Dopełnieniem tej czę-
ści było zaprezentowanie krakowiaka  
w wykonaniu „Dzieci Krakowa”.

Kolejnym punktem programu był 
występ chóru szkolnego pod kierun-
kiem mgr. Roberta Pazery. W dalszej 
części odbył się krótki pokaz baletowy, 
a tuż po nim program swój przedstawi-
ła, działająca przy naszej szkole sekcja 
break-dance. Z kolei swój talent arty-
styczny zaprezentowały dzieci uczęsz-
czające na zajęcia tańca towarzyskiego 
w naszej szkole. Do występu przygoto-
wała je mgr Violetta Dziki. Następnie 
na scenie pojawiła się, ciesząca się du-
żym zainteresowaniem grupa z poka-
zem zumby – sponsor nagród w kon-
kursie biletowym.

W programie festynu nie mogło 
zabraknąć uwielbianej przez uczniów 
Mini Listy Przebojów. Wszyscy z przy-
jemnością wysłuchali popularnych 
przebojów w wykonaniu uczniów.

Nad sprawnym przebiegiem całej 
uroczystości czuwali konferansjerzy 
– mgr Aleksandra Gaik oraz Szymon 
Krzyżanowski

Równocześnie z występami sce-
nicznymi, na boisku szkolnym or-
ganizowane były zabawy i konkursy 
prowadzone przez Straż Miejską oraz 
rodzinny turniej sportowy przygotowa-
ny przez mgr. Krzysztofa Biernackiego. 
Różnorodność zaplanowanych zabaw 

sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie.
Dużą atrakcją były: loteria fan-

towa, kiermasz książek oraz stoiska  
z pamiątkami, na których można było 
kupić, między innymi zaprojektowane 
przez uczniów kartki jubileuszowe.

Na szczególną uwagę zasługiwała 
wystawa fotograficzna „20 lat festy-
nu bronowickiego” oraz galeria prac 
uczniów – „Recepta na świętość”.

Z upływem czasu impreza przero-
dziła się w  rodzinny piknik, na którym 
dominowały przepyszne ciasta, sałatki 
oraz potrawy z grilla. Na zakończenie 
podsumowano wyniki przeprowadzo-
nych konkursów i rozdano nagrody.

Atmosfera festynu sprzyjała inte-
gracji młodzieży, rodziców oraz grona 
pedagogicznego. 

JUSTYNA POLONY-POLUK
Nauczyciel ZSO nr 8

Słoneczny, sobotni, wiosenny po-
ranek… a w pewnej krakowskiej szkole 
wre jak w ulu i roześmiany, kolorowy 
tłumek rozbiega się po salach. Zagląda-
my do kilku z nich: tu wzrok utkwiony 
w tabletach, tu ręce krzyżują się nad 
drewnianymi elementami małopolskie-
go skansenu, tam nogi się rwą do ener-
getycznej zumby, tu przystajemy na 
chwilę zasłuchani w melodię śpiewaną 
przez szkolny zespół wokalny, tu głowy 
pochylają się nad kartkami papieru, 
tam słychać rozemocjonowane okrzyki 
nad rozłożonymi grami planszowymi,  
a tam w szklanych probówkach dzieje 
się coś niezwykle kolorowego…

Nie, to nie jest ani początek powie-
ści science-fiction, ani senne marzenie 
ministra edukacji. To rzeczywistość 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
– bo właśnie tak w wielkim skrócie wy-
glądał Festiwal Nauki, który odbył się 

υ υ

Krakowiak w wykonaniu Dzieci Krakowa

Młodzi chemicy zajmowali się spalaniem magnezu
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w jego murach w pierwszą kwietniową 
sobotę. Młodzież, dzieci, a także doro-
śli mieszkańcy dzielnicy mogli wziąć 
udział w wielu interesujących wykła-
dach i warsztatach, prowadzonych 
przez Przyjaciół Szkoły. W czytelni prof. 
Renata Przybylska z UJ opowiadała  
o sztuce pisania recenzji, Piotr Olszów-
ka zdradzał jak można zaintrygować od-
biorcę, przekazując największe sekrety 
sztuki retoryki, na zakończenie zaś od-
było się spotkanie z pisarką poczytnych 
powieści psychologiczno-obyczajowych 
– Ewą Bauer, która opowiadała jak ro-
dzą się pomysły na książki, jak przelać 
je na papier i jaką drogę przejść, by 
zobaczyć swoją książkę na półce z no-
wościami w Empiku. Jeśli ktoś zada-
wał sobie pytanie co od strony czysto 
technicznej dzieje się dalej ze słowami 
pisarza, mógł przyjrzeć się prezentacji 
warsztatu introligatorskiego przygo-
towanej przez Sylwię Puchałę, a także 
osobiście zabawić się w introligatora  
i dać popis swojej wyobraźni wykonu-
jąc zdobienia z papieru. Jakie cechy 
psychiczne powinien posiadać żołnierz, 
jaką cenę psychologiczną płaci się za 
służbę wojskową, jak wojna wpływa na 
psychikę i przede wszystkim czy war-
to być żołnierzem? – oto pytania, na 
które można było znaleźć odpowiedzi 
słuchając opowieści mjr Roberta Litwi-
niuka o wrażeniach po misji w Iraku. 
Zainteresowani historią przepadali na 
długo w pracowni plastycznej, gdzie 
miała miejsce prezentacja Anny Franik 
o drewnianej architekturze Małopolski: 
duże emocje budził quiz przygotowany 
dla młodzieży przez zespół pracowni-
ków skansenu wsi krakowskiej w Wy-
giełzowie, a sam skansen można było 
własnoręcznie odtworzyć w miniatu-
rze, co okazało się niezwykle wciągają-
ce. Osoby zainteresowane architekturą, 
a w szczególności architekturą wnętrz, 
mogły przyglądnąć się nowoczesnym 
aranżacjom, a także popróbować swo-
ich sił w projektowaniu pod okiem Do-
roty Choczewskiej, przyszli projektanci 
i graficy komputerowi pracowali na 
tabletach wraz z Mateuszem Słyszem, 
a młodzi adepci muzyki uczyli się gry 
na instrumentach dawnych od Violetty 
i Aleksandra Tomczyków, by wspól-
nie stworzyć prawdziwą orkiestrę. Jak 
bezpiecznie poruszać się po wąskich 
ścieżkach praworządności i ile prze-
pisów prawa można złamać w szkole 
tłumaczył młodzieży Maciej Toroń,  
a wspólnie omawiane scenki z codzien-

υ

nymi zachowaniami z korytarza szkol-
nego uświadamiały słuchaczom jak  
z pozoru niewinne zachowania mogą 
się okazać czynami karalnymi. Idąc 
dalej ścieżką praworządności można 
było dowiedzieć się więcej o tropieniu 
przestępców, o śladach, jakie wszyscy 
po sobie pozostawiają i pod czujnym 
okiem Krzysztofa Marka poznać tajniki 
daktyloskopii. Po tak mocnych wraże-
niach można było tuż obok poszukać 
pierwszej pomocy i zapoznać się z jej 
zasadami obserwując pokaz działań ra-
tujących życie przeprowadzony na fan-
tomie.

W naszych pracowniach mło-
dzi fizycy wykonywali doświadczenia  
z optyki i fizyki falowej, młodzi chemicy 
zajmowali się spalaniem magnezu, ba-
daniem składu powietrza, krystalizacją 
w mgnieniu oka oraz cieczą nienew-
tonowską, a najmłodsi mogli zostać  
artystami wykonując bajecznie koloro-
we obrazy w… mleku. W pracowni była 
przygotowana również wystawa geo-
logiczna, na której prezentowane były 
najprawdziwsze skały wulkaniczne po-
chodzące z Wezuwiusza i Etny. 

Sala gimnastyczna przez kilka go-
dzin rozbrzmiewała gorącymi rytma-
mi: rozemocjonowany i lekko zdysza-
ny tłumek uczył się z zapałem nowych 
układów zumby z Magdaleną Balicką, 
a vice-mistrzowie Polski w rock’n’rol-
lu sportowym Julka Poluk i Janek Dą-
browski dali dwukrotnie popis swoich 
tanecznych umiejętności. Wszyscy cie-
szący się nadmiarem energii mogli po-
ćwiczyć na ergometrze lub wziąć udział 

w rozgrywkach tenisa stołowego, czy 
też rozgrywkach w piłce nożnej i siat-
kowej na Orliku. Natomiast jeśli ktoś, 
wręcz przeciwnie, odczuwał odpływ sił 
witalnych, mógł tuż przy wejściu do 
sali gimnastycznej posilić się świeżym 
sokiem z warzyw i owoców, udać się 
na degustację potraw zdrowej kuchni 
przygotowana przez Damiana Ozgę, za-
glądnąć do sali językowej, gdzie oprócz 
quizów i zabaw związanych z j. nie-
mieckim, włoskim i francuskim były też 
najsłynniejsze smakołyki reprezentują-
ce kuchnie tych krajów, albo przysiąść 
w kawiarence koło szkolnej biblioteki. 
Tam przy domowych ciastach, bajecz-
nie kolorowych galaretkach i aroma-
tycznej kawie można było zebrać myśli  
i nabrać odwagi do spróbowania swo-
ich sił w przygotowanym przez polo-
nistów quizie literackim z pięknymi, 
książkowymi nagrodami.

Dźwięki światowych i polskich 
szlagierów w ciekawych aranżacjach 
rozbrzmiewały w głównym hallu, gdzie 
występował szkolny zespół wokalny 
z akompaniującym mu na gitarze pa-
nem dyrektorem Markiem Gawłem – 
radość, uśmiech, energetyczne rytmy 
i gorące brawa towarzyszyły również 
uroczystemu nadawaniu tytułów „Przy-
jaciela Szkoły” wszystkim znamienitym 
gościom, którzy podczas Festiwalu Na-
uki otworzyli przed nami drzwi do swo-
ich fascynujących dziedzin. 

Serdecznie dziękujemy i już zapra-
szamy na kolejne fascynujące spotka-
nia z nauką za rok!

Można było dowiedzieć się więcej o tropieniu przestępców poznając tajniki daktyloskopii
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