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XXII SESJA
RADY DZIELNICY VI
W dniu 25 października br. odbyła 
się XXII sesja Rady Dzielnicy VI. Pod-
jęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr XXII/199/2012
Na liście zadań powierzonych na rok 
2013 w zakresie budowy, modernizacji, 
prac remontowych osiedlowej i szkolnej 
infrastruktury sportowej i rekreacyj-
nej, przyjętej uchwałą XIX/182/2012 
z dnia 05.07.2012 r., zmniejszono 
środki finansowe na zadanie pn.: „Re-
mont nawierzchni asfaltowej boiska  
z nałożeniem sztucznej nawierzchni  
w Szkole Podstawowej nr 153”. Kwotę 
36 000 zł obniżono do 30 400 zł.
UCHWAŁA Nr XXII/200/2012
W sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek krakowskich w roku 2013. 
Radni pozytywnie zaopiniowali pro-
jekty: uchwały Rady Miasta Krakowa 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 
roku oraz zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Krakowa w sprawie trybu uzgod-
nienia zmian w rozkładzie godzin 
pracy krakowskich aptek ogólnodo-
stępnych w 2013 roku. (Oba załączni-
ki do uchwały znajdują się do wglądu  
w biurze Rady Dzielnicy oraz na stro-
nie www.dzielnica6krakow.pl).
UCHWAŁA Nr XXII/201/2012
Radni wnieśli o połączenie przez Za-
rząd Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu środków na rok 2013 
przeznaczonych na realizację zadań 
powierzonych w zakresie tworzenia, 
modernizacji i utrzymania ogródków 
jordanowskich oraz zieleńców i skwe-
rów wraz z małą architekturą.
Przyjęto następującą listę rankingo-
wą zadań powierzonych na 2013 rok  
w wyżej wspomnianym zakresie: bie-
żące utrzymanie zieleni oraz ogródków, 
doposażenie ogródków jordanowskich 
wg wskazań Dzielnicy, modernizacja 
ogródka na terenie gminnym w rejonie 
amfiteatru na os. Widok – kontynuacja, 
modernizacja boiska przy ul. Zarze-
cze na wysokości Szkoły Podstawowej 
Nr 153, remont chodników i alejek na 
terenach zielonych w Dzielnicy VI wg 
wskazań dzielnicy, pielęgnacja zieleni 
wysokiej i niskiej na terenie Dzielnicy 
oraz na terenach przedszkoli i szkół, 

uzupełnienie nasadzeń wg wskazań 
Dzielnicy, dostawa ławek i koszy na 
śmieci wg wskazań Dzielnicy.
UCHWAŁA Nr XXII/202/2012
Przyjęto następującą listę zadań po-
wierzonych na rok 2013 w zakresie 
prac remontowych gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli, na kwo-
tę 230 800 zł: Przedszkole Nr 38 
(miejscowa naprawa dachu, rynien  
i rur spustowych oraz zadaszenia nad 
drzwiami wejściowymi oraz wymiana 
wyposażenia na placu zabaw) – 42 800 
zł; Przedszkole Nr 77 (remont schodów 
zewnętrznych w ogrodzie do łazienki 
wraz z murkami oraz remont lub likwi-
dacja czerpni powietrza do schronu) 
– 20 000 zł; Przedszkole Nr 82 (dokoń-
czenie wymiany stolarki okiennej oraz 
remont kapitalny elewacji) – 58 000 
zł; Przedszkole Nr 137 (modernizacja 
instalacji CO z wymianą grzejników) 
– 30 000 zł; Szkoła Podstawowa Nr 
153 (wymiana instalacji elektrycznej i 
oświetlenia na korytarzu) - 33 000 zł; 
ZSO Nr 7 (dokończenie wymiany insta-
lacji elektrycznej) - 30 000 zł; ZSO Nr 
8 (wymiana drzwi do sal lekcyjnych – 
kontynuacja) – 17 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXII/203/2012
W planie rzeczowo-finansowym wydat-
ków Dzielnicy VI na rok 2012, zadanie 
OU/04/2012, dz. 750, rozdział 75022 
dokonano zmian na łączną kwotę  
1 350 zł: składki na ubezpieczenie 
społeczne zmniejszono o 30 zł, składki 
na fundusz pracy o 80 zł, wynagrodze-
nie bezosobowe o 150 zł, zakup ener-
gii 0 60 zł, zakup usług pozostałych  
0 30 zł, natomiast opłaty z tytułu zaku-
pu usług telekomunikacyjnych świad-
czonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej o 1 000 zł. Tym samym, 
otrzymaną kwotę wysokości 1 350 zł 
przeznaczono na zakup materiałów 
i wyposażenia.
UCHWAŁA Nr XXII/204/2012
W ramach listy zadań powierzonych na 
2013 r. w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych, przyjętej uchwałą 
nr XVIII/178/2012 z dnia 21.06.2012 
r. i zmienionej uchwałą XXI/195/2012 
z dnia 20.09.2012 r., radni dokonali 
następujących zmian: wykreślono za-
danie pn.: „Cykl imprez integracyjnych 

dla niepełnosprawnych mieszkańców 
Dzielnicy VI w: Filii MDDPS przy ul.  
Zapolskiej 15 – kwota 15 000 zł, Klu-
bie Seniora w Domu Kultury w Mydlni-
kach, ul. Balicka 289 – kwota 10 000 
zł, Integracyjnym Klubie Niewidomego 
Seniora przy ul. Bandtkiego 19 – kwo-
ta 10 000 zł" oraz wykreślono zadanie 
pn.: „Integracyjny piknik dla osób star-
szych i niepełnosprawnych" – kwota 
15 000 zł. Kwotę 50 000 zł, pozostałą 
po wykreślonych zadaniach, przezna-
czono na Konkurs Ofert w zakresie ni-
żej wymienionych zadań: „Cykl imprez 
integracyjnych dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Dzielnicy VI” (spotka-
nia integracyjne, wyjazdy integracyjne 
2-3 dniowe o charakterze rekreacyjno-
sportowym – 35 000 zł) oraz „Integra-
cyjny piknik dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych pn.: Czas na odrobinę 
relaksu” – 15 000 zł.
UCHWAŁA Nr XXII/205/2012
Radni zawnioskowali do Prezydenta 
Miasta Krakowa o cofnięcie zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu przez sklep 
spożywczo-alkoholowy prowadzący 
działalność przy ul. Bronowickiej 10a 
w Krakowie. Powodem niniejszego 
wniosku są zgłoszenia mieszkańców, 
potwierdzone przez Straż Miejską 
Miasta Krakowa oraz Policję, o powta-
rzających się zakłóceniach porządku 
publicznego w miejscu obrotu napo-
jami alkoholowymi, co w myśl ustawy 
z dnia 26 października 1982 r., o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, art. 18 ust. 10 
pkt. 3 stanowi podstawę do cofnięcia 
zezwolenia. Decyzję poparto załączni-
kami: raport z interwencji Policji pod-
jętych w najbliższej okolicy ww. sklepu 
za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 
2012 r.; raport z interwencji Straży 
Miejskiej Miasta Krakowa podjętych  
w najbliższej okolicy ww. sklepu za okres 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r.; 
uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej nr 
9/2012 z dnia 15.08.2012 r. sąsied-
niego budynku wielorodzinnego nr 5, 
przy ul. Krzywy Zaułek wraz z pismem 
przewodnim oraz pozostałymi załącz-
nikami; uchwała Wspólnoty Mieszka-
niowej nr 8/2006 z dnia 3.11.2006 r. 
sąsiedniego budynku wielorodzinnego 
nr 9 przy ul. Rydla; uchwała Wspólno-
ty Mieszkaniowej nr 17/2006 z dnia 
27.10.2006 r. sąsiedniego budynku 
wielorodzinnego nr 5, przy ul. Krzywy 
Zaułek; uchwała Wspólnoty Mieszka-
niowej sąsiedniego budynku wieloro-
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Laureatka Konkursu Fotograficznego
- Angelika Szefer

dzinnego nr 4, przy ul. Krzywy Zaułek; 
uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej są-
siedniego budynku wielorodzinnego nr 
6, przy ul. Krzywy Zaułek. Tym samym 
uchylono Uchwałę Nr XXI/198/2012 
Rady Dzielnicy VI Bronowice, z dnia 20 
września 2012 r., w sprawie wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa.
Kolejne cztery uchwały dotyczyły za-
opiniowania WZ dla inwestycji przy ul 
Rydla:
UCHWAŁA Nr XXII/206/2012
„Budowa zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z ga-
rażem podziemnym i naziemnymi 
miejscami postojowymi oraz układem 
dróg wewnętrznych na części dział-
ki nr 167/47 obr. 2 Krowodrza wraz  
z wjazdem na działkach nr 167/47 obr. 
2 Krowodrza i 458/2 obr. 3 Krowodrza 
przy ul. Rydla w Krakowie”. 
UCHWAŁA Nr XXII/207/2012
„Budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z usługami w parterze  
z garażami podziemnymi i naziemny-
mi miejscami postojowymi oraz ukła-
dem dróg wewnętrznych na części 
działki nr 167/47 obr. 2 Krowodrza 
wraz z dwoma zjazdami na działkach 
nr 167/47 obr. 2 Krowodrza i dział-
ce nr 582/2 obr. 3 Krowodrza przy  
ul. Rydla w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr XXII/208/2012
„Budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z lokalami usługowymi w 
parterze, garażem podziemnym, ukła-
dem dróg wewnętrznych oraz miejsca-
mi postojowymi na terenie części dz. 
nr 167/47 obr. 2. Krowodrza oraz bu-
dowa zjazdu z dz. nr 458/2 obr. 3 Kro-
wodrza przy ul. Rydla w Krakowie”.
UCHWAŁA Nr XXII/209/2012
„Budowa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z lokalami usługowymi w 
parterze, garażem podziemnym na te-
renie części dz. nr 167/47 i 167/49 obr. 
2 Krowodrza, budowa budynku usługo-
wego wolnostojącego na dz. nr 167/45  
i części dz. nr 167/49 obr. 2 Krowo-
drza, budowa układu dróg wewnętrz-
nych wraz z miejscami postojowymi 
na dz. nr 167/45 i części dz. 167/47  
i 167/49 obr. 2 Krowodrza oraz budo-
wa zjazdu z dz. nr 458/2 obr. 3 Krowo-
drza przy ul. Rydla w Krakowie”. 
Swoją decyzję radni uzasadnili zbyt 
wysoką i intensywną zabudową, dużym 
zorganizowanym sprzeciwem społecz-
nym oraz naruszeniem ważnego inte-
resu społecznego w zakresie ochrony 
terenów zielonych.

UCHWAŁA Nr XXII/210/2012
W sprawie wniosku do Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczącego wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu In-
westycyjnego zadań inwestycyjnych, 
planowanych do realizacji przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice w latach 2013-
2014.
Zadanie: „Budowa chodnika przy ul. 
Katowickiej pomiędzy ul. Tetmajera  
z ul. T. Boya-Żeleńskiego wraz z utwo-
rzeniem przejścia dla pieszych” zgod-
nie z poniższym zestawieniem:
jednostka realizująca: Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie; cel zadania: 
zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców przez budowę chodnika  
i utworzenie przejścia dla pieszych; 
fazy realizacji inwestycji: I faza, 2013 
r. – wykonanie dokumentacji projekto-
wej i pozyskanie niezbędnych decyzji, 
kwota i źródło finansowania: 7 500 
zł – zadania powierzone z zakresu bu-
dowy i przebudowy ulic wraz z oświe-
tleniem; II faza, 2014 r. – realizacja 
zadania na podstawie projektu, kwo-
ta i źródło finansowania: 37 000 zł  
– zadania powierzone z zakresu budo-
wy i przebudowy ulic wraz z oświetle-
niem.
Zadanie: „Wykonanie przebudowy 
drogi wewnętrznej wraz z miejscami 
parkingowymi przy ul. Rydla – etap 
I” zgodnie z poniższym zestawieniem: 
jednostka realizująca: Zarząd Infra-
struktury Komunalnej i Transportu 
w Krakowie; cel zadania: przebudowa 
drogi pozwoli zwiększyć ilość miejsc 
parkingowych, fazy realizacji inwe-
stycji: I faza, 2013 r. – wykonanie do-
kumentacji projektowej i pozyskanie 
niezbędnych decyzji, kwota i źródło 
finansowania: 30 000 zł – zadania 
powierzone z zakresu  budowy i prze-
budowy ulic wraz z oświetleniem, II 
faza, 2014 r. – realizacja zadania na 
podstawie projektu, kwota i źródło 
finansowania: 200 000 zł – zadania 
powierzone z zakresu budowy i prze-
budowy ulic wraz z oświetleniem.
UCHWAŁA Nr XXII/211/2012
Radni zwrócili się z wnioskiem do 
ZIKiT-u o pozostawienie linii tramwa-
jowej nr 8 na dotychczasowej trasie,  
w zamian za skierowanie linii nr 24 ja-
dącej z Kurdwanowa na pętlę końcową 
do Cichego Kącika.

krakowskie

migawki

z bronowic
„Zbierać fotografie to zbierać świat” 
napisała Susan Sontag, niedawno 
zmarła amerykańska pisarka, w zbio-
rze esejów „O Fotografii”. Trudno 
się z powyższym stwierdzeniem nie 
zgodzić, zwłaszcza stojąc na wprost 
prac młodych fotografików z  Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących Numer 8 
w Krakowie.

Eksponaty są fotograficznym 
owocem wrześniowego konkursu szkol-
nego, którego inicjatorką i główną or-
ganizatorką była pani mgr inż. Maryla 
Waydowicz-Spodaryk, nauczycielka 
Sztuki we wspomnianej instytucji. 
Pani Waydowicz-Spodaryk, która jest  
z zawodu także architektem, od lat or-
ganizuje konkursy i wystawy mające na 
celu rozwijanie wrażliwości estetycznej 
zarówno uczniów jak i pracowników 
szkoły. To dzięki Niej by wejść do ogro-
du sztuki, nie trzeba wcale jechać na 
ulicę Rajską w centrum Krakowa. Chcąc 
znaleźć się w świecie grafik, akwarel, 
olejów, a ostatnio także zdjęć, wystarczy 
przekroczyć próg ZSO nr 8 w Bronowi-
cach.

A zdjęcia to niezwykłe, bo ukazu-
jące Kraków, w tym także Bronowice, 
oczami młodych fotografików, na co 
dzień uczniów lokalnej szkoły. Mamy 

MAREK KUCHARSKI
Nauczyciel ZSO nr 8

ciąg dalszy na str. 5
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MARTA PATENA
Radna Miasta Krakowa
Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK 
napisz: Marta.Patena@rmk.krakow.pl

Restrukturyzacja sieci to zmiana rozmieszczenia szkół  w mieście. Sieć szkół 
samorządowych utworzona dla 132 tys. uczniów (2003/2004) nie jest i nie 
może być dobra dla 98 tys. uczniów (2011/2012). Decyzja o tym, które placów-
ki oświatowe zachować, musi opierać się na zrozumiałych i jednakowych dla 
wszystkich kryteriach. Bez wyjątków.

W Krakowie mamy o 30 proc. 
więcej miejsc w szkołach, niż potrzeba, 
a placówki często nie są zlokalizowane 
tam, gdzie chcieliby rodzice i ucznio-
wie. 40 proc. uczniów szkół podsta-
wowych i prawie 60 proc. gimnazjali-
stów uczęszcza do szkół poza rejonem. 
Rodzice wybierają szkołę dla dzieci wg 
uznania, przez co niektóre szkoły pod-
stawowe pękają w szwach. Gimnazja 
na osiedlach często nie są w pełni za-
pełnione, bo młodzież wybiera te, do 
których się dojeżdża, a nie dochodzi. 

EFEKTYWNIE WYDAWAĆ WSPÓLNE 
PIENIĄDZE

W rocznym budżecie Krakowa 
wydatki na oświatę stanowią jedną 
trzecią. 
Do subwencji z MEN dokładamy 250 
mln zł z dochodów własnych miasta. 
Pusta szkoła to marnotrawienie pu-
blicznych pieniędzy – trzeba ją oświe-
tlać, ogrzewać, sprzątać i pilnować. 

Otworzenie szkoły na nowym osie-
dlu i zlikwidowanie mało potrzebnej  
w innym miejscu stało się niełatwym 
wyzwaniem dla władz samorządowych. 
Dotychczasowe propozycje likwida-
cji szkół wywołały protesty rodziców  
i uczniów głównie dlatego, że nie opie-
rały się na rzetelnych, klarownych  
i jednakowych dla wszystkich placó-
wek kryteriach. Opieranie się tylko na 
wyliczeniach finansowych przy braku 
odniesienia do innych kryteriów kry-
tykowali także radni. 

Kolejne próby uszeregowania sa-
morządowych placówek oświatowych 
w rankingach także nie przyniosły 
oczekiwanych efektów, dalej nie ma 
odpowiedzi, ile i które szkoły powinno 
się w Krakowie zlikwidować. 

POSTAWIĆ NA POPULARNOŚĆ
 – ZAUFAĆ RODZICOM

Co roku jesteśmy świadkami re-
krutacji do klas pierwszych wszystkich 
szkół. 

Zaufajmy opinii rodziców i z ich 
decyzji wyciągnijmy wniosek, że po-
pularna szkoła to nie ta, w której dzieci 
się uczą, ale  ta, gdzie dzieci chcą się 
uczyć.  

Szkoły ponadgimnazjalne, czyli  
licea ogólnokształcące, technika i za-
sadnicze szkoły zawodowe poddajmy 
ocenie popularności: uczniowie i ich 
rodzice wybierając szkołę, wskazują 
na pierwszym miejscu tę, na której im 
najbardziej zależy. Jeżeli liczba osób, 

które wskażą szkołę jako tę pierwsze-
go wyboru, będzie mniejsza niż połowa 
miejsc w pierwszych klasach, powinno 
się uruchomić trzyletnią procedurę wy-
gaszania placówki, począwszy od wrze-
śnia następnego roku szkolnego.

W wypadku zespołów szkół ocenie 
popularności podlegać powinny poje-
dyncze szkoły tworzące zespół, a nie 
cały zespół łącznie.

Opisywany projekt reformy kra-
kowskiego szkolnictwa przewiduje 
przyjęcie procentowego podziału liczby 
miejsc w różnych typach szkół ponad-
gimnazjalnych w stosunku do ogólnej 
liczby uczniów rocznika i określenie 
liczby oddziałów i liczby uczniów w 
oddziale w zależności od „pojemności” 
szkoły. Szkoły zawodowe od września 
2012 r. rozpoczynają reformę. Z uwa-
gi na potrzebne, dobrze wyposażone 
zaplecze do praktycznej nauki zawodu 
powinny być właściwie sprofilowane. 

KRYTERIUM LOKALIZACJI 
I SCALONE OBWODY SZKOLNE

W ustawie zapisano, że szkoła 
podstawowa powinna być oddalona 
od miejsca zamieszkania ucznia naj-
wyżej o 3 km, a gimnazjum – o 4 km.  
W opisywanym projekcie zapropono-
wano restrukturyzację i uporządkowa-
nie istniejących obwodów szkolnych. 
Powinny one zostać dopasowane do 
granic dzielnicy, a sąsiadujące szkoły 
mają utworzyć wspólne obwody „sca-
lone”, spełniające kryteria ustawowego 
obwodu szkolnego, oczywiście osobno 
dla gimnazjów i osobno dla szkół pod-
stawowych. Na terenie każdej dzielnicy 
powinno powstać jak najmniej scalo-
nych obwodów, w których należy wska-
zać, według kryterium popularności, 
szkoły przewidziane do wygaszenia.

Jeżeli w scalonym obwodzie po-
pularne okażą się wszystkie szkoły, to 
będą funkcjonować bez zmian. 

W procesie restrukturyzacji sie-
ci pamiętać należy o równomiernym 

zatem na wystawie obrazy poetyckie 
prezentujące piękno przyrody i obiektów 
architektonicznych widzianych zarówno 
nocą, jak i za dnia. Są też zdjęcia o cha-
rakterze reportażowym, które pokazują 
jak współczesność wkrada się w pej-
zaż naszego miasta i dzielnicy. To co je 
wszystkie łączy to wnikliwa obserwacja 
i subiektywne postrzeganie rzeczywisto-
ści przez młodych artystów.

Komisja oceniająca prace stanęła 
przed nie lada zadaniem, bo fotografii 
godnych uwagi było naprawdę wiele. 
Zdjęcia podzielono wcześniej na dwie 
kategorie: „Kraków w Obiektywie”  
i „Migawka z Bronowic”. Po długich na-
radach jury w składzie: dyr. Katarzyna 
Maj, mgr inż. Maryla Waydowicz-Spo-
daryk oraz przedstawicielka Samorzą-
du Szkolnego Katarzyna Wetula zdecy-

dowało, że zwycięzcą konkursu została 
Angelika Szefer z klasy III a gimnazjum.

Konkurs i towarzysząca mu wysta-
wa są jesiennym preludium do corocz-
nego Festiwalu Sztuki, który odbędzie 
się w ZSO nr 8 w grudniu tego roku. Już 
dziś wszystkich zainteresowanych na to 
święto serdecznie zapraszamy. Wrażeń 
estetycznych na pewno nie zabraknie.
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rozłożeniu szkół podstawowych i gim-
nazjów w mieście, dlatego rozważając 
wygaszenie sąsiadujących niepopular-
nych placówek, trzeba dodatkowo prze-
prowadzić szczegółową analizę sytuacji  
w danym rejonie.

SZKOŁY SPECJALNE I INTEGRACYJNE
Szkoły specjalne i integracyjne 

także powinny być równomiernie roz-
łożone na terenie Krakowa i ich sieć 
należy lepiej dostosować do  potrzeb 
rodziców. Dzieci specjalnej troski ko-
rzystają z dowozu do szkoły na koszt 
gminy, dlatego powinny uczęszczać do 
szkół najbliższych. Jeżeli okaże się, że 
konieczna jest zmiana lokalizacji szko-
ły, to powinno do niej dojść wyłącznie 
w ścisłym porozumieniu z rodzicami 
dziecka i za ich pisemną zgodą.

Szkoły integracyjne stoją przed 
wyzwaniem reorganizacji, bo zgod-
nie z rozporządzeniem MEN mniejsza  
o połowę liczba dzieci stanowi pod-

stawę utworzenia klas integracyjnych, 
a dzieci z zaburzeniami zachowania 
(ADHD) będą uczyły się w szkołach 
masowych. Szkoły integracyjne wejdą 
w skład „scalonego” obwodu.

OCZEKIWANE EFEKTY
REORGANIZACJI

Zasadnicza różnica między opi-
sywanym projektem a dotychczas pu-
blikowanymi pomysłami polega na 
oddaniu pierwszeństwa kryterium po-
pularności szkoły, a nie kryterium eko-
nomicznemu. W wyniku proponowa-
nej restrukturyzacji sieci szkół Kraków 
zostanie podzielony na minimalną, ale 
wystarczającą liczbę obwodów szkół 
podstawowych i gimnazjów, a miasto 
będzie prowadziło placówki popularne 
wśród mieszkańców, bo ocenić i wybrać 
najlepszą dla siebie szkołę najlepiej po-
trafią rodzice i uczniowie.

www.patena.info

BUDUJEMY 
GMINĘ WAWEL
Aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących oraz ich asystentów-wo-
lontariuszy, seniorów, a także wzrost zaangażowania w sprawy społeczności 
lokalnej – to główny cel projektu „Budujemy Gminę Wawel”. Pomysłodawcą 
projektu jest Krakowski Klub Kultury Fizycznej i Turystyki Osób Niewidomych  
i Słabowidzących „LAJKONIK”, jeden z najstarszych i najaktywniejszych klu-
bów dla osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. W realizacji projektu 
uczestniczy Miasto Kraków.

„Budujemy Gminę Wawel” to 
projekt dofinansowany ze środków  
Funduszu dla Organizacji Pozarzą-
dowych utworzony w ramach Gran-
tu Blokowego Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy, Priorytet: 
Promowanie roli społeczeństwa oby-
watelskiego jako ważnego uczestnika  
w zwiększaniu spójności społeczno-go-
spodarczej kraju.

Aby zrealizować założenia pro-
gramu, organizatorzy zaplanowali 14 
dniowe warsztaty. Uczestnicy tworzyć 
będą wirtualną Gminę Wawel. W trak-
cie warsztatów beneficjenci powołają 
sołectwa, stworzą grupy samopomo-
cowe, grupy wsparcia, będą określać 
potrzeby społeczności wawelskiej, 
wybierać władze gminy, uczestniczyć 
w posiedzeniu wybranej Rady Gminy 
Wawel, tworzyć budżet i dokonywać 
jego korekty. Aby ta gra symulacyjna 

Krakowski Klub Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki Niewidomych 
 i Słabowidzących “LAJKONIK”
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków
www.kslajkonik.fc.pl 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

była jak najbardziej zbliżona do rze-
czywistości, mieszkańcy Gminy Wawel 
otrzymają dowody poświadczające za-
meldowanie, posługiwać się będą wir-
tualnymi pieniędzmi – wawele, płacić 
będą podatki. 

Organizatorzy planują utworze-
nie 3 grup warsztatowych, w których 
weźmie udział łącznie 180 osób nie-
widomych, słabo widzących i ich asy-
stentów-seniorów. Udział asystentów 
– wolontariuszy w sposób naturalny 
podkreśli rolę wolontariatu. Realiza-
cję projektu zaplanowano na wrzesień  
2012 – październik 2013. 

Końcowa faza projektu to konfe-
rencja podsumowująca dla uczestni-
ków, partnerów i przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych. W programie 
konferencji znalazły się referaty na 
temat współpracy Krakowa z organi-
zacjami pozarządowymi oraz reportaż  
z warsztatów.

 

Z APRASZA

7 listopada, środa, godz.17.00 
w cyklu Bronowickie Portrety prezentacja 
multimedialna "Witraże świata jako motyw 
znaczka pocztowego" - z kolekcji Stanisława 

Molińskiego 

11 listopada, niedziela, godz.16
Mydlnicki poranek patriotyczny pod hasłem 

„Wzruszenie i uśmiech dla Niepodległej” 
z udziałem chóru Schola Cantorum

 Mydlnicensis, grup twórczych Mydlnik, 
recytacje i prowadzenie Wojciech Habela,

glossa historyczna Maciej Naglicki.

kk "Mydlniki" ul. Balicka 289,

tel. (12) 637-97-12 

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 
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Uroczyste przecięcie wstęgi 

Po części oficjalnej mikrofon przekazano uczniom, którzy przygotowali program artystyczny Szkoła po remoncie elewacji

[IS]

NOWOCZESNA SALA
W SZKOLE Z TRADYCJAMI
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważną rolę w rozwoju pełni kultura fizycz-
na. Od października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 będą mogli korzy-
stać z nowoczesnej sali gimnastycznej, która powstała staraniem Szkoły, Rady 
Dzielnicy VI i radnych Miasta Krakowa. Z pewnością wpłynie to na poprawę 
jakości nauki, jak i otworzy wiele dodatkowych możliwości dla działalności sa-
mej Szkoły.

Oficjalnego otwarcia sali doko-
nali, poprzez przecięcie wstęgi, nauczy-
ciele szkoły i zaproszeni goście: wśród 
nich m.in. Anna Okońska-Walkowicz, 
zastępca Prezydenta Krakowa, Mał-
gorzata Jantos, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Krakowa oraz radni Mia-
sta Krakowa – Marta Patena i Bogdan 
Smok, przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI. Podczas swoich wystąpień wspo-
minali oni trud drogi jaką trzeba było 
przejść, ale też nie kryli radości z osią-
gniętego celu. Samo przygotowanie do-
kumentacji, otrzymanie wymaganych 
pozwoleń i wykonanie projektu zajęło 
ok. dwóch lat. Budowa ruszyła dopie-
ro w 2009 roku i z roku na rok, dzię-
ki determinacji dyrekcji szkoły, Rady 
Dzielnicy VI i radnych Miasta Krako-
wa, nabierała coraz to realniejszych 
kształtów. 

Projekt obejmował salę gimna-
styczną (z boiskiem o wymiarach 21 
x 33 m) wraz z zapleczem oraz łącz-
nikiem z istniejącym budynkiem. Po-
wstały też pomieszczenia dla trenera, 
magazyn ze sprzętem oraz szatnie  
i sanitariaty. Na piętrze zaplanowano 
bibliotekę oraz czytelnię multimedial-
ną. W tej części zlokalizowana jest też 
widownia sali gimnastycznej umiesz-
czona na antresoli. Budynek jest w peł-
ni przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Posiada windę obsługującą 
parter w części sali gimnastycznej oraz 
I piętro szkoły. Inwestycja zamknę-
ła się w kwocie 5 mln 285 tys. złotych  
i w całości została sfinansowana ze środ-
ków pochodzących z budżetu Miasta. 

Uroczystość połączona z obcho-
dami Dnia Edukacji Narodowej była 
podwójną okazją do życzeń wielu 
sukcesów na polu edukacyjnym jak  
i sportowym, wyrażonych z nadzieją, 
że nowa, nowoczesna sala będzie słu-
żyła przez lata kolejnym pokoleniom. 
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Fort 7 Bronowice

PRZECIWKO WOJSKU POLSKIEMU 

Agencja Mienia Wojskowego złożyła kolejny wniosek o ustalenie Warunków 
Zabudowy dla pięciu budynków wielorodzinnych na terenach dawnej jednost-
ki wojskowej w sąsiedztwie fortu przy ul. Rydla. Wpływ na przeznaczenie te-
renu będzie miała determinacja mieszkańców w obronie fortu. Czy okaże się 
wystarczająca?

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

Z końcem zeszłego roku do Wy-
działu Architektury Urzędu Miasta 
Krakowa zostały złożone pierwsze 
wnioski o ustalenie Warunków Zabu-
dowy dla budynków wielorodzinnych. 
Po zorganizowanych działaniach w celu 
uniemożliwienia zabudowy mieszkal-
nej i uchronieniu zieleni od zabudowań, 
urząd odmówił wydania Warunków 
Zabudowy. Decydującym argumentem 
była niewystarczająca infrastruktura 
drogowa do przyjęcia dodatkowego ru-
chu samochodowego.

Tym razem, wniosek o ustalenie 
Warunków Zabudowy zawiera umowę, 
na mocy której inwestor zobowiąże się 

do poszerzenia skrzyżowania ulic Ry-
dla i Bronowickiej tak, aby sprawniej 
rozładowywać ruch nowego osiedla 
planowanego na około 300 mieszkań.

Agencja Mienia Wojskowego jest 
zarządcą części terenu dawnej jednost-
ki wojskowej. O pozwolenie na budo-
wę stara się, aby zwiększyć wartość 
nieruchomości, a następnie sprzedać 
ją inwestorom. Cały teren należy do 
Skarbu Państwa, a resztą dysponuje 
Prokuratura, która również wykazuje 
chęci inwestycyjne w postaci budowy 
budynku biurowego. Kolejnym orga-
nem chcącym zagospodarować teren 
jest Straż Graniczna, która poszukuje 
nieruchomości pod budowę swojej sie-
dziby wraz z aresztem śledczym.

Plany inwestycyjne dotychczaso-
wych terenów zielonych, chociaż nie-
urządzonych, obudziły kontrowersje 
i sprzeciw mieszkańców Bronowic. 
Przez ostatnią dekadę, zliberalizowa-
ne prawo budowlane oraz bezprawie 
w zakresie ładu przestrzennego, czyli 
ustalenia co i gdzie można budować, 
spowodowało liczne skazy na układzie 
urbanistycznym oraz architekturze 
Miasta Krakowa.

Kraków cechuje się najgorszym 
powietrzem w mocno zanieczyszczonej 
Polsce. Za główny powód tego niechlub-
nego wyniku uważa się nieszczęsne po-
łożenie geograficzne Krakowa. Niegdyś, 
przy planowaniu osiedli mieszkalnych 
kierowano się dobrem miasta i jego 
sprawną wentylacją, czego przykła-
dem jest osiedle Widok. Dogęszczona, 
chaotyczna zabudowa miasta ostatniej 
dekady trwale pozbawiła możliwości 
skutecznego przewietrzania miasta.

Istnieje prawna możliwość po-
wstrzymania inwestycji i przezna-
czenia terenu na park. Aby tego do-
konać, Rada Miasta Krakowa musia-
łaby uchwalić miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, który 
stanowi prawo określające co i gdzie 
można budować. Plan musiałby okre-
ślać przeznaczenie terenu na park i za-
braniać zabudowy. Następnie, miasto 
musiałoby przejąć teren oraz zagospo-
darować go, co stanowi koszt mniej 
więcej równy aktualnemu zadłużeniu 
bankrutującego Miasta Krakowa. Nie 
mniej jednak, samo uchwalenie planu 
nie wymagałoby inwestycji już teraz, 
ale zabezpieczyłoby teren do czasu, 
gdy miasto wyjdzie na prostą. Ponad-
to, tego typu inwestycje miasto może 
finansować długoterminowymi kre-
dytami. Ale, czy nieruchomości woj-
skowe, powinny w ogóle być komer-
cjalizowane?
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W czasach funkcjonowania Twier-
dzy Kraków, w mieście mieszkało  
70 000 krakowian oraz 80 000 żoł-
nierzy. Bezrobocie wynosiło 2%. Potę-
ga „Babci Austrii” nie była budowana 
na sprzedaży terenów zielonych Wied-
nia czy Linz. Zresztą, Twierdza Kraków 
była budowana również z podatków 
krakowian. Mamy płacić drugi raz? 
Rozwój armii kosztem poziomu życia 
mieszkańców to działania państw tota-
litarnych.

Podobnych problemów w Krako-
wie jest więcej i aby zwrócić uwagę na 

problem Fortu Bronowice oraz zachę-
cić Radę Miasta Krakowa do uchwale-
nia miejscowego planu, o który Rada 
Dzielnicy VI Bronowice wnioskowała 
uchwałą w zeszłym roku, należy wyka-
zać liczebny interes społeczny najlepiej 
reprezentowany dużą ilością podpisów. 
Dlatego też, w ostatnich tygodniach 
rozpoczęła się mobilizacja mieszkań-
ców Bronowic. 

Kolejnym warunkiem realizacji 
wieloletnich planów przeznaczenia 
terenu fortu na park jest skuteczne 
blokowanie planowanych inwestycji. 

Podobne przypadki pokazują, że przy 
dostatecznej znajomości prawa, inwe-
stycje takie można blokować latami, 
co dałoby czas na uchwalenie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

W świadomym demokratycznym 
społeczeństwie, mieszkańcy sprawu-
ją władzę odpowiednią determinacją 
i sprawną organizacją. Jeżeli chcemy 
kreować zielone Bronowice, zapraszam 
do działań. Chętnych do przyłączenia 
się zapraszam na facebook.com/Zielone-
Bronowice
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facebook.com/ZieloneBronowice 
więcej informacji:
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Urodziła się w Krzeszowicach, od 1952 
r. mieszkała w Krakowie. Z zawodu bi-
bliotekarz-dokumentalista. Pracowa-
ła w Bibliotekach Instytutu Metalurgii  
w Gliwicach i Instytutu Metali Lekkich  
w Skawinie, gdzie organizowała bibliote-

kę od podstaw. Po tragicznym wypadku męża, przez 4 lata 
pracowała w Krakowie jako dekorator wystaw, potem przez 
18 lat w bibliotece Biura Projektów Budownictwa Wodne-
go. Po przejściu na emeryturę w latach 80., powróciła do 
swych zamiłowań artystycznych z lat młodzieńczych – ry-
sunku i malarstwa oraz pracy charytatywnej i społecznej.
W roku 1992 została wybrana z szeregów Solidarności na 
radną w Dzielnicy VI Bronowice, gdzie przez trzy kadencje 
pracowała w Zarządzie Rady i Komisjach Zdrowia, Ochro-
ny Środowiska oraz Komisji Kultury. To wtedy właśnie  
z jej inicjatywy, powstała myśl utworzenia Bronowickiego 
wówczas Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich, obecnie Stowa-
rzyszenia. Po zarejestrowaniu Koła została wybrana jego 
prezesem. Funkcję tę pełniła przez wiele lat. Uczestniczyła 
w licznych zbiorowych wystawach malarskich, prowadziła 
Kronikę Koła, redagowała katalogi corocznych majowych 
wystaw malarskich, organizowanych na Dni Bronowic. 
Zmarła 20 października 2011 r. 

Poniżej prezentujemy sylwetki osób wyróżnionych przez Radę Dzielnicy VI medalem XX-lecia 
Dzielnic, będących członkami Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, które 
wniosło i wnosi duży wkład w życie nie tylko dzielnicy, ale całego Krakowa. Wernisaże, wieczory 
autorskie czy koncerty niewątpliwie wzbogacają kulturę społeczeństwa.

sylwetki

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych  
w Krakowie. Malarstwem interesował się 
od dziecka. Przez 30 lat pracował w Biu-
rze Projektów na stanowisku projektan-
ta. Praca sprawiła, że z początku zarzucił 
całkowicie malarstwo. Dopiero po latach 

powrócił do dawnej pasji i rozpoczął samodzielne studia 
nad technikami malarskimi. Tematyka jego prac oscyluje 
wokół urody polskiego krajobrazu, opowiada o pięknie ro-
dzimej architektury i wyraża zachwyt nad krasą kwiatów. 
Inspiracją jest impresjonizm, a także twórczość polskich 
kolorystów. Malarstwo dla niego to nie tylko hobby, to 
sposób na życie. Maluje z wewnętrznej potrzeby starając 
się udokumentować rzeczywistość w realistyczny sposób, 
choć w jego malarstwie widoczna jest ewolucja w kierunku 
abstrakcji. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Uczestniczył w licznych plenerach krajowych 
i międzynarodowych.
Jego  prace znajdują się w Muzeum Ziemi Mogileńskiej, 
Muzeum w Wieliczce oraz u wielu kolekcjonerów krajo-
wych i zagranicznych. Od 2010 roku  pełni funkcję preze-
sa Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich, do którego należy od lat. Jest również utytułowanym 
członkiem Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych 
Ziemi Krakowskiej i członkiem Fundacji Sztuki Osób Nie-
pełnosprawnych

EWA ZIOMEK

MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA

KRYSTYNA KRAJKA RYSZARD MAZURKIEWICZ

Twórczo pracuje od 1984 roku. Mimo 
muzycznego wykształcenia jej pasją jest 
malarstwo olejne, akwarela, tkanina 
artystyczna, malarstwo na szkle. Brała 
udział w wielu konkursach na tkaninę 
artstyczną - gobelin; w latach 1985-87, 

we wszystkich zajmując pierwsze miejsce. Tkała według 
własnych projektów. Uczestniczyła też w wielu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. Organizatorka licznych ple-
nerów malarskich. Poprzez swoją twórczość podtrzymuje 
bronowickie tradycje. Członek Stowarzyszenia Plastyków 
Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej oraz współzałoży-
cielka i wiceprezes Bronowickiego Koła Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich w Krakowie, obecnie Stowarzyszenia. Funkcję tę 
pełni od chwili powstania Koła, czyli od 1999 roku, biorąc 
czynny udział w jego życiu artystycznym: wystawy, werni-
saże, oprawa muzyczna, scenografie do wystaw towarzyszą-
cym Dniom Bronowic. 

Absolwentka Wydziału Prawa na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Od ponad 
20 lat pracuje w kulturze, prowadząc 
placówki kulturalne. W pracę tę wkłada 
ogromne zaangażowanie wykazując się 
kreatywnością i pomysłowością w reali-

zowaniu wielu inicjatyw twórczych. Była między innymi 
inicjatorką organizowania wystaw artystycznych, twórców 
profesjonalnych i nieprofesjonalnych, obejmujących swym 
zasięgiem południową Polskę. Realizowała wojewódzkie 
eliminacje konkursu Sacrum w literaturze, poezji i muzy-
ce. W swojej pracy kładzie nacisk na kultywowanie trady-
cji i rodzimego folkloru. Za swą pracę została odznaczona 
przez Urząd Miasta Krakowa medalem za zasługi w upo-
wszechnianiu kultury. Obecnie od wielu już lat kieruje klu-
bem osiedlowym „Jordanówka”. Wychowankowie Klubu 
biorą udział w wielu konkursach plastycznych i muzycz-
nych zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Wieloletni 
członek Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich, od samego początku, to jest od roku 1999, ak-
tywnie uczestniczy w jego pracy. Kolejne sylwetki w dalszych numerach
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JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO 
DO ROLI PRZEDSZKOLAKA
Twoje dziecko ma rok, dwa, dwa i pół. Najpierw perspektywa przedszkola wy-
daje nam się bardzo odległa, później walczymy o miejsce w państwowej pla-
cówce lub liczymy ile będzie nas kosztowało przedszkole prywatne.

W tym całym zamieszaniu war-
to pamiętać, że nawet najlepsze przed-
szkole nic nie pomoże, jeśli wcześniej 
nie przygotujemy malucha do rozstania 
z nami, samodzielności i umiejętności 
współpracy w grupie. Dlatego warto 
już dużo wcześniej zadbać o przygoto-
wanie emocjonalne i społeczne dziec-
ka. Jeśli nam się to wcześniej nie udało 
to nigdy nie jest za późno, aby zastano-
wić się, czego dziecko potrzebuje i nad 
czym jeszcze warto popracować.

Każde dziecko jest inne – albo bo-
imy się, że sobie nie poradzi, nie zadba 
o siebie, da sobie zabrać zabawkę, pod-
da się innym dzieciom – albo odwrot-
nie – będą z nim same kłopoty i skargi 
nauczycielek, że przeszkadza, nie słu-
cha, bije, wyrywa. I że będzie płaka-
ło, tupało, nie będzie chciało zostać  
w przedszkolu.

Dzieci są różne. Niektóre już w wie-
ku dwóch lat świetnie dają sobie radę  
w przedszkolu – dla innych i cztery lata 
to za wcześnie. Zależy to od wielu czyn-
ników. Ale na pewno my jako rodzice 
możemy wiele zrobić, aby ułatwić na-
szym dzieciom start w przedszkolu.

JOANNA JEŻAK
Centrum Rozwoju Dziecka
i Rodzica PESTKA

Bardzo ważne jest poczucie bez-
pieczeństwa i bliskości. To podstawowe 
potrzeby człowieka, bez nich trudno 
wyjść z domu bez lęku i ruszyć w nie-
znany świat. Musimy więc dać dziecku 
przede wszystkim dużo bezwarunko-
wej miłości. 

Po drugie – dajmy dziecku prawo 
do tęsknoty i smutku. To bardzo ważne 
uczucia, nieuniknione w życiu człowie-
ka i zupełnie naturalne w przypadku 
rozłąki. Rozmawiajmy więc z dziećmi  
o tych uczuciach, nie mówmy im, że na 
pewno przez cały czas będą się świetnie 
w przedszkolu bawiły – tego nie wie-
my. I bądźmy gotowi na towarzyszenie 
dzieciom także w tych trudnych chwi-
lach (zdanie: Wygląda na to, że jest ci 
smutno ..., potrafi zdziałać cuda – ma-
luch ma szansę wyrzucić z siebie trud-
ne, nieprzyjemne uczucia, ma poczucie 
wsparcia i troski ze strony rodzica).

Samodzielność – pod tym jednym 
słowem dużo się kryje. Im dziecko bar-
dziej samodzielne, tym łatwiej sobie 
radzi z obowiązkami przedszkolaka. 
Nie musi czekać bezradnie, kiedy pani 
ubierze, nakarmi, poda, przyniesie. 
Wiem, nasze dzieci są jeszcze takie ma-
lutkie, trzeba im pomagać. Tylko czy 
aby na pewno? Czy pomagamy założyć 
buty, bo nie da rady tego zrobić samo, 
czy dlatego, że tak jest szybciej?

Bez wątpienia łatwiej jest dzie-
ciom, które idąc do przedszkola bez 
problemu się porozumiewają. Przede 
wszystkim od samego początku rozma-
wiajmy z dziećmi. Słuchajmy, zadawaj-
my pytania, zachęcajmy do wypowie-
dzi. Uczmy dzieci komunikować swoje 
potrzeby, wyrażać własne opinie. 

Myślę też, że dla dziecka, które 
swoje pierwsze trzy lata spędziło wła-
ściwie tylko pod opieką mamy, taka 
rozłąka, często od razu wielogodzinna, 
może być bardzo trudna. Ważne jest, 
aby dziecko miało okazję do przeby-
wania z mniej znanymi sobie osobami 
przed pójściem do przedszkola. 

Dobrym pomysłem jest też udział 
w różnych zajęciach, w czasie których 
maluch we wspólnej zabawie z innymi 
dziećmi poznaje reguły panujące w gru-
pie, np. jak się zachować, jeśli Tolek ma 
taką super ciężarówkę. Lepiej to prze-
ćwiczyć przed pójściem do przedszko-
la. Nie zmuszajmy dziecka do dzielenia 
się zabawkami. Bardziej przekona je 
informacja, że koledze podoba się jego 
zabawka i czeka, kiedy będzie się mógł 
nią pobawić. Kiedy nie wywieramy pre-
sji na nasze dziecko, ono chętniej bawi 
się z innymi swoimi zabawkami. 

Zdarza się, że dziecko nie chce od 
razu brać udziału we wspólnej zabawie. 
Nie zmuszajmy go do tego. Niech ma 
czas oswoić się z sytuacją, pozwólmy 
mu na obserwację, gdy będzie gotowe, 
samo przyłączy się do zabawy.

Zapoznajmy dziecko z miejscem, w 
którym od września będzie przebywało 
codziennie. Jeśli to możliwe, to pójdźmy 
z nim do przedszkola, porozmawiajmy  
o tym, co będzie tam robiło, zapoznajmy 
z rytmem dnia, poznajmy nauczycielki.

Pamiętajmy, że dzieci bardzo ła-
two wyczuwają nasze nastroje. Jeśli 
sami nie jesteśmy przekonani, czy 
przedszkole spełnia nasze oczekiwa-
nia, mamy obawy, czy maluch jest na 
nie przygotowany – dziecko to dosko-
nale wyczuje i będzie płakało, bało się, 
nie będzie chciało się z nami rozstać. 
Zdarza się, że dziecko chętniej zostaje 
w przedszkolu, jeśli odprowadzi je tata, 
który ma mniej obaw i większą pew-
ność słuszności decyzji.

A kiedy już nadejdzie pierwszy 
dzień przedszkola, nie uciekajmy chył-
kiem, pożegnajmy się z dzieckiem tak, by 
było świadome, że wychodzimy. Określ-
my dokładnie czas, kiedy po nie wróci-
my (np. po obiedzie, po leżakowaniu).  
I zawsze dotrzymujmy słowa!

Maluch we wspólnej zabawie z innymi dziećmi poznaje reguły panujące w grupie



 Taki też był zamiar TPB, aby 
mieszkańcy Dzielnicy VI, wzorem swo-
ich przodków, spotkali się w Koście-
le Mariackim na uroczystej mszy św. 
sprawowanej przez proboszczów para-
fii bronowickich, w intencji mieszkań-
ców naszej dzielnicy.

W niedziele 30 września wyruszył 
z Bronowic Małych III już Korowód 
Bronowicki. Członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic oraz zaproszeni 
goście: przedstawiciele samorządu lo-
kalnego, sponsorzy oraz mieszkańcy 
Dzielnicy VI. 

W jesiennym słońcu, korowód 
składający się z dwóch dorożek oraz 
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III KOROWÓD BRONOWICKI
Bronowicki Korowód nawiązuje do tradycji, kiedy to podkrakowska wieś 
Bronowice Małe należała do Parafii Mariackiej. W zależności od pozycji we wsi 
mieszkańcy udawali się do kościoła Mariackiego pieszo albo wozem.

dwóch wozów drabiniastych, prowa-
dziła na rynek Krakowska Grupa Folk-
lorystyczna z Mydlnik. 

Zgromadzonych w świątyni miesz-
kańców naszej dzielnicy, powitał ks. 
dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyli-
ki Mariackiej. Wspólnie modlono się  
o potrzebne łaski zarówno dla miesz-
kańców oraz radnych, by wszyscy  
w swoim działaniu i pracy mieli na 
względzie dobro naszej małej ojczyzny, 
aby każdy kierował się takimi warto-
ściami jak prawo i sprawiedliwość. Po 
uroczystej mszy św., uczestnicy koro-
wodu przeszli do kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej. Znajdujący się tu wi-
zerunek Matki Bożej Częstochowskiej, 
umieszczony w późnobarokowym oł-
tarzu, pochodzi z 1638 r. i jest wierną 
kopią częstochowskiego. Według miej-

scowej tradycji miał on zostać nama-
lowany podczas przewożenia wizerun-
ku Madonny na Jasną Górę. W 1968 
roku, 15 grudnia, na zakończenie pe-
regrynacji obrazu jasnogórskiego w Ar-
chidiecezji Krakowskiej udekorowano 
go koronami papieskimi. Dokonał tego 
prymas kard. Stefan Wyszyński, przy 
udziale kardynała Karola Wojtyły.

Kaplica ta zwana była także bro-
nowicką. To w niej mieszkańcy Brono-
wic zawierali śluby, chrzcili dzieci, byli 
odprowadzani w ostatnią drogę. Tutaj 
powierzali Matce swoje problemy i nie-
pokoje, i byli wysłuchiwani. Dowodem 
są liczne wota wdzięcznych otaczające 
wizerunek. W kaplicy znajduje się też 
spiżowa płyta nagrobna Erazma Dani-
giela, właściciela wsi Myślniki z przeło-
mu XVI/XVII w. 

W sali w Domu Parafialnym, przy 
Placu Mariackim czekał na wszyst-
kich tradycyjny już kołacz. Tutaj też  
z rąk przewodniczącego Rady Dzielnicy 
VI Bogdana Smoka, medalem z okazji 
XX-lecia Dzielnic, został odznaczony 
Józef Stachera, którego staraniem po-
wstała i działa Krakowska Grupa Folk-
lorystyczna z Mydlnik.

Korowód zakończył występ wspo-
mnianego zespołu z Mydlnik na Placu 
Mariackim, po którym nadszedł czas po-
wrotu. Do Bronowic powróciliśmy z na-
dzieją, że na drugi rok znów uda nam się 
podtrzymać tą bronowicką tradycję. Na 
koniec pojawiła się też refleksja, w tym 
roku nie było z nami pani Ani Kruczek z 
domu Młynarczyk, mieszkanki Bronowic 
Małych i pracownika Muzeum Młodej 
Polski „Rydlówka”. Odeszła od nas nagle 
w ubiegłym roku, w kilka dni po Świę-
cie Osadzania Chochoła. Była dobrym 
duchem „Rydlówki”, ciepłym i dobrym 
człowiekiem. Nie dane jej było pojechać  
z nami w korowodzie po raz wtóry.

BARBARA MISZCZYK
Prezes TPB


