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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” 
Przy ul. Zielony Dół 4 rozpoczyna działalność Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. 
Nowa placówka zaprasza osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo. Dom 
czynny będzie od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

◁▷

◁▷

Przygotowano szeroką ofertę 
aktywności dla seniorów – za-

jęcia ruchowe, kinezyterapię, treningi 
rehabilitacyjne, terapię zajęciową, za-
jęcia sportowo-rekreacyjne oraz inne 
działania o charakterze prozdrowot-
nym. Uczestnicy będą mogli zaangażo-
wać się w działania na rzecz społeczno-
ści lokalnej, na przykład w wolontariat 
międzypokoleniowy i integrację mię-
dzypokoleniową. Zakres organizowa-
nych zajęć aktywizujących i realizo-
wanych usług będzie dopasowywany 
do pojawiających się potrzeb uczestni-

Centra Aktywności 
Seniorów – CAS-y

ków. Placówka będzie promowała rów-
nież postawy samopomocowe.

Każdy z uczestników będzie miał 
zapewniony minimum jeden ciepły 
posiłek dziennie. Osobom, które mają 
problemy z poruszaniem się zagwaran-
towany zostanie dowóz na zajęcia. 

Uruchomienie Domu było możli-
we dzięki pozyskaniu dofinansowania  
z budżetu państwa, w ramach Progra-
mu Wieloletniego „Senior-WIGOR”, na 
lata 2015-2020. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Gminy Miejskiej 
Kraków.

Pogodna jesień życia

Aby zostać uczestnikiem, należy zgłosić 
się (zgodnie z miejscem zamieszkania) 
do pracownika socjalnego  Filii Nr 7 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie
 al. J. Słowackiego 46

tel. 12 632 00 22.

Szczegółowe informacje dotyczące za-
sad uczestnictwa i odpłatności uzyskać 
można również pod numerami telefo-
nów 12 616 53 10 lub 12 616 53 18.

Osób w wieku senioralnym przy-
bywa, dlatego też w ramach realizacji 
miejskiego „Programu Aktywności 
Społecznej i Integracji Osób Starszych’’ 
powstaje sieć placówek oferujących 
różnorodną ofertę zajęć dla seniorów. 

Centra Aktywności Seniorów są 
prowadzone przez organizacje poza-
rządowe, a finansowane przez gminę. 
Mają być miejscami integracji społecz-
nej i aktywizacji osób starszych.

Aktualnie działa w Krakowie jede-
naście CAS-ów – prowadzą je wybra-
ne, w otwartym konkursie ofert, orga-
nizacje pozarządowe.

CAS-y zapraszają seniorów, którzy 
chcieliby uczyć się nowych rzeczy, pod-
nosić kondycję psychiczną i fizyczną 
oraz działać na rzecz dobra wspólnego.

Na terenie naszej 
dzielnicy CAS prowadzi 

STOWARZYSZENIE „LAJKONIK” 
ul. Bandtkiego 19, Kraków

tel. 12 637 29 44 
wew. 202 lub 273

Tomasz SMARZYŃSKI

26 października 2015 roku 
zakończył się cykl zajęć  

z tańca towarzyskiego w ramach pro-
jektu finansowanego z budżetu miasta 
Krakowa pod tytułem „Roztańczone 
Mydlniki”. Projekt ten został wybrany 
spośród wielu, które były zgłoszone  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Krakowa.

ROZTAŃCZONE MYDLNIKI 
podsumowanie projektu

Rozpoczynając projekt nie spodzie-
waliśmy się tak wielkiego zainteresowa-
nia. W czerwcu sala gimnastyczna w SP 
nr 138 wypełniła się prawie w całości. 
Uczestnicy podczas trwania zajęć po-
znawali podstawy tańców, takich jak: 
walc angielski, tango, walc wiedeński, 
foxtrot, quickstep, samba, cza-cza, rum-
ba, jive oraz rock&roll. Oprócz opano-
wania nowych kroków mieszkańcy za-
warli ze sobą nowe znajomości, co przy-

czyniło się do powstania wyśmienitej 
atmosfery podczas kursu. Śmiało może-
my stwierdzić, że tego typu wydarzenia 
mają ogromne znaczenie w tworzeniu 
się nowych wspólnot mieszkaniowych, 
a zdobyte podczas projektu umiejęt-
ności przyczynią się z pewnością do 
uświetnienia niejednego balu lub wese-
la. Mimo że projekt dobiegł końca, po-
została bardzo liczna grupa osób chcą-
cych kontynuować naukę. Specjalnie 
dla nich uruchomiona zostanie grupa 
kontynuacyjna. Aby dodatkowo stwo-
rzyć możliwość wspólnej zabawy po-
stanowiliśmy zorganizować Bronowicki 
Bal Karnawałowy z Tańcem.

fot. STTS 
Szkoła Tańca
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◁▷
Co 
Warto Wiedzieć

Od dnia 1 listopada 2015 r. 
kryterium dochodowe upraw-

niające do zasiłku rodzinnego oraz do-
datków do zasiłku na okres zasiłkowy 
2015/2016 wynosi 674 zł, natomiast 
dla rodziny z dzieckiem niepełnospraw-
nym kryterium to wynosi 764 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 r. kwota za-
siłku rodzinnego wynosi:

• 89 zł na dziecko w wieku do ukończe-
nia 5 roku życia,
• 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 
roku życia do ukończenia 18 roku życia,
• 129 zł na dziecko w wieku powyżej 
18 roku życia do ukończenia 24 roku 
życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują 
następujące dodatki:

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 
1 000 zł – jednorazowo,
• dodatek z tytułu opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
• dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka – 185 zł, nie więcej 
niż 370 zł na wszystkie dzieci,
• dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej –  
90 zł na trzecie i następne dzieci 
uprawnione do zasiłku rodzinnego,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego do 5 
roku życia – 80 zł miesięcznie, powyżej 
5 roku życia – 100 zł miesięcznie,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego – 100 zł – jednorazowo,
• dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania:
� na pokrycie wydatków związanych  
z zamieszkaniem w miejscowości,  
w której znajduje się siedziba szko-
ły – 105 zł miesięcznie w trakcie roku 
szkolnego,
� na pokrycie wydatków związanych 
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła – 63 zł miesięcznie 
w trakcie roku szkolnego.

Zmiana wysokości zasiłku rodzinnego 
oraz kryterium dochodowego upraw-
niającego do zasiłku rodzinnego oraz 
dodatków do zasiłku rodzinnego.

Źródło: BIP Kraków

ZŁOTY JESIENNY LIŚĆ
co z nim zrobić?

Rozwiązaniem może być wła-
sny kompostownik, ale nie 

każdy chce zabierać przestrzeń ogrodu. 
Dlatego przypominamy, że od kwietnia 
br. można bezpłatnie oddawać skoszo-
ną trawę, ścięte części roślin, drobne 
gałązki i liście w ramach programu 
pilotażowego Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania. Osoby mieszkające 
w domach mogą wystawiać zebrane 
odpady zielone w workach, które są 
odbierane sprzed posesji według okre-
ślonego harmonogramu. Dla Dzielnicy 
VI do końca roku zaplanowano jeszcze 
trzy terminy:

26 LISTOPADA
3 i 10 GRUDNIA

Dodatkowe worki można otrzymać 
w siedzibach rad poszczególnych dziel-
nic oraz w siedzibie MPO. 

Zasady są proste: w dniu odbioru 
należy wystawić worek przed posesję,  
w widocznym z ulicy i ogólnodostęp-
nym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) 
do godz. 7.00 rano. Ważne, by każdy 
starał się dostosować termin koszenia 
trawy w ogródku do harmonogramu 
odbioru – trawa nie może zbyt długo 

Jesień to sezon na ogrodowe porządki, zwłaszcza grabienie liści zrzuconych 
przez drzewa. Co z nimi zrobić? Należy pamiętać, że nie wolno spalać odpadów 
zielonych w przydomowych ogródkach. 

leżeć w worku, bo szybko ulega bio-
degradacji, zwłaszcza, gdy worek jest 
wystawiony na działanie promieni sło-
necznych.

Warunek odbioru jest taki, że 
wszystkie odpady zielone muszą być  
w worku, muszą się w nim mieścić. 
Worki niekoniecznie muszą być ozna-
czone przez MPO – można stosować 
również własne – wszystkie zostaną 
odebrane. Po pierwszym odbiorze każ-
dy oddający dostanie od MPO tyle no-
wych worków ile oddał.

Mieszkańcy mogą przesyłać uwagi, 
zgłaszać konieczność odbioru i nie-
terminowy odbiór:

� Pod numerem telefonu 801 084 084

� Mailowo pisząc na adres: 
     odpadyzielone@mpo.krakow.pl

Dodatkowe bezpłatne worki są do-
stępne:

• w siedzibie MPO przy ul. Nowo- 
huckiej 1 (dyspozytornia, pok. nr 17,  
w godz. 7-15)

• w siedzibie Rady Dzielnicy VI dla 
mieszkańców Bronowic i Mydlnik.
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Varietes
znaczy różnorodność

Już od ponad miesiąca w Brono-
wicach działa stała przestrzeń 

wystawiennicza Galerii Varietes. Pre-
zentuje sztukę, jak wskazuje sama 
nazwa różnorodną – w zakresie tech-
niki, formy i tematu. A w tej mozaice 
naprawdę każdy może znaleźć coś, co 
na pewno go zainteresuje. 

Na przywitanie z dzielnicą, w ra-
mach Święta Ulicy Tetmajera, odbyła 
się wystawa pejzażu bronowickiego. 
Prace wykonano w tradycyjnych tech-
nikach malarskich. Część nawiązywa-
ła bezpośrednio do natury, pokazując 
piękno okolicy, a część w sposób ale-
goryczny czerpała z bogatego dorobku 
kulturowego i artystycznych miejsca. 
Ekspozycja najpierw została zaprezen-
towana w plenerze, później w galeryj-
nym zaciszu. Oficjalne otwarcie (po-
czątek października) upłynęło pod zna-
kiem współczesnej rzeźby autorstwa 
Jamesa Sierżęgi – młodego, ambitne-
go artysty, którego cykl Ultima Thu-
le wygrał nagrodę na ogólnopolskim 
konkursie „Najlepsze Dyplomy”. Wy-
stawa wzbudziła wielkie zainteresowa-
nie, a same prace ożywione dyskusje,  
w których doczekały się licznych, czę-
sto niezmiernie oryginalnych interpre-

tacji. Obecnie, jako że zimno, ciemno 
i mokro za oknami, Galeria postano-
wiła w listopadowe dni przypomnieć 
atmosferę wakacyjną – we wnętrzach 
zagościły grafiki Magdaleny Chmielek, 
będące jej wspomnieniami z podróży, 
często w miejsca egzotyczne i gorące. 
Prace można obejrzeć do 16 listopada.

Varietes jest miejscem otwartym 
dla wszystkich, zawsze zapraszającym 
do odwiedzenia, zwiedzenia wystawy 
czy rozmowy przy filiżance herbaty. 
Ciągle się rozwija i szuka nowych dzia-
łań – w najbliższym czasie zaprezen-
tuje malarstwo Gerarda Carruthersa 
oraz ubierze się w cuda biżuterii ar-
tystycznej, które zachwycą maestrią  
i niepowtarzalnością wzorów nawet 
najbardziej wymagające kobiety. 

Oprócz aspektu czysto wystawien-
niczego, Galeria kładzie również nacisk 
na integrację oraz edukację. Odpowia-
dając na zapytania i sugestie, posta-
nowiła w niedługim czasie rozpocząć 
cykl warsztatów, zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych. Kalendarz wydarzeń 
jest przebogaty i oczywiście… różno-
rodny. Pozostaje tylko śledzić kolejne 
działania oraz przekonać się samemu, 
że sztuka może być znacznie bliższa niż 
mogłoby się wydawać. 

ALEKSANDRA MADEJ

Program będzie trwał do grudnia 
2015 r. (termin zakończenia zależy 
od warunków pogodowych) – jesienią 
można oddawać liście na tych samych 
zasadach. Nowy program pozwala też 
na znaczne ograniczenie spalania tra-
wy i innych odpadów zielonych przez 
mieszkańców. Przyczynia się do po-
prawy jakości powietrza w Krakowie  
i po prostu ułatwia życie mieszkań-
com. Straż Miejska przypomina, że za 
palenie zielonych odpadów w ogrodzie 
grozi mandat od 20 do 500 zł, a w przy-
padku, gdy sprawa trafi na wokandę 
grozi grzywna nawet do 5 tys. zł. ◁▷

◁▷

Źródło: MPO Kraków

Informujemy, że w sie-
dzibie Rady Dzielnicy VI 
przy ul. Zarzecze 124 są 
do odebrania przedmio-
ty wykonane w ramach 
warsztatów ceramicz-
nych, które odbyły się

Dni Bronowic 2015 roku. 

ZAPRASZAMY 
PO ODBIÓR
RĘKODZIEŁA

PRZEDMIOTY
 MOŻNA ODBIERAĆ 
OD PONIEDZIAŁKU 

DO PIĄTKU, 
W GODZINACH OTWARCIA

 SEKRETARIATU 
DO 31 GRUDNIA 2015 r. 

podczas 

Więcej informacji na: 
www. mpo.krakow.pl



Edukacja młodzieży jest konieczna. Należy budować świadomość tego, jaki jest wpływ zanieczysz-
czonego powietrza na nasze zdrowie. W Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie przy ul. Lea odbył się konkurs fotograficzny zatytułowany ,,SMOG KRAKOWSKI  
W OBIEKTYWIE”. Zdjęcia wystawione do konkursu stanowiły oprawę konferencji pn. „Bój się smoga”, któ-
ra odbyła się w ramach sesji Zdrowy Styl życia. Podczas konferencji laureaci konkursu otrzymali nagrody  
i dyplomy. Organizatorem sesji oraz konkursu była Agata Czajowska – nauczyciel ZSGDiGW.

Laureaci Konkursu
I miejsce  – Jakub Ulman praca ,,Smog nad miastem smoka”
II miejsce – Katarzyna Zakrzewicz praca pt. ,,Kraków ul. 29 listopada”
III miejsce – Konrad Piechota praca pt. ,,Malowniczy smog”

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

SMOG KRAKOWSKI W OBIEKTYWIE

◁▷
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Laureaci Konkursu
I miejsce  – Jakub Ulman praca ,,Smog nad miastem smoka”
II miejsce – Katarzyna Zakrzewicz praca pt. ,,Kraków ul. 29 listopada”
III miejsce – Konrad Piechota praca pt. ,,Malowniczy smog”
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Krakowianie chorują od smo-
gu. Zapalenia spojówek, pro-

blemy z gardłem, tchawicą, krtanią  
i sercem, niższa waga noworodków,  
a także nowotwory i niezwykle nie-
bezpieczne przewlekłe choroby płuc to 
problemy, które dopadają krakowian 
z powodu zbyt dużego zanieczyszcze-
nia. O skutkach zdrowotnych oddycha-
nia krakowskim powietrzem mówiła 
dr med. Ewa Konduracka ze Szpita-
la Jana Pawła II, która była jednym  
z wykładowców na konferencji ,,Bój się 
smoga”.

– „W Krakowie mamy smog kwa-
śny, który charakteryzuje duża ilość 
gazowych związków siarki, ale są  
w nich obecne pyły PM2,5 i PM10,  
z których najmniejsze cząsteczki mogą 
przedostawać się do pęcherzyków płuc-
nych. Stamtąd penetrują do krwi i do 
narządów wewnętrznych.”

W konferencji uczestniczyli  także 
Agata Pasionek-Sacha – członek Zarzą-
du Rady Dzielnicy VI – Bronowice, To-
masz Zemanek – Inspektor Wydziału 
Edukacji, Andrzej Mielczarek – dyrek-
tor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 
oraz młodzież klas geodezyjnych, inży-
nierii środowiska i melioracji, ochrony 
środowiska i logistyki. 

Na sesji poruszony został również 
temat statystyk, które nie napawają 

W roli prelegentów spróbowali swoich sił uczniowie szkoły

Laureaci konkursu „Smog krakowski w obiektywie”

BÓJ SIĘ SMOGA
Sesja Zdrowy Styl Życia

AGATA CZAJOWSKA
Nauczyciel ZSGDiGW
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optymizmem w odniesieniu do naszego 
zdrowia. Mówił o nich w swej prelekcji 
Ryszard Listwa – z-ca Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

W roli prelegentów spróbowa-
li swoich sił uczniowie naszej szkoły. 
Uczniowie klasy II geodezyjnej Jakub 
Bożek, Mateusz Gas i Marcin żurek  
w bardzo ciekawy sposób i na mery-
torycznie wysokim poziomie przed-
stawili temat „Emisja zanieczyszczeń 
z sektora bytowego”. Okazuje się, że 
pochodzi ona głównie z terenów za-
budowy mieszkaniowej ogrzewanej 
indywidualnie. Prezentacje pt. ,,Go-
spodarka węglowa a smog” oraz ,,Smog 
w Krakowie” ukazały problem przekro-
czeń poziomów dopuszczalnych zanie-
czyszczeń powietrza w Polsce i Krako-
wie. Zajmujemy niechlubne czołowe 
miejsca w Europie, jako kraj i miasto. 

Autorzy prezentacji zwrócili uwagę na 
działania mające na celu wprowadze-
nie nowych technologii spalania paliw 
stałych przez gospodarstwa domowe  
a także stosowania paliw gazowych. 

W czasie sesji zostały ogłoszo-
ne wyniki konkursu fotograficzne-
go ,,Smog krakowski w obiektywie”.  
Wszystkie zgłoszone fotografie zostały 
zaprezentowane, tworząc ciekawą wy-
stawę i jednocześnie oprawę konferen-
cji. Nagrody i dyplomy wręczyła dyrek-
tor ZSGDiGW Lucyna Łukańska. 

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że przebywanie w zanieczyszczonym 
powietrzu wpływa na uczucie zmęcze-
nia, senność, zaburzenia koncentracji, 
spadek wydolności fizycznej, łatwe 
męczenie się. Te objawy szybko ustę-
pują, jeśli wyjedziemy z Krakowa do 
miejsca, gdzie powietrze jest czyste. Po 
skończonej konferencji młodzieży naj-
bardziej utkwił w pamięci problem do-
tyczący kobiet w ciąży poruszony przez 
panią dr hab. med. Ewę Konduracką. 
Organizm matki chroni dziecko przed 
zanieczyszczeniem powietrza tylko  
w pewnym stopniu. Okazuje się, że 
dzieci matek, które były w ciąży w okre-
sach jesienno-zimowych, kiedy jest 
największe stężenie zanieczyszczeń  
w powietrzu są częściej wcześniakami, 
częściej mają niższą wagę urodzenio-
wą i gorzej rozwinięte płuca. Później  
w życiu gorzej sobie radzą z infekcja-
mi. Takie badania przeprowadzono m. 
in. w Krakowie. To jest przerażające.  
Na ogół jest tak, że matka chroni dziec-
ko, bo jej organizm metabolizuje wiele 
szkodliwych substancji, ale gdy cho-
dzi o zanieczyszczenie powietrza tak 
nie jest. Czyńmy wszystko, aby nasze 
działania i świadomość przyczyniły się  
do zmniejszenia zanieczyszczeń w po-
wietrzu.
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Alkohol.
Gdzie szukać pomocy?

Choroba alkoholowa wiąże się 
nie tylko z odczuwalnymi skut-
kami zdrowotnymi i społecz-

nymi o bardzo negatywnym znaczeniu – 
alkohol to przede wszystkim przyczyna 
wielkich tragedii osobistych i rodzinnych. 
Każdy z nas spotykał się z bardzo smutnymi 
relacjami, w których uzależnianie odgrywa 
pierwszoplanową rolę. Utrata pracy, rozpad 
rodziny, brak kontroli nad wydatkami, prze-
moc, niepewność o przyszłość – to wszyst-
ko składa się na cierpienie, którego nie moż-
na odpędzić bez pomocy.

Często wstydzimy się faktu, że wśród 
nas są osoby uzależnione od alkoholu. 

Uważamy, że jest to problem, którym nie 
należy się dzielić z innymi, a poszukiwanie 
wsparcia naraża nas często na potępienie  
i niezrozumienie. Taka postawa nie jest wła-
ściwa, bowiem prowadzi tylko do pogłębia-
nia kłopotów.

Alkoholizm jest chorobą, która pod-
lega procesom leczenia, natomiast osoba 
poddana terapii wymaga wsparcia najbliż-
szych, jak również pomocy specjalisty. Miej-
ska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jest właśnie tą instytucją, 
w której można poszukiwać porad, infor-
macji i wskazówek. Kierujemy na leczenie, 
jak również w uzasadnionych przypadkach 

wnioskujemy do sądu o zobowiązanie oso-
by uzależnionej do podjęcia terapii.

Komisja zapewnia także wsparcie psy-
chologiczne i terapeutyczne rodzinom osób 
uzależnionych, a w Miejskim Centrum Profi-
laktyki i Uzależnień można uzyskać wszech-
stronna poradę prawną.

Decyzja o tym czy szukać zewnętrznej 
pomocy zawsze jest trudna. Nie należy jed-
nak zwlekać, ponieważ troska o najbliższych 
powinna być najważniejsza. Dlatego warto 
podjąć współpracę z nami i zapoznać się  
z procedurą zastosowania wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu zobowiązania 
poddania się leczeniu odwykowemu.

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Krakowie

GDZIE NAS SZUKAĆ?
ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, tel. 12 411-41-21 
w. 116. Strony przyjmujemy:
w poniedziałki i środy w godz. od 16.00 do 18.00 
oraz we wtorki i czwartki od godz. 9.00 do 11.00
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O LECZENIE?
Wniosek może złożyć każda osoba (krewny, po-
winowaty, sąsiad, pracodawca, itd.) lub podmiot 
publiczny ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Policja, Prokuratura), wiedząc że dana osoba 
nadużywa alkoholu oraz jednocześnie powo-
duje rozkład życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, uchyla się od pracy albo systema-
tycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
JAKIE KROKI PODEJMUJE MKRPA?
• Przyjęcie zgłoszenia skutkuje zaproszeniem 
na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie, 

a następnie zaproponowanie jej poddania się 
dobrowolnemu procesowi terapii zgodnie ze 
skierowaniem wystawionym przez MKRPA,
• Jeżeli osoba wezwana nie wyrazi woli dobro-
wolnego poddania się terapii, a posiadane in-
formacje uzasadniają zastosowania leczenia, 
wtedy MKRPA może skierować taką osobę na 
badanie przez biegłych sądowych (psycholog  
i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmio-
cie uzależnienia od alkoholu i wskazania pod-
miotu leczniczego,
• Przy dalszej odmowie MKRPA przygotowu-
je dokumentację związaną z postępowaniem 
sądowym w przedmiocie zobowiązania do le-
czenia, co może skutkować złożeniem wniosku  
o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

NIE ZWLEKAJ. NIE CZEKAJ. 
POMÓŻ OSOBIE, 
KTÓRA TEGO POTRZEBUJE!

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE –  
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROCEDURZE ZASTOSOWANIA WOBEC OSOBY UZA-
LEŻNIONEJ OD ALKOHOLU i OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ LECZENIU ODWYKOWEMU:

POMOC DLA UZALEŻNIONYCH
Masz problem z alkoholem?
   Chcesz przestać pić?

ANONIMOWI ALKOHOLICY
CZEKAJĄ

Regionalny Punkt Kontaktowy pełni dyżur
od pn. do pt. w godz. 18- 20,

przy ul. Dietla 74/6, tel. 12 431 22 48,  
e-mail: galicja@aa.org.pl 
www.aagalicja.cracow.pl

WSZYSTKIE ROZMOWY SĄ POUFNE
Biuro Służby Krajowej AA
tel. 22 828 04 94, 
e-mail:wspolnota-aa@aa.org.pl 
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Kim byli ci, 
Którzy dali nazwy
bronowicKim ulicom
BARTOSZ GŁOWACKI (właściwie WOJCIECH BARTOS) – bohater spod Racła-
wic. Zdaniem historyków postać złożona, wielowymiarowa, owiana po części 
legendą. Symbol chłopa – bojownika. 

Kiedy dokładnie urodził się 
Bartosz Głowacki nie wia-

domo. Ustalić można jedynie granice 
między rokiem 1758 a 1765. Trudno 
też jednoznacznie określić miejsce,  
w którym przyszedł na świat. Jedne 
źródła podają Rzędowice, inne – Za-
krzów – wieś położoną w okolicach 
Skalbmierza. Niestety zarówno w jed-
nej, jak i drugiej wsi księgi parafialne 
uległy zniszczeniu w XVIII wieku, pod-
czas miejscowych pożarów.

Był chłopem pańszczyźnianym  
i jak wielu z nich został zwerbowany, 
na mocy uchwały Komisji Porządko-
wej województwa krakowskiego z 25 
marca 1794, do walki w ramach in-
surekcji kościuszkowskiej, która ofi-
cjalnie rozpoczęła się 24 marca. Już 
4 kwietnia 1974 wsławił się wielkim 
czynem, podczas głośniej bitwy pod 
Racławicami, kiedy to z kosą w ręku 
ruszył na rosyjskie armaty, przykrywa-
jąc panewkę jednej z nich swoją kraku-
ską. I tu zaczyna się dylemat. Czy był 
to czyn człowieka odważnego czy bra-
wura krnąbrnego chłopa, za jakiego był 
uważany według niektórych źródeł? 
Niewątpliwie czyn ten wpisał go do 
historii, jako walecznego bohatera po-
wstania kościuszkowskiego. Tu jednak 
zdania też są podzielone. Jak uważa 
dr Jan Sałkowski  był on jedyne boha-
terem jednego dnia, a wyczyn jego był 
wypadkową przypadku i wspomnia-
nej brawury, natomiast prof. Adam 
Czesław Dobroński twierdzi – jako 
żołnierz okazał się wyśmienity. Był 
bohaterem nie tylko jednego dnia, ale 
także i swego ostatniego dnia, czyli bi-
twy pod Szczekocinami. Był bohaterem 
całego powstania kościuszkowskiego. 
Nawet, gdy była to brawura, to chwała 
żołnierzom, którzy wyróżniają się bra-
wurą i słuchają rozkazów. Głowacki był 
przede wszystkim znakomitym żołnie-
rzem i tak zdaniem profesora należy go 

postrzegać, zwłaszcza w tamtym okre-
sie, kiedy można śmiało powiedzieć, 
że dał podwaliny pod nową formację 
powstańczą, która pojawiała się w na-
stępnych powstaniach. Komisja Kra-
kowska województwa krakowskiego 28 
marca uznała kosę osadzoną na sztorc 
kija, długiego na około 2,40 m, jako 
element uzbrojenia, dając początek od-
działom Grenadierów Krakowskich, do 
których włączono kosynierów walczą-
cych pod Racławicami.

Jednak w historii Głowackiego 
pojawia się też aspekt polityczny. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku chłopów 
traktowano, jako klasę niehistoryczną, 
co oznaczało, że nie ma dla nich miej-
sca na kartach historii. Postać Gło-
wackiego, tak mocno zakorzenioną już  
w społecznej świadomości przywrócił 
wiek XIX, a ściślej ludowcy, chcąc po-
derwać chłopów do walki o niepodle-
głość. Sam Kościuszko, w chwili, gdy 
sprawa chłopska nabrała rangi proble-
mu narodowego podnosił wagę służby 
chłopskiej w wojsku, między innymi 
podnosząc Wojciecha Bartosza do ran-
gi oficera. Miało to miejsce 8 kwietnia, 
podczas uroczystego wprowadzenia 
grenadierów na Wzgórze Wawelskie. 
Nagradzając męstwo okazane w walce 
mianował Wojciecha Bartosa chorą-
żym Grenadierów Krakowskich. Był to 
ten moment, w którym Wojciech Bar-
tos zmienił swoje nazwisko na Głowac-
ki. Jak podają niektóre źródła było to 
nazwisko panieńskie matki, ale istnieje 
hipoteza, że nazwisko to nadał mu sam 
Naczelnik, jak pisał Wojciech Skuza:

Bartoszowi rzekł Naczelnik,
że jest chłopem chwackim –
chłopem tobie więcej nie być!
– więc zwię cię – Głowacki!

Wiek XIX oprócz tego że „wycią-
gnął” Głowackiego na piedestał historii 
sprzyjał tworzeniu się legend o Barto-
szu. Tak powstały trzy aspekty: legenda 
biała, czarna i zielona. Ta ostania na-

wiązywała do obrazu chłopa uświado-
mionego, chłopa z podniesioną dumnie 
głową a nie ugiętym karkiem. Według 
legendy czarnej Głowacki postrzegany 
był jako chłop wykorzystany, którego 
rodzina została upokorzona. Zapewne 
miało to związek ze zwolnieniem po 
nominacji na chorążego z poddaństwa 
i otrzymaniem w dziedziczenie swojej 
ziemi, co też uczynił kniaź Szujski sto-
sując się do polecenia Naczelnika. Jed-
nak, gdy kniaź sprzedał swoje dobra 
wówczas obecny właściciel odebrał –  
już wdowie – to co otrzymała rodzina 
Głowackiego.

W drugiej połowie XIX wieku od-
żyła legenda biała – Głowackiego, jako 
chłopa, który staje do walki na zew na-
rodowych przywódców, nie bacząc na 
własne interesy. Zdaniem prof. Ada-
ma Czesława Dobrońskiego i dr. Jana 
Sałkowskiego Głowackiego można po-
strzegać, jako personifikację dokonań 
chłopskich. Potrzebę istnienia symbo-
lu chłopa-bojownika, czego dowodem 
może być ogromne zainteresowanie 
klasy chłopskiej pierwszymi pomnika-
mi Bartosza Głowackiego, które zaczę-
ły powstawać na początku XX wieku  
i samą Panoramą Racławicką w chwili 
jej powstania.

Data śmierci Głowackiego, po-
dobnie jak i narodzin, nie jest dokład-
nie znana. Przyjmuje się, że zmarł 9 
czerwca 1794 roku w Kielcach, w wy-
niku ciężkich ran odniesionych w bi-
twie pod Szczekocinami.

ILONA STUS

Źródło: Polskie Radio.pl, 09.06.2014, “O legendzie Barto-
sza Głowackiego dyskutują historycy: prof. Adam Czesław 
Dobroński i dr Jan Sałkowski, aud. Andrzeja Sowy z cyklu "Na 
historycznej wokandzie" (15.01.1994)”; Stanisław Szczotka, 
„Głowacki Wojciech (ok. 1758-1794)”, [w:] Polski Słownik Bio-
graficzny, t. VIII
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„ŚPIEWAJMY RAZEM 
ODDAJĄC CZEŚĆ
OJCZYŹNIE NASZEJ”

wida i Juliusza Słowackiego. Wśród pie-
śni znalazły się m.in., takie utwory jak: 
Orlątko, Biały Krzyż, Kwiaty Polskie, 
Piechota, Ojczyzna i oczywiście Rota. 
Na koniec odśpiewano Boże coś Polskę. 
Nad całością programu artystycznego 
czuwała autorka – pani Katarzyna Lach, 
która przygotowała go wraz z uczniami 
klasy VI SP nr 50, przy współudziale  
pań Małgorzaty Jurasz i Alicji Sułkow-
skiej-Dygut. 

W roli przewodnika śpiewu wystą-
pił Chór Szkolny Uczniów SP nr 50 im. 
Wł. Tetmajera pod dyrekcją Roberta 
Pazery, przy akompaniamencie organi-
sty – pana Jacka Pacha.

Uroczystość odbyła się w kościele 
pw. św. Antoniego w Bronowicach Ma-
łych, gdzie została odprawiona msza 
święta w intencji ojczyzny. Obchody 
otworzyło przybycie pocztów sztanda-
rowych: SP nr 50, SP nr 93, ZSO nr 7, 
Klubu Sportowego „Bronowianka” i V 
Szczepu KDH ,,Wichry”. Złożono kwia-
ty pod tablicą pamiątkową Ku Chwale 
Mieszkańców Bronowic Małych, pod 
którą wartę honorową zaciągnęli człon-
kowie V Krakowskiej Drużyny Harce-
rzy „Cyklon”. 

W uroczystości uczestniczyli 
uczniowie SP nr 50 wraz z rodzinami, 
mieszkańcy Dzielnicy VI oraz przedsta-
wiciele Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic i władz Dzielnicy VI Bronowice.

Spotkanie z okazji Święta Nie-
podległości było nie tylko uczczeniem 
pamięci tych, którzy oddali życie dla 
niepodległej Polski, ale wspaniałą lek-
cją historii dla młodzieży. Zwłaszcza 
w obecnych czasach, kiedy tak bardzo 
wielu młodych ludzi chce się czuć wy-
łącznie obywatelami świata. Jednak 
jak powszechnie wiadomo żadne drze-
wo nie oprze się huraganom, nie mając 
solidnych korzeni. Dlatego dbajmy o to, 
by nasza młodzież potrafiła stawić czoła 
huraganom zarówno tym dziejowym, 
jak i osobistym, docenić korzenie histo-
ryczne, jak i rodzinne.

Towarzystwo Przyjaciół Brono-
wic, Społeczność SP nr 50 oraz 

parafia pw. św. Antoniego już po raz pią-
ty uczciła 11 Listopada patriotycznym 
śpiewem – „Śpiewajmy razem oddając 
cześć Ojczyźnie naszej”. 

Myślą przewodnią tegorocznego 
spotkania było poszukiwanie wartości 
w dzisiejszym, nieco zagubionym świe-
cie. W podróż przez dzieje narodu, po-
cząwszy od czasów Władysława Jagieł-
ły po dzień dzisiejszy, zabrał nas uczeń 
klasy VI SP nr 50, wcielając się w postać 
wędrowca poszukującego wspomnia-
nych wartości na przestrzeni wieków. 

Wspólne śpiewanie piosenek żoł-
nierskich i patriotycznych przeplatane 
było wierszami Kamila Cypriana Nor-

[IS]

Listopad to miesiąc szczególny w polskim kalendarzu. Nie tylko ze względu na ob-
chody świąt Wszystkich Świętych, ale również w związku z kolejnymi rocznicami 
historycznych wydarzeń, które dały Polakom niepodległość.

Uroczystość obchodów Święta Niepodległości w Bronowicach Małych

Poczty Sztandarowe

Młodzież SP nr 50 zabrała wszystkich w podróż przez wieki




