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DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji oraz innych poprawek
nadesłanych tekstów.

VIII

wowej Nr 50” (20 000 zł), (uchwała
Nr VIII/72/2011 i uchwała Nr VIII
/75/2011).
Radni przyjęli następującą listę zadań powierzonych na rok 2012
w zakresie budowy i przebudowy ulic
gminnych wraz z oświetleniem: sygnalizacja świetlna na przejściu dla
pieszych przez ul. Balicką u wylotu
ul. Wierzyńskiego – wykonanie projektu
i realizacja inwestycji; ul. Balicka boczna, przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem. Środki pozostałe po realizacji zadań powierzonych na rok 2012 w wyżej
wymienionym zakresie, przeznaczono
na realizację zadań powierzonych pn.:
„Prace remontowe dróg, chodników
i oświetlenia”, zgodnie z przyjętą listą
rankingową na rok 2012. (uchwała
Nr VIII/73/2011). W zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przyjęto:
X Święto ul. Tetmajera – 2 700 zł, Dni

RODZICE
MAJĄ WYBÓR
Czy mama krakowskiego malucha będzie miała łatwiejszy powrót do pracy? Nadeszły takie czasy,
że wiele kobiet decyzję o urodzeniu dziecka uzależnia od możliwości pogodzenia życia rodzinnego
z zawodowym, a lęk przed utratą pracy staje się
przyczyną odkładania decyzji o jego urodzeniu. Dlatego nie możemy się dziwić, że problem ten zaprząta głowy także tym mamom, które właśnie urodziły
dziecko i stoją przed trudnym wyborem.

MARTA PATENA

Radna Miasta Krakowa

B

adania socjologiczne pokazują, że 4 % kobiet wraca do pracy, gdy
dziecko ma mniej niż pięć miesięcy życia, a 50 % matek dzieci w wieku od 6
do 12 miesięcy podejmuje obowiązki
zawodowe. Przyczyny tych decyzji są
złożone i zależą nie tylko od statusu

materialnego rodziny. Dla kobiet z wyższym wykształceniem czynnikiem decydującym o szybkim powrocie do pracy
są ambicje zawodowe, u mam ze średnim wykształceniem jest nim częściej
aspekt finansowy, zaś lęk przed utratą
pracy mobilizuje do powrotu mamy
z wykształceniem podstawowym. Niezależnie od motywacji, powrót do pracy
oznacza konieczność oddania dziecka
pod czyjąś opiekę. Rodzice, którzy nie
chcą korzystać z bezpłatnego urlopu

υ

Sesja Rady Dzielnicy VI,
odbyła się 25 sierpnia br. Podjęto pięć
uchwał, głównie dotyczących zmian na
listach zadań priorytetowych na rok
2011 i powierzonych na rok 2012 oraz
w sprawie rozdysponowania kwoty rezerwy w ramach zadań priorytetowych
na 2012 rok.
Z listy zadań priorytetowych wycofano zadania pn.: „Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przez ul. Balicką
u wylotu ul. Wierzyńskiego” na kwotę
20 000 zł i „Badania wzroku dzieci ze
szkół podstawowych – kontynuacja” na
kwotę 3 000 zł. Otrzymane tą drogą
środki przeznaczono na nowe zadania
pn.: „Zakup komputera do Krowoderskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr
9 przy ul. Na Błonie 13 D” (3 000
zł) i „Wykonanie projektu budowy
boisk sportowych w Szkole Podsta-

Bronowic – 14 000 zł (uchwała Nr VIII
/74/2011).
W ramach listy zadań priorytetowych na rok 2012 kwotę rezerwy
w wysokości 104 900 zł radni przeznaczyli na zadania: badania wzroku
u dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy VI (10 000 zł), projekt
i budowa wybiegu dla psów przy
ul. Bronowickiej (40 000 zł), zakup
książek dla bibliotek publicznych: Filia Nr 7 i Filia Nr 9 (7 000 zł), zakup
i montaż stojaków na rowery wg wskazań Dzielnicy (5 000 zł), dofinansowanie patroli Policji na terenie Dzielnicy
VI wg wskazań Dzielnicy (10 000 zł),
zakup książek do bibliotek szkolnych –
8 placówek po 1 000 zł (Szkoła Podstawowa Nr 50, Nr 93, Nr 138, Nr
153, Zespół Szkół Budowlanych Nr 1,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
i Nr 8, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej – 8 000 zł),
wykonanie projektu przebudowy ulic
w rejonie ul. Rydla (20 000 zł), organizacja X Święta ulicy Tetmajera (4 900
zł). Rezerwa wynosi 32 000 zł.
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VIII SESJA
RADY DZIELNICY VI

wychowawczego na wychowanie dziecka, mogą zapisać je do żłobka miejskiego lub prywatnego, znaleźć opiekunkę
lub skorzystać z pomocy rodziny. Miasto Kraków zapewnia 1800 miejsc maluchom w 22 żłobkach, a w kolejce na
miejsce w nich czeka około 1500 dzieci.
Stąd wniosek, że krakowscy rodzice zainteresowani są instytucjonalną opieką
nad ich dziećmi.
Od 4 kwietnia 2011 roku weszła
w życie ustawa o opiece nad dzieckiem
do lat trzech, zwana krótko ustawą
żłobkową.
Czy pomoże ona rozwiązać opiekuńcze problemy rodziców krakowskich maluchów? Czas pokaże.
Istniejące żłobki zmieniają się
z zakładów opieki zdrowotnej w gminne
jednostki budżetowe, działające na podstawie statutu i będą sprawować opiekę
nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3
lat. Opieka ma trwać maksymalnie 10
godzin dziennie, z możliwością wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą.
Godziny przebywania dziecka w żłobku
będą dostosowane do indywidualnego
trybu pracy rodziców. Zmieni się kadra – oprócz personelu medycznego
w żłobkach zatrudnieni zostaną m.in.
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3,5 zł za godzinę faktycznej opieki nad
każdym dzieckiem, rodzice dopłacą po
3 złote do każdej godziny, a stawka
za wyżywienie wyniesie do 7 złotych
dziennie. Za pobyt dziecka dłuższy niż
8 godzin dziennie opiekun otrzyma
8 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Za opiekę nad piątką dzieci
przez 8 godzin dziennie, zarobek dziennego opiekuna wyniesie około 2800 zł.
Ostatnią formą opieki przewidzianą w ustawie jest niania, która będzie
mogła sprawować opiekę nad dziećmi
od 20 tygodnia do 3. roku życia. Będzie
ona zatrudniona bezpośrednio przez
rodzinę, na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia, zwanej tutaj „umową uaktywniającą”, natomiast
z budżetu państwa będzie opłacana za
nią składka na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę (obecnie 156 zł
od kwoty 1383 zł brutto). Warunkiem
skorzystania z tej formy opieki jest to,
że oboje rodzice dziecka (lub rodzic,
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko) pracują. W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego,
różnicę za składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne pokrywać będą
rodzice.
Założono, że piecza nad dziećmi
w formach wskazywanych przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem niani)
może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym
dziecko ukończy 3. rok życia lub
wyjątkowo do ukończenia 4. roku
w przypadku braku możliwości lub
utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym.
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runkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej
opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.
Klub dziecięcy, to placówka
przeznaczona do opieki nad dziećmi
powyżej 1 roku do lat 3, dla co najwyżej ośmiorga dzieci. Czas opieki nad
dziećmi nie może przekraczać 5 godzin
dziennie, dla każdego dziecka. Dzieciom nie trzeba zapewniać posiłku.
Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych
w tych placówkach są takie, jakie są
wymagane w żłobkach. Klub dziecięcy może posiadać tylko jedną salę, ale
musi być wyznaczone miejsce do wypoczynku dzieci. W zajęciach mogą brać
udział rodzice uczęszczających dzieci,
jako wolontariusze, czego nie wolno
w żłobku. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce została uchwalona przez Radę Miasta
Krakowa na poziomie do 300 złotych
miesięcznie, pod warunkiem wnoszenia przez rodziców opłaty mniejszej niż
600 złotych.
Inną formą opieki nad dzieckiem
do 3 lat jest dzienny opiekun.
Będzie on się opiekować dziećmi od 20.
tygodnia do 3 lat w swoim mieszkaniu lub domu. Rodzice będą się mogli
"skrzyknąć" i zlecić opiekę nad dziećmi np. sąsiadce. Warunek: dzieci może
być najwyżej pięcioro, w tym mogą
być dzieci opiekuna. Od kandydata
na opiekuna wymagane jest ukończenie trwającego 160 godzin szkolenia
(40-godzinnego, gdy kandydat posiada
odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne
lub pielęgniarskie). Wymóg ukończenia szkolenia nie obowiązuje te osoby,
które pracowały z dziećmi do lat 3 przez
okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia, jako dzienny opiekun. Opiekuna
dziennego zatrudni miasto na umowę,
w której określone będą jego obowiązki, czas, miejsce sprawowania opieki
oraz wysokość wynagrodzenia i opłaci koszty ubezpieczenia emerytalnego
i zdrowotnego. Wybór opiekunów przez
gminę następuje w drodze otwartego
konkursu ofert.
Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że miasto zapłaci opiekunowi
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pedagodzy. Skład personelu będzie
dostosowany do liczby dzieci: jeden
opiekun na ośmioro dzieci, a na dwadzieścioro dzieci zatrudniona będzie
przynajmniej jedna dyplomowana pielęgniarka. Lokal, w którym tworzony
i prowadzony będzie żłobek, musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia:
jedno przystosowane do zabaw i spożywania posiłków, drugie przystosowane
do odpoczynku dzieci w ciągu dnia.
Powierzchnia przypadająca na każde
kolejne dziecko to 2 – 2,5 metra kwadratowego.
W żłobkach gminnych opłata za
miesięczny pobyt dziecka wynosi niecałe 200 złotych, a opłata za wyżywienie wynosi do 150 zł miesięcznie.
Zgodnie z ustawą żłobki mogą być
tworzone i prowadzone, także przez
osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
Podmioty te mogą otrzymać na
każde dziecko objęte opieką w żłobku
dotację celową z budżetu gminy, której
wysokość i zasady otrzymywania, określa rada gminy w drodze uchwały.
W dniu 14 września Rada Miasta
Krakowa ustaliła wysokość takiej dotacji na poziomie do 500 złotych, pod
warunkiem, że rodzice będą wnosić
opłatę za opiekę mniejszą niż 700 złotych miesięcznie.
Istniejące „żłobki” prywatne często nie spełniają norm wymienionych
w ustawie, prowadzone są jako zwykła
działalność gospodarcza, dla której nie
ma standardów i nie są przez nikogo
nadzorowane – wszystko opiera się na
zasadzie zaufania rodziców do opiekunek. Teraz będą one musiały spełnić
wymagania określone w ustawie, aby
uzyskać wpis do rejestru i w dalszym
ciągu prowadzić działalność. Jeśli tego
nie zrobią, będą mogły prowadzić dotychczasową formę działalności najwyżej jeszcze przez trzy lata.
Nowe przepisy zachęcają do tworzenia żłobków przy zakładach pracy –
zakładanie i utrzymywanie żłobków będzie z korzyścią dla pracowników oraz
pracodawców.
Nową formą opieki nad dzieckiem
do lat trzech będą kluby dziecięce.
Mogą je prowadzić takie same podmioty co żłobki.
Zadaniami żłobków i klubów
dziecięcych, niezależnie od podmiotu
prowadzącego są w szczególności:
1) zapewnienie opieki dziecku w wa-

Szczegóły

pozyskania i oferowania

nowych form opieki nad dzieckiem

Państwo na
Biura ds.
Ochrony Zdrowia UMK : www.bip.
krakow.pl/idz lub w urzędzie, przy
Al. Powstania Warszawskiego 10.
do lat trzech znajdą

stronach internetowych

Zdrowie
BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE
Z achęcamy

mieszkańców

Bronowic

i

Mydlnik

do

korzystania

z

bezpłatnych

profilaktycznych, realizowanych w ramach programów zdrowotnych przez
w roku

2011.

badań

Dzielnicę VI

PROGRAMY PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY VI ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB TYMCZASOWO.

Nazwa zadania

Program szczepień
przeciwko żółtaczce
(WZW dla mieszkańców
Dzielnicy VI w wieku
od 18 roku życia)
Program szczepień
przeciwko grypie dla
mieszkańców Dzielnicy VI
bez ograniczenia
wiekowego

Realizator
zadania

Termin
realizacji

Miejsce
realizacji
badań

23 V–10 XII
2011 r.
Jurajskie
Centrum
Medyczne

Program profilaktyki raka
szyjki macicy dla mieszkanek Dzielnicy VI

"EBEMED"
sp. z o.o.
Gabinety
ginekologiczne

Program profilaktyki
próchnicy dla dzieci
z terenu Dzielnicy VI

N ZOZ
Miejskie
Centrum
Stomatologii
Krowodrza

ul. Wierzyńskiego 9

Rejestracja

Opis programu

Telefoniczna
od pon. - pt.
w godz. 8.00 -19.30.
Tel. 12-622-88-80

Program zakłada wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko
WZW B (max 2 dawki, trzecia dawka odpłatnie) dla
mieszkańców Dzielnicy VI.

12 IX–10 XII
2011 r.

Program zakłada wykonanie szczepień przeciwko grypie dla
mieszkańców Dzielnicy VI (bez
ograniczenia wiekowego).

4 VII–10 XII
2011 r.

ul. Batorego 3
pok. 230, II p.

Telefoniczna:
w pn i od śr.-cz.
w godz. 10.00-16.00,
Program zakłada
wt. w godz. 8.00wykonanie badania cytologicznego
18.00.
i konsultacje lekarskie
tel. (12) 633-32-62
lub osobiście pok.
230, II p.

23 V–10 XII
2011 r.

ul. Tetmajera 2,
ul. Na Błonie 1,
ul. Na Błonie 15d,
ul. Katowicka 28

Telefoniczna
w pon. i śr.
w godz. 13.00-18.00,
wt., czw. i pt.
w godz. 8.00-13.00.
Tel. 12-415-80-91

Program zakłada wykonanie oceny
stanu uzębienia, usunięcie
płytki bakteryjnej oraz lakowanie
zębów u dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Dzielnicy
VI.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Bronowice Małe-Tetmajera do wglądu!
W lutym br., w Szkole Podstawowej
nr 153, odbyły się konsultacje społeczne
z mieszkańcami Dzielnicy VI, podczas których zaprezentowano projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe-Tetmajera”.
Obecnie plan został wyłożony do wglądu
w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, przy ul. Sarego 4 w Krakowie, do 19
października br. Uwagi do planu należy
składać w terminie do 2 listopada br.

Wnioski do planów, które będą rozpatrywane przez
Prezydenta Miasta w czasie
sporządzania projektów można składać do 2 listopada
w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 (Dziennik
Podawczy – pok. 10) lub drogą
pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania
Przestrzennego, ul. Sarego 4,
31-047 Kraków.

Informacje o planach oraz załączniki graficzne dostępne są na stronie internetowej www. planowanie.um.krakow.pl.
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POŻEGNANIE WAKACJI
Z NAUKOWYM AKCENTEM
W poprzednim numerze „Gazety Bronowickiej” pisaliśmy o „Wakacjach na
Sportowo” w naszej dzielnicy, które cieszyły się dużym powodzeniem. Niestety wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi nadszedł koniec letniej akcji
wakacyjnej.

ich świat – bardziej zrozumiałe, wytłumaczyć zjawiska z którymi często się
spotykają, a nad powstawaniem, których rzadko się zastanawiają, to duże
wyzwanie.
Młodzi ludzie mogli wręcz „dotknąć” fizyki i co ciekawe robili to
z wielkim zainteresowaniem. Co i dlaczego tak się dzieje tłumaczyli instruktorzy, oprowadzający po parku. Zmuszeni byli odpowiadać na liczne pytania, często wręcz przekrzykujących się
dzieci – i niech ktoś powie, że młodzież
nie jest żądna wiedzy.
Co podobało się najbardziej? To
zależało głównie od wieku. – Mnie
najbardziej podobał się pryzmat, jak
patrzyłam przez niego, to świat był jak
w Teletubisiach, taki tęczowy cały –
mówi jedna z młodszych uczestniczek
akcji.
Stanisław Lem powiedział: „Wiedza jest nieodwracalna, nie można cofnąć się w mrok słodkiej ignorancji”. Teraz więc nie ma już odwrotu i pozostaje
tylko zgłębiać ją w szkolnej ławce.

υ

υ

Jak się okazało, fizyka potrafi zadziwiać

ILONA STUS

B
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Było nas bardzo dużo...

fot. Ilona Stus

yły dyplomy, nagrody oraz
drobne upominki, ufundowane przez
Radę Dzielnicy VI. Wręczyli je prowadzący akcję Magdalena Walas i radny
Artur Śliwa oraz radni Wojciech Borkowski, Krzysztof Duda i Waldemar
Janusz.
Były też specjalne wyróżnienia,
które otrzymali Julia Jaworska i Norbert Smaga. Dzieci również pożegnali
przewodniczący i wiceprzewodnicząca
Rady i Zarządu Dzielnicy VI – Bogdan
Smok i Alicja Gackiewicz.
Nim jednak nastąpił finał, na
uczestników czekała niespodzianka.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum
Inżynierii Miejskiej, któremu podlega
„Ogród Doświadczeń” im. Stanisława
Lema, dzieci mogły, nieodpłatnie, zwiedzić pierwszy, sensoryczny park edukacyjny w Polsce.
Pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę, a fizyka z pewnością, nigdy nie
była tak ciekawa, o czym świadczyło
nieustanne, młodzieżowe, wow. Skupić
uwagę młodych ludzi na nauce, pokazać im inne spojrzenie na otaczający

Oczywiście nie mogło zabraknąć pamiątkowego, grupowego zdjęcia

BRONOWICE NA RYNKU

fot. Mieczysław Stachura

Pielęgnowanie tradycji i tworzenie nowych zwyczajów, to piękna i ważna idea.
O tym, jaką rolę odgrywa w budowaniu świadomości lokalnej dowiadujemy się
w rozmowie z Barbarą Miszczyk, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic,
które wraz z Radą Dzielnicy VI było organizatorem II Korowodu Bronowickiego

Bronowicki Korowód wzbudził na Rynku duże zainteresowanie

ILONA STUS
Skąd pomysł na korowód i jakie są jego korzenie?
– Korzenie Korowodu Bronowickiego
tkwią w tradycji Bronowic, natomiast
pomysłodawcą jest pan Józef Stachera
z Krakowskiej Grupy Folklorystycznej
z Mydlnik, pani Urszula Morawiec,
która pomysłem zainspirowała środowisko krakowskich dorożkarzy oraz
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które całą imprezę przygotowało. Marzyła
nam się taka jazda do Krakowa, ale zawsze był problem „z kim?” i „na czym?”
Wymarzone oczywiście do Korowodu byłyby wozy drabiniaste, niestety
w Bronowicach jest tylko jeden koń,
a wozy spełniają rolę rabat kwiatowych
i w większości ozdabiają ogródki.
Jak już powiedziałam Korowód wyrósł z bronowickiej tradycji. Przyjazd
do Krakowa ma przypomnieć czasy,
kiedy Bronowianie bywali na Rynku
w Krakowie, przyjeżdżali w strojach
bronowickich do kościoła Mariackiego,
który był parafią dla Bronowic Małych,
i właśnie do tej tradycji chcieliśmy nawiązać. Zaakcentować ją, ale jednocześnie zapoczątkować kolejną tradycję, tradycję wspólnego uczestnictwa

mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice
w Korowodzie oraz we mszy św. Chcieliśmy, by spotkanie to było wejściem
w korzenie naszej bronowickiej historii. Aby mieszkańcy naszej dzielnicy
poprzez tradycje i odkrywanie wspólnej historii, mogli trochę inaczej spojrzeć na naszą współczesność, żebyśmy
siebie zobaczyli nawzajem, poczuli się
bliscy sobie, żebyśmy poczuli jedność.
Jedność spowodowaną miejscem,
w którym żyjemy i odpoczywamy, i która pozwoli nam wzajemnie zrobić wiele
pożytecznych rzeczy dla Bronowic. Ja
do tej pory rozpoznaję mieszkańców
naszej dzielnicy, którzy uczęszczali na
mszę św. do pierwszej parafii w Bronowicach Małych pw. św. Antoniego,
dzisiaj oni z racji zamieszkania tworzą
parafię w kościele pw. św. Wojciecha
oraz św. Jana z Kęt.
Może to trochę naiwne, co mówię, ale
trzeba korzystać z każdego momentu,
każdego działania, które jednoczyłoby
mieszkańców, tym bardziej, że Bronowice są tyglem. Mieszkają w nich od pokoleń rdzenni mieszkańcy i bardzo wielu napływowych, którzy z biegiem lat
wrastają w nie duszą i sercem, mieszkają tu mieszkańcy starsi stażem zamieszkania i dopiero go rozpoczynający.

Powiedziała Pani w strojach
bronowickich, rozumiem więc, że
strój bronowicki różni się od krakowskiego?
– To znaczy w sumie są one tożsame,
to raczej taka lokalna duma z faktu, że
kobiety i mężczyźni bardzo długo nosili
stroje krakowskie. Należy przypomnieć
tutaj, że znany etnograf prof. Seweryn
Udziela wyróżnił w zachodnim powiecie krakowskim, do którego należały
Bronowice Małe, sześć ważnych typów
stroju krakowskiego. Tzw. „typ bronowicki” obejmował swym zasięgiem dawne wsie podkrakowskie od Rząski aż po
Zielonki. Zarówno strój bronowicki,
jak i stroje z innych okolicznych miejscowości podkrakowskich w zachodniej
części, niewiele się różniły między sobą,
był to najczęściej kolor spódnicy, czy
fartucha lub gorsetu.
Czyli rozumiem, że wszyscy
uczestnicy korowodu byli w strojach krakowskich?
– Taka była właśnie idea. Jednak w tym
momencie jest to nie lada sztuka, i tylko udało się niektórym, ale staraliśmy
się żeby wszyscy uczestnicy korowodu
mieli jakiś akcent i najczęściej były to
krakowskie chusty.
A mężczyźni?
– Z męskimi strojami było trochę krucho. Oprócz członków Krakowskiej
Grupy Folklorystycznej z Mydlnik, żaden pan nie ubrał stroju krakowskiego.
Dopiero po fakcie, jak zobaczyli ubrane
w chusty dziewczęta i kobiety stwierdzili, że na drugi rok i oni ubiorą się
w strój regionalny, bo to piękny zwyczaj.
A jaki element bronowickiego
stroju mogliby wykorzystać?
– Mógłby to być na przykład kapelusz z
pawim piórem, który wszedł do tradycji
stroju bronowickiego na przełomie XIX
i XX wieku, albo czapka z piórami, tzw.
krakuska, ale ta wydaje się bardziej zobowiązująca, więc kapelusz byłby lepszy, swobodniejszy.
Innym elementem mógłby być odpowiednik obecnej marynarki, czyli kabat. Był to rodzaj krótkiego płaszcza
na przedzie zapinany na dwurzędowe
guziki lub chociażby granatowy kaftan
zarzucony na białą koszulę.
Kolejny element, to pas ozdobny, tak
zwany trzos, o szerokości ok. 30-40
cm, choć bywają też węższe. Wszystko
zależałoby od pomysłowości panów.
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Wielu było uczestników?
– Tak, i byłam mile zaskoczona, że nie
jest to tylko „wymysł” TPB, ale że są
mieszkańcy, którzy myślą podobnie jak
my, że pragną swoim uczestnictwem,
swoją obecnością zaakcentować przynależność do naszej małej ojczyzny.
Jak na rynku przyjęto korowód?
– Bardzo entuzjastycznie. Wiadomo, że
rynek, to przede wszystkim turyści, więc
robiono nam zdjęcia i asystowano, podczas kiedy przejeżdżaliśmy kawalkadą
wokół Rynku. Podobaliśmy się. Folklor krakowski zawsze przyciąga wzrok
i zainteresowanie. Czekało na Korowód
pod kościołem Mariackim także wielu
mieszkańców naszej dzielnicy.

nie mamy możliwości, żeby w przejeździe dorożkami i wozami drabiniastymi uczestniczyli wszyscy mieszkańcy,
dlatego powstała idea, aby do dorożek
zaproszeni byli goście: przedstawiciele
samorządu krakowskiego, ludzie, którzy w jakiś określony sposób akcentują
przynależność do społeczności bronowickiej, przez włączanie się do działań,
które inicjują różne podmioty działające na terenie Bronowic, takie jak między innymi TPB, Rada Dzielnicy VI,
Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół
Sztuk Wszelkich, Klub Kultury w Mydlnikach, bronowickie szkoły i parafie.

Jest to rodzaj wyróżnienia. Pozostali
mieszkańcy, z reguły są proszeni o dotarcie na Rynek na własną rękę, by tam
dołączyć do korowodu.
Jak podsumowałaby Pani
tegoroczny korowód?
– Myślę, że był to przyjemny i ciepły
przerywnik tej wrześniowej niedzieli,
pięknej i pogodnej.
W takim razie życzę, aby
i w przyszłym roku dopisała pogoda, a także mieszkańcy. Dziękuję.

Kto był w dorożkach?
– Członkowie Krakowskiej Grupy
Folklorystycznej, członkowie TPB oraz
przedstawiciele Rady Dzielnicy VI
i samorządu krakowskiego. Niestety
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fot. Mieczysław Stachura

Ale cmentarz był na Pasterniku?
– Tak, ale dopiero od 1909 roku, choć
i tak każdy chciał być pochowany na
Cmentarzu Rakowickim, który miał
większą renomę. Dopiero, kiedy Włodzimierz Tetmajer postawił na Cmentarzu na Pasterniku epitafium swoich
przodków, którzy walczyli za ojczyznę
w czasach napoleońskich, powstania listopadowego i styczniowego, to miejsce
pochówku stało się popularniejsze, tym
bardziej kiedy powstała w Bronowicach
Dużych kaplica.

υ

W programie było też zwiedzanie kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, dlaczego właśnie tej?
– Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdująca się tuż przy wejściu
głównym, po prawej stronie, była kaplicą dla Bronowic Małych. Tam zawierano śluby, chrzczono dzieci, tam odprawiano ostatnią posługę.

Spotkanie uczestników Korowodu w sali domu parafialnego kościoła Mariackiego

υ

W ubiegłym roku Krakowska
Grupa Folklorystyczna z Mydlnik
miała swój program artystyczny
na Rynku, a w tym?
– Krakowska Grupa Folklorystyczna
towarzyszyła nam ze śpiewem i muzyką
także w tym roku. Występy odbyły się
jednak na Placu Mariackim, ze względu
na cień. Wśród osób przyglądających
się był pan, który porwał swą partnerkę do tańca, a potem prosił inne panie
ubrane w bronowickie stroje. Było to
bardzo spontaniczne i świadczyło o ciepłym przyjęciu.

Krakowska Grupa Folklorystyczna podczas występów na Placu Mariackim

20 LAT SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ "WIDOK

fot. Ilona Stus

Dwadzieścia lat istnienia krakowskich dzielnic, to nie jedyny jubileusz, jaki
w tym roku przyszło nam świętować. Towarzyszą mu jubileusze ściśle związane
z naszą dzielnicą, jak 40 lat Klubu Kultury „Mydlniki”, czy 20-lecie powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok”. Z tej ostatniej okazji, 18 września, w amfiteatrze osiedlowym przy ulicy Zarzecze, odbył się festyn.

Osiedlowy amfiteatr w niedzielne popołudnie rozbrzmiewał muzyką i gwarem

ILONA STUS

K

oncerty, gry i zabawy, pokaz
ogni sztucznych, to atrakcje jakie czekały na wszystkich. Miłośnicy zwierząt
i sztuki, uczestnicząc w aukcji prac malarskich artystów z Klubu Osiedlowego
„Jordanówka” na rzecz bezdomnych
czworonogów, mieli możliwość, choć
trochę poprawić ich los.
Jubileusz to nie tylko czas zabawy, ale
również wspomnień tych dwudziestu
lat, które ukształtowały obecny wizerunek osiedla. Anna Lutosławska – Jaworska, aktorka, reżyserka, malarka,
poetka stanęła na scenie tym razem,
jako sąsiadka wielu uczestników festynu, pamiętająca początki tworzenia się
osiedlowej społeczności.
– Nie było wtedy jeszcze żadnej infrastruktury – wspomina pani Anna –
lokatorzy, którzy jako pierwsi dostali

telefony, a było ich naprawdę niewielu,
poczuwali się do tego, by iść do sąsiadów i powiedzieć: mam telefon, masz
dziecko, w każdej chwili telefon jest do
twojej dyspozycji, o każdej porze. Były
to sygnały naszej solidarności – mówi.
– Pamiętam, jak sąsiadka pilnowała,
kiedy przywiozą świeże jajka, bo były
tylko wapienne, dziś już takich nie ma.
Wołała wtedy z dołu: pani Aniu przywieźli świeże jaja.
– Była też taka maleńka gazetka, już jej
nie ma. Nazywała się „Widokówka”. Jak
dostaliśmy więcej papieru miała sześć
kartek, a jak mniej, to cztery. Była cieniutka, ale tam byliśmy „my”, po prostu
„my”, którzy teraz tu siedzimy.
Przez te 20 lat wiele się wydarzyło. –
Pożegnaliśmy marszałka Koniewa –
wspomina dalej aktorka – Pamiętam
jak obejrzałam się za siebie i zamiast
marszałka, który właśnie został usunięty, siedziało na cokole dwadzieścioro
dzieci, to było coś tak pięknego, bo kie-

dy nasze dzieci zastępują dość kontrowersyjnego marszałka, nie ma lepszego
symbolu dla nas”.
Zmieniły się czasy, zmieniła okolica,
a jakie były początki powstania samej
spółdzielni? Z tym pytaniem zwracam
się do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” – Wiktora Sajdery.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok”
powstała w wyniku podziału dawnej
Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki. Wyodrębnienie naszej Spółdzielni zostało zapoczątkowane poprzez
podjęcie uchwały nr 8 podczas tzw.
„ZetPeCza”, czyli Zebrania Przedstawicieli Członków z dn. 19.04.1991 r.
Kolejne wydarzenia następowały wręcz
w ekspresowym tempie: 23.05.1991
roku Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło Statut, a 26.07.1991 r. Spółdzielnia została wpisana do Rejestru Sądowego i od tego momentu nabrała osobowość prawną, jako osobna Spółdzielnia. Należy dodać, że wyodrębnienie nie
było wcale łatwe – wszelkie formalności
i przekazanie majątku trwało 2 lata.
Spółdzielnia to przede wszystkim ludzie, w ciągu tych dwudziestu lat z pewnością były osoby,
które na trwałe wpisały się w jej
historię?
– Dla dobra naszej Spółdzielni pracowało i wspierało swoim wysiłkiem wielu wspaniałych ludzi. Angażowali się
jako Członkowie Rad Nadzorczych, byli
pracownikami Spółdzielni, Członkami
Zarządów lub anonimowymi wolontariuszami poświęcającymi swój wysiłek
na rzecz osiedla. Wszystkim, za włożoną pracę, należą się wielkie słowa
uznania i podziękowania. Nie sposób
przedstawić wszystkie te osoby, dlatego
wymienię tylko tych, o których udało
mi się wyczytać w materiałach opisujących tamte czasy, a którzy 20 lat temu
swoim zaangażowaniem przyczynili się
do wyodrębnienia i powstania naszej
Spółdzielni: śp. Tadeusz Broniewski,
śp. Kazimierz Doboszewski, Bohdan
Grell, Maria Gruszka, Jan Guśpiel,
Jerzy Hubert, Ewa Japa, śp. Antoni
Jemielity, Andrzej Karocki, Władysław Kępa, Liliana Konkiel, Józef Lassota, śp. Andrzej Lechowski, Eustachy Łazarski, Roman Malarz, Anna
Ronikier, Stefan Skiba, śp. Kazimierz
Trafas, Henryk Biernath, Ada Czepielewska, Stanisław Dębski, Józef Flaga,
Donata Gadkowska, Witold Kaszucki,
Tadeusz Kucharski, Zbigniew Lach,
Zenon Maciaszkiewicz, Kazimierz
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– Choć może to zabrzmieć niewyszukanie, to przede wszystkim naszym zadaniem jest utrzymanie budynków i instalacji wewnętrznych w dobrym stanie
technicznym, gdyż większość bloków
mieszkalnych jest już leciwa, a niektóre

HARMONOGRAM KONTENEROWEJ „AKCJI WYSTAWKA 2011”
NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE
W DNIACH 12-13 PAŹDZIERNIK 2011 R.

Lp.

ul. Balicka - skrzyżowanie z ul. Godlewskiego

2

4

ul. Rydla parking przy skrzyżowaniu z ul. Krzywy Zaułek
ul. Katowicka - za skrzyżowaniem z ul. Zielony Most
(za figurą)
ul. Hamernia - na skrzyżowaniu z ul. Odlewniczą

5

skrzyżowanie ul. Zarzecze z ul. Przybyszewskiego

6
7
8
9
10

ul. Machaya – parking pod pawilonami
ul. Na Błonie przy skrzyżowaniu z ul. Trawiastą
ul. Złoty Róg w rejonie garaży
ul. G. Zapolskiej (rejon bloku 25)
skrzyżowanie ul. Myczkowskiego z ul. Wierzyńskiego

Kontenery podstawione będą ok godz. 9.00 pierwszego dnia w danym
miejscu, a zabierane o godz. 17.00 drugiego dnia trwania akcji.
Do kontenerów można wrzucać stare meble, sprzęt AGD, RTV
itp., natomiast nie wolno wrzucać odpadów komunalnych, resztek
budowlanych i opon samochodowych.
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KLUB KULTURY „MYDLNIKI”

OD WRZEŚNIA
I PAŹDZIERNIKA BR.
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:

Lokalizacja

1
3

Dziękuję za rozmowę

υ

Misiurowicz, Jan Piekarczyk, Bolesław Rogatko, Janusz Sitarski, Józef
Smoleń, Elżbieta Szczurek.
Mówimy o historii Spółdzielni, o tym co już się dokonało, a jakie są plany na przyszłość?

υ

fot. arch. Agata Pasionek-Sacha

Miejsce pod obecnym sklepem spożywczym "Lewiatan", w tle bloki przy ulicy Armii Krajowej

mają 40 lat. Dlatego proszę mi wierzyć,
że jest dużo do zrobienia przez najbliższe lata. Wszystko jednak wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego w
miarę możliwości musimy równomiernie rozkładać w czasie ich realizację
i ostrożnie ustalać opłaty mieszkaniowe.
Leży nam na sercu ulepszanie terenów
osiedlowych, szczególnie chodników
i komunikacji drogowej. Mając na uwadze problemy z niewystarczającą ilością
garaży, chcielibyśmy w najbliższym
okresie przystąpić do realizacji wniosku mieszkańców w zakresie budowy
garaży od ul. Armii Krajowej. Ponadto
czynimy starania, aby Gmina Kraków
wykonała dodatkowe połączenie drogowe dla naszego osiedla od strony północno-wschodniej, w celu odciążenia
jedynego wjazdu w ul. Jabłonkowską.
Natomiast niezmiennie chcemy zachować rekreacyjny charakter centrum
osiedla, więc nie planujemy tam żadnych inwestycji zagęszczających.

•Języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
•Klubu Dziecięcego „Puchatek” (w ofercie
m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, w pracowni komputerowej, szeroki program edukacyjno-wychowawczy i rekreacyjny).
•Kurs gry na instrumentach (gitara, fortepian, instrumenty dęte, akordeon i in.).
•Pracowni plastycznej i komputerowej.
Ponadto oferujemy nowe
formy działalności:
•zajęcia Fitness-Sylwetka,
•zajęcia z samoobrony Krav-Maga,
•weekendowe poranki dla dzieci.
15 października, sobota, godz.16.00
zapraszamy na spotkanie z cyklu
"Portrety Bronowickie"
Chór „Schola Cantorum Mydlnicensis”
jego artyści i działacze
prowadzenie red. Ilona Stus
Informacje: ul. Balicka 289,
tel. (12) 637-97-12 (w godz.12.00 - 20.00).

Rozrywka
POZIOMO:
1) wygrany na loterii
3) znany pracz
6) czasem dzielony na czworo
9) dla bydła
11) chwyta go pies myśliwski
12) wygodny mebel
14) wypełnia saunę
15) mgła nad łąką
16) wpadają do niej bile
17) białko kurczliwe włókien mięśniowych
20) np. drewna
22) może być stanu, może być żywnościowa
23) roślina wodna
26) duża, drewniana skrzynia
27) kuzynka brzozy
28) Twain
29) owad z talią
31) przepierzenie
36) urzędowe potwierdzenie sprawności urządzenia
37) apteczna i jubilerska jednostka masy
39) pochód dla wyrażenia protestu
41) Olga Jackowska na scenie
43) pouczenie, ostrzeżenie przed kimś lub czymś
44) przyprawa kuchenna
45) zespół z Chylińską
47) część nogi sarny lub szewczyk z baśni
51) cząstka atomu
52) figury zaczynający od rogów szachownicy
53) ironia, sarkazm
54) na klombie

PIONOWO:
1) dawny instrument szarpany
2) ujadanie psa
4) biała pora roku
5) pożywienie
6) często w parze z karą
7) Słynny kurort belgijski
8) klatka taśmy filmowej
10) termin zecerski oznaczający pierwszy, surowy
skład tekstu
13) zawsze możesz na niego liczyć
14) Racławicka we Wrocławiu
18) zaimek
19) potocznie o patefonie
21) na kurzej stopce
23) niezbędny składnik organizmów
24) Zoff, były piłkarz włoski
25) sposób myślenia
26) sprawują opiekę
30) w szkole lub na piętro
32) jedna z krakowskich ulic
33) ptak z piosenki Szczepanika
34) ze smażonych owoców
35) legendarny założyciel stolicy Polski
38) np. wody pitnej
40) starożytne liczydło
41) królewski lub koktajlowe
42) świadczenia rodzinne
45) uczucie niepokoju
46) zbiornik wodny
48) gruby koc w kratę
49) nielot z Nowej Zelandii
50) straciła przyjaciela - w piosence Chłopców
z Placu Broni

K ącik Smakosza
ZAPIEK ANK A
			

Z

kURCZAK A

Składniki:
● 2 piersi z kurczaka ● paczka makaronu,
rurki albo kokardki ● 20 dag żółtego sera
● mały majonez ● śmietana ● oregano ● bazylia
● główka czosnku ● olej do smażenia

wykonanie:
■ Mięso umyć, pokroić w kostkę, można lekko przyprawić przyprawą do
kurczaka
■ Wrzucić na rozgrzany olej i podsmażyć
■ Zrobić sos, mieszając śmietanę, majonez, rozdrobniony czosnek i przyprawy, można jeszcze dodać czerwoną paprykę
■ Wymieszać mięso, ugotowany makaron, sos i starty żółty ser
■ Wszystko włożyć do naczynia żaroodpornego i piec 20 min. w temp.
120oC

przepis nadesłany przez panią Martę

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania, na adres redakcji, własnych,
sprawdzonych przepisów.
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IX ŚWIĘTO
ULICY TETMAJERA
W pierwszy, wrześniowy weekend, przy okazji IX Święta Ulicy Tetmajera mieszkańcy Dzielnicy VI mieli możliwość do kolejnego spotkania i wspólnej zabawy.
Jest to tradycja stosunkowo młoda, choć w przyszłym roku mieszkańcy będą
świętować już po raz 10.

υ

υ

się zbyt późno a jest to koło specyficzne, wymagające interwencji kołodzieja. Mamy jednak nadzieję, że za roku
ulicą Tetmajera znów będzie jeździć
bronowicka bryczka.
Stałym elementem święta jest
również aukcja obrazów przekazanych na ten cel, przez artystów z Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk
Wszelkich. Dochód z aukcji w tym
roku przeznaczony był na tablicę mającą upamiętnić udział mieszkańców
Bronowic Małych w walkach o odzyskanie niepodległości Polski w latach
1914-1920 i 1939-1945.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, czemu sprzyjał
ciepły, słoneczny dzień i koncerty w
wykonaniu zaproszonych zespołów.
Za rok okrągła, 10. rocznica Święta
Ulicy Tetmajera, na którą już dziś
serdecznie zapraszamy.

Słoneczny dzień sprzyjał rozmowom i zabawie

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Akademia
Malucha "Gwiazdeczka" przygotowała Dyktando
Bronowickie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. A oto wyniki II Dyktanda Bronowickiego
w trzech kategoriach:
klasy 1-3: I miejsce - Wiktor Wieczorek, II miejsce - Jakub Drozd, III miejsce - Zuzanna Wawrzyniak; klasy 4-6: I miejsce - Aleksandra Zawisz (0
błędów) SP nr 153, II miejsce - Klaudia Glanowska
oraz Urszula Oskwarek SP nr 153; dorośli: I miejsce - Łukasz Guratowski (0 błędów), II miejsce
- Elżbieta Kasprzyk oraz A. i M. Drozd, III miejsce
- Agnieszka Kania

ILONA STUS

fot. Ilona Stus

G

woździem programu,
jak co roku, był tort z ukrytym złotym pierścionkiem.
Tym razem trafił on na palec
mieszkanki sąsiedniej dzielnicy – Zwierzyniec. –Jestem
tu po raz pierwszy – mówiła
nie kryjąc radości – I taka
niespodzianka.
Konkursy, zwiedzanie „Rydlówki”, przejażdżka dorożką, to atrakcje sobotniego popołudnia. Krakowska
dorożka była nowością, co
wśród niektórych mieszkańców wzbudziło kontrowersje. – Niestety w tym roku,
z bólem serca musieliśmy
zastąpić bronowicką bryczkę
krakowską dorożką – mówi
Barbara Miszczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic. – W bryczce zepsuło się
koło, o czym dowiedzieliśmy

Każdy odbierał kawałek tortu z nadzieją na pierścionek

Radość z pierścionka była wielka

